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 עניין של הזנחה ומודעות –הסביבה החרדית 
 

 

קבוצות חברתיות רבות . למפגעים סביבתיים הקיימים ברחבי ארץ ישראל, פעמים רבות , כולנו נחשפנו

נדמה כי בקרב הקהילה החרדית המודעות לנושא איכות . וארגונים שונים מנסים להילחם בתופעות אלו

 .יהול המאבקים בנושא כמעט אינם קיימיםהסביבה הינה נמוכה ובפועל גם הפעילות ונ

 

אין ספק כי האוכלוסייה החרדית נדרשת לסוגיות סביבתיות רבות מאוד אולי אף יותר מכל קבוצה אחרת 

חוסר שיתוף פעולה עם מרבית , שכן היא בעלת מאפיינים ייחודיים הכוללים בין השאר סגירות יחסית

יות סביבתיות ייחודיות כגון שימוש נרחב בתחבורה וכן קיימים באוכלוסיה זו בע,אמצעי התקשורת

 .ציבורית וצפיפות אוכלוסין רבה

 

אקדים ואציין כי יש אכפתיות בקהילה החרדית לנושאי איכות הסביבה אולם יש עדיפות רבה הרבה יותר 

לנושאים אחרים כגון לימוד תורה ושמירת מצוות ולכן יש מעט מאוד אנשים הלוקחים יוזמה ומנסים 

 .תור את הבעיות הסביבתיות בקהילהלפ

 

במאמר זה אנסה לעמוד בקצה המזלג על הבעיות הסביבתיות האופייניות והייחודיות של התושבים 

 .הגרים באיזורי האוכלוסיה החרדית ואת היכולת שיש להתמודד עם בעיות אלו

 

ייניות את המסמך אחלק לשני חלקים כאשר חלק הראשון אציג את הבעיות הסביבתיות האופ

לאוכלוסיה החרדית ובחלק השני אציג את בעיית המודעות הנמוכה שיש לציבור החרדי ואת ניצול 

 .יזמים למצב זה

 

 

 הבעיות האופייניות במרחב החרדי

 

, ישנם בעיות צפיפות רבות מאוד. התושבים באזורי הקהילה החרדית סובלים מבעיות סביבתיות רבות

מפגעי תברואה וזבל וכן בעיות של מחסור רב בשטחים , י קרינהמפגע, בעיות רעש, זיהום אויר רב

 .ירוקים החיוניים לסביבה בריאה

 

דבר הבא לידי ביטוי במיוחד בערים הגדולות כבני , הקהילה החרדית סובלת מצפיפות אוכלוסין גדולה

ה ובחלוקת השטח שכן המשפח ה בתכנון לקוי של העריםיהבעיה הינה בעיקרה בע. וירושלים ברק

הרבה ילדים )וגם הרכבה שונה ממוצע האזרחים ( נפשות בממוצע 8)החרדית הממוצעת גדולה מאוד 
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. הנצרכים מאוד בעיקר לגידול ילדים הערים הגדולות סובלות כיום גם ממחסור בשטחים ירוקים (.יחסית

, שאין בה ירק כל עיר: "כרונם לברכה כבר הודגש נושא זה ואף נאמרייש לציין כי גם במקורות חכמינו ז

מנגד אפשר לציין כי בערים הקטנות (. ה"מסכת עירובין דף נ" )חכם רשאי לדור בתוכה אין תלמיד

והחדשות יותר ניכר יותר התכנון הסביבתי וההתמודדות עם בעיות הבינוי פשוטה שם הרבה יותר
1
. 

 

אני חבר בשנים האחרונות יניקה בה י חברי הקל"עבודות שנעשו עמי דוגמאות תברצוני לציין בנושא זה ש

צפיפות גדולה  קיימת עבודה אחת אציג על מנת להראות את הבעיות הרבות שקיימות בעיר בני ברק שם

מ להראות בעייה נוספת שקיימת באיזורים "עפרוייקט נוסף אציג  כמו כן. ולכן מפגעים סביבתיים רבים

ל הרשויות בכל מה שקשור לזכויות והזלזול הנורא ש חרדיים והיא המחסור העצום בשטחים ירוקים

 .החרדים בנושא זההתושבים 

 

 

 בני ברקמיפוי סביבתי בעיר פרוייקט .1

 

בפרוייקט שנעשה לפני כשנתיים ובו נערך מיפוי פיזי של בעיות ומפגעים סביבתיים באזור מסויים בעיר 

שלא כמפגעים . זיהום האוירה המרכזית נעוצה בנושא את מצב העיר כולה נתגלה כי הבעי המשקף

לזיהום האויר , העשויים לגרום לתושבים אי נוחות או בעיות בריאותיות בהיקף מוגבל, סביבתיים אחרים

מספיק לראות את השחור על קירות , לא צריך להסתובב יותר מדיי, האמת .פוטנציאל סיכון קטלני

שני המוקדים  .בצורה דומה הבניינים ולצייר בדמיוניינו שאולי גם הריאות של התושבים באזור נראים

זו האחרונה . הראשיים שאותרו היו התחבורה החולפת בכביש גהה והתחבורה הציבורית בתוך השכונות

צורכת בעיקר דלק דיזל ופליטת הגזים והחלקיקים לחלל האויר תורמת תרומה משמעותית לזיהום האויר 

-סוף אוטובוסים עמוס שבו חולפים כשם ממוקם מ, קהילת יעקב' אחד ממוקדי המפגע אותר ברח. בעיר

אוטובוסים ביום 700
2

עם אנשים חולים ) מוסד גריאטרי –המסוף ממוקם בסמוך לכמה מבנים ציבוריים . 

לבנותבית יעקב לבנים וסמינר  תלמוד תורה, (ומבוגרים
3
. 

 

בסמוך , הנפלטת מקווי מתח גבוה שמוצבים לאורך גבול שכונת אחיעזר קרינהמפגע מסוכן נוסף הינו ה

 ".רזי לי"ס "הקווים מצויים בסמיכות רבה לבתי התושבים ולביה. לכביש גהה

 

 אחיעזר -יש לציין כי בסמוך לשכונת נווה. העולה מהתנועה העמוסה בכביש גהה רעשמפגע נוסף הוא ה

 .מן הסוג המצוי לאורך רוב גבולו של כביש גהה, בולט היעדרו של קיר אקוסטי

                                                 
1

 .בית שמש ומודיעין עילית, היתר, בין הערים החדשות והמתוכננות היטב ניתן לציין את אלעד 
2

 ".דן"הנתונים חושבו על פי הכתוב באתר חברת  
3

ר קורדובה ועל פיו ריאותיהם של ילדים רגישים ונפגעים הרבה יותר מאשר "י ד"שהובא עבעניין זה ברצוני לציין מחקר  

 .ריאותיהם של בוגרים
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. אחיעזר -ניגוד לחוק ומזבלות בלתי חוקיות יוצרות בעייה נוספת בשכונת נווהמשחטות רכב הפועלות ב

 .שפכים וזיהום אויר, גורמים למפגעי רעש, שיון עסקיהחסרים ר, מקומות אלו

רווחת תופעת שריפת אשפה בתוך מכלי האשפה הציבוריים הייתה בעיר בכלל ובשכונות שנסקרו בפרט 

ורים נצפו מיכלי אשפה אלו כשהם גדושים עד מעבר לגדותיהם במסגרת הסי. שברחוב"( צפרדעים)"

והרחוב סביבם חסום באשפה
4
. 

 

 :יש לציין את פעילותם המבורכת של חברי הקליניקה שהביאה לפתרונות הבאים

 

צ לשם הקמת קיר "תביעה ייצוגית כנגד מע, תושב השכונה, לגבי צמצום מפגעי הרעש יזם מר אלי ברונר

חייב צ נקטו בסחבת כנגד המהלך אך לבסוף "נציגי מע. וכביש גהה גני גד ן שכונתאקוסטי בגבול שבי

כאשר לדיירי קומות גבוהות יותר ימומן מיגון , ש הקמת קיר באיכות גבוהה עד לגובה סטדנרטי"ביהמ

(אמצעי בידוד ואף מיזוג דירתי, הכולל חלונות כפולים)פרטני לדירותיהם 
5

 . 

וב משחטות הרכב והמזבלות הבלתי חוקיות התברר כי הוא שייך למנהל לגבי השטח שעליו מצויות ר

יוזמות שונות ליצירת רצועת גינון בשטח זה . מקרקעי ישראל שאינו פועל בנחישות להסרת המפגע

 . לכשיפונה ומגוון דרישות נוספות להקצאת ריאות ירוקות נתקלו בקשיי תקציב חמורים

 

כמו כן יש ". מוזנחת"כעיר  יין כי יש לעיר בעיית תדמית גדולה מאודבנוגע לבני ברק ברצוני להוסיף ולצ

אוסם וקוקה קולה, לציין את המפעלים הותיקים של דובק
6
 .הממוקמים ממש בליבה של העיר 

אך אוסיף ואציין כי קשה להתמודד עם בעיה זו שכן בבני ברק  –לגבי צפיפות האוכלוסין כבר דיברנו 

מכיוון שהציבור החרדי שומר שבת . קומות מטעמי שמירת שבת 5-6י למעלה מנמנעים מבניית בניינים בנ

ולכן  (רבני העיר מתנגדים להפעלת מעלית שבתשכן )לא היה באפשרותו להשתמש במעלית בשבת 

 .הוחלט שאין לבנות בניינים גבוהים בעיר והצפיפות בשל כך גבוהה ביותר

 

לגביה אמר חבר ועדת , ת דומות לבעיות בעיר בני ברקברצוני לציין גם את העיר ירושלים בה יש בעיו

תכנון ובניה בעירייה
7

כי ראש העיר החליט לקחת לידיו דווקא את נושא שיפור פני העיר והוא רואה , 

 .בנושא זה כנושא ראשון במעלה

 

 

 

                                                 
4

יש לציין כי לגבי תופעת שריפת האשמה התברר לי כי כיום העירייה מטפלת בנושא ביתר שאת ולכן התופעה הצטמצמה  

 .מאוד
5

            2326/98א "ד קירוי אקוסטי בש"פס 

 .ש שלום בתל אביב"בבימ  111940/01 א
6

 .לגבי מפעל קוקה קולה רווחת השמועה כי קיימים באזור מיכלי אמוניה מסוכנים 
7

 .8.1.2007חרדים לסביבה ב"הדברים נאמרו בכנס  
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 מודיעין עילית  -מחסור בשטחים ירוקים.2

 

שקיומם נחוץ מאוד  אוד בשטחים ירוקיםמחסור בולט מבעיה נוספת הקיימת בקהילה החרדית היא 

מטריד את התושבים ובפרט את האמהות הנאלצות להתמודד עם  מחסור זה .במגזר זה בעל הריבוי בילדים

 .היעדר אזורי פנאי בטוחים לילדיהן

 

אלוני בילעין הממוקמת בגבול שטח הבנייה הטבע באחד מהפרוייקטים בקליניקה  נבדק היחס לשמורת 

 . (עצים שנשמרו 160בשמורה נמצאת חורשת עצי אלון מצוי ובה )עין עילית של עיר מודי

 

על השטח הכריז ראש המנהל האזרחי  1983התברר כי בשנת מעיון במסמכים הקשורים לשמורה 

פורסמו תוכניות מתאר לשכונת  2006ועד  1993דונם ואילו החל משנת  350כשמורת טבע ששטחה 

 .עשירית מגודלהכ... דונם 35ובהדרגה צומצם שטח השמורה ל מתיתיהו מזרח במודיעין עילית

 .במקרה זה היה קיים חשש שהבניה הרבה באזור וחוסר שימת לב לשמורה יגרמו לחיסולה

 

זו דוגמה אחת מיני רבות למצב בו בחברה החרדית מעדיפים אזורים בנויים ולא מקצים מספיק מקומות 

גם את ייעודם  ,י החוק שיש לשמור עליהם"עפושקיימים ואף את המקומות הירוקים שעוד , ירוקים

 .משנים ללא כל הצדקה וללא כל סמכות חוקית לכך על מנת לבנות שכונות מגורים נוספות

יש לציין בהקשר זה כי הציבור החרדי מעוניין מאוד בשטחים ירוקים אולם הוא מגיע לשכונה בלי לדעת 

 .כלל על תהליך התכנון ומה כלול בו

 

 

ניתן לראות במקרה זה כי הבנייה שאושרה עד היום בתוכניות השונות על שטח  :הפרט אל הכלל ומן

במצב שכזה  ויש לפעול במישור המשפטיזו בעייה תכנונית במקרים רבים  –השמורה אושרה שלא כדין 

נכתבו דברים שונים מאלו שהופיעו בחוזה  השכונה של חברת הבנייה ובמצבים דומים בהם בפרוספקט

 .המקרקעין 

וניתן מחוייב לשקול שיקול דעת סביבתי כמו כן יש לציין כי במקרה זה נקבע כי ראש המנהל האזרחי 

 .להשליך ממקרה זה גם לתכנון הבנייה בשאר הערים

או )הציבור החרדי לא מודע . המודעות חוסרהבעיה העיקרית לגבי המחסור בשטחים ירוקים היא  

לצורך הרב בשטחים ירוקים ולנזקים היכולים להיגרם לגוף ( זמןלפחות לא היה מודע משך הרבה 

כמה , בציבור החרדי רוצים לבנות כמה שיותר יחידות דיור. ולנשימה כל אימת ששטחים אלו חסרים

 .יורד לרמה פחותה ביותרשיותר מוסדות ציבור ותלמודי תורה והשיקול של שטחים ירוקים לא קיים
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הציבור אני אפנה לחלק השני של המאמר בו אני אציג את הבעייה  בהמשך לבעיה הזו של המודעות

 .הקיימת במודעות הנמוכה של הציבור החרדי לבעיות ולמפגעים הסביבתיים

 

 

 ושיתוף הציבור חינוך סביבתי-מודעות לסביבה

 

 

קיימת מודעות רבה , אולם. בקהילות החרדיות ברחבי הארץ לא קיימת פתיחות לעסוק בנושאי סביבה

שאינם באים לידי , רב יחידים בקהילה לצורך בהעלאת איכות החיים ושיפור איכות הסביבה בשכונותבק

 .יחידים אלה מובילים את המאבק הסביבתי החיוני כל כך בחברה החרדית. ביטוי בשטח

 

 

 :מאפייני הקהילה החרדית

 

אשר מעבירים מידע " עסקנים"בקהילה החרדית נוטים להשאיר את נושאי הפעילות השכונתית בידי 

 .סלקטיבי לידי התושבים

 

אשר אינם , בו מעורבים רבנים ואישי הציבור, י מפתח פוליטי"התכנון החברתי נעשה על פי רוב עפ

 .נותנים את הכח בידי הציבור אותו הם אמורים לשרת

 

לציבור ; ושבבי המידע אותם הם מקבלים אינם נבחנים, על עסקנים אלו" לסמוך"נוטים התושבים מצידם 

 .החרדי אין את הכלים לבחון את המידע ואת נכונותו

 

הפיתוח הקהילתי ניתן לידי ביטוי יותר בהקמה של שיעורי תורה חדשים מאשר בהתעסקות בפיתוח 

ל שטחי הציבור המעטים שנותרו ובמקומות הגינות הציבוריות דבר הגורם להשתלטות של העסקנים ע

 .רבים נעשים בשטחים אלה שימוש מסחרי ולאו דווקא לתועלת הקהילה ולרווחתה

 

 .אין שימוש נכון בתקשורת שיכול להביא את הדברים למודעות של הציבור הרחב ולתמיכה במאבקים

ועדיף להשקיע את הזמן  "הבלי העולם הזה"כמו כן ישנה תפיסה האומרת שאין להשקיע בדברים שהם 

 .בקיום מצוות ובמאבקים על נושאים רוחניים
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החינוך ללא ספק , במגזר החרדי. החינוך הוא אחד מהנושאים הראשון במעלה מבחינתם של אזרחים רבים

הבעיה נעוצה בכך שרוב אנשי המגזר אינם  .מהווה את אחד מעמודי התווך ומוקנית לו חשיבות עילאית

סביבה כנושא דתי ועל כן קיים סינון קפדני של התכנים בנושא כך שיתאימו למגזר רואים באיכות ה

. על מנת שילדי החינוך החרדי יוכלו להנות מתכנים אלו, כיום נעשים מאמצים נרחבים בתחום. החרדי

ן"השפדקיים ארגון 
8

הרכבת  -נטעוכן חברת " חרדים לסביבה"י ארגון "המפעיל תוכנית סביבתית ע -

הדבר אף נעשה על ידי הקליניקה , מפעילה תוכנית סביבתי לציבור החרדי באזור תוואי הרכבתה -הקלה

 .לאיכות הסביבה באוניברסיטת בר אילן בשיתוף פעולה עם ארגון חרדים לסביבה

 

 -החינוך בהבנת הבעיות הסביבתיות יש לתת את הדעת בעיקר לנושא "מודעות היא שם המשחק" מכיוון ש

ואויר נקי ללא קרינה ועל מנהלי החינוך החרדי להרהיב עז ולהחדיר את התכנים , יוןקיהנ , הצפיפות

 .הסביבתיים לסדר היום הלימודי

 

יש לציין כי אכן כיום סדר היום הלימודי בחלק ממוסדות החינוך החרדי כולל פרוייקטים שונים העוסקים 

 . יחים מעל לציפיותבנושא איכות הסביבה והמארגנים אף סבורים שפרוייקטים אלו מצל

 

שהינה המובילה באיסוף בקבוקים למחזור כאשר , ברצוני לציין אף פרוייקט שנעשה בעיר מודיעין עילית

התמורה הכספית מופנית לצדקה ובתי ספר באזור משתתפים במבצע זה
9
. 

 

ביבה את המודעות לסביבה יש להנחיל גם למבוגרים יותר וניתן למצוא סימוכין רבים לכך שאיכות הס

 .יהדותהיא נושא הקשור ל

 "ראו כמה יפים ומתוקנין הם"המדרש מספר כי בשעה שהעמיד הבורא למול האדם את כל העולם אמר לו 

 ...יש חובה על כל אדם לשמור על העולם "תן דעתך שלא תקלקל את עולמי"וציווה אותו 

מתי , ם שעלולים להזיק לסביבהניתן למצוא אף בהלכה היהודית גדרים נחרצים איפה וכיצד להקים מפעלי

מתי מותר להקים מגורים כשמידת הרעש פוגעת בשכנים , מותר להקים מפעלים שעלולים להזיק לסביבה

אפילו נושא החובה לשמור על מקומות ירוקים מופיע במסכת בבא בתרא במשנה שם . ועוד כהנה וכהנה

משום שנוי לעיר שיש מרחב "הסיבה הינה ופירשו בתלמוד ש "אמה 52מרחיקין את האילן מן העיר "נאמר 

 ."פנוי לפניה

 

בניהולו של  –" חרדים לסביבה"ישנה פעילות מבורכת של תושבים שהחלה בשנים האחרונות בארגון 

תוך תיאום וקבלת סיוע , שהוקם במטרה ליצור מודעות ארצית באוכלוסייה החרדית –הרב יהודה גנוט 

 .העוסק בחינוך סביבתי" מרכז השל"ובסיוע של " יים וסביבהח" –מארגון הגג של הגופים הירוקים 

                                                 
8

 .אגוד ערים דן העוסק בהזרמת השפכים של אזור גוש דן 
9

 .אגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון פעיל באזור זה 

 ".אהלי יוסף"ו" אבי העזרי", "נתיבי דעת"ספר המשתתפים ניתן לציין את בין בתי ה
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ובאמצעותם לקבל מידע על , הפעילות מתמקדת ביצירת קשר עם נציגי קהילות חרדיות במספר יישובים

נציגי אוכלוסייה חרדית , כבר הצטרפו מחנכים" חרדים לסביבה"לארגון . בעיות סביבתיות במקום יישובם

לעסוק במאבקים למניעת מפגעים וכן בגיבוש מודעות סביבתית באמצעות המטרה . ואברכים מהשורה

: וזאת כדי להביא לנגישות למידע סביבתי ותכנוני לשינוי מהותי בגישה, חינוך ופרסום ניירות עמדה

 .מודעות ושיתוף פעולה, להבנה –מזלזול מופגן כיום 

ראשי , רבנים, הראשון במעמד שרים "חרדים לסביבה"התקיים בבני ברק כנס  8.1.2007יש לציין כי ב

 .פוליטיקאים ואנשי ציבור רבים דנו בו בבעיות הסביבתיות והציגו רעיונות לפתרונות, ערים

 

הן הסיבה  –כמו הקהילות החרדיות  –התפיסה לפיה אוכלוסיות חלשות או לא מודעות לבעיות סביבתיות 

היא , פרוייקטים המהווים מפגעים סביבתייםשלרשויות המקומיות וליזמים קל יותר להקים בסמוך להן 

מעורבות ציבורית והפעלת לחץ על מקבלי ההחלטות ניתן לשנות , בעזרת חינוך נכון .התפיסה השלטת

 .צדק סביבתי( חוסר)של  מציאות קשה זו

 

 

 

 :סיכום

 

 .במאמר זה סקרנו את הבעיות הייחודיות הקיימות בסביבה החרדית

, בעיות זיהום ייחודיות של תחבורה ציבורית, בעיות זיהום, בעיות רעש ,הבעיות כוללות צפיפות רבה

 .מפגעי תברואה ומחסור עצום בשטחים ירוקים ופתוחים, מפגעי קרינה

 

שהם חוסר מודעות מספקת לנושא  הבעיות האלו נובעות כמובן מהמאפיינים של הקהילה החרדית

בניית מבנים ומוסדות ציבור על פני שמירת צפיפות כתוצאה מילודה גבוהה והעדפת , איכות הסביבה

 .שטחים ירוקים

 

י הקמת "ע, י פיתוח המודעות אצל הקהילה החרדית לבעיות הסביבתיות"היום נעשים צעדים רבים ע

י חינוך בבתי הספר החרדיים בנושאים של איכות "ע, שנותן מענה לבעיות אלו" חרדים לסביבה"הארגון 

 .סביבה
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בנוסף לדברים שסקרנו לדעתי . ת והעשייה היא מבורכת ביותר והיא רק בתחילתהיש עוד הרבה מה לעשו

גם ללובי פוליטי רחב על מנת שקולה של הסביבה החרדית ישמע יותר חזק ועל מנת שלא ינצלו יש לדאוג 

מצב זה כל מיני גורמים יזמיים כאלה ואחרים
10
. 

 

הבעיות שמצאתי בסביבת הקהילה  לסיכום ארצה להוסיף אמירה נוספת על ההשלכות הרחבות של

 :החרדית

 

אין ספק כי . ניתן לראות את המצב הסביבתי הירוד בו נמצאים האנשים החיים בסביבה האורבנית החרדית

טי שלהם כאוכלוסיה חלשה ייה החרדית לבין המצב הפולייש קשר בין המצב הסביבתי הירוד של האוכלוס

זוהי דוגמא מאלפת לכך . במצב הסביבתי בו הם חיים ולבין חוסר המודעות שלהם לסכנות הטמונות

 . שערכים סביבתיים נפגעים בעיקר במקומות מחייה של אוכלוסיות מוחלשות

ויון בפגיעה בסביבה נובע במידה מכרעת מפעולות של מקבלי ואכן נראה כי את טענה שחוסר הש

 .ההחלטות ניתן לייחס גם למצב הקשה השורר באזורי הקהילה החרדית

ין ספק כי הפתרון למצב זה נעוץ בראש וראשונה במציאת האינטרסים העומדים מאחורי אי מניעת א

 השיקולים הזרים וההתעלמות מהדרישות להפחית הזיהומים ולסלק המטרדים, המפגעים הסביבתיים

ת ליאוחלוקה פרופורציונ" טיפול הוגן"שיהיה  על קובעי המדיניות במדינה חלה החובה והאחריות על כך

רשויות מוניציפאליות או מביצוע תוכנית , פעולות תעשייהשל השלכות סביבתיות שליליות הנגרמות מ

 .האזורית והלאומית, ומדיניות ברמה המקומית

יש להכליל שיקולים של צדק סביבתי בבחינת פרוייקטים ממשלתיים תוך התחשבות והתאמה לאוכלוסיות 

צורכת שטחי ציבור רבים עקב מגוון גדול בקרב האוכלוסיה  אשר המקומיות וביניהם האוכלוסיה החרדית

.החרדית
11
 .תכנון של שכונה חרדית אינו דומה לתכנון של שכונה רגילהיש לדעת מראש כי  

כמו כן יש להגביר את המודעות בקרב הציבור החרדי ולדאוג לכך שקובעי המדיניות ישתפו ציבור זה 

ייהנה מאותה מידה של הגנה , תרבותו או הכנסתו, ר למוצאוללא קש, צדק סביבתי יושג כאשר כל אדם"

, מפני סיכונים סביבתיים וגישה שווה לתהליך קבלת ההחלטות להיות זכאים לסביבה בריאה שבה חיים

ויש לאפשר לכל הנוגעים בדבר להשתתף כשותפים שווים בכל רמה של קבלת החלטות . לומדים ועובדים

צדק "הגדרת " )יישום אכיפה והערה בדבר הזכות לסביבה מוגנת ובריאה ,תכנון, ובכלל זה הערכת צרכים

 (אותה אימץ הממשל האמריקני" סביבתי

                                                 
10

כ הרב גפני שהוא פעיל נמרץ בשדולה "ניתן לציין את ח. בעניין זה יש באפשרות הקהילה להשתמש בחברי הכנסת החרדיים 

 .הירוקה
11

 (.'בתי כנסת וכו, ישיבות, בתי ספר) גם בתוך הקהילה החרדית יש פלגים רבים וכל אחד מהם צריך מבנים מיוחדים בשבילו 


