
 הליכה לחירייה: 
 הפסולת כזירה לחינוך משנה תודעה —
חקר המקרה של המרכז לחינוך סביבתי בחירייה
איגי ארם ]1[*, איריס אלקחר ]2[ ודפנה גולדמן ]3[
]1[ המרכז לחינוך סביבתי, חירייה, איגוד ערים דן לתברואה

]2[ התוכנית לתואר שני בחינוך סביבתי, מכללת סמינר הקיבוצים

]3[ החוג למדעי הסביבה והחקלאות, המכללה האקדמית בית ברל

iggyaram@gmail.com *

וצוותי הוראה,  מבט אל תחנת המעבר לפסולת בחירייה. במרכז לחינוך סביבתי בחירייה מבקרים כ–60,000 אנשים מדי שנה, ובהם תלמידי מערכת החינוך 
קבוצות מקצועיות מהמגזר הציבורי והפרטי ומשפחות | צילום: מעין דיסקין
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תקציר

הרחב  הציבור  כיום.  אקולוגיות–חברתיות  במערכות  נרחבת  לפגיעה  מקור  היא  מוגברת  צריכה 
בין צריכה חומרנית להשלכותיה הסביבתיות–חברתיות. החינוך הטרנספורמטיבי,  מתקשה לקשור 
המתמקד בהנעת שינוי דרך בחינת הנחות יסוד של הלומד, יכול לסייע בהטמעת שינוי התנהגותי 
סביבתי מעמיק. פארק הִמחזור חירייה שם לו למטרה להניע שינוי תודעתי והתנהגותי בקרב הציבור 
בהתייחס לפסולת כתוצר של תרבות הצריכה. במחקר זה נבחנו מאפייני תוכניות ההדרכה של המרכז 
לחינוך סביבתי בחירייה באמצעות ניתוח מערכי ההדרכה שפותחו במרכז. כמו כן, נבחנו תגובות 
אנשי חינוך שביקרו במרכז, וזאת באמצעות ניתוח תצפיות בסיורים מקצועיים של צוותי הוראה. 
מצביעים  הממצאים  לקיימות.  הטרנספורמטיבי  החינוך  עקרונות  לפי  נותחו  והתצפיות  המערכים 
על כך שהחוויה החושית–רגשית בסיור תרמה לערעור תפיסות מוקדמות של המבקרים לגבי פסולת 
וצריכה, וקידמה שיח ביקורתי בנושא, שכלל היבטים קוגניטיביים ורגשיים. לפי ממצאי המחקר, 
הפסולת,  ניהול  על  בהסברה  אינו מסתפק  בחירייה  סביבתי  לחינוך  המרכז  של  החינוכי  העיסוק 
אלא מכוון את המבקרים לבחון באופן ביקורתי את תרבות הצריכה כגורם מרכזי בייצור פסולת. 
בכך המרכז לחינוך סביבתי בחירייה יכול לשמש מודל למרכזי חינוך והסברה סביבתיים נוספים 

שקיימים בגופי תשתיות בישראל ובעולם.

מילות מפתח: אתר ניהול פסולת · חינוך טרנספורמטיבי לקיימות · ִמחזור · תרבות הצריכה

ֲהִליָכה ְלִמְזָּבָלה ֵאיָנּה ְצִריָכה ְלַהְרִּתיַע. ִהיא ִּבּקּור ְּבמּוֵזאֹון
אֹו ְּבַאְרִכּיֹון ֹלא ָּפחֹות ֵמֲאֶׁשר ַמַּסע ָסָפאִרי ֶאקֹולֹוִגי. ָּבּה

ְמֻׁשָּמִרים ָּכל ּתֹוְלדֹוֵתינּו, ָּבּה ִנְכֶּתֶבת ַהְכרֹוִניָקה ָהֲאִמִּתית,
ֶׁשֵאיָנּה ֵזָהה ְּבֶהְכֵרַח ִעם ַהִהיְסטֹוְרָיה ָהִרְׁשִמית.

מתוך: הערות לאסתטיקה של האשפואטיקה / חיים נגיד

מבוא

תרבות הצריכה )consumer culture( היא אחד מביטויי תפיסת 
העולם הנאו–ליברלית–קפיטליסטית העומדת בבסיס החברה 
המערבית ]5[. צריכה חומרנית מופרזת המאפיינת את המערכת 
הכלכלית הדומיננטית היא מהגורמים המרכזיים להתדרדרות 
מערכות אקולוגיות–חברתיות בעולם, והיא עומדת בסתירה לדפוסי 
חשיבה והתנהגות בני–קיימא ]5, 21[. למרות זאת, הציבור ברובו לא 
מודע לעומק השפעותיהן של תרבות הצריכה וכלכלת השוק על 
החברה והסביבה, ולאופן שהן משמרות את המבנים והמוסדות 
החברתיים הנוכחיים כהגמוניה ]16, 19[. הטמעת דפוסי חיים תומכי 
קיימות מצריכה שינוי פרדיגמה בתפיסת החברה המערבית — 
מראייה של כדור הארץ, הטבע והאדם כמערכות נפרדות, לטובת 

הבנתם כמערכת אחת, הוליסטית ורבת–הקשרים ]6, 26, 27[.
לשינוי  החינוך הטרנספורמטיבי מציעה אפשרות  גישת 
תודעתי דרך טיפוח חשיבה ביקורתית–רפלקטיבית של הלומד 
על העולם ועל התנהלותו בו ]20, 24[. תהליך זה של 'רפלקטיביות 
]4[ תומך בשינוי במסגרות ההתייחסות של הלומד  סקפטית' 
ובניסוח הנחות יסוד חדשות מערכתיות שעל פיהן יוטמעו דפוסי 
24[. למידה טרנספורמטיבית לקיימות   ,20  ,11[ התנהגות חדשים 

)Transformative Sustainability Learning — TSL( מציעה כי 
שילוב בין ממדי הלמידה, ראש–יד–לב )בהתאמה: ממד קוגניטיבי, 
פסיכומוטורי, רגשי(, יכול להוביל ללמידה טרנספורמטיבית של ידע, 

מיומנויות, עמדות והעצמת קיימות ]23[.
המרכז לחינוך סביבתי בחירייה הוא מרכז חינוך בלתי פורמלי 
המשמש זרוע חינוכית–הסברתית של איגוד ערים דן לתברואה 
המפעיל את פארק הִמחזור חירייה ]1[. המרכז פועל למרגלות הר 
הפסולת המשוקם, ובלב פארק ִמחזור שהוא חלק מהמערך לניהול 
פסולת בישראל ]2[. פארק הִמחזור מטפל מדי יום בכ–3,500 טונות 

פסולת עירונית מוצקה של מטרופולין תל–אביב.
המרכז הוא חלק אינטגרלי מניהול הפסולת המתבצע באתר 
חירייה, ומטרתו: "]ל[חנך ללקיחת אחריות אישית וציבורית בנושא 
הפסולת, לקידום מטרה של צמצום והפחתת פסולת ולהעמקת 
מחויבות הציבור לתיקון סביבתי–חברתי" ]1[. במרכז מבקרים 
כ–60,000 אנשים מדי שנה, ובהם תלמידי מערכת החינוך וצוותי 
הוראה, קבוצות מקצועיות מהמגזר הציבורי והפרטי ומשפחות. 
הביקור החינוכי מפגיש את המבקר עם הפסולת במופעים מגוונים, 
ומאפשר הצצה לחצר האחורית של חיי היום–יום במרחב העירוני 
הצפוף ביותר בישראל. הדגש החינוכי של המרכז הוא במפגש ישיר 
ורב–חושי עם פסולת, המתרחש בשלושה ממדי למידה: קוגניטיבי, 
התנסותי–חושי ורגשי. מפגש זה מכוון להעלאת מודעות הציבור 
לטיפול בפסולת, יוצר תשתית לחשיבה ביקורתית בנושא הצריכה, 

ועשוי להניע שינוי תודעתי והתנהגותי בקרב המבקרים.
במחקר בחנו את הגישה החינוכית של המרכז לחינוך סביבתי 
כפי שהיא משתקפת הלכה למעשה במשאבי ההוראה–למידה, 
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ארם ואחרות / הפסולת כזירה לחינוך משנה תודעה



על קצה המזלג

סיבה מרכזית להיווצרות בעיית הפסולת * 
היא הצריכה האישית הגבוהה, כמו גם חוסר 

המודעות לתרומתנו האישית לבעיה, בין 
השאר עקב מנגנוני סילוק הפסולת מהמרחב 

האישי והציבורי.
מפגש ישיר של אדם עם הררי הפסולת * 

שמייצרים מאות אלפי אנשים הוא חוויה 
חושית מטלטלת.

האתגר העומד בפני אנשי החינוך הסביבתי * 
הוא לנצל חוויה שכזו ליצירת שינוי תודעתי 

ושינוי התנהגותי לטווח ארוך ברמת הפרט.
המחקר מציג מודל חינוכי מעניין וחדשני * 

להקניית ערכים סביבתיים בגישה ביקורתית 
אל מול תרבות הצריכה.

המערכת

בסוג הפעילויות החינוכיות ובתגובות מורים בעת ביקור לימודי 
במרכז. במטרה להבין כיצד פסולת יכולה להניע שינוי, נשאלו 
השאלות הבאות: )א( כיצד מוצגת הפסולת במרכז החינוכי ובמהלך 
הסיור באתר ברמה החזותית והרעיונית? )ב( כיצד אופן הצגת 
הפסולת מבטא את תפיסת החינוך הטרנספורמטיבי לקיימות של 
המרכז? הבנת התפיסה החינוכית המנחה את הפעילות במרכז היא 
צעד ראשון בבחינת השפעות התהליך החינוכי המתקיים במקום 
על התודעה הסביבתית של המבקרים. הבחירה לבחון אנשי חינוך 
במסגרת המחקר נובעת מהיותם סוכני שינוי בחברה, היכולים 
להשפיע על תלמידיהם. נקודת ההנחה היא שמורים המבקרים 

במרכז ישלבו את התובנות שלהם ממפגש זה בשדה החינוכי.

שיטות

המחקר התקיים בשנים 2017—2018, ונערך בגישה איכותית–
25 מערכי ההדרכה של המרכז החינוכי,  פרשנית ]8[. נותחו בו 
שהם כמחצית ממערכי ההדרכה שפותחו במרכז לאורך השנים. 
על המערכים שנבחרו לניתוח היה לעמוד בארבעת הקריטריונים 
הבאים: )א( הם פותחו ויושמו בפועל בשש השנים אחרונות; )ב( 
הם משקפים את החזון החינוכי של המרכז; )ג( הם מיועדים למגוון 
גילים הנוהגים לבקר במרכז; )ד( הם מדגימים מגוון דרכי הוראה–

למידה. נוסף על כך, נערכו תצפיות על קבוצות אנשי חינוך במהלך 
ארבעה ביקורים חד–פעמיים במרכז, שהם סוג הביקור הנפוץ ביותר 
המתקיים בו. ניתוח מערכי ההדרכה מאפשר לבחון את התפיסה 
החינוכית העומדת בבסיס המרכז, והתצפיות מאפשרות לגלות 

אם וכיצד מתבטאת תפיסה זו הלכה למעשה ]10[. מערכי ההדרכה 
נותחו בגישה דדוקטיבית ]9[, באמצעות מסגרת "ראש–יד–לב" של 
החינוך הטרנספורמטיבי לקיימות ]23[. התצפיות נותחו בשלב ראשון 
באופן אינדוקטיבי ]8[ ליצירת קטגוריות, ובשלב שני נבחנו קטגוריות 
אלה דרך העדשה ששימשה לניתוח המערכים. ניתוח התצפיות 
התמקד בתגובות המורים לרכיבי הסיור השונים, וזאת כדי לבחון 
הלימה בין המטרות המוצהרות במערכי ההדרכה למימושן בפועל.

ממצאים: הפסולת כזירה לחינוך סביבתי טרנספורמטיבי

מערכי ההדרכה מושתתים על תהליכי הטיפול בפסולת המתקיימים 
באתר ומתעדכנים בהתאם לשינויים בממשק פסולת במקום. לפיכך, 
הם משקפים תמונה עכשווית של הנעשה באתר בתחום המקצועי 

של הפסולת.
טבלה 1 מציגה את שלושת ממדי הלמידה שהתקבלו מניתוח 

מערכי ההדרכה לפי מסגרת "ראש–יד–לב":
הממד הקוגניטיבי המתמקד בלמידה על הפסולת ודרכי טיפול א. 

בה כפי שהן משתקפות בסוגי ידע שונים;
הממד ההתנסותי–חושי שהפסולת משמשת בו גורם המעורר ב. 

חוויה חושית ומניע למידה דרך עשייה פעילה והנאה;

סדנת פירוק בחירייה. בספרות המחקרית מצוין שגם פעולה חינוכית בודדת 
וקצרה, כגון סיור לימודי, עשויה להיות חוויית מפתח שיכולה להשפיע באופן 

משמעותי על הפרט ולהוות עבורו נקודת מפנה | צילום: נאילה מזלבט
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טבלה 1. ממדי הלמידה ודרכי ביטויים במערכי ההדרכה לפי מאפייני 'הלמידה הטרנספורמטיבית לקיימות' ]23[
לרשימת מערכי ההדרכה )הכוללת את הנושא, המיקוד, גיל המודרכים והשנה שהמערך נכתב בה( המוזכרים בטבלה זו ראו נספח 1 באתר כתב העת.

 לומדים על פסולת 
הממד הקוגניטיבי מתבטא בשלושה סוגי ידע המתווכים למבקרים

ציטוט לדוגמהמשמעותוהידע

ידע תאורטי 
)עובדתי(

מידע בסיסי בנושא פסולת בשלושה נושאים עיקריים: כמויות 
הפסולת; שיטות הטיפול בפסולת על יתרונותיהן וחסרונותיהן; 

הקשר שבין צריכה לייצור פסולת. ידע זה הוא בסיס לפיתוח שיח 
בנושא תרבות הצריכה והשלכותיה.

"אנחנו נמצאים למרגלות הר ענק של פסולת, לצד תחנת מעבר 
שקולטת 3,000 טונות פסולת ביום)!(" )מערך 11(

"האם המפעל ]להפקת אנרגיה מפסולת[ נותן פתרון מושלם לטיפול 
בפסולת? האם הטכנולוגיה שוב הצילה את המין האנושי??? לא 

מושלם: עדיין יש שימוש במשאבים מתכלים להפעלת המפעל. ועדיין 
כמות הפסולת הגדלה תצריך עוד ועוד מפעלים כאלו. זה בעייתי." 

)מערך 11(

מציג בפני המבקר כלים להתנהלות מקיימת בנושא ייצור וטיפול ידע יישומי
בפסולת, כגון סדנאות לשימוש חוזר בחומרים, דרכי הפרדה לִמחזור 

והצעות ביחס לצריכה מקיימת.

 "עכשיו משלמדתם לתפור, אתם יכולים להעביר את זה הלאה...
להורים, לחברים תספרו להם איך הם יכולים לתקן, תלמדו אותם 

לקנות נכון, להפריד לִמחזור ואולי אפילו תלמדו אותם לתפור!" 
)מערך 2(

ידע המוביל 
לחשיבה מטא–

קוגניטיבית

מתמקד בתהליכי החשיבה של המבקר ביחס לפסולת ולצריכה, 
למורכבות מונחים אלה ולאופן בו הגישות האידיאולוגיות הרווחות 

מעצבות את חשיבתו ביחס למהות החומר או המוצר והגדרתו 
כפסולת. ידע זה עשוי לערער את ההגדרות הראשוניות שהמבקר 

נותן לחומר מסוים וממקד את תשומת ליבו בסובייקטיביות של 
הקביעה מהי פסולת.

"איך שארית מזון שלפני רגע הייתה כשרה ומתאימה למאכל הופכת 
 לזבל בעת מעשה ההשלכה ומותירה בנו תחושה של דחייה?" 

)מערך 10(
"היום החפצים מאבדים מערכם מהר מאוד ]...[ למה? ]...[ למי 
יש אינטרס שהערך ירד כל כך מהר? שנחליף? שלא נראה את 

הערך האמיתי של המוצר? לחברות המייצרות אותם המרוויחות 
מהמוצרים." )מערך 12(

 חווים פסולת 
הממד ההתנסותי–חושי: עירור חושים ורגשות כלפי פסולת כחלק מתהליך למידה ושינוי התודעה

ציטוט לדוגמהמשמעותוהאופן

הפסולת 
כמעוררת חוויה 

רב–חושית

החוויה החושית והרגשית שפסולת מעוררת במבקר מרחיבה את 
חוויית הלמידה ומקדמת את הקניית הידע.

"הקבוצה שלך בפתחה של התעוררות! עוד כמה דקות הם יעמדו 
מעל 3,500 טונות פסולת, בקרוב ירימו תולעים אדומות או פרי רקוב, 

יסיירו בתצוגת זבל מרהיבה ועוד!" )מערך 14(

שימוש בפסולת 
למשחק ולהנאה

שילוב מגוון משחקים והנחיות להפעלתם נועד להקנות ידע בצורה 
חווייתית ומהנה, ומאפשר לתלמידים לחוות חלופה לחוויות צרכניות. 

"לא קל להפריד פסולת ]משחק[: יוצרים מעגל מחצי מהקבוצה 
והחצי השני מחוץ למעגל. במרכז המעגל שופכים ערימה של פסולת 

המורכבת מרכיבים אורגניים ומאריזות. הקבוצה שבחוץ צריכה 
להוציא מהערימה רק אריזות לפח הכתום. המעגל צריך למנוע זאת 

מהם. כשהוציאו את כל הזבל הקבוצה השנייה צריכה להוציא את 
האורגני לפח החום." )מערך 18(

הפסולת כחומר 
גלם לעידוד 

היצירתיות

לצד עיצוב המרכז בשימוש חוזר בפסולת, הסיור כולל סדנת יצירה 
בשימוש חוזר בחומרים. למידת המיומנויות השונות מכוונת להעצמת 

תחושת המסוגלות של המשתתפים לעשות למען עצמם ולמען 
הסביבה דרך חשיבה ועשייה יצירתיות.

"התלמידים יגיעו למרכז ושם יתכננו יום הולדת סביבתי. התלמידים 
יכינו קישוטים, משחק ומתנות, והכול מפסולת." )מערך 3(

 מתחברים מחדש לפסולת 
הממד הרגשי: דרכים שנעשה בהן שימוש בפסולת להנעת דיון ערכי–רגשי במהלך הסיור

ציטוט לדוגמהמשמעותההדרך

חינוך מבוסס 
מקום

מערכי ההדרכה מחוברים באופן הדוק לטיפול בפסולת המתבצע 
באתר ולהיסטוריה שלו, וכך מניעים למידה במעגלים מתרחבים של 

זהות ושייכות. חירייה מייצגת תופעה סביבתית–חברתית רחבה, וגם 
קשורה קשר הדוק לחיים האישיים של המבקרים כצרכנים וכיצרני 

פסולת.

"ההר משמש אנדרטת פסולת — תזכורת שהזבל לא נעלם, לא 
מתכלה ולא משתקם; עדות וארכיב לתרבות הצריכה, ומתוך כך 

לכמויות הפסולת האדירות שאנו מייצרים; דוגמה חיה לחצר 
אחורית." )מערך 14(

הפסולת 
כנקודת מוצא 

לשיח ערכי על 
נושא הצריכה

מרכיבים במערכי ההדרכה מכוונים את השיח לבחינה ערכית של 
אורח חיים ודפוסי חשיבה המקדמים שינוי התנהגותי.

"האם יש לכם הרבה חולצות חסרות שימוש בארון? איך זה קורה?" 
)מערך 11(

 "איך אני ממשיך לחיות טוב וגם מפחית את הצריכה שלי?" 
)מערך 12(

ארם ואחרות / הפסולת כזירה לחינוך משנה תודעה



הממד הרגשי שהוא חיוני להנעת דיון ערכי. ג. 

נקודת מוצא לבחינה  שילוב שלושת הממדים הללו משמש 
רפלקטיבית, ביקורתית וערכית של המבקר את עצמו ואת החברה 

שהוא חי בה, בקשרים שבין תרבות צריכה ופסולת.
שלושת ממדי הלמידה של החינוך הטרנספורמטיבי לקיימות 
המשתקפים במערכי ההדרכה בונים מרחב ביקורתי–רפלקטיבי 
המעודד את המבקרים לפענח מחדש את המובן מאליו בחיי 
היום–יום שלהם ביחס לצריכה ולייצור פסולת. מניתוח המערכים 
עולה שהגישה החינוכית של המרכז משלבת חוויה חושית ורגשית 
כאמצעי להקניית ידע ושינוי תפיסתי, אולם חסרה התייחסות 
מפורשת לדרכים שחושים ורגשות מעצבים חשיבה והתנהגות. 
לדוגמה, חסרה התייחסות מפורשת לדרכי התמודדות של המבקרים 

עם הדחייה הפיזית שהם חווים מהמראה ומהריח של הפסולת.
ניתוח תצפיות במורים המבקרים בעת הסיור )טבלה 2( מעשיר 
את התובנות על אודות ממדי הלמידה שעלו מניתוח מערכי 
ההדרכה. בהקשר הקוגניטיבי נמצא שערעור הידע שהמורים מגיעים 
איתו יצר תגובות רגשיות שונות המשקפות תסכול שנוצר אצלם 
מההתנגשות בין הידע החדש לקודם. בממד ההתנסותי–חושי 
נמצא ששלל המראות, הריחות והקולות בסיור עורר אצל המורים 

חוויית פליאה מטלטלת, שנחוותה אצל חלק מהם כחוויה חיובית 
ואצל חלק מהם כחוויה שלילית. בממד הרגשי נמצא שהסיור הוביל 
את המשתתפים לחשוב מחדש על פסולת, על תרבות הצריכה 
ועל מקומו של הפרט בקשר ביניהם, על היתרונות והחסרונות של 
פתרונות שונים המקובלים לטיפול בפסולת, כגון הטמנה וִמחזור, 
ואף על היבטים חברתיים הקשורים לצריכה ולהשלכותיה. באשר 
לִמחזור — פתרון זה נתפס עדיין בתודעה הציבורית כפתרון המיטבי 
לבעיית הפסולת ]12, 13, 18[. במהלך הסיור נבחן הִמחזור בראייה 

ביקורתית, והדבר הניע חלק מהמורים לחשוב מחדש על הנושא.
עוד עלה מהתצפיות קושי לנהל דיון מעמיק בסוגיית הצריכה. 
עומס החוויות מהמפגש הישיר עם הפסולת העלה בעיקר שאלות 
תוכן לגבי פסולת בהיבטים בעלי נראות גבוהה בתחנות לאורך 
הסיור )כמויות הפסולת, הטמנת פסולת, שימוש חוזר, ִמחזור(. 
כשהמדריכות הובילו את השיח לנושא הצריכה, ניכר שהמשתתפים 
נוטים להתחמק מעיסוק באחריות האישית לכמויות הפסולת 
שהחברה בישראל מייצרת, ונוטים להאשים את הממסד תוך הדגשת 
חולשת הפרט למול מערכות בעלות עוצמה )כגון יצרנים, ממשלה, 
בעלי הון(. מצב זה ִהקשה על הובלת שיח שיניע תחושת אחריות 
אישית כאזרח ותחושת אחריות מקצועית כמורים ביחס לסוגיית 

מיצג אמנותי במרכז לחינוך סביבתי בחירייה. הפסולת משמשת גם חומר גלם לעידוד היצירתיות | צילום: בריג'יט קרטייה
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תרבות הצריכה. אומנם שינויים במערכות המקרו הכלכליות–
חברתיות הקיימות חיוניים לקידום חברה בת–קיימא, אך אין בכך 

מלפטור את הפרט מאחריות אישית.

דיון ומסקנות

הממצאים מצביעים על כך שהביקור במרכז החינוכי בחירייה, כפי 
שהוא נבנה ומיושם, מניע אצל המבקרים התבוננות חדשה על 
הקשר שבין פסולת ודפוסי התנהגות אישיים, והיא מתבטאת 

בהיבטים הבאים:
ערעור — ניתוח מערכי ההדרכה וממצאי התצפיות על אנשי החינוך 

במהלך הסיור מלמד שהמפגש החינוכי המתקיים באתר מצליח 
לערער את התפיסות הראשוניות שמבקרים מגיעים איתן באשר 
לקשר בין דפוסי הצריכה שלהם לבין כמויות הפסולת המיוצרות 
בישראל. התגובות המגוונות של המורים מצביעות במקרים רבים 
על תחושת חוסר הנוחות שלהם נוכח ההבנה החדשה של המציאות 
שלפיה כמויות הפסולת מקורן בהתנהגות האישית. הספרות 
החינוכית מתייחסת לחשיבות של דיסוננס קוגניטיבי בקרב לומדים 

כשלב ראשוני בתהליכי שינוי תפיסות ]14, 15[.
חוויה חושית ורגשית — חוויית הפליאה מזוהה בספרות כחוויה 

ספונטנית וחיובית, שפועלים בה במקביל הרגשות, החושים 
והקוגניציה, המתלכדים לחוויה הוליסטית ויוצרים מרחב רפלקטיבי–

טרנספורמטיבי ]7, 21, 28[. ניתוח התצפיות מעיד שהביקור באתר זימן 
התנסות חושית )בעיקר מראות וריחות( שנחוותה לא רק באופן 
חיובי אלא גם כחוויה שלילית. ניכר מתגובות המורים שחוויה זו, 
בין אם חיובית או שלילית, היוותה עבורם "רגע מכונן" ]3[ שהוליד 
בהם הבנה חדשה לגבי התנהגותם או תפיסותיהם באשר לפסולת 
ולקשר שלה לאורח חייהם. ממצא זה מצביע על השגת אחת 
מהמטרות המרכזיות של המרכז: "לחבר את בעיית הפסולת ואת 
הביקורת על תרבות הצריכה לחייהם האישיים ]של המבקרים[, 
להחלטות ולבחירות היום–יומיות של כל אחד ואחת" )מערך 8(. 
בספרות המחקרית מצוין שגם פעולה חינוכית בודדת וקצרה, כגון 
סיור לימודי, עשויה להיות חוויית מפתח שיכולה להשפיע באופן 

משמעותי על הפרט ולהוות עבורו נקודת מפנה ]3[.
ניתוח מערכי ההדרכה מעיד על כך   — שילוב שיח ביקורתי 

שתוכניהם מכוונים ליצירת שיח ביקורתי במהלך הסיור. התצפיות 
על המורים תומכות בכך שאכן מתעורר שיח ביקורתי בסיור. שני 
מאפיינים בסיור מאפשרים זאת: בהיבט הידע המערכים כוללים 
לא רק ידע עובדתי ויישומי ]17[ אלא גם ידע המוביל לחשיבה מטא–
קוגניטיבית המזוהה בספרות כסוג חשיבה מסדר גבוה המעודדת 
חשיבה רפלקטיבית–ביקורתית ]24[. Mezirow ]20[ גורס שחשיבה 
רפלקטיבית–ביקורתית, שהפרט בוחן באמצעותה הנחות יסוד 
בחייו, הכרחית לצורך אימוץ דפוסי הבנה חדשים של המציאות 
)frames of reference( כחלק מלמידה טרנספורמטיבית. בהקשר 

של הסיור, החשיבה הרפלקטיבית–ביקורתית אפשרה למורים ליצור 
הבנות חדשות לגבי הקשר שבין תרבות הצריכה ופסולת. בהיבט 
הרגשי מחקרים רבים בתחום ההתנהגות הסביבתית מצביעים 

על הצורך לכלול את הממד הרגשי, נוסף על הקוגניטיבי )ידע(, 
בתהליכים חינוכיים–סביבתיים כדי לעודד אימוץ אורחות חיים בני–

קיימא ]25[. התצפיות מלמדות שהממד הרגשי נכלל באופן משמעותי 
בתוכנית ההדרכה; לרגשות החיוביים והשליליים שהובילו לערעור 
תפיסות שהמבקרות הגיעו איתן ועיצבו את החוויה המכוננת, יש 

תפקיד גם ביצירת השיח הרפלקטיבי–ביקורתי.
רכיבי הסיור ותכניו, המכּוונים ליצור חוויה חושית–רגשית 
לצד ערעור תפיסות מוקדמות וקיום שיח ביקורתי, משקפים את 
עקרונות הלמידה הטרנספורמטיבית ומניעים תהליכי שינוי תודעתי 
או התנהגותי, כפי שנמצא במחקרים בחינוך טרנספורמטיבי ]22, 23[. 
עם זאת, נמצא שאף על פי שהחוויה החושית והרגשית משולבת 
במרכז כאמצעי להקניית ידע ולשינוי תפיסתי, עדיין חסרה 
התייחסות מפורשת לדרכים שחושים ורגשות מעצבים חשיבה 
והתנהגות. היעדר זה משמר את נטיית הפרט לדחוק את סוגיית 
הפסולת ואת הדילמות הנלוות אליה מתודעתו. הוספת רכיב 
רפלקטיבי למערך ההדרכה, שיקשור בין החוויה הפיזית–רגשית 
לבין מקומה של הפסולת בחיי היום–יום של הפרט או החברה, 
תתמוך בשינוי התפיסתי וההתנהגותי שהמרכז לחינוך סביבתי 

בחירייה מעוניין לקדם.
מאמר זה מתמקד במורים כסוכני–שינוי, רק בעת ביקור חד–

פעמי, שהוא מסגרת הביקור הנפוצה ביותר במרכז החינוכי חירייה. 
חשוב לבחון את ההשפעה ארוכת–הטווח של הביקור בקרב מורים 
אלה על תפיסותיהם, על עמדותיהם ועל תהליכי קבלת החלטות 
לגבי פסולת וצריכה. נוסף על כך, חשוב לבדוק את תרומת המפגש 
החד–פעמי לתפיסות ולעמדות של הציבור הרחב בנושאים אלה. 
כמו כן, ראוי שמחקרים נוספים יבחנו את המאפיינים וההשפעות של 
תוכניות ארוכות–טווח המתקיימות בחירייה על מורים ועל תלמידים.
מהממצאים עולה שהמרכז לחינוך סביבתי בחירייה יכול 
לשמש מודל לחינוך סביבתי טרנספורמטיבי בזכות גישתו לפסולת 
כנקודת מוצא לשאלה המהותית של תרבות הצריכה ולשינוי 
התנהגותי ברמת הפרט והחברה. המרכז בחירייה שם דגש על 
הגישה הביקורתית, וזאת להבדיל ממרכזי חינוך סביבתי ומרכזי 
מבקרים סביבתיים רבים בישראל ובעולם, הנוטים להתמקד בחינוך 
ובהסברה רק בהיבט הקוגניטיבי של ידע עובדתי ויישומי. יתרה 
מכך, איגוד ערים דן לתברואה, המגדיר לעצמו יעד מפורש של חינוך 
הציבור כחלק מהובלת שינוי סביבתי בהקשר של ניהול וממשק 
פסולת ]1[, יכול להוות מודל לשילוב של עשייה חינוכית–סביבתית 
טרנספורמטיבית המובלת על–ידי גוף תשתיות. כדי לסייע לאזרחים 
לרכוש דפוסי התנהגות בני–קיימא, רצוי שמרכזי מבקרים אחרים 

בנושאי סביבה יאמצו אף הם גישה חינוכית ביקורתית.
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טבלה 2. ממדי הלמידה ותגובות המורים במהלך הסיור לפי מאפייני ‘הלמידה הטרנספורמטיבית לקיימות’ ]23[

לומדים על פסולת

ציטוט לדוגמה מהתצפיותמשמעותההתגובה

חוסר יכולת לקבל מידע הסותר ידע קודם גם כשהמידע החדש בלבול והכחשה
מגובה במראה עיניים או בחוויה חושית אחרת המאששת אותו.

"אז איפה החלק של המיון ]לִמחזור[?"
]נשאל לאחר תצפית בתחנת המעבר, והסבר ש–80% מהפסולת 
בישראל מועברת להטמנה ולא לִמחזור, ולאחר צפייה בהעמסת 

פסולת על משאיות בדרכן למטמנה[

הצגת מציאות שונה מזו שקיימת אצל המבקרים — מערערת. האשמה
בתחילת הדיון בנושא צריכה נצפית אצל המורים נטייה להאשים 

את המגזר העסקי בהתדרדרות הסביבה ובהמשך להטיל את 
האחריות להובלת שינוי סביבתי על הממסד.

"היצרנים מייצרים ואז גורמים לך לקנות!!!"
"למה אין קנסות על פסולת לא מופרדת???"

לעיתים הידע החדש בסיור טומן בחובו ביקורת על הרגלי הצריכה כעס
או הטיפול של האזרח בפסולת, כולל המבקרים. הדבר נוטה 

להכעיס חלק מהם, והם מפנים את כעסם למדריכ/ה.

"אני חייבת להבין רגע משהו, באמת מהלב, הזבל הרי יהיה, מה 
אנחנו אמורות להרגיש, מצפון???"

חווים פסולת

ציטוט לדוגמה מהתצפיותמשמעותההתגובה

ביטויי התפעלות 
והפתעה או גועל 

ודחייה

חוויית הפליאה אצל המבקרים מתבטאת גם בעקבות חוויה 
חיובית וגם בעקבות מפגש חושי שאינו נעים בהכרח.

"הייתה לי ציפייה לראות בחירייה משהו לא אסתטי ואז ראינו את 
המרכז, ו'וואו'!"

"איזה סירחון! לאן הבאתם אותנו???"

חוויית הפליאה החושית מעוררת את הממד הקוגניטיבי: רצון שאילת שאלות 
ללמוד ולהעמיק בהבנה לגבי פסולת.

"זה הכול מזבל?" ]בחלל המרכז[
"כל הזבל הזה מהיום?" ]בתחנת המעבר[

דחף לצלם ולתעד את 
מראה העיניים

ההיבט הרגשי של החוויה מתבטא בהתלהבות לצלם ולתעד כדי 
לשמר משהו מהמקום.

"מי הצלמת? שתצלם הכול! צילמתן? לפחות תצלמו ]בכניסה 
לחלל[

"מי שלא ירדה הפסידה! צילמתי לכן. תסתכלו!" ]המנהל למורים 
באוטובוס בירידה מתחנת המעבר[

הסחת דעת עקב 
עוצמת החוויה 

החושית–התנסותית

לחוויה החושית השלכות על הלמידה, למשל: )1( הריחות 
החריפים מקשים על ריכוז ולמידה, ומנעו ממורים מלהתקרב 

לתחנת המעבר; )2( תועדו מורים המצלמים, גם במהלך 
ההסברים, מתקשים להקשיב למדריכה ולהתנתק מהגירויים 

מסביב.

"תוכלי להסביר לי שוב מה אמרת שם? לא הצלחתי להקשיב בגלל 
]RDF–הריח." ]מורה למדריכה לאחר תצפית מודרכת במפעל ה

מתחברים מחדש לפסולת 

ציטוט לדוגמה מהתצפיותמשמעותההסוגיה

שינוי אורח חיים 
צרכני

הקשר בין הפסולת לצריכה אינו מובן מאליו לכלל המבקרים, 
ונבנה במהלך הסיור. ההבנה אינה מעידה בהכרח על מוכנות 

לשינוי הרגלים, והתגובות ביחס לשינוי הרגלים היו מגוונות.

"מבחינתי לעמוד על הבור היה קשה. בערב פסח הייתי בקניון 
פעמיים בשבוע, ועכשיו, חצי שנה לא אהיה שם!"

"זה עניין של תרבות צריכה. משהו צריך להשתנות במקרו, לא 
לקנות, לשנות את העין הגדולה, להתחיל מזה."

התפיסה הרווחת בציבור שִמחזור הוא פתרון מספק לבעיית ִמחזור
הפסולת, מונעת דיון מעמיק בפתרונות הכרוכים באימוץ הרגלי 

ייצור וצריכה בני–קיימא. בחינה ביקורתית של ִמחזור במהלך 
הסיור הניעה את המורים לחשוב מחדש על הסוגיה.

"אני ממחזרת כפייתית! הכול! הולכת עד איפה שצריך, אין מצב!" 
]מורה בגאווה[

"הבנתי שהִמחזור צריך להיות רק כשאין ברירה... הִמחזור לא צריך 
להיות ברירת המחדל שלנו."

לא בחצר האחורית 
שלי!

הצגת הפתרון של הטמנת פסולת בנגב המוצגת בתחנת המעבר 
התקבלה לרוב בשוויון נפש על–ידי המורים. בניגוד לכך, מורים 

מהדרום הביעו מורת רוח וביקורת מכך שהנושא הדחוי והבעייתי 
.)NIMBY( מורחק לפריפריה, ועוררו דיון בסוגיית הִנמִּב"י

"אההה!!! יופי!!! כל הבעיות לדרום... את הבנת את זה?? הבנת 
מה קורה כאן???" ]מורה בטון ציני וכעוס לחברותיה[

היחס לחומרים ולמוצרים הצית בכל הקבוצות דיון ער ומרובה חברת השפע
דוגמאות, שכלל בחובו ביקורת על ילדים הגדלים בחברת השפע, 

רגעי נוסטלגיה וזיכרונות ילדות ותובנות חדשות לגבי יחסם 
האישי לחברת השפע.

"תראו את היחס של הילדים לציוד. בתחילת השנה הם שומרים, 
ואחר כך לא טורחים להרים דברים שנפלו. אני אומרת להם יש 
לכם כל כך הרבה, אפילו מלכים בימי הביניים לא אכלו כמונו..."

"אין ערך לכסף. הכול חדש. כשאנחנו היינו ילדים היינו לוקחים מה 
שיש בבית ועושים ממנו משחק. גוגואים..."

"וואו! זה חדשני, להגדיר עודף כבעיה...!"
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תודות

ברצוננו להודות לאיגוד ערים דן לתברואה ולמרכז לחינוך סביבתי 
בחירייה על תמיכתם במחקר.

מקורות

ראו נספח 2 באתר כתב העת.

המלצות קריאה

סקירת גישות והתפתחויות בחינוך הטרנספורמטיבי ובקשר שלו 
לתחום הקיימות ולחינוך לקיימות.

דוניץ ד. 2016. חינוך טרנספורמטיבי וקיימות: נתיבים ואפשרויות. בתוך: 
אבישר א )עורכת(. אתגר הקיימות, חינוך ואחריות חברתית–סביבתית. 

תל אביב: הקיבוץ המאוחד.

בחינת השפעות חינוכיות מנקודת מבט לא–שגרתית של חוויות 
מפתח שאנשים חווים, והיכולת שלהן להשפיע על האדם לאורך 
כל חייו. הספר כולל תיאור עיוני והמלצות פרקטיות לעידוד יצירת 

חוויות מפתח בשדה החינוכי.
יאיר ג. 2006. מחוויות מפתח לנקודות מפנה: על עוצמתה של השפעה 

חינוכית. בני ברק: הקיבוץ המאוחד.

ההיסטוריה החברתית בארה"ב מנקודת מבט מרעננת של הפסולת 
של משקי הבית. המחברת מתארת את התפיסות המשתנות ביחס 
לפסולת לאורך השנים ואת השינויים באופני ההתמודדות עם פסולת.
Strasser S. 2000. Waste and want: A social history of trash. New York 
(NY): Holt Paperbacks. 

הסיור בחירייה כולל סדנת יצירה בשימוש חוזר בחומרים. כך מעצימים את תחושת המסוגלות של המשתתפים לעשות למען עצמם ולמען הסביבה דרך חשיבה 
ועשייה יצירתיות | צילום: בריג'יט קרטייה

הלכה למעשה

חינוך סביבתי הוא אפקטיבי כאשר המסרים המועברים 
באמצעותו רלוונטיים לקהל היעד ומשפיעים עליו. יש 
שני אתגרים שעמידה בהם מגבירה את האפקטיביות 
הזו. הראשון הוא לגרום לאדם לעבור חוויה אישית, 

שממנה יקבל תובנות המשמעותיות לחייו, ושהן יגרמו 
לו לשאת באחריות להשלכות של מעשיו ולשנות את 

הרגליו. האתגר השני הוא להפיג את תחושת חוסר 
האונים של האדם הקטן אל מול העולם הגדול ואת 

הנטייה להפיל את האחריות לפתרון בעיות על קובעי 
המדיניות ועל בעלי ההון.

המפגש בחירייה פנים אל פנים עם 3,500 טונות פסולת 

ממחיש באופן מציאותי שאין שני לו את היקף בעיית 
הפסולת. הוא יוצר קרקע פורייה לדיון ביקורתי, אך 
כמפגש חד–פעמי השפעתו מוגבלת. מענה לאתגרים 

שהוזכרו מעלה מצריך תהליך ארוך של ליווי המאפשר 
ניסוי, טעייה והפנמה. אם עוברים את התהליך כחלק 
מקהילה העושה שינוי ומשמשת קבוצת תמיכה, אזי 
הטמעת המסרים וההנעה לשינוי יהיו מוצלחות יותר.

חן פורטוגלי

מנהלת תחום הכשרה ופיתוח תכנים, 
החברה להגנת הטבע
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