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איל בלוך חינוך לקיימות

כללי הזהב לחיים מקיימים 
אורח חיים מקיים ניתן לעצב על-פי עקרונות בסיסיים. קודם כול, סירוב לצריכה, ואם 

הצריכה הכרחית – הפחתתה; אחר כך תיקון ושימוש מחדש; ורק אם אין ברירה – מיחזור 

תגידו מה שתגידו על המשרד להגנת הסביבה, 
אבל קמפיינים הוא יודע להפיק. כולנו מכירים 
פרידמן,  טל  של  בכיכובו  החדש  הקמפיין  את 
המעודד משפחות להפחית את הצריכה ולהגדיל 
את החיסכון שלהם באנרגיה. אף אחד מאיתנו 
גם לא שכח את הקמפיין שקדם לו, שטען כי "זה 

מטורף לא למחזר!"
וטובים.  לכאורה, שני קמפיינים חשובים 
כי  מלמדת,  יותר  מעמיקה  התבוננות  אולם 
המעבר מקמפיין המיחזור לקמפיין הפחתת 
להגנת  שהמשרד  להעיד,  עשוי  הצריכה 
הסביבה,  בהבנת  חשוב  צעד  עשה  הסביבה 

ונענה לצרכיה האמיתיים. 
של  שלמה  מערכת  בנתה  הצריכה  תרבות 
הסתרה ושל הפרדה בין התהליכים השונים של 
ייצור, צריכה ופינוי האשפה. המשימה הנכבדה 
העומדת בפנינו היא להתחבר ולהיות מודעים 
להשפעות ולהשלכות של גלגל החיים המלא של 
חפצינו ככלי להתפתחות האדם והאדמה. מידע 
ציורי ומעורר מחשבה על גלגולם של חפצינו ניתן 
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סולם של עקרונות
במחשבה  חשוב  כלי  נכיר  הפעם  במדור 
המקיימת, המעניק לנו סולם היררכי של פעולות 
למען הסביבה. אלו הן חמש ה-R של הקיימות: 
 Refuse, Reduce ,Repair, Reuse, Recycle
ובעברית: סירוב, הפחתה, תיקון, שימוש מחדש, 
מיחזור. לצערי הרב, עדיין לא נמצא תרגום עברי 
הולם שגם מבהיר את העיקרון וגם קל לזיכרון. 
מעבר להיות חמש ה-R דרך להעריך פעולות 
למען הסביבה, ניתן גם לראות בהן ציר לבחינת 
לחינוך  המכון  לחיצוני.  הפנימי  שבין  היחסים 
לקיימות במכללת דוד ילין, המכשיר אנשי חינוך 
וצוותים, מפתח מודלים ליישום חינוך לקיימות 
במערכות חברתיות וחינוכיות. במאמר זה נציג 
בו  ימצא  ונקווה שהקורא  את אחד המודלים, 

דרך ישימה לחשיבה מחודשת על חייו והרגליו. 
האדם  בין  הגומלין  קשרי  על  מבוסס  המודל 

לעולם על ערכיו, מעשיו וחפציו. 

Refuse – סירוב
סירוב פירושו לדעת מה אתה באמת צריך 
של  פנימית  בהירות  ליצור  עליך  מיותר.  ומה 
ולעמוד איתן מול שטיפת מוח  הצרכים שלך, 
מתוחכמת ומערכת המנסה לאלץ אותך לרכוש 

ולצרוך עוד ועוד מהעולם החומרי.
המערכת הקפיטליסטית מתפקדת במיטבה 
כאשר היא נכנסת לכיסי ההורים דרך שליטה 
על רצון הילדים. היכולת לסרב לצרכנות היא 
מאחר  העולם,  של  האקולוגי  למאזן  ברכה 
אשפה.  וייצור  אנרגיה  צריכת  מפחיתה  שהיא 
השאלה החשובה היא כיצד האדם יכול לפתח 
את מודעותו לצרכיו האמיתיים ולא להתפתות 

אחרי מקסמי שווא. 

Reduce – הפחתה
 – הסירוב  של  הדודה  בת  היא  ההפחתה 
מעט יותר עדינה ממנו, אך אפקטיבית מאוד 
היכולת  בגלל  והסברתית  חינוכית  מבחינה 
לנטר ולמדוד. ילדי בית הספר "שקד" ברעננה 
התמקדו בין השאר בהפחתת צריכת החשמל. 
בתום שנת פעילות הושוו חשבונות החשמל 
של בית הספר לאלה של השנה שקדמה לה, 
ולתדהמתם התגלה שהושג חיסכון שנע בין 
20% ל-50% לפי חודשים. לצערי, קברניטי בית 
הספר לא השכילו לתרגם חיסכון משמעותי זה 
של אלפי שקלים בחודש ליצירת משאב כלכלי 
יכולות  שהיו  חינוכיות,  בפעילויות  לתמיכה 
עיוורון  לצד  האקולוגית.  הגישה  את  למנף 
חינוכי וכלכלי זה, נערכים בבית הספר למבצע 
חיסכון בבתי הילדים ובשכונה, ומקווים שהוא 

ישמש מודל ארצי לחיסכון. 
מבחינת עקרון ההפחתה, נשאלת השאלה 

כיצד מפתחים פנימית את היכולת להסתפק 
במועט בחברה שבה אל הממון ונציגיו תאבי 
הבצע זוכים להערצה ומהווים מודל  לחיקוי 

ולשאיפה.

Repair  – תיקון
הכלכלה של היום מתבססת על כך שמוצרים 
נזרקים לפח,  מתקלקלים תוך שנתיים-שלוש, 
ומוצר חדש נרכש במקומם. תיקון כמעט שאינו 
מצריך השקעת אנרגיה, אך דורש מאיתנו ידע 
ויכולת להבין כיצד המכשיר פועל. האתגר מורכב 
ביותר, כיוון שאופן הייצור של רבים מהמכשירים 
אינו מאפשר לתקנם. גם אם כן, לעתים קרובות 
מתקרבות  טכנאי  באמצעות  התיקון  עלויות 
למחיר המוצר ואף עולות עליו. איננו נדרשים 
להיות טכנאי חשמל, אלקטרוניקה, מחשבים או 
רכב, אולם טוב היה לו היינו מסוגלים לפתוח 
את המכשיר המקולקל ולהתבונן בו מבלי לאבד 
את העשתונות וההיגיון הבריא. מבחינה פנימית, 
קריטריון זה קשור ליכולת שלנו "לעשות תיקון", 
ולא מיד לזרוק, להרים ידיים, להתגרש וכדומה. 
תרבות המקדשת את המוצר החד-פעמי משפיעה 

ומעצבת יחסי אנוש באופן לא מודע. 

Reuse  – שימוש מחדש
דורשת  מיחדוש,  גם  הנקראת  זו,  פעולה 
מאיתנו להיות יצירתיים – לראות חפץ או חומר 
בצורה חדשה ושונה ממה שנועד לו ביום היוולדו. 
הדוגמאות רבות מספור: החל מאדנית העשויה 
צמיג, דרך שימוש בבדי ג'ינס כיריעות בידוד, ועד 
רפסודת מחאה שצפה על גבי 15 אלף בקבוקי 
פלסטיק, ועשתה דרכה ממערב ארה"ב להוואי 
כמחאה על עידן הטפשות שיצר באוקיינוס כתם 
הברית.  ארצות  של  משטחה  הגדול  פלסטיק 
שימוש מחדש בצורה לא מושכלת בא לעתים 
שבהן  ילדים,  של  אמנות  ביצירות  ביטוי  לידי 
משתמשים בזבל אחד והופכים אותו לזבל אחר, 
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תוך השקעת אנרגיה רבה בתהליך ובחיבור בין 
החומרים, באופן שמונע או מקטין את היכולת 
 .downcycle לשם  עונה  זה  תהליך  למחזר. 
מבחינה פנימית, השימוש מחדש מצריך מאיתנו 
דומים  אשר  והיצירתיות,  הדמיון  את  לפתח 

ליכולת הפנימית להמציא את עצמנו מחדש. 

Recycle – מיחזור
ה-R החמישית בחבורה היא המעשה שלצערי 
מונף בגאווה אל על, ומאפשר לנו למרק את המצפון 

על ידי שינוי קל בהרגלי ניהול האשפה שלנו.
המיחזור הוא פשוט וסקסי, אך אם נבחן את 
המציאות נגלה, כי האנרגיה הנדרשת כדי להפוך 
בקבוק פלסטיק למעיל פליז היא עצומה: החל 
מהמשאית שאוספת את האשפה, דרך המפעל 
מוצר  לייצור  ועד  גלם  לחומר  אותה  שמפרק 
העולמיות  שההערכות  לציין  למותר  חדש. 
מדברות על כך, שרק כ-7% מהפלסטיק בעולם 
ממוחזר, והשאר ממילא מצטבר בערמות אשפה 
–במקרה הטוב – ובמקרה הרע מתפורר ונשטף 
לים, ונעשה מתחרה רציני לפלנקטון בשרשרת 

המזון הימי.
לכאורה, גם מבחינה פנימית קשה לדבר על 
אם  אלא  במיוחד,  חיובית  תכונה  כעל  מיחזור 
כן המיחזור הוא חלק מתפיסת עולם כוללת, 
והאדם חי וחווה באופן פנימי את מעגל החיים 

על היבטיו החומרים והרוחניים. 
ניתן לזהות יחס הפוך בין האפקטיביות ורמת 
צריכת האנרגיה לבין המאמץ הפנימי שדורש 

מאיתנו כל עיקרון. הסירוב וההפחתה חוסכים 
באנרגיה, ומצריכים מאיתנו מאמץ פנימי רב. 
הפנימי  והשינוי  אנרגיה,  המון  צורך  המיחזור 
של  הצמד  יחסית.  קטן  מאיתנו  דורש  שהוא 

התיקון והשימוש מחדש דורש מאיתנו לרכוש 
מיומנויות  שלנו,  היצירתיות  את  ולפתח  ידע 
והדרכה  פנימית  עבודה  דורשת  שרכישתן 

סבלנית.

מסולם של עקרונות לעולם 
של חיים

במכון לחינוך לקיימות אנו מנסים לפעול 
ולחנך לאורם של העקרונות שעליהם כתבתי, 
אולם הניסיון גרם לנו להרגיש שמשהו מהותי 
 R חסר ליצירת השלם. לפיכך הוספנו עוד שתי

.Reconnect-ו Rethink
Rethink – חשוב מחדש: דורש מאיתנו לבחון 
שוב את הרגלי חיינו, את הערכים שלאורם אנו 

חיים ואת הִקבעונות שלנו.
Reconnect – התחבר מחדש: דורש מאיתנו 
לנסות לחבר את אשר הפרדנו והפרטנו. די במבט 

כדי  היום  במשך  האוכלוסים  פיזור  על  חטוף 
לראות את ההפרדה האנושית שיצרנו: הקטנים 
בגנים, הילדים בבתי הספר, המבוגרים בעבודה 
והזקנים בבתי אבות. דוגמה לחיבור נכון ניתן 
 Slow( למצוא בבתי הספר של תנועת מזון אטי
food( באיטליה. שם חיברו את הזקנים לגינות 

בתי הספר, והגינה והקהילה צומחים ופורחים.
נשאר להבין שהדברים ישתנו ויהפכו לערכים 
חיים כאשר נשכיל לחבר בין הפנימי לחיצוני. 
ולדרוש  מעשינו  תוצאות  את  לראות  עלינו 
השאלה  על  לענות  והמעצבים  מהיצרנים 
הפשוטה: מה ייעשה בתוצרתם ביום שתסיים את 
ייעודה? מה יהיה מחזור החיים הבא של המוצר 
ומרכיביו? ואסור שהתשובות אשפה או מיחזור 

יספקו אותנו. 
 Cradle to של  החשיבה  העיצוב  בעולם 
Cradle )מילולית: מעריסה לעריסה, או "עיצוב 
מקיים"( צריכה להחליף את הגישה הרווחת של 
Cradle to Grave. החשיבה "מעריסה לעריסה" 
בממד החומרי מצריכה מאיתנו לפתח חשיבה 
מעגלית ומחזורית, כדוגמת מחזורי הטבע. כאשר 
את  בחיקה  נושאת  אשר  אשפה  לייצר  נשכיל 
מחזור החיים הבא, ניתן משמעות חדשה למשפט 

של שטיינר: בחיקו של המוות נוצרים החיים.

איל בלוך הוא יזם חינוכי-חברתי-עסקי, מייסד 
שותף של המכון לחינוך לקיימות במכללת דוד ילין.  

               Bloch.eyal@gmail.com

היכולת לסרב לצרכנות היא ברכה למאזן 
האקולוגי של העולם, מאחר שהיא 

מפחיתה צריכת אנרגיה וייצור אשפה. 
השאלה החשובה היא כיצד האדם יכול 
לפתח את מודעותו לצרכיו האמיתיים 

ולא להתפתות אחרי מקסמי שווא

7 כללי הזהב בדרך לחיים מקיימים


