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 שיטות המחקר – 1נספח 

פרשנות של תופעה נחקרת מסייעת לקבלת . [01, 6]ריבוי מציאויות המרחיבות הבנה של תופעה נחקרת הבוחן פרשני -איכותיזה הוא מחקר 

והמוטיבציה האנושית. כלי המחקר המרכזי הוא ריאיון עומק פתוח שגורם למשתתף לעצב  תתמונה מעמיקה של המציאות הסובייקטיבי

חיים  ומעלה עם ניסיון 30פעילים סביבתיים בישראל, בוגרים מגיל  15השתתפו במחקר . [29]מחדש את הניסיון שלו בתוך הנושא הנחקר 

המשתתפים נבחרו על פי קריטריונים מוגדרים מראש  החרדי והערבי. עשיר, רובם אקדמאים, מהמגזר הכפרי )קיבוצים, מושבים(, העירוני,

(. חלק מהקריטריונים, כדוגמת השתייכות לקבוצה, תחומי הפעילות והמלצות של לפחות שלושה פעילים סביבתיים, התבססו על 2)נספח 

מאפיינים של החברה הישראלית, כמו השתייכות . קריטריונים נוספים נבנו למטרות מחקר זה כדי לייצג את ה[28, 14, 12] מחקרים קודמים

. ניתוח הראיונות נשאלו המשתתפים על האירועים שהובילו אותם להיות פעילים סביבתיים הוקלטו ותומללושראיונות למגזרים שונים. ב

ידי -עלתוקפו . התמות והקטגוריות [5]הטקסט מחולצו שבגישה הקטגוריאלית אינדוקטיבית, תוך זיהוי תמות חוזרות  , בשלב ראשון,נעשה

במהלך המחקר נשמרה עוגן לפרשנות הממצאים.  [22, 9]האנושית של ברונפנברנר -בשלב השני שימש מודל האקולוגיה מומחים.שלושה 

 .[6]איון יהאנונימיות של המשתתפים וניתנה הסכמתם לר
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 דוגמאות הסבר קריטריון

פעילים למען 
הסביבה 
 והחברה

חותרים לשינוי בהתמודדות 
עם המשבר הסביבתי 

 בתחומים מגוונים

 מחנכים ילדים לקיימות 

  מקדמים שמירה על שטחים פתוחים ומגוון
 ביולוגי 

  מעודדים שימוש באופניים 



  נאבקים להפחתת זיהום האוויר, פועלים למען
 צדק סביבתי 

מוכרים כפעילים 
בעולם הסביבתי 

 של ישראל 

לצד העשייה רואים חשיבות 
רבה בהפצת האמונה 

חברתית שלהם -הסביבתית
וכך הופכים למוכרים בעולם 

 הסביבתי

 ידי יותר משלושה אנשים מובילים -הומלצו על
 בתחום הסביבה

 מרבים להופיע בתקשורת 
 מפיצים את הסיפור שלהם בהרצאות 

פעילות 
מתמשכת 

ום בתח
 הסביבתי

שנים של פעילות  10לפחות 
בתחום והישגים סביבתיים 
-ברמה מקומית ארצית ובין

 לאומית 

 עשורחקיקה בכנסת בתחומי הסביבה יותר מ 
  20קידום תוכניות חינוכיות לשימור מינים כבר 

 שנה
  הקמה והובלה של ארגונים סביבתיים שונים

 לאורך עשרות שנים
 רציתהובלת מאבקים סביבתיים ברמה א 

היקף הפעילות 
והאנשים 

המעורבים 
 בפעילות שלהם 

 

פעילות המשפיעה על אלפי 
אנשים ברמה מקומית או 

 ארצית

  אלפי אנשים מהקהילה הרחבה משתתפים
סביבתית בהובלת בית -בפעילות החינוכית

 ספר
  אלפי אנשים מכל הארץ נחשפים לעקרונות

 הקיימות ממפגש חוויתי עם הפעיל
  אנשים להפגנות למען הנעת עשרות אלפי

 הסביבה

פועלים בזירות 
ציבוריות כחלק 

 מקבוצה
 

הפעילות הסביבתית 
מתקיימת בארגונים קיימים, 

או תוך הקמת ארגונים 
חדשים שלכולם יש אג'נדה, 

כלים וכוח להשפיע על ציבור 
 רחב

 כנסת 
  ארגוני סביבה )למטרות רווח ושלא למטרות

 ( NGO –רווח 

 בתי ספר 
 םמוסדות אקדמיי 
 רשויות מקומיות 

השתייכות 
למגזרים שונים 

בחברה 
 הישראלית

החברה הישראלית היא 
תרבותית ומגוונת, -חברה רב

וקריטריון זה מאפשר להביא 
 את מגוון הקולות. 

 חילונים 
 חרדים 
 )מגזר כפרי )קיבוץ, מושב 
 מגזר עירוני 
 ( 8( וגברים )7מגדר: נשים) 

 

 

 


