
רחקלא  סיריא 
, יתביבס ךוניחב  ינש  ראותל  תינכותה 

םיצוביקה רנימס  תללכמ 

ןמדלוג  הנפד 
, תואלקחהו הביבסה  יעדמל  גוחה 

לרב תיב  תימדקאה  הללכמה 

םיתימע טופיש  רבע  הז  רמאמ 

ץלמומ טוטיצ 

םודיק .ד 2019 . ןמדלוגו  רחקלא א 
תומייקל ךוניחו  תיתביבס  תוינידמ 

רקח תידרח –  תימוקמ  תושרב 
הביבסו היגולוקא  .קרב  ינב  הרקמ 

.41–34 (: 2)10

רקחמה ךרכ 10(2)תיזח  ץיק 2019 /  2019ןויליג  ינויב ,  13

ןניק רתסא  םוליצ : קורי |  רפס  תיבכ  ךמסוהש  ןושארה  קרב , ינבב  תונבל  ןוכית ) רפס  תיב   ) ידרח רנימסב  ינופורדיה  קורי  ריק 

תושרב תומייקל  ךוניחו  תיתביבס  תוינידמ  םודיק 
קרב ינב  הרקמ  רקח  תידרח –  תימוקמ 

גלזמה הצק  לע 

הרבחב תמייקה  תיתוברתה  תונושה  אוה  תיתביבס  העדותל  ילארשיה  רוביצה  ללכ  סויגל  םילושכמה  דחא 
.טועימ תויסולכואב  טרפבו 

, תויתד תוכלה  ידי  – לע לכ  םדוק  החנומ  הייח  חרואש  תידרח  הייסולכוא  תללוכ  תילארשיה  הרבחה 
.תוישיאו תוירוביצ  תויתביבס  תודמע  לע  תועיפשמה 

 — ידיימה חווטב  ידרחה , רזגמב  ימוקמה  ןוטלשה  תמרב  תומייק  יכרע  לש  העמטהל  םיכרד  ןחוב  רקחמה 
.יתביבסה ךוניחה  םוחתב  ךוראה —  חווטבו  ינוריעה , ןונגנמה  לש  ףטושה  לועפתב 

ןיב ךוכיחה  תודוקנ  ןורתפל  םיבאשמ  תשדקהו  קרב  ינב  תייריעב  תיתביבס  הדיחי  תמקהש  הלוע  רקחמהמ 
.ריעב םישרמ  יוניש  הרצי  דעיה  להקל  תומייק  לש  תושיג 

לא ונממ  ךילשהל  ןתינו  תוברת , תמאתומ  יתביבס  ךוניח  תכרעמ  תריציל  תויגטרטסא  תנבהל  םרות  רקחמה 
.תופסונ תוידרח  םירע  לא  טרפבו  לארשיב , םיפסונ  םילודג  םירוביצ 

תכרעמה
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ריצקת

לארשיב .אמייק  - תב הרבח  םודיקל  תיחרכה  תוטלחה  תלבק  יכילהתבו  יתביבסה  חישב  תויתוברתה  תוצובקה  לכ  תללכה 
הז רקחמ  .תידרחה  הרבחה  ןהבו  תונוש , תויתוברת  תוצובקב  תומייקל  ךוניח  בולישל  םיצמאמ  תונורחאה  םינשב  םישענ 

השיגב תומייקל  ךוניחו  תומייק  םדקל  יצולח  יגטרטסא  ךלהמ  התשעש  תידרח  תימוקמ  תושרכ  קרב  ינב  תייריעב  דקמתמ 
םע תונויאר  תועצמאב  הליהקב  תומייקה  בוליש  ןפוא  ןחבנ  הז  ינשרפ  רקחמב  .תימוקמה  תידרחה  הליהקב  תיתכרעמ 

וחתפתה תומייקל  ךוניח  םודיקו  ינוריעה  לוהינב  תומייקה  בולישש  אצמנ  .ךילהתב  םיברועמה  םידיקפת  ילעב  העשת 
ורבעש תידרחה  הרבחה  ךותמ  םידיקפת  ילעב  יונימו  תימוקמה  תושרב  תיתביבס  הדיחי  תמקה  רחאל  יתועמשמ  ןפואב 

םהבו הלועפ , ינוויכ  רפסמ  הללכש  תומייקל  ךוניח  םודיקל  תיתכרעמ  השיג  הטקנ  וז  הדיחי  .המיאתמ  תיעוצקמ  הרשכה 
תוינכותו הדימל  ירמוח  לש  המאתהו  חותיפ  םיינוציח , םייתלשממ  - אלו םייתלשממ  םיפוג  םע  הלועפ  יפותיש  דוסימ 

לע םיעיבצמ  םיאצממה  .תומייקל  ילמרופ  יתלב  ךוניחב  הליהקה  ףותישו  תידרחה , ךוניחה  תכרעמל  םייתביבס  םידומיל 
םייתוברת - בר םירשקהב  םושייל  םינתינה  תונווגמ , תויתוברת  תוצובקב  תומייקל  ךוניחו  תומייק  תעמטהל  תונורקע  רפסמ 

ןיבש הקיזל  תשרופמ  תוסחייתה  הב ; םדוקמ  יונישהש  הליהקה  ךותמ  יוניש  ינכוס  תחמצה  םלועבו : לארשיב  םיפסונ 
יונישה ינכוס  ןיב  ידדה  ןומא  תיינב  םייתביבס ; םיכרע  ןיבל  הצובקה  תא  םינייפאמה  םייתדה  וא  םייתוברתה  םיכרעה 

תולוק םיאטבמ  קרב  ינבב  םישחרתמה  םיכילהתה  .םיינוציח  ןיינע  ילעבלו  תוטלחה  ילבקמל  תיתוברתה  הצובקה  ךותמ 
םהיכרע לע  רשפתהל  ילבמ  םינוש  םיאשונב  ירוביצה  חישב  םתוברועמ  קוזיחל  םיארוקה  תידרחה  הרבחה  ךותמ  םילועה 

.םהייח חרוא  תא  םינווכמה  תויתכלהה  תויוביוחמהו  םייתדה 

: לע ססובמ  רמאמה 

Alkaher I, Goldman D and Sagy G. 2018. Culturally based education for sustainability –
(Insights. from a pioneering ultraorthodox city in Israel. Sustainability 10(3721

עקרו אובמ 

ביכרכ ההוזמ  תוברת  .לארשיב  תידרחה  הרבחב  אמייק  - תב תולהנתה  לש  תונורקעו  תומייק  יכרע  תעמטהב  דקמתמ  הז  רקחמ 
חישב תויתוברתה  תוצובקה  לכ  תללכה  הביבס  . - םדא יסחי  וב  םיספות  םישנאש  ןפואה  לע  התעפשה  רואל  תומייקב  בושח 

תויתוברת תוצובקל  תונגוה  תויונמדזה  ןתמ  תרשפאמ  יתוברתה  ןווגמב  הרכה  אמייק  . - תב הרבח  םודיקל  תיחרכה  יתביבסה 
םיצמאמ תונורחא  םינשב  םישענ  לארשיב  תוטלחה  . תלבק  יכילהתב  ףתתשהל  םידרח , ןוגכ  טועימ , תוצובקל  טרפבו  תונוש ,

הרבחב תונוש  תויתוברת  תוצובק  ברקב  םייקתמ  תומייקה  חישש  הדימב  םירכינ  םילדבה  םימייק  ןיידע  םלוא  וז , השיג  םשייל 
הבוליש תבחרהל  םיארוקה  תולוק  םויכ  םיברתמ  הריחבמ , התולדבתה  תורמל  לארשיב , תידרחה  הרבחב  תילארשיה  .

ןתוברועמ תרבגהו  הלא  תוליהקב  תומייקל  ךוניח  בוליש  לארשיב  . הרבחב  םישחרתמה  םינוש  םייטילופו  םייתרבח  םיכילהתב 
תולהנתה  ) הלא תוליהקל  ץוחמ  םרוקמש  םימסח  םע  תודדומתה  םישרוד  הבחרה  הרבחב  םימייקתמה  תומייק  ימדקמ  םיכילהתב 

ךלהמ התשעש  תידרח  תימוקמ  תושרכ  קרב  ינב  תייריעב  דקמתמ  הז  רקחמ  םייתוברת .) םימסח   ) תוליהקה ךותמו  דסממה )
תידרח ריע  קרב , ינב  .תימוקמה  הליהקב  תיתכרעמ  השיגב  תומייקל  ךוניחו  תומייק  םדקל  תידרחה ) הרבחב   ) יצולח יגטרטסא 
ינוריע יתביבס  לוהינ  בלשל  תימוקמה ב-2011  תושרה  המזיש  יצולח  ךלהמל  תודוה  הז  רקחמל  הרחבנ  לארשיב , תופופצהמ 

ךילהתל םיביצמ  םייתוברתה  הינייפאמשו  הב  ירוביצה  חישהמ  קלח  םניא  םייתביבס  םיאשונש  הרבחב  תומייק  יכרע  םדקלו 
.םיידוחיי םירגתא 

םייק ךכ , לע  ףסונ  .רסחב  הקול  לעופב  התעמטה  אמייק , - רב חותיפ  לש  טביהכ  תוינידמ  יכמסמב  העיפומ  תוברתש  יפ  לע  ףא 
רקחמה אמייק  . - רב חותיפ  תרגסמב  תוברת  לש  דיקפתהו  תועמשמה  תא  ישעמו  יטרואית  ןפואב  םינחובה  םירקחמ  טועימ 

תידרחה הרבחב  יתביבסה  אשונה  תעמטהב  םיבכעמו  םידדועמ  םימרוג  תוהזל  איה  רקחמה  תרטמ  .הז  טביהב  קסוע  יחכונה 
- אלו םייתלשממ  םיפוגבו  קרב  ינב  תייריעב  ךילהתה  יליבומ  לש  טבמה  תדוקנמ  והוזש , םירגתאה  םע  תודדומתהל  םיכרד  עיצהלו 

ידי - לע תומייק ' תונורקע ה' ץומיאל  םימסחה  המ  א ) : ) תואבה תולאשה  רקחמב  ונחבנ  ךכל , םאתהב  .המיע  םילעופה  םייתלשממ 
הליהקה ינייפאמל  םיאתמ  ןפואב  אמייק  - רב חותיפ  םדקל  ידכ  העציב  קרב  ינב  תייריעש  םיכלהמה  המ  ב ) ? ) וז תידרח  הליהק 

ץומיאבו יתביבסה  חישה  םודיקב  דדומתהל  שי  ןיידע  םירגתא  וליא  םעו  הלא  םיכלהמ  לש  םייזכרמה  םיגשיהה  המ  ג ) ? ) תידרחה
? תידרחה הרבחב  תיארחא  תיתביבס  תולהנתה 
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דוע ריעב , ושענש  תונוש  תולועפ  .הביבסל  חוטב  רמועב  "ג  לל קרב  ינב  תייריע  לש  םזימ  תרגסמב  הפרשל , םינכוסמ  םירמוח  ףוסיא 
תורבוד תובידאב  גחב |  תורודמה  תומכמ  תיצחמכ  ותיחפה  ריווא , םוהיזל  תועדומה  תאלעה  ראשה  ןיב  וללכש  תנשמ 2015 , 

קרב ינב  תייריע 

תוטיש

תונויאר יתוכיא  . רקחמ  לש  תוטישב  תופסאנה  תויודעה  ןכות  חותינ  לע  תססבתמה  תינשרפ  תיתוכיא  השיגב  ורקחנ  תולאשה 
םיליבומה המיע , םידבועה  םייתלשממ  - אלו םייתלשממ  םיפוגמו  תימוקמה  תושרהמ  תוטלחה  ילבקמ  העשת  םע  ומייקתה  קמוע 

יעוצקמ וא  ימדקא  עקר  םיפתתשמה  לכל  חפסנ 1 .)  ) רבעב וא  םויכ  ול  םיפתוש  וא  קרב  ינבב  יגטרטסאה  ילפיצינומה  ךילהתה  תא 
םהילא השיג  תורקוחל  הנתינו  ךלהמל , םייטנוולרה  תימוקמה  תושרה  לש  םיימינפ  םיכמסמ  וחתונ  ךכ , לע  ףסונ  .יתביבסה  םוחתב 

.יתביבסה    ךוניחה  תזכר  ןניק , רתסא  תוחכונב 

םיאצממ

קרב ינבב  תומייק  םודיקל  תימוקמה  תושרה  יכלהמ 

(: הלבט 1  ) תופוקת יתשל  קלחתמ  ינוריעה  לוהינב  תומייקה  בוליש 

ינבלו ןג  תמרל  תפתושמ  התייהש  "ב  גר תדיחי  תועצמאב  השענש  יתביבסה  לוהינה  ( – 2010–2003  ) תיתביבס הדיחי  תמקה  ינפל 
תוליעפה .תידרחה  הליהקה  לש  םיידוחייה  םיכרצל  םאתוה  אלו  תואירבבו , הקשמ ) ילכמ  רוזחִמ  רקיעב   ) תויתשתב דקמתה  קרב ,

תויומלתשהו תוניג  תמקה  ןוגכ  , ) יתביבס ךוניח  בלשל  רתויב  םישיגנה  תודסומה  ויהש  םידלי , ינגב  הדקמתה  תמצמוצמה  תיכוניחה 
.תיתנש תינכותל  םאתהב  אלו  קוה  - דא םיכרצ  לע  תיכוניח  תוליעפל  םיביצקת  תאצקה  הססבתה  וז  הפוקתב  תוננגל .)

, ןייטשניבור םהרבא  ברה  זאד , ונגסו  רשא , בקעי  ברה  הייריעה ב-2011 , שאר  ( – 2019–2011  ) תיתביבס הדיחי  תמקה  רחאל 
םיאתמש ןפואב  תויתביבס  תויגוסב  ליעי  לופיט  רשפאל  ידכ  קרב  ינבל  תיאמצע  תיתביבס  הקלחמ  תמקהב  חרכהה  תא  והיז 

תיתועמשמ הבחרה  הלח  וז  הפוקתב  יקסבולסיו , יכדרמ  הביבסה , תוכיא  תקלחמ  להנמ  ירבדל  .תימוקמה  הליהקה  ינייפאמל 
יופימ םימהזמ ; רוטינ  םיקסעבו ; היישעתב  ינוריעה , ןונכתב  םייתביבס  םינקתב  הדימע  ןוגכ  םימוחת  ול  ופסונו  יתביבסה , לוהינב 

תומייקל ךוניחב  תוחתפתה  םיינוריע ; םיעגפמב  לופיטו  תויתשת  לש  תויגוסב  רקיעב  רוביצה , תוינפל  הנעמ  ימוקמ ; יגולויב  ןווגמ 
(. הלבט 1 )
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תיתכרעמ השיג  רשפִאש  חתפמ  םרוגכ  אצמנ  תידרחה , הליהקהמ  האבה  ןניק , רתסא  תומייקל , ךוניח  תזכר  יונימ  יכוניחה , רשקהב 
םיפוג םע  הדובע  ירשק  דוסימ  תויופידעל , םאתהב  םתאצקהו  םיביצקת  סויג  תויופידע , ירדס  תרדגה  תומייקל : ךוניחה  םודיקב 

ךוניחב תוינכותו  הדימל  ירמוח  תמאתה  תוימואל ; תויכוניח  תוינכותבו  תומזויב  תובלתשה  לע  שגדב  םייטנוולר  םייתלשממ 
דודיע םינבל ; רפס  יתבל  םושייה  תבחרהל  םיצמאמו  תונבל ) רקיעב   ) רפס יתבב  תוינכותה  םושייו  תידרחה  הרבחל  תומייקל 

הלבט 2  .)  ) ךוניח ישנא  לש  תיעוצקמ  תוחתפתה 

ךוניח םודיקל  קרב  ינב  תייריע  לש  םיירקיעה  םיכלהמה  . 1 הלבט 
תומייקל

ןכדועמ ל–  ) קרב ינב  תייריעב  הביבסה  תוכיאל  הקלחמה  ןניק , רתסא  יתביבס , ךוניחל  הדיחיה  תזכרמ  ולבקתה  םינותנה 
(2019
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םודיקל קרב  ינב  תייריע  העציבש  תוירקיעה  תויוליעפה  . 2 הלבט 
( 2019  — 2011  ) תומייקל ךוניח 

חפסנ 3. ואר  םיפסונ  םיטוטיצל 

תומייקל ךוניח  םודיקל  תימוקמה  תושרה  יכלהמ 
תידרחה הליהקל  םתמאתהו 

תומייקל ךוניחה  בולישב  םמיע  ודדומתה  תושרב  תומייקל  ךוניחה  יליבומש  חפסנ 2 )  ) םייזכרמ םירגתא  ינש  הלעה  תונויארה  חותינ 
ב) ; ) ךילהתה תליחתב  םידימלתו  םירומ  תימוקמה , תושרב  םידיקפת  ילעב  ברקב  הכומנ  תיתביבס  תוניירוא  א ) : ) תידרחה הליהקב 

תוביוחמה םע  תבשייתמ  איה  םא  קר  ךרעכ  הביבסה  לע  הרימשה  תסיפת  םהבו : הליהקה , ברקב  תוברתלו  תדל  םירושקה  םימסח 
תולדבתהו םייתביבס , םיכרעל  תויתכלה  תווצמ  ןיב  תושגנתה  תמייקשכ  הכלהה  תוכמס  יוושכעה , תומייקה  חיש  ךרד  אלו  תיתדה 

ינוויכ רפסמ  ולע  תונויארה  חותינמ  .םיינוציח  םיפוג  םע  הלועפ  יפותיש  תריצי  לע  השקמה  תידרחה  הליהקב  תמייק  ןיידעש  ןוצרמ 
(: חפסנ 3 הלבט 2 ,  ) תומייקל ךוניחה  םודיקב  םייזכרמ  הלועפ 
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חישה .תומייקל  ךוניחה  םודיקל  עירכמ  םרוגכ  שגדוה  םייתביבס  םינוגרא  םעו  ןוטלש  תודסומ  םע  הלועפ  יפותיש  קוזיח 
לש םיידוחייה  םיכרצה  יבגל  הנבהה  תא  קזיחו  דצ , לכ  לש  תושירדה  יבגל  תוחיתפ  רשפִא  םיינוציח  תודסומל  תושרה  ןיב  ףתושמה 

תיביצקת הכימתב  הביבסה  תנגהל  דרשמב  תיזוחמה  ךוניחה  תזכר  דצמ  תושימגל  וליבוה  הלועפה  יפותיש  .תידרחה  הליהקה 
היגטרטסאכ םיפתתשמה  ידי  - לע הניוצ  וז  תושימג  .ןמז  ךרוא  תידרחה  הליהקב  יונישש  הנבה  ךותמ  תיתביבס  - תיכוניחה תוליעפב 

לש תיתרגשה  תופתתשהה  תא  ריבגה  ךוניחה , םוחתב  ידועיי  םדא  חוכ  תוברל  תיתביבסה , הדיחיה  דוסימ  ךכ , לע  ףסונ  .הליעי 
.וללה הלועפה  יפותישמ  קלחכ  םיימואל  םיארוק  תולוקב  תושרה 

אלש ריעה , ידליל  עבטה  לע  עדי  שיגנמ  קחשמה  .קרב  ינבב  חמוצהו  יחה  לע  עדימ  קפסמה  תויעיבר  קחשמ  קרב — ' ינב  יליבשב  '
לש םיליבשב   ' תרבח ףותישב  הייריעב , הביבס  תוכיאל  הקלחמה  תמזוי  אוה  קחשמה  .רפסה  יתבב  הז  גוסמ  םינכתל  םיפשחנ 

' אבס
ונייצ םינייאורמה  .םיכנחמ  לשו  תימוקמה  תושרב  ךילהתה  יליבומ  לש  תיעוצקמ  תוחתפתה  בייִח  הליהקב  תומייקל  ךוניח  םודיק 

יבגל תורכונמה  םהיתוסיפת  תא  התניש  םיידרח ) - אל תודסומב  העצבתהש   ) תושרב םידיקפת  ילעבכ  תיעוצקמה  םתוחתפתהש 
םודיקל תיתועמשמ  םרת  תויומלתשהב  םיכנחמ  לש  תיתביבסה  תוניירואה  קוזיחש  ושיגדהו  יתביבס , םזיביטקאו  תונתביבס ' '

.תימוקמה ךוניחה  תכרעמב  תומייקל  ךוניחה 

ידי - לע ושגדוה  ילמרופה  ידרחה  ךוניחל  תומייק ' םוחתב ה' הדימל  ירמוחו  םידומיל  תוינכות  לש  המאתהו  חותיפ 
םעו הכלהה  םע  םישגנתמ  םניאש  םיאשונ  תריחב  אוה  ןושארה , .םיטביה  רפסמל  תוסחייתה  שרודה  בכרומ  ךילהתכ  םינייאורמה 
, ידרחה רוביצב  חישל  םיאתמ  וניאש  אמט "  " אשונ תבשחנש  תלוספב , תקסוע  תיסאלק  המגוד  .הנממ  םירזגנה  תומרונו  םיכרע 

, תושרב יתביבסה  ךוניחה  תזכר  לשמל , היצמיטיגל ."  " ול םיקינעמה  םיפסונ  םיכרע  בוליש  תבייחמ  םידומיל  תוינכותב  ותללכה  ןכלו 
ןאכ הלוע  ריינ , רוזחִמל  ךילשהל  אל  זונגל , םילוכי  ונחנא  םיבותכ  תורוקמ  ': " הזינג תכלהל ה' רוזחִמה  אשונ  תא  הרביח  ןניק , רתסא 
ףסונ טביה  יזיפה ."]  ] םוקמה תייעב  לע  םירבדמ  הזינג  לע  םירבדמ  ונחנאשכ  ...הזינג  לש  יתביבסה  טביהה  סנכנו  הזינג , לש  אשונה 

יתוזח ןפואב  םיגצומהו  ידרחה  ךוניחל  םייוארה  םינכת  תסנכהל  ינברה  דסממהמ  רושיאה  תלבק  לש  לברוסמה  ךילהתל  רושק 
.תידרחה הליהקב  לבוקמה 

םינכת לש  המאתהבו  חותיפב  הטקנ  תיתביבסה  הדיחיהש  תיתכרעמה  השיגל  המגוד  אוה  םיברה ' תושר   ' אשונה בוליש  ןפוא 
םיבשותה לש  הכומנה  העדותה  חכונל  הז  אשונב  קוסיעה  תוציחנב  וריכה  הדיחיב  תומייקה  יליבומ  .ידרחה  ךוניחל  םייתביבס 

תושר  ' תרתוכה הנתינ  וז  דומיל  תדיחיל  תובר  . תוידרח  תונוכש  תנייפאמה  החנזההו  ללכה  תלחנ  לע  הרימשה  תובישחל 
תדיחי .בייחמ  וא  רורב  תוחפ  גשומכ  ספתיהל  לולעש  ללכה ' תלחנ   ' חנומה תמועל  הליהקב  תלבוקמו  דומלתהמ  החוקלה  םיברה '

ידועיי דומיל  רפס  תביתכב  התוול  םיידרח , םיכנחמ  ידי  - לע החתופ  רדח ,)"  )" םינבל ךוניח  תודסומל  םיאתמה  אשונכ  הרחבנ  דומילה 
וז המגוד  והיז  םינייאורמה  ו .' '– תותכב ה םינב  אשונה כ-3,500  תא  ודמל  .הביבסה ב-2017  תנגהל  דרשמה  ידי  - לע הרשואו 

.ילמרופה   ךוניחב  תומייקל  ךוניח  םודיקב  החלצהכ 

[7 , 6 , 5]
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ןניק רתסא  םוליצ : קרב |  ינב  קורי  ןג 
תימוקמה הליהקה  רוביחל  יחרכה  הלועפ  ןוויככ  םינייאורמה  ידי  - לע ההוז  תומייקל  ילמרופ  יתלב  ךוניחב  הליהקה  ףותיש 

רקיעב  ) םיגחו םיידוהי  םיכרע  ביבס  תונגרואמה  תוחפשמל  תויוליעפ  םויק  איה  הרחבנש  תיזכרמ  היגטרטסא  .םייתביבס  םיאשונל 
, םיידרחה םייחה  חרואלו  םיגהנמל  עבט  - םדא יסחיו  םייתביבס  םיטביה  רושקל  הרשפאש  השיג  רמועב ,) "ג  לו טבשב  ט"ו  הכונח ,

, ריעב יזכרמ  רמועב  עוריא ל"ג  איה  הלאכ  םייתביבס  םיעוריאל  תגציימ  המגוד  .םרובע  הביבס  יאשונל  תויטנוולר  תונקהל  ךכו 
הרבסה ךרעמב  הוולמ  עוריאה  .םיינפוא  שוויד  תועצמאב  תלעפומו  תילמשח  היגרנא  לע  תססובמה  תיפולח  קנע " - תרודמ  " ללוכש

לש ךשמתמ  חופיטו  המקה  אוה  הליהקה  תוברועמ  תרבגהל  ףסונ  ןוויכ  .ריווא  םוהיזל  תורודמ  ןיב  רשקה  יבגל  הליהקב  םידקמ 
קוזיח לשמל , הליהקל , תוניגה  תמורת  תא  ושיגדה  םינייאורמה  .םיידרח  - אל םייתביבס  םינוגרא  עויסב  תויתנוכש  תויתליהק  תוניג 

לש תוארנה  רופיש  םיקחשמ ,) ינג  ןוגכ   ) תונוכשב תחפטמ  תושרהש  תוירוביצה  תויתשתה  תתחשה  תא  תיחפמה  םוקמל ' הקיזה  '
תאלעה תרשפאמ  תויתליהקה  תוניגב  תוליעפה  .םיברה  תושר  לע  הרימשל  םיבשותה  לש  תיתביבסה  תועדומה  תאלעהו  תונוכשה 

, תסנכה תיבב  ליגרכ  תשחרתמש  הליהקה , לש  תוצבקתה  תדדועמו  הטימש ) ןוגכ   ) המדאה תדובעל  םירושקה  םייתכלה  םיאשונ 
.וז   הליהקב  וילאמ  ןבומ  וניאש  רבד  יתד , אל  אשונ  ביבס  םג 

תונקסמו ןויד 

תופסונ תונווגמ  תויתד  וא  תויתוברת  תוצובקב  תומייקל  ךוניחו  תומייק  תעמטהל  תונורקע  רפסמ  םילוע  םיאצממה  חותינמ 
: םלועב םירחא  תומוקמב  תויוברת  תובורמ  תורבחב  םג  םמשייל  ןתינש  לארשיב 

תוחמוצש תובר  תויתביבס  תומזוי  ומכ  אלש  הב . םדוקמ  יונישהש  הליהקה  ךותמ  יוניש  ינכוס  תחמצהו  תיתכרעמ  השיג 
top-down תשיגב טוקנל  חרכהה  תא  והיז  קרב  ינבב  תוטלחהה  ילבקמ  יאדו , וניא  ןמז  ךרואל  ןמויקש  ( bottom-up  ) חטשהמ

לש םייתוברתה  םינייפאמל  תומיאתמה  םיכרדב  ךשמתמו  יתכרעמ  ןפואב  םייתביבסה  םירגתאב  לפטתש  תיתביבס  הדיחי  דסמלו 
תויתוברת תוצובקב  יתרבח  יוניש  תלבוהש  םידמלמ  םירקחמ  .הליהק  התואמ  םיאבה  םידיקפת  ילעב  יונימ  תועצמאב  הליהקה ,

םהל התנקה  וז  הרשכה  םדיקפתל  . תיעוצקמ  הרשכה  םירבועו  הליהקה  ךותמ  םיחמוצ  יונישה  ינכוסשכ  רתוי  החילצמ 
ףסונ .תידרחה  הרבחל  םירכומה  םיכרעלו  הפשל  הבחרה , הרבחב  םייקתמה  יתביבסה  חישה  תא  םגרתל  םהל  ורשפאש  תויורישכ 

תויגוס לש  תוידממ  - ברלו תובכרומל  םלוה  ןפואב  תסחייתמה  תיתכרעמ  השיג  תבייחמ  םייתביבס  םירגתא  םע  תודדומתה  ךכ , לע 
.קרב ינבב  םיליבומה  וטקנ  וז  השיג  ןהל  . םירושקה  ןיינעה  ילעב  יובירלו  תויתביבס 

, ליעי אצמנ  תדה  תוכלהל  הרושיק  תועצמאב  תושרה  ידי  - לע תומייקה  םודיק  םייתביבס . םיכרעל  תדה  יכרע  ןיב  הקיזה  תאיצמ 
תנתינ וז  השיג  .תידרחה  הרבחה  לש  תימוי  - םויה תולהנתההו  םייחה  חרוא  תא  םינווכמה  םיירסומה  תונורקעה  לע  ססבתהש  ןוויכמ 

םייתביבס םיכרע  םיבר  םירקמבש  יפ  לע  ףא  .רחא  יתוברת  ןייפאמ  וא  תד  לש  ןגראמ  דוסי  תולעב  תורחא  תוצובקב  םג  םושייל 
שיגדהל ינויח  ןכ , לע  .םייתביבס  תונורקעל  שרופמ  ןפואב  רשוקמ  יתד  םייח  חרוא  םויק  דימת  אל  םייתד  , םיכרע  םימלוה 

ךוניחה תונורקע  תא  תפקשמ  וז  השיג  .תיתביבסה  העדותה  תאלעהמ  קלחכ  הז  םייח  חרוא  לש  םייתביבסה  םיטביהה  תא 
תונוש תוצובקל  םיידוחייה  םייתוברת  םיכרצלו  םינייפאמל  ךוניחה  תא  םיאתהל  שי  םהיפלש  תויוברת , תבורמ  תואיצמב  יתביבסה 

.

ןיב המייקתהש  יפכ  םיינוציחה , ןיינעה  ילעבלו  תוטלחה  ילבקמל  תיתוברתה  הצובקה  ךותמ  יונישה  ינכוס  ןיב  ידדה  ןומא  תיינב 
ךבדנ םה  הלא  הלועפ  יפותיש  .םיירופ  הלועפ  יפותיש  םודיקל  תינויח  םייתלשממה , תודסומה  ןיבל  קרב  ינבב  תומייקה  יליבומ 

תלבק יכילהתב  תופתוש  תויהלו  ירוביצה  חישב  ףתתשהל  תוידוחיי  תויתוברת  תוצובקל  םירשפאמה  םיאנתה  תריציב  בושח 
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.הבחרה  הרבחב  םימייקתמה  תוטלחה 

תומורת לש  השרפהל  תובייחתה  הנשי  לשמל , .ישעמה  םושייב  ישוק  ללגב  תיתביבס  היישעמ  ידרחה  רזגמה  קחרתמ  םיתיעל 
ןניק רתסא  םוליצ : ימצע |  לודיגמ  ןיטולחל  םיענמנ  םה  וללה , תוכלהה  לכב  איקב  דחא  לכ  אלש  ןוויכמו  תוקרימ , תורשעמו 

multicultural environmental education,  ) תויוברת תבורמ  תואיצמב  יתביבס  ךוניחל  רשקתמ  הז  רקחמ  תיטרואת , הניחבמ 
ךוניחב ןמלוע  תוסיפת  לש  גוצייה  תרבגהו  יתביבס  ךוניחל  תונוש  תויוברתמ  תוצובק  לש  הפישח  דדועמ  הז  ךוניח  . MEE) 

ןפואב םיינתא  םיטועימ  תמצעה  תיתוברת ; הניחבמ  תונווגמ  תוצובקב  יתביבס  ךוניח  תונוש : תויועמשמ  הז  ךוניחל  יתביבסה  .
ףותישו דובכ  תויוברת , - תצוח הנבה  תורשפאמה  תויגוגדפ  רותיא  ןתוא ; םדקלו  תויתביבסה  םהיתויוכז  תא  תוהזל  םהל  עייסמה 

םיטעמה םירקחמה  דחא  .תישילשהו  היינשה  תויועמשמב  עגונ  יחכונה  רקחמה  .םייתביבס  םירגתא  םע  תודדומתהב  הלועפ 
יתבב יתביבסה  ךוניחה  תמאתהב  םירגתאו  תויגטרטסא  תוהזל  הרטמב  הדנקב  םירומ  ברקב  ךרענ  וז  ךוניח  תשיג  םושייב  וקסעש 

רדעיהמ עבונה  תפתושמ , הפש  רדעיה  אוה  םירומה  והיזש  םילושכמה  דחא  .תויוברת  תבורמ  הייסולכואב  םינייפואמה  רפס 
הרבחה תא  ןיידע  תנייפאמה  ןוצרמ  תולדבתהה  חכונל  ילארשיה  רשקהב  תיטנוולר  וז  תואיצמ  תופתושמ  . םייח  תויוסנתה 

- בר תואיצמב  ךוניחל  תושיג  יתש  םיהזמ  םירקוח  הז , רשקהב  .לארשיב  הרבחה  ללכל  ףתושמה  תאיצמ  תא  תרגתאמו  תידרחה 
תינלדב השיג  ץומיא  תובישח  לע  םיעיבצמ  יחכונה  רקחמה  יאצממ  . particularistic)  ) תינלדבו תיטסילרולפ  תיתוברת :
הלוכי תינלדב  השיג  .רתוי  בחרה  יטסילרולפה  חישב  תונווגמ  תויתרבח  תוצובק  תללכה  לש  ךשמתמ  ךילהתב  יתלחתה  בלשכ 

הצובקל עייסל  ךכ  ידי  - לעו תיתוברתה  הצובקה  תא  םינייפאמה  םייתוברתה  םיכרעלו  תונויערל  הביבס  ןיב  הקיזה  תא  ריאהל 
תרשפאמ תידרחה ,) הרבחה  לשמל   ) תרחבנ הליהקב  תינלדב  השיג  םושיי  .תומייקו  הביבס  לש  תונויערה  םע  תוהדזהל  תיתוברתה 

אלא יפוס  דעי  הניא  תינלדב  השיג  ךכיפל , .יטסילרולפה  חישב  ךשמהב  ףתתשהל  לכותש  ידכ  הליהק  התוא  לש  התמצעה  תא 
.תיתוברת תונוש  הריקומה  תויוברת  תבורמ  הרבחל  ליבומה  ךילהתב  יחרכה  בלש 

תידרחה הרבחב  תונורחאה  םינשב  םילחש  םייונישל  יוטיב  קרב  ינב  תימוקמה  תושרב  םישחרתמה  םיכילהתב  תוארל  ןתינ 
םיינידמו םיילכלכ  םייתרבח , םיאשונב  ירוביצה  חישב  רתוי  םיברועמ  תויהל  םיארוקו  הכותמ  םילועה  תולוקל  רקיעבו  לארשיב ,

םירקוח ךכ , לע  ףסונ  םייחה  . חרוא  תא  םינווכמה  תויתכלהה  תויוביוחמהו  םייתדה  םיכרעה  לע  רשפתהל  ילבמ  תאזו  םינוש 
םיכמות יחכונה  רקחמה  יאצממ  תידרחה  . הרבחב  םישחרתמה  יונישה  יכילהתב  םישנ  לש  יזכרמה  ןדיקפת  לע  םיעיבצמ 

.תומייקל ךוניחה  םודיקבו  יתביבסה  לוהינב  קרב  ינבב  םישחרתמה  יוניש  יכילהתב  םישנה  לש  ןמוקמב 

רקחמ וניא  אוהו  ריעב , תומייקה  םודיקב  המיע  םידבועה  םיפוגמו  קרב  ינב  תייריעמ  דבלב  םיפתתשמ  העשת  ללכ  יחכונה  רקחמה 
תומייקה םודיקל  םויה  דעו  לחה ב-2003  קרב  ינב  תייריעב  ורקש  םיכלהמב  דקמתמ  רמאמה  ןכ , ומכ  .בצמ  תריקס  אלא  ךרוא 

יכרד תא  ץמאל  םיפסונ  םיידרח  םיבושייל  תוצילממ  ונא  .ךילהתל  םה  ףא  ומרת  ונרקח  אלש  םיפסונ  םימרוגש  ןכתיי  .ריעב 
תומייקה םודיק  תוחתפתה  תא  ונחבי  םיפסונ  םירקחמש  בושח  .תושרדנ  תוימוקמ  תומאתה  ךות  קרב  ינב  תייריע  לש  הלועפה 

( םינוש םייתביבס  םיליעפ  לשו  ךוניחה  ישנא  לש  םיבשותה , לש   ) טבמ תודוקנ  ןווגממ  לארשיב  םינוש  םיבושייב  תידרחה  הרבחב 
ילארשיה חישב  התוברועמ  לע  תידרחה  הליהקה  לש  תיתביבסה  תוחרזאה  םודיק  לש  תועפשההו  םירגתאה  תוחלצהה , דועית  ךות 

.ןהיפל םייח  םהש  תויתכלהה  תויוביוחמה  תרגסמב  תויתביבס  תויגוסל  םסחי  לעו  בחרה 

תודות

םהלש אלמה  הלועפה  ףותיש  לע  קרב  ינבב  הביבסה  תוכיאל  הקלחמה  ירבחל  בל  ברקמ  תודוהל  וננוצרב 
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םודיקל לארשיב  םיארוקה  תא  ףושחלו  הז  בושח  רקחמב  ףתתשהל  םנוצר  לעו  רקחמה  ךרוא  לכל  ונמיע 
תונויארהמ קלח  עוציב  לע  ימרכ  האללו  איגש  ןנוג  "ר  דל הדות  .וז  ריעב  תומייקל  ךוניחהו  תומייקה 

.הז רקחמב  ושמישש 

השעמל הכלה 

: קרב ינב  תייריע  הביבסה , תוכיאל  הקלחמה  להנמ  יקסבולסיו , יטומ 

חרוא ותוהמב  אוה  ידרחה  םייחה  חרוא  .תוידרחה  תויושרב  תיתביבסה  הכפהמה  תא  ליבוהל  החמש  קרב  ינב  תייריע 
ןיעמ םניחב , דויצ  לש  האוולהו  הלאשה  םידסח , תולימג   ) םיח " מגה תואמב  הלכו  תיחשת " לב  ךוניחב ל" לחה  םייקמ , םייח 

". תידרח הפשה ה" ןיבל  תיללכה , הפשה  ןיב  םוגרתבו  רושיגב  םוצעה  ךרוצה  תא  וניאר  הקלחמה  תמקה  םע  ןת .) – חק קוש 
.תונורקעה םתוא  לע  רבודמש  ןיבמ  ןהיתש , תא  ריכמש  ימ  קרש  םיחנומו , הפש  ירעפ  ורצי  תונושה  םלועה  תוסיפת 

לעו יתביבסה  ךוניחה  םוחתב  תוליעפה  תובחרתה  לע  םיחמש  ונחנאו  התמקה , זאמ  הקלחמה  תיישע  תא  ןחב  רקחמה 
.אשונל תירזגמה  תועדומב  היילעה 

תורוקמ

רשיבא ךותב : .לארשיב  תויוברת  - תבורמ תואיצמב  יתביבס  ךוניח  יוצמל : יוצרה  ןיב  .א 2016 . רחקלא   .1
, דחואמה ץוביקה  תאצוה  ביבא : - לת .תיתביבס  - תיתרבח תוירחאו  ךוניח  .תומייקה  רגתא  תכרוע .)  ) א

.םירומה תורדתסהו  םיצוביקה  רנימס  תללכמ  "ת , פומ ןוכמ 

יגולונכט ןוכמ  ןוינכטה –  הפיח : . 2014 בצמ , תנומת  תילארשיה : הרבחב  םידרחה  .ר 2016 . לג   .2
.תימואל תוינידמ  רקחמל  ןמאנ  לאומש  דסומ  לארשיל ,

ילארשיה ןוכמה  םילשורי : .לארשיב  ידרח  םייניב  דמעמ  תינרדומ –  תוידרח  .ל 2012 . רנהכו  ןמרכיז ל   .3
.היטרקומדל

תאצוהו םילשוריב  ריל  ןאו  ןוכמ  .לארשיב  יתוברת  - ברה טקיורפה  לדבהה : תוכזב  .י 2005 . הנוי   .4
.דחואמה ץוביקה 

הרקמה ריעב –  תידרח  הנוכשב  תיתביבס  תועדומ  תיחשת –  לב  .י 2016 . רמואו  יספלא נ  קרמ ש ,  .5
.152–145 הביבסו 7(2 :) היגולוקא  .דודשא  לש 

.םכסמ יתנש  חוד  ידרחה –  רזגמב  תומייקל  ךוניחה  םודיק  . 2009 ןייטשנבו ג .' בראג י  בגנ מ ,  .6
.תיתביבס תוינידמל  זכרמה  לארשי –  רקחל  םילשורי  ןוכמו  הביבסה  תנגהל  דרשמה  םילשורי :

' סמ תיתביבס , תוינידמל  זכרמה  ירקחמ  .הביבסה  תוכיאו  תידרחה  הליהקה  .מ 2003 . ןלפקו  בהלש י   .7
.לארשי רקחל  םילשורי  ןוכמ  םילשורי : . 8

8. Blanchet-Cohen N and Reilly RC. 2013. Teachers' perspectives on environmental
education in multicultural contexts: Towards culturally-responsive environmental
education. Teaching and Teacher Education 36: 12-22.

9. Capra F. 1996. A new scientific understanding of living systems: The web of life. New
York (NY): Bandway.

https://magazine.isees.org.il/?p=16622



10. Creswell JW and Creswell JD. 2017. Research design: Qualitative, quantitative, and
mixed methods approaches. New York (NY): Sage Publications.

11. Fraser E, Dougill AJ, Mabee WE, et al. 2006. Bottom up and top down: Analysis of
participatory processes for sustainability indicator identification as a pathway to
community empowerment and sustainable environmental management. Journal of
Environmental Management 78: 114-127.

12. Hitzhusen GE. 2012. Going green and renewing life: Environmental education in faith
communities. New Directions in Adult Continuing Education 133: 35-

13. 44.

14. Hitzhusen G. 2002. Religion and environmental education: Building on common
ground. Canadian Journal of Environmental Education 11: 9-25.

15. Marouli C. 2002. Multicultural environmental education: Theory and practice.
Canadian Journal of Environmental Education 7: 26-42.

16. Negev M and Garb Y. 2014. Toward multicultural environmental education: The case
of the Arab and ultraorthodox sectors in Israel. Journal of Environmental Education
45: 143-162.

17. Nordström HK. 2008. Environmental education and multicultural education –Too
close to be separate? International Research in Geography and Environmental
Education 17: 131-145.

18. Ravitch D. 1990. Multiculturalism: E pluribus plures. American Scholar 59: 337-354.

19. Soini K and Birkland I. 2014. Exploring scientific discourse on cultural sustainability.
Geoforum 51: 213-223.

20. Tal T. 2009. Three perspectives of environmental education in Israel: Ideologies,
national conflicts, and the environmental conflict. In: Zandvliet DB (Ed). Diversity in
environmental education research. Canada: Sense.

21. UNESCO. 2002. Cultural diversity and biodiversity for sustainable development.

22. Wang X, Montgomery VW, and Lebredo N. 2014. Sustainability leadership in a local
government context: The administrator’s role in the process. Public Performance and
Management Review 37: 339-364.

תפסונ האירק 

: תומייק לש  תוינידמ  םודיקב  ימוקמה  ןוטלשב  םידיקפת  ילעב  לש  תובישחהו  דיקפתה 

Wang X, Van Wart M, and Lebredo N. 2014. Sustainability leadership in a local government
context: The administrator's role in the process. Public Performance and Management Review

https://magazine.isees.org.il/?p=16622

http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001322/132262e.pdf


37(3): 339-364.

ןוה יתרבח , ןוה  ןיב  רשוקה  יטרואת  לדומו  הפוריאב  םירע  אמייק ב-40  - רב חותיפ  לש  תוינידמ  םודיק 
לשמִמו ידסומ 

Evans B, Joas M, Sundback S, and Theobald K. 2006. Governing local sustainability. Journal of
Environmental Planning and Management 49(6): 849-867.

תיתביבס תולהנתהל  תנווכמה  תירסומ  תיתשתכ  םאלסאבו  תורצנב  תודהיב , שדוקה  יבתכב  םיטסקט 
 : םדא לש  וייחב  תומייק  לש  תונורקע  םושיילו  תיארחא 

Case SS and Chavez E. 2017. Guiding lights for morally responsible sustainability in
organizations: Revisiting sacred texts of Judaism, Christianity, and Islam. Journal of
Organizational Psychology 17(2): 35-49.

( רתאב םינימז   ) םיחפסנ

םיחפסנ 1-3
הדרוהל

https://magazine.isees.org.il/?p=16622

https://magazine.isees.org.il/?attachment_id=22034

	קידום מדיניות סביבתית וחינוך לקיימות ברשות מקומית חרדית – חקר מקרה בני ברק
	על קצה המזלג
	תקציר
	Alkaher I, Goldman D and Sagy G. 2018. Culturally based education for sustainability – Insights. from a pioneering ultraorthodox city in Israel. Sustainability 10(3721)

	מבוא ורקע
	שיטות
	ממצאים
	מהלכי הרשות המקומית לקידום קיימות בבני ברק
	טבלה 1. המהלכים העיקריים של עיריית בני ברק לקידום חינוך לקיימות
	טבלה 2. הפעילויות העיקריות שביצעה עיריית בני ברק לקידום חינוך לקיימות (2011 — 2019)

	מהלכי הרשות המקומית לקידום חינוך לקיימות והתאמתם לקהילה החרדית

	דיון ומסקנות
	תודות
	ברצוננו להודות מקרב לב לחברי המחלקה לאיכות הסביבה בבני ברק על שיתוף הפעולה המלא שלהם עימנו לכל אורך המחקר ועל רצונם להשתתף במחקר חשוב זה ולחשוף את הקוראים בישראל לקידום הקיימות והחינוך לקיימות בעיר זו. תודה לד"ר גונן שגיא וללאה כרמי על ביצוע חלק מהראיונות ששימשו במחקר זה.
	הלכה למעשה
	מקורות
	קריאה נוספת
	נספחים (זמינים באתר)
	נספחים 1-3



