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  קצירת

היינריך בל והקרן לסביבה ירוקה ומטרתו לקדם צדק -שתיל במימון קרן על ידי דוח זה נכתב

  סביבתי בישראל. 

הינו תפיסת עולם הקושרת בין היבטים סביבתיים וחברתיים של מדיניות ומציאות. צדק סביבתי 

הן של משאבים סביבתיים והן של מפגעים סביבתיים  החלוקה הלא שוויוניתתפיסה זו מאירה על 

של שווה נגישות צדק סביבתי מבטא גם  יות שונות, באזורים גיאוגרפיים שונים.בקרב אוכלוס

נקיה ממפגעים ורווחה  ,לקידום סביבה בריאהביחס  לתהליך קבלת ההחלטותאוכלוסיות שונות 

סנקציות והטלת  לפיצוי בגין פגיעה סביבתית. העיסוק בצדק הסביבתי מתייחס גם סביבתית

 .ועונשים על הפוגעים

בישראל, גם מבחינה אידיאולוגית וגם דק סביבתי רבים מקדמים צים סביבתיים וחברתיים ארגונ

   ולם, לרוב פעילות הארגונים השונים בתחום אינה מתואמת.דרך הפרויקטים שלהם. א

הינה לקדם את העיסוק בתחום בקרב ארגונים חברתיים התוצאה הרצויה של הפרויקט 

ויות, משאבים וניסיון מצטבר שישמש לתיקון אי הצדק וסביבתיים: לפתח ידע משותף, מיומנ

  בפריפריה הגיאוגרפית, הכלכלית והחברתית בישראל. 

ביחס לתפיסות, לפעילות, לקשיים ולצרכים הנגזרים  ידעהמידע והינה לרכז את ה מטרת הדוח

ירת יצוב תיאוםלסייע ב מתוך כוונהחברה וסביבה בולטים;  ארגוני 19מקידום צדק חברתי בקרב 

הדוח נכתב מתוך הערכה לעבודה החשובה רשתות לגיבוש תפיסת עולם משותפת ועשייה משותפת. 

לתת דחיפה נוספת לעגלה  במטרהשנעשתה בתחום, ללא יומרה "להמציא" אותו מחדש, אלא 

  הפועלת לקידום צדק סביבתי בישראל.

  

  שיטת מחקר:

ק סביבתי, ונערכו ראיונות עומק חצי בסוגיות שונות הקשורות בצדעוסקים הארגונים  19נבחרו 

הראיונות נמשכו כשעה עד שעתיים, והשאלות השתנו  1מובנים עם נציגיהם במהלך השנה האחרונה.

בהתאם לאופיו של הארגון ותחומי פעילותו. רשימת הארגונים נבחרה במטרה לייצג תפיסות עולם 

 ). מסקנות הדוח26' בעמ 1 נספח ראות (שונות, תחומי פעילות מגוונים, ואוכלוסיות שונוופרשנויות 

והמידע המופיע בו מבוססים על הראיונות ועל המידע המופיע באתרי האינטרנט של הארגונים 

  המסקנות, משולבים ציטוטים מתוך הראיונות.  סוביסהשונים. בגוף הדוח עצמו, ב

  

                                                            
 באופן כללי הארגונים חולקו לשתי קטגוריות מרכזיות: ארגונים "סביבתיים" וארגונים "חברתיים". 1
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  :ממצאים מרכזיים

רחית, לא בממסד ולא בשיח האזרחי: , לא בחברה האזהמושג צדק סביבתי אינו שגור בישראל. 1

ארגונים מועטים משתמשים בו כערך מרכזי, מקבלי ההחלטות אינם פועלים מתוך שיקולי צדק 

ו אותו על דגלם כבר תסביבתי והוא אינו בולט גם בשיח הציבורי. עם זאת, ארגוני סביבה מעטים חר

  חברתיים. ' ובשנים האחרונות הוא מתחיל להיטמע גם בארגונים90-בשנות ה

כמו תכנון, בריאות,  קיימת עשייה נרחבת בממשקים שונים של צדק סביבתי. יחד עם זאת 2

  חקלאות, חיבור לתשתיות, הסרת מפגעים סביבתיים, רווחה סביבתית ועוד. 

העשייה אינה עונה על כל לפי הראיונות שנערכו עם נציגי הארגונים השונים ניתן להסיק כי 

  כמה סיבות:הדבר נובע מ 2.עמוד הקודם)קצרה בראש ה(שהוצגו ב תיההיבטים של צדק סביב

נציגי הארגונים החברתיים גורסים כי העשייה בקרב ארגוני סביבה חסרה שיתוף של נציגי .א. 2

, מרבית נציגי בנוסף לכך. אוכלוסיות מוחלשות בפעילות ובקבלת החלטות למען צדק סביבתי

אף כמו כן, ראיונות עימם. הגדירם מהו צדק סביבתי בה בהסביבתיים התעלמו מהיבט ז הארגונים

ארגון לא דיווח על שיתוף פעולה בקבלת החלטות של נציגי האוכלוסיות המוחלשות. נראה כי רוב 

  ארגוני הסביבה אינם שמים דגש מספיק על עקרון הגישה השווה לקבלת החלטות.  

השמה בין היתר דגש על פרדיגמה  ,יותסביבתהפרדיגמה השלישית של הפנמת כי ניתן להסיק מכך 

, תפקיד הקהילה והשיתופיות של אוכלוסיות שונות בתהליכי קבלת החלטות ובפרויקטים סביבתיים

   3.ממשיכה להוות אתגר בפני ארגוני סביבה רבים

לפי נציגי הארגונים הללו,  ההיבט הסביבתי אינו מוטמע מספיק בקרב הארגונים החברתיים..ב. 2

  ידע וכלים מעשיים לפעילות בתחום. חסרים להם

 ממפגעים סביבתיים כמעט ולא מתקיימת עשייה סביב מוטיב הפיצוי של אוכלוסיות מוחלשות.ג. 2

   , לא בקרב ארגונים סביבתיים ולא בקרב ארגונים חברתיים.והטלת סנקציות ועונשים על הפוגעים

  :בהם הינם . המרכזייםהעשייה למען צדק סביבתי נתקלת בקשיים רבים. 3

, גם עקב אי בהירות המושג, וגם בשל קושי בתרגום הרעיונות של צדק סביבתי לפעולה בשטחא. .3

  מחסור בידע תיאורטי ומעשי בתחום.

מתקשים לפעול אל מול דיווחו כי הם נציגי הארגונים השונים  – מדיניות של אי צדק סביבתיב. .3

ברמה ארצית ומקומית. חלקם התייחסו במיוחד  ממסדית של אוכלוסיות מוחלשות גזענות ואפליה

                                                            
  ).2010ההיבטים השונים של צדק סביבתי מכונים גם צדק חלוקתי, צדק חברתי וצדק מפצה (שמואלי  2

 .2007, חנין 2001ץ לפירוט על הפרדיגמה השלישית של סביבתיות ראו: שוור 3
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היבטים בעייתיים של לאפליית הציבור הערבי בישראל, ולכך שקידום צדק סביבתי נוגע ב

  בעלות על אדמות.בבחלוקת משאבים ו , במיוחדערבי- קונפליקט היהודיה

שוויון הראיונות מעלים כי אי ה – הדרת אוכלוסיות מוחלשות ממאבקים למען צדק סביבתי.ג. 3

  שני היבטים: ב חרףהמובנה והקושי של אוכלוסיות מוחלשות להילחם בממסד מו

כמאבק  שרדות יומיומיתיאנשים העסוקים בפרנסה והבעיני מאבק סביבתי נתפס האחד הינו כי 

במקרים בהם הסוגיה הסביבתית נוסחה למרות תפיסה זו, . למען הכלל שאינו קשור אליהם

  המקומיים נרתמו לפעילות. במונחים אחרים, התושבים 

 פםשיתו איו סביבה להגיע לאוכלוסיות מוחלשותהארגוני רוב קושי של שני הינו ההיבט הה

  . להצלחהבקרדיט ומשאבים  בבתהליכי קבלת החלטות בניהול מאבקים, 

קיימת פעילות נרחבת בין ארגונים סביבתיים וגם מאמץ  – שיתופי פעולה לקידום צדק סביבתי. 4

קיים קושי רב בשיתוף פעולה בין  עם זאת,ונים חברתיים לפעול יחד עם ארגוני סביבה. של ארג

נציגי הארגונים  .בשפהבשל הבדלים בתפיסות העולם וארגונים סביבתיים לארגונים חברתיים 

על אי שיתוף  4,ל זהויות בארגוני סביבהשאי קיום שיח מספק ביקורות על  עלוהחברתיים ה

- בקבלת ההחלטות של ארגוני סביבה ובהישגים במאבקים סביבתיים אוכלוסיות מוחלשות

חוששים סביבתיים  הארגונים חלק מה שפה משותפת.היעדר חברתיים וכן על קושי בהדברות עקב 

בפעילות למען צדק סביבתי ומתייחסים אליו ככלי למאבק, אך  לאבד את האג'נדה המרכזית שלהם

  .המרכזית לא כמטרתו

מרבית נציגי הארגונים הביעו נכונות לשיתוף  -  ה משותפת לקידום צדק סביבתיהקמת פלטפורמ. 5

   פעולה בקידום של צדק סביבתי.

חשיפה לתכנים ולכלים של צדק בהעלו את הצורך רבים : נציגים צרכים בהקמת פלטפורמה

עשייה לגיבוש של שפה משותפת דרך חשיפת ארגונים סביבתיים לחשיבה וב, ובמיוחד סביבתי

   כלים סביבתיים. לרתית וכן דרך חשיפה של ארגונים חברתיים לתפיסה וחב

ארגונים התיאום בין העל נושאים משותפים וגרסו כי קיים צורך בהגברת שיתוף הפעולה חלקם 

. מיעוטם הציגו תמיכה במשאבים וליווי של הפעילות בארגונם. אחרים זקוקים לבפעילות בתחום

  ת בין ארגונים.את הצורך בנגישות לשטח והכרו

                                                            
, אסטרטגיית פעולה, ופרקטיקה פוליטית, שיחכידוע, פוליטיקה של זהויות הוא מונח המציין מסגרת  4

, ומבקשת לקדם את האינטרסים של קבוצות חברההשונות ב ת•הזהוגישה את הייחודיות של קבוצות המד

קן. חלק מנציגי הארגונים החברתיים הדגישו כי רבים מהארגונים הסביבתיים פועלים לקידום אלה או של חל

 אינם מייצגים קבוצות אחרות.כי הם האינטרסים של האליטה ו
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אי בהירות של הרווחים  וא: הגורם המרכזי שעלה העלולים לפגוע בפעילות משותפתהגורמים 

ארגונים רבים העלו את  .הלארגונים השונים ומחסור בזמן ובמשאבים לשיתוף פעול המעשיים

ולא  יפגעו בעבודה משותפת ארגונים חברתייםל ם סביבתייםהחשש מכך שהמתחים בין ארגוני

  של ארגונם. עבודה משותפת עלולה לפגוע באג'נדה המרכזיתבילו לפעילות ממשית, וכן כי יו

 הזדמנות: חלק מנציגי הארגונים רואים בפעילות משותפת תרומה אפשרית מפלטפורמה משותפת

קידום . כמו כן, פלטפורמה משותפת תאפשר ענון ולאתגור החשיבה והכלים היישומים בארגוןילר

  .עים" שנמצאים בסדר היום הארגוני"תקושל נושאים 

  - סיכום והמלצות ליישום. 6

  נראה כי על מנת לקדם את שיתוף הפעולה בתחום, צריכים להתקיים שני תנאים מרכזיים:

  .העמקת הידע ותפיסת העולם הגלומה במושג צדק סביבתיא. 

ום שיח על זהויות הכוונה היא לקי :חברה ויצירת שפה משותפתוהזנה הדדית של ארגוני סביבה ב. 

בקרב ארגוני סביבה ולקיום שיח על סביבה בקרב ארגוני חברה. הזנה הדדית זו תביא ליצירת שפה 

  ותפיסת עולם משותפות בקרב הארגונים השונים ותאפשר להעמיק את שיתופי הפעולה ביניהם.

  ם:בכדי לקיים תנאים אלו בחרנו להציג המלצות, הנגזרות למספר מעגלי עשייה מקבילי

חשוף את ארגוני החברה והסביבה לעקרונות של צדק סביבתי המשיך ולמומלץ ל - חשיפה ולמידה

ולכלים יישומיים הנגזרים ממנו, הן בניהול הארגונים עצמם, הן במאבקים לקידום צדק סביבתי, הן 

היתר מומלץ בין לפי הראיונות  בשיתוף אוכלוסיות משותפות בפעילות והן בעיסוק בסוגיית הפיצוי.

חשיבה ופרקטיקה פמיניסטית יכולים לתרום להתמקד בתחומים של גזענות, בריאות והאופן בו 

בימי עיון אלה כדאי לשלב גם פעילות  יהול מאבקים וארגונים מתוך שוויון, שיתוף ודיאלוג.נל

  שראל.יעיונית של למידה וגם קיום פורומים משותפים לדיון בהיבטים השונים של צדק סביבתי ב

אוכלוסיות רחבות יותר לסוגיות של צדק חברתי ולשתף  המשיך בקידום החשיפה של ומלץ גם למ

  נושא.בוארצית בימי עיון וכנסים יחד עם נציגי הממסד ברמה מקומית  נציגי קהילות שונות

בצד רכישת שפה משותפת וכלים יישומים חדשים מומלץ ליצור  – תמיכה וליווי של פעילות בתחום

בסוגיות שתבחרנה על ותיאום ביניהם, פת לתמיכה בפעילות על פרויקטים משותפים מסגרת משות

ידי הארגונים השונים. התמיכה תכלול גם ייעוץ הדדי בקידום פרויקטים ארגוניים דרך שימוש 

בכלים הנגזרים מצדק סביבתי, ניסוח דוחות מחקר, פעילות מול אוכלוסיות מוחלשות וכדומה. כמו 

  ולתמוך בארגונים ששואפים להטמיע את הכלים של צדק סביבתי. כן, מומלץ ללוות

מסמך עקרונות יחד עם מעגלי העשייה האחרים, מומלץ גם לנסח  – שיתוף פעולה עקרוני וממשי

   אג'נדה הייחודית של כל ארגון.תאפשרנה גם את קידום הש ולהתוות דרכי פעולה משותפות משותף
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  :מבנה הדוח

): בניגוד לארצות הברית, שם המושג נולד 7(עמ'  סביבתי בישראל התפתחות העיסוק בצדקא. 

פעילות של ארגונים למען זכויות אדם, צדק סביבתי הובא לישראל על ידי נציגי התנועה מתוך 

קושרת בין זכויות סביבתיות לחברתיות. שנעשית בשמו פעילות ה' ו90-שנות הבהסביבתית 

  עשות שימוש בתפיסות ובכלים של צדק סביבתי. ל יםמתחילגם ארגונים חברתיים לאחרונה 

): קיימת הטמעה חלקית של המושג 9(עמ'  דיון בהטמעת הצדק הסביבתי בחשיבה הארגוניתב. 

בחברה האזרחית בישראל. בקרב חלק מהארגונים הסביבתיים הוא משמש ככלי למאבק אך לא 

שלהם ידע הרבים דיווחו כי ים ארגונים חברתינציגי מוטמע בחשיבה הארגונית ובמטרות הארגון. 

  . ממשק של סביבה הינו דלב

פעילות קיימת בתחום  ):15(עמ'  צדק סביבתי מהלכה למעשה: אפיון הפעילות וקשיים ביישוםג. 

קיימת מעין "חלוקת עבודה" בין ארגוני סביבה, לפי תחומי פעילות שגים לא מבוטלים. יענפה וה

יימת גם בקרב חלק מארגוני החברה, אולם אלו מתאפיינים . חלוקת עבודה זו קואסטרטגיות פעולה

יותר בהתמקדות באוכלוסיות מוחלשות שונות. הקשיים בהם נתקלים נציגי הארגונים הינם קשיים 

  מבניים הנגזרים ממדיניות גזענית בישראל והדרת אוכלוסיות מוחלשות.

ם שיתופי פעולה בין ארגוני : למרות שקיימי)22(עמ'  שיתופי פעולה בתחום של צדק סביבתיד. 

  . עבודה משותפתפערים בתפיסות העולם ובמושגי היסוד מקשים על הסביבה לארגוני חברה, 

): מרבית נציגי הארגונים ישמחו לשתף פעולה בהקמת 23(עמ'  הקמת פלטפורמה משותפתה. 

הסביבה החשש מכך שהמתחים בין ארגוני עם זאת ארגונים רבים העלו את פלטפורמה משותפת. 

כי . כמו כן, מספר נציגים חוששים ולא יובילו לפעילות ממשית לחברה יפגעו בעבודה משותפת

חלק מנציגי הארגונים עם זאת, של ארגונם.  העבודה המשותפת עלולה לפגוע באג'נדה המרכזית

  ענון ולאתגור של החשיבה והכלים היישומים בארגון. ירואים בפעילות משותפת הזדמנות לר

  )24(עמ'  לצות ליישוםהמו. 

  ).25(עמ'  מקורותז. 

  : טבלה מרכזת של פרטי הארגונים החברתיים והסביבתיים שהשתתפו במחקר.)26(עמ'  נספחיםח. 
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  התפתחות העיסוק בצדק סביבתי בישראל

' בארצות הברית, 60- בשנות הלשוויון מקורו של המושג "צדק סביבתי" מזוהה עם מאבקי השחורים 

). התנועה 2005לובנוב (עשור לאחר מכן להקמת התנועה האמריקאית לצדק סביבתי שהביאו כ

' מתוך תפיסה הרואה 80-לצדק סביבתי החלה לפעול בארצות הברית באופן ממוסד בשנות ה

 5בסביבה את המקום בו אנו חיים, עובדים, משחקים, לומדים, כפי שגם עולם הטבע מהווה עבורנו.

 לכן מטרתו טבעית לבין סביבה תרבותית- ניתן להפריד בין סביבה פיזית כלומר, לפי תפיסה זו לא

היא להבטיח שהצדק ישולב בעשייתה (שם). תפיסה זו מרחיבה את נקודת המבט  תנועהה

מביאה ו הסביבתית מעבר לנושאים של פגיעה בבריאות הציבור, אל תוך התחום של "איכות חיים"

תחבורה , יתוח רווחה סביבתית דרך שבילי אופנייםלבחינה מחודשת של סביבות עירוניות ופ

מעורבות קהילתית , תוך עברים ירוקים לגינות קהילתיותומ ציבורית, גישת מכוניות מוגבלת

  ).2001בתהליכי קבלת ההחלטות ותחושה של מחויבות ואחריות למקומות שבהם אנו חיים (שוורץ 

 בסיומו , למפגש פסגה ראשון 1991- בהתנועה לצדק סביבתי בארצות הברית התכנסה לראשונה 

העקרונות'. מאז הפכה התנועה לצדק סביבתי להיות תנועה  17הוצג מסמך שנודע בשם 'מסמך 

העקרונות כחלק  17עצמאית המזוהה עם זכויות אדם. הנשיא קלינטון אף הטמיע את מסמך 

  ). 2005(לובנוב של ממשלו מעקרונות המדיניות המוצהרת הרשמית 

' עם הקמת ארגונים הנתפסים כ"סביבתיים" כמו 90-ובא לישראל בשנות הה 'דק סביבתיצ'המונח 

אדם טבע ודין המתמקד בסנגור על אוכלוסיות מוחלשות בתחום, ומרכז השל המתמקד בחינוך 

  לקיימות וערכים הקשורים בצדק סביבתי. 

גל הראשון, הרומנטי, בשנים אלו התנועה הסביבתית בישראל זוהתה עם הגל השני של סביבתיות. ה

של "שימור טבע", שהיה משולב עם אידיאלים ציוניים של "שיבה אל האדמה" שלט בשיח בישראל 

). הגל השני העביר את הדגש מהטבע לאדם ולפגיעה הסביבתית באדם. 2001(שוורץ  80-עד שנות ה

ת, המאתרת את לצורך כך פותח דפוס שונה של פעילות, במרכזה עמדה העשייה המקצוענית: המדעי

והמשפטנית, המגבשת את הסיכונים ; החומרים המסוכנים בסביבה ואת פגיעותיהם בבני האדם

לשפה של נורמות ותביעות משפטיות. המשרד להגנת הסביבה בשמו דאז "המשרד לאיכות הסביבה" 

  ). 2007ואגודת "אדם טבע ודין" הן דוגמאות בולטות לעשייה הסביבתית המקצוענית (חנין 

סינתזה של  תוךנים האחרונות התהווה בישראל הגל השלישי של חשיבה ופעולה הסביבתית בש

התקדמות מעבר להם. הגל השלישי נשען על תובנות הגלים הקודמים: והישגי שני הגלים הקודמים 

                                                            
5

תנועה זו מבוססת על מאבקים של אוכלוסיות מוחלשות שונות כמו אמריקאים ילידים, אמריקאים ממוצא  
  ).Skelton and Miller 2006או: אפריקני, לטיני ועוד (לפירוט ר
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מציע התייחסות גם הסביבתית באדם מהגל השני, אך  האובדן חוויית הטבע מהגל הראשון והפגיע

  ).2007, חנין 2005, לובנוב 2001ת סביבתיות ולדרכי ההתמודדות עימן (שוורץ חברתית לבעיו

מבטא שינויים בפרדיגמה זו. הגישה השלישית של סביבתיות עוסקת  מונח צדק סביבתיהשימוש ב

חזון כולל גם בלא רק בהשפעת האדם על העולם הפיזי, על בריאות הציבור ועל שימור מקורות, אלא 

). גישה זו הביאה לשינוי בפעילות התנועה הסביבתית בעשורים 2001רה (שוורץ של חיי האדם והחב

האחרונים ולחיבורה לסוגיות חברתיות כמו נגישות למשאבי טבע לכלל הציבור; לצמצום הפגיעה 

והשלכותיהם על בריאות התושבים; סילוק פסולת,  , מיםבסביבה בתחומים של זיהום אויר, קרקע

ארקים ציבוריים בערים. תנועות סביבתיות עוסקות גם בשיפור אמצעי תכנון, הקמת גינות ופ

התחבורה הציבורית ובהקמת שבילי אופניים ואף מתמחות בחינוך לסביבתיות בקרב ציבורים 

  6שונים בישראל, במחקרים ובהעלאת הנושא למודעות ציבורית וממסדית.

עם הקמת פרויקט  שתילכמו  בקרב ארגונים המזוהים כ"חברתיים"גם טמע יגישה זו החלה לה

' 90-מסוף שנות העל ידי אלונה ורדי ז"ל, יוצאת החברה להגנת הטבע, ו 1995-ב סביבה וקהילה

כמו תושבי ערי הפיתוח,  מוחלשותאוכלוסיות זכויות של הקידום מת ארגונים העוסקים בבהק

  ה, ושוויון מגדרי.כמו בריאות, דיור, חקלאות, עבוד שוניםבתחומים  נשיםמהגרים, פלסטינים ו

בארץ קיימת עשייה נרחבת המוקדשת ל"צדק סביבתי" בתחומים שונים הנגזרים ממנו אם כן, 

  , שתידון בהמשך. ובקרב אוכלוסיות שונות

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
בחרנו לא להזכיר שמות של ארגונים, סביבתיים או חברתיים, משום שבכל מאבק היו מעורבים מספר  6

  ארגונים.
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המושג צדק סביבתי בחברה האזרחית בישראל: כלי למאבק בקרב ארגונים של ת ה חלקיהטמע

  ום מצד ארגונים חברתייםסביבתיים ונגישות מוגבלת לידע בתח

המתייחס לחלוקה צודקת של  צדק חלוקתיצדק סביבתי טומן בחובו מספר ממדים מרכזיים: 

של מגוון האנשים והקהילות המושפעים  הכרה הןהכולל  צדק חברתימשאבים ומפגעים סביבתיים; 

שלהם בתהליך הפוליטי שמעצב ומנהל את המדיניות  השתתפותמסוגיות סביבתיות והן 

  או צדק מפצה בעקבות פגיעה סביבתית באוכלוסיות שונות. 7צדק מתקןוכן   הסביבתית;

  בחברה האזרחית בישראל: ג צדק סביבתיהמושפרק זה יתמקד בחוסר המרכזיות של 

, למרות שמרביתם ופועלים לקידומו תחוםטענו כי הם מכירים את ה נציגי ארגונים סביבתיים רבים

 'צדק סביבתי'מושג משתמשים ב הםמיעוטם מצהירים כי . יומיומי אינם משתמשים במושג באופן

הוא , אופן תפיסתם את המושג והערכת פעילותם מלמדים כי עם זאתיחד ככלי למאבק ציבורי. 

  היבט הצדק החלוקתי. עם במיוחד ומזוהה רק עם חלק ממאפייניו, 

תיים רבים והם אינם מיישמים ארגונים חבר שגור בפי נציגיהמושג צדק סביבתי אינו לעומת זאת, 

הלכה למעשה מרביתם פועלים מתוך עקרונות של הכרה את כלי המאבק שפותחו ממנו, למרות ש

  במגוון של אוכלוסיות ושיתופם בתהליכים פוליטיים שמעצבים ומנהלים מדיניות סביבתית.  

  

הנה מאותה י, יצדק סביבתי מבטא את השאיפה שכל אדם, ללא קשר למוצאו, תרבותו, או הכנסתו

מידה של הגנה מפני סיכונים סביבתיים וגישה שווה לתהליך קבלת ההחלטות להיות זכאים לסביבה 

ההגדרות למונח הובנו על סמך תפיסה שיש  ).2005בריאה שבה חיים, לומדים ועובדים (לובנוב 

ת אוכלוסיה לפעול למען צדק סביבתי בשל קיומם של פערים חברתיים וכלכליים גדולים בין קבוצו

שונות, הגורמים לכך שיש מי שסובל יותר מהיעדר תשתיות, מפגעים סביבתיים ובריאותיים 

עקב פגיעה  ,). יש המוסיפים גם את מוטיב הפיצוי2011ומפגיעה באיכות החיים הבסיסית (ברכה 

  ). 2010להגדרה של צדק סביבתי (שמואלי  ,סביבתית

טומן בחובו מספר ממדים מרכזיים המשלבים סביבתי  ספרות הנרחבת המוקדשת לנושא, צדקלפי ה

  ): 2010, שמואלי 2005בין תפיסה סביבתית לחברתית (לובנוב 

סכנות ותועלות סביבתיות. במונח סכנות הכוונה להשלכות שליליות  חלוקה הוגנת שלצדק חלוקתי: 

ברמה מקומית,  הנגרמות מפעולות תעשייה, רשויות מוניציפאליות או מביצוע תכניות ומדיניות

                                                            
  ).2010(שמואלי  Kuehnהעיסוק בצדק מתקן במחקר האקדמי אינו נפוץ, אך הוסף על ידי חוקרים כמו  7
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אזורית וארצית. במונח תועלות סביבתיות הכוונה לחלוקה של משאבי הטבע וגם לרווחה סביבתית 

  כמו שבילי אופניים, תחבורה ציבורית וגנים ציבוריים.

לעתים קרובות, הקהילות המושפעות ביותר מפעילויות שמסכנות את הסביבה צדק חברתי: 

חלטות, לפעמים במכוון ולפעמים משום שחסרים להן מהליכים חשובים של קבלת ה תורחקומ

 הכרהלכן, צדק סביבתי בהקשר זה פירושו . המשאבים, הידע המקצועי ודרישות מבניות אחרות

בתהליך הפוליטי שמעצב ומנהל את  םהשתתפותבמגוון האנשים והקהילות המושפעים מהם, וכן 

  המדיניות הסביבתית.

הגינות באופן שבו ניתנים עונשים על הפרת החוק והטלת ה או מפצה: צדק סביבתי כצדק מתקן

  נזקים על יחידים וקהילות, ופיצוי כתוצאה מפגיעה סביבתית.

  :ביחס למושג הראיונות שבוצעו עם נציגי ארגונים סביבתיים וחברתיים מעלים מספר מסקנות

  :להםצדק סביבתי אינו מושג מרכזי בעשייה ובערכים שנציגי ארגונים רבים אמרו כי   .א

  . באופן כללי 'צדק'בחלק מהארגונים, סביבתיים וחברתיים גם יחד, משתמשים במונח  .1.א

"אין הבדל בין צדק סביבתי  לצדק חברתי,  יותר שאלה מה זה צדק? צדק מסתכל על נגישות למשל: 

  בחלוקת המשאבים, בנגישות ובהקצאות." ן, ושוויותלמשאבים, על הזדמנויו

ים רבים טענו כי היבטים סביבתיים אינם נמצאים בליבת העשייה נציגי ארגונים חברתי .2א.

  שומיים הנגזרים ממנו.ישלהם, אין להם ידע בנושא וגם לא כלים יהקלאסית 

משפטי אנחנו לא מתייחסים להיבט הסביבתי. אנחנו מצמצמים את  case-"כשאנחנו הולכים ל למשל:

י גורם אחר. ידע יכול לקדם ל ידת הזכות הזו עהשאלה לזכות הקניין של האדם שהאדמה היתה שלו והפר

  ידע משפטי, רקע יציב יותר שיכול לרתום גם את הנושא הזה לטובת האג'נדה שלנו." - אותנו

ממש בשנה  "סביבה זה משהו שהוא לא היה במיינסטרים של העמותה... :ונציגת ארגון חברתי אחר

לשים סביבה במרכז...  ,של הצוות ,עם חיבוק שלההאחרונה יש אפילו דרישה ברורה על השולחן מההנהלה 

טיבית מתחברת לנושא של סביבה ורוצה לעסוק בו, ורוצה להפוך אותו למרכזי יאני בתור מישהי שאינטוא

  בארגון, ובוחרת לעסוק בו כבר, מרגישה לא מיומנת, לא יודעת, לא מבינה."

משק הסביבתי בליבת תפיסת העולם בודדים גרסו כי אינם רואים את המארגונים חברתיים  נציגי

"זה שדה שאנחנו לא מתכתבים איתו. אני חושבת שאף ארגון פמיניסטי ואף ארגון נשים לא שלהם. למשל: 

מתכתב איתו. אין את החיבור הזה. הם לא מבינים בכלל מה הפמיניזם קשור לסיפור. למרות ששוב, אנחנו 

  "אות את ההקשרים האלה.דווקא מנסות. לא מאוד מנסות, אבל אנחנו כן רו

  "לא הייתי מגדירה "צדק סביבתי" הייתי מגדירה "צדק" אולי לפעמים נכנס צדק סביבתי. דוגמא נוספת:

  צדק סביבתי לא הוגדר במטרות הארגון, אפילו בימים אלו שערכנו רשימת מטרות מחודשת."
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 ים רבים.המונח צדק סביבתי מביא להתמקדות באוכלוסיה מוחלשת מסוימת במקר. 3א.

להתמקדות באוכלוסיה מוחלשת מסוימת,  הצדק סביבתי מביאמהראיונות נראה כי התפיסה של 

   סביבתיים מתמקדים במאבקים רחבים יותר למען הסביבה.הארגונים שחלק מבעוד 

"אם מחדדים את המונח צדק הופכים את זה למשהו ציטוט מתוך ראיון עם נציגת ארגון סביבתי: 

זה יוצר ניכור. האם יהיה מקום שבו לא נתחשב בהיבטים של צדק? יהיו פרויקטים ו יממוקד וסקטוריאל

שאין בהם צדק? אז אולי צריך פלטפורמה. יכול להיות שאתם מתמקדים בהיבט הצר. שאתם יוצרים 

  שותפות בין צדק חברתי לצדק סביבתי, זה ברור לגמרי."

סקירת אתרי האינטרנט של הארגונים הללו בחלק קטן מהראיונות עם נציגי ארגונים סביבתיים ומ

'. מושג זה, בדומה ל'צדק סביבתי' עוסק בקשר בין האדם קיימותעלה המושג האלטרנטיבי של '

נשאלת . עם זאת, מתוך תפיסת עולם דמוקרטית השמה במרכז את כבוד האדם וחירותו לסביבה

צמח מתוך מאמץ ג הקיימות מושהשאלה האם המושגים הללו יכולים להחליף זה את זה? נראה כי 

לצמצם את הפגיעה שפוגעים בני האדם במערכות האקולוגיות ולשפר את השירותים שהם מקבלים 

  מאבקים של אוכלוסיות מוחלשות לשוויון.צמח מתוך מהן, בעוד מושג הצדק הסביבתי 

יב הצדק התייחסו בצורה כזו או אחרת למוטהסביבתיים והחברתיים ם מרבית נציגי הארגוני .4א.

  דרך מוטיב החלוקה השוויונית של מפגעים בעיקר, וחלקם גם לחלוקת משאבים.  החלוקתי

"צדק סביבתי זו חלוקה הוגנת של משאבים עם הנגזרות דוגמא מראיון עם נציג ארגון סביבתי: 

לוקה חו כמו גם השאלה של מי נפגע יותר מזיהום סביבתי : משאבי טבע, סביבה, תחבורה;הסביבתיות של זה

  "של המרחב הציבורי.

כשאומרים לי צדק סביבתי, מתקשר לי למונח שאני " דוגמא נוספת מראיון עם נציגת ארגון סביבתי:

 באופן שווה, וגם שאוכלוסיות שאין להם public goodsמכירה ומתחברת לצדק חלוקתי. איך אנחנו מחלקים 

  "איך הם נכנסים לצדק חלוקתי.יפוצו על ידי המדינה. זה המשאבים וההגדרה של סביבה ו -

את החיים שלנו, משהו קיצוני כמו תחנות  - "זה מושג שכולל את הכל הגדרה של נציגת ארגון חברתי:

תחבורה, עשן, זיהום אוויר, בתי עסק בשכונה שמפריעים לתושבים ויוצרים מטרד סביבתי גדול  - מרכזיות

  מאוד והופכים את החיים לבלתי נסבלים."

צדק סביבתי מוגדר כזמינות ונגישות השווה לסביבה " פת מראיון עם נציגת ארגון חברתי:דוגמא נוס

  "שהיא לא רק נקיה ממפגעים אלא גם מאפשרת חיים ברמת רווחה הגבוהה ביותר הניתנת להשגה.

מרביתם  נציגי רוב ארגוני הסביבה התייחסו גם למוטיב הצדק החברתי אולם באופן חלקי:. 5א.

ן האנשים והקהילות המושפעים מהסכנות והתועלות הסביבתיות, אולם מיעוטם מכירים במגוו

 בתהליך הפוליטי שמעצב ומנהל את המדיניות הסביבתית כחלק אלהשל  םמתייחס להשתתפות

  מהותי בהגדרה של צדק סביבתי.
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וגי "כשמתחילים לעבוד עם הקהילות עצמן, לא עם ה :נציג ארגון סביבתיבראיון עם למשל הדבר עלה 

  והוא רוצה נדנדה, מגלשה ופארק." בטייבא ובטירה אתה מגלה שילד הוא ילד עם האנשים, הדעות שלהם

"מבחינתנו צדק זה חלוקה אחרת של משאבים, הוצאת  ציטוט מראיון עם נציגת ארגון חברתי:

  "ורי.אוכלוסיות ממעגלי הדרה וכניסתן להגמוניה, לשיתוף של אנשים ונשים רבות יותר בטובין הציב

של אי שיתוף אוכלוסיות מוחלשות בתהליכי קבלת החלטות בקרב ארגונים סביבתיים במובן זה, 

התנועה הסביבתית בישראל לא עבר שינוי מלא לתוך הגל השלישי של חלק מרבים, ניתן לטעון כי 

נושאים תפיסת ב . הסיבה טמונה באפיון הגל השלישי (יחד עם מאפיינים נוספים)סביבתיות

ים וסביבתיים כשלובים זה בזה לחלוטין וכן בהסמכה פוליטית של קהילות ומימוש זכותן חברתי

  ). 2001הפוליטית ל"איכות חיים" (שוורץ 

ההגינות באופן בו מידת ונציגים בודדים של ארגוני סביבה עסוקים בשאלת הצדק המתקן . 6א.

  ופיצוי של הנפגעים.עונשים על הפרת החוק או על הטלת נזקים על אוכלוסיות, מוטלים 

"...הישוב היה לא מוכר. באנו לבית המשפט העליון וטענו שצריך לטפל בפסולת. המדינה טענה שאין למשל: 

רשות מוניציפאלית. עתרנו נגד משרדי הממשלה, שבהעדר רשות מוניציפאלית צריכים לתת פתרון. המדינה 

א פשוטה. גם מול ארגוני סביבה אחרים אמרה שההשתלטות לא חוקית. תפיסת העולם שהובלנו הייתה ל

משפחות בשטח, בלי חיבור לתשתיות והן שורפות  4,000שעד היום לא מכירים בתפיסה הזאת... ברגע שיש 

את הפסולת ויוצרות זיהום אוויר יש חובה. זה זכויות אדם בסיסיות. פה מתקשר הצדק הסביבתי. היה מאד 

  העליון. השופטים קיבלו. הוקמה מועצה אזורית אבו בסמה." לא פשוט להוביל החלטה כזאת בבית המשפט 

בו אזרחי העולם נהנים או ש"צדק סביבתי מוגדר כמצב  ודוגמא נוספת מראיון עם נציגת ארגון סביבה:

כל אחד משלם בהתאם לתרומתו  - של הטבע, ומצד שני "חינם"הנות באופן שווה משירותי היבעלי אפשרות ל

של הטבע. אני לא מדברת רק על זיהום אוויר אלא גם כשמכונית חונה בתל אביב,  "חינם"להרס שירותי ה

  "ובעליה אינו משלם על החניה הוא גם מזהם באיזשהו אופן וגם תופס שירותי חינם.

ההתייחסות החלקית לממדי הצדק הסביבתי קשורה גם בשוליותו בשיח הציבורי והממסדי . 7א.

נציגים רבים העידו כי המושג אינו מרכזי בשיח גונים רבים. בישראל ובאי העיסוק בו בפועל באר

הציבורי בישראל בכלל ובקרב מקבלי ההחלטות הממסדיים בפרט. בארגונים רבים המושג אף אינו 

חלק מנציגי הארגונים הסביבתיים טענו כי אין להם ידע מסודר בנושא, מרכזי בשיח הפנימי: 

  .לא כתכלית של מאבקכלי להשגת מטרה, אך מיעוטם הבהירו כי הם משתמשים במושג כו

רצינו לשמור על הרצף הפתוח  "...משתמשים בצדק סביבתי מתי שזה משרת אותנו בצורה בוטה...למשל: 

זה היה המניע. ואמרנו "חוף הים הוא של כולם!" כי זה שירת אותנו. השימוש בצדק  .של הסביבה החופית

  הוא יכול להיות אמצעי." ...מטרה שלוסביבתי היה ככלי לניצחון במאבק אך לא ה
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לפי נקודת מגוונות אי הטמעת המושג בישראל בכלל ובארגוני החברה האזרחית בפרט, הסיבות לב. 

וכרוכות במיוחד במורכבות של המושג 'צדק סביבתי', בהפנמתו החלקית מבטם של נציגי הארגונים 

  :יות במחלוקתובזיהויו עם פעילות כנגד המדינה בסוגיות פוליטיות שנו

מופשט ותיאורטי, קשה להתחבר מורכב, 'צדק סביבתי' המושג לפי נציגי ארגונים סביבתיים . 1ב.

   אליו ולתרגמו לעשייה.

זה מונח תיאורטי, מופשט, גבוה, קשה לאנשים להתחבר אליה להסביר אותה גם אצלנו, וגם אצל "למשל: 

קונוטציות שליליות או מרתיעות. המונח הוא מופשט, מקבלי ההחלטות והציבור. המילה צדק יוצרת לעיתים 

  "ולהביא את זה לרמת המעשה זה החלק הבעייתי כאן.

 ינהאחת הסיבות לכך שפעילים בארגונים סביבתיים מתקשים להתחבר אליו הלפי נציגי ארגון אחר, 

ץ. הפעילים בתור קונספט זה לא בולט באר" היותם בני האליטה: גלללאי שוויון חברתי ב תםאי חשיפ

באים ממיחזור בקבוקים, נפתחים לדברים יותר רחבים, ואז מגלים לתדהמתם שיש כאלה שנפגעים יותר ויש 

  ..."כאלו שנפגעים פחות. סטודנטים הם קצת יותר מבוססים, בדרך כלל, קהל שבא מגישה של "טוב לי"

 כרוך דק סביבתי לעשייהבתרגום רעיונות של צקושי הנראה כי  נוסףבשיחה עם נציג ארגון סביבה 

"עבודה מתמדת על התמקצעות של  גם בצורך של ארגונים להתמקצע בתחומים סביבתיים שונים:

הארגון בתחומים הסביבתיים השונים, לא רק רעיונית פילוסופית, אלא הבנה משפטית ומדעית בכל תחום. 

לא מספיק שהמדען יודע. זה  זה לימוד כימיה. כמנכ"ל צריך להכיר את המטריה. PRTR-כשמקדמים את ה

. זה החסר בהתמקצעות. מאד בולט. אצלי יש תאלון טל על התנועה הסביבתי ') פרופ( עלה גם מהעבודה של

  התמקצעות. בתחומים מסוימים אני מוביל, אבל יש תחומים שהם חסרים".

הפנמה ה חסרפעילות של ארגונים סביבתיים החברתיים גורסים כי הארגונים הנציגי חלק מ. 2ב.

   של עקרון הגישה השווה לתהליכי קבלת החלטות בקרב אוכלוסיות מוחלשות.

נציגי הארגונים החברתיים הציגו ביקורת קשה כלפי הארגונים הסביבתיים בהקשר זה. חלק מ

העיסוק בתחום בקרב ארגונים סביבתיים נגזר מחשיבה היררכית שאינה משתפת מספיק לטענתם, 

בתהליכי קבלת ההחלטות  י האוכלוסיות המוחלשות אינם משתתפיםאוכלוסיות שונות. נציג

   בארגון, לא בגיבוש מדיניות ואף לא בניהול מאבקים ציבוריים הקשורים אליהם.

"אנחנו רואים שבהרבה מאבקים סביבתיים מי שנמצא שם, השיקולים שנמצאים שם זה לא למשל: 

ודאי בקהילות מוחלשות. והחשוב, נשים נדחקות שם, בשיקולים פמיניסטיים. כשזה מגיע לכסף הגדול, לדבר 

בסופו של דבר הגברים יסדרו את הענין... לא יכול להיות שיש ארגון סביבתי שבא ומקדם צדק סביבתי אבל 

  . זה ההגדרה שלנו."דק סביבתיבארגון הזה יש הדרה של נשים הוא לא עושה צ
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יו רגישים, לא יחלישו את הקהילה שהם עובדים "אני צריכה שהארגונים יה אחר:חברתי ונציגת ארגון 

איתה. כמו שאנחנו עובדים עם 'איתך', ועם הקליניקות המשפטיות.  הקהילה לא רק כ"קישוט" במשפט אלא 

  .הם באים אליהם, עובדים איתם. הייתי שמחה ליצור משהו כזה עם ארגוני הסביבה"

ופחות  (כמו מפעלים מזהמים),לבד צדק סביבתי נתפס לעתים קרובות כקשור למפגעים ב .3ב.

  .וחלוקה הוגנת של משאבי טבע (כמו שטחים פתוחים וגינות ציבוריות)לרווחה סביבתית 

"יש כל הזמן משהו בעיסוק של המפגעים שמצד אחד, ברור שהוא קורה לנו כי הוא בוטה, אבל הוא  למשל:

רוע ברמת חובב", "לפחות שלא יהיה ביוב מייצר איזשהו שיח של "לפחות שיהיה נוהל חומר מסוכן אם יש אי

זורם"... ולא לדבר על איזשהו מקסימום של רווחה...אני חושבת שהשאלה היא מה החזון שאנחנו מביאים 

נורא קשה לעשות את הקפיצה שמגיע להם, אגב צדק סביבתי. נכון שלאוכלוסיות המוחלשות מבחינת מה 

ם, אבל אנחנו גם לא עושים את זה במקומות שזה אפשרי. במקום שאין חיבור למים וחשמל לשטחים ירוקי

  " זה נראה הזוי לדבר על שבילי אופנים בישובים ערביים.

, בניגוד למדינות כמו כמו ישראל ההסוגיה של צדק סביבתי פחות בולטת במדינה קטנה בשטח. 4ב.

וכלוסיות חזקות. ארצות הברית. מפגעים סביבתיים רבים פוגעים הן באוכלוסיות מוחלשות והן בא

בעוד בארצות הברית חוסר הצדק הסביבתי פוגע בעיקר באוכלוסיות מוחלשות, בישראל, בשל 

לדוגמא, כל המחצבות בגליל שטח המדינה המצומצם, המפגעים פוגעים גם באוכלוסיות חזקות. 

  נמצאות בחצר האחורית של הכפרים הערביים, אבל גם בחצר הקדמית של המצפים. 

זה לא צועק לשמיים. בארה"ב זה הכי מפותח  .ראל קשה לראות את זה כי זו מדינה קטנה"בישלמשל: 

שמים מפעל מזהם או את רוב הפסולת הגרעינית כי הגיאוגרפיה היא אחרת:  התפיסה של צדק סביבתי

 99%במדינה עם הכי הרבה שחורים, בעיר שיש בה יותר מהממוצע שחורים, ומכל השכונות במקום עם 

 כמובן במקרים רבים כמו רמת חובב, מפרץ חיפה, מחצבות ליד כפרים ערביים זה בולט." ...שחורים

כמו של קבוצות מוחלשות, המחייה קבוצות חזקות מצליחות להזיז מפגעים למקום עם זאת, 

בדואי מיעוט הבמקרה של המועצה התעשייתית רמת חובב. המועצה יושבת שלא במקרה בקרבת ה

גם קבוצות חזקות יחסית בנוסף לכך, יש להדגיש כי  .בפריפריהר שבע ובקרבת מטרופולין בא

   מתקשות להתמודד מול כוחם של הטייקונים בישראל.

הקשר בין בריאות לסביבה אינו מוטמע מספיק בחשיבה ובפעילות  לפי חלק מנציגי הארגונים,. 5ב.

    .גם בקרב אלו הפועלים בתחום הבריאות של ארגונים חברתיים

האופן שבו או בעוד מרפאה ויותר קל לדבר על  .M.R.Iבעוד  "במחלקה שלי מאוד קל לא לעסוק תמיד למשל:

האפשרות כיצד הנושא של שטחים ירוקים משפיע על איכות החיים ו או על הדרך בהעוני משפיע על בריאות 

  יין מאוד קשה."רווחה נפשית. במחלקות אחרות זה עד תייצרומ השמנהמונעת  לעשות פעילות גופנית למשל
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פעילות למען זכויות אדם מדינתיות. - צדק סביבתי מזוהה עם עיסוק בסוגיות פוליטיות אנטי .6ב.

  של פלסטינים בהקשר הסביבתי נתפסת כפעילות כנגד המדינה בקרב קבוצות חברתיות רבות.

"אנחנו כרגע עם ממשלה ומפלגות כמו האיחוד הלאומי והמפלגה של ליברמן, מפלגות שהאג'נדה  למשל:

שלהם היא לאומית, מקדמים חקיקה לאומנית ונוצר קיטוב בין שני המושגים בציבור הישראלי. אם אתה 

  איש של זכויות אדם אתה עובד נגד קיום המדינה."

  

  

ות עם נציגי ארגונים חברתיים וסביבתיים שונים המסקנה הבולטת שעולה מתוך הראיונאם כן, 

חלק . הינה כי המושג צדק סביבתי שגור באופן חלקי בקרב חברי ארגונים סביבתיים וחברתיים

 שנעשית מבלי לאפשרסביבתיים חברתיים העלו ביקורת על פעילות ארגונים נציגי הארגונים המ

של ארגונים לכן ניתן לטעון כי המעבר  נגישות של אוכלוסיות מוחלשות לתהליכי קבלת החלטות.

חלקי. לבסוף, חלק ניכר מנציגי הארגונים החברתיים  ולפרדיגמה השלישית של סביבתיות הינאלה 

  בעשייה היומיומית שלהם.וגם לא ם מהצהירו כי הממשק של סביבה אינו מרכזי בתפיסת עול

  

 המלצות ליישום בהקשר זה: חשיפה ולמידה

ארגוני החברה והסביבה לעקרונות של צדק ה של חשיפהעמקת הכי קיים צורך במהראיונות עולה א. 

, כולל עיסוק בסוגיית הפיצוי. ארגוני החברה יצאו  סביבתי והכלים היישומיים הנגזרים ממנו

נשכרים מהעמקת חשיפתם לממשק של סביבה; וארגוני הסביבה מהעמקת חשיפתם לעקרון של 

   ויישומו. החלטות שיתוף אוכלוסיות מוחלשות בקבלת

פעילות עיונית של למידה וקיום פורומים משותפים לדיון בהיבטים במסגרת חשיפה זו שלב לכדאי 

  השונים של המונח צדק סביבתי בהקשר הישראלי.

  .אלווארצית בימי עיון וכנסים  נציגי הממסד ברמה מקומיתאת שתף ללהמשיך וב. מומלץ גם 

בציבור הרחב, דרך ימי עיון על ממדיו השונים ושג צדק סביבתי הפצת המהמשך יש לשקול גם את ג. 

  ותוכניות לימוד בפורומים שונים.
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  אפיון הפעילות וקשיים ביישום : צדק סביבתי מהלכה למעשה

המושג צדק סביבתי אינו מרכזי באג'נדה של ארגוני חברה וסביבה רבים בישראל. למרות זאת, ניתן 

  של ארגונים אלו לקידום צדק סביבתי, תוך שימוש בכלים מגוונים.לשייך חלק גדול מהעשייה 

בין התנועה לזכויות בעוד בארצות הברית הצדק הסביבתי מזוהה עם צדק חברתי ומתואר כשידוך 

בישראל קיימים מתחים שונים בין מהראיונות עולה כי ), 2010(שמואלי  האזרח לתנועה הסביבתית

י התנועה הסביבתית אינה חלק אינטגרלי מהתנועה לזכויות ארגונים סביבתיים לחברתיים, וכ

האזרח בישראל. נראה כי בתנועה הסביבתית קיימת התמחות כלשהי של ארגונים באסטרטגיות 

פעולה שונות (כמו משפטנות, אקטיביזם סביבתי, חינוך, פיתוח מנהיגות). לעומת זאת, בתנועה 

ת למען אוכלוסיות מוחלשות מסוימות ומתמחים החברתית חלק ניכר מהארגונים מתמקדים בפעילו

  באסטרטגיות פעולה מגוונות (כמו שומרי משפט ורופאים לזכויות אדם).

חלק זה יתמקד באופי הפעילות הארגונית של החברה האזרחית בהקשר של צדק סביבתי ובמיפוי 

  המשאבים המוקדשים לו.

  

  אופי הפעילות בקרב ארגוני סביבהא. 

ארגוני סביבה רבים פועלים בתחומי עשייה רת אתרי האינטרנט עולה כי מהראיונות ומסקי

. עם זאת, באופן מגוונים, תוך שימוש באסטרטגיות פעולה שונות, ושיתופי פעולה שונים ביניהם

לראות כי קיימת מעין "חלוקת עבודה" בין ארגוני סביבה, לפי תחומי פעילות כללי ניתן 

תוף אוכלוסיות מוחלשות במאבקים סביבתיים, אחד מהעקרונות שיכמו כן,  8ואסטרטגיות פעולה.

  .החשובים של צדק הסביבתי, אינו נפוץ בקרב ארגוני הסביבה, וגם לא עיסוק בצדק מתקן

 אנרגיה, בריאות, זיהום אויר :תחומי הפעילות המרכזיים בהם עוסקים ארגוני סביבה הינם 1א.

  שטחים פתוחים, תחבורה, תכנון סביבתי.מים, מחזור והפרדת פסולת, קיימות, , וקרקע

משפטנות וקידום חקיקה,  :אסטרטגיות הפעולה המרכזיות בהם נוקטים ארגוני הסביבה הינן 2א.

  מחקר וגיבוש מדיניות, לובי.הכשרת מנהיגות, חינוך ושינוי תודעה, אקטיביזם סביבתי, 

  :אוכלוסיות מוחלשות 3א. 

 ומרביתם לאקשים לפעול בקרב אוכלוסיות מוחלשות, חלק מארגוני הסביבה הצהירו כי הם מת

יש לציין כי גם נציגים שדנו בקושי לפעול בקרב אוכלוסיות התייחסו לענין זה כלל בראיון. 

                                                            
ת הגליל שהוקמה במטרה לייצג את הציבור הערבי בישראל. היוצא מהכלל שמעיד על הכלל, הינה אגוד 8

חבריה עוסקים באקטיביזם סביבתי, מחקר, משפטנות, לובי, חינוך לסביבתיות והעצמה של נשים ערביות. 

 במידה רבה גם החברה להגנת הטבע עוסקת בתחומי פעילות ואסטרטגיה מגוונות, גם בקרב הציבור הערבי.
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מוחלשות, לא התייחסו לנגישות שווה של הנפגעים לקבלת החלטות הקשורה בעניינם, כאחד 

  מעקרונות הפעולה המרכזיים.

פניות בשנה. אנחנו  1,500לשטח. אנחנו מקבלים  outreachזה אותה עבודת  "מה שחסר מאד היוםלמשל: 

 ..ממפים אותם. מקרים של אוכלוסיות מוחלשות אנחנו לוקחים לטיפול יסודי ומלווים מהתחלה ועד הסוף.

יש שלב של פטרנליזם שצריך להסביר לתושבים שמה שהם סובלים ממנו זה משהו מאד בעייתי שאפשר לטפל 

  "הם עצמם בהעצמה או באמצעות הארגונים.בו. או 

עלה באופן בולט בביקורת שהשמיעו נציגי אי השיתוף של נציגי אוכלוסיות מוחלשות במאבק, 

  ארגונים חברתיים וידון ביתר הרחבה בהמשך. 

וההגינות באופן בו מוטלים עונשים  הצדק המתקןמיעוט מארגוני הסביבה עסוקים בשאלת . 4א.

נציגים בודדים התייחסו  על הטלת נזקים על אוכלוסיות, ופיצוי של הנפגעים.על הפרת חוק או 

  לסוגיית האכיפה בהסרת מפגעים סביבתיים, אך לא לשאלת הפיצוי.בראיונות 

  :שגים בולטים הקשורים בצדק סביבתייה. 5א.

  שגים הבאים:ינציגי ארגוני הסביבה דיווחו על הה

 השפעה על מערכת התכנון( קיימא-תכנון בר, וכנרתשביל סובב , חוק שמירת הסביבה החופית

ארגוני בריאות בניסוח מצע משותף לצמצום פערים עם חבירה ושיתוף ציבור בהליכים תכנוניים), 

, הכנסת הזכות לסביבה נאותה להצעת חוק יסוד זכויות חברתיות, הכרה בין מרכז לפריפריה

   9.מפגעים סביבתייםבמסגרת חוק למניעת במעמד המשפטי של אגודת הגליל 

  

שגים יבקרב ארגונים סביבתיים קיימת פעילות ענפה עם ה המסקנה העולה מממצאים אלו כי

משמעותיים בתחום הנגישות למשאבי טבע, הכרה במעמד משפטי של חלק מארגוני הסביבה, 

  ורפורמה בתחום התכנון.

וסיות מוחלשות. מומלץ יחד עם זאת, פעילות זו לעתים קרובות אינה נעשית בשיתוף עם אוכל

לחשוף את הארגונים הסביבתיים לנושא ולתת להם כלים להכרה ושיתוף של אוכלוסיות מוחלשות 

  במאבקים לגיבוש מדיניות סביבתית.

  

  

  

  
                                                            

9
הגליל להגיש תובענה ציבורית לפי החוק למניעת מפגעים סביבתיים, יחד עם  הכרה זו מאפשרת לאגודת 

  ארגוני סביבה אחרים בהם הכיר המשרד להגנת הסביבה.
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  בקרב ארגוני חברה פעולהאופי ה ב.

גם בקרב ארגונים לזכויות אדם קיימת "חלוקת עבודה" לפי תחומי פעילות הקשורים לצדק סביבתי 

ואסטרטגיות פעולה. בנוסף לכך, בקרב רוב הארגונים הללו ישנה גם חלוקה לפי מאפייני 

האוכלוסיות המוחלשות בהם הם מתמקדים. חלק גדול מנציגי הארגונים הדגישו כי הם פועלים 

  בשיתוף פעולה מלא עם בני האוכלוסיות המוחלשות בניהול המאבק בעניינם.

  :ה הינםחברעוסקים ארגוני תחומי הפעילות המרכזיים בהם  1.ב

מאבק כנגד הפקעת קרקעות וקידום זכות הכשרת מנהיגות, בריאות, גינות קהילתיות, דיור ציבורי, 

לקבלת החלטות בקרב נציגות אוכלוסיות  קניין לפלסטינים, תשתיות (מים וחשמל), נגישות

  ם, תכנון. מוחלשות, סחר הוגן, קידום זכויות עובדים, פלסטינים, חסרי מעמד ואחרי

  :אסטרטגיות הפעולה המרכזיות בהן נוקטים ארגוני חברה הינן 2ב.

  סביבתיים, מחקר וגיבוש מדיניות,  -משפטנות, חינוך העצמה ושינוי תודעה, פרויקטים קהילתיים

  אקטיביזם בממשק של סביבה, לובי.

  :אוכלוסיות מוחלשות. 3.ב

 דק סביבתי בקרב אוכלוסיות מוחלשות.כל ארגוני החברה פועלים בהקשרים שונים לקידום צ

חלקם הצהירו כי הפעילות שלהם בממשק של סביבה נמצאת בשולי העשייה שלהם, אם בכלל. 

משתפים נציגים ונציגות של אוכלוסיות מוחלשות בתהליכי קבלת  םארגוניהחלקם הגדול של 

  . נציגות של אוכלוסיות מוחלשות ת בהםעלואו שפ, החלטות

אני מביאה מומחיות וידע והקהילה מביאה ידע ומומחיות שלהם, ואנחנו  - עובדים בשותפות" אנחנו למשל: 

  ".הקהילה מקבלת את ההחלטות.. יוצאים לדרך יחד.

וההגינות באופן בו מוטלים עונשים  הצדק המתקןשל ארגוני החברה טרודים בסוגיית  מיעוטם 4ב.

 יצוי של הנפגעים, אך מתקשים לפעול בנושא.על הפרת החוק או על הטלת נזקים על אוכלוסיות, ופ

אביב לאחר -של תושבי השכונות בדרום תלהמאבק כדוגמה לכך הביאה נציגת אחד הארגונים את 

הקמת התחנה המרכזית שהפכה למפגע סביבתי. הפרטת הקרקע ומסירתה ליזמים פרטיים מצד 

  יות על העירייה בבית המשפט.קבלת אחריות ופיצוי הנפגעים, גם לאחר הטלת האחר ההעירייה מנע

  :שגים בולטים הקשורים בצדק סביבתייה 5ב.

הכנסת נציגי ארגונים חברתיים למועצה הארצית לתכנון ובניה, הצלת עמק הצבאים בירושלים, 

הפרדה בתאים בין שינוי דימוי השכונה ותחושת שייכות של תושביה בעקבות הקמת גינה קהילתית, 

, עתירה לבג"ץבעקבות והגבלות על עישון באזורים ציבוריים מסוימים מעשנים בכלא מעשנים ללא 

  בהמשך למאבק עובדים. עקב ליקויים מצטבריםמפעל לכימיקלים שלילת רשיון הייצור של 
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שגים יבקרב ארגונים חברתיים קיימת פעילות רבה עם ההמסקנה העולה מממצאים אלו כי 

תיים בקבלת החלטות ארצית הקשורה בתכנון, חשובים בתחום כמו שיתוף נציגי ארגונים חבר

  שיפור חזות שכונות, דימוין וחיזוק תחושת השייכות של תושביהן.

קודם לכן, חלק מארגוני החברה הצהירו כי העיסוק בסביבה אינו מרכזי הוצג יחד עם זאת, כפי ש

ולכלים נראה אפוא  כי יש לחשוף יותר את הארגונים החברתיים לממשק של סביבה בארגונם. 

  יישומים לקידום צדק סביבתי.

  

  

  קשיים ביישום תוכניות של צדק סביבתיג. 

לפי נציגי ארגוני הסביבה והחברה, העשייה למען צדק סביבתי נתקלת בקשיים רבים, אותם ניתן 

  לחלק לכמה אשכולות מרכזיים:

מושג, וגם בשל , גם עקב אי בהירות הקושי בתרגום הרעיונות של צדק סביבתי לפעולה בשטח. 1ג.

   10מחסור בידע תיאורטי ומעשי בתחום.

   :בישראל סביבתימדיניות של אי צדק . 2ג.

ברמה  סוגיית הגזענות והאפליה הממסדית של אוכלוסיות מוחלשות.א. ארגונים רבים העלו את 2ג.

ארצית ומקומית. חלקם התייחסו במיוחד לאפליית הציבור הערבי בישראל, ולכך שקידום צדק 

  ערבי: בחלוקת משאבים ובעלות על אדמות.- תי בקרבם נוגע בקונפליקט היהודיסביב

"בציבור הערבי חלק מהבעיות הסביבתיות זה חלק מהמדיניות ומהגזענות, בגלל זה צריך לדבר על למשל: 

   "אי התרחבות ישובים ערביים. - זו מדיניות מכוונת - צדק. חלק מהמפגעים הסביבתיים

: "בעיסוק הזה נוגעים בנושאים שאין בינם ובין סביבה כלום. אנחנו לא מדברים וסףוציטוט מתוך ראיון נ

על עצים, אלא על מדיניות הפיתוח של הערבים. בעיה לקדם את הנושא הזה, גם אצל הארגונים הסביבתיים 

יהודים, בחלוקת משאבים ואדמות -ובטח אצל מקבלי ההחלטות. זה נוגע בליבה של הבעיות ביחסי ערבים

וחלק לא רוצים להתעסק עם זה. גם ארגונים חברתיים בוחרים לעשות דברים אחרים ומתכסים בתירוץ שזה 

  סביבתי, אז לא מתעסקים עם זה."

נמנעים מלעסוק בסוגיות שנויות העידו כי הם ארגוני הסביבה נציגי חלק מ בהקשר זה יש לציין כי

  ברמה פוליטית כקיצוניים לאחד מהצדדים.מכיוון שאינם רוצים להיות מזוהים  במחלוקת פוליטית

                                                            
  .13קושי זה הוצג ביתר הרחבה בעמוד  10
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הפרטת המרחב הציבורי ומשאבי הטבע מביאה לגזלתם  – הפרטה של שטחים ומשאבי טבע.ב. 2ג.

  11מהציבור והעברתם לידיים פרטיות ללא פיקוח, ללא תכנון ארוך טווח וללא תמורה.

לפי רום ת"א. היא של התחנה המרכזית בדבעייתית זו של משאבים  האחת מהדוגמאות להפרט

העירייה מכרה את המבנה לקבלן פרטי שיסיים את הבניה והטילה  80-בשנות הנציגת ארגון חברתי, 

לא פוצו, נגנבו שטחים מסביב לתחנה  האחרוניםאת האחריות לפיצוי תושבי השכונה עליו. לא רק ש

. אשמה ירייההעמצא את משפט שהלבית  פנו םתושביהחוק. ל בניגודמחצרות פרטיות ובנו עליהם 

  סביב: סחר בנשים ובסמים.מויר והעבריינות שהתקבצה וזיהום האגם תווסף הלעוול הסביבתי 

ישנם מקרים בהם האפליה  - מוחלשותהצדקת אי הצדק דרך הדימוי של אוכלוסיות .ג. 2ג.

הממסדית מוצדקת דרך הדימוי הבעייתי של האוכלוסיות המוחלשות שנפגעו ממנה. מקרה התחנה 

אביב הפכו -אביב מהווה דוגמא טובה גם בהקשר זה. השכונות בדרום תל-ית בדרום תלהמרכז

להיות "איי חורבות סביבתית" תוך פגיעה באיכות החיים ובערך הנכסים של התושבים, אולם הם 

סיפרה באריכות על תהליך הדרדרות השכונה חברתי הארגון הנציגת לא היו כך מקדמת דנא. 

אביב. כך היה. -"ואז באים ואומרים: זה תמיד דרום תלמי של תושביה: שמוחק את הסיפור המקו

  לוקחים את ההיסטוריה הפרטית שלי. אני נולדתי בשכונה, אני מכירה את ההיסטוריה, וזה לא היה ככה!". 

הראיונות מעלים כי אי השוויון  – הדרת אוכלוסיות מוחלשות ממאבקים למען צדק סביבתי. 3ג.

  לחם בממסד מועצם משני היבטים: יאוכלוסיות מוחלשות לה המובנה והקושי של

 שרדות יומיומיתיאנשים העסוקים בפרנסה והבעיני מאבק סביבתי נתפס  היבט אחד הינו כי

. אולם במקרים בהם הסוגיה הסביבתית נוסחה במונחים שאינו קשור אליהם מאבק למען הכללכ

היה קשה אחר חברתי ארגון פי נציגת של לאחרים, התושבים המקומיים נרתמו לפעילות. לכן למ

מהגרים ממדינות חבר העמים, מרביתם , שכונה אחרת בעיר אחרת במרכז ם שלתושביהלרתום את 

להקמת גינות ציבוריות לרווחת הקהילה. הסברת הפרויקט במונחים אחרים של צורכי הקהילה 

   ם. ימ(במקום פעילות למען הקהילה), הביאה לשיתוף פעולה פורה ע

השיתוף של נציגי  קושי של ארגוני סביבה להגיע לאוכלוסיות מוחלשות, איההיבט השני הינו ה

  . להצלחהבקרדיט ומשאבים  באוכלוסיות מוחלשות בתהליכי קבלת החלטות בניהול מאבקים, 

"פה יש לי ביקורת על ארגוני הסביבה, מצפה בראיון שנערך עם נציגת ארגון חברתי נאמר כי:  ,למשל

תר כבוד מהם. הקהילה היא זו שהניעה את המאבק. התחלנו את המאבק דרך עבודה של מעורבות ליו

הם דחקו את הקהילה . הקהילה. ואז הגיע החלק של התכנון המקצועי, התחום של ארגוני הסביבה המומחים

                                                            
באתר האינטרנט שלהם בכתובת:  21.6.2011- מ דו"ח הפרטת הטבע של אדם טבע ודיןלהרחבה ראו  11

http://www.adamteva.org.il/?CategoryID=330&ArticleID=1315    
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ב לקחו לקחו את הקרדיט והניצחון על עצמם, את התהילה. אנחנו והקהילה כועסים, מרגישים ששוו הצידה

  להם משהו שהיה שלהם, כמו שלוקחים להם כל דבר."

יצוג של נשים עם י"אנחנו מאמינות ברגע שיש : חברתידוגמא נוספת מתוך ראיון עם נציגת ארגון 

יותר פמיניסטית   המדיניות – ן אחרותאינטרסים אחרים, אז ההמלצות והמדיניות של הועדות הללו ה

התיישבות הבדואים. ברור שאם יש הסדרת עדת גולדברג שעסקה בנושא וחברתית. כך למשל היתה לנו את ו

פנינו לארגון  ...שם אשה בדואית, אז המדיניות ביחס לאיך הישוב צריך להיות: כמה בתי ספר צריך להיות

  גבר אשכנזי, אבל פרו בדואי, ולא אשה בדואית..." ...סביבתי... הם העדיפו שיהיו שם אנשים מקצועיים

, דבר המקשה ציינו כי הם נתקלים בקשיי מימוןחלק מנציגי הארגונים  – ם תקציבייםקשיי. 4ג.

  שימור הקיים. בעליהם לממן פרויקטים ומשרות נוספות להרחבת פעילותם ולעתים אף 

נציגי הארגונים  - במאבקים סביבתיים מתחים בין ערכים סביבתיים לערכים חברתיים. 5ג.

שלהם הינה בראש ובראשונה להיבטים סביבתיים. עם זאת, הם  הסביבתיים הבהירו כי המחויבות

בהחלט מודעים גם להיבטים חברתיים. בקצה הרצף ניתן גם למצוא עמדה הגורסת כי במקרים בהם 

  קיימים מתחים בין ערכים סביבתיים לחברתיים, יש להדגיש את ההיבט הראשון.

ל חשיבות טבע "ערכי". הדרישה היתה להצטרף שזה בריאות הציבור, השטח הוא לא בע -"שדה ברירלמשל: 

למאבק שלהם, אבל זה לא כל כך ברור שנצטרף. היום לשים איקס על השטח הזה, זה אומר שנצטרך עוד 

   "אבק על שטח בעל ערכיות טבע גבוהה יותר.יכמה שנים לה

  בקצה הרצף השני ניתן למצוא ארגונים המעדיפים את ההיבט החברתי על פני הסביבתי. 

ישוב דרוזי של יוצאי צבא שחוזרים הביתה. בעיות , " לפני כמה שנים דובר על הרחבת חורפש בצפוןלמשל: 

. הבנו ..ביקשו שנגיש התנגדויותו תעסוקה אדירות. ביקשו להרחיב את הישוב. הרחבה נעשתה על שטח יער

השנים  50-ם בשהם צריכים להתרחב. זה נגזר מזה שמדינת ישראל לא מתכננת בכלל ישובים ערבי

אתה לא יכול להגיש שם התנגדות כי המנדט שלך הוא לא להיות רק בסביבה. התנגשות בין  ..האחרונות

   "...הסביבה צריכה לסוג. לא הגשנו. יש הרבה מקרים כאלה –הסביבה לערכים קיומיים 

  

בישראל  קשורים בסוגיות שנויות במחלוקתקשיים מבניים הנציגי הארגונים מדווחים על אם כן, 

בתהליכי הפרטה של משאבי טבע. כמו כן כן ווהדרת אוכלוסיות מוחלשות ביחס לאי שוויון וגזענות 

קיימים קשיי מימון ומתחים בין שיקולים חברתיים לסביבתיים. קושי נוסף קיים גם בשיתוף 

  .והוא ידון ביתר פירוט בהמשךפעולה בין ארגונים חברתיים לסביבתיים, 
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  לקידום צדק סביבתי  שיתופי פעולה

נציגי הארגונים קיימים שיתופי פעולה רבים הקשורים לצדק סביבתי, בעיקר בין ארגוני סביבה לפי 

בתפיסת העולם וההמשגה של לבין עצמם, אך גם בין ארגוני סביבה לחברה. יחד עם זאת, ההבדלים 

   .נים סביבתיים לחברתייםן ארגווסוגיות הקשורות בו מביא לקושי בשיתופי פעולה בי צדק סביבתי

  שונות: טענותנציגי הארגונים הציגו 

חברה ביקרו את ההרכב הארגוני חלק מ – אי קיום שיח מספק על זהויות בארגוני סביבהא. 

ואת אי השיתוף של קבוצות חברתיות  ההאליטיסטי של מובילי התנועה הסביבתית, את סגירות

אין פתיחה  קה זה מרחב אשכנזי ואליטיסטי, לא מזמין..."ההתארגנות הירואחרות. כך למשל נאמר כי: 

של השיח לשפות אחרות, לבני מין אחרים. זו הקבוצה ההגמונית והתפיסה ההגמונית... זו קבוצה 

  אליטיסטית שלא חשה על בשרה את המצוקה הסביבתית באמת."

. כך למשל פועלביקורת זו הפוגמת לדעתם גם בניהול מאבקים בארגוני הסביבה מודעים לחלק מ

תית אין מספיק לוחמי צדק סביבתי שצמחו מתוך ב"לדעתי בתנועה הסבי :אמר נציג ארגון סביבתי

  אשכנזי ממושקף שגדל באזור המרכז".חסר משהו אותנטי. אני תמיד אהיה " המצוקה.

אי שיתוף אוכלוסיות מוחלשות בקבלת ההחלטות של ארגוני סביבה ובהישגים במאבקים ב. 

סוגיה זו נידונה בחלק הקודם ביחס לקושי של ארגוני סביבה להגיע  – חברתיים-סביבתיים

  לאוכלוסיות מוחלשות, לאי שיתופם ואף בגזלת הקרדיט מהם על הצלחה במאבק.

נציגי  – פערים בתפיסות עולם ומושגי יסודו קושי בהדברות עקב מחסור בשפה משותפתג. 

ף פעולה עם נציגי ארגונים סביבתיים בשל הבדלים ארגונים חברתיים רבים העידו כי התקשו לשת

ף, אולם לא זכו חלקם אף העידו כי ניסו ליצור מאבק משות בתפיסות העולם, מטרות ומושגי יסוד.

  לשיתוף פעולה מהצד השני.

   – חשש מאי שמירה על ערכי הליבהד. 

לכאורה להסיט את חשש להיצבע בצבעי "צדק" ו"חלוקה" וארגונים סביבתיים העלו הנציגי חלק מ

המבט מנושאי הליבה שלהם. עם זאת, קיים בהם רצון להישאר "רלוונטיים" ולא להצטייר רק 

   ”.כ"שומרי הפרפרים והעצים

חלק מנציגי הארגונים החברתיים העלו את הקושי לשמור על האג'נדה הייחודית שלהם בשיתופי 

אליציות עם ארגונים שונים, כשעושים "בקופעולה עם ארגונים סביבתיים וחברתיים אחרים. למשל: 

עתירה יחד, בלתי אפשרי להכניס ציטוט מהמקורות בעוד שלנו זה מאוד חשוב להראות שהאמירות שלנו 

  באות מעולם המסורת היהודית."
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נציגי אם כן, קיימים שיתופי פעולה רבים בסוגיות שונות הקשורות בצדק סביבתי. עם זאת, 

וחים על קשיים ביצירת שיתופי פעולה עם ארגונים סביבתיים עקב ארגונים חברתיים רבים מדו

מחסור בשפה ותפיסות עולם משותפות. במיוחד עלה עניין אי הקיום של שיח מספק על זהויות 

בארגוני סביבה שכרוך גם באי שיתוף של אוכלוסיות מוחלשות בתהליכי קבלת החלטות. כמו כן, 

ו/או האג'נדה הייחודית אותה הם י הליבה שלהם ארגונים רבים אינם רוצים לסטות מערכ

   שידרשו לעשות במסגרת משותפת. ותעקב פשרמקדמים, 

בהקשר זה נראה כי חשוב להקים פלטפורמה משותפת לקידום צדק סביבתי שתאפשר דיאלוג בין 

הארגונים ופיתוח שפה ותפיסת עולם משותפים. במקביל מומלץ אף לנסח מסמך עקרונות משותף 

  רגונים סביבתיים לחברתיים לשיתוף פעולה בתחום והתוויית דרכי פעולה משותפות.בין א

* * *  

  

  הקמת פלטפורמה משותפת לקידום צדק סביבתי

  מרבית נציגי הארגונים הביעו נכונות לשיתוף פעולה בקידום של צדק סביבתי. לפי הראיונות עולה כי

חשיפה לתכנים ולכלים של צדק בך : רוב הנציגים העלו את הצורצרכים בהקמת הפלטפורמה

עשייה לגיבוש של שפה משותפת דרך חשיפת ארגונים סביבתיים לחשיבה וב, ובמיוחד סביבתי

חלקם העלו צורך בעבודה חברתית וכן דרך חשיפה של ארגונים חברתיים לתפיסה וכלים סביבתיים. 

תמיכה במשאבים ים ל. אחרים זקוקעל נושאים משותפים ותיאום בין ארגונים בפעילות בתחום

  . מיעוטם הציגו את הצורך בנגישות לשטח והכרות בין ארגונים.וליווי של הפעילות בארגונם

וחים ביחס לרואי בהירות : הגורם המרכזי שעלה הינו גורמים שעלולים לפגוע בפעילות משותפת

  ה.ארגונים השונים ומחסור בזמן ובמשאבים לשיתוף פעולאותם יוכלו להפיק ה המעשיים

חברה יפגעו בעבודה להחשש מכך שהמתחים בין ארגוני הסביבה ארגונים רבים העלו את 

 העבודה המשותפת עלולה לפגוע באג'נדה המרכזיתולא יובילו לפעילות ממשית, וכן כי  משותפתה

  של ארגונם.

: חלק מנציגי הארגונים רואים בפעילות משותפת הזדמנות תרומה אפשרית מפלטפורמה משותפת

ענון ולאתגור של החשיבה והכלים היישומים בארגון. כמו כן, פלטפורמה משותפת תאפשר ילר

  קידום של נושאים קיימים שאינם מתקדמים.
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  :סיכום והמלצות ליישום

למרות שהמושג צדק סביבתי על כל היבטיו השונים אינו שגור בקרב נציגי ארגוני הסביבה והחברה, 

הפעילות לקידום צדק סביבתי ממוקמת מעצם משמעות המושג,  הרי שקיימת עשייה נרחבת למענו.

בתפר שבין ארגוני סביבה המזוהים עם האליטה החברתית בישראל לבין ארגוני חברה המזוהים עם 

פעילות למען אוכלוסיות מוחלשות שונות. העמקת שיתוף הפעולה ביניהם תתרום הן לחיזוק החברה 

  ל סביבה בקרב אוכלוסיות מוחלשות. האזרחית בישראל והן לקידום סוגיות ש

  נראה כי על מנת לקדם את שיתוף הפעולה בתחום, צריכים להתקיים שני תנאים מרכזיים:

  א. העמקת הידע ותפיסת העולם הגלומה במושג צדק סביבתי.

: הכוונה היא לקיום שיח על זהויות בקרב ב. הזנה הדדית של ארגוני הסביבה את החברה וההיפך

בה ולקיום שיח על סביבה בקרב ארגוני חברה. הזנה הדדית זו תביא ליצירת שפה ארגוני סבי

  ותפיסת עולם משותפות בקרב הארגונים השונים ותאפשר להעמיק את שיתופי הפעולה ביניהם.

. אנו מקווים בכדי לקיים תנאים אלו בחרנו להציג המלצות, הנגזרות למספר מעגלי עשייה מקבילים

  :בעתיד להמשך השיח הבין ארגוני ופעילות של הארגונים נהעסייתכי המלצות אלה 

מומלץ לחשוף את ארגוני החברה והסביבה לעקרונות של צדק סביבתי ולכלים  -  חשיפה ולמידה. 1

יישומיים הנגזרים ממנו, הן בניהול הארגונים עצמם, הן במאבקים לקידום צדק סביבתי, הן 

  בעיסוק בסוגיית הפיצוי.בשיתוף אוכלוסיות משותפות בפעילות והן 

  לפי הראיונות כדאי להתמקד בתחומים הבאים: 

  .גזענות וצדק סביבתי במבט השוואתי בין ישראל למדינות אחרות  

  הקשר בין בריאות לצדק סביבתי: כיצד ניתן ליישם את העקרונות של צדק סביבתי לקידום

  תנאים סובבי בריאות, מעבר למניעת זיהומים ומחלות. 

 ה אחרת וצדק סביבתי: כיצד חשיבה ופרקטיקה פמיניסטית יכולים לתרום לעשייה על עשיי

  אחרת בניהול מאבקים וארגונים מתוך שוויון, שיתוף ודיאלוג.

בימי עיון אלה כדאי לשלב גם פעילות עיונית של למידה וגם קיום פורומים משותפים לדיון בהיבטים 

  השונים של המונח צדק סביבתי בהקשר הישראלי.

לשתף נציגי קהילות להמשיך ו סביבתימומלץ גם לחשוף אוכלוסיות רחבות יותר לסוגיות של צדק 

  וארצית בימי עיון וכנסים המוקדשים לנושא. שונות יחד עם נציגי הממסד ברמה מקומית

מומלץ  ,ם חדשיםיבצד רכישת שפה משותפת וכלים יישומי – תמיכה וליווי של פעילות בתחום. 2

ל פרויקטים משותפים בסוגיות שתבחרנה על ידי שמשותפת לתמיכה ותיאום בפעילות  ליצור מסגרת

התמיכה תכלול ייעוץ הדדי בקידום פרויקטים ארגוניים דרך שימוש מומלץ כי הארגונים השונים. 
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בכלים הנגזרים מצדק סביבתי, ניסוח דוחות מחקר, פעילות מול אוכלוסיות מוחלשות וכדומה. כמו 

  וות ולתמוך בארגונים ששואפים להטמיע את הכלים של צדק סביבתי.כן, מומלץ לל

מסמך עקרונות יחד עם מעגלי העשייה האחרים, מומלץ גם לנסח  – שיתוף פעולה עקרוני וממשי. 3

 באג'נדה הייחודית של כל ארגון אלא  ופגעישלא רק שלא  ולהתוות דרכי פעולה משותפות משותף

במלים אחרות, חשוב שהארגונים עצמם ינסחו יחד  רכים חדשות.ויות ודואפשרו קידום שלו מזיש

תן כבוד ומרחב של עשייה לכל ארגון, ומצד שני ידגיש את יאת אופי שיתוף הפעולה, כך שמצד אחד י

  המשותף והמחויבות ההדדית בקידום מטרות מוסכמות יחד. 
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: רשימת הארגונים1נספח   

  

  ארגונים המזוהים כ"חברתיים" ומשתייכים לתנועה לזכויות האדם בישראל

מאפייני   מטרות וערכים מרכזיים  שם הארגון  

המייסדים 

וחברי צוות 

  מרכזיים

שנת   אוכלוסיות מוחלשות

  הקמה

  פריסה

למען  -  אחותי  .1

  נשים בישראל

דום בסדר היום הציבורי קי

נושאים של צדק חברתי וכלכלי 

מתוך תפיסה פמיניסטית רחבה 

הכורכת יחד אתניות, זהות 

  ומעמד, לאומיות ומגדר 

פעילות 

פמיניסטיות 

  מזרחיות

נשים מפריפריה 

גאוגרפית, כלכלית 

  ופוליטית בישראל

  ארצית  2000

 -  איתך  .2

משפטניות למען 

  צדק חברתי

למען שפטית ממתמקדת בפעילות 

אוכלוסיית הנשים מהשכבות 

  .המוחלשות כלכלית וחברתית

נשים 
  משפטניות

נשים מהשכבות 

המוחלשות כלכלית 

  וחברתית

  ארצית  2001

 –אשה לאשה   .3

מרכז פמיניסטי 

  חיפה

קהילת נשים הפועלת מתוך רצון 

לקיים הבנה ושותפות בין הנשים 

לאום,  בישראל, ללא הבדל דת

 .ומעמד כלכליעדה, העדפה מינית 

נשים 
פמיניסטיות 

  מחיפה

  מקומית  1983  נשים בצפון

הקשר בין הורים  שלמחדש בנייה    גשר חינוכי  .4

לילדיהם, לעזור ולגשר בין הורים 

שונים, שמטפלים  עולים לארגונים

בילדים, וגם בין העולים לסביבה 

  .הקולטת

מהגרים 

אקדמאים 

ממדינות חבר 

העמים 

  לשעבר

חבר מהגרים ממדינות 

  העמים לשעבר

ארצית   2004

  ומקומית

  - כוח לעובדים  .5

ארגון עובדים 

  דמוקרטי

ע בארגון עובדים לא מאוגדים וסי

ם ודיקו במגזר הפרטי והציבורי

מאבק  בישראל;עבודה מאורגנת 

הגנה על זכויות עובדים, לשיפור ל

 הפעול ;תנאי שכרם ועבודתם

חברתי, מדינת -צדק כלכלי ןלכינו

קרטיה בעולם רווחה ודמו

  .העבודה

פעילים 

בולטים 

בתחום זכויות 

ומאבקי 

, עובדים

  עובדים

  ארצית  2007  עובדים

המטה הציבורי   .6

לשוויון 

  בבריאות

צמצום דרסטי של פערי הבריאות 

  בישראל

רשת של 

ארגונים 

  ופעילים 

אוכלוסיות מוחלשות 

  בתחום הבריאות

  ארצית  2011

ות חברתיות, קידום ומימוש זכוי  סנגור קהילתי  .7

צמצום פערים, ויצירת סולידריות 

קהילתית בשכונות מצוקה, תוך 

  חיזוק הפרט והקהילה.

, עורכי דין

עובדים 

  קהילתיים

תושבי שכונות מצוקה, 

תושבים בדואים בכפרים 

  הבלתי מוכרים

  ארצית  1993

רופאים לזכויות   .8

  אדם

אבק למען זכויות אדם בכלל מ

ל והזכות לבריאות בפרט, בישרא

  ובשטחים הכבושים.

רופאים, 

תחקירנים, 

  רכזי פניות

פלסטינים בשטחים, 

דואים ב , תושבי ישראל

בכפרים בלתי מוכרים 

בנגב, אסירים ועצירים, 

מהגרי עבודה, חסרי 

מעמד אזרחי, פליטים 

  ומבקשי מקלט.

  

  

  ארצית  1988
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 –שומרי משפט   .9

רבנים למען 

  זכויות אדם

קולה של המסורת  תהשמע

: ת בתחום זכויות האדםהיהודי

הארגון מפעיל לחצים על קובעי 

המדיניות בישראל, למען הבטחת 

השמירה על זכויות האדם של 

הקבוצות החלשות, בהן הזכות 

חינוך  קורת גג, לטיפול רפואי,

  ורמת חיים מינימאלית.

רבנים 

ורבניות 

מזרמים 

  דתיים שונים

השכבות החלשות 

בחברה, מיעוטים 

ם פלשתינאי, בישראל

מהגרי , בשטחים

  העבודה.

  ארצית  1988

10
.  

שירותי  - שתיל

תמיכה וייעוץ 

לקידום שינוי 

  חברתי

ק פעילות החברה האזרחית וזיח

ם דמוקרטיה, סובלנות וצדק ודיוק

  חברתי בישראל

פעילים 

  חברתיים

  ארצית  1982  מגוונות

  

  בישראל הסביבתיתארגונים המזוהים כ"סביבתיים" ומשתייכים לתנועה 

מאפייני   מטרות וערכים מרכזיים  הארגוןשם   

המייסדים 

וחברי הצוות 

  המרכזיים

שנת   אוכלוסיות מוחלשות

  הקמה

  פריסה

 - אגודת הגליל   .1

אגודה ערבית 

לאומית למחקר 

 ושירותי בריאות

מתן פתרונות סביבתיים ושירותי 

בריאות לאוכלוסיה המוחלשת 

  הפלסטינית בישראל.

מומחי בריאות 

ערביים, מומחי 

סביבה, עורכי 

  דין.

  מקומית  1981  פלסטינים בישראל

 אדם טבע ודין  .3

אגודה  -

ישראלית להגנת 

  הסביבה

קידום נושאי איכות הסביבה, 

בריאות הציבור וצדק סביבתי 

   בסדר היום הציבורי.

עורכי דין, 

מדענים, 

מתכננים 

  ומומחי סביבה

  ארצית  1991  מגוונות

החברה להגנת   .4

  הטבע

והגברת  הסביבהלהכרת חינוך 

 לשמירת הטבע וסביבההמחויבות 

, מקבלי ההחלטותבציבור ובקרב 

תכנון ידידותי ומאוזן לסביבה 

  .מודעות תרייצ קיימא.- ופיתוח בר

פעילי סביבה 
ושומרי טבע, 

  מתכננים

פניה לציבור הרחב 

(כולל קהילות עירוניות 

  יהודיות וערביות)

  ארצית  1956

  -חיים וסביבה  .5
של ארגון גג 

שוחרי איכות 

 החיים והסביבה

התנועה  מסגרת תומכת לפעילות

הסביבתית בישראל.  פועלים 

לקידום מדיניות של פיתוח מקיים 

על בסיס של צדק סביבתי וחברתי, 

נגישות שווה למשאבי הסביבה 

וחלוקה שווה של נטל סביבתי, 

תוך הכרה באחריות לדורות 

  הבאים.

בארגון הגג 

 100 -חברים כ

מכל  ארגונים

רחבי הארץ, 

הפועלים 

לקידום איכות 

הסביבה 

והחיים, בריאות 

הציבור ושינוי 

 -חברתי

  סביבתי.

  ארצית  1974   

פיתוח והטמעת תרבות ישראלית    טבע עברי  .6

בת קיימא המחוברת למורשת 

היהדות ולתפיסות סביבתיות 

  מתקדמות.

אקדמאיות 

בתחום של 

  סביבה

  ארצית  2009  ציבור יהודי כללי

 -מגמה ירוקה  .7

מובילים 

אקטיביזם 

  סביבתי

שינוי סביבתי באמצעות  וםדיק

אקטיביזם ופיתוח מנהיגות 

  סביבתית.

תושבי ישראל בכלל   סטודנטים

  והערים הגדולות בפרט
  ארצית  1997
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סביבתי  - ח חזון חלופי ותיפ  מרכז השל  .8

לעתידה  -חברתי תרבותי ורוחני 

של ישראל. זהו חזון של קדמה 

יתנת לתרגום לשפת אחרת, שנ

המעשה דרך פיתוח מנהיגות, 

חינוך, קידום מדיניות וחקיקה 

  ויצירת דוגמאות ליישום.

אנשי אקדמיה 

  בתחום הסביבה

ארצית   1998  
  ומקומית

הקואליציה    .9

לבריאות 

 -הציבור

להפחתת 

תחלואה 

  מזיהום סביבתי

הפחתת התחלואה מזיהום 

סביבתי בעיקר באזור הצפון 

  ומפרץ חיפה.

ארגוני  17

  סביבה

תושבי ישראל באזור 

  הצפון ומפרץ חיפה

 2005- מ
פועלים 

כעמותה 
  עצמאית

  מקומית

10
.  

תחבורה היום 

הארגון  - ומחר

לקידום תחבורה 

בת קיימא 

  בישראל

קידום פיתוח מערכת תחבורה 

בישראל שתהיה מושתתת על 

   עקרונות תחבורה בת קיימא.

מומחים בתחום 

של תחבורה 

  וסביבה

  ארצית  2003  חי ישראלכלל אזר

  

  

 

  

  

 

 


