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זהו ספר ראשו� מסוגו שבוח� את סיפורי פיתוח הסביבה ואת סיפורי הגנת הטבע בישראל מזווית 

החשיבה האקו פמיניסטית . אקולוגיה ומגדר –ראיה אקו פמיניסטית שמשלבת שני תחומי דעת 

סיפור היחסי� שלנו ע� האר�  –מאפשרת ניתוח מורכב של סיפורי� מורכבי� ומציאות מורכבת 

כחוט השני שכ� מעשה ייבוש החולה הוא  בספרסיפור עמק החולה עובר .  תושביהונופיה וע� 

סיפור לאומי שהפ� למיתוס שהול� ומתכרס� מתו� ההבנה שנעשתה טעות אקולוגית וחלקי� 

  . מהאזור המיובש הוצפו מחדש

בדר� כלל  עובר בישראל השיח הסביבתי, למרות זאת. כל עיסוק בקרקע ובאדמה הוא פוליטי

, חברתיי�, פוליטיזציה ונותר מעוקר מהרלוונטיות שלו לנושאי� מגדריי��דה י� שלתהל

כי לא נית� להפריד בי� סוגיות סביבתיות החשיבה האקו פמיניסטית גורסת . לאומיי� ואתניי�

מציג הספר הסתכלות אחרת על על ידי הצגת ההקשרי� וחשיפת סיפורי� מושתקי� . וחברתיות

  .פשרות לכיוו� חדש בעתידהעבר וההווה ומתוכ� א

שמשלבי� בחינה של יחס החברה " משקפיי�"החשיבה האקופמיניסטית מרכיבה על פניה 

והיא יונקת , שורשיה של התנועה האקופמיניסטית מרובי�. נשי� וילידי�, והתרבות אל טבע

החל מגישות רוחניות ועד לחשיבה אקדמית ולאקטיביז� , מקשת רחבה של תפיסות ואמונות

.  ונגד ניצול והרס הסביבה, נגד נשק גרעיני, נגד מלחמה ומיליטריז�, רתי בעד צדק סביבתיחב

ושל פמיניז� מתייחס למודעות הולכת ) סביבה, בית ובהרחבה, OIKOS: ביוונית(המיזוג של אקו 

מושפעות מנושאי� חברתיי� , "טהורות"שנחשבו בעבר לבעיות אקולוגיות , וגוברת כי בעיות

כי נושאי� שנחשבו כשייכי� לתחו� הבלעדי של החברה  –ומשליכות עליה� ולהפ�  ופוליטיי�

  . והתרבות מקיימי� יחסי גומלי� ע� נושאי� סביבתיי�

החשיבה האקופמיניסטית חושפת ומבקרת את החשיבה הדואלית שנמצאת בבסיס החשיבה 

, פי צורת חשיבה זועל . הדואליז� הוא צורת חשיבה הקשורה לכוח ולהצדקת השליטה. המערבית

כלומר במקו� לראות הבדלי� בי� , נוצר בי� שני גורמי� פיצול שאינו ניטרלי אלא הירארכי

נראי� ההבדלי� כמבטאי� שוני מהותי ועקרוני , גורמי� השוני� זה מזה אבל השווי� בערכ�

  . שגוזר ער� ומעמד שונה

אי� . הפיצול בי� האני לאחר אחד הפיצולי� הבסיסיי� שעומדי� בבסיס החשיבה האנושית הוא

היא ראשונית כמו התודעה ' אחר'קטגוריית ה. "כמוב� בעיה בעצ� ההפרדה בי� האני לבי� האחר

� דה" (כל קבוצת אנשי� המגדירה את עצמה ככזאת מציבה מולה מיד את האחרת[...] עצמה 

נות במהות� בתהלי� זה מתורג� השוני של האחר לתכונות שליליות ששו). 13, 2001, בובואר

ובלתי ניתני� " טבעיי�"אות� הבדלי� בי� האני לאחר נתפסי� כ. מתכונותיו החיוביות של האני

הוא א+ אינו מוגדר בזכות עצמו אלא , וא� לא די בכ� שהאחר מוגדר כשלילי או כנחות. לשינוי

  .רק כניגודו של האני

עצמה אלא רק כהיפוכו של  האישה אינה מוגדרת בפני. בצורה זו נעשה פיצול בי� גבר לאישה

 –זוהי נקודה עקרונית שחוזרת על עצמה . כנחותה ממנו, כזו שחסרה את התכונות הגבריות, הגבר

�הגבר הוא , לא זו בלבד שהגבר והאישה מוגדרי� כשוני� אלא שה� ג� שוני� בערכ� ויתרה מכ

לא בפני עצמה  המוגדרת" האחרת"היא , האישה סוטה מ� הנורמה –האוניברסלי והנורמטיבי 

במקביל לפיצול בי� גבר לאישה נעשה הפיצול בי� תרבות . אלא בשונותה מאמת המידה הגברית

. עול� הצמחי� ובעלי החיי�, חומרני/הגבר נתפס כמייצג התרבות ששולטת בטבע הגופי. לטבע

כפי , היא אדמה והאדמה היא א� –אלא ג� ע� הטבע ) היולד(האישה מזוהה לא רק ע� הגו+ 

ובי� תרבות (אות� יחסי בעלות וקניי� שקיימי� בי� הגבר לאדמה . משתק+ בביטוי אימא אדמהש



כפי שבולט בעברית בשימוש במילה בעל ובקשר בי� בעלות , קיימי� ג� בי� הגבר לאישה) לטבע

  . ובעילה

, לעבד בי� אדו�, ליליד) קולוניאליסט(בי� מתיישב , במקביל נעשי� פיצולי� נוספי� בי� לב� ושחור

, היליד, העבד, השחור. רגש ועוד/רציונאל, אובייקט/ובי� זוגות רבי� נוספי� כמו סובייקט

כלומר ה� לא , ונתפסי� כקרובי� לבעלי חיי� יותר מאשר לבני אד�, מזוהי� ע� הגו+ וע� הטבע

הזוגות הדואליי� האלה קשורי� ביניה� מבחינת התפיסה והשפה . אנושיי� בניגוד לאדו� הלב�

נחיתות הטבע או הגו+ מסבירי� באופ� מוב� מאליו את . מחזקי� זה את זה בטיעוני� מעגליי�ו

  . העבד, היליד, האישה –נחיתות כל המזוהי� עימ� 

האקופמיניסטית הוא בחשיפת� של הקשרי� התפיסתיי� והלשוניי� ושל החידוש של החשיבה 

לגברי� , ביחס לתרבות"  אחרי�"� כנשי� וילידי, מערכות הסמלי� המבני� את הדמיו� בי� טבע

כמו כ� מצביעה החשיבה האקופמיניסטית על האופ� שבה ). קולוניאליסטי�(ולמתיישבי� 

השתמשה התרבות הפטריארכלית המערבית בתפיסות אלו על מנת להצדיק את השליטה 

, תבשל הקשרי� הללו לא נית� יהיה לשנות את היחס אל הטבע ללא מודעות פמיניסטי. באחרי�

ללא , ולא נית� יהיה לשנות את היחס אל נשי� או אל ילידי�, וללא מודעות לגזענות ולסקסיז�

אי אפשר לפתור את הבעיות הסביבתיות רק על ידי אקולוגי� או מדעני� . מודעות סביבתית

. גברית�שכ� לבעיות אלו שורשי� תרבותיי� עמוקי� שקשורי� למערכת פטריארכלית, מומחי�

על מנת , לכ�. יליד�אישה�טבע –" אחר"פמיניסטית מצביעה על הדמיו� ביחס אל ההחשיבה האקו

יש לערו� את החיבורי� המקבילי� בי� נושאי� חברתיי� וסביבתיי� וליצור , לשנות יחס זה

  .  קואליציות בי� ארגוני� סביבתיי� וחברתיי�

יבה האקופמיניסטית בשל המודעות הגוברת לחשיבות הנושאי� הסביבתיי� יש הגורסי� כי החש

על ההכרה ההולכת וגוברת בחשיבות החיבורי� האלה תעיד . מבשרת את הגל הפמיניסטי השלישי

וונגרי , הוענק בפע� הראשונה לפעילת סביבה מקניה 2004העובדה שפרס נובל לשלו� לשנת 

 על הקשר בי� חברה וסביבה ובי� שלו� וחלוקת משאבי� יעידו). Wangari Maathai(מאתאי 

היו פוחתי� , קיימא�א� היינו יודעי� לנהל את משאבינו בצורה בת: "דבריה בעת קבלת הפרס

ההגנה על הסביבה הגלובלית קשורה באופ� ישיר להשגת , כ�. הקונפליקטי� על המשאבי�

  ".  שלו�

, מתו� מודעות זאת בוח� הספר את הסיפורי� המיתיי� של הייבוש והפרחת השממה מצד אחד

תו� ניסיו� לחשו+ את יחסי הכוח והשפעת� על חלוקת המשאבי� , בע מצד שניושל הגנת הט

. בי� אשכנזי� למזרחי� ובי� תרבות לטבע, בי� יהודי� לפלסטיני�, הסביבתיי� בי� גברי� ונשי�

נעשה ניסיו� להחיות סיפורי� אלטרנטיביי� שהושתקו והועלמו ורק קיומ� אלו בצד אלו יכול 

גרסה , כדי לחולל שינוי אמיתי. ונת ורבת הפני� ביחסנו לטבע ולסביבהלייצג את המציאות המגו

משו� שכליו של "יש לפתח כלי� חדשי� של שפה וחשיבה , המשוררת השחורה אודרי לורד

יתכ	 שה� יאפשרו לנו לנצח אותו במשחקו שלו  .האדו	 לעול� לא יפרקו את ביתו של האדו	

  ).193, 2006, לורד" (נוי אמיתיא� לא יאפשרו לנו לחולל שי, באופ	 זמני
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