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 0תח ך1ר

 איכות הסביבה הפכה נושא מרכזי בסדר היום התכנוני, בארץ כמו בעולם הרחב.

 מערכות התכנון, בכל הרמות, עוסקות בהשלכות הצפויות עקב מעשיו ומחדליו של

 האדם. על רקע זה, גוברת ההתעניינות להכיר ולהבין את יחסם של המקורות

 היהודיים לשאלות הנוגעות באיכות הסביבה. התעניינות זו באה משתי בחינות:

 הראשונה, מתוך הרגשת המשכיות והשתייכות למורשת היהודית, והניסיון ללמוד

 ולהשליך מן המקורות הקדומים ככל הניתן על אורחות חיינו אנו. והשנייה, מתוך

 רצון למצוא מסילות לליבה של אוכלוסייה רבה ומשפיעה החיה בארץ, הקהילה

 החרדית, שמעורבותה הולכת וגדלה בכל הקשור בחיי הארץ. מתוך הרצון להכיר

 לאשורו יחס זה, יש לתת את הדעת למקורותיו, למקומה של הסביבה בספרות

 היהודית. נושא זה נדון בשנים האחרונות בהרחבה, והוא מתבסס על שפע עצום

 של מקורות עבריים בכל הקשור לסביבה, וליחס של האדם אליה, בהלכה, במדרשים

 ובספרות השו״ת (שאלות ותשובות).

 המחקר הנוכחי, כמו עבודות רבות אחרות, דן ומציג עושר זה, כרקע ליחסה של

 הקהילה החרדית לנושאי סביבה. מנגד, התפתחה הדעה כי קיימים זרות וניכור בין

 הלך החשיבה היהודי המסורתי, השקוע בד׳ אמות של הלכה, ובין שאלות הסביבה.

 אפשר להסביר זאת, שהרי שאלות הסביבה נוגעות לעם שחי בארצו ומתייחס אליה,

 ואילו אנו, שמיום שגלינו מארצנו ונתרחקנו מעל אדמתנו, אין אנו יכולים לעשות את

 חובותינו הקשורים בענייני הארץ, וחלק מחובות אלו קשור לסביבה ולנגזרותיה. בכך

 ניתן להסביר את הנתק לכאורה שחל בין ההוויה היהודית ובין שאלות הסביבה. אבל

 היום הזה, כאשר שב ישראל לארץ ישראל, שוב אין הוא פטור מלתת את דעתו

 לשאלות אלו, לאחריותו של האדם כלפי הארץ הנתונה בידיו.

 דיני סביבה עוסקים ביחס שבין אדם לאדם, ובעיקר בשמירה על האינטרס הציבורי,

 כנגד רצון הפרט, וביחס בין אדם לארץ, ולשני אלה ביטויים במקורותינו.

 ההלכה מתייחסת לקונפליקט המובנה שבין האינטרס הפרטי והציבורי, וידוע מאמר
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 הקהילה החרדית ואיכות הסביבה

 חז״ל ״תנו רבנן מעשה באדם אחד שהיה מסקל מרשותו לרשות הרבים, ומצאו חסיד

 אחד, אמר לו ריקה מפני מה אתה מסקל מרשות שאינה שלך לרשות שלך, לגלג עליו.

 לימים נצטרך למכור שדהו והיה מהלך באותו רשות הרבים ונכשל באותן אבנים,

 אמר, יפה אמר לי אותו חסיד מפני מה אתה מסקל מרשות שאינה שלך לרשות שלך״

 (בבא קמא נ, ע״ב), ורש״י עומד על ההבדל העצום בין שתי הרשויות ״מרשות שאינה

 שלך, שמא אתה עתיד למכרה, לרשות שלך רשות הרבים כל ימיו היא שלו״ (רש״י

 שם). והנה דווקא רשות הרבים, היא של כל אדם, ותמיד תהיה של כל אדם, ויש להגן

 עליה מפני רצונות הפרט. בזה עוסקים דיני סביבה ותכנון עתיקים כחדשים, בהגנה

 על רשות הפרט, רכוש הרבים, אדמה, אויר, מים, ריאות ירוקות, מפני האינטרס

 הפרטי, העשוי להתנכל להם ולנסות להשתמש בהם להנאתו תוך שהוא מונע את

 הנאתם מן הכלל.

 מבחינה זו אין חדש תחת השמש, ואותו שהיה מסקל מרשותו לרשות רבים, מתגלגל

 היום במי שגורע ופוגע בנכסי הכלל — ויהא זה חופי ים, אויר נקי או מי תהום,

 להנאתו בלבד. רבות מספור ההלכות המופיעות בתלמוד ובנושאי כליו, המסדירות

 ומגינות על האינטרס הציבורי כנגד הפרטי, ובימינו מוטלת מלאכה זו על מערכת

 התכנון ותחיקת הסביבה.

 הגמרא במסכת כתובות מביאה גם את החיבה לארץ ישראל כערך בפני עצמו: ״ר׳

 חנינא מתקן מתקליה״ (כתובות קי״ב ע״א), ופרש רש״י ״משווה ומתקן מכשולי

 העיר, מחמת חיבת הארץ שהיתה חביבה עליו, ומחזר שלא יצא שם רע על הדרכים״.

 ובלשון ימינו, נקיון והסרת מפגעים ומכשולים ודאגה לסביבה, יש להם ערך בפני

 עצמו.

 יחסו ואחריותו של האדם לעולם הטבע מובעים כבר בתחילת בריאתו של האדם,

 ״ויאמר אלהים נעשה אדם בצלמנו ובדמותנו, וירדו בדגת הים ובעוף השמים

 ובבהמה ובכל הארץ...(בראשית א׳ כ״ו), ורש״י בפרושו עומד על השניות ביחסו של

 האדם לטבע ״ורדו בדגת הים, יש בלשון הזה לשון רדוי ולשון ירידה. זכה, רודה

 בחיות ובבהמות, לא זכה נעשה ירוד לפניהם...״ כלומר, ניתן לאדם לשלוט בעולם

 הטבע במשורה, בשום שכל ובהגיון, אבל יתכן גם מצב בו יהיה האדם ״ירוד״ לפני

 הטבע, יקלקל ויעוות ויאבד את אחיזתו ושליטתו.

 דברים אלו מורים לנו דרך של מחשבה תחילה, של תכנון, זהירות ואיפוק ביחסינו אל

 הסביבה, וכפי שניתן להיווכח מן הדברים שלפנינו, הם חלק בלתי נפרד מן התפיסה
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 פתח דבר

 ההלכתית והמדרשית במקורות ישראל, והם הולכים וכובשים לעצמם מקום ניכר

 באורחות חייהן של קהילות ישראל. כללו של דבר, העבודה שלפנינו משקפת את

 היחס לסביבה, במקורות ובאורח החיים היהודי — יחס שאינו זר ומנוגד לרוח

 ישראל, אדרבא, יחס זה, על נגזרותיו, נתפס בהלכה ובחיי יום יום, כחלק מחובתו

 של האדם בעולמו.

ם קלעג׳י ו מ  ע

 יו״ר המועצה הארצית לתכנון ולבנייה
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 ובקדמה

 במחקר שלפנינו היבט עיוני והיבט אמפירי. בחלקו העיוני המחקר מתחקה אחר

 יחסה של הקהילה החרדית אל הסביבה ובעיותיה, בניסיון ללמוד על מקורות היחס

 הזה. בחלקו האמפירי המחקר בודק תכונות סביבתיות באזורים חרדיים שונים,

 בעיקר בירושלים: טיפוח סביבתי, ניקיון, שטחים פתוחים ושטחים ירוקים וכדי.

 המחקר משותף לפרופ׳ יוסף שלהב ולמוטי קפלן. הוא משלב את ההתמחויות

 הדיסציפלינריות והמעשיות של החוקרים ואת שיטות המחקר הכרוכות בהן, תוך

 שימוש במקורות כתובים, בצילומים ובמפות, במיפוי שטח ובראיונות.

 מספר ראיונות עשו הפרופ׳ אברהם ויילר ומר עקיבא וולף מביה״ס הגבוה

 לטכנולוגיה בירושלים (מכון לב). תרומתם הספציפית צוינה בהערות שוליים בגוף

 המחקר, במקומות המתאימים. סקירת עיתונות רחבה עשתה נירית ויטמן,

 שהשתתפה בכל שלבי המחקר — בעבודות השטח, בראיונות ובעיבודם.

 צוות המחקר כולו חש רגשי תודה עמוקים למכון ירושלים לחקר ישראל ולמרכז

 למדיניות סביבתית על ראשיו ועובדיו, אשר הנחו את המחקר וליוו אותו. אנו מודים

 גם לאישים ולמומחים אשר קראו גרסאות מוקדמות של המחקר, השתתפו במפגשים

 ובדיונים במכון והעירו את הערותיהם המועילות. יבואו כולם על התודה ועל הברכה.
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 מקורות ועמדות
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כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל



 מבוא
 שכונות הליבה של האזור החרדי בירושלים — מאה שערים, בתי אונגרין, בתי

 נייטין, בתי ורשא וסביבותיהן — משמשות זה זמן רב מוקד משיכה לטיולים. הרקע

 ההיסטורי שלהן, המרקם הפיסי והאופי התרבותי והחברתי של אוכלוסייתן מעניקים

 להן ייחוד עירוני נדיר המעורר עניין וסקרנות. בשנים האחרונות גברה ההתעניינות

 הציבורית והמחקרית בקהילה החרדית. צמיחתה של הקהילה החרדית, התפשטותה

 הגיאוגרפית ויציאתה מדפוסי המגורים המסורתיים שלה לצורות יישוב חדשות

 ומעורבותה הגוברת בפוליטיקה ובשטחי חיים מגוונים בישראל — כל אלה העצימו

 את העניין בקהילה החרדית ובמרחב המגורים שלה.

 עתיקותן של השכונות, המרקם הפיסי המיוחד להן, ההולך ומיטשטש בגלל בלאי

 מואץ ותהליכי שיקום ובנייה, יחד עם האופי המסורתי של האוכלוסייה על קשייה

 הכלכליים והצפיפות הגדולה שהיא חיה בה, יוצרים לשכונות החרדיות דימוי של

 אזור מוזנח. הדימוי הזה מקבל גם ביטויים ספרותיים עוינים, כגון הקטע הבא

 הלקוח מספרו של אריאל הירשפלד, ״רשימות על מקום״, שבו הוא מתאר סביבה

 פיסית מלנכולית ועזובה. התיאור עוין משום שהוא מוגזם בביטוייו, הוא משליך על

 השכונה ערכים זרים ומתעלם מערכיה, והוא מייחס את המראה המלנכולי(בהמשך

 הקטע המצוטט) לתכונותיה של האוכלוסייה. אין אנו מזדהים עם האווירה הנושבת

 מן הקטע הזה - אך הוא מציג תיאור סביבתי רלוונטי למחקר:

 כשאתה מתקרב למאה שערים הולכים העצים ונעלמים. בשבתות זכרון משה

 וגאולה נטועים עדיין כמה עצים מרוטים ואחורי הבתים מצמחים עדיין עשב

 בימי החורף,אבל בסמטאות המקיפות את מאה שערים ובתי אונגרין, ובתוך מאה

 שערים עצמה, אין עץ ואין שיח. אף עשב אינו מבצבץ בין המרצפות וציבורי

 האבנים. אפילו צמחי הסדקים והחומות האופייניים לירושלים השיכרון, הצלף

 ולוע־הארי, מדירים שורשיהם מכאן. האדמה אינה נראית. נוף שאדמתו עיוורת.

 ...אף עציץ אינו נראה. עולם בלי צבע ירוק: קירות אבן, בלוקים, פחים מגולוונים

 או חלודים, ערב־רב של מעקות, סורגים, טלאי-קירות, חבלי כביסה עמוסים

 לבנים צחורים, עולם אפור, חום, לבן ושחור, הממשיך את צבעי הלבוש

 השחורים-אפורים־מפוספסים. גם צבעי הפוספור של המודעות הנצעקות מן

 הקירות, ורוד וצהוב... אינם מפירים את עקת צבעי הדומם האופפים אותך. ואין
 כאן ציפורי שיר.1

 1 אריאל הירשפלד, רשימות על מקום, עלמא/עם עובד, תל אביב, 2000. עמי 55-49.

13 

כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל



 הקהילה החרדית ואיכות הסביבה

 למקרא הקטע הזה עשויה הנפש להתקומם ולשאול — הכצעקתה?! מכאן נובע

 המחקר שלפנינו.

ת המחקר ו ל א  ש

 השאלה הבסיסית היא — האם יש הבדל מהותי בין איכות הסביבה במרחב

 החרדי לאיכות הסביבה באזורים עירוניים אחרים בישראל? לשון אחר: האם יש

 באופי החרדי של האזור תכונות מיוחדות המבדילות את איכותו הסביבתית

 מכל מקום אחר? שלוש שאלות גלומות כאן: האחת — האם איכות הסביבה

 במרחב העירוני החרדי אכן ירודה לעומת אזורים עירוניים אחרים? השנייה — אם

 התשובה לשאלה הקודמת חיובית, האם העולם הרוחני החרדי מכוון להתעלמות

 מהסביבה ומאיכותה? השלישית — כיצד אפשר לעורר את המודעות של האוכלוסייה

 החרדית לסביבה ולהגביר את זיקתה לאיכות הסביבה? על כל אלה בא לענות

 המחקר.

 שלוש השאלות מגלמות שלושה רבדים הבונים את המחקר הזה:

/ הרעיוני־תיאורטי, בא לבדוק באיזו מידה יש לדתיות החרדית עמדה  הלק א

 עקרונית ביחס לנושאים של איכות הסביבה.

 חלק ב׳, המעשי, בוחן את מצב איכות הסביבה באזורים חרדיים, כפי שהוא.

 חלק ג׳, המשימתי, מציע דרכים להגברת המודעות לסביבה ולאיכותה בקרב

 הקהילה החרדית.

 יחס המקורות והחברה החרדית לסביבה ולאיכות
 הסביבה

 ראוי להדגיש, שהמחקר שלפנינו בא לבחון באיזו מידה יש לדתיות החרדית עמדה

 עקרונית ביחס לאיכות הסביבה. בהקשר זה חשוב לדייק ולהבדיל בין מושגים: אין

 זהות בין היחס לסביבה והיחס לאיכות הסביכה; חשוב גם להפריד בין יחסה של

 הדתיות החרדית לסביבה ויחסה של היהדות לסביבה, כפי שהתגבש, נוסח ועוצב

 לאורך ההיסטוריה של הקיום היהודי — בכתבים, בהלכות, במנהגים ובהשקפות

 עולם.
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 עניין זה — בחינת מקומה של הסביבה בהלכה ובהשקפת העולם היהודית — זכה

 בשנים האחרונות לפריחה רבתי, בעשרות פרסומים, ספרים, מאמרים, כנסים וימי

 עיון שהוקדשו לנושא, ולאחרונה אף בהתאגדותן של אגודות וקבוצות מחקר ועניין,
 שזה להן נושא מרכזי לענות בו.2

 במסגרת זו אין בכוונתנו לסקור בפירוט את שפע ההגות העוסקת בהיבטי סביבה

 ביהדות, את הכתבים והרעיונות הנחשפים ומתחדשים. ואולם לא יהיה אפשר לעמוד

 על נושאיה המרכזיים של עבודה זו מבלי להבין לפחות את היסודות המרכזיים

 שבהם באים לידי ביטוי נושאים סביבתיים במקורות, ישנים וחדשים, ובהשקפות

 עולם ביהדות.

 לנוכח הדעה המקובלת, כי לקהילה הדתית־חרדית יחס חסר — מתעלם במקרה

 הטוב ושלילי במקרה הרע — לטבע ולסביבה, דעה שבאה לידי ביטוי חריף בדבריו

 של אריאל הירשפלד, אי אפשר להתעלם מן השפע העצום המתייחס לסביבה

 במקורות, בבחינת ״השמים מספרים כבוד אל, ומעשה ידיו מגיד הרקיע״ (תהלים,

 י״ט, ב׳).

 רבים מספור הפרקים בתנ״ך העוסקים בהוויה היומיומית של יחסי אדם-סביבה.

 כך הדבר במספר רב של מצוות וגדרים הקשורים בעבודת האדמה ובציוויים

 סביבתיים מובהקים. ספרות ההלכה מלאה וגדושה הלכות ומדרשים העוסקים
 ישירות ביחסו של האדם לסביבה.3

 מאידך, אי אפשר שלא להבחין בהתייחסות השלילית לכאורה, או לפחות מתעלמת,

 של הקהילה היהודית בגולה לסביבה. ייתכן ששורשיה של התייחסות זו נעוצים כבר

 בדברי התנא רבי שמעון בן יוחאי — ״המהלך בדרך ושונה ומפסיק ממשנתו ואומר:

 מה נאה אילן זה! ומה נאה ניר זה! מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו״ (אבות,

 ג׳, ז׳). הטבע מוצג כאן כמסיח דעת, טפל המפריע לעיקר העיקרים שהוא לימוד

 התורה. ואכן, לצד ההיקף העצום של ספרות והגות הלכתית ומדרשית העוסקות

Jewish, " ראו לדוגמה :Manfred Gerstenfeld, "Jewish Environmental Studies: A New F i e l d 2 
 Political Studies Review, 13:1-2, 2000, pp. 3-62. וכן נחום רקובר, איכות הסביבה, היבטים
 רעיוניים ומשפטיים במקורות היהודיים, משרד המשפטים, מורשת המשפט בישראל והקרן

 לקידום המשפט העברי, ירושלים 1993.
 3 ראו שפע המקורות המובאים בעבודותיהם של גרסטנפלד ושל רקובר המוזכרים בהערה הקודמת.
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 בטבע ובסובב, קיימת ניגודיות של השקפת עולם, שהלכה והתגבשה במשך אלפי

 שנות גלות והרחיקה מן הסביבה את התודעה ואת החשיבה. עוד נדון בגישה זו

 בהמשך.

 אנו עומדים כאן מול שתי תופעות מנוגדות לכאורה:

 1. ביטוי חזק ורב ממדים של תופעות הטבע, מעשה הבריאה ויחס האדם לטבע

 במקורות ישראל.

 2. התרחקות בפועל של היהודים מחשיבה זו.

 ראוי לבחון הסברים אפשריים לשורשיה של ניגודיות זו, טרם הדיון ביחסה של

 היהדות החרדית לנושאי סביבה ואיכות סביבה:

 היעדוה של אוץ

 במשך שנות גלותו היה העם היהודי חסר טריטוריה, ללא כברת ארץ הנתונה

 לשלטונו ולאחריותו. ״עם ללא ארץ״ (כביטויו של הרצל) אינו יכול ליצור זיקה ויחס

 לסביבתו — מפני שאינו מקושר אליה נפשית, מפני שהוא רואה בה מקום ארעי,

 בעוד עיניו נשואות למקום אחר. השאיפה לחזור לציון פיתחה ביהודים תחושת זרות

 במקום גלותם, ואין האדם דואג לסביבה שהוא זר בה. הדאגה לסובב, במובן של

 אחריות ושל הסדרים תחיקתיים והתנהגותיים מעבר לרשות היחיד, הייתה נחלתם

 של הגויים, שבידם השלטון המקומי.

 ד׳ אמות של הלבה בלבד

 הסבר נוסף לפער זה נעוץ בשורשים של תפיסת עולמה של היהדות ההלכתית ושל

 ״עולם התורה״ שצמח והתפתח ממנה במאות השנים האחרונות — עולמה של

 היהדות החרדית דהיום.

 מיום חורבן הבית רואה עולם היהדות לפניו ״ד׳ אמות של הלכה בלבד״, והוא שם

 את כל מעייניו בלימוד התורה ובקיום המצוות. זהו עולם של חשיבה מופשטת הבזה

 לקטנות — להבלי העולם הזה ולכל מה שאינו קשור או מסייע לתורה וללומדיה.

 מכאן הריחוק וההסתייגות מכל עניין של גשמיות כשלעצמה, שאינה מועילה ואינה

 מוסיפה לעניין המרכזי — התורה והמצוות. אפילו בעניין הפרנסה קיימת

 דיאלקטיקה, ריבוי פנים והתייחסויות, והמגמה הרווחת בעשורים האחרונים היא

 הפניית עורף להוויה הקיומית, לפרנסה ולתלאותיה והסתמכות על שולחן הציבור. גם
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 כאשר עולם התורה מתייחס לעולם שבחוץ, לקיום הכלכלי, הרי זה בבחינת ״אם אין

 קמח אין תורה״, לאמור — הקיום הכלכלי כמכשיר לעיקר, שהוא התורה והמצוות.

 גם בגישה זו נדון בפירוט בהמשך.

 עירוניות

 מקורות החברה החרדית של היום נמצאים בקהילות ישראל במזרח אירופה, קהילות

 אשר צמחו והתפתחו בסביבה עירונית מובהקת. מרכזי הדת, הישיבות, חצרות

 האדמו״רים, רקמת החיים הסובבת את חיי הקהילה ובעיקר כוח היצירה

 היהודי — כל אלה רוכזו בערים ובעיירות. אין בכך התעלמות מחיי היהודים

 בכפרים ובעיירות קטנות, אלא שההוויה ותפיסת החיים נקבעו בסביבה העירונית.

 זיקה חד־משמעית זו בין חיי הקהילה ובין סביבתה חשובה להבנת הקשר בין קהילה

 חרדית ובין יחסה לסביבה. הקהילה החרדית, בהיותה נתונה לחיי עיר מובהקים,

 הייתה מנותקת בפועל מערכי טבע ונוף וסובב. בכך אין היא שונה מקהילות אורבניות

 אחרות, מחיי עיר ומנופי עיר באירופה. נופיהן של ערים רבות באירופה אינם כוללים

 צמחייה! הערים צפופות, בניין נוגע בבניין — בנייני מגורים ובנייני ציבור כאחד,

 ושטחי גן וירק מכונסים במקומות מוגדרים. הדבר נכון בעיקר בערים עתיקות או

 ב״גלעיני העיר״ — מקורות התפתחותן של הערים (פריס, פראג, מנהטן, אמסטרדם

 ורבות אחרות). הקהילה החרדית, שדפוס התפתחותה נקבע בעיר, ממשיכה דפוס זה

 גם בארץ, מקיימת אורח חיים ותבנית צורנית דומים לאלו שהורגלה בהם. אין בכך

 התנכרות מודעת לתפיסות נוף וסובב, אלא המשכיות של דפוסי התנהגות והרגל.

 הסבר זה ״מרכך״ את הביקורתיות על הנתק והניכור שבין הקהילה החרדית

 לערכי טבע וסובב, בכך שהוא מוסיף על המאפיינים החברתיים־כלכליים גם נימוקים

 גיאוגרפיים־תרבותיים.

 שמרנות

 בסקלה שבין שמרנות לפתיחות ליברלית, הקהילה החרדית ממוקמת, מבחינת

 תפיסת עולמה ותודעתה, בעמדה הנוטה בבירור לכיוון השמרני־ימני. מבלי

 להיכנס לפרטים ולמאפיינים ולשינוי המשמעותי שעברה הקהילה החרדית בנטייה

 הפוליטית, הרי דפוסי ההצבעה, התמיכה וההזדהות של הציבור החרדי נוטים

 במובהק למפלגות הימין. תופעה זו אינה שונה מנטייתן של חברות דתיות אחרות

 בעולם, הנוטות בדרך כלל לכיוונים שמרניים־ימניים. בחינת החברה החרדית ביחסה
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 לסביבה תידרש אפוא לכלים נוספים ולהתבוננות רחבה יותר בכל הקשור לתפיסת

 עולמה הכללית.

 התבוננות ביחסן של חברות שונות לנושאי סביבה מראה כי תמיכה בנושאי סביבה

 מזוהה בדרך כלל עם עמדות פתוחות, ליברליות ואף שמאליות, ויש דוגמאות לכך

 מהלייבור באנגליה ועד למפלגות השמאל בישראל. לא כאן המקום לעמוד על

 יסודותיו של קשר זה, הנטוע במושגים תרבותיים, באחריות כלל־עולמית

 (אוניברסליות), בפתיחות ובמעורבות. החברה החרדית היא בעלת נטיות שמרניות־

 ימניות, ואלה מלוות בהסתגרות ובבדלנות. לחברה כזו, בכל אתר ואתר, יהיה יחס

 קלוש לנושאים סביבתיים בעלי זיקה ״שמאלית״ מובהקת, למרות הצגתם כנושאים

 אוניברסליים. בבחירות לנשיאות ארה״ב, שבהן התחרו ג׳ורג׳ בוש הבן (רפובליקאי

 ״ימני״) ואל גור (דמוקרט ״שמאלי״), כינה בוש את גור Mr. Ozone, בשל מעורבותו

 הגדולה בעניינים של איכות הסביבה, מעורבות שלילית בעיני הימין. משניצח בוש

 בבחירות, ביטל ממשלו את המחויבות האמריקנית לפרוטוקול קיוטו מדצמבר 1997,

 פרוטוקול המחייב הפחתה של פליטת גזי חממה. הזיקה החרדית לסביבה צריכה

 להיבחן גם בראייה רחבה של מקומה ותפיסת עולמה של הקהילה החרדית, כחלק מן

 החשיבה השמרנית הכלל־עולמית, ולא רק בניתוח פרטני של עמדותיה הספציפיות.

 חלק מן הגורמים הנזכרים לעיל מוצאים ביטוי גם בתרבות ובספרות: ניתוח סיפורי

 עם ממזרח אירופה ומארצות המגרב מראה שההקשרים הנוגעים לטבע מרתיעים

 ומפחידים, והם נמסרים לרוב בנימה שלילית.4 שמואל יוסף עגנון ביטא יחס זה

 בלשונו המיוחדת: ״שמיום שגלינו מארצנו ונתרחקנו מעל אדמתנו אין לנו עסק עם
 כחות הטבע ואין לכחות הטבע עסק עמנו אלא לרעתנו״.5

ם וסביבה: לשאלת מקומו של האדם ביקום - ד  א

 הגישה האנתוופוצנטרית והגישה הנטוווצנטוית

 שאלת מקומו של האדם כמרכז הבריאה נעה בין הגישה האנתרופוצנטרית, שלפיה

 האדם עיקר וחזות הכל, והכל — ובכלל זה הטבע והסובב — טפלים לו, ובין גישות

 4 אברהם שטאל, תמורות ביחס היהודים לטבע ולעולם, החברה להגנת הטבע, המכון להדרכה
 בשדה, ירושלים, תשמ״ה 1985, עמ׳ 25-23.

 5 ש״י עמון, קורות בתינו, כרך האש והעצים, עמ׳ כ״ו.
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 נטורוצנטריות, שעל פיהן הטבע הוא ישות בפני עצמה, ויש לה ממד ערכי שאינו פחות

 מהאדם. על פי גישה נטורוצנטרית קיצונית — הוא אף נעלה על האדם; לאמור,

 הטבע הינו תכלית המעשים, האדם אינו אלא כלי שרת בידיו, וחובתו לשמרו ולטפחו

 (ביטויים קיצוניים של גישה זו מצטט גרסטנפלד בעבודותיו). זכות קיומה של סביבה

 טבעית — יער, אגם או סלע — עומדת בפני עצמה, אינה תלויה באדם ואינה מכשיר

 למילוי צרכיו.

 עמדה קיצונית זו, אין לה לכאורה מקום בתפיסה היהודית, ונראה זאת להלן בדברי

 הרב אהרן ליכטנשטיין. אך מתברר כי גם במסגרות ההשקפה היהודית ״הקלאסית״

 אפשר להבחין בגישה שהיא נטורוצנטרית לכאורה. ראש וראשון לכך הוא הביטוי

 הנשגב למענה אלוהים לאיוב, המציג את הטבע כישות נפרדת ועצמאית, שאינה

 קשורה ביומרות האדם, הרואה עצמו תכלית לכל דבר (בין אם זו תכלית במובן

 האנתרופוצנטרי ובין אם תכלית של קיום מצוות): ״להמטיר על ארץ לא איש״ (איוב

 ל״ח, כ״ו).

 במורה נבוכים קובע הרמב״ם כי כל הברואים אינם בגלל מציאות האדם, אלא יש

 בהם תכלית בפני עצמם (מו״נ, חלק שלישי, פרק י״ג).

 הדברים שלהלן מובאים במאמרה המעניין של ד״ר יעל שמש, ״לא תשחית את

 עצה — יהדות ואקולוגיה״,6 על גישות ביוצנטריות ביהדות: כדוגמא למתח בין שתי

 האסכולות האקולוגיות השונות מביא פינק את דברי הגמרא בסנהדרין (לח, ע״א),

 המתמודדים עם השאלה מדוע נברא אדם בסיום הבריאה. לפי דעה אחת, ׳כדי שיכנס

 לסעודה מיד. משל למלך בשר ודם שבנה פלטרין ושיכללן, והתקין סעודה, ואחר כך

 הכניס אורחין׳; כלומר האדם הוא נזר הבריאה, אורח כבוד בעולמו של הקב״ה,

 עולם שנברא להנאתו ולשימושו של המין האנושי. אולם לצד דעה זו מובאת דעה

 הפוכה: ׳שאם תזוח דעתו עליו, אומר לו: יתוש קדמך במעשה בראשית׳. פינק מסכם

 ואומר שהמתח שבין האמונה בכוחנו להשפיע על הבריאה (stewardship) ובין הכרה

 באפסותנו(אקולוגיה עמוקה), מתח שבא לידי ביטוי גם במקורות היהדות, יוצר את

 האיזור שבין קריאה לפעולה ובין שמירה על מידת הענווה״.

 ואולם יש הבדל מהותי בין המתח השורר בין הגישה האנתרופוצנטרית

 6 דף שבועי לפרשת השבוע, אוניברסיטת בר־אילן, לשכת רב הקמפוס; פרשת כי תצא, תשס״א, מס׳
.408 
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 לנטורוצנטרית בתפיסה הומנית חילונית ובין המתח לכאורה במסגרת ההשקפה

 היהודית. גם אם ננקוט גישה של ״שאר כל הנמצאים מטרה לעצמם״, הרי מטרתו

 של גילוי אלוהי זה לאדם, כפי שהוא מבוטא במדרשים ובספר איוב, אינה להנחותו

 ״לשמור על הטבע״, אלא להעמידו על מקומו, מקום של אפסות, צניעות, ענווה

 והתבטלות בפני אלוהים. בניגוד לתפיסה הנטורוצנטרית, האומרת לאדם: ראה, אינך

 במרכז, ושומה עליך לדאוג לטבע כערך בפני עצמו, תאמר הגישה הביוצנטרית

 ״היהודית״: אינך במרכז, ושומה עליך להבין זאת, לא לנהוג כתכלית היקום, ולא

 לצפות ל״תיקון אלוהי״.

 הבחנה זו תורמת גם היא להסבר של התרחקות הדתיות האורתודוקסית מן ההכרה

 בחשיבות תודעת הטבע והסביבה ובמעמדה הנכבד.

ת הסביבה והמרחב המקודש ו פ י  א

 קדושת המקום

 לכאורה היינו צריכים לצפות להבדלים גיאוגרפיים ביחס של האוכלוסייה החרדית

 אל המרחב במקומות שונים, וההבדל העיקרי הוא בין ארץ ישראל לחוץ לארץ.

 ארץ ישראל, כלשון המשנה הידועה, ״מקודשת מכל הארצות״, ומתחייבים בה

 כללי התנהגות המייחדים אותה מכל מקום אחר. כללים אלה — ״מצוות התלויות

 בארץ״ — כה מורכבים, עד כי יש חרדים הנמנעים מלעלות לארץ ישראל מחשש

 כישלון באחת המצוות האלו. האם הדרישות ההתנהגותיות המיוחדות לארץ ישראל

 או היחס המיוחד אליה אמורים לכלול גם יחס מיוחד לאיכות הסביבה של הארץי

 דיון בשאלה זו, אפילו קצר, מחייב התייחסות למשמעות של מושגים כמו ״קדושת

 הארץ״ והזיקה של העם לארץ ישראל.

 שימור הזיקה של העם לארצו נעשה במצוות התלויות בארץ, כפי שמבטאת זאת

 הדרשה היפה הבאה:

 דרש ר׳ שמלאי: מפני מה נתאוה משה רכנו ליכנס לארץ ישראל? וכי לאכול

 מפריה הוא צריך? או לשבוע מטובה הוא צריך? אלא כך אמר משה: הרבה מצוות

 נצטוו ישראל, ואין מתקיימין אלא בארץ ישראל, אכנס אני לארץ כדי שיתקיימו
 כולן על ידי.7

 7 בבלי, סוטה, י״ד ע״א. ר׳ שמלאי, אמורא בדור השני, מבעלי האגדה, הרבה בדרשות. באחת

 מדרשותיו הוא קבע את מניין תרי״ג מצוות הידוע.
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 השאיפה לשלמות דתית היא השאיפה למילוי נאות של המצוות המוטלות על אדם

 מישראל. רבות ממצוות אלו הן ״מצוות התלויות בארץ״, המתקיימות רק בארץ

 ישראל ולא בכל מקום אחר. השאיפה לשלמות דתית היא ממילא גם שאיפה לארץ

 ישראל, שכן אין שלמות של המצוות מחוץ לארץ. והנה, ההימנעות של חרדים

 קיצוניים מלעלות לארץ ישראל, דווקא בגלל המצוות התלויות בארץ, יוצרת מעין

 היפוך למעמדן המקורי של אותן המצוות. האם יש לכך השלכה על תפיסת המרחב

 ועל מעמדו בעיני החרדים?

 המצוות התלויות בארץ הן, כאמור, הגורם לקדושת הארץ, כדברי המשנה: ״ארץ

 ישראל מקודשת מכל הארצות, ומהי קדושתה — שמביאין ממנה העומר והבכורים

 ושתי הלחם, מה שאין מביאין כן משאר הארצות״.8 משמעות ״קדושת הארץ״ היא

 לחיוב מצוותיה,9 ובכך מתקשר המושג הזה לזיקה של העם היהודי לארץ ישראל.

 קשר בסיסי זה — בין העם, המצוות והארץ — עבר גלגולים שונים וזכה לפרשנויות

 מגוונות עם הזמן.

 חורבן בית המקדש, גלות העם והרס היישוב היהודי בארץ ישראל קטעו את הרצף

 של קיום המצוות התלויות בארץ, ובכך מנעו למעשה מן הארץ את ביטויי קדושתה.

 המנהיגות הדתית בגולה עמדה בפני משימה קשה מאוד: מחד גיסא היה צורך לשקם

 את החיים הקהילתיים והדתיים של העם הגולה ולא לתת לו לשגות באשליות שהנה

 מחר או מחרתיים חוזרים לארץ ישראל; מאידך גיסא היה צורך לשמר את הזיקה

 לארץ, גם כאשר העם רחוק ממנה. ההבחנה בין חיבת הארץ והזיקה הדתית אליה

 ובין שיקום החיים הדתיים של הקהילה היהודית בגולה וטיפוחם יכולה ליצור

 תפיסה המפקיעה את ארץ ישראל — המנוערת מן המצוות התלויות בה — מן

 ״החיים הטריטוריאליים״ המעשיים, תפיסה המעבירה את מרכז הכובד של

 ההתייחסות אליה לרמה הדתית־רעיונית, בעוד ברמה הריאלית בונים ומעצבים

 תחליפים טריטוריאליים. בין זו לזו עלולה להיעלם הרגישות הסביבתית. הגעגועים

 לציון זכו לביטויים שונים, דוגמת הדרשה המרגשת על הפסוק הידוע ״יונתי בחגוי

 הסלע בסתר המדרגה״ (שיר השירים, ב׳, י״ד):

 8 משנה, כלים, פרק אי, משנה וי.
 9 יש לדייק: על ארץ ישראל נאמר ׳מקודשת׳ ולא ׳קדושה׳. בלשון המשנה ׳מקודשת׳ פירושה
 ׳מיוחדת׳, כמו ״הרי את מקודשת לי כדת משה וישראל״. גם בלשון ימינו צריך להבדיל בין שתי

 המילים: ׳מקודשת׳ משמעה שבני אדם מקדשים אותה ואין היא קדושה מעצמה.
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 מה יונה זו, אף-על־פי שאתה נוטל גוזליה מתחתיה, אין מנחת שוככת לעולם, כך

 ישראל — אף-על-פי שחרב בית המקדש, לא בטלו שלוש רגלים בשנה לעלות
 לירושלים.10

 ואולם זיקה מסוג כזה סופה שתלך ותדעך עם הזמן. יחד עם שימור תודעה של זיקה,

 חדרה זו גם לחיי היומיום במסחר ובכלכלה, כמו בעיקרון המשפטי של ״קניין אגב

 קרקע״ או, בקיצור, ״קניין אגב״. זו שיטה שבאה להקל את הדרישות המכבידות של

 נוכחות החפץ נשוא העסקה בעת ביצועה. בדרך ״קניין אגב״ אדם מקנה לחברו

 קרקע, ואגב הקנייתה הוא יכול להקנות לו גם מיטלטלין ללא הגבלה של כמות או

 ערך ובלי שיהיה צורך בקשר כלשהו בין המיטלטלין לקרקע. בתקופה הבתר־

 תלמודית, משנשתנתה המציאות הקרקעית בארץ ישראל, הותקנה תקנה שלפיה ניתן

 להקנות מיטלטלין ב״קניין אגב קרקע״, בעניינים מסוימים, גם למי שאין לו קרקע

 כלל, על סמך ההנחה שלכל יהודי יש ארבע אמות בארץ ישראל, שהיא בבעלותו

 המשותפת של כל עם ישראל."

 ואולם הבעיה הקשה לפתרון בעניין של תודעת הזיקה אל הארץ קשורה למושג

 ״קדושת הארץ״. אם הארץ מתקדשת על ידי העם המקיים בה את המצוות התלויות

1 שימור  בארץ, הרי משנתבטלו אלו בפועל, בטלה — למעשה — קדושת הארץ.2

 הקדושה נעשה על ידי ייחוס ״קדושה עצמית״ לארץ, שהיא ״מחמת השכינה

1 ולפיכך לא נשתנה דבר בקדושתה שהיא  השורה בה משעת נתינתה לאבות״,3

 10 שיר השירים רבה, פ״ב.
 11 ראו: מנחם אלון, המשפט העברי — תולדותיו, מקורותיו,עקרונותיו, מאגנס, ירושלים, תשל״ח.

 ע״ע 479-478, 534.
 12 יש הבדל יסודי ביו קדושת ארץ ישראל לבין קדושת ירושלים והר הבית. ארץ ישראל נועדה לשמש
 בית לעם היהודי. כל זמו שהיא ממלאת תפקיד זה — היא מקודשת. כשנלקחה הארץ מידי ישראל
 ואינה ממלאת עוד את תפקידה — בטלה קדושתה. לירושלים ולהר הבית יש תפקיד אחר: לשמש
 מקום להשראת השכינה, כלומר — תפקיד סימבולי. ירושלים לא נכללה בתוך ארץ ישראל
 כמולדת — ״ירושלים לא נתחלקה לשבטים״ (יומא י״ב, מגילה כ״ו), ״אין משכירין בתים
 בירושלים מפני שאינה שלהם״ (תוספתא דמאי, פרק שני, י״ז). התפקיד הסימבולי אינו בטל
 לעולם, ולכן קדושת ירושלים היא נצחית. ראו: הרב ברוך י״י רבינוביץ, ״המושג ׳מקום קדוש׳
 ביהדות״, בתוך: ירושלים בבניינה, משרד החינוך והתרבות, המחלקה לתרבות תורנית, ירושלים,

 תשל״ז. עמ׳ 19-9.
 13 אנציקלופדיה תלמודית, ערך ארץ ישראל — קדושת הארץ.
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1 קדושה אימננטית כזאת עשויה — אולי — לפתור בעיה של שימור  קדושת עולמים.4

 הזיכרון ההיסטורי של הקדושה, אך סכנה חינוכית ורעיונית גדולה בצדה, שכן היא

 עלולה להיות נגועה ב״פטישיזם טריטוריאלי״. הזיקה לארץ, שבמקורה מניעים אותה

 רכיבים דתיים של שמירת המצוות התלויות בה, כלומר — השאיפה לחיים מתוקנים

 לפי עקרונות נורמטיביים החלים על הטריטוריה, נעשית קשר מיסטי המקובע

 ביסודות לא־רציונליים.

 הרב אברהם יצחק הכהן קוק היה ער למתח המסוכן הזה, ותורתו ספוגה

1 בראשית לקט קטעי כתבים משלו הוא כותב כך:  בדיאלקטיקה שבין שתי הגישות.5

 ארץ ישראל איננה דבר חיצוני, קנין חיצוני לאומה, רק בתור אמצעי ההתאגדות

 הכללית והחזקת קיומה החומרי או אפילו הרוחני. ארץ ישראל היא חטיבה

 עצמותית קשורה בקשר חיים עם האומה, חבוקה בסגולות פנימיות עם מציאותה.

 ומתוך כך אי-אפשר לעמוד על התוכן של סגולות קדושת ארץ ישראל, ולהוציא

 לפועל את עומק חבתה בשום השכלה רציונלית אנושית כי אם ברוח ה׳ אשר על
 האומה בכללה.16

 פירוש הדברים האלה הוא כי היחס של עם ישראל לארץ ישראל אינו אינסטרומנטלי

 בלבד. אין מדובר רק בשטח גיאוגרפי־פיסי, המשמש את הצרכים הקיומיים של

 14 ספר כפתור לפרח, פ״י; הרמב״ן בהשמטות לגיטין בי, אי אות ג׳; הראי״ה קוק, מבוא לשבת הארץ,
 פ׳ ט״ו! שו״ת חת״ם סופר, חיו״ד, סי׳ רל״ד. האישים המחברים מקורות אלה: הרמב״ו — ר׳
 משה בן נחמן(1270-1194) נולד בספרד. עלה לא״י ב־1267 והקים בירושלים בית כנסת וישיבה.
 לאחר שהסדיר את ענייני הקהילה בירושלים, עבר לעכו ושם נפטר. אשתורי הפרחי נולד בצרפת
 (1355-1280). נחשב לראשון חוקרי ארץ ישראל היהודיים. את מחקריו סיכם בספרו כפתור ?פרח,
 שהושלם ב־1322 ונדפס לראשונה בוונציה בשנת 1549. מקור השם: אשתורי(שם פרטי) — ע״ש
 העיר טור שבצרפת! הפרחי = פרח — ע״ש פלורנציה בספרד, שמשם באה משפחתו. בשנת 1313
 עלה לארץ ישראל דרך מצרים, גר בבית שאן ובמשך שבע שנים חקר את הגיאוגרפיה של ארץ
 ישראל. חת״ם סופר — ר׳ משה סופר (1839-1762) — רב ומנהיג היהדות האורתודוקסית
 הקיצונית. נולד בפרנקפורט, ובגיל 19 עזב את הקהילה עם רבו. שימש רב בכמה מקומות. הקים
 ישיבה גדולה בפרשבורג (ברטיסלבה של היום) ועשה את העיר מרכז למלחמה נגיד ההשכלה
 והרפורמה. החת״ם סופר נמנע מלפרסם ספרים בחייו, מתוך ביקורת על תוצאות המצאת הדפוס,
 שבעקבותיה הפרסום אינו תלוי עוד באיכות הכתוב אלא בזריזות המחברים. הרב אברהם יצחק
 הכהן קוק נולד בדווינסק שבלטביה בשנת 1865 ונפטר בירושלים בשנת 1935. עלה לארץ ישראל

 בשנת 1904, התמנה לרב של יפו והמושבות ואחר כך — לרב הראשי הראשון לארץ ישראל.
 15 דיון רחב בגישתו הדיאלקטית של הרב, ראו: בנימין איש־שלום, הרב קלק — בין רציונליזם

 למיסטיקה, עם עובד, תל אביב, 1990.

 16 הרב א״י הכהן קוק, אלללת, מוסד הרב קוק, ירושלים, תשמ״ב (הדפסה שביעית), עמ׳ ט.
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 האומה או את שאיפותיה הפוליטיות. הקשר הזה — ״קשר חיים עם האומה״ —

 אינו ניתן להבנה במונחים רציונליים, הוא קשר על־רציונלי, מה שהרב קוק קורא לו

1 הארץ היא רכיב מהותי בחיי האומה, רכיב שאינו ניתן  ״רוח ה׳ אשר על האומה״.7

 להפרדה.

 על המשמעות הגיאו־פוליטית של תפיסה כזאת אפשר לעמוד מדבריו של הרב יעקב

 משה חרל״פ, שהיה תלמידו־חברו של הרב קוק, בתשובה לשאלה שהופנתה אליו:

 בשם שהאומר בל התורה מן השמים חוץ מאות אחת הרי הוא כופר בעיקר, כן

 האומר בל ארץ ישראל לישראל חוץ משעל אחד, הרי הוא מנוטל קדושת הארץ
 ואת נפש ישראל הוא קובע.*1

 הארץ, כמו התורה, היא שלמות שאינה ניתנת לחלוקה ואינה עומדת למשא ומתן.

 ועדיין לא נתנסחו הדברים בבוטות. לבד מהצהרה על האופי המיוחד של זיקת העם

 היהודי לארצו ועל היותה של הארץ חלק ממהותו הרוחנית־דתית של העם, הדברים

 מעורפלים למדי ומרחפים מעליהם דברי הראי״ה קוק ש״אי אפשר לעמוד על התוכן

 של סגולת קדושת ארץ־ישראל״.

 ממד אחר, בוטה, יש לדבריו של הרב צבי יהודה הכהן קוק, בנו של הראי״ה קוק

 (נפטר בירושלים בשנת 1982), כפי שרשמו תלמידיו, במסיבת ליל העצמאות תשכ״ז

 (1967) בישיבת ״מרכז הרב״:

 ׳קדושה׳ היא מציאות ממשית־ריאלית ולא פרזה רגשית אנושית. מציאות

 הקדושה איננה נקבעת על ידינו! הקב״ה קבע שהננו עם קדוש, מציאות עובדתית

 של נשמות קדושות בגופות קדושים, המתפרסים מתוך נשמה בלל ישראלית

 שכולה קודש. קיימת מציאות של ארץ קדושה, חבל ארץ שבו בחר הי... בן נקבעו

 הדברים. זוהי הארץ הקדושה וזהו העם הקדוש!... כל גשמיות של ישראל

 הינה קדושה. ברור, כל השייך לכלל ישראל הוא קודש... כל פושע בישראל הוא
 קדוש — ובעל ברחו!19

 17 דיון רחב על המעמד המטפיסי של ארץ ישראל לגווניו, ראו: דב שוורץ, ארץ הממשות והדמיון —
 מעמדה של ארץ ישראל בהגות הציונית הדתית, עם עובד, תל אביב, 1997. עמי 127-62.

 18 נכתב ביום י״ג מנחם־אב תרצ״ז (21.7.1937), בתשובה לשאלה על רעיון החלוקה בעקבות ועדת
 פיל. פורסם בכל הארץ, קובץ שעסק בשאלת חלוקת הארץ, בהוצאת יחוג שוללי החלוקה׳,

 ירושלים, תש״ז.
 19 הרצ״י קוק, ״קדושת עם הקודש על אדמת הקודש״, בתוך: יוסף ואברהם תירוש (עורכים),
 הציונות הדתית והמדינה, קובץ מאמרים בהוצאת ההסתדרות הציונית העולמית, המחלקה לחינוך

 ולתרבות תורניים בגולה, ירושלים, תשל״ח, 1978. עמי 146-140.
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 לפי הדברים האלה, הקדושה איננה עניין של תודעה אנושית או של פעולה אנושית

 (כמו קיום המצוות), אלא היא תכונה אימננטית, שהרב צבי יהודה קוק מייחס

 אותה לטריטוריה ולאוכלוסייה. בהיותה ״מציאות עובדתית׳׳, היא בלתי תלויה

 בהתנהגות האנושית — ״כל פושע בישראל הוא קדוש״, ולא באורח החיים המתנהל

 בטריטוריה — ״כן נקבעו הדברים: זוהי הארץ הקדושה״.

2 יותר מאשר אצל  ודוק: כאן הארץ היא ״קדושה״ — מושג המקובל בעולם הנוצרי0

 היהודים, המשתמשים במונח ״מקודשת״. אחד מתלמידי הרב צבי יהודה קוק, הרב

 משה לוינגר, ממנהיגי המתנחלים, הרחיק לכת עוד במושגי הקדושה שלו וכתב:

 מדינת ישראל קדושה — הן ברוחה ותורתה, הן בגופה. התורה, הישיבות, בתי

 הכנסת ובן: הבנין, התעשיה, החקלאות ובל ענפי המפעל והיצירה — קדושים.

 אמנם יש מדרגות בקודש ויש להבדיל בין קודש לקודש. גם המסגרות

 הממלכתיות האחראיות על המדינה — קדושות. אי ההכרה של המסגרות

 הממלכתיות כמעלתן ובקדושתן, היא חסרון בהכרה של האנשים המתפקדים,

 לא כעצם המסגרות. גם הצבא וכוחות המשטרה המיועדים לשמור על המדינה —
 קדושים.11

 אלה דברים מפורשים, המייחסים קדושה כערך עצמי גם למסגרות ממלכתיות שאינן

 מודעות בעצמן לתכונה המיוחסת להן (ההדגשה במקור). בעולמה של התיאוריה

 המדינית, גישה כזאת מוכרת היטב, וגם שם קורא לה, שם שהיה לכינוי גנאי. מול

 הגישה הזאת, שהייתה לנחלתם הרעיונית של רבים המוחזקים בעיני עצמם ובעיני

 אחרים תלמידי הראי״ה קוק, עומדת גישה אחרת, המייחסת את הקדושה לתודעה

 ולמעשה אנושיים, והיא מותנית בשמירה על כללי התנהגות נדרשים. דומה שביטוי

 חד וברור מאוד של תפיסה זו אפשר למצוא בדבריו של הרב מאיר שמחה הכהן, בן

 דורו(נפטר בשנת 1926) של הראי״ה קוק ובן עירו, הידוע יותר בשם הרב מדווינסק

 או בעל ״משך חכמה״, כשם הפירוש שחיבר לתורה.

 בפירושו למעשה העגל, מתייחס ר׳ מאיר שמחה מדווינסק לשבירת הלוחות בידי

 משה (שמות, ל״ב, י״ט). שבירת הלוחות היא מעשה שעורר דיון אצל פרשנים רבים,

 שכן הוא נראה כאבדן שליטה של משה. בעל ״משך חכמה״ מסביר את המעשה הזה

W.D. Davies, The Territorial Dimension of Judaism, University of California Press, 20 
Berkeley, 1982. pp. 142-143 

 21 משה לוינגר, ״לא לזרוק את הדגלים הישנים״, כקלדה, עיתון היישובים ביש״ע, גליון 97, 25.3.86.
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 בהכרתו של משה שהעם עדיין אינו בשל להפנמה של מושג הקדושה היהודית,

 להבדיל מן הקדושה הפגנית של עצמים ריאליים. הוא חשש שבני ישראל ימירו את

 העגל בלוחות ובכך יחליפו עבודה זרה אחת באחרת. וכך הוא כותב על הקדושה:

 העני(, כי התורה והאמונה המה עיקרי האומה הישראלית, וכל הקדושות א״י

 וירושלים וכוי המה פרטי וסניפי התורה ונתקדשו בקדושת התורה... ואל תדמו כי

׳ יתברך] ה =  המקדש והמשכן המה עניינים קדושים בעצמם, חלילה, השי״ת [

 שורה בתוך בניו, ואם המה כאדם עברו ברית [ע׳ הושע ו׳ זי] הוסר מהם כל

 הקדושה והמה ככלי חול... וטיטוס נכנס לקודש הקדשים וזונה עמו ולא ניזוק

 [ע׳ גטין נ״ו, ע״ב] כי הוסר קדושתו. ויותר מזה, הלוחות מכתב אלקים המה אינם
 קדושים בעצם... ואץ בהם קדושה מצד עצמם, רק בשבילכם שאתם שומרים

 אותם. סוף דבר, אין שום עני( קדוש בעולם... רק השי״ת הוא קדוש.12

 קדושה היא המהות של האל, וכל ייחוס של תכונה זו לישות ריאלית הוא עבודה

 זרה. גם למקדש ולמשכן אין קדושה עצמית, כותב בעל ״משך חכמה״. הם מקודשים

 כל עוד העם שומר את התורה, ובתוך המרקם של חיי המצוות המקדש ממלא את

 תפקידו. ואולם כאשר העם חדל מלקיים את התורה, מאבד המקדש את קדושתו

 והוא נעשה ״ככלי חול״. אפילו לוחות הברית — ״מכתב אלקים״ — אינם בעלי

 קדושה עצמית, וקדושתם נובעת מכך שבני ישראל שומרים את מה שכתוב בהם. כל

 כך חשובה ביהדות ההתנגדות למהות של עבודה זרה, עד כי בפירושו לפסוק האחרון

 החותם את התורה — ״ולכל היד החזקה ולכל המורא הגדול אשר עשה משה לעיני

 כל ישראל״ — כותב רש״י: ״שנשאו לבו לשבור הלוחות לעיניהם... והסכימה דעת

 הקב״ה לדעתו״. זו גישה העומדת בניגוד גמור למקובל על חסידי ״הקדושה
2  האימננטית״.3

 בדיון מאלף וארוך מבהיר הרב מאיר שמחה הכהן ש״כל המקומות המקודשים אין

 יסודם מן הדת, רק מהאומה והשרשים והר סיני מקום הדת, כיון שנסתלקה שכינה
2  ממנו — יעלו צאן ובקר (שמות יט)!״4

 22 ספר משך חכמה על התורה לר׳ מאיר שמחה הכהן מדווינסק, שמות, ל״ב י״ט. מהד׳ מפעלי ספרים
 לייצוא בעי׳מ, הדפסה שנייה, תשל״ח.

 23 על משמעויות פוליטיות של הבדלים אלה ראו: יוסף שלהב, המיית יונים או חשרת עבים? —
 ויכוח פנים יהודי על עתיד ירושלים, מכון ירושלים לחקר ישראל, ירושלים, 2001.

 24 ספר משך חכמה לר׳ מאיר שמחה הכהן, בפירושו לשמות, י״ב כ״א.
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 לכאורה, חסידי ״הקדושה האימננטית״ עשויים לסמוך על התכונה הטבעית של

 הארץ ולהזניח את ההקפדה על איכויות סביבתיות, שהרי הארץ קדושה בכל מקרה.

 לעומתם, המקבלים את מושג הקדושה כנובע מתפקידו של האדם לקדש את המרחב

 בהתנהגותו אמורים להקפיד גם על איכות הסביבה ועל ניקיונה, שכן הם רואים

 עצמם אחראים לאיכויות אלו וערבים להן. היגיון זה עשוי להיות נכון בתנאי שמושג

 הקדושה כולל גם את הרכיבים השונים של איכות הסביבה, לשון אחר: האם לכלוך,

 עזובה ושאר מטרדים סביבתיים פוגמים בקדושה של הסביבה? אמנם הלכות רבות

 במקורותינו ניתנות לסיווג כ״סביבתיות״,25 אולם כאן ענייננו דווקא באפשרות

 הזיהוי של הקדושה עם איכות הסביבה.

2 על חמש מתוכן, שהן  ידועות עשר תקנות המייחדות את ירושלים משאר מקומות.6

 בעלות אופי סביבתי, נאמר במפורש שנועדו למנוע טומאה בעיר. ואלה חמש

 ההנחיות: אין מוציאין בה [מן הבתים] זיזין וגזוזטראות [לרשות הרבים]; אין עושין

 בה [בתחום העיר] אשפתות [ריכוזי אשפה]; אין עושין בה כבשונות [של סיד או כלי

 חרס, בגלל פגיעת העשן בסביבה]; אין עושין בה גנות ופרדסות חוץ מגנות ורדים

 שהיו [בעיר] מימות נביאים הראשונים; אין מגדלין בה תרנגולין. מצבורי אשפה, גנות

 ותרנגולים מביאים לריבוי שרצים ובכך הם עלולים לטמא. ואולם מושגי הטומאה

 והטהרה, במושגי הקדושה, הם הלכתיים ומדויקים, עומדים בפני עצמם ואינם

 תלויים בהקשרים של איכות הסביבה.

 יתר על כן, בבואנו לדון ביחס של הקהילה החרדית לאיכות הסביבה, אין חשיבות

 מכרעת לספרות הקנונית דווקא, אלא להנחיות אקטואליות הרלוונטיות לחיי

 היומיום במרחב שהקהילה מתנהלת בו. את היהודי החרדי מלמדים שהערכת

 המקום והסביבה נעשית על פי מה שיש בהם, כפי שניסח זאת, באופן חד וברור, אחד

 מחשובי הרבנים של בני ברק:

 והנה כהיום הזה בזמננו, שאין לנו מזבח ואין לנו בית הבחירה, שני דברים הם

 הקובעים הסביבה הטובה: א׳ ישיבות קבועות בה, ב׳ האדם הגדול השוכן בה. וכן

 כתב מרן החזון איש (קריא ח״א א׳ קע״ז) דארץ פולין אשר הישיבות קבועות בה

 25 מקבצים רבים של הלכות הנוגעות לאיכות הסביבה ביהדות ראו אור, כך עבודותיו של נחום רקובר
 וכן גם הקובץ איכות הסביבה (אקולוגיה) במקורות היהדות בעריכת הרב מאיר זיכל, הוצאת

 פרויקט השרית, אוניברסיטת בר־אילן, רמת־גן, תש׳׳ן.
 26 בבלי, בבא קמא, פ״ב ע״ב.
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 והחסיד החפץ-חיים שליט״א(זצללה״ה) שובן בה, ושאר גדולי תורה ויראה,דינה
 בארץ-ישראל, ושאר מדינות בחוץ לארץ.27

 שמואל יוסף עגנון, בסיפורו הנפלא על ״מעשה המשולח״, מביא את תשובת גבאי בית

 הכנסת לשד״ר שביקש ממנו ״נתינה לארץ ישראל״: ״מהני מילי מעליותא במילי דבי

 כנישתא, מאי דכתיב אוהב ה׳ שערי ציון מכל משכנות יעקב, אוהב ה׳ שערים

 המצוינים בהלכה, שמיום שחרב בית המקדש אין לו להקדוש ברוך הוא בעולמו אלא

2 ומכאן הזלזול המופגן של שוכני הגולה בשוכני ארץ ישראל.  ד׳ אמות של הלכה״.8

 גישה דומה אפשר למצוא בהקשר אחר, של ההתיישבות בארץ ישראל כפי שהיא

 מוצאת ביטוי במכתבו של הרב יוסף חיים זוננפלד אל הרב יצחק הכהן, נשיא חברת

 ״שומרי שבת״ בוושינגטון, בתשובה לשאלתו של האחרון בעניין מושבה חדשה שעמד

 לייסד בארץ ישראל. המכתב נכתב ביום י׳ בחשוון תרפ״ג(1.11.1922), בתקופת שבה

 היו ההתיישבות החלוצית וגאולת הקרקע שיאי העשייה הציונית. וכך כותב הרב

 זוננפלד:

 תשתדלו בבל מאמצי בחכם לקנות דווקא בסמוך לירושלים עיה״ק בי אז

 קדושתה של ירושלים ותורת חכמיה ישפיעו גם במושבותיכם. ובניכם יתגדלו על

 דרכי התורה ואפשר יהיה לכם גם לשלוח את הבנים לבתי הת״ת בירושלים. לא

 כן רחוק מירושלים בסביבות יפו והגליל. שמה מנשבות כבר לצערנו הגדול רוחות

 רעות, רוחות זרות לרוח ישראל, רוחות העוקרות את התורה והמצווה, כי

 נתייסדו מתחילתן על-ידי החפשים, ואם אמנם נמצאים גם מושבות אחרות שיש

 בהן תורה ג״כ, מאלה המושבות שראשית יסודתן היה מאנשי קדש, אך האויר

 מסביב להם מעורב באדים של חפשיות. מושבה של יהודים חרדים מקומה רק
 אצל ירושלים עיה״ק.29

 מקטעים אלה ברור מה היחס החרדי הקיצוני אל תכונות המרחב. התוכן הממלא את

 המרחב הוא הקובע את איכותו. ההתיישבות החדשה בארץ ישראל נתפסת כגורם זר

 ורע. מה שמכריע בו הוא תרבותם החילונית של המתיישבים. עצם ההתיישבות בארץ

 27 אהרן ישעיה ראטער, ספר שערי אהרן (קובץ מאמרים), הוצאת המחבר, בני־ברק, תשמ״ב. עמ׳
 פ״ג-פ״ד.

 28 ש״י עמון, ״מעשה המשולח מארץ הקדושה ת״ו״, כרך אלו ואלו, שוקן, ירושלים ותל־אביב, תש״ך
 עמי ת״א.

 29 אהרן ישעיה ראטער, שם, עמי פ״ה. דיון בהשפעת תפיסות אלו על אופי המרחב החרדי, ראו: יוסף
 שלהב, ״השפעה דתית על מרחב תרבותי: החרדיות בירושלים״, עיר לאזמ־ 11-10, 1989. עמי
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 אינה מכפרת על החילוניות. להפך, החילוניות היא הגוברת והיא אף סותרת את

 בניינם של מייסדי המושבות ״מאנשי קדש״, כיוון שאלה כבר ״הורעלו״ מ״אדים של

 חפשיות״. מול כל אלה ניצבת ״קדושתה של ירושלים ותורת חכמיה״. ברור שהכוונה

 אינה לקדושה ערטילאית המשפיעה בדרך מאגית על סביבתה, אלא מדובר במציאות

 של אישים, של מוסדות ושל כללי התנהגות המעצבים יחד אופי של מרחב.

 נוי העיר

 החרדים אינם ״סומכים״ אפוא על ״קדושה אימננטית״ של הארץ, ובכל זאת אין הם

 ידועים כמי שמקפידים על איכות הסביבה ועל ניקיונה, כפי שמודה דווקא רב מן

 החוגים שאינם דוחים את הממד האימננטי של הקדושה:

 ההקפדה על נויה של עיר ועל הפנים האסטטיות של רשות הרבים, אינה מסימני

 ההיכר המובהקים של שכונות המאוכלסות ע״י שומרי מצוות... כביכול, ההלכה

 נייטרלית היא לגבי עניין זה, וכיון ששומרי תורה עמוסים במצוות ומטלות

 שהתורה מטילה עליהם, אין דעתם לכיסם נתונים לדקדק בענייני נוי.

 אולם התבוננות תגלה כי התורה וההלכה כוללות גם עניינים אלו, ואם גם אין

 הנחיות מפורטות לכל דבר, הרי ניתן להעלות עקרונות מחייבים מתוך יסודות של

 תורה.0'

 הרב שביב דן במשמעויות השונות של ההלכה המקראית הנוגעת למגרשי הערים אשר

 סביב לערי הלוויים, לפי במדבר, ל״ה, ב׳-ה׳. ההבחנה היא בין מגרש שהוא נוי לעיר

 ובין מגרשים שהם לצורכי הדיירים. במאמרו הוא מביא אסמכתות מגוונות

 להתייחסות אל המגרש במשמעות אינסטרומנטלית, דהיינו — לצורכי התושבים,

 ובמשמעות אסתטית־ערכית — שהיא ״נויי העיר״. החשיבות של ההבחנה הזאת היא

 בכך שהממד האינסטרומנטלי תקף בכל מקום שיהודים גרים שם, שכן הוא מתייחס

 לזכויות השכנים והדיירים ברכוש קרקעי, ואילו הממד הערכי תקף רק בארץ ישראל,

 שבה חל העיקרון של נוי הארץ.

 שביב מביא דעת הרמב״ן, שעניין הנוי תופס רק בארץ ישראל. המעניין הוא שחמור

 עניין הנוי מעניין נזיקין: בנזיקין יכולים בני העיר למחול ואילו בענייני נוי העיר אינם

 יכולים למחול (חידושי הרשב״א). שביב טוען כי ״נוי העיר אינו ענין לאנשי העיר

 בלבד, אלא לכל ארץ ישראל... מעתה לא אנשי העיר קובעים בדבר הזה וגם לא כל

 30 יהודה שביב, ״הנוי והנצח — פרק !׳אקולוגיה יהודית׳״, תחומין, י״ב, תשנ״א. עמ׳ 479-472.
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 אנשי הארץ, שכן תפארתה של הארץ הוא ערך כללי, ואין הדרים בה בעלים על הדבר

 למחול עליו״.

 בהערה (10) מביא המחבר שו״ת משנת יוסף לר״י ליברמן, סימנים נח-נט, הדן

 בהרחבה בעניינים אלה, ובין השאר דן בשאלה אם נוהג דין זה כשא״י בידי גויים.

 והוא מעלה (סוף אות ג): ״דבזמן דא״י בידי עכו״ם, אי אפשר לחשוב על יופיה לעתיד

 לבוא, כיון שעתה, שהיא בידי עכו״ם, אין לנו ליפותה משום ליתא דלא תחנם לא

 תתן להם חן״. ומעיר המחבר — ״ולא הבנתי. מה ענין נתינת חן כאן, והלוא לא את

 היושבים ואת מעשיהם אנו מפארים, אלא את הארץ״.

 בסיכום מאמרו קובע הרב שביב:

 התמונה העולה אפוא מדברי רוב רובם של הראשונים והפוסקים היא, שכל

 ההקפדה על הרחקה משום נוי, אינה נוהגת אלא בארץ ישראל. ואכן עובדה היא,

 שבעיירות ישראל שבגולה לא הקפידו בכגון דא. אי ההקפדה משך שנים כה רבות

 ודאי שנתנה אותותיה בתודעה של ציבורים ושל יחידים והפכה את נוי העיר

 לענין צדדי וחיצוני, שלכאורה אין לו דבר עם חיי התורה וההלכה. ואותה מודעות

 סביבתית, שנתגבשה להלכות מוצקות בסוגיות ערכין וב״ב, נתעממה וכמעט

 ונעלמה.

 הגלות, טוען שביב, היא האשמה בחוסר המודעות הסביבתית של שומרי מצוות. מול

 המציאות הזאת הוא מעמיד עקרון ״ארץ־ישראלי״: ״ככל שהמקום מקודש יותר —

 הנוי שלו גדול יותר. ונראה לומר, שלעומת נוי שבשאר מצוות, שהוא עניין הנספח

 למצוה, הרי שבמצות בנית בית המקדש הוא מעיקר עניינה של המצוה״. לפי זה,

 ״אפשר לנו לסכם ולומר, שככל שרבה השראת השכינה במקום, כן רבה רמת הנוי

 והיופי הנדרשת לגביו. אשר על כן דרושה הקפדה על נוי העיר ותפארת של ארץ

 ישראל; יתרה עליה ההקפדה על נויין של ערי הלויים! מרובה יותר החרדה לנויה של

 ירושלים; ועל הכל — נויו ויופיו של בית מקדשנו ותפארתנו״. דווקא מתוך תפיסת

 הקדושה המיוחדת של הרב שביב, הוא מחייב את המודעות הסביבתית כערך חשוב,

 חלק מההידור של מצוות יישוב ארץ ישראל. ואולם דעתו זו אינה נחלת הכלל.
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 ר1ממד האינסטממנטלי של שמיות הסביבה

 הרב אהרן ליכטנשטיין, ראש ישיבת ״הר־עציון״ שבאלון שבות, אינו מקבל את

 הממד הערכי המיוחס לאיכות הסביבה:

 הרעיון שקיים מאזן שלם בין אדם לסביבתו, ושיש לראות את האדם כחלק

 מאותה סביבה — מנוגד בהחלט לתפיסת המוסר האנתרופולוגית, שעליה

 מבוססת היהדות כולה. אבן פינתנו היא, שבשלב יסודי אין מאזן ושבורא שמים

 וארץ העניק בעלות לאדם. בעלות פירושה — חוסר שוויון בין סובייקט לאובייקט

 ובין אדם לסביבתו. גישתנו אנתרופוצנטרית לחלוטין, ואין להתבייש בדבר.

 גישה זו אינה שוללת את האפשרות, שטוב לו לאדם אם יקיים איזון בזיקתו

 לבריאה — למענו, למענה, למען החברה כולה. ...כדאי להצטמצם היום כדי

 להותיר למחר, משתלם להוביר השנה כדי שנזרע בשנה הבאה, ראוי שלא נזלול

 בכל תאוותנו שמא נסבול מן התוצאות. כמובן, קשה לראות בחישובים כאלה צד

 מוסרי של ממש. ההתנהגות המוסרית נוגעת לשתי הנקודות האחרות. זהירות

 בטבע לשמה, וזהירות בו לטובת אחרים.

 ...האקולוגיה החילונית מעוניינת בדרך בלל בטבע דווקא. היא שואפת לשמירת

 האופי של חטיבה ומסגרת מסויימים, ששמם טבע. הדגש שלה הוא אסתטי.

 דומני שלא אטעה אם אציע, שבדרך כלל מרחפת על פני תנועה זו רוח ״עבודת

 הארץ״ — עבודה זרה של הארץ, שהיא מן העתיקות ומן החדישות שבעבודות

 הזרות בעולם.

 שונה לחלוטין אלפיה של ההלכה. נקודת מוצאה איננה אסתטית אלא דתית. יש

 מקום לאסתטיקה בהלכה, אך לא בשלב היסודי. איסור ״בל תשחית״, לא בא

 להעניק כבוד לטבעלכשעצמו, אלא כיציר בפיו וקניינו של הקב״ה. ...אין לנו עסק

 בשמירת הטבע אלא בקיום המציאות.

 הדרישות המעשיות בהלכה ובאקולוגיה החילונית יכולות לעלות בקנה אחד, אך
 המרחק העיוני והתיאורטי ביניהן רב ועצום.11

 המשפט האחרון בקטע המצוטט לעיל חשוב, משום שהוא מבהיר שבמישור המעשי

 יש מקום לשיתוף העולם הדתי היהודי בפעילות לשם שימור הסביבה ואיכותה.

 ואולם הרב ליכטנשטיין מבהיר, שנושאי איכות הסביבה אינם כלולים בעולם

 הערכים היהודי והוא מותיר אותם במישור האינסטרומנטלי בלבד. עם זאת,

 31 אהרן ליכטנשטיין, ״האדם והטבע הפן החברתי״, הגות, מאסף למחשבה יהודית / יהדות בחברת
 זמננו, משרד החינוך והתרבות, המחלקה לתרבות תורנית, ירושלים, תש״ם. עמ׳ 108-101.
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 בשמירת הטבע והסביבה חבויות בעיות מוסריות הנוגעות להעדפת אינטרסים או

 ערכים שונים:

 כמו ברוב הבעיות המוסריות, יש לנו עניין בשתי קבוצות של ערכים, אשר לפחות

 בחיי המעשה נוטים להתנגש. ...השאלה היא איפוא מהו המחיר הכלכלי, או מחיר

 אחר, שמוכנה וצריכה החברה לשלם למען שמירת הטבע והסביבה. לשאלות כגון

 זו אין תשובות סטטיסטיות. למעשה משתנים גם אופי השאלה, וממילא גם

 התשובה מחברה לחברה. ...בנקודה זו של הצורך למצוא איזון והשלמה בין

 גורמים סותרים עלינו לשאול לאיזה צד נוטה ההלכה. על אילו זכויות שמרה

 יותר, של המזיק או של הניזוק?...

 ...דומה, שבדרך בלל מסכימה ההלכה עם המאה ה־20 נגד המאה ה-19. אין היא

 נותנת קדימה לחופש פעולה. היא מקדימה זכויות אישיות לזכויות בעלות. היא

 לא היססה לקפח שימושי הבעלים, כדי להגן על טובתם החומרית והפסיכולוגית

 של השכנים ושל החברה. ...ככל שמדובר לא בתגובה אלא ביזמה ובלחץ בלפי חוץ,

 ברור שההלכה מעדיפה ריסון. היא מעדיפה צמצום על התפשטות, היא מוכנה

 להקריב מידת מרץ ואומץ בחברה לשם יציבות ושלום, להשיג מנוחת הנפש

 ומנוחת הגוף תמורת מיתון מסויים בכמות החיים, בעיקר בשטח הכלכלי

 והטכנולוגי. היא שואפת לשפר את איכותם של החיים, ולא רק מתוך מגמות

 חברתיות, אלא, ואולי בעיקר, לשם עיצוב דיוקנו המוסרי של כל יחיד ויחיד.

 בהקשר האקולוגי יש לדבר לא רק על מאזן בין האדם ובין הטבע החיצוני ומאזן

 בין צרכי יחיד או ההווה לבין צרכי החברה והעתיד, אלא גם על מאזן נפשי בין

 דרישות האדם לחובתו. מוסר היהדות עומד איתן על בסיס של ריסון, הסתפקות
 והתאפקות. בלא בסיס זה יהיו לשווא כל האמצעים האקולוגיים שבעולם.12

 לשון אחר: לא הסביבה עצמה היא הערך, כיוון שהיא נייטרלית מבחינה ערכית,

 אולם שימורה של הסביבה וטיפוחה לתועלת בני האדם ולרווחתם העתידית עשויים

 להציב שאלות מוסריות, שכן הם כרוכים בהכרעות בעלות משמעות ערכית.

3 על ר׳ אלעזר בן ערך,  הרב מרדכי ברויאר מביא את המסופר בילקוט קוהלת3

 תלמידו האהוב והמוערך של רבן יוחנן בן זכאי. אחרי פטירת רבו, לא הלך ר׳ אלעזר

 כיתר חבריו ליבנה, אלא פרש — בעצת אשתו — לעמאוס, מקום בו המים יפים

 והנווה יפה. והנה, בשבתו מבודד מחבריו ומרוחק ממקום תורה, נשתכח ממנו

 תלמודו. מסתבר שהתנאים הסביבתיים הדרושים לאדם מישראל לחיות ולהתפתח

 32 אהרן ליכטנשטיין, שם.
 33 מדרש קהלת פז׳ אי.
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 כתלמיד חכם ״הם כאלה שעדיפים על יופי, על נוחיות, על אותם דברים שעליהם

 חז״ל אמרו, שהם מרחיבים דעתו של אדם״. בסיכומו של דבר קובע הרב ברויאר כי

 ״...ליהדות ׳אקולוגיה׳ משלה! להלכי הרוח והמוסר של האדם עדיפות על הטיב
3  האסתטי והטכנולוגי של סביבתו״.4

 דוגמה קלאסית להבדל בין בעיות סביבתיות הכרוכות בהכרעות ערכיות שונות אפשר

 למצוא בשאלת ״מלמד התינוקות״ ושכניו. כיתת לימוד — בית ספר — בתוך מבנה

 מגורים, שימוש קרקע העשוי לעורר התנגדות חריפה מצד השכנים שמנוחתם נטרדת.

 ההלכה התלמודית קובעת: ״אחד מבני חצר שביקש לעשות רופא, אומן [ = מקיז דם]

3 לעומת זאת קובע  וגרדי נ = אורג] ומלמד תינוקות — בני חצר מעכבין עליו״.5

 רמב״ם: ״אחד מבני מבוי שבקש להעשות מלמד, אפילו אחד מבני החצר, אין יכולין
3  שכניו למחות בידו״.6

 לכאורה לפנינו סתירה: אותו ״מקרה סביבתי״ מניב פסיקה הפוכה. מבחינה

 סביבתית ״אובייקטיבית״, אכן מדובר באותו מקרה של שימוש קרקע מפריע, אולם

 זהות התלמידים ומהות הלימוד עושות את ההבדל. המקרה הראשון עוסק

 בתלמידים שאינם יהודים. היחס אל הלימוד שלהם הוא אינסטרומנטלי — בדיוק

 כמו אל בעלי המקצוע האחרים המוזכרים באותו מקרה. אין ללימודים אלו משמעות

 ערכית. לעומת זאת, המקרה השני עוסק בתלמוד תורה של יהודים, שהוא ערך חשוב

 ביותר בעולמו של היהודי. הוא מוזכר יחידי, ולא בתוך רשימת מקצועות. מלמד

 תינוקות של גויים הוא בעל מקצוע כמו כל מקצוע אחר. מיקום עבודתו בתוך אזור

 מגורים כפוף לדינים שונים הקשורים בזכויות השכנים ובמרחב המשותף. מלמד

 תינוקות בתלמוד תורה עוסק במצווה חשובה שערכה גבוה מאוד, והוא גובר על

 דינים אחרים. הסביבה אפוא היא מצב נייטרלי, וההכרעות הקשורות אליה תלויות

 בהכרעות ערכיות שמחוצה לה.

 מנפרד גרסטנפלד, מומחה ויועץ סביבתי, מציב את העיקרון הזה באופן חריף

 במיוחד. הוא טוען שהחוקים הראשונים להגנת הסביבה נחקקו בגרמניה הנאצית,

 34 מרדכי ברויאר, ״טכנולוגיה, אקולוגיה ומוסר היהדות״, הגות, שם, עמ׳ 114-109.
 35 בבלי, בבא בתרא, כ״א ע״א. וראו גם ירושלמי, בבא בתרא, פ״ב ה״ג; תוספתא, בבא בתרא, פ״א

 ד׳.
 36 רמב״ם, הלכות תלמוד תורה, פ״ב ה״ז.
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 שנעשתה לאכזרית מכל ארצות המערב ככל שהדבר נוגע לבני אדם. כמו בטיעונו של

 הרב ליכטנשטיין, גם גרסטנפלד קובע, כי בעוד שאפשר למצוא דמיון בגישה

 המעשית, הרי ערכי היהדות שונים בתכלית מאלו של נוטרי הסביבה האדוקים.

 הוא מספר שנשיא ״ישיבה יוניברסיטי״ בניו יורק, נורמן לם, סירב להשתתף

'Nature)בכינוס העוסק באקולוגיה, משום שהוא התמקד בתפיסה ש״הטבע מקודש״ 

.(is Sacred' 

 גרסטנפלד טוען שההלכה היא אנטיתזה לחוקי הטבע. האחרונים הם אכזריים: אין

 חסד בטבע, אין בו רחמים. החזק אוכל את החלש והזקנים נזנחים. הוא קובע

 שבכל המאה העשרים לא הייתה אומה שחיה בהרמוניה כה מלאה עם הטבע כמו

 גרמניה של היטלר. בעולם הכאילו־דתי של הנציונל־סוציאליזם, לטבע ולחוקיו —

 לאמור: השרידות של החזק (The survival of the fittest) — נועד תפקיד חשוב. לא

 ייפלא אפוא, טוען גרסטנפלד, שהיהודים — בני האומה שהביאו את חוקי המוסר

 לחברה — נועדו להימחות מעל פני האדמה.

 לפיכך, הוא טוען, כל המציב את הטבע כערך מרכזי בחברה צריך להיות חשוד בעיני

 היהודים. מובן שאין לאגד ביחד ניאו־נאצים, ניאו־פגנים ונוטרי סביבה קיצוניים. על

 כל פנים, מכל אלה צריכים היהודים להישמר, גם אם רמת הדאגה שהם גורמים
3  שונה מאוד.8

fundamental) לכאורה, לא צריך להיות קשר בין נוטרי הסביבה הקיצוניים 

 environmentalists, ״ירוקים״ ושאר כינויים שלהם) לבין ניקיון ואיכות הסביבה

 השכונתית במאה שערים או בבני ברק. הראשונים עוסקים בפולחן שמירת הטבע,

 דהיינו בנופים טבעיים ובהגבלת פעילות האדם בהם, ואילו האחרונים עניינם באיכות

 החיים העירוניים — במרחב שפעילות האדם בו אינטנסיבית ביותר. ואולם תודעת

 האנשים אינה עושה את ההבחנה הזאת; היא קושרת עניינים סביבתיים שונים,

 והרתיעה מהפונדמנטליזם הסביבתי מקרינה גם על ענייני סביבה אחרים, כפי שנראה

 בהמשך.

Manfred Gerstenfeld, "Neo-Paganism in the Public Square and its Relevance to Judaism", 37 

Jewish P o l i t i c a l Review, 11:3-4, 1999, pp. 11-38 
.D\y ,-tanotrij 38 
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 דומה שאת היחס האינסטרומנטלי והאנתרופוצנטרי לסביבה מיטיב לבטא המדרש

 הידוע שלהלן:

 ראה את מעשה האלהים בי מי יובל לתקן את אשר עוותו. בשעה שברא הקב״ה

 את אדם הראשון נטלו והחזירו על בל אילני גן עדן, ואמר לו ראה מעשי, במה

 נאין ומשובחין הן! ובל מה שבראתי — בשבילך בראתי, תן דעתך שלא תקלקל
 ותחריב את עולמי, שאם קלקלת — אין מי שיתקן אחריך.39

 תפקידו של האדם, שלא לקלקל ושלא להחריב, או לשמור על העולם, מיועד לתכלית

 האדם עצמו, שהרי ״בשבילך בראתי״. לשון אחר, אין לסביבה ולדאגה לה ערך בפני

 עצמה (גישה נטורוצנטרית), אבל יש לה ערך למען ובשביל האדם. תפקידו של האדם

 לדאוג לסביבה, כחלק מחובותיו לדאוג לעצמו. ויש כאן מימד נוסף של אחריות:

 מאחר והבריאה היא מעשה אלהים, ניתן היה לחשוב כי האחריות והדאגה לה, אף

 הן נתונות בידי אלהים. בא הכתוב ללמדינו כי למרות שאלו ״מעשי״, הרי שהדאגה

 להם, נתונה בידך, בידי האדם, ואם תקלקל שוב לא תהיה התערבות אלהית לתיקון

 הדברים.

 הבריאה נועדה לשרת את האדם ושמירת הסביבה היא לתועלתו. יתר על כן, עולם

 כמנהגו נוהג, ובתוכו האדם קיים ופועל — ללא קשר בין תופעות הטבע ובין

 ההתנהגות האנושית:

 לפי שראה אדם הראשון יום שמתמעט והולך, אמר: אוי לי, שמא בשביל שטרחתי

 עולם חשוך בעדי, וחוזר לתוהו ובוהו, וזוהי מיתה שנקנסה עלי מן השמים? —

 עמד וישב שמונה ימים בתענית ובתפילה. ביון שבאה תקופת טבת, וראה יום

 שמאריך והולך, אמר: מנהגו של עולם הוא! הלך ועשה שמונה ימים טובים.0*

 ואולם קיימת גם גישה שונה בתכלית, ולפיה אין עולם כמנהגו נוהג אלא הכל מעשה

 ההשגחה והעולם מונהג במעשי היומיום. כך, קובע רמב״ן:

 שאין לאדם חלק בתורת משה רבנו עד שנאמין בבל דברינו ומקרינו שבלם

 נסים, אין בהם יטבע׳ וימנהגו של עולם׳, בין ברבים בין ביחיד, אלא אם יעשה

 המצות — יצליחנו שברו, ואם יעבור עליהם — יבריחנו ענשו, הבל בגזירת
 עליון.41

 39 קהלת רבה, ז׳, כ״ח.
 40 בבלי, עבודה זרה, חי, ע״א.

 41 רמב״ן בפירושו לתורה, שמות, י״ג, ט׳׳ז.
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 במציאות אין כמובן ראיה לדברי הרמב״ן: קיום המצוות אינו ערובה להצלחה. על אי

 ההתאמה הזאת כבר אמרו חז״ל — ״עולם כמנהגו נוהג ושוטים שקלקלו עתידים

4 בין כך ובין כך, הסקרנות האנושית מובילה לחקר הסביבה  ליתן את הדין״.2

 והעולם, החשיבה האנושית מובילה להסקת מסקנות מדעיות — ואלה משתלבות

 בעולמו התרבותי של האדם. הסביבה אפוא אינה נושא נפרד, העומד בפני עצמו.

 יחס הקהילה החרדית לאיכות הסביבה -
 השתקפות בראיונות

 עד כאן ראינו דעות והתייחסויות שונות לנושאים סביבתיים, כפי שהם משתקפים

 במקורות ספרותיים ובמחקרים מעולמה של היהדות. ואולם יחסה של הקהילה

 החרדית לנושאים אלה, כמו של כל קהילה אחרת, אינו מעוצב על פי הספרות

 הקנונית ולא על פי רעיונות מופשטים. יחסי הגומלין בין חברי הקהילה לסביבתם

 מושפעים ממצבם החברתי־כלכלי וכן מפרנסי הקהילה וממנהיגיה הרוחניים בכל דור

 ובכל מקום. לפיכך צריך לשמוע דעתם של אישים ואנשי מקצוע המעורבים בחיי

 יומיום של הקהילה — בתכנון, בבנייה, בתחזוק התשתיות היישוביות העירוניות

 ובפיתוחן. הצרכים הפיסיים, החברתיים והתרבותיים וכן ההנחיות ההלכתיות

 מעצבים את המרחב הבנוי החרדי ואת אופן צריכת המרחב של התושבים החרדיים.

 לשם הבנת התהליכים האלה, שוחחנו עם אנשים רבים המעורבים בעיצוב המרחב

 החרדי במובניו השונים, ולהלן מה שהתגבש משיחות אלו.

 ראשונים לשיחות ולראיונות היו מתכננים העובדים במגזר החרדי; הם עצמם אינם

 בהכרח חרדיים וחלקם אינם דתיים כלל. מתכננים אלה מפגישים בעבודתם

 היומיומית את עקרונות התכנון הכלליים עם הצרכים ועם המאפיינים הייחודיים

 לקהילה החרדית. באופן טבעי עולים בעבודתם גם היבטים סביבתיים שונים, והם

 יכולים להעיד על היחס של החרדים להיבטים אלה.

 מתוך הראיונות האלה עולות שתי תפיסות מנוגדות: לפי האחת, האוכלוסייה

 החרדית אינה מעוניינת כלל בנושאי איכות הסביבה ואין היא מגלה כל יחס

 42 בבלי, עבודה זרה, נ״ד, ע״ב.
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 לעקרונות התכנון ולחוקיו. כל מעייניה נתונים לסיפוק צרכיה בתחום הדיור ולמבני

 הציבור (החינוכיים והדתיים) המתלווים אליו ותו לא. לפי התפיסה השנייה מגלים

 החרדים פתיחות לסביבה, מעוניינים בשימור ובשטחים פתוחים וירוקים ומוכנים

 לשלם בעבורם במונחים של תכנון הסביבה. נראה שההבדלים נובעים הן מן היחס

 של המתכננים והן מיחסן של הקבוצות השונות באוכלוסייה החרדית שהמתכננים

 עבדו אתן ומניסיון אקראי שלהם. מעבר לזאת, הבדלים אלו משקפים דינמיות

 ושינויים ביחסן של הקהילות החרדיות לסביבה, ומכאן השתקפותן של דעות שונות

 ואף מנוגדות.

 עם המתכננים בעיריית בית שמש נדון ונותח היחס שמגלות קבוצות דתיות וחרדיות

 שונות לנושאים סביבתיים אקוטיים בעיר, כפי שעלה מניסיונם במשך שנות האכלוס

 החדש של קבוצות חרדיות ודתיות בעירם.

 בית שמש מהווה בשנים האחרונות מוקד משיכה לאוכלוסייה חרדית. אוכלוסייה זו

 מגיעה בעיקר מירושלים, בשל יוקר המגורים בה, אך גם מערים אחרות. בעיר מגוון

 של זרמים ותת־זרמים חרדיים, ואפשר לייחס גישות סביבתיות שונות לזרמים

 השונים. הסיווג עשוי להיות גם לפי מעמד חברתי־כלכלי: ישנן קבוצות חרדיות

 מבוססות, המחפשות איכות חיים ורווחת מגורים מחוץ למרחב החרדי הכובל

 בירושלים או בבני ברק.

 מאפיינים פיסיים מובהקים של בנייה וסביבה במרחב החרדי בבית שמש דומים

 בעיקרון לקיים בערים אחרות: בנייה מוגבלת לגובה 4-3 קומות תוך הימנעות

 מהתקנת מעליות; השקעה נכבדה במוסדות חינוך, שרב בהם הפיצול ובשל כך הם

 תופסים שטח רב יותר מהמקובל בבנייה רגילה ביחס לגודל האוכלוסייה.

 במרחב החרדי יש צורך בשטחי ציבור בהיקף נרחב מהמקובל. ייתכן שהקצאה זו

 באה על חשבון שטחי פנאי ונופש. לדעת המתכננים, יש מקום לחשוב על ״העדפה

 מתקנת״ בהקצאות אלו, מתוך ראיית הצרכים המיוחדים של האוכלוסייה הנדונה.

 אחד המאפיינים הבולטים בשכונות הוותיקות בבית שמש הוא היעדר טיפוח של

 גינות פרטיות, ולא רק בשל שנת השמיטה, שבה מתקיים הראיון. נראה שהגורם

 המכריע הוא הרמה החברתית־כלכלית. למשפחות ברוכות ילדים אין זמן, אין

 משאבים ואין יכולת להשקיע במותרות של טיפוח סביבתי. אין ספק שהיעדר מסורת

 סביבתית תורם גם הוא לחסר הזה.
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 יוצאי דופן מבחינה זאת הם העולים (החרדיים והדתיים) מארצות הרווחה, בעיקר

 מארה״ב, שהם משכבה חברתית־כלכלית גבוהה יותר ואצלם ניכרת נטייה לטיפוח

 הגינה הציבורית והפרטית.

 אותו היחס ניכר גם בגינה של הבית המשותף. בשכונות הוותיקות (דוגמת שכונת

 שיינפלד) ועדי הבתים אינם מוכנים להשקיע בטיפוח השטח המשותף — הגינה וחדר

 המדרגות. ניכר היעדרם של גינון בחצר ושל עציצים ואדמות: ״מה שמעבר לדלת

 הדירה אינו מעניין את הדיירים״. גם כאן, תפיסה זו אופיינית לקבוצות אוכלוסייה

 בעלות רמת הכנסה נמוכה. (בהמשך דיוננו נעסוק בשאלת היחס אל ״רשות הרבים״

 באופנויותיה השונות אצל האוכלוסייה החרדית.)

 לעומת כל אלה, רמת בית שמש א׳ היא אזור יוקרתי במושגים מקומיים. כאן

 מתגוררת אוכלוסייה חרדית אמידה, צעירה ומודעת לסביבה החיצונית. באזור ניכר

 טיפוח סביבתי, ואין הוא שונה משכונות יוקרה בערים חדשות. האוכלוסייה החרדית

 בעיר בית שמש מציגה אפוא מגוון של יחסים סביבתיים, ואין אפיון יחיד של יחסי
4 3  חרדים לסביבה ככל שמדובר בעיר זו.

 מנהלת סניף החברה להגנת הטבע בירושלים מעורה היטב בחברה הדתית־לאומית־

 חרדית. מתוקף תפקידה וניסיונה, היא מכירה בנתק הקיים בין האוכלוסייה החרדית

 לבין נושאים סביבתיים.

 אחת הסיבות לנתק זה היא טכנית, אך יש לה משמעויות חברתיות ותרבותיות

 עמוקות מאוד: העצרות, ההפגנות ופעולות המחאה הנוגעות למאבקים סביבתיים

 נערכו ברובן בשבת. ההשלכות של מצב זה ברורות: ראשית - הציבור החרדי (והדתי)

 אינו יכול להשתתף באירוע של חילול שבת, גם אם יזדהה עם מטרות המאבק;

 שנית — וזו אולי סיבה עמוקה יותר — כאשר הנושאים הסביבתיים כרוכים תדיר

 בחילול שבת, נוצרת בתודעת הציבור החרדי זיקה בין מודעות סביבתית ובין חילול

 המסורת היהודית. מכך עולה אנטגוניזם של החרדים כלפי ״יפי הנפש״, ״השמאל״

 וכיוצא באלה תנועות חברתיות ו״ירוקות״ שאינן מכבדות את התרבות היהודית. אם

 נצרף לכך את האמור לעיל על הפער בין היחס האינסטרומנטלי לסביבה ובין ראיית

 הטבע כערך, נבין שלחרדים עשוי להיות רקע אנטי־סביבתי חריף.

 43 דוד חורש ויעל היימן, בראיון ביום 28.3.2001.
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 בראיון מספרת מנהלת הסניף, שעם כניסתה לתפקיד חל שינוי בגישה: העצרות

 וההפגנות בהקשרים של שמירת הטבע, התנגדויות למהלכים אנטי סביבתיים וכדומה

 מאורגנות בולן בימי חול. ואכן, ניכרת עלייה בהשתתפות הציבור הדתי, ואפילו

 החרדי, בפעילויות אלו. ייתכן שיש כאן תחילה של שינוי מגמה.

 ועדי שכונות חרדיות מובהקות מעורבים במאבקים סביבתיים הנוגעים לשכונה,

 למקום המגורים שלהם ולאיכות המגורים והחיים בהם, לדוגמה — תושבי רוממה

 וסנהדריה, שפתחו במאבק נגד שפכי עפר ובטון בוואדי הסמוך לשכונה (מאבק שנחל

 הצלחה חלקית), ותושבי רחוב שבטי ישראל, שהתנגדו לבנייה גבוהה סמוך להם.

 אמנם אין בנטייה זו יותר מדאגה ל״חצר הפנימית״ של האוכלוסייה, אך היא יכולה
4  להעיד על תחילה של מודעות המתגבשת בנושאים סביבתיים מיידיים.4

 מן האמור עד כה ברור, שבמגזר החרדי חשוב להבחין בסולם ערכים מיוחד המציב

 את נושאי הסביבה בעדיפות משנית, אם לא למטה מכך, לעומת נושאים הנתפסים

 בעלי ערך דתי־תרבותי.

 דוגמה מעניינת להתייחסות נופית של החרדים מציגה בראיון אדריכלית מהמשרד

4 תכנית זו כוללת את בית המדרש של החסידות,  שתכנן את קריית בעלז בירושלים.5

 מבנה גדול מאוד ומפואר, בולט בסביבתו ונראה למרחק. תכנית בניין העיר המקורית

 של אזור הקריה(תב״ע מס׳ 144) לא כללה שטח ירוק אלא רק שטח למוסדות ציבור.

 הקהילה רכשה את השטח והכינה לו תכנית חדשה (תב״ע 3567 ב׳) שבמסגרתה

 נרכשו זכויות בנייה והופרש שטח ציבורי ירוק, בעיקר סביב בית המדרש. כמו כן

 הוקצה שטח גדול לכיכר חדשה סמוך לבניין. הקהילה עצמה יזמה המרה של זכויות

 בנייה לשטח ירוק, אולם מה שהוגדר שטח ירוק לא כלל נטיעת עצים אלא רק מרחב

 פתוח, שימנע הסתרה וטשטוש של מבנה בית המדרש.

 ההימנעות מנטיעה בקרבת בית המדרש הייתה לפי הוראה מפורשת של הרבי מבעלז

 עצמו, כנראה משום ש״אין עושין בה גנות ופרדסות״, כפי שראינו לעיל, ואולי גם

4 הקהילה  מתוך התפיסה ש״מרחיקין את האילן מן העיר... משום נויי העיר״.6

 44 נעמי צור, בראיון ביום 1.5.2001.
 45 אדר׳ אירנה ממשרד יצחק בלאט, בראיון ביום 6.6.2002.

 46 משנה, בבא בתרא, פ׳ בי, זי, גמרא כ״ד ע״ב.
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 החרדית היא קהילה עירונית מובהקת, ששורשיה נטועים בתרבות העיר והעיירה

 המזרח־אירופית. האדריכלית המרואיינת מציינת שישנן אינספור דוגמאות לקהילות

 עירוניות בכל רחבי העולם - פריס, פראג, מנהטן - אשר בהן האלמנטים העיצוביים־

 חזותיים הם של בינוי, אבן, חומה ושערים, והם נעדרים כמעט לחלוטין צמחייה

 ועצים. במובן זה הקהילה החרדית אינה שונה מקהילות אחרות בעולם. שורשיה

 התרבותיים של הקהילה מוצאים ביטוי לא רק בהתעלמות מהמרכיב הירוק בנוף

 העירוני אלא גם בנוסטלגיה לנוף העירוני שהוכחד. נוסטלגיה זו היא הגורמת לשילוב

 מוטיבים עיצוביים של הישיבות ושל בתי המדרש שחרבו בעיירות מזרח אירופה

 בתוך המבנים החדשים הנבנים היום בערים. מוטיבים כאלה בולטים בעיצוב בית

 המדרש הגדול של בעלז, בבנייני ישיבות חרדיות בירושלים ובבני ברק, בשכונות

 ובערים החרדיות החדשות.

 יו״ר המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, עמרם קלעג׳י, רואה את יחסה של הקהילה

 החרדית לסביבה, בהקשר של סולם ערכים ועדיפויות. בראש סדר העדיפויות יעמדו

 תמיד נושאים ערכיים העומדים במרכז ההוויה הדתית, כמו הקמתם של מוסדות דת,

 בית כנסת, מקווה טהרה, תלמוד תורה וכיוצא באלה. מאחר ותפקודים אלה הם

 ביסוד חיי הדת, הרי שתמיד תהיה להם עדיפות על פני צרכים אחרים, גם אם נודעת

 להם חשיבות, כמו שטחים ירוקים, מגרשי משחקים, גינות ציבוריות וכוי. וכך כאשר

 משאבי הקרקע והתקציב מוגבלים, תהיה תמיד עדיפות לנושאים הערכיים, הווה

י צרכים אחרים. גיהם, על פנ ת לסו ד ת ה ו ד ס ו ר מ מ ו  א

 שכונת רמת שלמה בירושלים (רכס שועפט, הידוע בפי תושבי השכונה והקהילה

 החרדית בשם ״הרכס״) מאוכלסת בתושבים שרמתם החברתית־כלכלית אינה גבוהה.

 למרות זאת, מעיד מר קלעג׳י, האזור מטןפח, משום שהסביבה תוכננה מראש תוך

 שימת לב לנושאים של טיפוח ורגישות סביבתית.

 לדעתו, בעת עריכת תכנית מתאר או תכנית סטטוטורית, יש מקום לשלב התייעצות

 עם רבנים בתהליכים של קבלת החלטות תכנוניות הנוגעות לסביבה. בלשונו: ״אם

 ראש העיר בא לרב המקומי ומתייעץ אתו בענייני תכנון - יעשו נחת רוח לרב״.

 הוא מניח שלא רק נחת רוח תהיה אלא גם התייחסות עניינית לשאלות אקטואליות

 של ארגון שימושי קרקע ואיכות הסביבה. יש לנסח בצורה ממוקדת את השאלות,

 אשר יופנו לפוסקי ההלכה, בקשר לנושאים תכנוניים. השאלות תעסוקנה בנושאים
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 מוגדרים — גם ללא הקשר דתי מובהק. כאמור, התייעצויות כאלו עשויות למצוא
4  אוזן קשבת אצל רבנים ותועלנה להפניית תשומת הלב לנושא.7

 תושבי בני ברק, שהם חלק מאגד הערים של תל אביב, יכולים ליהנות משטחים

 ירוקים שמחוץ לתחום המוניציפלי של עירם, שטחים בשטחי המטרופולין או מחוצה

 לה. ובכל זאת ראש העירייה, הרב מרדכי קרליץ, מחפש אזורים שאפשר להקצות

 בהם שטחים ירוקים גם בתוך העיר בני ברק (ראו להלן ראיון עם הרב קרליץ)

 ומחוצה לה. וראוייה לציון עמדתו התומכת בהקמתו של פארק האיילון, מחוץ

 לגבולות בני ברק, אשר אמור לספק שטחים ירוקים להנאת תושבי עירו.

 אדריכלית הנוף של עיריית בני ברק, רחל לדני, מחברת את התחום התכנוני הסביבתי

 עם התחום הקהילתי החרדי. תפקידה — לבחון את ההיבט הנופי בכל תכנית חדשה

 היוצאת לדרך. כל שכונה חדשה, כל בית משותף חדש וכל תב״ע(=תכנית בניין עיר)

 חייבים בפיתוח סביבתי. היא ומשפחתה מנהלים אורח חיים חרדי, והיא השתתפה

 במחזור הראשון של עמיתי הסביבה במכון השל. במסגרת מומחיותה המקצועית,

 היא מרצה על נושאי יהדות וסביבה לקהל חרדי בקריית ספר, בעמנואל וגם

 בירושלים, אך לא בבני ברק עיר מגוריה. הרצאותיה מבוססות על הספרות הרבנית

 ועל מקורות מקובלים בקהילה החרדית. היא אינה רשאית לסמוך על כתבי הרב

 קוק, שאינו מקובל על החרדים. מעמדה מאפשר לה להעריך את יחסם של החרדים
4  אל בעיות איכות הסביבה.8

 אבחנתה העיקרית הקטיגורית — היחס לאיכות הסביבה בציבור החרדי שונה

 במהותו מן היחס בציבור הכללי: החרדים לא יתייחסו לסביבה באופן ערכי או מעין־

 דתי כמו סביבתנים אחרים. יחסם אל הסביבה הוא יחס אינסטרומנטלי מובהק. היא

 גם מזהה מספר ליקויים בולטים ביחסה של הקהילה החרדית לסביבה.

 הליקוי הראשון שהיא מזכירה הוא חוסר היכולת או חוסר הרצון להתבונן בסביבה

 ולהכירה על כל מרכיביה. אצל החרדים כל סוגי הציפורים הם ״ציפור״ וכל החרקים

 הם ״ג׳וקים״. אין הכרה של הטבע ושל בעלי החיים בסביבה. המרואיינת מביאה

 דוגמה ליחס אל הסביבה בגן ילדים, שהייתה לו חצר גדולה. הגננת גידרה את אזור

 47 עמרם קלעג׳י, בראיון ביום 27.3.2001.
 48 הדברים המובאים להלן, מתוך ראיון עם רחל לדני, ביום 8.5.2002.
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 המתקנים והצעצועים והוציאה אל ״מחוץ לגדר״ — ומחוץ לתחומם של הילדים —

 את השטח הכולל עצים וצמחים, ובוודאי גם בעלי חיים זוחלים. שטח זה קשה יותר

 לשליטה ולכן הגננת הוציאה אותו מחוץ לתחום.

 למרות חוסר ההתבוננות, לאוכלוסייה החרדית יש יחס חיובי מאוד לפרחים. במרכז

 בני ברק ובשכונותיה רבות חנויות הפרחים. פרחים קונים לשבתות ולהזדמנויות

 חגיגיות. תופעה מקובלת היא גם השימוש בפרחים מלאכותיים מפלסטיק: הם אינם

 נובלים ואינם צורכים זמן טיפול יקר. אין זה נדיר למצוא אצל החרדים דגי נוי

 באקווריום, אך רק מעטים מחזיקים תוכים (בעיה של מקום). לא מקובל אצל חרדים

 להחזיק חיות מחמד כמו כלב או חתול ¡ מקפידים שילדים קטנים (עד גיל שנתיים)

 לא ישחקו עם בעלי חיים לא טהורים ושעינם לא תשזוף אותם, אם כי היום קשה

 לדרוש מהילדים ״להסתכל רק על ברווזים ולא על ארנבות״.

 בעיה נוספת בהקשר של טיפוח הסביבה בציבור החרדי היא, לטענת רחל לדני,

 הצפיפות. בשכונות החדשות בבני ברק מתגוררות משפחות ברוכות ילדים. בבניין בן

 עשרים דירות גרים כמעט 200 ילדים, ובמשפחה יש בין שמונה ילדים לעשרה.

 בשכונות החדשות — פרדס ברמן, אורח חיים, רחוב רוזובסקי, בנייני אדלר -

 המשפחות צעירות יחסית, והצפיפות שם אין לה אח ורע בארץ. על גינה ששטחה חצי

 דונם — בבני ברק היא נקראת גינה שכונתית — יש עומס של מאות ילדים.

 ״המגלשה בגינה היא כמו מכונת בשר: דוחפים ילד — ויוצא, דוחפים ילד — ויוצא״.

 בעיר הצפופה, ובייחוד במרכזה, אין שטחים פתוחים ולכן אין אפשרות להיענות

 לצרכים.

 לצפיפות שתי תוצאות: האחת — עומס גדול הגורם לבלאי מואץ של המתקנים

 בגינה! השנייה — התנגדות השכנים למיקום הגינות סמוך למגורים, שכן הרעש

 מהמתקנים ומההתקהלות גורם מטרד לשכנים. רחל לדני מביאה לדוגמה את הגינה

 ברחוב רוזובסקי, שבה הוצב מתקן ״אומגה״ וילדים מכל רחבי העיר באים לגלוש

 במתקן. הרעש של המתקן עצמו וקולות הילדים מביאים את השכנים להתנכל

 למתקן ולחבל בו. לדעתה, מספר הילדים ליחידת שטח בבני ברק יוצר בעיה בלתי

 פתירה של עומס סביבתי.

 גורם נוסף המשפיע על היחס הסביבתי של החרדים הוא האילוץ לבחור בסדרי

 עדיפויות בלחץ תנאי החיים. דוגמה פרטנית: בדרך כלל מגיעים הילדים הקטנים

 לגינה בלוויית אחות בוגרת המשגיחה עליהם. אחות זו עשויה להיות בת 12, ועליה
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 להשגיח על חמישה זאטוטים, להאכיל אותם ולשמור על בטיחותם. בסיטואציה

 לחוצה כזאת, אין לה לא זמן ולא סבלנות (ואולי גם לא יכולת אובייקטיבית) לאסוף

 שאריות מזון, עטיפות וכיוצא באלה ענייני שמירת הניקיון. אין היא מגיעה לזה כי

 אין לה פנאי. בלחץ החיים — הפנאי הוא רכיב חשוב אך מצרך נדיר, ובסדר

 העדיפויות של הציבור החרדי הסביבה נדחקת הצידה.

 כיצד בכל זאת גוברים על המכשולים ומטפחים גינות ושטחים ירוקים בבני ברקי כדי

 להתגבר על טענות של חוסר זמן ואי יכולת להקדיש מאמץ לטיפוח הגינות בחצרות

 הבתים, העירייה מחייבת דיירי בניינים חדשים להתקין מערכות השקיה אוטומטיות.

 המרואיינת טוענת כי בחצרות הבתים שנבנו בעשור האחרון יש גינות מטופחות.

 סיורים בעיר מוכיחים שבחצרות בתים רבים אכן יש טיפוח של גינות ובאחרות —

 הזנחה. מידת הטיפוח של הגינה והחצר תלויה בוועד הבית, במספר הילדים בבניין

 וביוזמה של הדיירים. בשכונות שבהן יש בנייני מגורים גדולים ומרובי כניסות,

 לאנשים אין זמן ואין סבלנות לאסוף את הכסף הנדרש ולדאוג לטיפוח, והדיירים

 בבניינים אלה יוצאים נפסדים. ניסיונות ליזום תחרות של החצר הנאה לא הצליחו.

 תחרות זו חייבה חברות באגודה לתרבות הדיור, ותושבי העיר ויתרו על החברות

 וויתרו על התחרות.

 על הגינה הציבורית, לעומת זאת, אין העירייה מוותרת, אלא שישנם עקרונות

 לתכנונה ולעיצובה. ראשית, רוב השטח מיועד למתקני משחקים לילדים, בלשון

 המרואיינת: ״לא להתקשקש״. שנית, מיקומה של הגינה הציבורית, כשטחי

 המשחקים, יהיה במרחק רב ככל האפשר מבנייני מגורים. הצמחייה בגינה תהיה

 עמידה וחזקה, בעלות אחזקה נמוכה; פחות שיחים ופרחים העשויים להיפגע בקלות

 מצפיפות יתר של ילדים בגינה ויותר דשא ועצים. מושם דגש על מעטפת חיץ ירוקה

 של הגן ולא על ״קישוטים״. אוכלוסיית היעד של הגינה היא הילדים. הקשישים

 כמעט אינם משתמשים בגינה ציבורית: ״בטכניון, מלמדים שהקשישים אוהבים

 לשבת בגינה ולראות ילדים משחקים. בבני ברק — בשום אופן לא!״ לקשישי העיר

 אין כל רצון להיות בחברת ילדים. אולי הסיבה לכך היא שהקשיש בחברה החרדית

 אינו נפרד מהמשפחה והילדים הם חלק בלתי נפרד מהווי היומיום שלו. כשהוא יוצא

 מחוץ לבית — הוא מחפש שקט ולא עוד רעש ילדים. לכן באזורים ותיקים בעיר,

 שבהם מתגוררת אוכלוסייה קשישה, יש הפרדה בין אזורי המשחקים לילדים ובין

 אזורים שקטים למבוגרים.
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 המרואיינת מציינת, בתשובה לשאלה, שקיים קונפליקט בין שימושי קרקע למבני

 ציבור לבין שטחים ציבוריים פתוחים. הקהילה החרדית צורכת שטחי ציבור בשיעור

 גבוה מהמקובל באוכלוסייה הכללית, ואלה באים לרוב על חשבון השטחים

 הפתוחים. משום כך, אומרת רחל לדני, כמעט אין בעיר שטחים פתוחים. העיר בני

 ברק צפופה מאוד (35,000 דונם ל־150 אלף נפש), אין שטחים פתוחים אפילו בבתי

 הספר, והכל קטן מדי. חוק עזר עירוני מאפשר בניית בית כנסת על כל מבנה של גן

 ילדים, אך מכיוון שהגנים סגורים בשבתות ומעבר לשעות הלימודים, אין לילדים

 הבאים לבית הכנסת חצר למשחקים. רוב חצרות בתי הספר מרוצפות ואין בהם

 שטחים פתוחים. הפתרון המסתמן: הכשרת שטח משחקים על גג בית הספר, על גבי

 משטח בטיחותי עשוי עץ או גומי.

 למרות הקשיים המתוארים, התושבים מגלים אכפתיות גבוהה לנופי עירם מעידה

 אדריכלית הנוף. תושבים מתקשרים לעירייה ושואלים בטרוניה מדוע בתל אביב הכל

 פורח ובבני ברק לא. מתגובות התושבים אפשר ללמוד שהם נהנים מגנים יפים

 ורוצים בנטיעות של עצים. ההרס בגנים אינו תוצאה של ונדליזם אלא של בלאי

 מואץ, כתוצאה מצפיפות ומעומס של משתמשים. אין הרס מכוון או עקירה של

 צומח.

 התלונות הסביבתיות של התושבים מתמקדות ברעש וב״ריהוט״ הרחוב. הריהוט

 המבוקש למרחב הציבורי הוא בתחום הנטוע והצומח, לא ספסלים. ההתעדות

 לספסלי רחוב נובעת משתי סיבות: האחת — ספסלים אלה יכולים למשוך נוער

 שוליים לבילויי רחוב; השנייה — בני ברק, כלשון המרואיינת, היא באמת עיר ללא

 הפסקה; אנשים שוהים ברחוב גם בשעות הקטנות של הלילה, וספסלי רחוב בקרבת

 בתי מגורים ימשכו אנשים לשבת שם, לדבר ולהרעיש, וכך ימנעו שנת לילה

 מהשכנים. הקשישים, לעומת זאת, מעוניינים בספסלי רחוב — פסק זמן למנוחה

 בדרכם ברחובות העיר. ביטוי נוסף לעומס על המרחב הציבורי הוא המדרכות, שהן

 צרות מהכיל את המספר הרב של עגלות הילדים.

 מיוחד לתושבים חרדיים הוא השימוש שהם עושים בנימוקים הלכתיים כדי למנוע

 פיתוח סביבתי. כך ניתן צו בדין תורה נגד מתקן טיפוס בגינה ציבורית בטענה של

 רעש ופגיעה בצניעות; נמנעו מלהציב ספסלים בטיעון של ״היזק ראייה״. מאידך,

 מעולם לא נעשה שימוש בטיעונים כאלה כדי לעודד פיתוח סביבתי.

 כמו מרואיינים אחרים, גם אדריכלית הנוף של בני ברק מדגישה את הצורך בפעילות
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 של חינוך והסברה כדי להגביר את תודעת הסביבה. צריך ללמוד וללמד להתבונן

 ולהסתכל. ילדיה לומדים במוסדות חינוך חרדיים. בטיולים בטבע הם יודעים לזהות

 בעלי חיים וצמחים בשמם, אולם הם נמנעים מלעשות כן בנוכחות חבריהם

 ללימודים, שמא ייחשדו בהקדשת זמן ל״דברים בטלים״. את היחס הזה צריך

 לשנות. הבעיה היא ששילוב נושאי טבע, איכות הסביבה וארץ ישראל אפשרי, עד

 רמה מסוימת, רק בבתי ספר לבנות ובסמינרים למורות. מגמה ללימודי ארץ ישראל

 פעלה בסמינרים של בית־יעקב, אך היא נסגרה בתחילת אינתיפאדת אל־אקצה בגלל

 המגבלה הביטחונית שמנעה יציאה לטיולים. בלימודי בנים, להבדיל מלימודי בנות,

 אפשר לכלול נושאים אלה רק בגיל הגן. כאשר הבנים יילכו ל״חדר״ לא יהיה לזה

 המשך, כי הנושא ייחשב ביטול זמן. מובן שבמצב כזה איכות הסביבה היא נושא

 משני בחשיבותו. אפשר להחדיר נושאי סביבה לפעילויות בחוגי נוער, אך הדבר לא

 ישנה את מיקומם בהיררכיה של החשיבות.

 המרואיינת ניסתה לארגן עמותה לאיכות הסביבה בעיר; הציפיות היו שההנחיות

 יבואו ״מלמעלה״, כלומר מהרשויות העירוניות, ואילו ראש העירייה רצה שהצמיחה

 תבוא ״מלמטה״, כלומר מהרחוב. התוצאה: אין בבני ברק עמותה כזאת. הציבור

 החרדי לא ירצה ליטול חלק בפעילות כזאת, אם אין בפניו איום מוחשי על איכות

 הסביבה והחיים שלו, משום שפעילות כזאת נחשבת חדשנית מדי. כדי לחדש נושא

 כזה, צריך יוזמה ולגיטימציה רבנית.

 קטיגורית אחרת של אישים, שדעתם וניסיונם חשובים למחקר זה, היא זו של מנהיגי

 ציבור מתוך הקהילה החרדית, גם אם אין הם אנשי מקצוע בתחומי הסביבה.

 הדוגמה הבולטת לקבוצה זו היא ראשי רשויות מקומיות שהם חרדיים. הרב מרדכי

 קרליץ, ראש עיריית בני ברק, כבר הוזכר בדברי יו״ר המועצה הארצית לתכנון

 ולבנייה, ולא בכדי. לאחר שנים קשות ובעייתיות בעיר, נבחר הרב קרליץ והחל

 בפעולות שיקום חריפות ונרחבות.

 הרב קרליץ מבדיל בין שתי רמות של דיון באיכות הסביבה: הרמה הראשונה היא

 הסביבה המיידית — ניקיון הרחוב ושכונת המגורים, פינת המשחקים, איכות

 המבנים וכיו״ב; הרמה השנייה היא הסביבה האוניברסלית — אפקט החממה

 והחור באוזון, בעיית המים, שמירת מינים של בעלי חיים וכיו״ב. לפי ניסיונו,

 היחס של החרדים אל שתי הרמות האלו שונה. בעוד שקיים עניין של החרדים

 ברמה הראשונה, שהרי הדבר נוגע לאיכות חייהם, היחס שלהם לנושאי סביבה
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 אוניברסליים, שאינם נוגעים להם ישירות, עשוי להשתנות לפי העניין. כך יש

 התעניינות בנושאי אפקט החממה והחור באוזון, העשויים להשפיע על חיי בני אדם

 בכל מקום! הרב קרליץ לא נתקל בהתעניינות בנושא כביש חוצה ישראל; ישנה

 התנגדות כללית לתנועות ה״ירוקים״, הנתפסות כתנועות אנטי־יהודיות; יש התנגדות

 לתפיסות הסביבה ומרכיביה כערך העומד בפני עצמו, כגון שימור בעלי חיים או

 נופים על חשבון צרכים חיוניים של בני אדם. אלה נתפסים חריגים מבחינה אנושית,

 חסרי פרופורציה, והם נראים כדת חדשה של אנשים שבעים ועשירים.

 בבני ברק הייתה בעיה קשה של חזות הרחובות: ״בבית מנקים ואת כל הפסולת

 זורקים החוצה״. הניסיון מוכיח שאחרי שהעירייה דואגת לניקוי, לסלילת מדרכות

 ולשיפוץ מראה הרחוב, הדיירים ממשיכים לשמור על הניקיון. שמירת הניקיון

 ברשות הרבים, טוען הרב קרליץ, תלויה בראש ובראשונה ברשות המקומית: אם זו

 מפנה את האשפה לעתים קרובות, אין הצטברות של אשפה והתושבים שומרים על

 הניקיון. הצפיפות הגבוהה והמבנה הדמוגרפי של האוכלוסייה החרדית גורמים

 ליצירת כמויות גדולות מאוד של אשפה, שיש לפנותה לעתים קרובות. כאשר העירייה

 משקיעה בניקיון ובפינוי האשפה, התושבים מעריכים זאת ומסייעים. היום, אפילו

 בערב שבת ובערב פסח אין הצטברות של אשפה ופסולת ברחובות, מכיוון שהעירייה

 מקפידה על הפינוי והתושבים מקפידים לא להשאיר אשפה ברשות הרבים. יתר על

 כן, תושבים מתקשרים לעירייה ומדווחים על מפגעי לכלוך.

 בעיר יש בעיה של מחסור בשטחים לגינות ולפינות משחקים. יש צפיפות גדולה של

 ילדים במגרשי המשחקים וראש העירייה מתכוון להשקיע ״מיליונים רבים״ בנושא

 זה, במימון גורמי חוץ כמו מפעל הפיס וקק״ל. הוא חבר ברשות נחל הירקון ושותף

 לתכניות שיקום סביבות הנחל, מתוך ראייה משותפת של חשיבות הנושא לכל גוש דן,

 אבל גם מתוך ראיית האפשרות שתושבי בני ברק ישתמשו בפארק הירקון החדש.

 קיימת תכנית להסדיר את סביבת הירקון במרחב שבין כביש גהה לים. בני ברק,

 שהיא עיר חרדית, שותפה לתכנית זו והיא עומדת לפתח את פארק הירקון בשטח

 המוניציפלי של העיר. נוסף על כך, ראש העיר שותף בפיתוח תכנית פארק איילון

 בשטח של 8,000 דונם בין חיריה למקווה ישראל, במרחק 3 עד 4 קילומטרים מבני

 ברק, שהוא טווח זמין בהחלט לתושבי העיר. הביקוש לשטחים ירוקים גדול.

 המרואיין שמע גם על דאגה בקרב התושבים המתעניינים בסכנת חיסול מעיינות עין

 גדי על ידי מפעל המים שם. הוא היה עד לסירוב של חרדים לקנות בקבוקי מים

 מינרליים של עין גדי, מכיוון שהם מסכנים את המעיינות.
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 בהקשר של חינוך סביבתי, באוכלוסייה החרדית יש בעיה בכל הקשור לחינוך

 לטיולים ולסביבה, מכיוון שהמנהיגות הרבנית אינה מעודדת יציאה לטיולים. בדרך

 כלל אין טיולים מאורגנים לגילאים שמעל חינוך יסודי. תופעה חדשה יחסית

 מתפתחת בישיבות חדשות (מדגיש: לא בישיבות וותיקות): נוהגים לשכור בית

 הארחה למספר ימים (אפשר גם בית הארחה בקיבוץ), וכל התלמידים והר״מים

 יוצאים לנופש ולטיולים.

 קיימת יחידה סביבתית משותפת לבני ברק ולרמת גן. היה ניסיון להכניס נושאי

 סביבה לגני הילדים. חסידות בעלז שיתפה פעולה, ה״מלמדים״ של בעלז השתלמו

 בנושא והוא שולב גם בבתי ספר של בנות. (מנהל היחידה הסביבתית המשותפת מעיד

 על מידה גבוהה של עניין ושל שיתוף פעולה מצד עיריית בני ברק בכל הנושאים

 הקשורים לאיכות הסביבה. הוא ציין במיוחד את נכונותם לבצע במהירות בדיקות גז

 הראדון בבתי הספר, לעומת חששם של פרנסי רמת גן וניסיונם להתעלם מהבעיה
 ולהעלימה.)49

 כאשר המרחב הציבורי נקי ומטופח, מדגיש הרב קרליץ, הדבר משפיע גם על חצרות

 הבתים. ללא כל אכיפה, ניכר שינוי ביחס של התושבים למראה החצר ולניקיונה.

 במהלך שנראה מהפכני, שכנע הרב קרליץ את המנהיגות הרבנית שדיני תכנון ובנייה,

 כמו דיני הסביבה וחוקי התעבורה, יש להם מקורות בספרות ההלכתית, אלא שאת

 ה״שיעורים״ האמורים באותן הלכות חייבים להתאים למצב היום — ״מפני תקנת

 הציבור״. באופן כזה קיבלו תוקף הלכתי דיני התכנון, הבנייה, התחבורה והסביבה.

 כך, בהצגת הדברים לציבור — הרחקה משימושי קרקע הוא נושא שקיים בהלכה,

 אבל את המידות צריך להתאים לתנאים של היום. וכך ״סופחה״ לעולם ההלכה
5  מערכת נורמטיבית, שאינה נחשבת בעיני התושבים החרדיים, וקיבלה תוקף מחייב.0

 חידוש זה הוא בעל משמעות גדולה מאוד, החורגת מתחומי הסביבה. אחד ממאפייני

 היסודות הפונדמנטליסטיים של הדתיות החרדית הוא ההתייחסות לאות הכתובה

 של ההלכה — ללא קשר לרקע של החברה בזמן שבו נחקקה. התאמה ״לתנאים

 של היום״ — אמנם רק בהקשר הכמותי של ״שיעורים״ — עשויה להיות פתח

 49 יחיאל רוזנבלום, בראיון ביום 3.7.2002.
 50 הרב מרדכי קרליץ, בראיון ביום 19.6.2001.
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 להתאמות אחרות. זה נושא חשוב הראוי לדיון מפורט, אלא שהוא חורג מעניינו של

 מחקר זה. בהקשר הסביבתי, יש בו פתח המאפשר להקרין לגיטימציה דתית על

 עקרונות מעשיים (והדגש הוא על מעשיים) של שמירת הסביבה. אלו יידונו בפרק

 ההמלצות.

 דמות נוספת החשובה לענייננו בקטיגוריה זו היא דמותו של הרב משה ליבוביץ,

 שעמד בראש המועצה המקומית הממונה בביתר עילית. בהיותו האיש שיצק את

 היסודות הראשונים לתפעולו של היישוב ולניהולו, חשובה דעתו על יחס החרדים אל

5 אחד הנושאים הקרובים ללבו היה הניקיון והחזות החיצונית של היישוב.  הסביבה.1

 הוא הקפיד על כך מתחילת האכלוס של ביתר עילית.

 לדעתו, היחס אל הסביבה באוכלוסייה החרדית מגוון, והוא שונה בתת־קבוצות

 שונות. על האברך הצעיר המתחיל לגדל משפחה מוטל עומס רב והוא מוטרד בדאגות

 רבות, כך שענייני הניקיון ואיכות הסביבה יורדים למקום נמוך מאוד בסדר

 העדיפויות שלו. עם זאת, חלק מטרדות המשפחה של הזוג הצעיר החרדי נוגע למגרשי

 משחקים לילדים. אין הם קושרים זאת למושגי סביבה — על הקשר הזה צריך ללמד

 אותם.

 מול אלה יש חבורה של מעטים מאוד, אך כוחניים ואלימים, ההורסים גינות ומתקני

 משחקים — מתוך רצון למנוע כל שינוי סביבתי, המסמל בעיניהם התקרבות לעולם

 ״הכללי״, ״החיצוני״.

 ההתייחסות אל הסביבה בקרב החרדים צריכה לבוא מתוך ההלכה והמקורות.

 לדוגמה: כאשר החצר או הרחוב אינם נקיים, מתעוררת בעיה של איסור תפילה,

 איסור ברכה ואזכור שם ה׳, ואפילו שאילת שלום — כל אלה אסורים ״במבואות

 המטונפים״. הלכלוך יוצר אפוא בעיה הלכתית. כך אפשר לחבר את הסביבה להלכה

 ולרצון של רבים מן החרדים שלא לגור בסביבה לא נקייה, אך הם אינם טורחים על

 ניקיונה. הרשויות יכולות לתרום רבות להעלאת נושא הסביבה בקרב האוכלוסייה

 החרדית. ליבוביץ, המכונה בפי כל ״לייבו״, מביא דוגמאות מהניסיון בביתר עילית,

 51 על בעיותיה של בני ברק בתקופה שלפני כהונת הרב קרליץ ועל ראשיתה של ביתר עילית, פועלו של
 משה ליבוביץ בה והרקע שלו, ראו: יוסף שלהב, מינהל וממשל כעיר חרדית, מכון פלורסהיימר

 למחקרי מדיניות, ירושלים, 1997.
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 שזכתה בפרס ״ארץ ישראל יפה״ על טיפוח הסביבה העירונית (גם העיר החרדית

 קריית ספר, לימים מודיעין עילית, זכתה בפרס זה):

 הנדסת אנוש — מראה שכיח הוא מתקן אשפה העומד ריק במרכז השכונה, וסביבו

 פסולת וערימות זבל. הסיבה לכך היא שהחרדים נוהגים לשלוח את הילדים הקטנים

 לרוקן את האשפה, הילדים אינם מצליחים להגיע אל פתח מתקן האשפה ומשליכים

 אותה לידו.

 כך גם לגבי גינות ומגרשי משחקים. חשוב להורים להיות בקשר עין עם הילדים

 הקטנים המשחקים בחצר. לכן הם ישמחו בגינה הממוקמת בין בניינים המסודרים

 בצורת האות ח׳ או בחצי מעגל: הגינה נשקפת מדירות רבות. גינה כזאת תישמר

 ותטופח. המועצה המקומית בביתר עילית חייבה את הקבלנים שזכו במכרזים להכין

 גינות מטופחות לפני כניסת הדיירים. משמצאו הדיירים גינות נוי ומגרשי משחקים

 מטופחים — הם שמרו עליהם. ייתכן שהם ביוזמתם לא היו נותנים את הדעת לצורך

 בגינה, אך משזו כבר קיימת אפשר להביאם לשמור עליה. המועצה ארגנה תחרות של

 הגינה היפה, היא סבסדה אדניות (הקונה אדנית מקבל שתיים נוספות חינם) ועודדה

 טיפוח החצרות והגינות.

 הרשויות יכולות לחנך את התושבים לשמירה על הסביבה: אם ילדים השחיתו גינה

 או מתקני משחקים וההורים לא תיקנו או לא הגיבו, המועצה תיקנה מתקציבה.

 מטעם המועצה התקשרו אל ההורים ובדרכי נועם הסבירו שהכסף לתיקון הריהוט

 או הגינה נלקח מתקציב ה״כוללים״ ותלמודי התורה ומשום כך יהיו לילדים פחות

 שיעורים וילמדו פחות תורה. מסבירים לתושבים שביישוב חרדי אין תיאטראות, אין

 קבוצות כדורגל וכד׳, ולכן אין מהיכן לקחת את דמי התיקון. התקציב הוא עוגה

 סגורה. כל סכום שנלקח לסעיף מסוים יהיה על חשבון סעיף אחר. מוסיפים גם דברי

 תורה, כמו ההשוואה לבגדיו של תלמיד חכם שאסור שיהיה עליהם רבב (״תלמיד

 חכם שנמצא רבב על בגדו חייב מיתה״), כך גם סביבה של בני תורה, אסור שתהיה

 מלוכלכת. עם הזמן האוכלוסייה מתרגלת לכך ומפתחת אכפתיות לסביבה ולניקיונה.

 כשם שיש בקהילה החרדית מוסדות של ערבות הדדית (כמו גמ״חים), כך מתפתחת

 גם עירנות וערבות הדדית לניקיון המרחב הציבורי.

 בדרך דומה טופלו תופעות של לכלוך ושל מודעות ״פירטיות״ על קירות הבתים ועל

 תחנות אוטובוסים. מפיצי מודעות כאלו, שהיה רשום בהן מספר טלפון לצורך עניין
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 כלשהו, ״זכו״ לשיחת טלפון מראש המועצה, שהסביר להם בנחת מדוע אסור

 להדביק מודעות במקומות שלא יועדו לכך.

 שיטת טיפול כזאת אפשרית רק ברשויות מקומיות חרדיות. בשכונה חרדית בעיר

 גדולה שאינה חרדית אין דרך לשכנע את האוכלוסייה שהוצאה בגין השחתת הסביבה

 תפגע בתקציבי לימוד תורה. יתר על כן, רשות הרבים בעיר חרדית נחשבת בעיני

 התושבים כ״מרחב שלנו״ הנתון לאחריותם. לא כך בעיר שאינה חרדית. שם יש

 הוצאת כספים לנושאים המנוגדים לרוח החרדית. אם הוצאות סביבתיות תפחתנה

 מהתקציבים ההם, החרדים לא יצטערו על כך.

 ההשפעה של התהליכים האמורים היא איטית, אבל בטוחה. אפילו בקבוצות כמו

 חסידי גור, שאצלם ההתנזרות מהבלי העולם הזה (שהסביבה היא חלק ממנו) נחשבת

 למעלה בחסידות, הביעה אשת הרבי שביקרה בביתר עילית התפעלות מיפי היישוב

 ומניקיונו. כך גם הרבי מקרלין, הרבי מבויאן והרבי מערלוי, ששבתו ביישוב. כל כך

 התנאו בניקיונו, עד שאחד מהם, שראה סמוך לכניסת השבת טרקטור של המועצה

 שהשאיר עקבות צמיגים בוציים על הכביש, העיר על פגיעה בניקיון.

 כאשר בונים גני ילדים ומתקינים בהם מלכתחילה מתקני משחקים ושותלים בהם

 דשא, הם מושכים את לב ההורים. בדיונים בתוך האוכלוסייה על בחירת מקום

 מגורים, האיכות הסביבתית של גני הילדים ושל מגרשי המשחקים היא חלק

 מהשיקולים בבחירת המקום.

 לדעת ליבוביץ אפשר להיעזר ברבנים בנושאי סביבה, בתנאי שהם יהיו בטוחים

 ששום נושא סביבתי לא יבוא על חשבון לימוד התורה והמגורים לקהילה. הוא טוען

 שביתר עילית החלה את המהפכה הסביבתית והחרו החזיקו אחריה קריית ספר

5 פועלו של ליבוביץ הוכר גם על  (מודיעין עילית), בני ברק וקריית יערים (טלז־סטון).2

 ידי אחרים, כפי שבוטאו הדברים במסיבת הפרידה, עם סיום תפקידו בביתר עילית:

 בשבת פנחס השתא התארחה בביתר קבוצה טיפוסית של משפחות ירושלמיות.

 ראיתי אותם מסתובבים בעיר בהוזים: האומנם ביישוב חרדי מדובר?! האם

 ברחובות מטופחים אלה גרים אברכים מירושלים, מבני ברק או מדימונה? האם

 במבני החינוך המודרניים האלה מתחנכים ילדי ישראל עם פיאות? משטחי

 הדשא — האם לפתחו של בית כנסת אורתודוקסי הם שטוחים? והפארק!

 52 משה ליבוביץ, בראיון ביום 29.5.2001.
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 הפארק הלם את לבם כהלמות פטיש ושיכרה את חושיהם: אנה אנו נמצאים,

 ריבונו של עולם׳ עיניהם הזכירו לי את אנשי המעברות של סאלח שבתי כאשר

 ראו בפעם הראשונה בחייהם שיכון... ״אנחנו מהופנטים!״ — שחו לי. ״אתם
 יודעים למה?״ — השבתים — ״כי נמצא פה דוקטור להיפנוזה...״53

 היישוב החרדי החדש מוצג בדברים אלה כתופעה מפתיעה, אך זו מתקבלת בשמחה

 ובאהדה. רב מאוד המרחק בין תיאורו הקודר והעוין של אריאל הירשפלד את

 מאה שערים וקביעתו הגורפת השלילית על כל מקום שחרדים גרים בו, לבין התיאור

 של ביתר עילית. שנים אחדות אחרי תום כהונתו של ליבוביץ בביתר מכהן במקום

 ראש מועצה נבחר (בינתיים הועלה מעמד הרשות המקומית לעירייה) — ועדיין

 מציינים את הניקיון ואת הטיפוח הסביבתי ביישוב, בתוך כתבה הכוללת אזכורים
5  לא מחמיאים על תקלות ו״קלקולים״ שונים בהנהגתו.4

 על הקשר בין ההלכה לניקיון הסביבה, שהוזכר לעיל, אפשר ללמוד מסיפור נאה,

 המזכיר גם את היחס הבעייתי של החרדים לסביבה:

 את הרב י׳ פגשתי השבוע כשהוא אוסף מן המדרכה צואה של בלב. ברגע שחלפתי

 על פני הרב, היו אנשים נכנסים לבית הכנסת השכונתי ובמעט מניין של מתפללים

 בבר ישבו שם למנחה.

 ...נדמה לי ששאלתי את הרב שאלה קצת לא הוגנת. ״למה אתה?״ בי בסך הכל

 הכלב לא שלו. ובן רב או לא רב, אדם שקם בבוקר ועטה על עצמו חליפה ומגבעת,

 מן הסתם לא תכנן את יומו כך שיכלול גם אסיף מזדמן של גללי חיות. לא נעים.

 ואני נשבע לכם שהסיפור הזה אמיתי לחלוטין, ואלמלא היה אמיתי, הוא היה

 נגוע במידה בזאת של דידקטיות שלא הייתי מעלה בדעתי לבדות סיפור בזה מלבי.

 ״למה אתה?״ זה מה ששאלתי.

 הרב י׳ מצידו ענה תשובה שקשה לומר עליה שהיא תשובה של רבנים. זה ליד בית

 הכנסת, הוא אמר, וככה אי אפשר להתפלל. נראה שגם הרב יי עצמו היה ער

 לסכנת הדידקטיות שריחפה מעל הסיטואציה. הוא לא אמר מלה על כך, שההלכה

 בכבודה ובעצמה אוסרת על קיום תפילה ב״מבואות המטונפים״. הוא אפילו לא

 ציטט מפרשת השבוע את הפסוק שתמיד מצטטים בהקשרים שכאלו, כלומר

 ״והיה מחנך קדוש״. ...מה יעשה וההלכה עצמה מונעת ממנו לדבר דברי תורה

 בזמן שהידיים מגואלות בטינוף.

 53 משה נפתלי דייטש, ״המהפכה הרומנית השקטה״, נאום במסיבת הפרידה למשה ליבוביץ, פורסם
 במקומון ״ארזי ביתר״ בביתר עילית.

 54 כתבה במקומון כל העיר, 21.9.2001. על ההבדל בין ראש מועצה נבחר לראש מועצה ממונה ביישוב
 חרדי, ראו: מינהל וממשל בעיר חרדית, שם.
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 ...כשהתורה מצווה ״והיה מחנך קדוש״ היא מתכוונת לנקיון. ״קדוש״ על פי

 הפסוקים האלה זה לא ״מיסטי״, לא ״דתי״, לא ״נשגב״ ולא ״מקורב לש״ס״.

 קדוש זה פשוט ההיפך ממלוכלך. אבל המפלגות הדתיות הן האחרונות שיצאו

 למלחמה על ניקיון הרחובות. בטח שלא על רקעדתי. ביקור קצר בשכונה חרדית

 מספיק בדי להבין שבדיוק כמו הרפורמים, גם לחרדים יש מצוות מסוימות

 שממש לא מעניינות את הסבתא שלהם. אבל אלו הם דברים ידועים.^

 הרעיון להציג לרבנים שאלות הנוגעות לאיכות הסביבה אינו נופל בשדה בור. כבר

 הוצגו שאלות כאלו ונתקבלו גם פסיקות. כך נשאלה השאלה: האם מותר לבעל חנות

 הנמצאת ברשות הרבים להוציא את המים ששטף בהם את חנותו לרשות הרבים?

 באותו הקשר נשאל הרב: האם מותר לשפוך מים דרך המרזב שבמרפסת לרשות

 הרבים? התשובה היא שמותר להעביר מים דרך רשות הרבים לתעלת ניקוז הנמצאת

 בצדי הדרך וכד׳, גם אם המים אינם נקיים, אבל יש לדאוג לכך שהמים לא ישהו

 ברשות הרבים אלא יועברו מיד אל התעלה. מכל מקום, אם תוך כדי העברת המים

 עבר שם אדם וניזוק מהם — כגון שהחליק ונחבל, חייב מוציא המים בנזקי גופו.

 הוא הדין לגבי מים ממרזב: אסור לשפוך אותם באופן שיפגעו בעוברים ושבים ויש

 להעבירם מיד לתעלה וכד׳, צריך לחבר אל המרזב צינור שיעביר את המים לצדי

 הדרך או הגינה. מזגן הממוקם מעל רשות הרבים, צריכים בעליו לדאוג שהמים לא
5  יטפטפו ממנו על עוברים ושבים, שאם לא כן אסור להפעילו.6

 פסיקה זו עוסקת אמנם בסביבה העירונית, אך נראה שהמניע העיקרי לה אינו

 סביבתי אלא מניעת נזקי גוף מעוברים ושבים. התוצאה סביבתית, הסיבה אחרת.

 לשאלה אחרת, האם מותר ללכלך ברשות הרבים — בניירות, בקופסאות, בסיגריות

 וכד׳, — התשובה היא כי ״אסור ללכלך את רשות הרבים בניירות או בכל פסולת

 קבועה אחרת, בכל אופן שהוא. האיסור קיים אף על פי שהפסולת אינה מהווה

 מכשול להולכים ברחוב״. ואולם אם יש ריכוז של אשפה ברחוב, במקום שבני אדם

 אינם עוברים בו(הכוונה לאשפה המונחת שלא במכלים המיועדים לה), ותוספת הנזק

 בהוספת אשפה אינה ניכרת, מותר להניח שם אשפה. כמו כן מותר להניח פסולת
5  ברשות הרבים בימים גשומים, כאשר ברור שהגשם והרוח יסלקו אותה.7

 55 יעקב (ג׳קי) לוי, ״קדוש זה נקי״, מדרש ביתי לפרשת ״כי תצא״, ידיעות אחרונות, 31.8.2001.
 56 הרב צבי שפיץ, שו״ת משפטי התורה, חלק א׳ סימן י״ט, ירושלים, תשנ״ח.

 57 שם, סימן כ׳.
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 שאלות ותשובות בענייני סביבה מעבירות אותנו, מטבע הדברים, לדעתם של אישים

 חרדיים בנושאים אלה. הם יכולים להיות רבנים, מחנכים ואנשים העשויים לעצב את

 יחסם של בני הקהילה החרדית לנושאים סביבתיים. אישים חרדיים טוענים שיש

 הכרה בחשיבות של נושאי איכות הסביבה בקהילה החרדית לגווניה, אבל צריך לשים

5 נושאים פיסיים ו״גופניים״ יבואו רק אחרי  לב לסדר העדיפויות של קהילה זו.8

 הנושאים הרוחניים.

 עוד טענה מקובלת היא, שההזנחה והלכלוך בשכונות החרדיות הוותיקות הן תוצאה

 של הזנחה ורשלנות מכוונת של השלטונות, המעדיפים שכונות מבוססות ״כמו

 רחביה״ על פני שכונות החרדים המקופחים.59 לאמיתו של דבר, טענת הקיפוח הזאת

 אינה מצביעה על כוונה רעה דווקא, אלא על דימוי מוטעה של הקהילה החרדית ושל

6 צרכים אלה נובעים, כפי שכבר הזכרנו, מהמבנה הדמוגרפי של האוכלוסייה  צרכיה.0

 החרדית, ממאפייניה החברתיים־כלכליים ומתנאי הצפיפות בשכונותיה. צפיפות

 המגורים וריבוי הילדים מגבירים את השחיקה של הסובב העירוני, ככל שהדבר נוגע

 למתקני שירות ולריהוט סביבתי. בשכונה חרדית כמויות האשפה גדולות יותר

 מבשכונה שבה משקי הבית קטנים יותר. הכנסת ההכשרים החרדיים המיוחדים

 לתעשיית המזון מגדילה את מגוון מוצרי המזון התעשייתי הזמינים לקהילה, ובכך

 מגבירה גם היא את כמויות האשפה בשכונות החרדיות. משק הבית החרדי טרוד

 בבעיות רבות, דחופות מאלו של הסביבה, ומשום כך נראה שהסביבה מוזנחת. ״מפני

 האשפה״ במשק הבית החרדי הם ילדים קטנים, וכושרם לעשות זאת קטן. התוצאה

 נראית ברחוב.

 הדרישה מ״השלטונות״ (ללא זיהוי מדויק, ראו להלן) היא להתאים את רמת

 השירות — ניקיון, איסוף אשפה, תיקון ריהוט סביבתי וכיו״ב — לאופי האוכלוסייה

 ולקצב ההתבלות של הרכיבים הפיסיים של השירות. בשכונות חרדיות יש להתאים,

 לדבריהם, את מכלי האשפה לילדים, חשוב להתקין מכלי אשפה רבים ובמרחקים

 58 הרב לוי יצחק הלפרין, ראש מכון מדע והלכה, בראיון ביום 8.7.2001 ; הרב יחזקאל אסחייק,
 מזכירו של הרב א״מ שך, בראיון ביום 9.7.2001¡ הרב ישראל אייכלר, עורך העיתון ״המחנה
 החרדי״ ודובר של חסידי בעלז, בראיון ביום 24.7.2001. המראיינים: עקיבא וולף ואברהם ויילר.
 59 הרב ירמיהו כגנוב, ראש כולל בירושלים, בראיון ביום 30.4.2001 ; הרב מרדכי מילר, מנהל ת״ת

 ״הדר ציון״ בירושלים, בראיון ביום 13.7.2001. המראיינים: עקיבא וולף ואברהם ויילר.
 60 הרבנים מילר, כגנוב, אסחייק ואייכלר, בראיונות, שם.
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 קצרים, צריך לאסוף את האשפה בתדירות גבוהה יותר מבשכונות אחרות וכך יתרגלו

 התושבים לסביבה שכונתית נקייה.

 מעניינת בהקשר זה הפסיביות של החרדים: בדרך כלל הם אינם יוזמים מבצעי

 ניקיון בשכונותיהם, אינם פעילים בנושאי איכות השירות בשכונה ומתעלמים מן

 התוצאות הסביבתיות של הטלת פינוי האשפה הביתית על ילדים קטנים. הם מטילים

 את העול כולו על ״הרשויות״. הפסיביות הזאת נראית תמוהה לכאורה, אם נזכור

 שמדובר ברשות הרבים, שבה שותפים כל הדיירים. מדוע אין הקפדה על ניקיון רשות

 הרבים כמו ברשות היחידי הכל מכירים את ההלכה התלמודית והסיפור שבצדה:

 תנו רבנן: לא יסקל אדם מרשותו לרשות הרבים. מעשה באדם אחד שהיה מסקל

 מרשותו לרשות הרבים, ומצאו חסיד אחד, אמר לו: ריקה, מפני מה אתה מסקל

 מרשות שאינה שלך לרשות שלך! לגלג עליו. לימים נצרך למכור שדהו, והיה

 מהלך באותו רשות הרבים ונכשל באותן אבנים, אמר: יפה אמר לי אותו חסיד
 מפני מה אתה מסקל מרשות שאינה שלך לרשות שלך.61

 אדם עשוי לאבד את בעלותו על ״רשות היחיד״ שלו; לעומת זאת, שותפותו ברשות

 הרבים נשארת תמיד, ולפיכך רשות הרבים היא לעולם ״שלו״.

 אולי חלק מההסבר להתעלמות החרדית מרשות הרבים קשור להבדל הפורמלי בין

 רשות הרבים במובנה המקורי לבין רשות הרבים של היום. כאשר היהודי החרדי

 לומד במקורות על ״רשות הרבים״, הוא יודע שמדובר במרחב שהכל ״שותפים״ בו

 ואין אפשרות להטיל אחריות למרחב זה על גוף ספציפי. במצב כזה האחריות

 ״מתפזרת״ על כל המשתמשים במרחב. מושגי רשות הרבים של ימינו שונים. השלטון

 המקומי הוא ״בעל הבית״ ברשות הרבים, בהיותו מייצג את הציבור, עליו חלות

 חובות וסמכויותיו מוגדרות. אין זו רשות הרבים שאין לה כתובת. הכתובת ברורה,

 ולכן החרדים מטילים עליה את העול של שמירת המרחב האמור וניקיונו.

 לשאלת היעדר היוזמה של המנהיגות הדתית בשאלות של איכות הסביבה, התשובה

 היא שסדר היום של הרבנים מוכתב על ידי הקהילה. אם הקהילה מעוררת עניין

6 באופן ברור וחד ביטא זאת 2  בנושא מסוים, הרבנים יתפנו לעסוק בו ולהכריע בו.

 61 בבלי, בבא קמא, נ׳ ע״ב.
 62 הרב כגנוב, שם.
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 הרב הראשי הספרדי, הרב אליהו בקשי דורון. בתשובה לשאלה, מדוע אין דעת תורה

 נשמעת במקרים חמורים של זיהום הסביבה, כמו במקרה המפעלים המזהמים את

 הקישון וגורמים לפגיעה בחיי אדם, הוא משיב: ״ההלכה משגיחה על כשרות

 במפעלים ולא נשאלנו על נושאים כאלה של זיהום; אך ברור כי אם נישאל, נידרש

6 בכך נצמד הרב בקשי דורון למבנה הפורמלי הקלאסי של שאלות  לתת תשובות״.3

 ותשובות (שו׳׳ת), שלפיו הרב לא יעלה מיוזמתו נושא שלא נשאל עליו. אין ספק

 שלגישה זו חשיבות רבה בדיון על הדרך להעלאת המודעות הסביבתית בקרב

 הקהילה החרדית.

 בהקשר זה מעיר הרב יחזקאל אסחייק, שהחרדים יכולים לשתף פעולה עם הרשויות

 השלטוניות בנושאים סביבתיים, אך לא עם הגופים ה״ירוקים״. הרשויות עוסקות

 בנושא הסביבתי בהיבט האינסטרומנטלי שלו, והדבר מתאים לתפיסה החרדית.

 לעומת זאת, הגופים ה״ירוקים״ מעלים את הנושאים הסביבתיים לרמה

 אידיאולוגית, ועם זה החרדים לא יוכלו להסכים.

 לדעת כל המרואיינים, חשוב ללמד את הילדים במערכת החינוך החרדית על איכות

 הסביבה. ואולם נושאי הסביבה ואיכותה, ניקיון ואסתטיקה אינם התכלית ואין הם

 ערכים העומדים בזכות עצמם; הם אמצעים להגיע לרמה גבוהה בהכרת הבורא

 ולדבקות בו. לפיכך המיקום הדידקטי של התכנים הסביבתיים הוא בתוך המקורות

 התלמודיים, כמו למשל מסכת בבא בתרא, והשיטה היא לתרגמם לתכנים סביבתיים

6 הרב מרדכי מילר מדגים את הדבר לא רק בסדר הלימוד אלא גם  עכשוויים.4

 בהתנהגות: סדר וניקיון אצל החרדים אינם רק עניין של פדנטיות, אלא עיקרון

 התנהגותי הקשור להלכה — האדם וסביבתו צריכים להיות נקיים לתפילה ולברכות;

 נושא כמו ״בל תשחית״ הוא חלק מהותי בחינוך הילדים, כנושאים אחרים הקשורים

 לאיכות הסביבה — שמיטה, עורלה וכד׳.

 הוא גם מספר על שכונת מגוריו — רמת שלמה — שהיא שכונה חרדית חדשה, ויש

 בה קבוצות של ילדים מתנדבים, העוברים ברחובות עם שקיות ואוספים לתוכן את

 63 הרב אליהו בקשי דורע, בהרצאה על הנושא ״קדושת הארץ מול אלימות סביבתית״, בית כנסת
 ייקר׳ בירושלים, 19.6.2001.

 64 הרב כגנוב מציע לכלול נושאים סביבתיים בבתי הספר לילדות, ואילו לבנים הוא מציע ללמד זאת
 במסגרת לימודי החול.
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 הלכלוך שהם מוצאים. והוא מוסיף: חרדים שגדלו בצפיפות איומה בשכונות ישנות,

 כשהם עוברים לשכונות חדשות כמו רמת שלמה, משולים לצוללן היוצא מצלילה

 ממושכת, מסיר את המסכה ונושם אוויר נקי

 מעניינת תשובתו של הרב לוי יצחק הלפרין, ראש מכון ״מדע והלכה״ בירושלים,

 לשאלה מה צריכה להיות תגובת החרדים לאיום על בריאותם הנובע מבעיות של

 זיהום סביבתי. לדבריו, המדענים באמת אינם יודעים דברים לאשורם — מה בריא

 ומה אינו בריא — והם משנים דעתם תדיר. כל החיים המודרניים מלאים סיכונים,

 וכנראה אדם שאינו מאמין בהשגחה פרטית, אסור לו לצאת לרחוב, שהרי הוא עלול

 להידרס. אילו היו באים לשאול דעת ההלכה מראש, האם לפתח מערכת תחבורה

 מנועית חדישה, לאור המחיר הכבד בחיי אדם(תאונות וזיהום), אולי התשובה הייתה

 שלילית. אבל כיוון שהמערכת הזאת כבר קיימת בסדר העולם, אין דרך להכניס את

 הנושא לקטיגוריה של סכנה הגוררת איסור. יש בכך משום השלמה עם מצב נתון,

 שלמרות המחיר הגבוה שהוא גובה, אין מקום לסגת ממנו.

 לא כך סבור צבי ויינברגר, דמות ייחודית בקהילה החרדית: פיסיקאי, ראש המחלקה

 להנדסה אופטית בבית הספר הגבוה לטכנולוגיה (מכון לב) בירושלים ובעבר —

6 הוא סבור שיש לאסור על השימוש ברכב פרטי, לבד מאנשים נכים או  נשיאו.5

 מוגבלים בתנועתם, בגלל התוצאות הטרגיות של כלי תחבורה אלה, הן בתאונות

 דרכים והן בזיהום שהם גורמים. אנו יודעים היום הרבה על נזקם של אלה ואין כאן

 מקום לתפיסה של ״שומר פתאים ה׳״. מתוך עמדה כזאת, ברור שהוא מצפה

 שהקהילה החרדית תציב את בעיות איכות הסביבה במקום חשוב יותר ממקומן

 היום בתודעת הקהילה.

 שלא כאחרים, אין הוא מקבל את הדעה שהרמה הכלכלית הירודה של החרדים היא

 הגורם להזנחה הסביבתית שלהם. לדעתו, זו תופעה ישראלית, והחרדים אינם שונים

 בכך מהאוכלוסייה הכללית. הוא זוכר את ביקוריו בשכונת מאה שערים לפני

 שלושים שנה, והשכונה נראתה לו אז נקייה ללא רבב — בבתים פנימה ובמרחב

 החיצוני. צפיפות המגורים בשכונה הייתה כבר אז גבוהה מאוד, ודווקא משום כך

 התושבים הקפידו על הניקיון — אולי, הוא מציין, משום שאז הם לא היו תלויים כל

 כך בתמיכות ממשלתיות.

 65 בראיונות בתאריכים 22.5.2001 ו־30.7.2001. המראיינים: עקיבא וולף ואברהם ויילר.
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 אשר לאפשרות להעלות את המודעות הסביבתית בקהילה החרדית, המרואיין מציע

 שתי דרכים שראוי לתת עליהן את הדעת: האחת — לשלב תכניות ללימודי סביבה

 דווקא במסגרת לימודי הקודש! לא מהסיבות הידועות שנזכרו לעיל, אלא משום

 שלימודי החול אינם נחשבים בקהילה החרדית. שילוב לימודי הסביבה בתוך לימודי

 הקודש, בהתאמה למקורות, יגביר את תודעת חשיבותם. הדרך הנוספת — לכוון את

 המאמץ להגברת תודעת הסביבה בקהילה החרדית דווקא בקרב הנשים החרדיות,

 שהוא רואה בהן כוח מניע חשוב בקהילה החרדית, ובייחוד בכל הקשור לסביבה

6 לעומת זאת, אין הוא רואה סיכוי לשיתוף עם הארגונים ה״ירוקים״, בגלל  הפיסית.6

 הדימוי האנטי־דתי שלהם.

6 סגן המנהל בישיבת ״דבר  זווית ראייה מעניינת ומקורית מציג הרב אריה כרמל,7

 ירושלים״, חבר ארגון המדענים היהודיים הדתיים, כתב וערך ספרים ופרסומים

 רבים ובהם גם מאמר על איכות הסביבה ביהדות, שפורסם לפני כשלושים שנה. הוא

 היה תלמיד מקורב לרב אליהו דסלר (״מכתב מאליהו״) שהשפיע רבות על היהדות

 החרדית הליטאית. לדעת הרב כרמל אין בקהילה החרדית התעניינות מספקת

 באיכות הסביבה, והוא מציין שנושא זה מוזנח בכל המזרח התיכון. הקהילה

 החרדית, כמו החברה הישראלית בכללה, היא חברה מזרח־תיכונית לעניין זה.

 ההזנחה של העניין הסביבתי בקהילה החרדית היא דבר שיש להתבייש בו, לדעת

 הרב כרמל, משום שלא כך היה בעבר הרחוק. איכות הסביבה היא באחריות בית

 הדין(הדתי), וזה מאות שנים שבית דין זה מודר מכל עניין סביבתי.

 הרב כרמל מציב גם היבט מוסרי הקשור לאיכות הסביבה, שעליו כתב במאמרו

 שהוזכר לעיל. זיהום, הוא אומר, הוא בבסיסו בעיה מוסרית: כל פעולת זיהום

 משמעה שמישהו באיזשהו מקום אומר: ״זה מתאים לי ולא אכפת לי מה ההשפעה

 של פעולתי על אחרים״. בהקשר המוסרי הזה, הרב כרמל ממליץ לשתף פעולה עם כל

 הארגונים שומרי הסביבה, גם ״ירוקים״ ו״שמאלנים״.

 הרב יונתן רוזנבלום, מנהל עמותת ״עם אחד״ העוסקת בתקשורת יהודית, כתב ובעל

 טור בעיתונים ״ג׳ואיש אובזרבר״, ״המודיע״ (עיתון חרדי) ו״ג׳רוזלם פוסט״, מעלה

 66 על תפקידה של האשה החרדית ראו גם: יוסף שלהב, מינהל וממשל בעיר חרדית, מכון
 פלורסהיימר למחקרי מדיניות, ירושלים, 1997, עמי 36, 66-64.

 67 בראיון ביום 26.6.2001. המראיינים: עקיבא וולף ואברהם ויילר.
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6 ארגוני שמירת  סיבה שלא הוזכרה למתח בין התנועות ה״ירוקות״ ובין החרדים.8

 הסביבה מציבים כסמל גם את המשפחה הקטנה. משפחות החרדים הן ברוכות

 ילדים (ה״ירוקים״ יאמרו — מרובות ילדים) ולכן חוששות מתנועות שלהן דימוי

 ״אנטי אוכלוסייתי״.

 ככלל, הוא חושב שהמודעות הסביבתית בישראל נמוכה בהשוואה למדינות

 מפותחות. בקשר לפעולות המייצגות מודעות סביבתית שחדרו לתודעה הישראלית,

 כגון אי השלכת פסולת ברשות הרבים, הוא סבור שהחרדים אינם מפגרים אחרי

 החברה הישראלית. הוא מציין שקהילות חרדיות בארצות אחרות מציגות מודעות

 סביבתית גבוהה, ולדוגמה הוא מביא את החרדים בברוקלין, ניו יורק, הנוהגים

 למחזר את הפסולת שלהם כמו כל האחרים. אם המודעות הסביבתית תכה שורש

 בישראל, החרדים אולי יהיו קצת מאחור, אך לא יפגרו הרבה אחרי החברה

 הישראלית.

 בהקשר לדוגמה מניו־יורק ולהערה האחרונה של המרואיין, מעניין לציין שבעת

 כתיבת שורות אלו, בשלהי קיץ 2001, נכנס לתוקפו החוק המחייב מחזור של מכלי

 שתייה. הצרכנים משלמים פיקדון בעבור מכלי שתייה מסוגים שונים ומקבלים

 בחזרה את דמי הפיקדון עם החזרת הבקבוק או המכל למחזור. החוק אינו חל על

 בקבוקים בנפח של ליטר וחצי ומעלה. אלה עיקר הבקבוקים שהחרדים הישראליים

 צורכים. הם הוצאו מחובת המחזור בלחץ הפוליטיקאים החרדיים, כדי לא להכביד
6  על משפחות חרדיות ברוכות ילדים.9

 את הטוענים שלחרדים אין יחס לנוף ולטבע הוא מפנה אל המוני חחרדים הממלאים

 בימי חול המועד את הפארקים ואת אתרי הטיולים. אכן, זו מגמה ההולכת

 ומתפתחת בקהילה החרדית. הוא מפנה תשומת לב גם לשכונות חרדיות חדשות, כגון

 ״מנחת יצחק״ שנבנתה על המרחב שהיה פעם גן החיות התנ״כי בצפון ירושלים. זו

 שכונה מתוכננת ובה די שטחים ירוקים וגינות להנאת האוכלוסייה. המרואיין גר

 בשכונת הר נוף בירושלים, והוא מציין את ההתארגנות של התושבים למניעת בנייה

 68 בראיון ביום 12.7.2001. המראיינים: עקיבא וולף ואברהם ויילר.
 69 דניאל מורגנשטרן, יועץ כלכלי וסביבתי, סבור שהם הופעלו בשירות בעלי עניין כלכליים. ראיון

 ביום 7.10.2001.
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 שתסתיר את נופי יער ירושלים — דוגמה להתארגנות חרדית למען הסביבה כאשר

 עולה איום סביבתי על האינטרסים של הקהילה.

 אשדוד היא עיר חדשה, ובה קהילה חרדית גדולה למדי. רבי מרדכי לייפר, ״הרבי

 מפיטסבורג״, הוא מנהיגה הרוחני של חסידות קטנה בעיר. הוא רואה באיכות

 הסביבה שני עיקרים חשובים: האחד הוא העיקרון ״בל תשחית״, שצריך ללמדו

 ולהקפיד עליו יותר בקהילה החרדית! השני הוא ארץ ישראל בבחינת ״פלטין של

 מלך״, שחובה לשמור עליה ולטפחה כראוי לתפקידה זה. דובר החסידות הזו, יהודה

7 על מקרים קשים של זיהום אוויר מאזור התעשייה בעיר. החרדים  צימרמן, מספר0

 סובלים מאוד מאירועים אלה, והם מעדיפים לפעול ״מאחורי הקלעים״ ולא בדרך

 ישירה.

 הוא מציג הסבר מקורי לאדישות הסביבתית של החרדים בעיר: רוב חברי הקהילה

 החרדית בעיר הם זוגות צעירים, שלא רכשו את דירותיהם מעמל כפיהם אלא קיבלו

 אותן מתנה מהוריהם. הם לא התאמצו, לא השקיעו, לא טרחו ולא דאגו מנין יבוא

 המימון שיפתור את שאלת השיכון שלהם. מכיוון שכך, הם אינם דואגים לשמור על

 ההשקעה שלא טרחו בה ואינם ערים למאמץ שהשקעה כזאת דורשת.

 יחס הקהילה החרדית לאיכות הסביבה -
 השתקפות בעיתונות החרדית

 התקשורת החרדית - הכתובה והאלקטרונית — התרחבה מאוד בשנים האחרונות.

 לצד עיתונים ״ממוסדים״, היוצאים לאור על ידי מפלגות או חוגים חרדיים,

 שהפיקוח הרבני עליהם קפדני, צמחו עיתונים עצמאיים, שאין עליהם פיקוח תורני

 סמכותני. גם האחרונים מקפידים, במעין צנזורה עצמית, על תכנים ועל צורות של

 ידיעות, רשימות, מאמרים וכתבות. ככלל, העיתונות החרדית אינה רואה עצמה

 עיתונות מדווחת אלא עיתונות מחנכת. בין אם ממילא בין אם במכוון, העיתונות

7 נושאים שונים שהעיתונות החרדית עוסקת  הזאת יוצרת דעת קהל בציבור החרדי.1

 70 שניהם בראיון ביום 8.7.2001. המראיינים: עקיבא וולף ואברהם ויילר.
 71 אנו עוסקים כאן בעיתונות כתובה בלבד. התקשורת החרדית המשודרת היא פירטית ברובה

 והשיוך הרשמי שלה בעייתי.
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 בהם עולים על סדר היום של הציבור הזה, אם בהכוונת המנהיגות הרבנית ואם

 ביוזמה של העיתונאים. ההתייחסות לנושאים סביבתיים בעיתונות החרדית, מבחינת

 תכיפות העיסוק בהם, מיקומם בעיתון ודרך הטיפול בהם, עשויה ללמד על מעמדה

 של הסביבה בסדר היום הציבורי החרדי.

 שיטת הבדיקה

 בשלב הראשון נערכה סקירה כללית של העיתונות החרדית, לשם איתור נושאים

7 העיתונות החרדית נסקרה לאורך תקופה של כחצי שנה — מחודש  סביבתיים.2

 פברואר עד יולי 2001, ונמצא ששני העיתונים שבהם העיסוק בנושאים סביבתיים

 הוא הגדול ביותר הם ״יום ליום״ — שבועון של ש״ס, ו״יתד נאמן״ — עיתון יומי

 של החרדיות הליטאית.

 בשבועון הנזכר נמצאו בתוך חמישה חודשים שמונה מאמרים וכתבות על איכות

 הסביבה בישראל ועוד שבעה מאמרים על בעיות סביבתיות גלובליות. הנושאים

 הישראליים היו זיהום אוויר בערים הגדולות, אוטובוס בתל אביב המונע בגז, דו״ח

 חמור על הפיכת הכנרת ל״אגן ביוב ארצי״ וכן על ההשפעה המזיקה של העישון

 האקטיבי והפסיבי, בעקבות פסיקה של הרב עובדיה יוסף. הנושאים הגלובליים

 שנדונו הם החור באוזון, סירוב הנשיא בוש לקבל את מסקנות ועידת אוסקה ביפן,

 יום כדור הארץ והשלכות גלובליות של גזים נפלטים, נזקים למי שתייה, פסולת

 גרעינית וכד׳. המוטו של הנושאים הסביבתיים לקוח מן המדרש שהבאנו לעיל: ״תן

 דעתך שלא תחריב עולמי״. המוטו חשוב, שכן הוא מספק מעין לגיטימציה לעיסוק

 בנושא הסביבתי ועשוי לכלול אותו תחת ה״מטרייה״ של לימודי קודש ומקורות של
7  ספרות חז״ל.3

 בעיתון ״יתד נאמן״ פורסמו, כאמור, רשימות רבות בנושאים סביבתיים. בעיתון זה

 רב מספר הנושאים הגלובליים לעומת הנושאים המקומיים. כך מצאנו בעיתון זה

 כתבות על סכנות המדבור, המסת הקרחונים ותוצאותיה (מעניין לציין שמדובר כאן

 בשינויי אקלים עולמיים, נושא העשוי להיות קצת ״טעון״ בהקשרים חרדיים, שכן

 הוא עשוי או עלול להוביל להיסטוריה אקלימית ומשם - להיסטוריה גיאולוגית),

 72 שלב זה נעשה בידי עקיבא וולף ואברהם ויילר.
 73 מקורות כאלה מצויים לרוב ונעסוק בחלקם ובמשמעותם המעשית לחינוך סביבתי בפרק אחר.
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 כתבה על הסכנה שבחשיפה לכימיקלים, בעיות מקורות האנרגיה בארה״ב,

 ההתייבשות של ימת אראל בגבול אוזבקיסטן ונזקיה הסביבתיים. הנושאים

 המקומיים עוסקים, לדוגמה, בכריית החול בחופי הארץ ובהשתלטות של כרישי

 נדל״ן על החופים, בבעיות התחנה המרכזית בירושלים וכד׳.

 ככלל, העיתונות החרדית כולה עוסקת במצוות התלויות בארץ (שנת תשס״א היא

 שנת שמיטה!), בנושאים שונים הקשורים בבריאות הציבור והיחיד ובנושאי

 אקטואליה מזדמנים, כמו אסון אולמי ורסאי שאחריו הופיעו כתבות על רעידות

 אדמה, אסונות טבע וכיו״ב. העיתונות החרדית מעידה על התעניינות רבה של

 הקהילה החרדית בנושאים סביבתיים. בפרק ההמלצות נדון בדרכים לנצל עובדה זו

 לשם קידום הנושא, המודעות לו והטיפול בו באוכלוסייה זו.

 בשלב השני התמקד המחקר בכתבות בנושאים סביבתיים אשר הופיעו בעיתון החרדי

 היומי ״יתד נאמן״ בשתי תקופות זמן — בשנת 1990 (ינואר עד מרס) ובשנת 2000

 (ינואר עד מרס).

 מאגר קטעי העיתונות קובץ לטבלה תמציתית ונבחן בחתכים שונים — מהות הנושא

 הסביבתי, מיקום הכתבה בעיתון, שינויים במספר הכתבות על ציר הזמן ואפיון

 הקשרים בין נושאים סביבתיים לנושאים יהודיים. תוצאות הניתוח על פי המדדים

 השונים יוצגו להלן בדרך מילולית וגרפית וילוו בדוגמאות.

 השוואת היקף כתבות בנושאי סביבה בעיתון ״יתד נאמן״ בשנים 1990 ו־2000

 תוצאות

 בעבודה זו נדגמו כתבות בנושאים סביבתיים שונים אשר הופיעו בעיתון ״יתד נאמן״

 בשתי תקופות בנות שלושה חודשים, ינואר-מרס, בשנים 1990 ו־2000. על פי

 מדגם זה בשנת 2000 גדל מספר הכתבות בכ־25% (בשנת 1990 — 21 כתבות,

 וב־2000 — 29 כתבות).

 מסקנות

 אפשר להבחין בעלייה בעיסוק בנושאים סביבתיים ולראות כי נושאים אלו תופסים

 מקום גדל והולך מבחינת רמת המודעות והעניין.
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ת הסביבה ו כ י א ת ו י ד ר ח  הקהילה ה

ס 1990 ר מ - ר א ו נ י ת ב ו ב ת  ] היקף כ

ס 2000 ר מ - ר א ו נ י ת ב ו ב ת  ] היקף כ

 מיקוד הנושאים הסביבתיים (עולמי, אוצי ומקומי)

 תוצאות

 רוב הכתבות, כ־70%, עוסקות בנושאים כלל־ארציים, כמו המשבר במשק המים,

 מצב חופי הים, הכחדת בעלי חיים, נזקים אשר נגרמו בעטיים של פגעי טבע (בצורת,

 שריפות, שיטפונות וכוי) ועוד. כ־20% של הכתבות עוסקות בנושאי סביבה גלובליים,

 המופיעים בעיקר במדור ספציפי שעניינו סקירת נושאים מדעיים וטכנולוגיים,

 בתחומי סביבה, רפואה ותחבורה. במדור זה, המתפרסם באופן קבוע, ניתנת לעתים

 במה לנושאים סביבתיים — כלליים וגלובליים. כ־10% של הכתבות עוסקות

 בנושאים סביבתיים המתמקדים בשכונות ובערים חרדיות והמופיעים בדרך כלל

 כידיעות קצרות בעמודים הראשונים.

 מסקנות

 רוב הכתבות מתייחסות לנושאים סביבתיים ארציים או גלובליים — נושאים

 האופייניים לעיתון יומי בעל תפוצה כלל־ארצית. כעשירית מהכתבות עוסקות

 בנושאים מקומיים, אשר כמעט אינם מקבלים ביטוי בעיתונות היומית הכללית.

 אפשר להניח כי בשל הזהות הקהילתית החרדית של קוראי העיתון, יש עניין רב יותר

 בנושאים סביבתיים הממוקדים באזורי מגורים של אוכלוסייה חרדית.
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 שרטוט 2: מיקוד הנושאים הסביבתיים בכתבות בעיתון ״יתד נאמן״

69% 

 1 י ; היקף כתבות בנושאים עולמיים

 1 1 היקף כתבות בנושאים ארציים

• היקף כתבות בנושאים מקומיים • 

 כתבות בחלוקה על פי נושאים

 תוצאות

 הכתבות המופיעות בעיתון ״יתד נאמן״ בנושאים סביבתיים מקיפות תחומים רבים

 ומגוונים. על פי כמות הכתבות בכל אחד מן הנושאים, אפשר ללמוד על תחומי העניין

 המרכזיים של האוכלוסייה החרדית, על סדר עדיפויות ועל ההדגשים השונים.

 סקירת הנושאים הבולטים בכתבות מובאת להלן, על פי שכיחות הופעתם:

 מים
 הנושא המופיע בשכיחות הגבוהה ביותר הוא המשבר במשק המיס. נושא זה מורכב

 ממספר תת־נושאים:

 • מצב משק המים בארץ ובמזרח התיכון. שינויים בכמות המשקעים ובמכסות

 המים לחקלאים והשפעה על הקצאות מים לטבע.

 • זיהום מים כתוצאה מצריכה מוגברת והתהליכים המובילים לזיהום. כתבות

 ספציפיות על זיהום מים: בארץ — בכנרת, בנחל קישון ובמאגרי מי התהום,

 ובעולם — רעלים הזורמים בנהר הדנובה.

 • שינויים במפלס הכנרת (עלייה וירידה) ובעיות אקולוגיות הנוצרות עקב ירידה

 במפלס הכנרת.

 • פתרונות למצוקת משק המים — התפלה, טיהור קולחין, זריעת עננים ויבוא מים.
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 אוויר ואקלים
 נושא בולט בתחום הסביבתי הוא זיהום אוויר, ובעקבותיו — בעיות אקלימיות

 גלובליות, דוגמת החור באוזון ואפקט החממה. הכתבות דנות בתופעות הלוואי של

 זיהום האוויר והתחממות כדור הארץ (המסת קרחונים, בצורת, עליית מפלס הימים

 ועוד) ובאמצעים המודרניים לצמצום זיהום האוויר וליישום הטכנולוגיות בחברות

 מסחריות.

 דוגמאות

 ״אגד עוגרת לירוק״. חברת אגד משנה את צבעי האוטובוסים במסגרת הכניסה

 לשוק החופשי וההשתלבות במגמה לשיפור איכות הסביבה. אימוץ הצבע הירוק
 מסמל: אחת — עמידה בתקנים אירופיים לזיהום אוויר, שתיים — הגברת
 מעורבות בקהילה והירתמות למבצעים של שיפור איכות הסביבה. פתיחת שוק
 התחבורה לתחרות החופשית מביאה את אגד לזנוח את הדימוי הישן ולאמץ תדמית

 רעננה ומודרנית... (י״ג בשבט, תש״ס, עמ׳ 8)

 ״אפקט החממה והשפעותיו ההרסניות״. המאמר מסביר את משמעות אפקט

 החממה והעלייה בטמפרטורה העולמית כתוצאה מפליטת גזים מזהמים. בהמשך
 מובאים אירועים המסמנים הופעת אפקט החממה — בעלי חיים נכחדים, סופות
 והצפות, מחלות מתפשטות, יובש ושריפות, שיאים של חום, גאות באוקיינוסים
 וקרחונים נמסים. תופעות אלו יחריפו כתוצאה מזיהום האוויר המתמשך. (כ״ה

 באדר, תש״ס, עמי 10)

 פגעי טבע ומפגעים אקולוגיים
 נזקים לתשתיות, ליישובים ולחקלאות בעקבות גשמים עזים, בצורת ושריפות,

 אסונות טבע וסכנות סביבתיות (דוגמת הסכנה להתפוצצות מכלי הגז באתר פי

 גלילות).

 דוגמה

 ״חוזרים אל הגיצות״. ייבוש ביצת החולה היה אחד ממפעלי ההתיישבות הגדולים,

 אשר ייצג את המיתוס הציוני של ייבוש ביצות. המיתוס הופרך, והיום ידוע כי
 הייבוש גרם אסון אקולוגי ופגיעה הידרולוגית — הכחדת עולם החי והצומח וירידה
 באיכות מי הכנרת. הצפת החולה אמורה לאושש את עולם החי והצומח ולתקן את
 הפגיעה הסביבתית. (ראיון עם דינה רצ׳בסקי, ראש מנהל התכנון במשרד הפנים)

 (כ״ג בשבט, תש״ס, מוסף בית נאמן עמי 16)

 סביבה כללי
 תיאור סמכויות המשרד לאיכות הסביבה, הסכמים לשיתוף פעולה עם ירדן ועוד

 נושאים סביבתיים — כלליים, מקומיים ובינלאומיים.
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 דוגמה

 ״נמצא פתרון למיגון קו העימות ללא פגיעה באיכות הסביבה״. דיונים בנושא פתרון

 קונפליקטים סביבתיים בהקמת גדר הגבול בין צה׳׳ל (אשר הקים מטה מיוחד
 בפיקוד צפון) למשרד לאיכות הסביבה. (י׳ באייר, תש״ס, עמי 12)

 ניקיון ואשפה
 מחזור, המאבקים הפוליטיים על חוק הפיקדון, ניקיון ותברואה, מבצעי ניקיון ימיים

 ויבשתיים. נושא זה בא לידי ביטוי במבט היהודי־הלכתי, ביצירת הקשרים בין ניקיון

 פיסי לתחושת ניקיון רוחני.

 דוגמה

 ״הפתרון לערמות האשפה — מיחזוו״. ייצור כמויות האשפה בארצות הברית

 ובאירופה גדל ומחריף את בעיית שטחי המזבלות, ההולכים ומתמעטים. המחזור
 הוא הפתרון המועדף, אך תהליך המחזור יקר והשימוש בתוצריו אינו פשוט.
 כדי להפוך את תהליך המחזור לאפשרי, יש צורך ביוזמה, בארגון ובהכרה כי אין
 פתרון טוב ממנו. בהמשך מובאות דוגמאות למחזור זכוכית ולמוצרי פלסטיק
 ושיטות כלכליות להנעת התהליך, כמו תמריצים או גביית מסים מיוחדים. (ט׳

 באדר, תש״ן עמי 6)

 הכחדת מינים
 המאמרים מתמקדים בסכנת כליה והיעלמות של בעלי חיים וצמחים בעולם ושל

 חיות הבר בישראל, בנושאים של ציד ובהשבה בעלי חיים לטבע.

 דוגמה

 ״חמת הבד נעלמזת מאיץ ישראל״. הכתבה מתבססת על דו״ח רשות הטבע והגנים

 על מצב חיות הבר בארץ. גורמים כמו הפיתוח הסביבתי המואץ, הרס בתי גידול
 (ייבוש החולה) ושימוש בחומרי הדברה בשטחים החקלאיים הביאו לכך שבמאה
 השנים האחרונות נכחדו מארץ ישראל מינים רבים של בעלי חיים. הפתרונות
 המוצעים הם הגברת הפיקוח על הציד והשבת בעלי חיים לטבע. (י״ב בשבט, תש״ס,

 עמי 10)

 שטחים פתוחים וחופי הים
 נושא מצוקת השטח הפתוח בא לידי ביטוי בעיקר בתחום חופי הים. מספר כתבות

 עוסקות באיום על חופי הים, במשמעות חוק החופים ובבחינת האפשרות להקים

 איים מלאכותיים מול קו החוף של ישראל. לא נמצא עיסוק בנושאים מרכזיים
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 בתחום השטחים הפתוחים: שטח פתוח טבעי(שמורות טבע), פארקים וגנים עירוניים

 וייעור.

 דוגמה

 ״אין קרקעו שיגורו על אי!״. איים מלאכותיים יפתרו את בעיית צפיפות האוכלוסין

 הגבוהה בישראל ואת המחסור בעתודות קרקע. המאמר מתאר את הטכנולוגיות
 לבניית איים מלאכותיים, תכנון אי מול חופי תל אביב ושדה תעופה בים. הבעיות
 העיקריות הן כלכליות — עלויות גבוהות, וסביבתיות - התנגדות שוחרי איכות
 הסביבה, החוששים מפגיעה בחופי הים הטבעיים. (י״א באדר א, תש״ס, מוסף בית

 נאמן עמ׳ 14-12).

 צמחייה
 בתחום הצומח מובאים רעיונות אקולוגיים, המתארים את האיזון בטבע ויוצרים

 הקבלה בין איזון בטבע לדרך חיים נכונה והרמונית. הכתבות עוסקות בנושאים כמו

 שיקום טבעי של יערות לאחר שריפה, נטיעת גנים חסכוניים, מאוזנים והרמוניים

 והקשר בין העץ לאדם.

 דוגמה

 ״כיצד לשקם את פארק הכרמל״. הכתבה עוסקת בגישות לשיקום יער הכרמל

 לאחר השריפה הגדולה. על פי הגישה הרווחת ביקשו לנטוע את השטח מחדש באלפי
 עצים, אולם מומחי ייעור וצמחייה הדוגלים בגישת ״שב ואל תעשה״, כלומר —
 בגישה טבעית־אקולוגית, גרסו שיש לתת ליער לשקם את עצמו, ואף שהתהליך איטי
 יותר, היער המתחדש באופן טבעי יהיה מגוון בצמחייה ומעניין יותר. (ה׳ בטבת,

 תשי׳ן, עמי 6)

 יהדות וסביבה
 יצירת קשר בין נושא סביבתי לרעיון דתי־רוחני, דוגמת ההשוואה בין ניקיון פיסי

 סביבתי למצב רוחני ובין ירידת גשמים לאמונה ולהודיה לאל; חשיבות עיצוב פנים

 בגישה חרדית; הקשר בין ט״ו בשבט לנושאים סביבתיים; סקירה על מדבריות כרקע

 למתן תורה.

 דוגמה

 ״נפלאות המדבר — מן המדבר זכו ישראל שנתנה להם תורה״. במאמר ממוסגר,

 בתוך כתבה המתארת מדבריות בעולם, מוצגות מובאות מן המקורות היהודיים
 למעמד מתן התורה, ובפרשנות להן — המדבר כסמל לשפלות וענווה, ומי ששם
 עצמו כמדבר — דברי תורה יתקיימו בו. כלומר, נעשית הקבלה בין מצב נפשי רוחני
 לסביבה פיסית — בין קבלת עול תורה למדבר המבודד, אשר אינו מעובד ואינו שייך

 לאיש, כמו התורה. (כ״ח באייר, תש״ס, עמי 35)
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 תחבורה
 בתחום התחבורה מתארות הכתבות את הפגיעה הסביבתית והחברתית של סלילת

 כבישים ואת התנגדות התושבים, לדוגמה — סלילת כבישים סמוך לשכונות חרדיות,

 הגורמת בעיות סביבתיות יחד עם בעיות של שמירת שבת. בתחום זה מודגשים

 קונפליקטים שיוצרת תחבורה בקרבת שכונות חרדיות בירושלים ובקריית ספר.

 דוגמאות

 ״כבישים עורקיים יחצו את השכונות החרדיות בירושלים״. ארגוני שכונות

 חילוניות הוזמנו על ידי ועדת תחבורה של עיריית ירושלים, כדי להגן על אזורים
 חילוניים מפני מפגעי הכבישים. נציגי המפלגות החרדיות בעירייה קבלו על כך
 שנציגי השכונות החרדיות לא הוזמנו, והוחלט כי יוגש סיוע תכנוני לתושבי השכונות
 החרדיות, כדי לסייע בידם ללמוד את תכניות התחבורה ואת הנהלים להגשת

 התנגדות. (ט״ז בשבט, תש״ן, עמ׳ 2)

 ״כביש האיוולת או כביש השלום״. תושבי קריית ספר ייאלצו לחיות ברעש בלתי

 פוסק של תנועת כלי רכב בכביש חדש הסמוך ליישוב, כביש 45. ארגוני איכות
 הסביבה מתנגדים לכביש ולפגיעה באיכות הסביבה ובשטחים הפתוחים. נציגי
 היישובים החרדיים העלו נושאים כמו תנועה בשבת וחילול קברים, והכתב ריאיין
 מומחי תחבורה ונציגי ארגונים ירוקים, שהעלו פתרונות על פי גישתם. משפט הסיום
 אומר: ״עצוב שהארץ הקטנה הזו הולכת ומצטבעת באספלט שחור...״ (ז׳ בשבט,

 תש״ס, מוסף יתד השבוע עמ׳ 22)

 איכות סביבה עירונית
 כתבות בנושא איכות החיים והסביבה העירונית עוסקות רובן ככולן בתחום

 המקומי — שכונות ואזורי מגורים של אוכלוסייה חרדית והקשר בין האוכלוסייה

 החרדית לרשויות.

 דוגמאות

 ״מצוקת השכונות בבני ברק בפגישת פורום השכונות עם ממלא מקום ראש

 העיריה״. עיריית בני ברק יוזמת שיתוף הציבור בנושאי איכות הסביבה ובנושא

 איכות חיים עירוניים. יסוד פורום קבוע של נציגי תושבים והעירייה לשם העלאת
 בעיות ופתרונות. (י״ט בטבת, תש״ן, עמ׳ 2)

 ״תושבי הר נוף בירושלים דורשים שיפור תנאי החיים והסרת מפגעים״. תושבי

 שכונת הר נוף דרשו מעיריית ירושלים לעשות לשיפור איכות החיים: הועלתה
 דרישה לייעד שטחים נוספים למוסדות ציבור ולגנים ציבוריים. התלונה העיקרית
 היא על פגיעה מתמשכת ביער ירושלים. בקשת התושבים לקידום ענייני השכונה
 נבעה מתוך תחושה של קיפוח, לנוכח העדפת שכונות חילוניות בהקצאת משאבים.

 (ח׳ בניסן, תש״ס, עמ׳ 8)

67 

כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל



 הקהילה החרדית ואיכות הסביבה

 שרטוט 3: סיווג הכתבות שפורסמו בעיתון ״ימך נאמן״ לפי נושאים

ת ניקיון, יהדות צמחייה שטחים 0ביבה תחבורה ד ה נ  אוויר פגעי טבע 0ביבה ה

 ואפקט וטבע מינים אשפה וסביבה פתוחים עירונית

 חממה כללי ומחזור

 נושא• הכתבה

25 

20 

 ם 15
r 

 ש
 ם 10

 מסקנות

 הנושאים המופיעים בשכיחות הגבוהה ביותר קשורים למשק המים ולנושאי אקלים

 ואוויר. נושאים אלו הם בעלי היבט קיומי בסיסי, הם נדרשים באופן יומיומי, ויש

 להם השפעה מכרעת על תנאי החיים. עיסוק בתחומים אלו ובנושאים הקשורים בהם

 אינו בגדר מותרות; אלו הם נושאים בסיסיים המשפיעים באופן ישיר על הקיום

 האנושי.

 הנושאים המופיעים בתדירות גבוהה יחסית הם: פגעי טבע והשפעתם המכרעת על

 חיי אדם ורכוש, וניקיון ואשפה — תחום בעל השלכות תברואתיות הנוגע לחיי

 היומיום.

 הנושאים השכיחים ביותר מופיעים בידיעות או בכתבות המדווחות על אירועים

 שוטפים, דוגמת ידיעות על בצורת, שיטפונות, ירידה במפלס הכנרת ובסקירות

 מדעיות המציגות את הנושא הסביבתי ודרכי פתרון, דוגמת משבר משק המים,

 התפלה, זיהום אוויר ואפקט החממה, מחזור ועוד.
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ת ועמדות ו ר ו ק ק א: מ ל  ח

 הנושאים הסביבתיים האחרים מופיעים בשכיחות נמוכה, בסקירות מדעיות או

 בכתבות עומק. הסקירה או הדיון בנושא סביבתי נעשים באופן מקיף, תוך כדי הצגת

 מגוון דעות, הבהרת תהליכים טבעיים וחידושים טכנולוגיים.

 מיקום הכתבה בעיתון ״יתד נאמן״ - גיליון ואשי ומוספים

 תוצאות

 יותר ממחצית הכתבות בנושא סביבה מופיעות בחלק האחרון של העיתון(מעמוד 5

 והלאה), בצורה של ידיעות קצרות או סקירה על נושא סביבתי מסוים בהתייחסות

 כלל־ארצית או עולמית. חלק קטן יותר תופסות כתבות המופיעות במוספים השונים

 בהיקף של כמה עמודים, ומעט כתבות(16%) מופיעות כידיעות קצרות בחלק הראשון

 של העיתון(עמודים 4-1).

 שרטוט 4: מיקום הכתבה בעיתון ״יתד נאמן״

58% 

ת בגיליון הראשי, עמודים 4-1 ו ב ת  1 1 היקף כ

ת בגיליון הראשי, עמודים 9-5 ו ב ת  1 1 היקף כ

ת במוספים ו ב ת • היקף כ • 

 מסקנות

 ״יתד נאמן״, בהיותו עיתון ארצי הפונה לאוכלוסייה חרדית, מביא בעמודים

 הראשונים ידיעות קצרות על אירועים סביבתיים ברמה הארצית והמקומית (בערים

 או בשכונות חרדיות). ברמה הארצית העיסוק הוא בעיקר בנושאים הקשורים למים

 (זיהום מים, עלייה וירידה במפלס הכנרת) ולפגעי טבע (פגעי מזג האוויר, שריפות

 ונזקים בנפש וברכוש). כלומר, בפריסת הכתבות בנושאי סביבה יש כמה רמות:
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 • בחלק הראשון של העיתון היומי — ידיעות קצרות ומעטות בנושאים ארציים או

 בנושאים קהילתיים חרדיים.

 • בחלק האחרון של העיתון היומי — סקירות מדעיות בנושאים סביבתיים שונים

 וידיעות מהעולם.

 • במוספי ״יתד נאמן״ — כתבות עומק נרחבות או סיפורים בנושאים סביבתיים

 ארציים ועולמיים, הכוללים לעתים התייחסות קצרה לתחומי העניין המשותפים

 של קהל היעד — האוכלוסייה החרדית.

 כתבות העוסקות בנושאים יהודיים

 היקף הכתבות שיש בהן נגיעה לנושאים יהודיים — כ־25%. כלומר, חלק גדול מן

 הכתבות עוסקות בנושאים סביבתיים־כלליים ואינן פונות אל הפן הדתי־חרדי של

 קהל היעד.

 מתוך הכתבות הכוללות קישור לנושאים בעלי אופי דתי או לאוכלוסייה חרדית,

 הייחודים לעיתונות החרדית, אפשר להבחין בשתי רמות התייחסות לנושא הדתי

 והסביבתי: ברמה האחת - הנושא הדתי מרכזי והסביבתי משני, והוא מסביר את

 הרעיון הדתי־רוחני; ברמה השנייה — הנושא הסביבתי ראשי והדתי מאוזכר בפסקה

 או בהערה.

 הנושא הדתי מרכזי והסביבתי משני
 כתבות העוסקות בעיקר בהשקפת העולם הדתית־חרדית או באוכלוסייה החרדית,

 תוך התייחסות לנושא סביבתי.

 דוגמא ן ת

 תיאור הנזקים האקולוגיים בעקבות החידושים הטכנולוגיים, בחינת היחס לסביבה
 ולטבע בבריאת העולם תוך עיון במקורות והצגת הגישה הרואה באדם מופקד על

 שמירת תקינות הבריאה. (״שנת איכות הסביבה״, כ״ד בטבת, תש״ן, עמ׳ 5)

 יצירת קשר בין הניקיון הפיסי לנושאים רוחניים יהודיים. ערך הניקיון משלים את
 הערכים הרוחניים. בריאת הניקיון כמוה כממחישה פיסית את הדחייה מטומאה —
 לכלוך, ואת השאיפה לערכים של קדושה וטוהר — ניקיון. (״לכלוך נקי ולכלוך

 מלוכלך״, כ״ח באדר, תש״ן, עמ׳ 5)

 התפתחות מדעית טכנולוגית בנושאי אוויר, מים וניקיון, ונקודת המבט על פי
 יסודות מחשבת היהדות. (״אוויר מים ועולם נקי״, ד׳ באדר, תש״ן, עמ׳ 5)
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 כתבה בנושא עיצוב גינות והכרת עולם הצמחים, המחזקת את האמונה בנפלאות
 הבריאה. (״קל מאוד לנטוע גן חסכוני במים״, כ״ד בשבט, תש״ס, עמ׳ 10)

 מאמר המבקר את ההגדה לט״ו בשבט ושולל את החיבור בין המקורות היהודיים
 לשירים ולסיפוריים חילוניים בנושאי ט״ו בשבט ואיכות הסביבה. (״וידוי על איכות

 הסביבה״, ז׳ בשבט, תש״ס, מוסף יתד השבוע עמ׳ 27)

 סיפור לילדים, המתאר פעילות חווייתית של קציר חיטים בשדה בדרום הארץ,
 פעילות הממחישה לילדים העירוניים־דתיים את קיום המצוות והמסורות הקשורות
 בשדה בחג השבועות. (״המצוות הנדירות בשדה״, י״ד באייר, תש״ס, מוסף בית

 נאמן עמ׳ 12)

 תיאור מדבריות בעולם והעמדת המדבר כרקע למעמד מתן תורה, תוך השוואה בין
 התכונות הפיסיות של המדבר למצב הרוחני של קבלת עול התורה. (״נפלאות

 המדבר״, כ״ח באייר, תש״ס, עמ׳ 35)

 יצירת קשר בין מצב משק המים למצבו הרוחני של עם ישראל — הבריאה
 תלויה בהרמוניה. כאשר יש צד המקבל בלבד, ללא נתינה (מקבל את טובות
 הבריאה ואינו מקיים מצוות), מופר האיזון בטבע. הפתרון למשבר במשק המים
 יבוא לאחר תיקון הדרך וחיזוק האמונה. (״צדק משמים נשקף״, כ׳ בסיוון, תש״ס,

 עמ׳ 13)

 תושבי שכונה חרדית בירושלים מבקשים לקדם את ענייני השכונה מתוך ראייה
 כוללת של העדפת שכונות חילוניות במשך שנים (יצירת העדפה מתקנת). (״תושבי

 שכונת הר נוף בירושלים דורשים שיפור תנאי החיים״, ח׳ בניסן, תש״ס, עמי 8)

 ירידת גשמים נתפסת על ידי דתיים וחילוניים כאחד כמעשה של בורא עולם וכעדות
 להשגחה ולחסד אלוהי. ההסתכלות על הגשם מעוררת באדם התרגשות, הודיה לאל

 ואמונה. (״לראות את הגשם״, ז׳ בשבט, תש״ס, מוסף שבת עמי 12)

 מסקנות

 הכתבות שהוזכרו קשרו בין נושאים מן המקורות היהודיים־הלכתיים לנושאים

 סביבתיים. במקרים מסוימים הנושא הסביבתי משמש רקע להבנה של הנושא

 היהודי — ניקיון חיצוני כמשל לטוהר פנימי, עולם הצמחים הממחיש את נפלאות

 הבריאה, השוואת המדבר למעמד מתן התורה וחוויית העבודה בשדה כרקע וחיבור

 לחג השבועות. מאמרים אחרים מביאים את נקודת המבט היהודית, על פי המקורות,

 על נושא סביבתי כמו טבע, ניקיון אוויר ומצב משק המים, על ידי קישור מקורות

 הלכתיים ואמוניים עם הידע המדעי. לפי תפיסה זו, החיבור בין נושאים מעולם

 הטבע ואיכות הסביבה לנושאים יהודיים מהווה בסיס להבנה שלמה וברורה של

 הרעיון הדתי־רוחני.
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 הנושא הסביבתי מרכזי והיהודי משני
 כתבות בנושאים סביבתיים כלליים העוסקות, בין היתר, בנושאים דתיים או בנקודת

 המבט של האוכלוסייה החרדית בנושא הסביבתי המדובר. הדוגמאות הבאות

 מביאות את הנושא הסביבתי העומד במרכז הכתבה ואת ההתייחסות המשנית

 לנושאים דתיים הקשורים בנושא הסביבתי המתואר.

 דוגמאות

 הגירה שלילית מירושלים. דגש על מקומות ועל מניעי העזיבה של אוכלוסייה חרדית
 והצעה של סגן ראש העיר החרדי לפתרון להגירה. (״עוזבים את העיר״, י״א באדר א,

 תש״ס, יתד השבוע עמ׳ 14)

 הפגיעה הסביבתית־אקולוגית שנוצרה בעקבות ייבוש החולה. אמירת אגב המתייחסת
 לגישת החלוצים הציוניים לייבוש החולה: ״כמו שלא נרתעו ממהיקת מסורת מבית
 אבא בוודאי לא התרגשו מהרס סביבתי של יבוש החולה, בשל מפעל ההתיישבות״.

 (״חוזרים אל הביצות״, כ׳׳ד בשבט, תש״ס, מוסף בית נאמן עמ׳ 10)

 תיאור מצבו של משק המים. הצעה לקריאה של תפילת הגשם כדי להתגבר על
 הבצורת הקשה ולעורר רחמי שמים. (״מים לחיות או לא לחיות״, י״ט בשבט,

 תש״ס, עמי 10)

 גישות לעיצוב גינות. עיסוק בגננות (מודרני ולא קונבנציונלי) יזיק לשמה הטוב של
 האישה וייצור קושי במציאת שידוכים לילדיה. (גינה של הרמוניה״, י״ג בשבט,

 תש״ס, עמי 10)

 קונפליקטים המלווים את סלילת כביש מס׳ 45. הבעת חשש מחילול שבת בשל
 קרבת הכביש ליישובים החרדיים (קריית ספר). (״כביש האיוולת או כביש השלום״,

 ז׳ בשבט, תש״ס, מוסף יתד השבוע עמ׳ 22)

 חוק הפיקדון. תיאור מבצע לאיסוף של מכלים עם הילדים, שהתקיים בהר נוף,
 הוכיח כי גם הציבור החרדי מוכן לחוק הפיקדון. הציבור תומך בחוק השומר על
 איכות הסביבה, מכיוון שנושא זה מופיע גם בהלכה. (״תשלום מלא על בקבוק ריק״

 כ״ד באדר ב, תש״ס, מוסף יתד השבוע עמי 46)

 תיאור המורכבות של מערכת התחזית המטאורולוגית. מזג האוויר מציית לחוקי
 הבריאה ומראה את קטנות האדם. (״ומה עם מזג האוויר״, כ״ד באדר ב, תש״ס,

 עמי 47)

 מערכת האיומים על חופי הים — נושא העמדת חופי הים לרשות הכלל והצנעה.
 הבעיה העיקרית לציבור הדתי היא גביית כסף בכניסה לחוף. (״בונים ארמונות על

 החול״, י״ג בסיוון, תש״ס, מוסף יתד השבוע עמי 22)

 סיכום

 כנאמר בפתיחת פרק זה, העיתונות החרדית היא עיתונות מחנכת יותר מעיתונות

 מדווחת. הדבר אמור במיוחד בעיתונים המיוחסים לגופים חרדיים רשמיים, ש״יתד
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 נאמן״ הוא אחד מהם, אבל גם העיתונים הפרטיים מקפידים — מי פחות ומי

 יותר — על מה שאפשר לכנות ״תקינות ונקיות דתית״ של פרסומיהם.

 עצם העובדה שנושאים סביבתיים עולים תדיר על סדר יומם של עיתונים חרדיים

 מעידה על מודעות לנושא ולחשיבותו. הציבור החרדי דהיום אינו מנותק מהשיח

 הציבורי הכללי. איכות הסביבה היא חלק מהשיח הזה, בעיות סביבתיות משפיעות

 על כל דרי המרחב, בלי להבחין בין דעותיהם ואמונותיהם. החרדים מודאגים

 מבעיות הסביבה כמו כל קבוצה אחרת, והעיתונות החרדית נותנת לכך ביטוי.

 ואולם בד בבד העיתונות אינה מזניחה גם את ייעודה החינוכי: הסביבה אינה עומדת

 כערך עצמאי, אלא היא ״פלטפורמה״ להנחלת תכנים וערכים תרבותיים ולהעלאת

 דיון בנושאים המשרתים אינטרסים של הקהילה החרדית או הנראים חשובים באופן

 אחר. כך נושאים סביבתיים ״מגויסים״ למידע בריאותי; צפיפות אוכלוסייה

 מתורגמת לצרכים המיוחדים של האוכלוסייה החרדית בשטחי ציבור ואילו סלילת

 כבישים באזורי מגורים — הזדמנות להעלות טענות קיפוח על אי שיתוף החרדים

 בשאלות תכנון.

 טענה אחרונה זו מוצאת ביטוי בהקשרים שונים (ראו להלן). בעוד רשויות התכנון

 פתוחות לקבל היזון חוזר מאוכלוסיות מגוונות בשכונות שונות, הן מתעלמות -

 לטענת החרדים — מהאוכלוסייה החרדית ואינן מאפשרות לה להביע את עמדתה

 בנושאי תכנון הנוגעים לה. ייתכן שהדבר נובע מהערכה (מוטעית) של הרשויות,

 שהקהילה החרדית אדישה לנושאי תכנון שונים ושגם אם חבריה ינסו להתערב בהם,

 אין להם הידע והכישורים הדרושים לכך. מתברר שהנחה זו מוטעית בשני רכיביה:

 החרדים ״נשאבים״ למערכות פוליטיות וביורוקרטיות, ובתוך כך מגלים עניין בנושאי

 תכנון וסביבה הקשורים לשכונות וליישובים החרדיים! אחריותם לנושאים אלה

 מובילה אותם להרחבת הידע בתחום ולהפצתו בקרב חברי הקהילה.

 הרשימות בעיתונות החרדית, כמו בדוגמאות שהובאו לעיל, מביעות את תסכולה של

 הקהילה מן ההתעלמות ממנה. תחושה זו מוצאת ביטוי בכתבות וברשימות על בעיית

 סלילת כבישים באזורי מגורים בשכונות חרדיות. בכתבות אלה מובעת התמרמרות

 על שהתנגדויות של תושבים באזורים חילוניים נשמעות, בעוד קולם של התושבים

 החרדיים אינו נשמע. אבל ייתכן שגם למנהיגות החרדית יש חלק בכך: במודעה

 בעיתון ״המודיע״ מלין חיים מילר, חבר מועצת עיריית ירושלים וחבר ועדת בניין עיר

 של העירייה, על מה שהוא מכנה ״תופעה כאובה ומבישה״: אנשים ״בעלי חזות
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 חרדית״ מופיעים לפני הוועדה ומתכתשים ביניהם על נושאים של בינוי והרחבת

 דיור; כיוון ש״הם עושים זאת נוכח נציגי סיעות אנטי־דתיות״, הם גורמים, לדעתו,

 לחילול שם שמים. לפיכך הוא קורא לחרדים להביא את סכסוכיהם לפני בית דין של

 תורה ולא לפני רשויות התכנון של העירייה, שהוא עצמו אינו נמנע מלהיות חבר

7 כאשר פוליטיקאים חרדיים מעודדים את בני קהילתם, באמצעות התקשורת  בהן.4

 שלהם, להדיר רגליהם ממוסדות התכנון — גם אם בנושאים מוגדרים — סופה של

 ההדרה הזאת שהיא מתרחבת ועשויה לפגוע בהם עצמם.

 כמו בעניין הכבישים העירוניים, אפשר למצוא, כאמור לעיל, התייחסות גם לכבישים

 אזוריים, דוגמת כביש מס׳ 45 באזור מודיעין עילית. רשימה עיתונאית על נושא

 סביבתי חושפת טיעון חרדי ידוע להתנגדות לכביש: עורק של חילול שבת עובר באזור

 שיש בו פרוורים חרדיים. ייתכן שעם התפתחות היישובים הפרווריים החרדיים,

 העימות בין אזורי מגורים של חרדים ובין עורקי תנועה פתוחים בשבת יהיה לא רק

 פנים־עירוני אלא גם אזורי. שלא כבשכונות חרדיות בעיר, מאבק כזה עשוי להתפתח

 בוועדות תכנון, אשר למרות האמור לעיל, החרדים מגלים בהן התעניינות ומעורבות.

 בהקשר זה מן הראוי לדון בשאלה עקרונית לענייננו: האם אין מקום להכיל את

 השאלות הדתיות, שהתקשורת החרדית משלבת בנושאי סביבה, כרכיב לגיטימי

 בשיח הסביבתי? שהרי הסביבה אינה רק רכיבים טכניים, איכותה כוללת יסודות

 תרבותיים רבים.

 בעיות המים של ישראל תופסות מקום חשוב בעיתונות החרדית. ברור שהקהילה

 החרדית מודאגת מהמחסור במים, כמו כל האוכלוסייה הישראלית. אולם גם כאן

 נוסף היבט חינוכי ודתי חשוב מאוד. המוטיב של תלות ארץ ישראל בחסדי שמים

 מוכר היטב לכל יהודי שומר תורה ומצוות: ״אם שמוע תשמעו אל מצוותי... ונתתי

 מטר ארצכם בעתו״, מתפלל כל יהודי שחרית וערבית. הקישור של הריאליה

 האקלימית וההידרולוגית של ארץ ישראל לתורת ההשגחה טבעי ומובן מאליו

 בקהילה החרדית.

 ובהקשר דומה של מים, מפעל מוביל המים הארצי, שבגלגולו הראשון כרך עמו את

 ייבוש ימת החולה וביצותיה, היה גולת הכותרת של מפעלי הפיתוח בסוף שנות

 החמישים. ייבוש אגם והטיית נהר הם שינוי סדרי בראשית. החרדים מאשימים את

 74 מודעה בעיתון המודיע מיום 27.3.92.
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 הציונות בשיבוש סדר העולם היהודי, בכך שהיא מוחקת מסורות דתיות ומביאה

 אידיאולוגיות אחרות תחתן. משעולה הרעיון לחזור ולהציף חלק משטחי אגם

 החולה, מנצלים זאת מעצבי דעת הקהל החרדית ומציגים את הנושא ככישלון

 הניסיון הציוני להתערב בטבע הארץ. כישלון זה יאיר נכון, לדעתם, גם את

 ניסיונותיה האחרים של הציונות. זו כמובן הזדמנות לנגחנות קטנה. דומה שהמסר

 הכללי העולה מסך כל הכתבות והמאמרים בעיתונות החרדית אינו שונה במהותו

 מכל מסר סביבתי אחר: צניעות וזהירות של האדם בבואו להתערב בסביבה ולעצבה.

 המוטיבים הדתיים שמסרים אלה משולבים בהם אינם לגריעותא.

 11יחס לטבע ולסביבה בחברה מסורתית

 כפי שראינו עד כה, היחס החרדי אל הסביבה מתאפיין בראיית הצדדים המעשיים

 והאינסטרומנטליים העשויים להביא תועלת לקהילה ולחבריה או למנוע מהם נזקים.

 אברהם שטאל מציע הסבר חברתי מעניין ליחס כזה. הוא טוען שהיחס אל הטבע

 בחברה המסורתית שונה באופן מהותי מזה של החברה המודרנית. ״אנשים היו

 יוצאים אל הטבע, ליער, להרים, לים — בעיקר למטרות מעשיות, כדי לנצל לטובתם

 את המצוי בטבע: לצייד, לחציבת אבנים או לחיטוב עצים, לאיסוף פטריות או עשבי

7 הוא מצטט תייר מהמאה ה־19, המספר שהבדווים לא גילו כל עניין בנוף  מרפא״.5

 ובצומח, להוציא דברים שיש בהם תועלת מעשית.

 הטבע הפראי מהווה מכשול לאדם ומציב בפניו אתגרים או סכנות. ״הרעיון שהטבע

 יפה לא היה יכול לעלות בדעתם של אלה התלויים כל כולם בחסדי הטבע, המכירים

 את אכזריותו״.76 לא מקרה הוא, טוען שטאל, שהגישה החדשה לטבע התחילה

 להתפתח באיטליה, שהייתה הראשונה שפיתחה תרבות עירונית באירופה. גישה

 חיובית לצמחי בר התחילה להתפתח אצל תושבי הערים, שהיו פטורים מלהילחם

 בעשבי הבר שאיימו על היבולים החקלאיים. רעיונות של שמירת בעלי חיים עלו

 מוקדם יותר באנגליה, שכן שם הודברו הזאבים הטורפים (שאיימו על עדרי הצאן)

 כבר במאה ה־15. ״תפיסת הטבע כיפה, כמהנה, כראוי לשמירה, צמחה בעת

 75 אברהם שטאל, תמורות ביחס היהודים לטבע ולטיולים, החברה להגנת הטבע ומשרד החינוך
 והתרבות, ירושלים, 1985. עמ׳ 10.

 76 שטאל, שם, עמ׳ 12-11.
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 ההתרחקות מהחיים בטבע וההשתחררות מהתלות המוחלטת בטבע. מסתבר,

 שכאשר חייב האדם להתמודד עם הקשיים שהטבע מציב בפניו, אין הוא מסוגל
7  להשתחרר מהסתכלות בנוף מתוך ראייה תכליתית׳׳.7

 אין ספק שהחברה החרדית היא מסורתית, אבל מסורתיות זו אינה מסורת של תלות

 בעבודת הטבע שאינה מאפשרת ליהנות ממנו. החרדים רחוקים מן הטבע ואינם

 מורגלים לראות בו מקור פרנסה וקיום. מנין אפוא היחס המנוכר הזה לטבע? שטאל

 מראה שגישותיהם של היהודים בגלויות השונות לא נבדלו מאלו של הגויים שבקרבם

 ישבו, כל עוד חייהם התנהלו לפי דפוסי התרבות המסורתית. הוא מביא ציטוט של

 הסופר אלבר כהן, בן למשפחה יהודית מסורתית מהאי קורפו שביוון, המצטט את

 אמו:

 בני, הסבר לי את ההנאה שיש לך מן ההליכה בהרים. איזו הנאה יכולה להיות לך

 שם — שמא אותן הפרות בעלות הקרניים החדות והעיניים הגדולות המביטות

 בך? איזה טעם, בין בל האבנים האלה? הרי אתה יכול ליפול, וזה בוודאי לא

 תענוג גדול, מה? אולי אתה פרד שאתה רוצה ללכת על האבנים האלה, שגורמים

 לאדם סחרחורת? האם לא טוב יותר ללכת לניצה, עיר שיש בה גנים, מוסיקה,

 מוניות, חנויות? בני אדם נוצרו בשביל לחיות בין בני אדם, ולא בין אבנים, במו
 נחשים.71

 כמו היחס לנוף, כותב שטאל, כך גם היחס לפרחים ולבעלי חיים. הוא מעיד את

 שמריהו לוין, הכותב בזיכרונותיו על העיירה היהודית במזרח אירופה, שהיהודים לא

 נהגו לנטוע עצים, ואת הסופר י״ל פרץ, הכותב שעציצי פרחים אינם מצויים דרך כלל

 אצל חלונות של יהודים, ואם מוצאים עציץ בחלון של יהודי, אות הוא כי בעליו

 קורא את ״הצפירה״ כלומר — הוא כבר נוטה למודרניות (גם אריאל הירשפלד

 כתב, כאמור לעיל, על חסרון העציצים בחלונות החרדים, אך איזה הבדל באווירה).

 הערה מעניינת מאוד מביא שטאל, על הסופר היהודי מוריס סמואל, שכתב ספר על

 לשון היידיש. הוא מציין שבלשון זו אוצר המלים הנוגע לטבע מוגבל ביותר, יש מעט

 מאוד שמות של עצים ופרחים, וקשה מאוד לתרגם ליידיש תיאורי טבע מהשירה

 האנגלית — אף שהיהודים גרו בעיירות ובכפרים בקרבה פיסית לטבע.

 אם היהודים מגדלים צמחים, אלה צמחי מרפא או בשמים, שיש להם שימוש מעשי

 77 שטאל, שם, עמ׳ 16-15.
 78 שטאל, שם, עמי 16.
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 חלק א: מקורות ועמדות

 או שימוש דתי(כגון בשמים להבדלה), אבל לא למטרה אסתטית. הוא הדין בבעלי

 חיים. היהודים גידלו בעלי חיים שאפשר להפיק מהם תועלת, כמו עופות, עז או פרה,

 אך לא חיות בית לשעשועים. שטאל מביא מקורות מגוונים ליחס שלילי אל מגדלי

 חיות מחמד וכלבים! הדבר נתפס כ״מעשה ערלים״.

 חוזרת השאלה למקומה: החרדים, שלא עסקו בחקלאות ולא גידלו בעלי חיים לשם

 פרנסה, מה ראו להסתייג מכל אלה? נחזור אל תיאורה של אדריכלית הנוף בעיריית

 בני ברק: ילדיה מכירים שמות של צמחים ובעלי כנף, אך נמנעים מלהפגין את

 ידיעותיהם בין חבריהם החרדיים, פן ייחשבו ליוצאי דופן. האם ידוע לנו איזה שיעור

 מילדי ישראל יודעים בכלל להבחין בין פרחים שונים? בין חרקים ובין בעלי כנף?

 הסופר מאיר שלו בקי היטב בטבע לרכיביו השונים. בקיאות זו מוצאת ביטוי בספריו

 ובמאמריו. ברשימה משלו, הוא מפרט שמות פרי עץ התאנה לעונותיה — פגה ובכורה,

7 הוא מעיר על העושר הלשוני הזה ועל חשיבות התאנה בתקופת  סתוונית וסייפית.9

 התנ״ך והמשנה. ״היום״, הוא אומר, ״יש רק ׳תאנים׳״. בקיאות בתחום כלשהו אינה

 באה כבדרך אגב. תורה היא ולימוד היא צריכה. לימוד פירושו הקצאת זמן, מחשבה

 וכיוצא באלה דברים הממלאים עולמו של אדם. בחור חרדי שיגלה בקיאות יוצאת

 דופן בנושאים ״חיצוניים״ יעיד על עצמו, שלא זו בלבד שהוא נהיה ״מודרני״, אלא

 שכילה את זמנו על דברים בטלים, ואם לא בטלים ממש, בוודאי פחות חשובים ממה

 שהיה עליו ללמוד: תורה.

 וכאן שוב חוזר הכל אל העיקר. אפשר להביא דוגמאות רבות, חשובות ומאלפות, על

 חשיבות הטבע, הסביבה והנוף ביהדות, על הגותם של גדולי תורה במעמד האדם מול

8 ועל החשיבות  עולם הבריאה, על חשיבותה של מה שקוראים היום סביבה בת־קיימא0

8 כל אלה אינם משפיעים על  המיוחסת לסביבה בעולמן של תפיסות יהודיות שונות.1

 סדר העדיפויות בצריכת הזמן של הגבר החרדי. עם כל החשיבות של הנושאים

 האמורים, האם חשובים הם מלימוד תורה? מול שאלה רטורית זו, מסתתמות כל

 הטענות. כל עוד היחס אל לומדי התורה ומעמדם בקהילה החרדית בישראל לא

 ישתנה, כל עיסוק שאינו לימוד תורה במשמעותו החרדית ייתפס משני בחשיבותו.

 79 מאיר שלו, ״סוף עונת התאנים״, ידיעות אחרונות, מוסף לחג, 15.9.2002.
 80 ראו: שמואל חן, ״ארץ הבריאה שוכבת בזרועות בוראה״, פטם, מס׳ 19, קיץ 2002, עמ׳ 63-57.
 81 ראו: מנפרד גרסטנפלד ונתנאל לדרברג, ״איכות הסביבה בהשקפת העולם החסידית״, כותים

 חדשים, מס׳ 7, ספטמבר 2002, עמ׳ 139-132.
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 הקהילה החרדית ואיכות הסביבה

 לפנינו מכשול אופייני לחברה מסורתית, המגבילה ביודעין ובכוונה תחילה חדירה של

 תכנים תרבותיים חדשים לעולמה. למחקר זה אין שום יומרה, ולעורכיו אין שום

 רשות, לנסות לגרום לשינוי תרבותי כלשהו בקהילה החרדית. כל שאיפתנו היא לשפר

 את איכות הסביבה במרחב שבו גרה ופועלת הקהילה החרדית. שיפור זה יכול

 להיעשות רק בשיתוף בני הקהילה ובהתמדתם. בדרכים להשגת שיתוף פעולה כזה

 נדון בפרק הסיכום של המחקר. כאן נרמוז רק על שתי דרכים עיקריות, משולבות זו

 בזו.

8 ציין הרב  בראיון עם עורכי השבועון החרדי ״משפחה״, הרב משה גרילק ואלי פליי,2

 גרילק שלתקשורת ולחינוך משקל רב ביותר בבניית היחס אל הסביבה. התקשורת

 החרדית מרבה בכתבות ובמאמרים על איכות הסביבה, ובכך מביאה את הנושא

 לתודעת הציבור החרדי ואינה נותנת לו לרדת מסדר היום. אבל, כאמור לעיל, צריך

 להציג את נושאי הסביבה כעקרונות חשובים מבחינה הלכתית: אסור לעבוד את ה׳

 בסביבה מלוכלכת, רבב על העיר החרדית דומה לרבב על בגדו של תלמיד חכם,

 סביבה חרדית מלוכלכת גורמת לחילול השם וכד׳.

 גם איש התקשורת החרדי דוד זילברשלג, בין היתר עורך ״בקהילה״, מקדיש

 מאמצים רבים, בעיתונו ובתחומים אחרים, לעורר את המודעות לאיכות הסביבה

 בקהילה החרדית. גם הוא מדגיש את חשיבות התקשורת בהעלאת נושא הסביבה,

8 זילברשלג מציג הצלחות  תוך הבאת ההנמקות ההלכתיות לפעילות הסביבתית.3

 דווקא בתחום שנחשב מטרד לא קטן, שהחרדים לא יעמדו בו — המחזור. הטרדה

 הכרוכה באיסוף מכלים וכלים שאין בהם עוד שימוש מוצגת כפעילות של מצווה,

 שהכסף הנחסך בזכותה מופנה לצדקה. וראה זה פלא — גם החרדים מקפידים על

 ״מחזור לשם מצוות צדקה״. העלאת המודעות וההיגיון ההלכתי הם רמזים לדרכי

 פעולה אפשריות. כאמור, נדון באלה, באפשרויותיהם ובמגבלותיהם, בפרק הסיכום

 של המחקר.

 82 בראיון ביום 21.6.2002.
 83 בשיחה ביום 2.9.2002.
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 איכות הסביבה
 בקהילה החרדית
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כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל



 מבוא: ניתוח עבודות ומחקרים שנעשו בנושא הקהילה

 החרדית ואיכות הסביבה

 ניתוח העבודות והמחקרים1 עוסק ביחסה של האוכלוסייה החרדית לנושאי איכות

 הסביבה העירונית. ההנחה הבסיסית היא, כי לאוכלוסייה החרדית צרכים שונים

 מאלה של האוכלוסייה הכללית בשל אופייה השונה — החברתי והקהילתי. אפשר

 להצביע על מאפיינים ייחודיים של האוכלוסייה ועל נושאים סביבתיים עיקריים

 המופיעים במחקרים:

 אפיון האוכלוסייה החרדית

 אורח החיים של האוכלוסייה החרדית מייחד אותה מכלל האוכלוסייה. הדרישות

 המיוחדות הנגזרות מן הצביון הדתי והמאפיינים השונים של משק הבית החרדי

 יוצרים מצב פיסי מורכב, אשר אחד מסממניו הוא ריכוזיות וצפיפות.

 תפרוסת

 האוכלוסייה החרדית מאופיינת באורח חיים קהילתי, ברמת צפיפות גבוהה

 ובעירוניות. היא מרוכזת בעיקר בערים — באזורים ותיקים וצפופים מאוד בבני

 ברק ובירושלים (דוגמת השכונות מאה שערים, בית ישראל וכר), באזורי מגורים

 חדשים, אשר יועדו מלכתחילה לאוכלוסייה חרדית — שכונות חדשות בערים (דוגמת

 הר נוף ובית שמש) ויישובים חדשים, שכל אוכלוסייתם חרדית (דוגמת ביתר עילית

 וקריית ספר). בערים אלו מרוכזת האוכלוסייה באזורים מוגדרים — שכונות

 הומוגניות, שבהן מספקת הקהילה החרדית בעצמה את מרב השירותים הקהילתיים־

 חברתיים.

 1 צירצמן א., עמיר ש., פרנקל א., ״הנחיות לתכנון שטחים פתוחים בשכונות מגורים — מחקר
 אמפירי השוואתי בין אוכלוסייה חילונית לחרדית״, המכון לחקר העיר והאזור, הטכניון, 1991 ;
 כהן א., ״התפתחות העיר בני ברק כעיר סטליטית בעלת גוון מיוחד״, עבודה לתזה, המכון לחקר
 העיר והאזור, הטכניון, 1972 ; צירצמן א., גינסבורג י., ״תכנית אב בני ברק, נספח חברתי״, המרכז
 לחקר העיר והאזור, הטכניון, 1997 ! הרשקוביץ ש., ״האוכלוסייה החרדית בירושלים, מאפיינים
 וצרכים״, עיריית ירושלים, היחידה לחשיבה אסטרטגית, 1993¡ צ׳רצמן א., פרנקל א., ״קווים
 מנחים לבנייני מגורים לאוכלוסייה החרדית״, הטכניון, 1992 ; רכס א., אשכול ש., סגל ע., קפלן
 מ., ״תכנית אב לשטחים פתוחים ירושלים, שלב ב׳ — ביקושים״, עיריית ירושלים ומנהל מקרקעי

 ישראל, 1993.
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 הקהילה ההדדית ואיכות הסביבה

 מאפיינים

 אפשר להצביע על מספר מאפיינים באוכלוסייה החרדית, המייחדים אותה מכלל

 האוכלוסייה:

 • הרכב גילאים. בקרב האוכלוסייה החרדית בולט שיעורם הגבוה של ילדים.

 • גודל משפחה. מספר הנפשות הממוצע במשפחה גבוה בהרבה מהממוצע הכללי של

 האוכלוסייה היהודית (כמעט פי שלושה).

 • רמת הכנסה. הכנסה נמוכה לנפש לעומת כלל האוכלוסייה, מאפיין הנובע מגודל

 המשפחה ומיכולת ההשתכרות הנמוכה.

 • צפיפות דיור. מספר הנפשות הגבוה במשפחה והמעמד הכלכלי מביאים לדיור

 בצפיפות הגבוהה מהממוצע העירוני.

 • מוסדות ציבור. שיעור גבוה של מוסדות ציבור לעומת שיעורם באוכלוסייה

 החילונית, הנגזר מאורח החיים הדתי־קהילתי: בתי כנסת, בתי מדרש, תלמודי

 תורה וישיבות ומקוואות. על אלה יש להוסיף את הדרישות להפרדה בין המינים,

 המחייבות כפילות במקרים רבים.

 יחס לנושאים סביבתיים

 מתוך ניתוח העבודות עולה, כי הנושאים הקשורים באיכות הסביבה העירונית נוגעים

 לרבים באוכלוסייה החרדית. מרב הביטויים לחוסר שביעות רצון משכונת המגורים,

 שהתקבלו בראיונות ובשיחות בקרב האוכלוסייה החרדית, היו קשורים לאיכות

 הסביבה, לעומת נושא אספקת שירותים חברתיים וקהילתיים, שבו שביעות הרצון
 גבוהה יותר.2

 בעבודות ובמחקרים בולטים מספר תחומים סביבתיים, המושכים תשומת לב

 וביקורת רבה מצד האוכלוסייה החרדית — שטחים פתוחים, גני משחקים, ניקיון

 ותברואה ותחושת צפיפות. נושאים אחרים, דוגמת רעש, חוסר צמחייה וסביבה

 מוזנחת, זוכים לביטוי מינורי יותר מבחינת עוצמת הביקורת של האוכלוסייה

 החרדית.

 אפשר להסביר הפרדה זו בהפרדה בין נושאים הנתפסים כצורך קיומי ובסיסי, דוגמת

 2 ייתכן כי בנושאים החברתיים הקהילה עצמה אחראית על טיב השירותים ואופיים, ולכן הביקורת
 כלפי הרשויות התמקדה בנושאים הסביבתיים.
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ת הסביבה בקהילה החרדית מ י  חלק ב: א

 נושא הניקיון והתברואה או הצורך להעסיק את הילדים בגני משחק, לבין מה שיכול

 להיתפס כ״מותרות״, דוגמת הימנעות מרעש או ערכים אסתטיים.

 גני משחקים לילדים ושטחים פתוחים

 עיקר הביקורת של האוכלוסייה החרדית בנושא הסביבתי הופנתה לחסרונם של

 מקומות משחק מחוץ לבית. רמת אי שביעות הרצון הייתה הגבוהה ביותר, לעומת

 הרמה ביתר הנושאים הסביבתיים והשירותים העירוניים (גם בהשוואה לרמת שביעות

 הרצון של האוכלוסייה החילונית בנושא זה). הביקורת התמקדה במחסור בגנים

 ציבוריים, ברמה לא מספקת של מתקנים, של גיוון ושל בטיחות ובהיעדר תנאי נוחות.

 שיעור השטח הפתוח בשכונות החרדיות נמוך לעומת השטח הפתוח בכלל אזורי

 העיר, בהתחשב בצפיפות, ברמת הדיור ובשיעור הגבוה של הילדים באוכלוסייה. כלומר,

 גם אם פורמלית מתקבל יחס שווה של שטח ציבורי פתוח לנפש, נתון שאינו מתחשב

 במבנה הגילים, למשל, הרי שבשל תנאיה המיוחדים של האוכלוסייה החרדית, יחס זה

 מוטה לרעה. בפועל, הילדים הם המשתמשים העיקריים בשטחים הפתוחים בשכונה.

 טענה על מחסור בולט בשטח פתוח הובעה על ידי האוכלוסייה בבני ברק (תכנית אב

 לבני ברק); יותר ממחצית הנשאלים החרדים משתמשים בגנים ציבוריים מחוץ לבני

 ברק, למרות אי־הנוחות הכספית והמנטלית הכרוכה בנסיעה לגן באזור חילוני.

 לסיכום, ההבדל בשימוש בשטח הפתוח בין אוכלוסייה כללית לחרדית הוא בהיקף

 השימוש ולא באופן השימוש. כלומר, הצורך להעסיק ילדים בגנים ציבוריים ובשטח

 פתוח והרצון לגוון במשחקים, ליהנות מבטיחות ומתנאי נוחות דומים באוכלוסייה

 החרדית ובאוכלוסייה החילונית. ואולם שיעור המשתמשים מתוך האוכלוסייה

 החרדית גבוה יותר, והוא נובע ממאפייניה — משפחות גדולות ומרובות ילדים

 וצפיפות דיור גבוהה — המקטינים את אפשרויות השהייה של הילדים בבית
 ומעצימים את הצורך לצאת אל השטח הפתוח השכונתי.3

 תברואה וניקיון

 מפגעי ניקיון ואשפה הם גורם מפריע, הן חזותית והן תברואתית, לרוב האוכלוסייה

 3 מאפיין נוסף של האוכלוסייה החרדית הוא היעדר מכשיר טלוויזיה או מחשב(ממניעים דתיים ולא
 בהכרח כלכליים). נוכחותם של מכשירים אלו באוכלוסייה הכללית מגדילה את זמן שהייתם של

 הילדים בבית. ולהיפך, באוכלוסייה הדתית תהיה שהיית הפנאי מחוץ לבית.
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 החרדית. הלכלוך הנערם ברחובות מגביר את תחושת ההזנחה הסביבתית. גודלה של

 המשפחה החרדית וצפיפות הדיור הגבוהה יוצרים צורך תכוף בפינוי אשפה,

 בהשוואה לסטנדרטים הכלל־עירוניים. כיוון שמראה כמויות האשפה הגדולות,

 המצטברות ברחוב סמוך לפחי האשפה, הוא מהמאפיינים הבולטים של סביבת

 המגורים החרדית, נוצר קישור תדמיתי בין סביבה חרדית ללכלוך. קשר זה מחזק

 את הדימוי המוזנח של שכונות חרדיות.

 תחושת צפיפות

 מאפייני האוכלוסייה החרדית — משפחות גדולות, ילדים השוהים בעיקר מחוץ

 לבית, הולכי רגל מרובים ברחוב (בשל מספר קטן יחסית של בעלי רכב) — יוצרים

 ריכוז גבוה של אנשים על פני שטח מצומצם. תחושה של הזנחה סביבתית ומחסור

 בשטחים פתוחים מגבירים אף הם את תחושת הצפיפות. כלומר, תפיסת הצפיפות

 קשורה הן לכמות האנשים והן לאופי הסביבה הפיסית.

 סיכום

 איכות הסביבה העירונית נוגעת לרבים באוכלוסייה החרדית. ניתוח העבודות

 והמחקרים שלפנינו מבטל את ההנחה כי סגנון החיים השונה של האוכלוסייה

 החרדית מפחית את הצורך בשטחים פתוחים, להפך, מאפייני האוכלוסייה החרדית,

 המייחדים אותה מן האוכלוסייה הכללית — משפחות מרובות ילדים המתגוררות

 בצפיפות גבוהה — מגבירים את הצורך של אוכלוסייה זו בשטחים פתוחים.

 העמדה העולה מן המחקרים היא כי האוכלוסייה החרדית מעוניינת בשיפור איכות

 הסביבה בשכונות המגורים. אמנם למהות החברתית והדתית של אזור המגורים

 חשיבות מרכזית; השיקול המכריע בבחירת מקום מגורים מושפע מהקרבה הפיסית

 לקהילה ולמוסדותיה ולא מהתנאים הסביבתיים. ואולם מבחינת המודעות למפגעים

 סביבתיים, כגון לכלוך, הזנחה ומחסור בשטחים פתוחים, אין הבדל בין רמת שביעות

 הרצון(או אי־שביעות הרצון) מאיכות הסביבה שהפגינה האוכלוסייה החרדית לבין

 רמתה בכלל האוכלוסייה.

 השהייה המוגברת בשטח הציבורי(ילדים ומבוגרים בגני המשחקים וברחוב), מצבורי

 האשפה ומיעוט טיפוח וצמחייה יוצרים תחושה של עומס סביבתי וצפיפות; החברה

 החרדית ערה להם ומבקרת אותם.

 המסקנה הנובעת מהביקורת הסביבתית היא, כי יש להתאים את הסטנדרטים
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 הסביבתיים למאפייניה הייחודיים של האוכלוסייה החרדית, על ידי אימוץ גישה

 סביבתית פונקציונלית המתמקדת בצרכיה הבסיסיים של אוכלוסייה זו (למשל —

 הוספת מקומות משחק לילדים, הגברת תכיפות פינוי האשפה ושמירה על הניקיון)

 ולא במה שנחשב בעיניה ל״מותרות״ (טיפוח וגינון, תחבורה, רעש ועוד). הטיפול

 הסביבתי הפונקציונלי בנושאים אלו יביא להפחתה בתחושת הצפיפות, לשינוי

 הדימוי המוזנח המאפיין היום שכונות מגורים חרדיות ולשיפור באיכות החיים של

 האוכלוסייה החרדית.

 11יחס בין אוכלוסייה לשטחים פתוחים בייושלים

 אחד הרכיבים המרכזיים שאפשר לזהות ביחס של הקהילה לסביבה הוא יחסה

 למרחב הסובב אותה, ובהקשר העירוני — לשטחים הציבוריים הפתוחים.

 במסגרת המחקר נערכה השוואה בין מספר שכונות בירושלים, כדי לעמוד על מאפייני

 יחסה של האוכלוסייה לשטחים הפתוחים הציבוריים סביבה, ומכאן להשליך על

 יחסה הכולל לערכים סביבתיים.

 לאחר בחינה ראשונית של הרכיבים הבונים יחס זה, התברר כי יש לאפיין ביטויים

 שונים, לעתים ייחודיים, לקבוצות אוכלוסייה או למקומות מסוימים. חלקם ניתנים

 לאפיון, למדידה ולביטוי אובייקטיבי כמותי, וחלקם ניתנים לבחינה ולהערכה

 סובייקטיבית בלבד.

 שטחים ציבוריים פתוחים

 השטח הפתוח העומד לרשות האוכלוסייה הוא, לכאורה, מדד פשוט לזיקתה של

 האוכלוסייה למרחב הפתוח, לסביבה, לנוף ולאיכות חיים התלויה בשטח הפתוח.

 עמדה זו נסמכת על יחס ידוע בין רמת החיים של האוכלוסייה ובין מידת הפיתוח של

 שטחים פתוחים בסביבתה הקרובה ומידת השימוש בהם. ערים נאורות בכל רחבי

 העולם, הנחשבות ״מקום שטוב לחיות בו״, מתהדרות ביחס גבוה בין שטח פתוח

 לאוכלוסייה ובריבוי גנים ופארקים עירוניים. גם ערים עתיקות, צפופות ורוויות

 סמטאות ומבוכים, משתדלות לקיים שטחים ציבוריים פתוחים. גנים ציבוריים

 גדולים הפכו להיות סמל ומופת לערים רבות בעולם (סנטרל פארק במנהטן, גניה

 הרבים של לונדון ופארק הירקון בתל אביב).
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 המדד ׳אוכלוסייה לעומת שטח פתוח׳ ניתן לבחינה בצורה מדוקדקת, ברמת השכונה,

 הרובע והאזור הסטטיסטי, והוא מאפשר לפלח נתונים על פי אזורים עירוניים

 מובהקים ולהצמיד את הנתונים לתוצאות מבחן השטח הפתוח.

 בעבודה זו נעשה שימוש רב במדד זה. איתור השטחים הפתוחים ברמה העירונית־

 שכונתית נעשה בעזרת תצלומי אוויר ובעזרת עבודות קודמות שעסקו באיתור

 ובתכנון של שטחים פתוחים ציבוריים ברמה העירונית והשכונתית.

 העבודה המרכזית אשר שימשה לצורך זה היא ״תכנית האב לשטחים פתוחים

 בירושלים״, שנעשתה עבור עיריית ירושלים, קרן קיימת לישראל ומנהל מקרקעי

 ישראל בשנים 1994-1992 (רכס אשכול, סגל, קפלן, דוחות א, ב, 1993), ולצדה

 אטלס ירושלים (1973) ונתונים סטטיסטיים מתוך שנתון ירושלים.

 השוואה שטחים פתוחים בין השכונות נעשתה במספר דרכים:

 רמת המקרו - כלל השכונות בירושלים

 סקירה ואפיון של שטחים פתוחים ברמה העירונית־שכונתית נעשו לעיר ירושלים,

 והם מקיפים שתי צורות עבודה ושתי תקופות בחיי העיר:

 1. אפיון קרטוגרפי כללי של שטחים פתוחים בירושלים

 מיפוי זה נסמך על מפת השטחים הפתוחים שנעשתה בירושלים בשנת 1973,

 המופיעה באטלס ירושלים, ועל תצלומי אוויר של העיר משנות התשעים.

 מתודולוגיה

 אופיינו שלוש דרגות של תפוצת שטחים פתוחים: שתי דרגות קיצוניות — אזורים

 שרמת הירק בהם גבוהה ושכונות הבולטות בהיעדר ירק בהן, ובין שני הקצוות דרגות

 ביניים — אזורים שרמת הירק בהם בינונית.

 תוצאות

 אזורים ברמת ירק גבוהה. הבולטים באזורים אלה הם שכונות יהודיות שתוכננו ונבנו

 כשכונות גנים בתחילת המאה ה־20, כמו רחביה ותלפיות, ושכונות אשר נבנו כשכונות

 לעשירים ערביים, עם בתים נמוכים המוקפים גנים, כמו בקעה ואבו תור. צירוף של

 הרקע ההיסטורי־תכנוני והרמה החברתית־כלכלית הגבוהה הוא הגורם לכך שאזורים

 אלו בולטים ברמת הירק במפת אטלס ירושלים משנת 1973 ובתצלומי אוויר עדכניים.

 אזורים ברמת ירק נמוכה. במפה ובתצלומי האוויר נראה אזור העיר העתיקה ומרכז
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 העיר, ובו כמות קטנה מאוד של ירק ושל שטח פתוח. הצפיפות בעיר העתיקה הלכה

 והתעצמה עד אמצע המאה ה־19 ועד היציאה מחוץ לחומות, אל האזור הנקרא היום

 ״מרכז העיר״. הצפיפות בעיר העתיקה, שסמטאותיה צרות ומתפתלות, לא אפשרה

 קיומם של שטחים פתוחים וגינות ירק. השכונות היהודיות הראשונות שנבנו

 מחוץ לחומות בשלהי המאה רד19 (אזור ״מרכז העיר״) — מאה שערים ובנותיה,

 הנחלאות, סביבת רחוב יפו ועוד — תוכננו כשכונות צפופות יחסית בשל הביקוש

 הגבוה לקרקעות, ורחובותיהן היו צרים. (אף שעל פי התקנונים נראה כי במרבית

 השכונות הייתה כוונה להשאיר שטח פתוח לאילנות ולאוויר טוב, הן נבנו במתכונת

 צפופה וסגורה). מצב זה נשאר במתכונתו עד היום: הצפיפות במרכז העיר גבוהה,

 הרחובות צרים, השטח הפתוח והצמחייה מעטים מאוד, ומעמדן החברתי־כלכלי של

 שכונות מרכז העיר נמוך יחסית.

 אזורים בדרגות ביניים של רמת הירק. השכונות שנבנו בירושלים החל מסוף שנות

 השישים, בעיקר שכונות מודרניות שהוקמו בשנות השמונים והתשעים, כמו גילה, הר

 נוף ורמות, הן בדרגות ביניים של רמת הירק ובסטנדרטים מודרניים.

 מסקנות

 רמת הפיתוח של שטחים פתוחים וירוקים בשכונות השונות נובעת בעיקר מן הרקע

 ההיסטורי־תכנוני ומהתנאים להקמת השכונות, והיא תואמת את המעמד החברתי־

 כלכלי של האוכלוסייה. בשכונות מרכז עיר ותיקות וצפופות, שאוכלוסייתן ממעמד

 חברתי־כלכלי נמוך, רמת הירק נמוכה באופן בולט לעומת אזורים אחרים בעיר.

 היעדר שטחים פתוחים ושטחי ירק מעצים את המראה הבנוי בצפיפות של אזורים

 אלו. לעומתן, שכונות גנים ותיקות, שאוכלוסייתן ממעמד חברתי־כלכלי גבוה, נראות

 על גבי המפות בעוצמת ירק גבוהה מאוד. השכונות האחרות עומדות בדרגות ביניים

 של ירק, ובשכונות המודרניות (שנבנו החל משנות השמונים) אפשר להבחין בכמות

 גדולה יותר של שטחים פתוחים ושל צמחייה.

 נמצא מתאם בין רמת הירק לאופי השכונה בהיווסדה, לרקע להקמתה ולמצב

 החברתי־כלכלי של תושביה. לעומת זאת, לא נמצא מתאם בין האופי הדתי של

 השכונה לרמת הירק. לדוגמה, שכונת בית וגן נבנתה בשכונת גנים, וכך, אף

 שאוכלוסייתה החרדית דומיננטית, רמת הירק הגבוהה נשארה בשכונה מראשיתה.

 כמות הירק בשכונות החרדיות הר נוף ורמת שלמה גדולה יחסית, מכיוון שהן נבנו

 כסטנדרטיים מודרניים מבחינת כמות השטח הפתוח והטיפוח.
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 2. השוואת נתוני שטחים פתוחים ברמה העירונית

 תכנית אב לשטחים פתוחים בירושלים ערכה סקירה מקיפה (כמותית ואיכותית) של

 השטחים הפתוחים העירוניים ברמה השכונתית והשוותה את השטח הפתוח בכל

 שכונה לשטח הכולל של השכונה ולאוכלוסייתה.

 מתודולוגיה

 תכנית האב לשטחים פתוחים (שלב ג׳), אשר נערכה בשנת 1995, כוללת סיכומים של

 כלל השטחים הפתוחים ואפיונם בכל אחת משכונות ירושלים. על פי נתוני תכנית

 האב, ניתן לבחון את השטח הפתוח בכל שכונה בירושלים ולהשוותו לשטחים

 פתוחים בשכונות אחרות בעיר. סיכומים אלה מפרטים:

 • שטח פתוח שכונתי ביחס לשטח השכונה;

 • שטח פתוח מפותח בשכונה ביחס לגודל האוכלוסייה;

 • שטח פתוח סטטוטורי בשכונה ביחס לגודל האוכלוסייה;

 • שטח פתוח מפותח מתוך כלל השטח הפתוח בשכונה.

 תוצאות העבודה רוכזו בכמה טבלאות שעובדו מתוך החומר המקורי, והן מציגות

 תמונה כללית של שטחים פתוחים בירושלים. מאחר שעניינה של עבודה זו בשכונות

 החרדיות, הודגשו נתוני שכונות אלו ונתוני שכונות שנמצאו מתאימות להשוואה.

 תוצאות

 שטח פתוח שכונתי ביחס לשטח השכונה. השכונות שבהן היחס בין השטח הפתוח

 לשטח השכונה גבוה הן בעיקר שכונות פריפריאליות, שנבנו לאחר שנת 1967. בין

 השכונות שבהן היחס הזה גבוה ביותר היו גבעת שפירא (הגבעה הצרפתית), תלפיות

 מזרח, בית וגן וגבעת מרדכי, כלומר שכונות חילוניות, דתיות וחרדיות. כך גם בקצה

 השני של הסקלה — השכונות שבהן היחס הזה נמוך הן השכונות הוותיקות במרכז

 העיר, שכונות חילוניות כמו בית הכרם ומורשה, שכונות חרדיות כמו מאה שערים

 וסנהדריה ושכונות ערביות.

 לסיכום. לא נמצא קשר בין ״מידת הדתיות״ של השכונה לבין כמות השטח הפתוח

 בה, ולעומת זאת בולט הקשר בין הוותק של השכונה לכמות השטחים הפתוחים בה.

 (ראו שרטוט 5 בעמ׳ 90).

 שטח פתוח מפותח בשכונה ביחס לגודל האוכלוסייה. מדד זה מעריך את היחס בין

 השטח הפתוח המפותח — גני שעשועים, גינות וכיכרות — ובין גודל האוכלוסייה
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 בשכונה, כלומר, היקף שטח ציבורי פתוח (שצ״פ) מפותח ביחס למשתמשים בו.

 מיקום השכונות על פני הסקלה מראה כי שכונות ותיקות, שאוכלוסייתן בעלת מעמד

 חברתי־כלכלי גבוה, כמו טלביה, ימין משה ונווה שאנן, ממוקמות בראש הטבלה,

 ושכונות צפופות, במעמד חברתי־כלכלי בינוני ונמוך, כמו סנהדריה, פסגת זאב, מאה

 שערים ונחלאות, ממוקמות בתחתית הטבלה. אף שכמות השטח הפתוח ביחס לשטח

 השכונה גדולה יותר בשכונות אלו (פרט לנחלאות), צפיפותן הרבה מביאה ליחס

 הנמוך מאוד בין השטח המפותח לגודל האוכלוסייה.

 שכונות חרדיות נוטות להיות צפופות מאוד מכיוון שמשפחות חרדיות הן משפחות

 מרובות ילדים. בשל היחס הנמוך בין השטח המפותח לגודל האוכלוסייה, שכונות

 חרדיות צפופות כמו סנהדריה ומאה שערים ממוקמות בתחתית הטבלה. לעומתן,

 בשכונות דתיות וחרדיות כמו בית וגן וגבעת מרדכי היחס בין השטח הפתוח המפותח

 לגודל האוכלוסייה הוא בין הגבוהים. כלומר, לא נמצא קשר בין המאפיין הדתי של

 השכונה ליחס בין השטח הפתוח המפותח לגודל האוכלוסייה, אולם מכיוון ששכונות

 חרדיות מתאפיינות בצפיפות גבוהה ביותר ובמעמד חברתי־כלכלי שאינו גבוה, חלק

 מן השכונות שבתחתית הטבלה הן שכונות חרדיות פנים־עירוניות ותיקות. (ראו

 שרטוט 6 בעמ׳ 91).

 שטח פתוה סטטוטורי בשכונה כיחס לגודל האוכלוסייה. היחס בין גודל

 האוכלוסייה להיקף השטח הציבורי הפתוח הסטטוטורי, או המפותח, דומה בדרך

 כלל ליחסים במדדים האחרים. כלומר, שכונות מרכז עיר ותיקות וצפופות, כמו

 נחלאות, סנהדריה ומאה שערים, ממוקמות בתחתית הטבלה, אולם שכונות ותיקות,

 בעלות מעמד חברתי־כלכלי גבוה, שהיו בראש הטבלה ביחס בין אוכלוסייה לשטח

 ציבורי פתוח מפותח — בנושא היחס בין אוכלוסייה לייעוד שצ״פ סטטוטורי

 ממוקמות נמוך יותר בטבלה. (ראו שרטוט 7 בעמ׳ 92).

 שטח פתוח מפותח מתון כלל השטח הפתוח בשכונה. שכונות שבהן השטח הפתוח

 המפותח כולל שיעור גבוה של השטח הפתוח בשכונה הן רחביה והמושבה הגרמנית,

 ומעט אחריהן — שכונות בית וגן, גבעת מרדכי ורוממה. בשכונות האחרות השטח

 הפתוח המפותח שווה לשטח הפתוח הבלתי מפותח או פחות ממנו, כלומר, רק כחצי

 השטח הפתוח בשכונה — או פחות מחציו — מפותח. בשכונות מרכז עיר ותיקות,

 כמו סנהדריה, מורשה והמע״ר המזרחי, שבהן השטח הפתוח הכללי מועט ביותר,

 חלק ניכר מן השטח הפתוח נותר בלתי מפותח. (ראו שרטוט 8 בעמ׳ 93).
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 מ״ר שטח פהוח מפותח לגפש
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 מסקנות

 ברמה הכלל־עירונית, נראה כי אין קשר, ולו הקלוש ביותר, בין האפיון החרדי של

 השכונה ובין המדדים הכמותיים הקשורים בשטחים פתוחים עירוניים, כלומר, בהיקף

 שטח פתוח ביחס לשטח השכונה, ביחס לאוכלוסייה ובמידת הפיתוח של השטח.

 הקשר הנגלה לעין הוא בעיקר ברמה החברתית־כלכלית, שם נמצא מתאם טוב בין יחס

 השטחים הפתוחים בשכונה לרמת הפיתוח של השטח הפתוח ובין המצב הסטטוטורי

 של השטחים הפתוחים לרמה החברתית־כלכלית של השכונה. העובדה ששכונות

 חרדיות המסמלות את ההוויה החרדית, דוגמת מאה שערים ובנותיה, הן בדירוג

 חברתי־כלכלי נמוך, יצרה ללא ספק את הדימוי הידוע (שקיבל ביטוי ב״רשימות על

 מקום״ של הירשפלד), הקושר סביבה ירודה ל״מידת החרדיות״ של השכונה.

 רמת המיקרו - השוואה בין שכונות חילוניות לחרדיות מבחינה כמותית וחזותית

 בשלב זה נערכה עבודה מפורטת, העוסקת בשלושה זוגות של שכונות שנמצאו בנות

 השוואה. בחינת השכונות נעשתה על פי שני מדדים: הראשון — כמותי אובייקטיבי,

 הבוחן יחס של אוכלוסייה לשטח, רמה חברתית־כלכלית ועוד; השני — סובייקטיבי

 התרשמותי, המתאר חזותית את זוגות השכונות. הפרק מלווה בטבלאות נתונים

 ובתמונות הממחישות את התיאור.

 1. השוואת סיכומי שטחים פתוחים גרמה השכונתית

 מתודולוגיה

 אפיון מדויק של השטחים הפתוחים בשכונה, פריסתם, מעמדם ויחסם לאוכלוסייה,

 אפשר לעשות בדרך של השוואה מפורטת בין השכונות. ניסוח שאלת המחקר —

 ״מהו יחסה של הקהילה החרדית לסביבה, כפי שהוא מתבטא בשטחים הפתוחים

 הסמוכים למקום מגוריה״ — אינו יכול להיעשות בלא שתיערך השוואה לנקודות

 ייחוס אחרות, כלומר — לקהילות ולאוכלוסיות שאינן חרדיות. מאחר שעל המשתנה

 של מידת החרדיות נוספים עוד משתנים חברתיים, העשויים להשפיע על התוצאות

 בעוצמה רבה, יש לבודד משתנים אלה.

 הכוונה, כמובן, למצב חברתי־כלכלי, שכפי שנכתב לעיל קיים קשר מובהק בינו ובין

 רמת הפיתוח והיקף השטח הפתוח ברמה העירונית השכונתית.

 לפיכך נדגמו שלושה זוגות של שכונות, שרמתן החברתית־כלכלית דומה יחסית וזמן

 הקמתן קרוב. כך אפשר לבודד ברמה סבירה את המשתנה החברתי בהשוואה בין

 שכונה חרדית לשכונה חילונית כללית.
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 זוגות השכונות שנבחרו

 1. בית וגן מול קריית היובל. שכונות הדומות במעמד החברתי־כלכלי, בשטח

 ובמספר התושבים.

 2. סנהדריה מול רמות אשבול. שכונות סמוכות בצפונה של ירושלים; סנהדריה

 המורחבת ורמות אשכול נבנו לאחר מלחמת ששת הימים.

 3. מאה שערים וסביבתה מול נחלאות. שכונות ותיקות וצפופות במרכז העיר, שנבנו

 בשלהי המאה ה־19 ובתחילת המאה ה־20.

 המדדים

 ואלה המדדים שנבחנו, מתוך השנתון הסטטיסטי לירושלים ותכנית אב לשטחים

 פתוחים לירושלים (רכס אשכול, סגל, קפלן):

 • שצ״פ (שטח ציבורי פתוח) כללי בשכונה ושיעורו מתוך כלל שטח השכונה

 • שצ״פ מפותח ושצ״פ סטטוטורי ושיעורם מתוך כלל שטח השכונה

 • שיעור שצ״פ כללי, מפותח וסטטוטורי, ביחס לכמות האוכלוסייה

 • אפיון כללי של השכונה ושל תושביה

 בטבלה מס׳ 1 (עמ׳ 98) מוצגים המדדים והנתונים שהתקבלו.

 2. השוואה חזותית־איכותית בין השכונות והשטחים הציבוריים

 מתודולוגיה

 עם הבדיקה הסטטיסטית הכמותית של היקף השטח הפתוח ביחס לשטח השכונה

 ולאוכלוסייה, נבחן מדד נוסף, חזותי, שאינו ניתן לכימות אלא להשוואה איכותית

 התרשמותית בין זוגות השכונות. השוואה זו עוסקת במידת הטיפוח של השכונה

 ברמת השטח הציבורי וברמת הפרט — בהיותה מאפיין התורם לאווירה בשכונה

 ולדימויה, וביחס התושבים לנושאי איכות הסביבה.

 תיאור שלושת זוגות השכונות (בהשוואה בין שכונה חרדית לשכונה חילונית כללית)

 מלווה בתמונות אופייניות.

 מדדים להערכת השכונה

 ואלה המדדים שנבחנו:

 גרמה הציבורית. גנים ציבוריים, טיפוח רחוב — עצים, כיכרות, פרחים, ריהוט רחוב

 (פנסים, ספסלים ושילוט), ניקיון.
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 גרמת הפרט. גינות פרטיות, מרפסות וחזיתות.

 ההשוואה החזותית של זוגות השכונות מובאת בסוף חלק ב׳.

 3. תוצאות ההשוואה גרמה השכונתית

 מאה שערים וסביבתה מול נחלאות

 רקע להשוואה. שתי השכונות נבנו בסוף המאה ה־19, הן סמוכות למרכז העיר, ויש

 בהן מרכזי מסחר ושירותים עצמאיים — מעיין מע״ר חיצוני נוסף, המשמש הן את

 אוכלוסייתן והן את תושבי כלל העיר.

 בהיותן שכונות ותיקות וצפופות, נעדרות שתיהן שטחים ציבוריים פתוחים. היעדר

 זה נעוץ ביחסם של בוני השכונות, לדורותיהם, ובדינמיקה שהתפתחה בשכונות עם

 השנים.

 ממצאים. בשכונת מאה שערים נמצא שיעור נמוך של שצ״פ, בכל רמות ההתייחסות

 (ראו טבלה מס׳ 1). בנחלאות נמצא שיעור נמוך קיצוני בכל רמות ההתייחסות,

 לאמור, בהשוואה לשטח המוחלט של השכונה ולמספר האוכלוסין. לעומת הבדל

 בשיעור השטח הפתוח בין שתי השכונות — בשכונת נחלאות שיעור השטח הפתוח

 נמוך לעומת שיעורו בשכונת מאה שערים — סקירה חזותית של השכונות מורה על

 הבדל מהותי באופיין.

 בשכונת נחלאות ניכר טיפוח רב ברמת הפרט, יש עציצים פורחים בפתחי הבתים

 ואדניות בחלונות, עצים מטופחים, בהם עצי נוי ועצי פרי. ניכר גם טיפוח סביבתי

 בדמות אריחים צבעוניים, סורגים וסבכות, פרטים התורמים לאווירתה הציורית של

 השכונה. במאה שערים נעדרים מאפיינים אלה ברמת הפרט, ועובדה זו, יחד עם

 היעדר שטחי הירק, תורמת לדימויה ״חמור הסבר״ של השכונה.

 שכונת בית וגן מול קריית היובל

 רקע להשוואה. הנתונים הפיסיים והרקע ההיסטורי בשתי השכונות במערבה של

 העיר דומים ביותר: הגרעין ההיסטורי של שכונת בית וגן הוקם בשנת 1925, אולם

 תנופת הבנייה והפיתוח בשכונה הייתה לאחר הקמת המדינה, בעת הקמתה של

 שכונת קריית היובל. שטח השכונות כ־2,000 דונם כל אחת, וכ־20,000 תושבים

 מתגוררים בכל שכונה.
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 ממצאים. תמונת השטחים הפתוחים בשתי השכונות שונה לחלוטין. שיעור השטחים

 הפתוחים בקריית היובל נמוך בצורה מובהקת לעומת השיעור בשכונת בית וגן. (ראו

 טבלה מס׳ 1)

 בשכונת קריית היובל רמה נמוכה יותר של שטח פתוח ציבורי, מפותח ולא מפותח,

 ביחס לשטח השכונה ולכמות התושבים. היחס בין האוכלוסייה לשטח הפתוח (מ״ר

 לנפש) נמוך ביותר מ־50% לעומת שכונת בית וגן, וביחס לגודל השטח הפתוח

 המפותח — הפער בין השכונות גדול יותר.

 סקירת השכונות מעלה תמונה שונה. ברמת שטחי הציבור, בשתי השכונות קיים שפע

 של ירק, והאווירה הכללית היא של שכונות גנים פורחות. עיון מדוקדק יותר ברמת

 הפרט מורה כי רמת טיפוח החצרות הפנימיות בקריית היובל גבוהה יותר. יש יותר

 עצים וצמחי נוי, והדימוי הכללי המתקבל ירוק יותר, למרות הכמות הקטנה יותר של

 השטח הפתוח.

 שכונת סנהדריה מול רמות אשכול

 רקע להשוואה. שתי השכונות, סנהדריה ורמות אשכול, סמוכות זו לזו. שכונת

 סנהדריה הוותיקה נבנתה בתחילת המאה העשרים, רמות אשכול וסנהדריה

 המורחבת הוקמו בתחילת שנות השבעים, בתנופת הבנייה שפקדה את העיר לאחר

 מלחמת ששת הימים. הבנייה בשתי השכונות דומה באופייה, אך הרמה החברתית־

 כלכלית בשכונת רמות אשכול גבוהה מעט יותר.

 ממצאים. בשכונת סנהדריה הצפיפות גדולה פי שלושה והרמה החברתית־כלכלית

 נמוכה מזו שבשכונת רמות אשכול (ראו טבלה מס׳ 1). ואולם השטח הפתוח בשכונת

 רמות אשכול גדול מהשטח הפתוח בשכונת סנהדריה: היחס בין שטח השכונה לשטח

 הציבורי הפתוח המפותח גדול פי ארבעה, ומבחינת יחס בין האוכלוסייה לשטח

 המפותח ההבדלים בין השכונות קיצוניים הרבה יותר.

 בחינת השכונות מעלה תמונה דומה ברמה החזותית האיכותית. שכונת רמות אשכול

 היא שכונת גנים שופעת ירק, ברמה הציבורית והפרטית; עצים גבוהים לאורך

 הרחובות, חצרות מטופחות ומראה כללי עשיר בירק. בשכונת סנהדריה הרושם

 הכללי אינו ירוק, והצבע השולט הוא צבע האבן, אולם ברמת הפרט אפשר להבחין

 באיים של גינות מטופחות, עצים וצמחייה.
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 טבלה 1: נתוני אוכלוסייה ושטח של זוגות חשבונות שנבחרו(מתון ״תבנית אב לשטחים פתוחים בירושלים׳/ 1996)

 גיל
 חציוני

 צפיפות
 אוכלוסייה
 (נפש לדונם)

 רמה
 חברתית־
 כלכלית

 1-נמוכה
 4-גבוהה

 יחס
 אוכלוסייה

 שצ״פ
 מפותח

 (מ״ר לנפש)

 יחס
 אוכלוסייה

 שצ״פ
 סטטוטורי
 אוכלוסייה (מ״ר לנפש)

 שצ״פ
 סטטוטורי
 לא מפותח

 (דונם)

 שצ״פ
 סטטוטורי

 מפותח
 (דונם)

 שצ״פ
 מפותח
 (דונם)

 שטח
 שכונה
 שכונה אפיון (דונם)

 שכונת מאה שערים ושכונת נחלאות

 שכונת לב עיר ותיקה 1,580 18.7 10.5 8.5 35,760 1.5 0.3 1 26 עד 20
 אופיינית, בעלת אוכלוסייה
 חרדית מרובת ילדים. שטח

 שצ״פ נמוך ביותר, וכמעט אין
 שצ״פ מפותח

 מאה שערים

 וסביבתה

 שכונה פנים־עירונית, שצ׳׳פ 671 8.4 0.7 0.4 7,076 0.15 0.1 2 14.2 40-30
 סטטוטורי הנמוך ביותר בעיר,

 כמעט אין שצ״פ מפותח

 נחלאות

 שכונת בית וגן ושכונת קריית היובל

 בית וגן שכונה דתית־חרדית 2,103 47 107 43 19,698 12.5 10 4-3 5.7 30-20

 שכונת פריפריה, בעלת 2,218 53 64 30 18,690 7 3.5 3 13 40-30
 אוכלוסייה מבוגרת גדולה

 מעל גיל 60

 קריית היובל

 שכונת סנהדריה ושבונת רמות אשבול

 שכונה פנימית בעלת 511 12.8 7 2 17,464 1.2 0.4 2 23 . עד 20
 אוכלוסייה חרדית צעירה,

 ילדים רבים. מעט מאוד שצ״פ
 מפותח או סטטוטורי

 סנהדריה

 פריפריה. בשטח השכונה 1,159 46 46 6 11,184 8.5 4.1 4-3 7 40-20
 כלולה גבעת התחמושת

 רמות אשכול
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 ניתוח חזותי של שכונות

 מאה שערים ובנותיה מול נחלאות

 שבתת מאה שערים ובנותיה

 רקע. שכונת מאה שערים היא אחת השכונות הראשונות שהוקמו מחוץ לחומה על

 ידי ״היישוב הישן״ בירושלים, בשלהי המאה ה־19. את השכונה יסדה בשנת תרל״ד

 (1874) אגודה בשם ״מאה שערים״, שם המסמל ברכה והצלחה ומרמז על מספר

 הבתים שמייסדיה רצו להקים. תכנית השכונה הוכנה על ידי קונרד שיק — אדריכל

 גרמני. השכונה נבנתה בצורת מלבן סגור דמוי חומה, סביב חצר ציבורית, שבה

 תוכננו הפונקציות הציבוריות והשטח הפתוח: ״יהיו הבתים בנויים סביב השדרה

 כמו תיבה בד׳ רוחותיה ויהיה לכל בית חצר ותשמישיו... ובתווך ישאר מקום פנוי,

 כר נרחב בשותפות לכל בני החברה... שמה יהיו בורות מים, ושמה יהיה מקום לבית

 הכנסת, שמה יטעו אילנות להביא רוח צח וריח טוב ליושבי הבתים״ (מתוך: תיקונים

 בשכונת מאה שערים, קליגר, ירושלים שכונות סביב לה).

 מרפסות וחזיתות. החלונות והמרפסות בבתי המגורים הישנים נטולי צמחייה

 לחלוטין. כתמי צבע בולטים יוצרת הכביסה המתנועעת ברוח ושוברת את המונוטוניות

 של חזיתות האבן.

 שטחים פתוחים

 גנים ציבוריים. ברחובות בולטת נוכחות של ילדים, אולם לא נמצאו כמעט גני

 משחקים ומתקני שעשועים. הילדים מאלתרים משחקים בחצרות ובשטחים פתוחים,

 על גבי מדרגות, במעברים וברחבות מרוצפות.

 בתמונות נראים שטחים ציבוריים קטנים, נדירים, אשר טופחו במסגרת שיקום

 השכונה, ובהם שיחי נוי ועצים. בשתי הגינות אין מתקני משחק, והילדים מאלתרים

 משחקים על משטחי האבן.

 חצרות פרטיות. מבני המגורים בשכונה בני שתי קומות או שלוש, חלקם מימי

 ראשית השכונה, בסגנון שכונות החומה שנבנו בשלהי המאה ה־19. המבנים סובבים

 חצרות פנימיות מרוצפות, ולחלקם חצר קטנה הפונה אל הרחוב. הגינות בחצרות
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 הבתים בעלות מראה דומה, הצמחייה המועטה היא צמחייה מקומית, עמידה, שאינה

 נזקקת לטיפוח או לטיפול.

 טיפוח רחוב

 צמחייה. הנוכחות הצמחית היחידה היא של עצים, בעיקר עצי אורן וברוש ותיקים,

 בחצרות הבתים הפונים אל הרחוב. צמרות העצים יוצרות כתמי צבע ירוק, השובר

 את מונוטוניות מבני האבן ונראה למרחוק. כמות העצים בשכונת מאה שערים נמוכה

 ביותר — אף ביחס לסביבתה החרדית. לאורך הרחוב הראשי, רחוב מאה שערים,

 נטעה העירייה שדרת עצי נוי. העצים צעירים ונמוכים, ונראה כי רובם לא הושחתו.

 היעדר פרחים וצבע מחזק את החזות כבדת הראש של מבני האבן האחידים בצבעם.

 ריהוט יחוג (פנסים, ספסלים, שילוט). הרחוב הראשי של השכונה ומספר רחובות

 נוספים שוקמו במהלך השנים האחרונות ושינו את חזותם המוזנחת. ברחובות אלו

 הותקנו פנסים מעוצבים ולוחות גדולים למודעות ושוקמו חזיתות המבנים (בחלק

 מרחוב מאה שערים).

 ניקיון. בסמיכות לפחי האשפה הפזורים לאורך הרחוב מצטברות ערמות אשפה,

 הגולשות לסביבתן. האלמנט של מצבורי האשפה דומיננטי, בעיקר על רקע הרחובות

 הצרים של שכונת מאה שערים.

 סיכום

 שכונת מאה שערים ובנותיה נעדרות כמעט שטחי ירק וגנים. לאורך סמטאות האבן

 הצרות אין מקום לעצים ולצמחייה, חוסר הטיפוח של המבנים והחצרות מצביע על

 מצבם החברתי־כלכלי הנמוך של תושביה. לאורך הרחוב הראשי, רחוב מאה שערים,

 ובאזור הסמוך לו ניכרים אותות שיקום השכונות שביצעה העירייה, ריהוט הרחוב

 מעוצב בהתאם לאופי השכונה, ולאורך הרחוב נטועים עצים צעירים, המוסיפים צבע

 לרחוב. בגרעין השכונה נטועים עצים מעטים בלבד, אולם ברחובות הסמוכים תמונת

 הירק משתנה מעט, ובחצרות הפרטיות צומחים עצים ושיחים ותיקים, שאינם

 נזקקים לטיפול.

 טיפוח סביבתי ברמת הכלל ניכר באותם מקומות ששיקמה העירייה, אולם ערמות

 האשפה ברחוב והמחסור בגני שעשועים מעידים שצורכי האוכלוסייה בתחומים אלו

 אינם מסופקים, וכי מאפיינים כמו צפיפות גבוהה ומספר הילדים הרב במשפחה
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 דורשים סטנדרטים שונים, מעל הממוצע העירוני: יש צורך במקומות משחק רבים

 ובפינוי תכוף של האשפה.

 השכונה נעדרת טיפוח סביבתי ברמת הפרט, כמו צמחייה וניקיון, והדבר יוצר

 בשכונה — יחד עם הצפיפות הגבוהה ומבני האבן הישנים — תחושה של הזנחה

 והתעלמות מן הסביבה.

 שכונת נחלאות

 רקע. שכונת הנחלאות, בעלת הגגות הציוריים, משתפלת ממרכז העיר עד גן סאקר.

 הנחלאות נבנו החל מראשית המאה ה־20, בסוף התקופה העותומנית ובתקופת

 המנדט הבריטי. הטיפוס הנפוץ של הבתים הוא מבנה אבן בן שתי קומות או שלוש,

 לרוב הבתים גגות רעפים, ובכניסה לדירה מרפסת חיצונית. התוספות שנבנו במשך

 השנים פגעו במבנה המקורי ודרדרו את מראה השכונה.

 מרפסות וחזיתות. המאפיין הבולט של שכונת נחלאות הוותיקה הוא המרפסות

 והכניסות הציוריות, צבועות או מכוסות צמחייה ופרחים, היוצרות כתמי צבע

 בולטים בסמטאות האבן המפותלות. הטיפוח לרוב נקודתי, ברמת הפרט.

 שטחים פתוחים

 גנים ציבוריים. בחינת מצב השטח הפתוח בשכונה מגלה היעדר כמעט מוחלט של

 גנים ציבוריים ושטחים פתוחים מגוננים. השטחים הפתוחים הקיימים הם כעין

 כיכרות פתוחות במפגש בין רחובות, ובהם ספסלים וכמה עצים. בכיכרות/גנים אלה

 מבקרים קשישים, ועוברי אורח בשכונה חולפים בקרבתם ונחשפים אליהם.

 חצרות פרטיות. בהתאם למבנה המסורתי של המבנים בשכונה, חלק מן החצרות

 הפרטיות סגורות מאחורי שערים וכניסות, והחולף ברחוב יכול לעתים להציץ לתוכן.

 הרושם הוא של בינוי צפוף, חזיתות אבן לאורך הרחוב, ומתוך חצרות מטופחות

 נראים פה ושם עצים ושיחים פורחים. הטיפוח נקודתי וברמת הפרט, אולם בכל

 רחוב בולטות מספר חצרות פרטיות, המפרות את מראה האבן האחיד ויוצרות איים

 של צמחייה וצבע.

 טיפוח רחוב

 צמחייה. ברחובות השכונה מעט מאוד עצים. אלו נטועים במפגש בין רחובות ולא
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 לאורך הסמטאות הצרות והמתפתלות. לצדי הרחוב הראשי, רחוב אגריפס ששוקם

 לאחרונה, ניטעו עצים.

 ריהוט רחוב (פנסים, ספסלים, שילוש). ברחובות השכונה אשר עברו תהליך שיקום

 וחידוש ובכיכרות הפתוחות (גנים ציבוריים) מוצב ריהוט רחוב — פנסים וספסלים,

 בסגנון מתאים לאופייה המסורתי של השכונה, אולם מרבית הרחובות מחוסרי

 ריהוט רחוב.

 ניקיון. הרחובות נקיים בדרך כלל, אולם בחלק מן השטחים הציבוריים יש לכלוך

 והזנחה, גם בסמיכות לריכוז פחי האשפה השכונתיים, המשותפים למספר רחובות.

 סיכום

 לשכונת נחלאות שני מאפיינים סביבתיים בולטים: האחד — היעדרם של גנים

 ציבוריים ושטחים פתוחים. לאורך הסמטאות יש שטחים פתוחים מעטים, ציבוריים

 או פרטיים, המדגישים את תחושת המרקם הבנוי, הצפוף. המאפיין השני — טיפוח

 נקודתי פרטי בכניסה לבתים, על מרפסות וחלונות הפונים לרחוב, שערים וחלונות

 צבועים, פרחים, עציצים ואריחים מקושטים, היוצרים כתמי צבע עזים בסמטאות

 האבן הצרות.
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 בית וגן מול קריית יובל

 שבתת בית וגן

 רקע. ההכנות להקמת השכונה החלו כבר ב־1919, עקב ״יוקר הדירות הבוער בכל

 מקום בעיר והחרפת הבעיה עם תנועת ההגירה לארץ״ (פרוטוקול אגודת בית וגן,

 תרפ״ט). אופייה הדתי־מסורתי של השכונה נקבע בתקנות האגודה משנת 1925.

 השכונה הוקמה לאורך רכס במערבה של העיר, במתכונת דומה לזו של מרבית

 שכונות הגנים שקמו בירושלים. בבית וגן היו מעט מאוד גינות פרטיות וגנים

 ציבוריים: ״דלילים הם האילנות ובטלים ברוב האבנים הפזורות״ (דוד קרויאנקר,

 אדריכלות בירושלים, תקופות וסגנונות, כרך ד — הבנייה בתקופת המנדט הבריטי,

 הוצאת כתר בהשתתפות מכון ירושלים לחקר ישראל, ירושלים 1989, עמ׳ 263). בשל

 ריחוקה מהעיר התפתחה השכונה לאט מאוד, אולם לאחר 1967 נוספו בתי דירות

 משותפים רבים שאוכלוסייתם דתית.

 מרפסות וחזיתות. בכל רחוב דירות אחדות שיש בהן אדניות וצמחים במרפסות, כך

 שנוכחות הטיפוח הצמחי מועטת אך אינה נדירה.

 שטחים פתוחים

 גנים ציבוריים. על פי הסטטיסטיקה העירונית, שיעור השטח הפתוח המפותח

 בשכונה הוא מהגבוהים בירושלים. לעומת זאת, הגנים הציבוריים אינם בולטים

 בשטח או בכמות. בגינות הציבוריות יש מתקני שעשועים ועצים, בעיקר אורנים.

 במספר אתרים ברחובות הראשיים מוצבים על גבי המדרכות מתקני שעשועים,

 המספקים פונקציות של גן ציבורי (תעסוקה ומשחק לילדים), ללא גינון או

 צמחייה.

 חצרות פרטיות. הרושם הכללי של החצרות הפרטיות הוא של צמחייה וירק. הצומח

 בחצרות ותיק ואינו זקוק לטיפוח אינטנסיבי — גדרות חיות של שיחים ועצים

 שונים, לרוב אורנים וברושים. בחלק קטן מן החצרות נראה טיפוח גנני של פרחים

 ושיחי נוי.

 טיפוח רחוב

 צמחייה. לאורך הרחובות נטועים עצים, ויחד עם הצמחייה בחצרות הם מוסיפים
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 לרחוב צבע ירוק ומראה מטופח. רוב העצים גבוהים וותיקים, והם בעלי נוכחות בנוף

 השכונתי. אף שהשכונה ותיקה, הצומח אינו עשיר ומפותח.

 ריהוט רחוב (פנסים, ספסלים, שילוט). ריהוט הרחוב קונבנציונלי, ללא עיצוב

 מיוחד — פנסי תאורה, שלטי רחוב וספסלים מעטים.

 ניקיון. רחובות שכונת בית וגן נקיים בדרך כלל. סביבת פחי האשפה לרוב אינה

 מלוכלכת, ומראה פחי אשפה העולים על גדותיהם אינו שכיח.

 סיכום

 שכונת בית וגן הוקמה כעיר גנים בתחילת המאה העשרים וגדלה והתפתחה בעיקר

 בשנות השישים. הרושם החזותי־סביבתי אינו מעיד על השיעור הגבוה של שטחים

 פתוחים בשכונה (מהגבוהים בשכונות ירושלים, על פי הנתונים מן הפרק הקודם).

 בשטח הפתוח הציבורי והפרטי ולאורך הרחובות יש צמחייה, בעיקר עצים ושיחים,

 אולם במרבית המקרים הצומח נעדר טיפוח מיוחד.

 שבתת קריית היובל

 רקע. השכונה במערב העיר נוסדה בשנת 1954 — שנת היובל של הקרן הקימת

 לישראל. משרד השיכון והבינוי הקים בשכונה שיכונים מסוגים שונים: אסבסטונים,

 בתים קטנים מוקפים גינות, שיכוני עובדים בעלי מספר כניסות ועוד. הבנייה הייתה

 מהירה ותעשייתית, כדי לספק את הביקוש הגואה לדיור בשנות העלייה שלאחר קום

 המדינה.

 מרפסות וחזיתות. בשכונה מבני שיכונים ומבנים דו־קומתיים מיושנים המוקפים

 גינות פורחות. מראה עציצים ואדמות על מרפסות הבתים ובחלונות אינו שכיח במבני

 השיכונים, אולם נוכחותו בולטת במבנים הדדקומתיים.

 שטחים פתוחים

 גנים ציבוריים. השטחים הפתוחים בשכונה אינם רבים ואינם מטופחים. בגינות

 הציבוריות יש מתקני שעשועים וצמחייה מקומית עמידה, כמו עצי אורן ושיחים רב־

 שנתיים, כמעט ללא פרחים או מדשאות. פרט לגן ״המפלצת״, הגנים בשכונה

 מעוצבים באופן סטנדרטי ומטופחים במידה בינונית או נמוכה.
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 חצרות פרטיות. השקעת הדיירים בעיצוב ובגינון ניכרת. חצרות הבתים הדו־

 קומתיים מטופחות ועשירות בצמחייה מגוונת — עצים, שיחים ופרחים צבעוניים.

 החצרות המשותפות של השיכונים מטופחות או מוזנחות, בעיקר בהתאם לאופי

 האוכלוסייה ולמיקום; באזורים שאוכלוסייתם במעמד חברתי־כלכלי בינוני ומעלה,

 החצרות מטופחות ומגוונות במרבית השיכונים, ובאזורים שאוכלוסייתם במעמד

 חברתי־כלכלי נמוך, חצרות השיכונים מוזנחות ברובן, והצמחייה המקומית גדלה

 בתנאים המקומיים, ללא טיפול.

 טיפוח רחוב

 צמחייה. לאורך הרחובות נטועים עצים המוסיפים למקום צבע ונוי. כיוון שהשכונה

 ותיקה, רוב העצים גבוהים ומפותחים, וצמרותיהם נראות למרחוק. העצים בשטח

 הציבורי, יחד עם הצומח בחצרות הפרטיות, יוצרים תמונת רחוב צבעונית ומוצלת.

 באזורים בשכונה שאוכלוסייתם במעמד חברתי־כלכלי נמוך, הצומח ברחוב מועט

 ודליל יותר.

 ריהוט רחוג (פנסים, ספסלים, שילוט). ריהוט הרחוב קונבנציונלי ומיושן.

 ניקיון. הרחובות נקיים יחסית (אזורי פחי האשפה והשטחים הציבוריים). גם

 באזורים בעלי מעמד חברתי־כלכלי נמוך יותר נשמר הניקיון באזורים הציבוריים

 והפרטיים.

 סיכום

 בשכונת קריית היובל אפשר להבחין בין אזורים במעמד חברתי־כלכלי בינוני ובין

 אזורים במעמד נמוך. המבנים הדו־קומתיים מוקפים ברובם גינות מטופחות, ואילו

 סביבת מבני השיכונים משתנה בהתאם לאופי אזור המגורים.

 הרושם הכללי ברוב אזורי השכונה הוא של צמחייה רבה. ניכרת השקעה בטיפול

 הסביבתי, בעיקר ברמת הפרט. השטחים הפתוחים לרוב אינם מטופחים.
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 סנהדויה מול ומות אשכול

 שכונת סנהדריה (הישנה והמורחבת)

 רקע. השכונה נוסדה בשנת 1926, והיא קרויה על שם קברי הסנהדרין שבקרבתה.

 תושביה דתיים־חרדיים. עד מלחמת ששת המים הייתה השכונה על גבול ירדן. תנופת

 הבנייה בצפון העיר לאחר 1967 כללה את הרחבת השכונה. סנהדריה המורחבת

 תוכננה כהמשכה של סנהדריה הוותיקה ויועדה מראש לאוכלוסייה דתית. המבנים

 הארכיטקטוניים דומים לאלו של רמות אשכול — מבנים פשוטים בני ארבע קומות,

 מרוחקים מעט זה מזה. הרחבת השכונה תוכננה סביב כביש טבעת פנימי, הסגור

 לכלי רכב בשבתות.

 מרפסות וחזיתות. בשכונת סנהדריה מבני אבן סטנדרטיים בני שלושים שנים ויותר.

 למבני האבן מראה אחיד, בהיעדר עציצים וצמחים על המרפסות ובחלונות.

 שטחים פתוחים

 גנים ציבוריים. בשכונה מספר קטן של גנים ציבוריים קטנים, ובהם מתקני שעשועים

 מעטים וצמחייה דלילה. יוצא מכלל זה גן ״קברי הסנהדרין״, שיש בו מתקני

 משחקים וספסלי ישיבה מוקפים חורשת אורנים. ילדים קטנים רבים משחקים

 ברחוב או בגנים, כך שהשימוש בשטחים רב והנוכחות של הילדים ושל מלוויהם

 הבוגרים אינטנסיבית.

 חצרות פרטיות. ברוב החצרות הפרטיות לא ניכר טיפוח גנני והצמחייה היא בעיקר

 מקומית — בני־שיח רב־שנתיים ולעתים עצי אורן וברוש. צמחים אלו מאופיינים

 בהיותם חזקים, עמידים ומתפתחים ללא טיפול מיוחד. באזורים הוותיקים של

 סנהדריה הצמחייה בחצרות גבוהה ומפותחת יותר, ואילו באזורים החדשים ניכרת

 דלות הצמחייה. מספר חצרות בשכונה בלטו בגינותיהן המטופחות, העשירות

 בצמחייה מגוונת, בשיחים ובפרחים. הגינות הפרטיות המטופחות נראו בעיקר

 באזורים החדשים של השכונה (סנהדריה המורחבת).

 טיפוח רחוב

 צמחייה. לאורך מרבית הרחובות בשכונה נטועים בדלילות עצים, ואין בהם כדי

 ליצור מראה של ירק וצל. החצרות המטופחות המעטות מוסיפות כתמים צבעוניים

 לחזות הבנויה של הרחוב.
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 ריהוט רחוב (פנסים, ספסלים, שילוט). ריהוט הרחוב סטנדרטי ומיושן. לאורך

 המדרכות אין כמעט ספסלים, והמעטים שיש ממוקמים בקרבת הגנים הציבוריים או

 בתוכם.

 ניקיון. לאורך הרחובות, בשטחי בור ובעיקר בסמיכות לפחי האשפה יש ריכוזים

 גדולים של לכלוך ואשפה הגולשת על סביבותיה. החצרות הפרטיות, מיעוטן מוזנחות

 אך רמת הניקיון ברובן ממוצעת.

 סיכום

 בשטחים הציבוריים בשכונת סנהדריה — רחובות וגנים — נעשה שימוש רב על ידי

 הולכי רגל וילדים. הגנים הציבוריים מועטים וילדים משחקים בחבורות ברחובות

 ובחצרות.

 באזורים הוותיקים האשפה גולשת מן הפחים ומרבית החצרות מוזנחות. לעומתם,

 בסנהדריה המורחבת רמת הניקיון סבירה, ולמרות תחושת ההזנחה הסביבתית, נראו

 ניצנים של טיפוח ושל צמחייה במספר קטן של חצרות פרטיות.

 שכונת רמות אשכול

 רקע. בשנת 1968 הוקמה שכונת רמות אשכול (על שם לוי אשכול). בשכונה נבנו

 מבנים פשוטים בני ארבע קומות, המרוחקים מעט זה מזה. שכונת רמות אשכול היא

 מהשכונות הבודדות שבהן הפיתוח הסביבתי והגינון נעשו בד בבד עם הבנייה.

 מרפסות וחזיתות. צמחייה על גבי מרפסות ואדני החלונות, המוסיפה כתמי צבע

 למבני המגורים, היא מראה שכיח.

 שטחים פתוחים

 גנים ציבוריים. הגנים הציבוריים בשכונה מטופחים ומוצלים, יש בהם מתקני

 משחקים, עצי אורן ורחבי עלים, מדשאות, שיחים וגדרות חיות. מספר הילדים

 המשתמשים בגנים אינו גבוה יחסית, והמבוגרים המלווים אותם מבלים על ספסלים

 בצל העצים.

 חצרות פרטיות. רוב החצרות מטופחות: גדרות חיות, עצים גבוהים ומגוונים, פרחים

 ומדשאות. כיוון שהשכונה ותיקה, הצמחייה בחצרות גבוהה ומפותחת ומעניקה

 לרחוב מסגרת ירוקה ומצלה.
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 טיפוח רחוב

 צמחייה. העצים הגדלים על המדרכות ותיקים וגבוהים, והצמחייה ברחוב מצלה

 ומגוונת. המראה הירוק העשיר נובע בעיקר משילוב של העצים ברחוב עם הגדרות

 החיות והצמחייה המטופחת בחצרות הפרטיות. מעגל תנועה המכוסה פרחים ועצי

 זית ברחוב הראשי יוצר אלמנט חזותי צבעוני במרכז השכונה.

 ריהוט רחוב (פנסים, ספסלים, שילוט). ריהוט הרחוב סטנדרטי, יש בו יותר

 ספסלים בהשוואה לשכונת סנהדריה הסמוכה, והם מרוכזים במרכזי המסחר.

 ניקיון. הרחובות נקיים, בשכונה לא נראים בדרך כלל ריכוזי אשפה, אף לא סמוך

 לפחים.

 סיכום

 השטחים הציבוריים והפרטיים בשכונה מטופחים. הצמחייה עשירה ומגוונת: פרחים

 צבעוניים וסוגי עצים היוצרים הצללה. מספר רב יחסית של הולכי רגל ברחובות יוצר

 תחושה של אזור עירוני הומה ומטופח. שכונת רמות אשכול הסמוכה לסנהדריה

 נראית כגן פורח.
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 ניתוח חזותי של שכונות ושל ערים חרדיות

 בני ברק

 רקע. העיר בני ברק היא מן הערים הגדולות במטרופולין תל אביב, ומרבית

 אוכלוסייתה דתית וחרדית. הצביון הדתי של העיר ניכר בכל תחומי החיים: בלבוש

 ובמראה החיצוני של האוכלוסייה, במסחר, בשילוט, בתחבורה, באנשים הרבים

 המשתמשים במרחב הציבורי ובנוכחות הבולטת של ילדים ברחוב. כל אלה משפיעים

 על אופייה של הסביבה העירונית ומעצבים אותה. העיר בני ברק ידועה כעיר צפופה

 והומה, החסרה שטחים ציבוריים וטיפוח סביבתי. ואולם בשנים האחרונות מורגשים

 ניצנים של התייחסות לסביבה, בעיקר ברמה הציבורית; ראש העיר הנוכחי (הרב

 מרדכי קרליץ) שם דגש על שיפור הסביבה העירונית בנושאים כמו ניקיון וגני

 שעשועים.

 מרפסות וחזיתות (מגני ציגור). מספר מבני הציבור בבני ברק גבוה מן הממוצע

 העירוני בישראל. מספר רב של ישיבות, בתי כנסת וגני ילדים פונים בחזית בולטת,

 לעתים מפוארת, אל הרחוב. חזיתות המבנים לרוב אינן מוקפות סביבה מטופחת

 וירוקה, אולם מעט הישיבות היוצאות מכלל זה בולטות אף יותר בשל הירק הסובב

 אותן.

 שטחים פתוחים

 גנימ ציגוריימ. המרחב העירוני צפוף ומבונה, ונדירים בו השטחים הפתוחים. לנוכח

 השיעור הגבוה של ילדים באוכלוסיית העיר, בולט שבעתיים היעדרם של שטחים

 ציבוריים פתוחים. בשל כך אפשר לראות ילדים רבים משחקים ברחוב או מצטופפים

 סביב מתקני השעשועים בגנים הציבוריים המעטים.

 גני השעשועים הקיימים מיועדים כמעט רק למשחקם של ילדים צעירים, ולא

 למנוחה ולטיול של אוכלוסייה בוגרת יותר. עיצוב הגנים תואם בדיוק את תפקידם:

 מתקני שעשועים לילדים, ספסלים מעטים (להורים או למשגיחים) ומעט עצים

 מסביב (ליצירת צל — אך לא פרחים או צמחייה אחרת הדורשת טיפוח מיוחד).

 מספר גנים ציבוריים בעיר חידשו את פניהם, בעיקר במתקני משחקים שיעמדו

 בעומס המשתמשים בהם.

 חצרות פרטיות. הטיפול בחצר הפרטית שונה מאזור לאזור ומבניין לבניין. הרצון
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 להשקיע כסף או זמן בטיפוח החצר תלוי בדיירי המקום. באזורי הבתים המשותפים

 מרבית החצרות אינן מטופלות, וצמחייתן הדלילה היא עצים ושיחים שאינם דורשים

 טיפול, אולם מבני מגורים שחזיתם מטופחת וירוקה אינם נדירים. גם באזורי

 המגורים הדו־קומתיים התמונה דומה; מבנים או רחובות מגוננים וירוקים, שחזיתם

 מטופחת, ולצדם בניינים ותיקים, מוזנחים.

 התמונה הכללית אינה חד־משמעית. הרושם הנוצר הוא כי בבני ברק ההשקעה

 בטיפוח חצרות נמוכה לעומת ההשקעה בשכנותיה בגוש דן(רמת גן, גבעתיים, חולון),

 וחצרות רבות סובלות מהזנחה. ואולם אפשר לראות מבנים או רחובות שלמים

 שבהם ניכרים מאמצי גינון וטיפוח.

 טיפוח רחוב

 ריהוט רחוב (פנסים, ספסלים, שילוט). ברוב האזורים ריהוט הרחוב סטנדרטי

 ומיושן, שלטי רחוב חדשים מעל שלטי רחוב ישנים ומחוקים וספסלים מעטים לאורך

 הרחובות. במספר קטן של רחובות משוקמים ובאזורים חדשים יותר הותקנו שלטים

 ופנסי רחוב צבעוניים (ראו תמונת הרחוב המשוקם בראשית הפרק).

 ניקיון. רחובות העיר יוצרים רושם נקי, בוודאי יחסית לעיר כה צפופה וענייה.

 פחי האשפה הירוקים העולים על גדותיהם (חיזיון מוכר בשכונות החרדיות) אינם

 מוצבים ברחובות (ייתכן שהם בתוך החצרות), ובהיעדרם נראים הרחובות נקיים

 ומטופלים.

 שילוט הרחוב בולט ודומיננטי בנושאים המאפיינים את ההוויה הדתית.

 סיכום

 העיר בני ברק היא עיר ותיקה, בלבה של המטרופולין הגדולה במרכז המדינה. הצביון

 הדתי של אוכלוסיית העיר בולט: משפחות מרובות ילדים, שטחים גדולים למוסדות

 ציבור וצפיפות הולכת וגדלה עם השנים. כל אלה הובילו להיווצרות סביבה עירונית

 מובהקת, החסרה שטחים פתוחים, גינות וירק, בשטחים הפרטיים והציבוריים

 כאחד. בשנים האחרונות יש שינוי ניכר ושיפור בסביבה העירונית, שמובילה הרשות

 העירונית — ניקוי תכוף של הרחובות, חידוש פני גני המשחקים המועטים והתאמתם

 לצורכי הילדים ועוד. בנושא הטיפוח הסביבתי הרושם הכללי הוא של חוסר טיפוח

 והיעדר ירק, אולם יש גם רחובות ומבנים המטופחים על ידי תושביהם. אף שמצב

 איכות הסביבה אינו אחיד בכל חלקי העיר, התחושה היא של היעדר ירק, היעדר
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 חלק ב: איכות הסביבה בקהילה החרדית

 טיפוח ומחסור בשטחים פתוחים, אך רמת הניקיון ברחובות גבוהה, ויש אזורים

 שנראים בהם ניצנים מקומיים של תשומת לב לאיכות הסביבה העירונית.

 בית שמש

 רקע. בעיר בית שמש שני אזורים שבהם האוכלוסייה החרדית דומיננטית. הראשון

 ותיק יחסית — קריית הרב נסים (הידוע כ״הקריה החרדית״). השכונה נבנתה לפני

 כ־10 שנים ותושביה במעמד חברתי־כלכלי נמוך ובינוני. האזור השני הוא קריית

 הרמ״א — רמת בית שמש ב׳ וחלקים מרמת בית שמש א׳ שנבנו ואוכלסו לפני שנים

 מועטות בלבד (חלקם עדיין בבנייה), ותושביהן במעמד חברתי־כלכלי בינוני גבוה,

 בעיקר ברמת בית שמש א׳, שבה רוב האוכלוסייה החרדית ממוצא אנגלו־סקסי.

 השכונות תוכננו בהתאם לתקנים הסטנדרטיים של משרד השיכון והבינוי, מבחינת

 מבנה השכונה, גודל השטחים הציבוריים הפתוחים ומיקומם, הצמחייה, ריהוט

 הרחוב ועוד. כלומר, מבנה השכונות דומה, ללא קשר לאופי האוכלוסייה העתידה

 להתגורר בהן — החרדית או הכללית, וללא הבדלים בכמות השטחים הפתוחים

 הציבוריים ובפריסתם.

 בשל כך לא יושוו השטחים הפתוחים בשכונות השונות בעיר בית שמש מבחינה

 כמותית, אלא תיבחן באופן איכותי־התרשמותי הסביבה העירונית, תוך התמקדות

 באזור הוותיק — הקריה החרדית — אשר סביבתו מושפעת מאופי האוכלוסייה בו.

 השכונות החדשות בנויות על פי תקנים אחידים, וסביבתן עדיין לא עוצבה על ידי

 התושבים.

 מרפסות וחזיתות. מבני המגורים בשכונה נטולים כל קישוט צמחי. כתמי הצבע הם

 של הכבסים התלויים לייבוש מעל המרפסות.

 שטחים פתוחים

 גנים ציבוריים. בקריה החרדית מעט מאוד גנים ציבוריים מפותחים. ברחובות

 ובחצרות הפרטיות בולטת נוכחות ילדים צעירים רבים, המאלתרים משחקים

 בקבוצות. בשכונות החדשות (בתמונה) יש יותר גנים ציבוריים, ובהם מתקני

 שעשועים, ספסלים, עצים צעירים ומדשאה.

 חצרות פרטיות. ברוב החצרות הפרטיות יש עשבייה או שיחים מקומיים עמידים,

 הצומחים ללא טיפול מיוחד. בחצרות מבני המגורים הנמוכים אפשר להבחין
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 במעט יותר טיפוח, ולעתים — בעצים ובשיחים המסתירים את החצר מן הרחוב.

 בחלק מן החצרות בלטו מתוך העשבייה מתקני משחק לילדים, המעידים על הגישה

 הפונקציונלית כלפי השטח הפתוח ועל תפקידו העיקרי — מקום משחק לילדים.

 טיפוח רחוב

 צמחייה. ברחובות הקריה החרדית יש מעט מאוד ירק וצמחייה. תמונת הירק

 הדלילה מועצמת על ידי מיעוט הצמחייה בחצרות הפרטיות הפונות אל הרחוב.

 בשכונות החרדיות החדשות ניטעו עצים צעירים, שעדיין אינם יוצרים הצללה ולכן

 הם אינם מורגשים בנוף הכללי. כתמי צבע של פריחה נדירים בנוף של הרחוב החרדי

 בבית שמש.

 ריהוט יחוג (פנסים, ספסלים, שילוט). ריהוט הרחוב חדש, צבעוני ומאיר עיניים,

 בעיקר שלטים ופנסי רחוב.

 ניקיון. תמונת פחי האשפה המלאים על גדותיהם חזרה גם בבית שמש, בקריה

 החרדית הוותיקה. עם זאת, פחי אשפה ירוקים וגדולים הם ריהוט הרחוב הבולט

 ביותר.

 סיכום

 בבית שמש שני אזורים חרדיים, הוותיק יותר הוא הקריה החרדית, שאוכלסה לפני

 כ־10 שנים. האזור השני בשלבי התהוות ובנייה — שכונת רמת בית שמש א׳(בשכונה

 יש אזורים חרדיים) ורמת בית שמש ב׳. האזור שהמחקר התמקד בו הוא הקריה

 החרדית, משום ששם ניכר רישומם של התושבים בנושאי איכות סביבה עירונית.

 הקריה החרדית מאופיינת במספר רב של ילדים המשחקים ברחוב ובחצרות הבתים,

 ובמעמד חברתי־כלכלי בינוני־נמוך של תושביה. כיוון שהשכונה חדשה יחסית, ריהוט

 הרחוב וחזות המבנים אינם מוזנחים, אולם חוסר הטיפוח והיעדר גנים ציבוריים

 בולט לעין — בעיקר בשטח הפרטי אך גם בשטח הציבורי.

112 

כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל



 שכונת בית וגן

 חזיתות ומרפסות

 גנים ציבוריים רבים, בהם מתקני שעשועים ועצים מצילים. השימוש בגנים רב, בעיקר בשעות אחר הצהריים

 טיפוח רחוב(צמחייה, ריהוט, ניקיון)

כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל



 שכונת נחלאות

 חזיתות ומרפסות

 טיפוח נקודתי של חזיתות וכניסות לבתים, מכניס צבע ויופי לסמטאות הצרות והישנות. עציצים ברחובות הצרים ממלאים את
 החוסר בעצים

 שטחים פתוחים

כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל



 מימין - גן משחקים ותיק המתאפיין ב״דלות החומר״, מתקני משחק פונקציונליים ללא צמחייה או ספסלים.
 משמאל - גן משחקיםמחודש, מתקני משחק הם מוקד המשיכה העיקרי

כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל



 שכונת מאה שערים ובנותיה

 חזיתות ומרפסות

 בתי השכונה מאה שערים וסביבתה - חזית המבנים הותיקים נעדרת צמחייה או טיפוח. הגיבוב, ריבוי הפרטים,
 הכבסים התלויים, תורמים למראה האופייני הציורי של השכונה

 שטחים פתוחים

 השטחים הפתוחים מועטים ומצויים בין חצרות הבתים, לרוב אין בהם מתקנים או טיפוח, הצמחייה דלה והמראה הכללי מוזנח

 טיפוח רחוב(צמחייה, ריהוט, ניקיון)

 מימין - רחוב מאה שערים אשר שוקם וחודש בשנים האחרונות. בשאר חלקי השכונה שוררת עזובה, הסמטאות נעדרות ירק,
כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל למעט עצים בודדים ששרדו



 בית שמש

 חזיתות ומרפסות

 ס

 חזיתות המבנים נעדרי צמחייה, צבע האבן שולט. מימין - הקריה החרדית הותיקה, משמאל - שכונת רמת בית שמש א'

 שטחים פתוחים

 מימין ־ שטחים פתוחים מפותחים ומטופחים בשכונות החדשות. משמאל - מתקני משחק בקריה החרדית הותיקה

 טיפוח רחוב(צמחייה, ריהוט, ניקיון)

כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל ברחובות השכונות החרדיות בולטים מכלי האשפה המשותפים. מיעוט הצמחייה לאורך הרחובות ובחצרות הפרטיות יוצר מראה חשוף



 שכונת סנהדריה

 חזיתות ומרפסות

 המראה האחיד של חזיתות האבן וחבלי הכבסים בולט על רקע מיעוט הצמחייה. מעט עציצים וירק ניראים על פני המרפסות

 שטחים פתוחים

 השטחים הציבוריים מפותחים והחצרות הומים הורים וילדים משעות אחר הצהריים

 טיפוח רחוב(צמחייה, ריהוט, ניקיון)

כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל לאורך הרחוב צמחייה מקומית עמידה - עצים ועשבייה. אזורי פחי האשפה עמוסים לעייפה בכל רחבי השכונה



 שכונת קרית היובל

כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל



 שכונת רמת אשכול

 חזיתות ומרפסות

כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל



 תלק ג

 מסקנות והמלצות
 למדיניות
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 מבוא
 במבוא לחלק הראשון של המחקר הבאנו קטע מ״רשימות על מקום״ של אריאל

 הירשפלד, שבו הוא מציג תיאור קודר של הסביבה החרדית. שאלנו שם —

 הכצעקתהי! דומה שאנו יכולים להעיד, בשלב זה של המחקר, שלא כצעקתה. ־ -

 כשהוא תוהה על העליבות הסביבתית של השכונה החרדית הזאת, כפי שהוא מתאר

 אותה, הוא אינו מקבל את העוני כמסביר את התופעה. באזורי עוני של ערים אחרות

 בארץ ובעולם, הוא טוען, ״במקומות הצפופים והעניים ביותר״, אפשר למצוא צמחי

 תבלין ונוי בעציצים ובארגזים. הירשפלד קובע כי ״מות האדמה של מאה שערים
 קשור בעולמה הרוחני של מאה שערים, הנרשם על קירותיה ונספג בכל הווייתה״.1

 דומה שגם על קביעה זו של הירשפלד אנו יכולים לערער בשלב זה. ״עולמה הרוחני

 של מאה שערים״ עשוי להציג מגוון של התייחסויות סביבתיות, ולא כל התעלמות

 מאיכות הסביבה ניתנת להסבר דווקא בתפיסות דתיות. עם זאת, ראינו בקהילות

 חרדיות מקומות שאיכות הסביבה בהם דורשת שיפור. את אלה אנו מבקשים לתקן

 ולשפר ולאלה מכוונות המלצותינו.

 המסקנות נוסחו בדרך של התוויה והכוונה, ולא בדרך של הנחיות מעשיות בבחינת

 עשה ואל תעשה. מורכבות הנושאים, השונות הרבה בין הקהילות והמצבים

 והדינמיות הגבוהה של הקהילות, של המצבים ושל התהליכים, כל אלה מחייבים

 דיון פרטני וממוקד בכל מקרה ואינם מאפשרים הנחיות יישומיות מפורטות כמרשם

 קבוע ומוגדר.

 ההמלצות והמהווים שלפנינו, ראוי שיהיו לנגד עיניהם של המתכננים וקובעי

 המדיניות בנושאים הקשורים בפיתוח סביבתי במגזר החרדי ובנושאי מדיניות

 סביבתית בכלל. הבנת מכלול הקשרים והמורכבות הכרוכים ביחסה של הקהילה

 החרדית לסביבה תסייע בכל דיון הקשור לנושאים אלו.

 מכל פרקי המחקר הזה, עיוניו ודיוניו, עולה שאיכות סביבת המגורים והפעילות של

 האוכלוסייה החרדית סובלת ממגוון בעיות ומצוקות. חלקן נובעות מנתונים

 1 אריאל הירשפלד, רשימות על מקום, שם.
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 אובייקטיביים של צפיפות, אופי שימושי הקרקע והמבנה הדמוגרפי של האוכלוסייה

 החרדית; חלקן נובעות מחוסר מודעות של הקהילה החרדית עצמה או מחוסר

 מודעות של גורמים שונים לצרכים המיוחדים של החרדים. כדי לשפר את איכות

 הסביבה של הציבור החרדי, אנו ממליצים על מדיניות סביבתית מרובת פנים

 (Multi-facet Environmental Policy), הנוגעת לרבדים שונים של הציבור, למוסדותיו,

 לרשויותיו ולמנהיגיו. כפי שכבר כתבנו לעיל, אין כאן שום יומרה לנסות לשנות

 במשהו את מנהגיה של הקהילה החרדית, את מסורותיה ותרבותה, אלא רק לשפר

 את איכות הסביבה שלה ולהביא לידי מודעות וגישה חיובית לנושא, כך שיתרקם

 שיתוף פעולה בין הציבור החרדי לציבור הכללי בנושאים אלו. מסקנות המחקר

 מוכיחות כי לציבור החרדי ולהנהגתו יש עניין בשיפור זה ויש נכונות לפעול כדי

 להשיגו.

 שיפור יכולת ההתמודדות של הציבור החרדי עם בעיות סביבתיות תלוי במידה לא

 מועטה במודעות הסביבתית של ציבור זה. ״מודעות סביבתית״ כאן היא הכרה

 בחשיבות התפקוד הנכון והתקין של כל הפריטים המרכיבים את הסובב, הטבעי

 והעשוי, שבו חיה הקהילה ולנכונות לפעול כדי לשפר ליקויים תפקודיים. המודעות

 הזו כוללת עמידה על זכויות הקהילה לאיכויות מיוחדות, המתאימות לתרבותה

 ולצרכיה המיוחדים, והכרת האמצעים להשיגן. הגברת המודעות הסביבתית יכולה

 להיעשות בד בבד — מתוך הקהילה ומחוצה לה. להלן המלצותינו לדרכי פעולה

 העשויות להגביר את המודעות החרדית לסביבה ולשפר את איכותה.

 ר1דשות מול הקהילה

 עיצוב המרחב, טיפוחו וניהולו נעשים בשיתוף של הקהילה והרשויות. ראינו ששיתוף

 זה רצוף בעיות של חוסר הבנה דו־צדדי. הרשויות לא תמיד מבינות את צורכי

 הקהילה החרדית ובמקרים רבים חברי הקהילה נעדרים נגישות להשפעה על מדיניות

 הרשויות. מצב זה דורש שינוי. להלן שלוש דרכים עיקריות העשויות להוביל לשינוי

 הרצוי.

 א. הפניית שאלות לרבנים

 מגמת הדרך הזאת — ליצור זיקה ולעורר עניין בנושאי סביבה אצל המנהיגות

 הרבנית. בכל מעשה שיש בו משום שינוי סביבתי באזור חרדי, מן הראוי שהרשות

 הנוגעת בדבר תנסח שאלה מתאימה לרבנים המנהיגים את הקהילה החרדית. הצבת
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 בעיה סביבתית, הדורשת פתרון הלכתי, בפני המנהיגות הרבנית תיצור פתח לשילוב

 תפיסה יהודית בעיצוב המרחב ובארגונו ותבנה לגיטימציה הלכתית לעיסוק בנושאים

 סביבתיים. דומה שהרבנים ייענו ברצון לאתגר הזה, בתנאי שהשאלות ינוסחו היטב

 ויציבו בעיה מעשית של ממש, לא שאלות סרק תיאורטיות. מובן שיש בכך גם סיכון.

 הפניית שאלות לרבנים אינה ״תכנית כבקשתך״, והשואל צריך להיות מוכן

 לאפשרויות שונות, גם כאלו שלא ציפה להן.

 מידת המעשיות של האופציה הזאת תלויה בשני גורמים: האחד — עניין של הגופים

 המתכננים; השני — ידע בסיסי הכרחי בניסוח שאלה הלכתית, שיאפשר זיהוי קשר

 אפשרי בין החלטה תכנונית לנושאים הלכתיים. המתכנן אינו ער תמיד למשמעויות

 הדתיות של החלטות תכנוניות, ולפיכך עליו להיות קשוב ללקוח. מי הלקוח הזהז

 הרשויות? התושבים? סביר להניח שהזכות הראשונה היא של התושבים.

 רשויות התכנון באזורים שבהם מתגוררת אוכלוסייה דתית־חרדית יפנו את תשומת

 לב המתכננים וכל מי שעוסק בהחלטות סביבתיות לנושא ויקשרו אותם אל סמכות

 תורנית. גופים חרדיים המתעניינים בסביבה, דוגמת אלה שהוזכרו בחיבור זה,

 עשויים להיות קשר ראשוני עם גופי תכנון. אלה יכולים לנסח היטב את השאלות

 שיופנו לפוסקי הלכה מוכרים. באין גופים וולונטריים כאלה, יפנו רשויות התכנון

 המקומיות אל רבנים ידועים במקומותיהם וינסו לעניין אותם במשמעויות

 האפשריות של החלטות תכנוניות סביבתיות. מכל מקום, מן הראוי להדגיש שאין

 מדובר במבנה ממוסד מחייב, אלא בקשרים וולונטריים המבוססים על עניין ורצון

 משותפים. באין עניין כזה, מיסוד פורמלי של מעורבות רבנים בנושאי תכנון טומן

 בחובו בעיות רבות.

 ב. נגישות ציבורית להחלטות

 התקשורת החרדית עשויה לשמש את הרשויות כצינור להעברת מידע בכל הקשור

 לתכנון ולאיכות הסביבה הנוגעים לאזורים החרדיים. כמו בכל ציבור אחר, החרדים

 צריכים לדעת מהן הדרכים החוקיות העומדות לרשותם כדי להביע את צורכיהם

 ורצונותיהם (וכמובן — גם את התנגדויותיהם) בכל הקשור לתכניות הנוגעות למרחב

 שהם חיים בו. חוסר הנגישות לנושאים סביבתיים נובע גם מיחס חשדני של הציבור

 החרדי אל הרשויות. מאידך, כבר הוכח — גם במחקרים שהוזכרו במחקר זה — כי

 ברשויות חרדיות, או במצבים שבהם האינטרס הסביבתי ברור ומיידי, יודעים

 התושבים החרדיים להתארגן ולעמוד על זכויותיהם. ככל שידע זה יעמיק וככל
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 שהנושאים הסביבתיים יטופלו בעקבות פניות של חרדים, כך תגבר הערנות לנושאים

 סביבתיים ותגבר המוטיבציה למעורבות בהם. אחד האמצעים החשובים בתחום זה

 הוא חיזוק הזיקה הישירה של תושבים חרדיים ליחידות התכנון והסביבה ברשויות,

 ללא התיווך של עסקנים ממפלגות חרדיות.

 הנגישות להחלטות סביבתיות ותכנוניות היא אכן בעייתית במגזרי אוכלוסייה

 רחבים. המיוחד במגזר החרדי הוא בחוסר המודעות הדו־כיווני בכל הקשור לסביבה

 ולחרדיות: הרשויות והמתכננים מניחים (חלקם, לפחות) שהנושא אינו מעניין את

 החרדים, ואילו החרדים מצדם חושדים שהרשויות מזניחות אותם בכל הקשור

 לאיכות הסביבה. במצב כזה הנגישות להחלטות סביבתיות קשה עוד יותר. האמור

 בסעיף הקודם, בהקשר של הזיקה בין קובעי המדיניות הסביבתית לבין רבנים

 ופוסקים, עשוי להיות התחלה של פתרון גם לעניין הנגישות החרדית, כיוון שהוא

 יפחית חוסר ידע וירגיע חשדנות.

 ג. מדיניות סביבתית דיפרנציאלית

 קבוצות שונות מתנהגות בסביבתן באופן שונה. השונות הזו היא תוצאה של הבדלים

 דמוגרפיים, חברתיים־כלכליים ותרבותיים, והיא נותנת אותותיה באיכות הסביבה.

 מדיניות המיועדת לשמר איכות סביבה נאותה צריכה להתאים עצמה למשתנים

 השונים המעצבים את אותה איכות. כך תדירות הניקוי ואיסוף האשפה צריך

 שתותאם לקצב יצירת האשפה והלכלוך באזור נתון, במקום לקבוע תדירות אחידה

 לעיר כולה. זו משימה המוטלת על הרשויות המוניציפליות. משיבחינו תושבי השכונה

 שתנאי הסביבה המיוחדים שלהם זוכים להתייחסות מתאימה, הם מצדם ירצו

 להתמיד בשמירה על האיכות הסביבתית שהושגה.

 מודעות סביבתית של הקהילה

 דרושה פעילות אינטנסיבית בתוך הקהילה החרדית כדי להגביר את המודעות

 הסביבתית של חבריה. פעילות זו עשויה לבוא מתוך הציבור החרדי עצמו, כפי

 שהראינו במקומות שונים בחיבור זה, ויש מקום להכיר בה ולעודדה. חשוב להדגיש

 את הדרכים העיקריות להשגת מטרה זו:

 עיצוב דעת קהל

 התקשורת החרדית — הכתובה והמשודרת — מגוונת מאוד ויש לה קהל גדול
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 ונלהב. השפעת התקשורת החרדית על הציבור גדולה, ויש עדויות רבות להיותה

 מעצבת דעת קהל. אחת מהן היא ההיזון החוזר הרב שאמצעי התקשורת מקבלים

 מקהלם. כפי שראינו, תקשורת זו מקצה מקום גם לנושאים סביבתיים. הרב משה

 גרילק, עורך העיתון ״משפחה״, פרסם בעיתונו רשימה בשם ״רבב על העיר״, ובה

 הוא משווה את השכונה החרדית המלוכלכת לרבב על בגדו של תלמיד חכם. הקישור

 למקורות ברור: הכל מכירים את ההיגד ״תלמיד חכם שנמצא רבב על בגדו חייב

 מיתה״ (בבלי, מנחות צ״ט ע״א). ואולם, עורכי העיתון הזה ציינו (בראיון שצוטט

 לעיל) שלא תמיד הם זוכים לשיתוף פעולה מגופים שונים. ניסיונם לשתף פעולה עם

 עיתוני סביבה ועם גופים חילוניים לא הצליח, לטענתם, משום שאותם גופים לא גילו

 עניין בקשר עם חרדים. עיתון הילדים של ״משפחה״ ביקש לשתף את הקק״ל בנושאי

 טבע וסביבה בעיתון, כמו מילון מושגים בנושאי קרקע, מדור על עצים ואנשים,

 סקירות של הקק״ל בעיתון והכשרת מדריכים שיוכלו להדריך בטבע ולשלב

 בהדרכתם תוכן יהודי, מקורות ומשניות. לטענתם, הם נתקלו בסירוב, בנימוק

 שנושאים אלה אינם רלוונטיים לציבור החרדי.

 מאידך, העיתון הצליח לחבור לחברת החשמל ולפרסם בעזרתה כתבות בנושאי

 טיהור שפכים, ״דלקים ירוקים״, חקלאות ימית, אנרגיה סולרית, כתבות עיתונאיות

 על ביקורי כיתות ילדים במרכזי המבקרים של חברת החשמל ועוד. עורכי ״משפחה״

 מלינים על התעלמות מהציבור החרדי, על אף שיש בו צימאון גדול לנושאים אלה.

 את ההתעלמות הזאת אנו ממליצים להפסיק.

 כאמור, לא רק העיתונות הכתובה משפיעה על הציבור החרדי; גם העיתונות

 המשודרת יוצרת דעת קהל חרדית. אין לנו אפשרות לדעת משקלה של איזו מהן גדול

 יותר. השידורים החרדיים הם ברובם פירטיים, אין לנו תיעוד שלהם ואין לנו תיעוד

 של תגובות המאזינים, אך מעדויות המפעילים והמשדרים אנו למדים על שיעור

 האזנה גבוה ועל תגובות רבות של הציבור החרדי בזמן השידור ואחריו. מבלי להיכנס

 לשאלת הלגיטימיות של השידור החרדי, אין ספק ששידורים בכלי התקשורת עשויים

 לשמש כלי יעיל בהעלאת המודעות לאיכות הסביבה בציבור החרדי.

 חלק מתהליך ההשפעה על דעת הקהל צריך להיות העיגון של נושאים סביבתיים

 במקורות היהודיים. בעיגון כזה אין הכוונה לציטוט חסר משמעות של פסוקים ושל

 קטעי היגדים, שאינם משאירים שום רושם על שומעיהם, אלא לקישור מעשי לחיי

 היומיום בהיבט הלכתי. דוגמה הראויה לחיקוי היא פרויקט ״מפעל חיים״ בראשותו

127 

כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל



 הקהילה החרדית ואיכות הסביבה

 של דודי זילברשלג, איש תקשורת ופרסום חרדי. במפעל זה רשת בתי מזון, מערכת

 לשיפוץ ציוד ולהשבתו לתפקוד בבתי נזקקים ושירות רפואי בהתנדבות לנזקקים.

 חלק ממקורות המימון של מפעלים אלה בא ממחזור של ציוד מתכלה ממוסדות

 ומיחידים, רבים בהם מהציבור החרדי. למרות הדימוי של החרדים כמי שאינם

 מוכנים לטרוח במחזור, הרי כאשר המחזור הזה כרוך במצוות צדקה וכל הממחזר

 נעשה שותף לדבר מצווה, הציבור נענה — ובעין יפה.

 תרומה חשובה ביותר לעיגון איכות הסביבה במקורות היהדות נזקפת לזכותו של

 ראש עיריית בני ברק, הרב מרדכי קרליץ. כפי שכתבנו בפרקים קודמים, במהלך

 שנראה מהפכני, שכנע הרב קרליץ את המנהיגות הרבנית שדיני תכנון ובנייה, כמו

 דיני הסביבה וחוקי התעבורה, יש להם מקורות בספרות ההלכתית, אלא

 שה״שיעורים״ האמורים באותן הלכות חייבים בהתאמה למצב היום — ״מפני

 תקנת הציבור״. כך קיבלו דיני התכנון, הבנייה, התחבורה והסביבה תוקף הלכתי.

 בהצגת הדברים לציבור — הרחקה משימושי קרקע הוא נושא שקיים בהלכה, אבל

 את המידות צריך להתאים לתנאים של היום. באופן כזה ״סופחה״ מערכת

 נורמטיבית, שאינה נחשבת בעיני התושבים החרדיים, לעולם ההלכה וקיבלה תוקף

 מחייב. גישה זו צריכה להיות מאומצת ומורחבת, והיא מתחברת אל מה שכתבנו

 לעיל על הפניית שאלות לרבנים.

 מי שמנהל את נושא איכות הסביבה בפרויקט ״מפעל חיים״ שהוזכר הוא שמואל

 חן, אקולוג במקצועו ומנהל פורום איכות הסביבה בפורטל ^!׳ל. הוא מציין שתי

 תכונות התנהגותיות בהקשר של איכות הסביבה החרדית:2 האחת — היהדות

 האורתודוקסית אינה נוהגת מנהג בעל בית במרחב הפיסי! השנייה - הציבור

 החרדי תועלתני מאוד. דומה ששתי תכונות אלו ניתנות לטיפול, הראשונה — לשינוי

 והשנייה — לניצול. בכל המקומות שבהם יש רשות מוניציפלית חרדית עצמאית, וגם

 בכאלו שלחרדים שותפות בכירה בהן, אין להם אפשרות להוסיף לחמוק מלנהוג

 כבעלי הבית, שכן מוטל עליהם בפועל העול של השלטון המקומי. התועלתנות

 החרדית נובעת במידה רבה מהיסטוריה של מאבק על השרידות — הפיסית,

 הכלכלית והתרבותית — ומחרדה לעתיד הקהילה. תועלתנות זו צריך לתעל למושגים

 הלכתיים כמו ״בל תשחית״, תלמיד חכם שנמצא ״רבב על בגדו״ וכיו״ב הלכות

 2 בראיון ביום 19.9.2002.
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 הנוגעות לניקיון הסביבה ולאיכות החיים התורניים, כמו לקיום מצוות אקטיבי

 כאמור לעיל. כל אלה מדגישים היבטים פרגמטיים של איכות הסביבה. קישורים

 והדגשים אלה יכולים להיעשות על ידי כל הגורמים שיש להם נגיעה לאיכות

 הסביבה. אילו פרסומים של הגופים ה״ירוקים״ היו נשענים, בין היתר, על נימוקים

 השאובים מתוך העולם התרבותי היהודי ומעקרונות המשפט העברי, לא כקישוט ריק

 אלא כרקע תרבותי ומוסרי, הם היו נפתחים לפני הציבור החרדי. מובן שלשם כך

 צריך ידע ומוכנות, ואלה יכולים לבוא ממקורות שונים, גם אם לפעילים בנושאי

 איכות סביבה אין ידע כזה. משימה כבדה ורצינית יותר, כעין זו שנטל על עצמו ראש

 עיריית בני ברק, מוטלת על המנהיגות החרדית לרבדיה השונים. המלצותינו כאן הן

 בבחינת הצבת האתגר לכל העוסקים בסביבה - להעמידה על מכנה משותף של

 תרבות יהודית.

 חינוך

 חינוך הוא תחום רחב ביותר וממילא הוא מכיל את כל האמור בסעיף הקודם. אנו

 מתכוונים כאן למערכת החינוך הפורמלית — בתי ספר, תלמודי תורה וישיבות, וכן

 לפעילויות חינוכיות לא פורמליות בחוגי נוער (המקבילים לתנועות הנוער באוכלוסייה

 הלא־חרדית). בבתי ספר לבנות ובמספר ישיבות חדשות בבני ברק יש ניצנים של

 נושאים סביבתיים בתכניות הלימודים. שילוב של נושאי טבע ואיכות הסביבה

 במערכת החינוך החרדית יאפשר להביא את הנושא ואת חשיבותו לרוב בני הקהילה

 בשנים מעצבות ובמידה גדולה של לגיטימיות לעיסוק בו. השילוב הזה קל יותר בבתי

 ספר לבנות, שבהם תכניות הלימודים מונחות בתפיסה תועלתנית. בתוך תפיסה כזאת

 יש מקום לסובלנות כלפי נושאי טבע וסביבה הנתפסים כאינסטרומנטליים. קשה

 יותר השילוב בתלמודי תורה ובישיבות. הנושאים שלומדים בהם מתמקדים בעיקר

 בתלמוד הבבלי ובמפרשיו וכמעט אינם מתרחבים לענפים נוספים של חכמת ישראל.

 לפיכך אין התכנית מותירה מקום לנושאים כמו טבע וסביבה, גם אם יעוצבו מתוך

 מקורות היהדות.

 בעיית עומס התכנים בתכניות הלימודים והיכולת המוגבלת לשלב בהן תכנים חדשים

 קיימת בכל מגזרי החינוך הישראליים. המיוחד במערכת החינוך החרדית אינו

 בעומס אלא בלגיטימציה של התוכן האמור. אם במערכת חינוך ממלכתית רגילה

 עשוי להתעורר ויכוח על החשיבות של נושא לימודי מסוים, הוא יתמקד בסופו

 של דבר בתועלת העשויה לצמוח לתלמידים מהידע המיוחד בנושא. במוסד חינוכי
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 חרדי הוויכוח אינו על התועלת אלא על ההיתר ״לבטל זמן״ בלימוד שאינו לימוד

 תורה.

 מתוך האמור לעיל עולים לכאורה שני קשיים עקרוניים ביישום ההמלצה הזאת.

 הקושי הראשון הוא אופייה הפרטיקולרי והמפוצל של מערכת החינוך החרדית. אין

 בה מנהל פדגוגי מסודר היכול להשפיע על תכנית הלימודים; זו מעוצבת על ידי חוגים

 שונים, לפי שייכותו של המוסד החינוכי. לפיכך הכנסת נושא חדש לתכנית לימודים

 לא תבוא ממקור סמכות פדגוגי מרכזי אלא בסדרה של החלטות מפוזרות, שכל אחת

 מהן תשפיע על מספר מוגבל של מוסדות חינוך. שילוב נושאי סביבה במוסד חינוכי

 אחד לא יגרור בהכרח הכנסתו למוסדות אחרים. לפעמים ייתכן ההפך: עלול

 להתעורר ויכוח אם מותר להכניס את הנושא ויהיו מוסדות שיתהדרו בהימנעות

 ממנו. הקושי השני הוא בהבדל המהותי בין חינוך הבנים לחינוך הבנות בציבור

 החרדי. הבדל זה מותיר את נושאי הסביבה לבנות ומקשה מאוד על שילובו בחינוך

 הבנים.

 דוגמה יפה לפיתוח לגיטימציה דתית ללימוד נושאי טבע וסביבה, ודווקא לתלמידי

 חכמים יראי שמים, הראה הרב הראשי הראשון לציון, הרב אליהו בקשי דורון.3 על

 מאמר חז״ל במדרש קוהלת (ראו לעיל, בחלקה הראשון של עבודה זו), שבו נאמר,

 אחרי שהראה הקב״ה לאדם את מעשי הבריאה, ״ראה כמה מעשי נאים ומתוקנים״,

 אמר הרב: ״יש כאן הוראה רוחנית הרבה יותר עמוקה... אדם מצווה להתבונן

 בבריאה לא רק כדי להפיק תועלת, אלא בעיקר כדי להכיר את השם יתברך...

 הרמב״ם בהלכות יסודי התורה, בפרקים הראשונים והיסודיים ביותר, מביא את

 שתי מצוות היסוד: מצוות אהבת השם ויראת השם... מוסיף הרמב״ם... איך מגיעים

 לאהבת השם יתברךז — על ידי שיתבונן במעשיו הגדולים והנפלאים ויראה את

 חכמתו וגדולתו שאין לה קץ״. ואנן מה נענה אבתריה.

 למרות הקשיים הללו, אין להירתע מיישום ההמלצה, וצריך לזכור: השינוי החברתי

 המתרחש בקהילה החרדית מועיד תפקיד חשוב — של סוכן שינוי — לאשה

 החרדית. מעמדה הכלכלי והחברתי היום שונה מבעבר. מודעותה לנושאים של איכות

 3 בהרצאה בכנס של ועדת הפנים ואיכות הסביבה בכנסת, ביום 29.1.2002, פרוטוקול מס׳ 377. עצם
 הרצאתו בוועדה זו, שהיו״ר שלה הוא ממפלגת יהדות התורה והשתתפות רבנים אורחים באותו

 אירוע, מעידה על החשיבות המיוחסת לנושא.
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 הסביבה תשפיע בעתיד על הקהילה כולה. לכן, גם אם יש מי שיראו בנושאי טבע

 ואיכות הסביבה ״המיועדים לנשים״ נושאים פחותי יוקרה, הם לא ייחשבו כך

 בעתיד. יתר על כן, הנטייה הגוברת בישיבות — למרות הסתייגות הרבנים ואף

 התנגדותם — לנצל ימי חופשה לטיולים וליציאה לטבע, היא הזדמנות טובה לשלב

 בהכנה לטיול נושאים הנוגעים לסביבה ולשמירתה, ואפילו כמוצר לוואי לתכנים

 הכרחיים, הגובלים בפיקוח נפש, של הנחיות בטיחות בסיסיות. את הנטייה החדשה

 של הצעירים החרדיים, לצאת לטיולים ולהכיר את הארץ ואת נופיה, לא יהיה אפשר

 לעצור; בסופו של דבר גם מוריהם ישלימו עם מגמה זו, ובהכרח יוכר הצורך להכין

 אותם לטיולים בכל הקשור לביטחונם ולבטיחותם. הכנה זו היא ההזדמנות הנאותה

 להכיר להם גם נושאים אחרים של ידיעת הארץ והסביבה, ומוטב שאלה יעוגנו היטב

 במסורת היהודית ובמקורותיה.

ת דבר י ר ח  א

 יחסה של הקהילה החרדית לסביבה הוא היבט אחד מני רבים באורחות חייה של

 הקהילה החרדית ובהווייתה. יש לראותו רכיב במכלול סבוך ומורכב של קיום

 ותודעה ונדבך בשינויים המתרחשים בקהילה החרדית במשך שנים רבות.

 לדברים אלה נודעת משמעות יתרה על רקע הטלטלה הגדולה שעבר העולם היהודי

 במאתיים השנים האחרונות. טלטלה תרבותית וקיומית זו העבירה את העולם

 היהודי החרדי ממקומו הפיסי והמנטלי במזרח אירופה למרכזים חדשים בישראל,

 בארצות הברית ובמערב אירופה. נוצר צורך להתמודד עם שאלות ועם נושאים

 חדשים: מציאות חדשה של עולם פתוח, שקוף וחשוף למידע ולגירויים, מציאות

 מדינית פוליטית — בעיקר קיומה של מדינת ישראל, עצמאותן ותודעתן של נשים,

 מציאות טכנולוגית שיש לה השלכות על רבדים רבים בחיים (רפואה, למשל) ועוד.

 היחס לסביבה משתלב בתוך הנושאים האמורים לעיל כרכיב במסכת השינויים

 שהעולם היהודי החרדי מתמודד עמם בעידן החדש.

 במחקר שלפנינו נבחנה אך פיסת זמן ומקום של הקהילה החרדית בארץ ישראל, תוך

 התמקדות בקהילות בירושלים ובתקופת זמן המשקפת את העשור האחרון בלבד. גם

 מתוך התבוננות צרה זו ניכרה עוצמתו של תהליך השינוי, ואין לנו אלא להעמיד את

 תוצאות עבודתנו על ציר ארוך יותר של זמן, אם ברצוננו לחוש את משמעותם של

 הדברים. (בין כך ובין כך, נראה כי התגבשות היחס לנושאי סביבה מופיעה כתגובה
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 להתרחשויות ולדרישות המוצבות בפני הקהילה החרדית, ולא כיוזמה עצמאית שיש

 לה קיום ועניין בפני עצמו.)

 זהו הרקע אשר על פיו ראוי לבחון את נושא המחקר שלפנינו. האבחנות והסימנים

 לשינויי עמדה ותגובות של העולם החרדי לנושאי סביבה הם אכן חלק

 מטרנספורמציה חברתית־תרבותית המתחוללת בציבור היהודי החרדי בדורות

 אלה. מכאן גם שאי אפשר לעצור ולהצביע על מצב סטטי, המשקף זמן^מוגדר.

 החברה החרדית נתונה בעיצומם של תהליכים דינמיים, עקב נסיבות החיים בדורות

 האחרונים, ולמרות היותה שמרנית באופייה ונרתעת מפני שינויים וחידושים, הרי

 שאי אפשר לה לעמוד נגדם ולקוות שיפסחו עליה.

 דברים אלה אמורים כנגד השאיפות ואף הניסיונות (שתמימות רבה בצדם) להביא

 לשינוי מהפכני ביחסה של הקהילה החרדית לסביבה. אדרבא, פעילות נמרצת

 ואגרסיבית יתר על המידה תביא להסתגרות ולתוצאות הפוכות. השינוי המקווה,

 לכשיבוא, יתגשם במהלך איטי ומתמשך, חלק בלתי נפרד מן ההתפתחות ההיסטורית

 של הקהילות החרדיות בעם היהודי.
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therefore impossible to stop and describe a static situation that reflects a given 
moment. The H a r e d i society is caught up in dynamic processes caused by the 
circumstances of recent generations, and even though it is naturally 
conservative and abhors change and innovation, it cannot simply stand aside 
and hope that the developments will pass it by. 

We make these points in the face of the ambitions and attempts (which are 
highly naive) to bring about a revolutionary change in the H a r e d i public's 
attitude toward the environment. On the contrary, excessively assertive and 
aggressive activity will cause the community to retreat into itself and bring 
about results that are the opposite of those being sought. The hoped-for 
change will be the result of a slow and gradual process, as an inseparable part 
of the historical development of the H a r e d i communities within the Jewish 
people. 
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introduce them to other subjects involving knowledge of the country and the 
environment, though these should be well grounded in the Jewish tradition 
and sources. 

Afterword 
The attitude of the Haredi community toward the environment is one element 
of the multifaceted Haredi way of life. It should be seen as one aspect of a 
complicated and complex totality of existential consciousness, and as part of 
the change that the Haredi community has been undergoing over many years. 

These developments take on greater significance against the background 
of the sea change the Jewish world has experienced in the past two centuries. 
This cultural and existential transformation has moved the Haredi world from 
its physical and mental place in Eastern Europe to new centers in Israel, the 
United States, and Western Europe, and has confronted it with dilemmas of 
an entirely new type. The Haredi society finds itself in a new reality of an 
open, transparent world that is exposed to information and other stimuli and 
to a new political and social reality: the existence of the State of Israel, the 
independence and self-awareness of women, and a technological revolution 
that has implications for almost every sphere of life. The attitude toward the 
environment is part of these new developments, one element in the multiple 
changes with which the Haredi world must cope in the new era. 

The present study examined only the Haredi community in the Land of 
Israel, focusing on the communities in Jerusalem in the present time, which 
reflects only the past decade. Yet even this narrow perspective demonstrates 
the potency of the process of change, and if we want to get a sense of its larger 
meaning we must place the results of our work on a longer axis of time. (In 
any event, the crystallization of the attitude toward the environment would 
appear to be a reaction to the unfolding events and demands the Haredi 

community is facing, rather than an autonomous initiative deriving from 
interest in the subject per se.) 

This is the overall background against which the study should be 
examined. The new perspectives and signs of change in the Haredi world's 
reaction to environmental issues are part of the social-cultural transformation 
that the Haredi public has been undergoing for the past few generations. It is 
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Education. The term "education" is extremely broad and includes everything 
referred to in the preceding section. In this context, we are referring to the 
formal education system: schools, Talmud Torah institutions, and yeshivas, as 
well as informal educational activities in youth groups (the counterpart of the 
youth movements in the non-Haredi population). Girls schools and a number 
of new yeshivas in Bnei Brak touch on environmental issues in their curricula. 
Integrating themes of nature and environmental quality in the Haredi 

education system will make it possible to familiarize the majority of the 
community's members with the subject in their formative years and also go a 
long way toward legitimizing it. This thematic integration is relatively simple 
to accomplish in girls schools, where the curricula are based on a utilitarian 
and instrumental approach. As such, tolerance vis-a-vis nature and the 
environment can be perceived as instrumental. The problem is more acute in 
the Talmud Torah institutions and yeshivas. The studies there focus mainly 
on the Babylonian Talmud and its commentators and barely touch on 
additional aspects of Jewish thought. Thus, the school program leaves no 
room for subjects such as nature and the environment, even if they are derived 
from the sources of Judaism. 

The social change that the Haredi community is undergoing has made the 
Haredi woman an important agent of change. Her economic and social status 
is different from what it was in the past. In the future, her awareness of 
environmental issues will affect the entire community. Therefore, even if some 
people view the subjects of nature and environmental quality—"which are 
earmarked for women" —as non-prestigious, this attitude will change in the 
future. Moreover, the growing tendency in the yeshivas, despite rabbinical 
reservations and even opposition, to use school breaks for nature outings is a 
fine opportunity to integrate subjects related to the protection of the 
environment in the preparations for the outing, even if only as a byproduct of 
essential guidance and instruction involving basic safety measures, which 
border on pikuah nefesh (the saving of life). It will be impossible to stop the 
new trend among young Haredim to go on outings and get to know the land. 
Ultimately, their teachers, too, will accept this development, and the need to 
prepare them for these outings in terms of safety and security will be 
recognized as crucial. This preparation presents a good opportunity to 
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planning and environmental units in local governments, without the 
mediation of Haredi politicians. 

C. Differential environmental policy: Different groups behave differently in 
their surroundings. These behavior patterns, which stem from demographic, 
socio-economic, and cultural differences, are reflected in environmental 
quality. A policy aimed at maintaining a reasonable level of environmental 
quality needs to adapt itself to the relevant variables involved. For example, 
the frequency of street cleaning and garbage collection needs to be 
coordinated with the rate at which dirt and garbage are produced in a given 
area, rather than setting a uniform frequency for the whole city. This task 
devolves on the municipal authorities. When the residents of a neighborhood 
take note that their particular environmental conditions are being properly 
addressed, they will want to continue to preserve the level of environmental 
quality that has been achieved. 

Environmental awareness of the community 

Intensive activity needs to be carried out within the Haredi community to 
heighten environmental awareness. Such activity can emanate from the 
Haredi public itself, as we showed in this study, and this phenomenon should 
be encouraged. In this connection, the following are the main points to be 
emphasized: 

Shaping public o p i n i o n . The Haredi media—written and broadcast— 
are highly diversified and have a wide and enthusiastic audience. They 
wield a considerable influence on their target audience, and evidence 
abounds that they shape public opinion in the Haredi community. One 
testimony of this is the tremendous feedback these media outlets get from 
their audience. 

Part of the process of influencing public opinion should be to ground 
environmental issues in the Jewish sources. This does not mean the pointless 
citation of disconnected or fragmented sayings, which make no impression on 
the listeners, but the practical linking of these concepts to day-to-day life from 
the halakhic aspect. 

xxiii 

כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל



Yosseph Shilhav and Moti Kaplan 

vitiated by problems of two-way lack of understanding. The authorities do 
not always understand the needs of the Haredi community, and in many cases 
the community lacks access that would enable it to influence the policy of the 
authorities. This situation needs to be changed. The following are three main 
ways that could bring about the desired change. 

A. Addressing questions to rabbis: The aim here is to interest the rabbinical 

leadership in environmental issues. In the case of every action that will 
generate an environmental change in a Haredi locale, the relevant authority 
should address an appropriate question to the rabbis who lead the Haredi 

community. Putting an environmental issue that requires a halakhic solution 
to the rabbinical leadership will create an opening for the integration of a 
Jewish conception in shaping and organizing the community's surroundings 
and create halakhic legitimation for addressing environmental issues. The 
rabbis are like to respond willingly to this challenge, provided the questions 
are well formulated and deal with a genuine concrete problem, not with empty 
questions of theory. Of course this also entails a risk. Asking rabbis questions 
is not a quiz show, and the questioner has to be ready for various possibilities, 
some of which may be unexpected. 

B. Public accessibility to decisions: The Haredi media might be able to serve 
the authorities as a channel for transmitting information about planning and 
environmental quality. Like any other public, the Haredim need information 
about the legal routes available to them to give expression to their needs and 
desires (and, of course, to their objections as well) about plans relating to their 
area of residence. Another reason for the lack of accessibility to environ
mental issues is the Haredi public's suspiciousness of the authorities. On the 
other hand, it has already been proved—inter alia in studies cited in this 
work—that in Haredi local governments, in situations in which the 
environmental interest is clear and immediate, Haredi residents are quite 
capable of organizing and demanding their rights. This approach is likely to 
gain momentum, and as more environmental issues are dealt with in the wake 
of Haredi requests, the Haredi public will become increasingly motivated to 
become involved and aware about environmental subjects. An important step 
in this connection is to put Haredi residents directly in touch with the 
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Haredi sector and with environmental policy in general. Understanding the 
totality of the interconnections and the complexity that mark the Haredi 

community's attitude toward the environment will be helpful in every 
discussion about these subjects. 

Overall, the study shows that the quality of the residential surroundings 
and activity of the Haredi population suffers from a range of profound 
distresses. Some of them stem from objective conditions of overcrowding, the 
character of the land usage, and the demographic structure of the Haredi 

population. Others stem from lack of awareness of the Haredi community 
itself or of various bodies about the special needs of the Haredim. To improve 
the quality of the environment in the Haredi community, we recommend a 
multifaceted environmental policy that will address different facets of the 
public and its institutions, authorities, and leaders. We have no pretension of 
trying to change any of the customs, traditions, and culture of Haredi society. 
Our only aim is to improve its environmental quality and create awareness 
and a positive approach to the subject, which will lead to cooperation between 
the Haredi public and the general public on these issues. The conclusions of 
the study prove that the Haredi public and its leadership have an interest in 
this improvement and are ready to take action to achieve it. 

Upgrading the Haredi public's ability to cope with environmental 
problems depends greatly on its environmental awareness. By this term we 
refer to recognition of the importance of the proper and correct functioning of 
everything that goes to make up the natural and man-made surroundings 
amid which the community lives, and readiness to take action to correct 
functional flaws. Such awareness includes the community's insistence on its 
right to special qualities that are consistent with its culture and its distinctive 
needs, and knowing how to acquire them. Environmental consciousness can 
be heightened simultaneously both from within the community and from the 
outside. We recommend the following possible modalities in an effort to 
heighten Haredi awareness of the environment and to improve its quality. 

The authorities vis-d-vis the community 

Shaping, cultivating, and managing the living space require the cooperation of 
the community and the authorities. We have seen that this cooperation is 
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Scale of developed open areas i n relation to population s i z e . This parameter 

evaluates the relation between the developed open areas—playgrounds, 
gardens, squares—and the size of the neighborhood's population; that is, the 
amount of developed open public areas in relation to the number of their 
users. The location of the neighborhoods on this scale shows that veteran 
neighborhoods, in which the population has a high socio-economic status, are 
at the top of the list, and that crowded neighborhoods where the residents 
have a middle or low socio-economic status are at the bottom. Even though 
the amount of open areas relative to the size of the neighborhood is higher in 
these neighborhoods, their overcrowding brings about a very low ratio 
between developed open areas and size of population. 

Haredi neighborhoods tend to be very densely populated because the 
families are large. Because of the low ratio between developed areas and 
population size, these neighborhoods are located at the bottom of the graph. 
In contrast, in established religious and H a r e d i neighborhoods, a high ratio 
exists between developed open areas and population size. In other words, no 
connection was found between the fact that a neighborhood has a religious 
character and the ratio of developed open areas to population size. 

Conclusions 

At the overall city level, no connection, however faint, appears to exist 
between a neighborhood's H a r e d i character and the other quantitative 
parameters relating to urban open areas; that is, the amount of open areas in 
relation to the size of the neighborhood and the size of the population, and 
their degree of development. The clear-cut connection relates mainly to the 
socio-economic level, with a high correlation found between the ratio of open 
areas in a neighborhood to the level of development of these areas, and the 
statutory situation of open areas relative to the neighborhood's socio
economic level. 

The Operative Dimension 
Conclusions and policy recommendations 

The following recommendations and outlines should be taken into account by 
planners and policy makers dealing with environmental development in the 
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Jewish neighborhoods that were built outside the Old City, in the middle of 
the nineteenth century (the "city center" area), were planned to house a 
relatively dense population because of the high demand for land, and their 
streets are narrow. This situation has hardly changed to this day: the city 
center is crowded, the streets are narrow, there are few open areas and little 
vegetation, and the socio-economic status of the neighborhoods there is 
relatively low. 

Areas of intermediate levels of greenery. The neighborhoods that were built in 
Jerusalem from the end of the 1960s, and especially the modern neighbor
hoods of the 1980s and 1990s, are in the intermediate category in terms of 
their level of greenery and display modern standards. 

Conclusions 

The level of development of open and green areas in different neighborhoods 
stems from the historical-planning background and the conditions under 
which the neighborhood was built, and is commensurate with the population's 
socio-economic level. In the old, crowded neighborhoods of the city center, 
where the population is of a low socio-economic status, the level of greenery is 
blatantly lower than in other parts of the city. The absence of open areas and 
green spaces heightens the sense of a densely built-up area. In contrast, 
veteran garden neighborhoods whose residents have a high socio-economic 
status appear as a deep green on the maps. The other neighborhoods are 
at various intermediate levels of green, while in the modern neighbor
hoods (those built in the early 1980s) more open areas and vegetation are 
discernible. 

A correlation was found between the level of greenery and the character of 
the neighborhood at the time of its founding, the background to its 
establishment, and the socio-economic status of the residents. On the other 
hand, no correlation was found between the religious character of a 
neighborhood and the level of greenery. Nor was any connection found 
between a neighborhood's religious character and the amount of open space it 
contains, though there is a clear-cut connection between the age of a 
neighborhood and the amount of its open areas. 
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The Haredi population and open areas i n Jerusalem 

As part of the study, a comparison was carried out between a number of 
neighborhoods in Jerusalem in order to obtain a picture of the population's 
attitude toward public open areas in the vicinity and from this to infer the 
overall attitude toward environmental values. Following a preliminary 
examination of the elements that go into creating this attitude, it turned out 
that a distinction had to be drawn between different approaches, some of 
them singular, displayed by particular population groups or locales. Some of 
them are amenable to characterization, measurement, and objective quanti
fication, though others lend themselves only to subjective examination and 
evaluation. 

Methodology 

Three levels of the distribution of open areas were characterized: two extreme 
levels—areas with a high level of greenery—and, at the other pole, 
neighborhoods showing a flagrant absence of greenery. Between the two 
poles are interim levels, referring to areas with a moderate level of greenery. 

Results 

Areas of a high level of greenery. The most prominent of these areas are the 
Jewish "garden neighborhoods" that were planned and built in the early 
twentieth century and neighborhoods of affluent Arabs—low houses 
surrounded by gardens. Thanks to a combination of historical-planning 
background and a high socio-economic level, these areas have stood out in 
terms of their greenery in the Jerusalem map since 1973 and in up-to-date 
aerial photographs. 

Areas of a low level of greenery. The map and the aerial photographs show 
that there are very few open and green areas in and around the Old City 
area and in the city center. The population density in the Old City continued 
to rise until the beginning of the nineteenth century and the subsequent move 
by the Jewish population out of the walled city into what is now known as the 
"city center." The overcrowding in the Old City, with its narrow, winding 
alleys, precluded the creation of open areas and green spaces. The first 
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erasing religious traditions and supplanting them with different ideologies. 
Shapers of Haredi public opinion are now pointing to the idea that has been 
raised of re-flooding parts of the Hulah as proof that the Zionist attempt to 
intervene in the country's natural formation failed. That failure also sheds the 
correct light on other Zionist projects, they maintain. This is of course an 
opportunity for low-level criticism. In sum, though, the message that 
emanates from the Haredi press overall is basically no different from any 
other environmental message—the need for human modesty and care when 
intervening in the environment and reshaping it—with the addition of 
religious themes and messages. 

The Practical Dimension 

Examination of environmental quality i n the Haredi space 

Urban quality of the environment affects a large proportion of the Haredi 

population. A survey of written sources does away with the supposition that 
the different lifestyle of the Haredi community reduces the need for open 
areas. On the contrary: the features that set the Haredim apart from the 
general population, such as a high birthrate and residential density, mean that 
open areas are an urgent need. 

The approach that emerges from the studies is that the Haredi population 
wants to improve environmental quality in its neighborhoods. True, the social 
and religious essence of the residential area is of paramount importance. In 
other words, the overriding consideration in choosing a place to live is its 
geographical proximity to the community and its institutions, and not 
environmental conditions. However, from the point of view of awareness of 
environmental hazards such as dirt, neglect, and a lack of open areas, there is 
no difference between the level of satisfaction (or dissatisfaction) vis-ä-vis 
environmental quality displayed by the Haredi population and the general 
population. 

A more intense presence in the public space (children and adults in 
playgrounds and on the street), accumulated garbage, and a dearth of 
cultivated gardens create a sense of environmental overload and overcrowding 
about which the Haredi society is aware and critical. 
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contemporary Haredi public is not divorced from the general discourse in the 
country. The issue of environmental quality is part of that discourse, as it 
affects everyone, irrespective of one's opinions and beliefs. Haredim are no 
less concerned about environmental issues than any other group, and this is 
reflected in their press. 

At the same time, the press does not neglect its "educational" mission. The 
environment is not considered a value in itself but a "platform" through 
which to inculcate cultural content and values and to initiate discussion of 
subjects that serve interests of the Haredi community or are considered 
important for other reasons. Thus, environmental issues are "recruited" in the 
service of information about health; overcrowding is translated into the 
immediate need of the Haredi population for public areas; and road building 
in residential areas becomes an opportunity to complain that Haredim are not 
consulted on planning issues that affect them. 

This last matter finds expression in various contexts. The planning 
authorities are receptive to feedback from diverse population groups in 
different neighborhoods, but—according to the Haredim—they ignore the 
Haredi population and do not allow its representatives to explain their 
position on planning that affects them directly. This may be due to a 
(mistaken) evaluation by the authorities that the Haredi community is 
indifferent to planning issues and that even if it wants to intervene, its 
representatives lack the requisite knowledge and qualifications. This assump
tion is wrong on both counts: Haredim are drawn into political systems and 
bureaucracies and as such show an interest in planning and environmental 
issues that are related to their neighborhoods and communities. Their 
responsibility for these matters also induces them to expand their knowledge 
in this sphere and disseminate it within the community. 

Part of the quasi-environmental education in the Haredi press is mobilized 
on behalf of an ideology that is critical of Zionism. A case in point is the 
National Water Carrier, which in its first incarnation entailed the draining of 
the Hulah Lake and marshes. This project was the zenith of Israel's 
development projects in the late 1950s. Draining a lake and diverting the 
course of a river constitute a change in the order of creation. The Haredim 
accused the Zionist movement of undermining the Jewish world order by 
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tions." In this manner, planning, construction, transportation, and environ
mental laws received halakhic sanction. As the subject was explained to the 
public, land usage regulations are addressed in the halakhah, but the measures 
have to be adapted to today's conditions. Thus, a normative system that the 
Haredi residents set little store by was "annexed" to the world of halakhah 
and received binding validity. 

This is an enormously important development, one that transcends the 
subject of the environment. One of the characteristics of the fundamentalist 
foundations of Haredi religiosity is its attitude toward the written letter of the 
halakhah irrespective of the society and the period in which it originated. 
Adaptations to "today's conditions," albeit solely in the quantitative context, 
might be an opening to other adaptations. In the environmental context, it is 
an opening that makes it possible to "project" religious legitimacy on practical 
principles (with the emphasis on practical) of environmental protection. 

Attitude of the Haredi community toward environmental quality 

as reflected i n the Haredi press 

The Haredi media, both written and electronic, have undergone a consider
able expansion in recent years. In addition to "establishment" newspapers 
that are published by Haredi parties or groups, which are under strict 
rabbinical supervision, independent papers have sprung up that lack this 
authoritative supervision. They exercise self-censorship to ensure that their 
content does not deviate from the community's norms. Basically, the Haredi 

press does not consider itself a news source but an educational platform. 
Whether deliberately or by the nature of the medium, these publications also 
shape public opinion within the Haredi community. Issues that the Haredi 

papers address become part of the community's public agenda, whether by the 
guidance of the rabbinical leadership or at the journalists' initiative. The 
treatment of environmental issues in the Haredi press, in terms of the 
frequency with which they are raised, the place they are given in the 
newspapers, and the way they are dealt with can tell us much about the status 
of the environment on the Haredi public agenda today. 

The very fact that environmental issues come up frequently in the Haredi 

press attests to awareness of the subject and its importance. The 
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quality of the environment. The first level is the immediate environment: 
cleanliness of the streets and the neighborhood in general, an area set aside for 
games, the quality of the buildings, and so forth. The second level is the 
universal one: the greenhouse effect and the hole in the ozone layer, the water 
problem, preserving animal species, and so on. The Haredim treat the two 
levels differently. They have an interest in the first level, as it affects the 
quality of their lives, but their interest in universal environmental issues that 
do not affect them directly fluctuates according to the subject. Thus, they take 
an interest in the greenhouse effect and the ozone layer, which can affect the 
lives of people everywhere. However, they are opposed to the green 
movements, which are perceived as being anti-Jewish, and they object to 
the perception of the environment as a value per se, as this leads to protecting 
animals or landscape at the expense of urgent human needs. Such attitudes are 
considered anomalous and disproportionate from the human point of view— 
a new religion founded by the rich and sated. 

In Haredi areas the appearance of the streets is a serious problem: "They 
clean their homes and throw all the garbage outside." Experience shows that 
if the municipality cleans and renovates the streets and installs sidewalks, the 
residents continue to maintain cleanliness. Maintaining cleanliness in public 
spaces depends above all on the municipality: if it removes the garbage on a 
regular, frequent basis, it does not pile up and the residents keep the streets 
clean. The high population density and the demographic structure of the 
Haredi population generate large amounts of refuse, which must be removed 
frequently. If the municipality invests in cleaning and in garbage disposal, the 
residents show their appreciation by assisting in the effort. 

In the sphere of environmental education, the Haredi population has a 
problem with nature outings, which the rabbinical leadership does not 
encourage. Generally there are no organized outings above elementary school 
age. 

In a move that appears revolutionary, Rabbi Mordechai Karelitz, the 
mayor of Bnei Brak, persuaded the rabbinical leadership that planning and 
construction laws, along with environmental and traffic laws have sources in 
the halakhic literature, though the quantitative measures cited in the sources 
must be adjusted to the present-day situation, "because of public regula-
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tradition. If to this we add the gap between the instrumental approach to the 
environment and the perception of nature as a value, it becomes clear that 
Haredim are likely to be sharply anti-environmental. 

Haredi neighborhood committees are involved in environmental struggles 
that affect the quality of life in their immediate area and place of residence. 
True, this activity boils down to no more than concern for the population's 
"inner courtyard," but it can attest to an incipient awareness about 
environmental subjects of immediate interest. 

It is clear from all of the above that in the Haredi sector it is important to 
take note of a special scale of values that relegates environmental matters to a 
secondary place, if not lower, as opposed to subjects that are perceived to be 
of religious and cultural value. 

Residents of Bnei Brak can enjoy green areas outside the municipal 
boundaries of their city in the form of parks located within Metropolitan Tel 
Aviv or nearby. Nevertheless, the mayor of Bnei Brak is looking for sites 
where green areas can be created within that city, too. 

The landscape architect of the Bnei Brak Municipality notes special 
features in the Haredi relationship to the environment. Her main, categorical 
perception is that the Haredi public has a fundamentally different attitude 
toward the environment than the general public: Haredim do not treat the 
environment as a value per se or in a quasi-religious manner, as 
environmentalists do. Their attitude is strictly instrumental. The architect 
also identifies a number of flagrant faults in the Haredi society's attitude 
toward the environment. 

Uniquely, Haredi residents make use of halakhic reasoning in order to 
prevent environmental development. For example, a religious ruling 
invalidated a playground in a public park because it was said to be noisy 
and violate modesty. Sculptures were not installed on the grounds of "vision 
damage." Such arguments are never invoked to encourage environmental 
development. 

Another category of individuals whose knowledge and experience are 
important for this study consists of public leaders in the Haredi community, 
even if they are not environmental professionals. They maintain that a 
distinction has to be made between two levels of discussion with respect to 
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them in terms of environmental planning. The disparity between the two views 
is apparently due to the attitude of the planners and the different Haredi 

groups they worked with and to their random experience. At the same time, 
these differences also reflect a dynamic situation of change in the Haredi 

community's attitude toward the environment, giving rise to divergent and 
conflicting opinions. 

The Haredi community requires allocation of public areas on a larger scale 
than other sectors of the population. This may come at the expense of leisure 
and vacation areas. According to the planners, affirmative action should be 
considered with regard to these land allocations, based on the special needs of 
this particular population. Facilities such as a Talmud Torah (rabbinical 
elementary school), synagogue, and mikveh (ritual bath) are considered 
elementary needs of the Haredi population. If land availability is limited and 
its usage is competed for by basic needs such as these, it is clear that 
playgrounds, gardens, and the like will be given a lower priority than basic 
religious needs. 

A conspicuous feature of Haredi neighborhoods is the absence of 
cultivated private gardens. The critical factor here is probably socio
economic. Large families do not have the time, resources, or ability to invest 
in luxuries of environmental cultivation. Undoubtedly the lack of an 
environmental tradition also contributes to this lacuna. 

The exceptions to this rule are the new immigrants (Haredi and 
religious) from the West, mainly the United States, who have a higher socio
economic level. They show a marked interest in public and private gardens 
and parks. 

Everyone is aware of the disconnection between the Haredi community 
and environmental issues. One reason for this is technical, but it has profound 
social and cultural ramifications: most of the rallies, demonstrations, and 
protest activities about the' environment are held on Shabbat. The 
implications are obvious. First, the Haredi (and religious) population cannot 
take part in events that desecrate the Sabbath, even if they identify with the 
cause. Second, and perhaps more deeply, when environmental issues are 
constantly bound up with Sabbath desecration, the Haredi consciousness 
associates environmental awareness with the trampling of the Jewish 
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foundation of restraint, self-control, and frugality. Without this foundation, 
all the ecological efforts in the world will be in vain. 

In other words, it is not the environment itself that is the value: it is value-
neutral. However, preserving and cultivating the environment for the benefit 
of people and their future well-being can raise moral questions, as this 
approach entails decisions involving fundamental values. 

Attitude of the Haredi community toward environmental quality 

as reflected i n interviews 

The reciprocal relations between the members of a community and their 
surroundings are affected by their socio-economic situation and influenced by 
the community's leaders and spiritual luminaries in every generation and 
every place. Consequently, it is necessary to get the opinion of professionals 
and others who are involved in the community's day-to-day life, and notably 
in the planning, construction, maintenance, and development of the urban 
infrastructures. Physical, social, and cultural needs, together with halakhic 
guidelines shape the built-up space in the Haredi community and the manner 
in which the residents address that space. To gain an understanding of these 
processes, we spoke with many people who are involved in shaping the Haredi 

space in its diverse senses, and we here summarize their comments. 
The first group we interviewed consisted of planners who work in the 

Haredi sector, even if they themselves are not Haredi and in some cases are 
not even religious. In their everyday work these planners intertwine general 
planning principles with the distinctive needs and features of the Haredi 

community. Naturally, various environmental questions arise in their work, 
and they can attest to the attitude their Haredi clients show toward these 
subjects. 

Two conflicting conceptions emerge from these interviews. According to 
one conception, the Haredi population has no interest at all in environmental 
quality and is totally indifferent to planning principles and rules. Their only 
interest is to satisfy their needs in terms of housing and the accompanying 
public structures (educational and religious). According to the second 
conception, the Haredim take an open attitude toward the environment, are 
interested in its protection and in open, green areas, and are ready to pay for 
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distinction; it links different environmental causes, and as we shall see later, 
the recoil in the face of fundamental environmentalism extends also to other 
environmental matters. 

The halakhic literature contains passages dealing with the beauty of the 
urban space and distinguishing between its instrumental and aesthetic 
meanings. The instrumental meanings apply wherever Jews live, as they relate 
to the rights of the neighbors and the tenants in the land assets; whereas the 
moral-aesthetic meanings become valid only in the Land of Israel, for whose 
beauty its Jewish owners are responsible. It would appear, then, that the exile 
is to blame for the relative absence of environmental awareness among 
religiously observant Jews. 

At the same time, there is a prevailing view that nature and the environ
ment are not values per se and that there is an unequal relationship between 
the value of human beings and the value of their surroundings. The espousers 
of this view maintain that the Jewish approach is anthropocentric. The 
environment and nature are intended to serve man, who is more than one 
"creature" in nature. The study cites in detail these arguments and their 
sources. This approach does not rule out the possibility that it is good for 
humanity to strike a balance in its attitude toward the environment—for its 
own sake as well as for the environment and the entire society. In contrast to 
this Jewish approach, secular ecology generally interests itself in nature, 
aspiring to preserve the character of a certain entity known as "nature." Its 
emphasis is on the aesthetic. Some Jewish thinkers see this as a kind of 
"worship of the land," a form of paganism that is among both the most 
ancient and most recent forms of idol worship. 

At the same time, the practical aspects of Jewish religious practice and 
secular ecology can be mutually compatible, even when they are separated by 
a theoretical gulf. 

The question, then, is what economic or other price the society is willing 
and needs to pay to protect nature and the environment. In the ecological 
context, this involves not only the balance between man and external nature, 
and the balance between the needs of the individual and the present and those 
of the society and the future, but also a psychic balance between man's 
demands and his obligations. The morality of Judaism rests solidly on a 
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in the Diaspora faced an extremely difficult task. On the one hand, it was 
urgent to rehabilitate the community and religious life of the exiled people and 
not allow it to fall into the delusion that the return to the Land of Israel was 
imminent; while on the other hand, it was necessary to preserve the 
attachment to the Land, even in the remote lands of the exile. The disjunction 
between love of the Land and religious attachment to it, and the rehabilitation 
and cultivation of the community's religious life in exile was liable to produce 
a viewpoint that could wrench the Land of Israel — emptied of the 
commandments dependent upon it—from concrete "territorial life" and shift 
the epicenter of the attitude toward the Land to the level of a religious idea, 
even as territorial alternatives were being created at the level of reality. 
Environmental sensitivity could vanish between these two poles. 

It is not necessarily the canonical literature that is crucial in a discussion 
of the Haredi community's attitude toward quality of the environment. We 
should look, rather, to the relevant current instructions for day-to-day life in 
the space where the community conducts its life. Haredim are taught 
that regard for place and surroundings are a function of their content: the 
quality of the space is determined by its content. The secular settlement 
project in the Land of Israel is perceived as a negative factor. Settling in the 
Land as such is insufficient to atone for secularism. The sacred Haredi space is 
pitted against the secular space. Manifestly, this does not refer to some 
abstract sanctity that has a magical effect on its surroundings, but to a reality 
of personalities, institutions, and rules of behavior that together shape the 
character of the space. 

Aesthetic and instrumental dimensions of environmental protection 

and preservation 

On the face of it, there should be no connection between the extreme 
advocates of the environment (fundamental environmentalists, greens, and 
their other epithets) and neighborhood cleanliness and environmental quality 
in Me'ah She'arim or Bnei Brak. The former are engaged in the rite of nature 
preservation—protecting natural landscapes and restricting human activity in 
them—while the latter's interest lies in the quality of urban life in a space of 
intensive human activity. However, human consciousness does not make this 
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normative moral attitude toward the physical world is within different groups, 
the practical and ecological implications of environmental hazards apply to 
the entire urban area and affect the entire the population, irrespective of 
opinions and beliefs. The high intensity of land usage in the city and the 
proximity of residential neighborhoods can create common environmental 
interests, even if they do not derive from common values. 

The environment and the sacred space 

Theoretically, we should expect to find geographical differences in the attitude 
of the Haredi population toward the environment in different places, the main 
disparity being between the Land of Israel and the Diaspora communities. 
The Land of Israel, in the well-known words of the Mishnah, is "the most 
sacred of all lands" and mandates rules of behavior that set it apart from all 
other places. So complex are these rules—"precepts dependent on the 
Land"—that some Haredim do not immigrate to Israel for fear of failing in 
one of the commandments. Are the special behavioral demands or the special 
attitude relating to the Land of Israel meant to include also a special approach 
to its environmental quality? Even a brief discussion of this question requires 
that we consider the implications of concepts such as the "holiness of the 
Land" and the Jewish people's attachment to the Land of Israel. 

The aspiration to religious completeness is the aspiration to fulfill properly 
the precepts that a Jew has the duty to observe. As many of these precepts are 
"dependent on the Land," they are observed only in the Land of Israel and 
nowhere else. It follows that the aspiration to religious completeness is also an 
aspiration for the Land of Israel, as there is no completeness of the precepts 
outside the Land. Thus the decision of extreme Haredim not to settle in the 
Land of Israel—precisely because of the commandments that are "dependent 
on the Land"—constitutes a form of reversal of the original status of those 
precepts. Does this have implications for the concept of the environment and 
its status in Haredi eyes? 

The destruction of the Temple, the exile, and the devastation of the Jewish 
community in the Land of Israel snapped the continuity of observance of the 
commandments that are dependent on the Land, and thereby effectively 
deprived the Land of the expressions of its holiness. The religious leadership 
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liberal, left-wing views. In contrast, the Haredi society shows right-wing, 
conservative tendencies, accompanied by insularity and separatism.. In any 
country, such a community will display little affinity for environmental 
subjects that are of a distinctly "leftist" character, even though they are 
depicted as universal. 

Man and the environment: On the question of mankind's disposition 

i n the universe 

The approach to the question of whether mankind is the center of creation 
ranges from the anthropocentric view, according to which mankind is the be-
all and end-all; and everything else—including nature and the environment— 
is subordinate; to naturocentric conceptions, according to which nature is an 
entity in its own right and has a moral dimension equal to that of mankind. 
Indeed, an extreme naturocentric approach holds that nature is nobler than 
mankind. In this view, it is nature that is the ultimate purpose, while mankind 
is merely its tool and servant, with the duty to preserve and cultivate nature. 
This approach maintains that the right of existence of a natural 
environment—forest, lake, or boulder—is inherent and not dependent on 
mankind: Nature is not an instrument to fulfill people's needs. 

This ostensibly extreme point of view has no place in the Jewish concep
tion. It turns out, however, even within the framework of the "classic" Jewish 
viewpoint we find an approach that seems to be naturocentric. 

Still, there is a fundamental difference between the tension that prevails 
between the anthropocentric and naturocentric approaches as they exist 
in the secular, humanistic conception, and the seeming tension within the 
framework of the Jewish point of view. Even if we take the approach that "all 
other things are a goal unto themselves," the purpose of this divine revelation 
to man, as expressed in the midrashic literature and in the Book of Job, is not 
to instruct man "to preserve nature"; it is, rather, to put him 
in his place and teach him nullity, modesty, humility and abnegation vis-a-vis 
God. 

Even if the Haredi public takes a purely instrumental attitude toward the 
environment, this can be seen as a basis for practical cooperation between the 
Haredi community and the general urban population. However different the 
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3. Urbanism 
The roots of today's Haredi society lie in the Jewish communities of Eastern 
Europe, which flourished in a distinctly urban environment. The religious 
centers, the yeshivas, the Hasidic courts, and the community's milieu, 
especially the Jewish creative force, were concentrated in the cities and towns. 
This does not mean we should ignore the Jewish communities in the villages 
and small towns, but the general way of life and worldview were fashioned in 
the urban environment. This unequivocal attachment between the life of the 
community and its surroundings constitutes another element in understanding 
the Haredi community's attitude toward its surroundings. As a distinctly 
urban society, the Haredi community was effectively cut off from values of 
nature, landscape, and environment. In this it was no different from other 
urban communities or from the experience of urban life and cityscapes in 
Europe. Many European cityscapes are devoid of greenery. They are dense 
and crowded; the buildings, both public and residential, abut one another; 
and gardens, parks, and other green areas are fenced off. This is particularly 
so in old cities and in their core, from which they originated and evolved 
(examples are Paris, Prague, Amsterdam, and Manhattan, among many 
others). The Haredi society, whose patterns of development were set in an 
urban milieu, has followed the same pattern in Israel, pursuing the same way 
of life and creating the identical forms of community structure to which it 
was accustomed in Europe. 

4. Conservatism 
On a scale between conservatism and liberal openness, the Haredi community 
is definitely located on the conservative side, right of center. Haredi voting 
patterns, political leanings, and identification lean sharply toward the right. 
This phenomenon corresponds with the approach of religious societies in 
other countries, which also tend to be politically right-wing and conservative. 
In other words, an examination of the Haredi society's attitude toward the 
environment will necessitate additional tools and a broader viewpoint in the 
context of its general worldview. 

Observing the attitude of different societies to environmental issues, we 
find that support for environmental protection is usually identified with open, 
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mankind's attitude toward nature in the Jewish sources; the other, the fact 
that in practice the Jews shunned this approach. 

There are a number of possible explanations for this internal conflict: 

1. The absence of a land 
During its lengthy exile, the Jewish people lacked a territory—a land under 
its control and responsibility. Clearly, a people without a land cannot 
forge attachment to and a relationship with its current surroundings, as it 
lacks a psychological bond with them and views them as a temporary 
domicile while aspiring to its true home elsewhere. In the case of the Jewish 
people, the desire to return to Zion produced a sense of alienation among the 
Jewish communities in the Diaspora, and people tend not to look after 
surroundings in which they feel out of place. It was the gentiles, who ran the 
local government, who were responsible for the immediate environment 
beyond the domain of the individual, in terms of legislative and behavioral 
arrangements. 

2. Exclusive focus on the world of the halakhah 
Another explanation for this disparity derives from the roots of the worldview 
of halakhic Jewry and the "world of Torah" that evolved from it over 
hundreds of years, becoming today's world of Haredi Judaism. 

Since the destruction of the Temple, the world of Judaism has considered 
itself to exist "solely within the confines of the halakhah" and has devoted 
itself completely to Torah study and upholding the commandments. This is 
a world of abstract thought, which disdains the petty cares and vanities of 
this world—indeed, disdains whatever is not connected to or does not further 
Torah study. Hence the unconcern and reservation about the material 
dimension, which does not further the supreme cause of Torah and its 
precepts. Even with regard to livelihood there is a dialectical, multifaceted 
approach, with the prevailing trend in recent decades being to turn away 
from the existential, from the tribulations of earning a living, in favor of 
reliance on the public sphere. Even when the world of Torah addresses the 
world outside and the subject of economic subsistence, it views them as 
instruments to achieve the true goal: Torah and commandments. 
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education, and guaranteed income—and these concerns may relegate environ
mental issues to a lower priority. 

G o a l s a n d q u e s t i o n s o f t h e s t u d y 

There are thus three main research dimensions: the theoretical dimension, 
which examines whether Haredi religiosity has a principled position in regard 
to environmental concerns; the practical dimension, which investigates the 
current situation of the quality of the environment in Haredi areas; and the 
operative dimension, which proposes methods to enhance awareness of the 
environment within the Haredi community. 

The Theoretical Dimension 

A t t i t u d e o f J e w i s h l a w a n d t h e H a r e d i society t o w a r d t h e environment 
a n d e n v i r o n m e n t a l q u a l i t y 
It bears emphasizing that the present study seeks to examine whether and to 
what degree Haredi religiosity espouses a principled position vis-ä-vis quality 
of the environment. Here it is necessary to be precise and distinguish between 
concepts: the attitude toward the environment and the attitude toward 
environmental quality are not identical; and, similarly, a distinction must be 
drawn between the attitude of Haredi religiosity toward the environment 
and the attitude of Judaism toward the environment, as it emerged and was 
given expression throughout Jewish history in writings, rules, customs, and 
worldviews. 

Countless chapters of the Bible deal with the day-to-day experience of 
mankind's relationship with the environment. This motif is also discernible in 
many commandments and distinctly environmental imperatives. The hala-
khah literature abounds with rules and teachings that relate directly to man's 
attitude toward the environment. 

On the other hand, it is impossible not to be aware of the seemingly 
negative, or at least disregardful, attitude of the Jewish communities in the 
Diaspora toward the environment. We are thus confronted with two 
seemingly contradictory phenomena: one, an awesome multidimensional 
description of natural phenomena, notably the act of creation itself, and 
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Background 

A widespread image about Haredi (ultra-Orthodox) neighborhoods is 
that they are environmentally neglected. Apart from the physical and social 
characteristics of poverty, the environmental neglect is often perceived as 
typifying Haredi religiosity, as though the ultra-Orthodox have no real 
interest in aesthetic and landscape values. In contrast, there are new Haredi 

communities and suburbs where cleanliness is maintained and careful 
attention is paid to green areas and to environmental quality. The question 
thus arises whether something in the Haredi character is responsible for the 
community's attitude toward the environment, or whether, perhaps, that 
attitude stems from other factors, such as overdensity and poverty. 

In various spheres, the Haredi community separates cultural and moral 
values from instrumental aspects of life. In the moral realm, Torah study and 
observing its precepts are of supreme importance. Everything else, whether 
part of the moral or the instrumental sphere, is likely to be of a lower status. 
The attitude toward environmental quality in Haredi religiosity is not clear, 
and its place in the Haredi order of priorities requires examination. 

The behavior of the Haredi community suggests that in the moral 
dimension it has severed itself from contemporary Western culture but is ready 
to take advantage of its instrumental aspects. Thus the Haredi society will not 
recognize "environmental values" as being a moral concept with its own 
intrinsic value, but will accept arrangements involving environmental 
preservation for utilitarian reasons. Similarly, at the instrumental level, too, 
the Haredi community is coping with tasks that it considers of existential 
importance for its continued social and cultural existence—such as housing, 
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ת 2000 במסרה לקדם מדיניות סביבתית המבוססת על מחקרים ישומיים מהארץ נ ש  המרכז הוקם ב

 ומהעולם.

ל צוותי חשיבה, מפיץ רעיונות ע מחקרים, מפעי צ ב  המרכז פועל בתמיכת קרן צ׳רלם ה. רבםון והוא מ

 וידע ומפרסם את עבודותיו בנושאי סביבה.

ל גופים העוסקים בענייני הסביבה.  את עבודת המרכז מלווה מועצה מייעצת הכוללת נציגים ש

 ראו אור במסגרת המרכז למדיניות סביבתית:

ה, ניר בן־אהרן וחן לוין י ת סביבתית בתעשי ו נ ש ד  ידידותי לסביבה ־ ח

ץ דר ר ף מים, פ י ר ע ת ת ו ע צ מ א זר העירוני בישראל ב  אסטרטגיה לריסון צריכת המים במג

ץ מחקרים, בעריכת: עמיר אידלמן, אלון סל, ניר בן-אהרן ב ו  סביבה ומדיניות - ק

ת היהודית - עולם בר-קיימא, מנפרד גרםסנפלד ר ו ס מ  איכות הסביבה ב

ל  זיהום אוויר מכלי רכב, אלון 0
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