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.מושגים בסיסים באתיקה סביבתית

.אתיותתורות

.האתיתהדילמה

.הסביבתיהמשבר

.וחקיקה סביבתיתהמשותףהמרעהשלהטרגדיה
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סביבתיתאתיקה-השיעורנושא

(מנהג) ethosהיווניתמהמילהמגיעאתיקההמונח

מהםהשאלהעללהשיבמנסהכתפיסההאתיקה

 ,מעשינובכללנהוגעלינושלאורםהמוסרעקרונות

.האחרעלהשפעהלמעשינוכשישבעיקר



אתיותתורותלנסחפילוסופיםניסוומעולםמאז

שמעשיבאופןלנהוגכיצדעקרונותנקבעושבמסגרתן

מנסותהאתיותהתורותרוב .למוסרייםייחשבוהאדם

עקרונותכלומר ,אוניברסלייםשהםעקרונותלנסח

.זמןובכלמקוםבכלהאדםבנילכלהמתאימים

אתיותתורות



פילוסופייםשניידיעלנהגתההתועלתנותתורת

 19ההמאהותחילת 18ההמאהבסוףשחיואנגליים

מילסטוארטון'גם'בנתרמי'ג

התועלתנותתורת



 .התועלתלמרבהגורםהמעשההואהנכוןהמעשה●

 .התוצאהעלהואהדגש●

הדרך)המעשה ,המטרהאתמשיגההתוצאהאם●

.ומוצדקלראוינחשב(לכךהשהביא

התועלתנותתורת



למפעלהפליטהתקנישלהערכיםאתלהקלישהאם

יותריותרזוליםיהיושלושהמוצריםמנתעלייצור

יהיומהאך ,ברורההתועלת ?הרחבלקהל

שיקבלההקלותבעקבותהאוויראיכותעל השלכותה

המתגורריםהתושביםבריאותעליהיהמה ?המפעל

?בסמוך

מקרהחקר–התועלתנותתורת

https://pixabay.com/images/searc

h/factoris/



האנשיםשלהרצונותמרבסיפוקהיאתועלת–רצייהתועלתנות

רביםאנשיםשלרצונותיספקמסויםשמעשהככלכלומר ,בחברה

.יותרראוייהיההואיותר

התועלתנותגישתפיעל 'תועלת'



להחלטהגםלהביאמסוימיםבמקריםעשויההתועלתנות

להתקבלעשויה ,למפעליםבנוגעלדוגמהבהתייחס–קיצונית

בפגיעההסיכוןחשבוןעלגם ,כללתקןיקבעלאבההחלטה

.מהאוכלוסייהקטןחלקשלבבריאות

התועלתנותגישתמגבלות



 ,לראוינחשבמעשהשבהןהאתיותהגישותלקבוצתשייכת

לתוצאותקשרללאמראשקבועמוסריחוקממלאהואאם

 .המעשה

תורהשלהבולטהמנסחהיה 18–הבמאהשחיקאנטעמנואל

.זו

המוחלטהציוויתורת

https://www.freepik.com/search?dates=an

y&format=search&page=1&query=kant&s

ort=popular



 .להפרתןלגרוםאדםלשוםשאסורזכויותישהאדםבנילכל

בריאותעללשמירהוהזכותלשיויוןהזכות ,לחייםהזכות :לדוגמה

.האדם

שגםכךמחמיריהיהשיקבעהתקן ,שלנולדוגמהבהתייחס

.תינזקלאאחדאדםשלבריאותו

המוחלטהציוויתורת



לנהוגכיצדהיאהמוחלטהציווישלהאתיתבתורהמרכזיתבעיה

 .זכויותשלהתנגשותיששבהםבמצבים

לקנייןהזכותהאם .אחרתזכותעלעדיפהאחתזכותהאם

?נקייהבסביבהלחיותהזכותפניעלעדיפה

המוחלטהציוויתורת



התקןקביעתעללהחליטצורךישבומצבלאותונתייחסאם

בריאותוגםאםלפעוליוכללאהמפעלזוגישהפיעל ,למפעל

 .המפעלמפעילותכתוצאהבסכנהנמצאתאחדאדםשל

המוחלטהציוויתורתמגבלות



 .שונותאפשרויותביןקשהברירההיאדילמה

 ,שונותאפשרויותביןקשהברירהקיימתשבומצבהיאאתיתדילמה

 .מאמיניםאנושבובערךלפגועעשויהמהןאחתבכלבחירהאשר

אתיתדילמה

https://stock.adobe.com/images/id/125480594?as_campaign=Free

pik&as_content=api&as_audience=srp&tduid=04a1f0ab928ad49aa

1a54daa1c98f7b7&as_channel=affiliate&as_campclass=redirect&a

s_source=arvato



זכותישלהםשגםחייםביצוריםלפגועראויהאם
?לקיוםבסיסית

קטנהקבוצהשלהבריאותאתלסכןראויהאם
רחבהמקבוצהתחלואהלמנועמנתעלבאוכלוסייה

?יותר

?לגיטימיתפעולההיאפולשיםמיניםשלהשמדההאם

ערכיםביןהתנגשות–אתיתדילמה

https://www.freepik.com/search?d

ates=any&format=search&page=1

&query=Conflict%20between%20v

alues&sort=popular



מקורותשלריבויבעקבותתניםשלהתפרצותישנהבישראל

מחלתאתמפיציםגםתנים ,אנושייםממקורותמזון

.הכלבת

ולהשמידהתניםאוכלוסייתאתלדללבעיניכםראויהאם

?ממנהחלק

דוגמה-אתיתדילמה

https://pixabay.com/image

s/search/jackals/



(18המהמאה)התעשייתיתבמהפכהתחילתו●

קצבעלייה ,הטכנולוגיהמהתפתחותכתוצאהמשיאיואחדאתחוויםאנוכיום●

משאביםשלמוגברלניצולהמביאיםהחייםוברמתהאוכלוסייהגידול

החור ,מיםמקורותזיהום ,מוגבראווירזיהוםשלבהיבטבעיקרביטוילידיבא●

אקולוגיותבמערכותופגיעההאקליםמשבר ,באוזון

הסביבתיהמשבר



שדות ,מיםכמומשאביםהידלדלותמפניהסביבהעלנגןכיצד

?עשירביולוגיומגווןחקלאיתקרקע ,יערות ,דיג

השייכיםזהמסוגבמשאביםהראויהשימושאתנסדירכיצד

בהםיעשהאדםשכליקרהמה ?הכללבנחלתונמצאיםלכולנו

?חופשיבאופןבהןוישתמשכרצונו

המשותףהמרעהשלהטרגדיה

https://www.freepik.co

m/search?dates=any&

format=search&page=

1&query=pasture&sort

=popular



מגידולומתפרנסיםמסויםבכפרשחייםחקלאיםמתארתהבאההדמיוניתהדוגמה

שטחבאותוחולקיםוכולםפרותמספראותוחקלאילכל ,החלבלתעשייתפרות

הפרותמספראתלהגדילמחליטהחקלאיםאחד .למחייתםמכךומתפרנסיםמרעה

באותוהחקלאיםיתרנוהגיםקצרזמןפרקלאחר ,שלוהרווחאתלהגדילמנתעל

למצבביחסקטןחקלאילכלוהרווחהמרעהשטחמתכלהדברשלבסופו .אופן

.הראשוני

המשותףהמרעהשלהטרגדיה



.משותףמשאבשלכושללניהולדוגמהזוהי

 .וכדומההמיםמקורות ,הדיגשדותכמונוספיםבמשאביםלפגועניתןלכךבדומה

(המיםחוקלדוגמה)עליוומגינהבמשאבהשימושאתהמגבילהחקיקה :פתרונות

(6כבישלדוגמה)פרטיתלבעלותהעברתו-המשאבהפרטת

המשותףהמרעהשלהטרגדיה



עקרון הזהירות המונעת-חקיקה סביבתית 

עקרון זה מופעל כאשר ישנו מזהם שהנזק שהוא גורם  

מסמארטפוניםכמו קרינה  בלתי מייננת ) אינו ודאי

לכן יוחמרו ( לגביה חלוקות הדעות של החוקרים

מנת להגן מראש על הפליטה  מראש על תקני 

.בריאות הציבור

https://www.freepik.com/search?

dates=any&format=search&page

=1&query=%20legislation&sort=p

opular



 .מביאשהדברבתועלתהתלויערךהוא–שימושערך

כמו)שוניםלצרכיםהאדםאתמשמשיםחייםבעלי ,כדוגמה

(ועודלבוש , תעשיית הקוסמטיקה  ,מזון

סביבתיתבאתיקהבסיסיםמושגים



שניתןלתועלתקשרללא ,חיליצורשישעצמיערך-פנימיערך
זכותיששנבראיצורשלכלמכךהנובעערך .ממנולהפיק
.קיום

(פנימיערך)עצמהמשלערךישמסוימתלישותכאשר

 .מוסריליחסראויההיא

סביבתיתבאתיקהבסיסיםמושגים



.אנתרופוצנטריתהגישה*

.ביוצנטריתהגישה*

 .אקוצנטריתהגישה*

 :לשאלהבתשובהבעיקרמתמקדהגישותביןההבדל

 ?מוסריליחסראוימי

סביבתיתבאתיקהמרכזיותגישות



ערךאיזה ,בזהזההמתנגשיםהערכיםאתציינו ,אתיתלדילמהדוגמההביאו .1
?מדוע ?לדעתכםיותרחשוב

הפתוחשמימאגרלהקיםהאםלממשלהלייעץשתפקידובצוותחבריםאתם .2
במה ?זהמולזהעומדיםערכיםאילו .האיידסבמחלתוחוליםנשאיםשללציבור
?ומדועתבחרו

שצריךכפימנוהליםשלאהכללנחלתשהםלמשאביםדוגמאותהביאו .3
.לדעתכם

?פנימיערךחייםלבעלילייחסלדעתכםראויהאם .4

השיעורלסיכוםמשימה
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האנתרופוצנטריתהגישה

הביוצנטריתהגישה

ביוצנטריותעמדות

האקוצנטריתהגישה

השיעורנושאי

זאבשלספרועלמבוססתהמצגת

סביבתיתאתיקה  :שטסל



מרכז =צנטרי  ,אדם =אנתרופו

מוסריליחסוזכאותפנימיערךישלוורקבמרכזעומדהאדם●

שנועדולמשאביםנחשביםוהצמחיםהחייםבעלי ,הפיזיתהסביבה●

שימושערךלהםישכלומר ,האדםשלרווחתואתולהגדיללשרתו

.בלבד

האנתרופצנטריתהגישה



  .לשרתונועדומשאביויצוריועלהטבע ,הבריאהנזרהואהאדם

.הארץאתלרשתהאדםאתמצווהאלוהים

ִיְבָרא" לִהיםוַּ וָהָאָדם  ֶאתא ֱֹ ְלמ  לִהים  ְבֶצֶלםְבצַּ וָבָראא ֱֹ ת  ְֵקָבּהָזָכּר ,א  ָתםָבָראוְנ ָתםוְַּיָבֶרְך .א  לִהיםא  י אֶמרא ֱֹ וַּ

לִהים  ָלֶהם ת וְרּד ו,ְוִכְבֻשהָ ָהָאֶרץֶאתוִמְלּאווְרּבוְפּרוא ֱֹ ָים  ִבדגַּ וףּהַּ ִים  וְבע  ָשמַּ ָיהוְבָכלהַּ ַּ לָהר ֶמֶשתח  עַּ

י אֶמר .ָהָאֶרץ לִהיםוַּ ִתיִּהנְֵהא ֱֹ ֶשבָכלֶאתָלֶכםָנתַּ עַּ עְֵ רְֵ עז  ּלֲאֶשרֶזרַּ יעַּ ץָכלְוֶאתָהָאֶרץָכלְפנְֵ וֲאֶשּרָהעְֵ ב 

ץְפִרי עַּ עְֵ רְֵ עז   .(ט"כ-ז"כ 'אבראשית) ".ְלָאְכָלהִיְהֶיהָלֶכם ,ָזרַּ

דתירקע–האנתרופצנטריתהגישה



?רוחועלהעולהככלבטבעלעשותיכולהאדםהאם

ּהו" :העדןבגןהאדםאתמניחאלוהים● ִנחְֵ יַּ ןוַּ דןְבגַּ ְלָעְבּדּהעְֵ

(ו"ט ,'בבראשית) ".וְלָשְמּרה

מנתעלמושכלתבצורהומשאביויצוריועלבטבעלנהוגהאדםעל●

 .עתבכלהאדםשלהקיוםיכולתעללשמור

.האדםרווחתעומדתבמרכזעדייןאך .קיימותשלגישה●

דתירקע–האנתרופצנטריתהגישה



 :17הבמאהשחיצרפתיפילוסוף–דקראטרנה

הןחיותולכןהנפששלתכונההיארגשאוכאבלחושהיכולת

לנצלןמניעהכלאיןולכןורגשתודעהחסרותמכונותמעיין

 .סבללהםמסבהאדםאםגם ,האדםלתועלת

שונותעמדות–האנתרופוצנטריתהגישה

Renee Descartes

https://stock.adobe.co

m/search?k=Descartes

&search_type=default-

asset-

click&asset_id=197369

791



:קנטעמנואל

ויכולההאדםרגישותאתמכההחייםלבעליסבלגרימת

לדאוגישכןעל ,האדםבניכלפילהתאכזרותאותולהוביל

.הולמיםבתנאיםולגדלםהחייםבעלילרווחת

שונותעמדות–האנתרופוצנטריתהגישה



מרכז =צנטרי ,חי =ביו

 .מועדףמעמדלוואיןהאחריםהיצוריםככלחיליצורנחשבהאדם●

           ,ערךישולרווחתםלחייהםכלומר .פנימיערךישחייםליצורים●

 .לאדםמביאיםשהםבתועלתתלוישאינו

הביוצנטריתהגישה

https://www.freepik.c

om/search?dates=an

y&format=search&qu

ery=A%20painting%2

0of%20a%20deer&so

rt=popular



:האנתרופוצנטריתהגישהאתמקבליםשאינםפילוסופים

זכויותלהםישכןועלמוסריליחסראוייםחייםיצורים●

.לכבדהאדםשעל

מפותחיםליצוריםהמוסריהיחסהענקתאתלהגביליש●

 .היצוריםלכללהעניקושישטועניםאחרים .בלבד

ביוצנטריותעמדות

https://www.freepik.com/search?d

ates=any&format=search&query=

A%20painting%20of%20a%20de

er&sort=popular



(1946נולד)אוסטרלי-יהודיפילוסוף

זוחלים ,יונקים)מפותחיםיצוריםאצלנמצאתהנאהאוכאבלחושהיכולת :החייםבעלישחרור

(חייםודודגיםעופות ,

 .לאדםהנגרםמסבלשונהאינוסובליםשהםהסבל●

.האדםשללסבלחייםבעלשלסבלביןהמפלהמושג(ספישסיזם-(סוגנות●

האדםלתועלתתרופהלחקורכדיח"בבעניסוייםלעשותמותר●

.ח"לבעוסבללאדםהנאההגורמתבשרלאכילתמתנגד●

סינגרפיטר–ביוצנטריותעמדות



(1938נולד)אמריקאיפילוסוף

מוחלטותהןזכויותיו ,זכויותשישלמיפיהשעלהמוחלטהציוויגישתאתתואמתגישתו●

עםהחייםבעלזכויותשלהתנגשותנוצרתשבהםבמקריםאלא ,אותןלהפרניתןולא

 .אדםאואחריםחייםבעלישלזכויות

 .הצמחונותוהיאנוספתאלטרנטיבהיש–הבשרלתעשייתמתנגד●

.חייםבבעלילניסוייםמוחלטבאופןמתנגד●

התוקףח"בע)בחיהלפגועמותר ,בחיהמהפגיעהגדולהבאדםהפגיעהבהםבמקרים●

(אדם

ריגןתום-ביוצנטריותעמדות



רעיוןאתלקבלמוכניםאינםהאנתרופוצנטריתהגישהבעלי

 .החייםבעלילביןהאדםביןהמוסריהשוויון

יהיההמיוחדותיכולותיומכלולעםהאדםכיייתכןלא ,לטענתם

 .האחריםהחייםלבעלישווה

וריגןסינגרשלגישתםעלביקורת



במצבהתבוננותשלבדרךמוסריותמסקנותלהסקתהמתנגדיםפילוסופים

 .נטורליסטיכשלבשםזולדרךקוראיםקיים

 ,הטבעדרךוזוהיומעולםמאזקיימתחייםבעלישאכילתהטענהכנגד

נפוץשדברהעובדהאתלקבלאיןכיהביוצנטריתבגישההמצדדיםעונים

.וראוימוסרילדבראותוהופךבעולםומקובל

נטורליסטיכשל



:החייםהוקרתגישת- (1875-1965)גרמניופילוסוףרופא

 .לחיותוראויותהאלידיעלנבראוהחייםצורותכל●

 .מוחלטערךובעליקדושיםהםהחיים●

 .חייםביצוריםפגיעהלמנועכדישביכולתוכללעשותמוסריאדםעל●

לחיות ,חייואתלממשיוכלבסביבתוחייצורשכל ,כךלחיותהאדםעל●

 .ולהתרבותלהתפתח ,ברווחה

החייםהוקרת–שויצראלברט



מרכז =צנטרי , (סביבה)בית =אקו

פנימיערךלהוישבמרכזנמצאתהאקולוגיתהמערכת●

 .האקולוגיתבמערכתהקיימיםמיניםלצדנוסףמיןהואהאדם●

 .אותוהמרכיביםהחלקיםמכלליותרחשובהשלםבההוליסטיתגישה●

איזוןעלשמירהשלבהיבטתישקלאחריםלמיניםביחסיעשהשהאדםפעולהכל●

.האקולוגיתהמערכת

האקוצנטריתהגישה



למשברבתגובה(1912-2009)נסארןהנורווגיהפילוסוףשפיתחגישה

 .המודרניהחייםואורחהסביבתי

נקודתייםטכנייםפתרונותבמציאתבעיקרמתמקדתרדודהאקולוגיה

רקומתמקדתהמשאביםוהידלדלותהסביבהזיהוםשללבעיות

 .באדם

מדועכגון ,שאלותשלמעמיקהבבחינהמתמקדתעמוקהאקולוגיה

באורחותלעשותהאדםצריךשינויואיזה ?סביבתימשברקייםבכלל

 .מלכתחילהייווצרולאסביבתיותשבעיותכדיובהשקפותיוחייו

רדודהואקולוגיהעמוקהאקולוגיה



רדודהואקולוגיהעמוקהאקולוגיה

סביבתיתאתיקהשטסלזאבשלספרומתוך



1919בשנתשנולדבריטיפילוסוף ,לאבלוקימס'גשפיתחהשערה

(היווניתבמיתולוגיההאדמהאלתהיאגאיה)

אלא ,חייםבמקרהנמצאיםשבתוכהפסיביתישותאינההפיזיתהסביבה  ,לדבריו

אתהמרכיביםהחייםהיצוריםבידיעיצובתהליכישעברהסביבההיא

משובמנגנוניבאמצעותנעשההדבר .לקיומםשתתאיםכך ,הביוספרה

.האביוטיתהסביבהלביןהחייםהיצוריםביןהפועלים

גאיהתאוריית-הוליזם



זיהוםכמולזעזועיםעמידהמערכתהיאהארץכדורגאיההשערתפיעל

ייתכןאך ,גרעיניתמלחמהואפילוגלובאליתהתחממות ,אוויר

יהיולא ,השונהלמצבלהסתגלכדיגאיהשתיצורהחדשיםשבתנאים

מליצורימנעשהאדםראויכךמשום ,האדםלקיוםהמתאימיםתנאים

.קיומואתהמסכניםמצבים

גאיההשערת–הוליזם

https://www.fr

eepik.com/se

arch?dates=a

ny&format=se

arch&query=

Earth&sort=p

opular



השיעורלסיכוםמשימה

לנקוטשניתןהפעולהדרכיאוהפתרוןדרכימהכתבו ,הבאותהדילמותמןאחתבכל

(ואקוצנטריתביוצנטרית ,אנתרופוצנטרית )הגישותמשלושאחתכלפיעלבהם

.החקלאייםבגידוליםופוגעיםלשדותפולשיםהגולןברמתצבאים .א1.

.האקולוגיהאיזוןאתומפרהבארץמתפשטתהמצויההמיינה .ב

.הכחדהלסכנתלהםוגורמיםהביצותחתוליעםמתרביםהביתחתולי .ג

?מדוע ?מזדהיםאתםגישהאיזועם .2
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