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פתח דבר
הכנס השנתי לחינוך סביבתי, שמתקיים השנה בפעם ה-15, מהווה אחד מאירועי השיא בתחום החינוך הסביבתי בישראל. כנס זה 

עוסק בנושאים הניצבים במרכז סדר היום הסביבתי-חינוכי בישראל, נושאים הנמצאים במהותם בתווך של סביבה וחברה, ודן באופן 

אנשים  של  רחב  מגוון  בין  פורה  מפגש  מאפשר  הכנס  בהם.  הכרוכים  ופרקטיים  מחקריים  תיאורטיים,  ערכיים,  בהיבטים  ביקורתי 

העוסקים בחינוך ובסביבה: בעלי תפקידים במשרד החינוך, במשרד להגנת הסביבה, במשרדים ממשלתיים נוספים ובשלטון המקומי, 

חוקרים בתחום החינוך, מורים וגננות, סטודנטים ממכללות להוראה, ממכללות אקדמיות ומהאוניברסיטאות, חברי ארגונים סביבתיים-

חברתיים לא ממשלתיים, אנשים מהמגזר התעשייתי והעסקי הקשורים בעשייה חינוכית וכל מי שהחינוך הסביבתי יקר ללבו.

כנס תשע”ה: תרתי קיימא - קיימו·ת, פדגוגיה, חינוך משמעותי

שיח הקיימות עוסק בשאלות סביבתיות קיומיות ובאתגרים מרכזיים של החיים בזמנינו. החינוך לקיימות מכוון לפיתוח אזרחות אחראית 

ופעילה שתאפשר לנו להתמודד בהצלחה עם שאלות אלה. בשל הרב-ממדיות של הסוגיות הסביבתיות - זיקתן להיבטים אקולוגיים, 

בפדגוגיות חלופיות ותפישה  שימוש  מחייב  והוא  באופיו,  הוליסטי  הנו  לקיימות  ופוליטיים, החינוך  כלכליים  תרבותיים,  חברתיים, 

שונה של תפקיד המורה. חינוך משמעותי בבית הספר מתבסס על למידה משמעותית )הנושא המרכז במערכת החינוך בתשע"ה(, 

שמושתתת על מעורבות עמוקה של הלומד והמורה ועל תכנים רלוונטיים. מעורבות כזו אינה יכולה להתבסס רק על הממד הקוגניטיבי 

של הלומד; היא חייבת לכוון גם לממדים ערכיים, רגשיים וחברתיים שלו. 

בית הספר והחינוך לקיימות פעלו זה לצד זה במשך שנים ארוכות ובהדרגה הלכה והתבהרה תובנה מרכזית שעומדת ביסוד הכנס 

הנוכחי: שני הצדדים זקוקים זה לזה. החינוך לקיימות אינו יכול לממש את מטרותיו ללא בית הספר, וללא המחקר ודרכי הפעולה 

שפותחו במסגרתו, אך באותה המידה בית הספר זקוק כיום לחינוך לקיימות. הדיון בשאלות הכרוכות בקיימות מציף בדיוק את אותם 

רכיבים חינוכיים חיוניים שבית הספר כה מתקשה להשיג במסגרת מקצועות הלימוד הרגילים: שאלות רחבות יריעה ורעיונות גדולים 

שאינם מצטמצמים למקצוע מסוים, התחבטויות ערכיות ורגשיות עזות, תהיות בנוגע לזהות האישית ולמקומי בעולם ועוד. לכן, שילוב 

נרחב של תכנים ופדגוגיות מכווניי קיימות במסגרת בית הספר אינו רק צורך חיוני לשם מעבר לחברה מקיימת, הוא צורך חיוני לא 

פחות של בית הספר החותר לעבור ללמידה משמעותית.
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ועדת היגוי:
המכללה האקדמית בית ברל

הפקולטה לחינוך ד”ר דפנה גולדמן, יו”ר הועדה,   

הפקולטה לחינוך  ד”ר דיויד קדיש,     

הפקולטה לחינוך פרופ’ יורם הרפז,   

הפקולטה לחינוך ד”ר אמנון כרמון,   

הפקולטה לחברה ולתרבות ד”ר אמיר גלילי,   

הפקולטה לחינוך, המכון האקדמי הערבי לחינוך  ד”ר אברהים עאמר,   

הפקולטה לחינוך, המכון האקדמי הערבי לחינוך  ד”ר מחמוד תאיה,   

מכללת סמינר הקיבוצים לחינוך, טכנולוגיה ואמנויות
הפקולטה למדעים ד”ר אילנה אבישר,   

תואר שני בחינוך סביבתי  פרופ’ )אמריטוס( עמוס דריפוס,  

תואר שני בחינוך סביבתי  ד”ר איריס אלקחר,   

הפקולטה למדעים ד”ר אדיב גל,   

רכזת סביבה וקיימות  גב’ יעל שור,   

    
משרד החינוך )לפי א-ב(

מדריכה ארצית לגיאוגרפיה, המזכירות הפדגוגית  גב’ מיה לוי,       

מדריכה ארצית לחינוך לקיימות, המזכירות הפדגוגית  גב’ נועה סגל,   

ממונה ארצית לחינוך לקיימות, המזכירות הפדגוגית  גב’ חני פלג,   

מפמ”ר מדעי הסביבה, המזכירות הפדגוגית  ד”ר אירית שדה,   

המשרד להגנת הסביבה
ראש אגף חינוך וקהילה גב’ זיוית לינדר,   

החברה להגנת הטבע
מנהלת תחום פיתוח תכנים, אגף חינוך וקהילה  גב’ חן פורטוגלי,    

איגוד ערים אזור דן לתברואה 
מנהלת המרכז לחינוך סביבתי גב’ ריבה ולדמן,   

מרכז השל לקיימות
מנכ”ל ד”ר דיויד דוניץ,   

הרשת הירוקה
סגנית מנהלת גב’ מיכל שמאי,   
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תכנית הכנס 

התכנסות והרשמה  10:00 - 09:30

ברכות ודברי פתיחה   10:30 - 10:00

פרופ’ ברכה אלפרט, דקאנית הפקולטה לחינוך, המכללה האקדמית בית ברל   

ד”ר אילנה אבישר, דקאן הפקולטה למדעים, מכללת סמינר הקיבוצים לחינוך, טכנולוגיה ואמנויות     

ד”ר ניר מיכאלי, יו”ר המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך  

מר קושה פקמן, מנכ”ל, החברה להגנת הטבע

עו”ד דורון ספיר, מ”מ ראש עיריית תל אביב-יפו ויו”ר איגוד ערים דן לתברואה

מושב - מליאה - מקומה של התקשורת בחברה דמוקרטית בהצפת תודעה ציבורית לשינוי  11:30 - 10:30

יו”ר: ד”ר דפנה גולדמן, החוג למדעי סביבה וחקלאות, המכללה האקדמית בית ברל

אורלי וילנאי, עיתונאית  
הכח לשנות  

הפסקת כיבוד, יריד גופים חינוכיים ומינגלינג   12:00 - 11:30

מושבים מקבילים   13:30 - 12:00

פירוט המושבים מופיע בהמשך

מליאה - העוגנים הרעיוניים לזיקה בין חינוך לקיימות וחינוך משמעותי   14:45 - 13:45

יו”ר: ד”ר דיויד דוניץ, מנכ”ל, מרכז השל לקיימות  

פרופ’ יורם הרפז, ראש תכנית .M.Ed בניהול וארגון מערכות חינוך, המכללה האקדמית בית ברל   
חינוך סביבתי - חינוך משמעותי

פרופ’ נמרוד אלוני, ראש המכון לחינוך מתקדם וקתדרת אונסקו לחינוך הומניסטי, מכללת סמינר הקיבוצים לחינוך, 
טכנולוגיה ואמנויות 

למידה משמעותית מתחילה בבעיה: חינוך לקיימות סביבתית, חברתית ודמוקרטית

ארוחת צהריים   16:00 - 14:45
תערוכת פוסטרים - פרויקטים של סטודנטים 

יריד גופים חינוכיים
שוק קח-תן, אגודת הסטודנטים בית ברל 

מושבים סגורים מוזמנים    16:00

פירוט המושבים המקבילים
1. מה מלמד המחקר 

המושב יציג מבחר מחקרים הנערכים בישראל הנוגעים בקשר שבין גישות ושיטות הוראה-למידה, תהליכים משלבי קהילה והשגת 
יעדים חינוכיים במסגרות שונות ומול אוכלוסיות לומדים שונות. 

יו”ר: ד”ר איריס אלקחר, מרכזת תכנית תואר שני בחינוך סביבתי, מכללת סמינר הקיבוצים לחינוך, טכנולוגיה ואמנויות

ד”ר חגית טישלר, ראש החוג למדעים במכללה האקדמית לחינוך ע”ש דוד ילין 
אינטראקציות של מבקרים בגן החיות: כיצד לומדים המבקרים על בעלי החיים ושמירת טבע וכיצד האינטראקציה משפיעה על 

עמדותיהם כלפי חיות בר ושמירת טבע?

ד”ר קרן מינץ, החוג לחינוך, מכללת תל חי
קיימות, למידה משמעותית והשכלה גבוהה: האם שילוב אפשרי? ממצאי מחקר רב מקרים של קורסים בטכניון

ד”ר עידן פורת, מרכז המסלול לחינוך סביבתי, המרכז ללימודים אקדמיים אור יהודה
שיתוף הציבור במיפוי שירותי המערכת האקולוגית - כלי GIS דינאמיים ואפקטיביים לבניית קהילה וחינוך סביבתי

גב’ שילי דור חיים, דוקטורנטית, המחלקה להוראת המדעים, אוניברסיטת בן גוריון בנגב 
מחקר עיצוב בסביבת EDU-LTER ובחינת השפעתה כמפתחת הבנה אקולוגית מערכתית

גב’ שרית לביב, בוגרת תכנית ה- M.Teach, הפקולטה לחינוך, המכללה האקדמית בית ברל  
החינוך הקיבוצי - חינוך מבוסס מקום כמקיים עקרונותיו של החינוך הסביבתי.
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2. סביבה כמעצבת זהות 

‘זהות מקום’ היא חלק מהתפישה הרחבה של קיימות. כיצד מאזנים בין פיתוח ושמירה על זהות של מקום? המושב ישלב מבחר חקרי 

מקרה תכנוניים, לימודיים ואחרים המדגימים כיצד ניתן לשלב שמירה על זהות מקום.

יו”ר: ד”ר אמיר גלילי, ראש החוג לגיאוגרפיה ולימודי ארץ ישראל, הפקולטה לחברה ולתרבות, המכללה האקדמית בית ברל

ד”ר רינה רייניץ-אידן, החוג ללימודי ארץ ישראל, הפקולטה לחברה ולתרבות, המכללה האקדמית בית ברל
סביבה כמעצבת זהות - סמינריון בלימודי ארץ ישראל

ד”ר בועז לב טוב, ראש החוג להיסטוריה ופרויקט “מנהרת הזמן”, המכללה האקדמית בית ברל
זכרונות משלימים - פרויקט “מנהרת הזמן” והפנייה לתיעוד מגזרים מודרים 

מר רוני נעמן, מנהל מינהלת הטיולים והלמידה מחוץ לביה”ס, מינהל חברה ונוער, משרד החינוך
הפדגוגיה של הטיול

ד”ר אבי זהבי, מרצה אמריטוס, המכללה האקדמית בית ברל
שילוב ספרות יפה בהדרכה - מבט על הנוף הפיזי באור הספרות

 

3. נוגעים במקום 

המושב יעסוק בלמידה משמעותית המתרחשת בסביבות למידה מחוץ לכיתה ולגן תוך חשיפה לתיאוריות ודרכים ליישום למידה 

ולדרכים  למודלים  לתיאוריות,  במוזיאון(. מטרות המושב לחשוף את המשתתפים  מורשת,  היישוב, באתר  )מרחב  שונות  בסביבות 

ליישום למידה בסביבות שונות חוץ כיתתיות ולהתנסות בכלים, בעקרונות ובשיטות ליישום למידה בסביבות אלה. 

יו”ר: חן פורטוגלי, מנהלת תחום פיתוח תכנים וחינוך סביבתי, החברה להגנת הטבע 

ד”ר דנה ודר-וייס, המחלקה לחינוך, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, וביה”ס לחינוך, אוניברסיטת תל-אביב, וגב’ יעל בכר, מדריכה ארצית 
לתכנון פדגוגי, האגף לחינוך מיוחד, משרד החינוך 

למידה בסביבה חוץ כיתתית- מבוא ורקע תיאורטי, דרכים ודגמים להוראה וללמידה

גב’ חן פורטוגלי-שובל, מנהלת תחום פיתוח תכנים וחינוך סביבתי, החברה להגנת הטבע 
“כשיוצאים לטבע הוא נכנס ללב” - כלים יישומיים ללמידה חוץ כיתתית בטבע ובסביבה הקרובה

גב’ איילת שחק, רכזת ארצית לחינוך במוזיאונים מטעם המינהל הפדגוגי של משרד החינוך וד”ר עתר עוז, מדריכה ארצית לחינוך במוזיאונים, 
משרד החינוך

מן המוזה אל המוזאיקה - למידה בסביבה מוזיאלית

גב’ קרן רייש, רכזת הדרכה מרחבית, מחלקת חינוך, המועצה לשימורי אתרי מורשת
חינוך ולמידה משמעותית באתרי מורשת

ד”ר אסף זלצר, החוג ללימודי ארץ ישראל, אוניברסיטת חיפה 
למידה מחוץ לכיתה - מבט מהעבר אל העתיד

בהמשך המושב תתקיים התנסות בקבוצות קטנות בחוץ במתחם המכללה - ארכיאולוגיה, אתר מורשת, הכרת הסביבה הקרובה

4. חינוך לקיימו·ת ולחקלאות כמחבר קהילות

רק  לא  וקהילות,  אנשים  בין  ויוצרים  החיבור שהם מאפשרים  הוא  זה  במושב  המוצגים  החינוכיים  ולפרויקטים  לתכניות  המשותף 

במערכת החינוך אלא גם מחוצה לה. הדוגמאות והתכניות המוצגות מדגימות את הפוטנציאל הגלום בחינוך לקיימות, כמו גם בחינוך 

החקלאי, לקדם קשרים רב-תרבותיים ורב-קהילתיים, כמענה לצרכים הצומחים מהשטח. 

יו”ר: ד”ר מחמוד תאיה, המכון האקדמי הערבי לחינוך, המכללה האקדמית בית ברל

מר נעם גבע, מנהל החממה האקולוגית בעין שמר, גב’ איריס סבן, מנהלת פדגוגית של החממה, נציגי צוות המדריכים בחממה ותלמידים 
חממה אקולוגית עין שמר- קיימות חוקרת )אני ואצה נשנה את העולם; אקולוגיה בחזקת 3; צומחים יחד(

פרופ’ יוסי לשם, אוניברסיטת תל אביב והחברה להגנת הטבע 
“כן לציפור”- מיזם חינוכי פורץ דרך בקשר בין הצפרות, הקיימות וקהילה 
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מר אבי אלקיים, מפמ”ר חקלאות, משרד החינוך
מעגלים קהילתיים בחוות לחינוך חקלאי 

גב’ ענת לוי שרון, רכזת קהילה, היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון
קהילה עולה כיתה

והבניית  הצריכה  תרבות  של  ביקורתית  בחינה  על  החינוכי  השיח  העמקת  צריכה:  על  מדברים  איך   - המוקש”  את  “לפרק   .5

אלטרניטיבות לה 

ההסכמה הגורפת בדבר תרומתה המזיקה של צריכה בזבזנית למשבר הסביבתי אינה מספיקה בכדי לעורר שיח ביקורתי מעמיק 

בנושא תרבות הצריכה בקרב הציבור הרחב ובמערכת החינוך. העיסוק בקידום המיחזור עדיין נתפס כמייצג את החינוך לקיימות. 

מדוע? האם עיסוק בתרבות הצריכה מאיים עלינו כאנשי חינוך? כחברה? או שמא חסרים לנו ידע והבנה של “דור המסכים” - התלמידים 

שלנו, המתחנכים לאורה של המדיה? המושב יעסוק בשאלות אלה ועוד תוך הצעת ארגז כלים אטרקטיבי שיסייע למחנכים לעסוק 

בנושא זה.

יו”ר: גב’ ריבה ולדמן, מנהלת המרכז לחינוך סביבתי “תוצרת חיריה” 

עו”ד דורון ספיר, יו”ר איגוד ערים דן לתברואה וממלא מקום ראש עיריית תל אביב-יפו 

טכנולוגיות חדשות - תפיסות חינוכיות חדשות: התפתחות הגישות לטיפול בפסולת דרך סיפורו וחזונו של פארק המיחזור חירייה ושל 

המרכז לחינוך סביבתי

גב’ ריבה ולדמן, מנהלת המרכז לחינוך סביבתי “תוצרת חיריה”

מצרכנות נבונה לשיח על תרבות צריכה

ד”ר שלי גפן, מרצה וחוקרת תקשורת ומשפחה מתמחה ביחסים סביב מסכים, האוניברסיטה הפתוחה והמכללה למנהל

הביצה והתרנגולת - צריכת מדיה ותרבות הצריכה

גב’ ליאת צבי, מומחית בשיווק סביבתי )הקליניקה( ותלמידת מחקר בבי”ס פורטר ללימודי סביבה, אוניברסיטת תל אביב

לא כוחות - מדוע קשה לשווק הפחתת צריכה לקהל הרחב

גב’ איגי ארם, מנהלת תוכן, המרכז לחינוך סביבתי “תוצרת חיריה”

השאלות שלא נשאלו - מערכי הדרכה מקרבים

6. חינוך לקיימו·ת מערכתי ומרובה שותפים מקדם למידה משמעותית
ככל שיותר קבוצות המייצגות בעלי ענין שונים מתחברים יחד סביב חינוך סביבתי, גדלים הסיכויים ליצור נסיבות המאפשרות למידה 

משמעותית - למידה חווייתית, רב-תחומית, פעילה, רלוונטית, מחוברת ומחברת למקום, ומשתפת קהילה. במושב יוצגו מבחר דגמים 

חוויה  ומאפשרת  הלומד  לרמת  מחלחלת  המערכתית  הגישה  שבו  האופן  הדגמת  תוך  מערכתיות,  של  שונות  ברמות  המתבצעים 

לימודית משמעותית. 

יו”ר: גב’ מיכל שמאי, סגנית מנהלת הרשת הירוקה

גב’ מיכל שמאי, סגנית מנהלת הרשת הירוקה

חשיבה מערכתית ושיתופיות בין מגזריות 

ד”ר שי פרוכטמן, מנהל אגף יסודי וחט”צ עיריית נתניה, גב’ מרינה אלישע, מנהלת מחלקת חינוך סביבתי, אגף איכות הסביבה, עיריית 

נתניה וגב’ איילת טפיארו, אחראית נתניה, הרשת הירוקה

אומנות החיבורים בחינוך בעיר נתניה

גב’ אורית משעל וגב’ הילה רוטברט, מנהלות יחידת חינוך לקיימות, היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון

מגדילים ביקוש לקיימות ברשות המקומית - היחידה האזורית בשרון

גב’ לנה מימוני וגב’ עומר רותם, בית ספר צין, מדרשת בן גוריון

חינוך פוגש קהילה: בית ספר צין - מדרשת בן-גוריון 

מר סמיר שלבי, מנהל מחלקת הבריאות והסביבה, מועצה מקומית ג’ת וראניה עקל, מנחה ברשת הירוקה

קבוצת נשים בג’ת מובילה למידה ועשייה סביבתית בחברה הערבית - מועצה מקומית ג’ת
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7. שזירת קיימו·ת בבגרות

החינוך לקיימות מכוון את התלמידים להבנת יחסי הגומלין בין הפרט, הקהילה והסביבה. זאת, מתוך התפיסה הערכית כי כל בחירה 

שנעשית על ידינו משליכה על החברה והסביבה גם יחד. בשנים האחרונות תחומי-דעת שונים, בנוסף לאלה שנושא הסביבה נמצא 

גם משלבים את הקיימות בתכנית המחייבת  במרכז עיסוקם, בחרו לשזור את החינוך לקיימות במסגרת תכנית הלימודים. חלקם 

כאזרחי  הלומדים,  של  והחברתית  האישית  האחריות  העמקת  בצד  הסביבתית,  האוריינות  את  להעמיק  במטרה  הבגרות  לבחינות 

העתיד. עיקרו של מושב זה להציג דוגמאות נבחרות לשילוב מרתק זה בכמה מתחומי-הדעת.

יו”ר: ד”ר אירית שדה, מפמ”ר מדעי הסביבה, משרד החינוך

גב’ יעל גוראון, מפמ”ר אזרחות, משרד החינוך 
אזרחות גלובלית וקיימות- ממחשבה למעשה: עיסוק בנושא הגלובליזציה בתכנית הלימודים באזרחות, אתגרים והזדמנויות

גב’ חניתה ברעם, מדריכה ארצית להוראת הגיאוגרפיה, משרד החינוך
למידת חקר בגיאוגרפיה וסביבה

גב’ יהודית קלנר, מורה למדעי החברה ואזרחות, ומדריכה ארצית ומחוזית במדעי החברה, משרד החינוך 
שילוב החינוך הסביבתי בהוראת מדעי החברה 

מר אריק הר זהב, מורה למדעי הסביבה בשלשה תיכונים בגוש עציון
על סביבה וקיימות במדעי הסביבה 

מר יורם גלילי, מורה ומדריך לתורה שבעל-פה, משרד החינוך
תלמוד, אקולוגיה ומחשב - חיבור בלתי אפשרי? “אני וסביבתי” - על יחידת לימוד מתוקשבת בתלמוד, בנושא אקולוגיה וסביבה

גב’ דליה פניג, סגנית יו”ר המזכירות הפדגוגית, מנהלת אגף א לפיתוח פדגוגי, משרד החינוך
חינוך סביבתי-חברתי בתחומי הדעת: מהמיקרו למקרו

8. שילובים בקיימות - למידה משמעותית במערכת החינוך

במוקד המושב יוצגו, סביב מקרי בוחן, הכלים בחינוך לקיימות שנעשה בהם שימוש, במסגרת התכנית המשולבת, כמקדמים למידה 
משמעותית.

יו”ר: גב’ חני פלג, ממונה ארצית לחינוך לקיימות, אגף המדעים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך

גב’ זיוית לינדר, ראש אגף חינוך וקהילה במשרד להגנת הסביבה, וגב’ חני פלג, ממונה ארצית לחינוך לקיימות, אגף המדעים, המזכירות 

הפדגוגית, משרד החינוך
שילובים בקיימות - למידה משמעותית במערכת החינוך

גב’ רותי שטרנברג, מנהלת ביה”ס הניסוי “הבונים” 
חינוך לקיימות בהלימה לניסוי הבית ספרי: “פדגוגיה יוצרת”

גב’ איילת יוסט בן מרדכי, מנחה ברשת הירוקה, גב’ ציפי טל, מנהלת חט”ב אורט יד ליבוביץ’, וגב’ גלית בן נתן, מורה ללימודי סביבה 
וגיאוגרפיה, אורט יד ליבוביץ’

פורום עסקים ירוק - בשביל העשייה, התעשייה ומרחב שטוב יותר לחיות בו

מר סאלח בדר, מנהל בי”ס “אלביאדר”
אלביאדר עין אל אסד בית ספר מקיים

9. חינוך סביבתי בחינוך הקדם יסודי- למידה משמעותית לחיים

בגיל הרך. ההרצאות  והמשרד להגנת הסביבה שמקדמים את החינוך הסביבתי  נציגים מהמכללות, משרד החינוך  יהיו  זה  במושב 

ילדים  בגני  יחודיים המתקיימים  ובפרויקטים  בגן הילדים,  ובפילוסופיה שבבסיס החינוך הסביבתי במאה ה-21  יתמקדו בתיאוריה 

ובמכללות. 

יו”ר: גב’ פנינה רפיד, ראש אגף חינוך וקהילה במחוז תל אביב, המשרד להגנת הסביבה
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ד”ר אסתר ברוקס, מנהלת המחלקה הפדגוגית באגף לחינוך קדם יסודי, המינהל הפדגוגי, משרד החינוך
גן ילדים, השראה וסביבה ומה שביניהם

ד”ר נירית אסף-רייזל וד”ר מרוה שמואלי, מרצות ומובילות צוות היגוי תכנית מדעים לגיל הרך, הפקולטה למדעים, מכללת סמינר 
הקיבוצים לחינוך, טכנולוגיה ואמנויות

תראי איזה יופי! התבוננות, סקרנות ופליאה בהוראת סטודנטיות לגיל הרך

גב’ טל יזרעאל, אמנית ואוצרת, מרצה ומפתחת תכניות במרכז לאמנות ומדע, המכללה האקדמית בית ברל, 
גחליליות, עטלפים וינשופים: המחלקה לעניינים ליליים - מהטבע לסטודיו ומשם אל הכתה ואל הגן

גב’ ברברה אנדרס, מדריכה ארצית לחינוך סביבתי, אגף א’ לחינוך קדם יסודי, משרד החינוך ומנהלת מרכז העשרה לחינוך סביבתי 
קהילתי לגיל הרך בתל אביב

“טבע בגן - גן בטבע בעידן אורבני” ותהליך ההסמכה לגן ירוק 

גב’ שירין בושניאק, מנהלת אשכול גנים “ילדי טבע”, משרד החינוך
גינת הבושם והשדה

גב’ שרית קפלנסקי, מנהלת גן ארבל, מבשרת ציון, חברת צוות מרכז דע גן, מדריכה מחוזית לחינוך לבריאות, משרד החינוך ומרצה 

במכללה האקדמית ע”ש דויד ילין
שער לחצר הגן

10. מהי חוויה לימודית משמעותית בעיני סטודנטים לחינוך? 

במסגרת  מבצעים  או  שביצעו  פרויקטים  לחינוך  סטודנטים  מציגים  סביבתי,  לחינוך  השנתי  בכנס  כמסורת  שנתמסד  זה,  במושב 

כמושב  מתנהל  המושב  חינוך.  כאנשי  הכשרתם  ובתהליך  האקדמית  בהשכלתם  משמעותית  התנסות  להם  המזמנים  לימודיהם, 

פוסטרים אינטראקטיבי. 

יו”ר: ד”ר אדיב גל, ראש מסלול ביולוגיה, הפקולטה למדעים, מכללת סמינר הקיבוצים לחינוך, טכנולוגיה ואמנויות וד”ר אלונה עובדיה, 

החוג למדעי סביבה וחקלאות, הפקולטה לחינוך, המכללה האקדמית בית ברל.

11 - 14 פדגוגיות מקדמות חינוך משמעותי

ומזוהות עם החינוך לקיימות אשר מזמנות תהליכי הוראה-למידה  ניצבת התנסות במבחר פדגוגיות המשמשות  במוקד המושבים 

משמעותיים, ומכאן - חינוך שהנו משמעותי. כל אחד מהמושבים יתקיים כהתנסות קצרה ולאחריה יתקיים דיון מונחה רפקלטיבי 

למיקוד עקרונות ותובנות. 

מספר המשתתפים בכל קבוצה מוגבל ל-25. לפיכך, ההשתתפות במושבים אלה מותנית בהרשמה מראש בטופס הרשמה לכנס - 
כל הקודם זוכה 

מרכז המושבים: ד”ר אמנון כרמון, הפקולטה לחינוך, המכללה האקדמית בית ברל

גב’ דפנה גן, מכללת סמינר הקיבוצים לחינוך, טכנולוגיה ואמנויות ודוקטורנטית למנהיגות חינוכית באוניברסיטת Northeastern, ארה”ב 
פדגוגיה, אזרחות, וחינוך לקיימות 

מר ליעד נים, מנחה באוניברסיטה הפתוחה 
משבר העוני ומשבר האקלים - חינוך להתמודדות עם שני המשברים המרכזיים שעומדים בפני האנושות 

ד”ר דיויד קדיש, מרצה, החוג למדעי סביבה וחקלאות, הפקולטה לחינוך, המכללה האקדמית בית ברל ומנהל החווה לחינוך חקלאי 
ולימודי סביבה בפתח תקוה

הוראת חקר חוץ כיתתית בנושא הגנת הצומח

ד”ר דויד אילוז, ראשי החוג למדעי סביבה וחקלאות, הפקולטה לחינוך, המכללה האקדמית בית ברל
מקווה מים מלאכותי כדגם ללמידה חוץ כיתתית 
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תוכן עניינים  
              

1 פתח דבר 

5 תכנית הכנס 

תקצירי ההרצאות )ערוכים לפי המושבים(

11 מושב מליאה: העוגנים הרעיוניים לזיקה בין חינוך סביבתי לקיימות וחינוך משמעותי. 

 12 מושב 1: מה מלמד המחקר 

15 מושב 2: סביבה כמעצבת זהות 

17 מושב 3: נוגעים במקום 

20 מושב 4: חינוך לקיימות ולחקלאות כמחבר קהילות 

מושב 5: “לפרק את המוקש”- איך מדברים על צריכה:

26 העמקת השיח החינוכי על בחינה ביקורתית של תרבות הצריכה והבניית אלטרניטיבות לה 

32 מושב 6: חינוך לקיימות מערכתי ומרובה שותפים מקדם למידה משמעותית 

36 מושב 7: שזירת קיימות בבגרות 

39 מושב 8: שילובים בקיימות - למידה משמעותית במערכת החינוך 

43 מושב 9: חינוך סביבתי בחינוך הקדם יסודי- למידה משמעותית לחיים 

 48 מושב 01: מהי חוויה לימודית משמעותית בעיני סטודנטים לחינוך? 

57 מושבים 11 - 15: פדגוגיות מקדמות חינוך משמעותי 
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מושב מליאה - העוגנים הרעיוניים לזיקה בין חינוך סביבתי 
לקיימות וחינוך משמעותי

למידה משמעותית מתחילה בבעיה: חינוך לקיימות סביבתית, חברתית ודמוקרטית
נמרוד אלוני, ראש המכון לחינוך מתקדם וקתדרת אוניסקו לחינוך הומניסטי, מכללת סמינר הקיבוצים לחינוך, טכנולוגיה ואמנויות 

 

ראשיתה של למידה משמעותית, אמר הוגה החינוך ג’ון דיואי, היא בהתמודדות שלנו עם בעיה אמיתית. בלמידה שכזו לעולם כרוכים 

הן  מובהקות להתנסויות משמעותיות שכאלה  דוגמאות  אישית.  חוויה  סוגיה תרבותית עם  תודעה פרטית,  ציבורית עם  יחד דעת 

מצוקות, מועקות ובעיות שנחוות על ידי הפרט כמכשלות שמאיימות על רווחתו האישית או על מימוש רצונותיו, ושמאתגרות אותו 

או אותה לגייס כוחות ומשאבים להמציא פתרונות הולמים. הכרסום בקיימות הסביבתית, החברתית והדמוקרטית הוא בדיוק סוג של 

בעיה שמעוררת ברבים התנסות משמעותית ובעקבותיה גם פוטנציאל ללמידה משמעותית. הפגיעה המואצת במשאבי הטבע ובמגוון 

יחד עם ההסלמה בתופעות  וצמצום הנגישות לדיור, בריאות ושאר רכיבים של קיום בכבוד,  המינים, הרחבת הפערים החברתיים 

האנטי-דמוקרטיות, בחקיקה, באלימות הפוליטית, בגילויי הגזענות ובפשעי השנאה - כל אלה מבטאים קריסה של תשתיות במרחב 

גם איום ממשי על איכות החיים של הפרט. בהרצאה אציג את המודעות הערנית לבעיות אלה של פגיעה  הציבורי, שמשמעותה 

בקיימות הסביבתית, החברתית והדמוקרטית כבסיס ללמידה משמעותית ערכית ואזרחית. 

חינוך סביבתי - חינוך משמעותי
יורם הרפז, ראש תכנית .M.Ed בניהול וארגון מערכות חינוך, המכללה האקדמית בית ברל

מערכת החינוך הישראלית עסקה בשנתיים האחרונות בלמידה משמעותית; היא שכחה לשאול: מה ראוי ללמוד באופן משמעותי? 

הִשכחה אינה מקרית. השאלה הייתה מעוררת מתחים בין המגזרים בחברה שלנו, והשר- הנחן בחוש פוליטי בריא- העדיף להשכיח 

אותה. אך השאלה הזאת נשכחה עוד לפני השר הנוכחי, כמו כל שאלות היסוד של החינוך. בהרצאתי אבקש לעורר אותה, ולנסות 

לאפיין ידע משמעותי - ידע הראוי ללמידה משמעותית. לאחר מכן אראה שהידע הגלום בתחומו של החינוך הסביבתי עונה לכל 

המאפיינים של ידע משמעותי.

אז מהו ידע משמעותי? צבי לם והוגים אחרים הראו שבחינוך התשובות לכל השאלות הן אידאולוגיות במהותן ושבחינוך יש שלוש 

תנסה  שאציע  התשובה  תשובות.  שלוש  יש  בחינוך  שאלה  לכל  לכן,  ואינדיבידואציה(.  אקולטורציה  )סוציאליזציה,  אידאולוגיות 

לספק את שלוש האידאולוגיות, אך היא נוטה בבירור לאידאולוגיית האקולטורציה, לפיה מטרת החינוך היא להשפיע על עמדותיהם 

וידיעותיהם של התלמידים ברוח התרבות המועדפת - תרבות הומניסטית במקרה זה. 

הידע המשמעותי ביותר לטעמי “המתורבת” הוא רעיונות גדולים - רעיונות המכוננים את התרבות שלנו ויכולים לעשות את התלמידים 

לבני אדם נבונים וטובים יותר )במושגיה של התרבות המועדפת(. רעיונות גדולים הם “גדולים” במובן של big ו-great - הם מקיפים 

)מסבירים הרבה( ומעוררי התפעלות )פורצי דרך(, וחשוב מבחינה חינוכית - הם מעוררים הנעה ללמידה משמעותית - למידה שבה 

הלומד נותן משמעות להתנסויות קודמות )ידע, תובנות, חוויות( ומניח תשתית להתנסויות מורכבות יותר בעתיד. 

לרעיונות גדולים יש שישה מאפיינים. רעיונות גדולים הם: 

• עתירי מובן - מסבירים הרבה תופעות ומושגים; 	

• עתירי ערכים - מעצבי עמדות ורגישות מוסרית; 	

• עתירי הנעה - מעוררים נטייה ללמידה )ולהוראה(;	

• עתירי תרבות - רעיונות גדולים מובילים אליהם ונובעים מהם; 	

• עתירי נוכחות - מופיעים במקרים רבים בחיינו; 	

• עתירי עשייה - משפיעים על התנהגויות ופעולות. 	

כאשר בוחנים את התכנים הנלמדים בבית הספר לאור מאפיינים אלה, מוצאים שחלקם, אולי רובם, אינם רעיונות גדולים והם דלי 

משמעות; יש להם נוכחות מועטה בחייהם של תלמידי ובוגרי בית הספר והם נשכחים. לעומת זאת, כאשר בוחנים את החינוך הסביבתי 

לאור מאפיינים אלה מוצאים שהוא עתיר רעיונות גדולים וידע משמעותי. 

רגל  “טביעת  “קיימות”,  )כגון,  ומושגים  פוליטיים(  מתחים  עד  אקלימיים  )משינויים  תופעות  מאוד  הרבה  מסביר  הסביבתי  החינוך 

אקולוגית”(; מעצב מנטליות אתית - נכונות לוותר על אינטרסים אנוכיים מיידיים לטובת הטוב הכללי; מעורר הנעה ללמידה בגלל 

כושרו ההסברי, ערכיותו, נחיצותו ועוד; נשען על מסורת תרבותית הומניסטית ומקדם אותה; מקיף אותנו מכל עבר בתכניו, במושגיו 

ובערכיו; מעורר לעשייה רבה ומגוונת. 

ומעבר לכל זה, לחינוך הסביבתי יש דחיפות רבה: אם לא נחנך את צעירינו לקיימות, לא יהיה קיום לכוכב שעליו אנחנו חיים. 
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מושבים מקבילים

מושב 1: מה מלמד המחקר
 LTER - EDU מחקר עיצוב תכנית הלימודים: “מה הקשר בין נשר לנשר?” בסביבת

ובחינת השפעתה כמפתחת הבנה אקולוגית מערכתית - חקר מקרה בית ספר עירוני מהשפלה
שילי דור-חיים, אורית בן צבי אסרף, חיים אישך, המחלקה להוראת המדעים והטכנולוגיה, אוניברסיטת בן- גוריון בנגב

הייחוד במחקר זה הוא פיתוח תכנית לימודים “מה הקשר בין נשר לנשר?” להבנה אקולוגית מערכתית שמועברת בסביבת הלמידה 

(LTER-EDU Long Term Ecological Research Education). ה- EDU -LTER הינה סביבה פתוחה המאפשרת למידה כמו מדענים, 
עם מדענים והתייחסות לפיתוח הבנה מערכתית רחבה תוך התייחסות לממדים של זמן ומרחב. עיצוב ופיתוח תכנית לימודים וסביבת 

למידה מחייב בדיקה מעמיקה של שיטת העיצוב ושל מטרות התכנית והמחקר. ולכן, מחקר זה מאמץ את הגישה המחקרית מחקר 

 .)Design based research( עיצוב

קידום הבנה אקולוגית  EDU-LTER לשם  לימודים בסביבת  לבניית תכנית  קווים מנחים  מודל שיספק  היא לפתח  מטרת המחקר 

מערכתית בקרב תלמידי חט”ב. שאלות המחקר היו: האם ובאיזו מידה תהליך הלמידה תורם לפיתוח מיומנויות של חשיבה אקולוגית 

מערכתית בקרב התלמידים? והאם ובאיזו מידה סביבת הלמידה LTER בטבע משפיעה על עמדות התלמידים כלפי טבע? 

לשם כך, הועברה יחידת הלימוד לכיתה ח’ כחלק ממעגל ההערכה השלישי במחקר העיצוב. בנוסף, הועברו לתלמידים שבעה כלי 

מחקר המאפשרים בחינה של הבנת המערכת האקולוגית, פיתוח חשיבה אקולוגית מערכתית בקרב התלמידים ויחס כלפי טבע, לפני 

ואחרי הלמידה. ניתוח כלי המחקר התייחס לשלוש רמות המדרג של מודל החשיבה המערכתית STH: אנליזה, סינתזה ויישום. מניתוח 

כלי המחקר עלה כי התלמידים נתנו ביטוי למגוון יחסי הגומלין ומעברי החומר במערכת האקולוגית עוד לפני לימוד התכנית, אך 

בסיום הלמידה הציגו הבנה טובה בכל הפרמטרים שנקשרו לנושא נשר הצומח וחשיבותו למערכת האקולוגית וכן הציגו הבנה טובה 

 PRE-ומרכיביו. בקטגורית תפיסת הרגש של התלמידים כלפי הטבע, לא נמצאו הבדלים מובהקים בין ה LTER -של פרוייקט ה

ל-POST. עולה מהנתונים כי התלמידים הגיעו עם דעות חיוביות לגבי הטבע עוד לפני תחילת הלמידה. ניתן לייחס זאת לעובדה שבית 

הספר בו התבצע הניסוי הינו בית ספר השם דגש על שמירת הסביבה והטבע.

הממצאים מלמדים שמודל ה-EDU-LTER מאפשר פיתוח הבנה מערכתית של המערכת האקולוגית ויש להמשיך ולבדוק את המודל 

גם בכיתות נוספות.

אינטראקציות של מבקרים בגן החיות: כיצד לומדים המבקרים על בעלי החיים ושמירת טבע 
וכיצד האינטראקציה משפיעה על עמדותיהם כלפי חיות בר ושמירת טבע?

חגית טישלר, ראש החוג למדעים במכללה האקדמית לחינוך ע”ד דוד ילין 

גני   .)Free choice learning environment( גני חיות מהווים סביבות למידה המאפשרות בחירה חופשית  מנקודת מבט חינוכית, 

וע”י קידום שינוי תפיסתי בדעת  נכחדים ע”י שימור בפועל בצורות שונות  החיות המאוגדים מחויבים למשימת שמירה על מינים 

הקהל, חינוכו והעלאת מודעותו לנושאים אלו. על כן, חשובה השאלה באיזה מידה מצליחים גני חיות מאוגדים להעביר מסרים אלו 

ואף מסרים רחבים יותר של שמירת טבע למבקרים.

המחקר הנוכחי מנסה לצייר תמונה מלאה, עד כמה שניתן, של חוויית הביקור בגן החיות ע”י מחקר הן של המבקרים והן של סביבת 

הלמידה עצמה הכוללת את התצוגות, את בעלי החיים ואת הצוות שבא במגע עם המבקרים. שתי המטרות העיקריות של המחקר הן: 

1( בחינה של המסרים שמבקרים שונים חושבים שגן החיות מנסה להעביר להם. 2( תיאור וניתוח של תהליכי הלמידה המתרחשים 

במהלך סיור בגן החיות בקרב משפחות. 

המחקר נשען על שתי מסגרות תאורטיות. האחת, היא של תהליכי למידה בסביבות למידה בלתי פורמאליות, והשנייה היא הספקטרום 

הרחב של החינוך הסביבתי. כדי להבין את המורכבות של תהליכי הלמידה בגן החיות אומצה גישה איכותנית המבוססת על ‘תיאוריה 

היבטים משלימים, התבוננות  ניתוח של  כדי לאפשר  דרכים  נעשה במספר  הנתונים  איסוף   .)Grounded theory( מעוגנת בשדה’ 



 13 |

ברזולוציה גבוהה וטריאנגולציה. הנתונים נאספו ע”י שאלונים פתוחים, ראיונות חצי מובנים ותצפיות. שדה המחקר היה גן החיות 

התנכ”י.

ממצאי המחקר מצביעים על כך שלמרות שמנקודת מבטו של גן החיות מטרותיו המרכזיות הן חינוך לחשיבותה של שמירת טבע 

וטיפוח עמדות חיוביות כלפי בעלי חיים בכלל וחיות בר בפר, המבקרים אינם מדגישים מטרות אלו כמרכזיות בגן החיות.

המחקר מצביע על כך שאינטראקציות פנים אל פנים עם בעלי חיים הם בעלי פוטנציאל לעורר תגובות קוגניטיביות, רגשיות וכן 

.)Connectedness to nature( ערכיות ומוסריות. יחד, תגובות אלו פועלות לטיפוח קשר לטבע

הרבה מהתגובות והתהליכים בגן החיות מתרחשים בחיק המשפחה, ועל כן נמצא כי יש חשיבות גדולה בחקר התהליכים המתרחשים 

 Guided( ‘הדרכה שיתופית’  ובין מרכיבי הגן השונים. מכיוון שכך, הרעיון של  בין חברי המשפחה ובאינטראקציות שבין המשפחה 

participation(, רלוונטי ונמצא מתאים בכדי להסביר כיצד כל משפחה מגיבה באופן שונה למרכיבים השונים של גן החיות. מרכיבים 
 .)Cultural tools( ’אלו והמפגש עם הצוות מהווים ‘כלים תרבותיים

ושהורים  למידה,  לתהליכי  מייצר אפשרויות  בכך שהוא  חשוב  הוא  החיים  בעלי  עם  כי המפגש  חושבים  הורים  כי  מראה  המחקר 

בנוסף,  ערכים.  ולהקניית  רגשיים  תהליכים  לפיתוח  קוגניטיבית,  ללמידה  התרבותיים  בכלים  המשתמשים  למידה  סוכני  מהווים 

הכלים התרבותיים המצויים בגן מאפשרים למשפחה לרכוש מיומנויות למידה שונות. הורים בטוחים כי חוויה זו היא הכרחית עבור 

ההתפתחות של ילדיהם והפיכתם לחלק מקהילת האדם החי בעולם החופשי. 

 

החינוך הקיבוצי- חינוך מבוסס מקום כמקיים עקרונותיו של החינוך הסביבתי 
שרית לביב, בוגרת תכנית M.Teach, הפקולטה לחינוך, המכללה האקדמית בית ברל; גננת במספר קיבוצים

למרבית הקיבוצים בארץ מערכת חינוכית ייחודית לגיל הרך. ייחודיותה של מערכת חינוכית זו עברה מפה לאוזן במהלך שנים רבות 

ורק לאחרונה החלו להעלות על כתב את משמעותה, עקרונותיה ודרכי פעולתה. חינוך זה שם דגש על פיתוח כישורים חברתיים, 

למידה עצמאית, פתרון בעיות, דמוקרטיה, שוויון ושיתוף פעולה )הרפז, 2009(. כמו כן, גישה זו הדגישה את הקשר ההדוק שבין בתי 

הילדים לקהילה ולחיים ה”אמיתיים”. לכן, סגל הקיבוץ פיתח בהדרגה את “שיטת התהליכים” שבה נחשף הילד בהדרגה לקהילה 

הסובבת אותו )דרור, 2002(. גישה זו אינה מתייחסת רק לרמה האינדיבידואלית של הטיפול בילדים אלא היא משפיעה על התפיסה 

הארגונית והתרבותית כולה, כאשר הגן קשור לקהילה ולמקום בקשר הדוק )פלוטניק ואשל, 2007(.

ראשית, בעבודה זו נערך מחקר ספרות לבדוק האם עולה קשר / זיקה בין ערכי החינוך הקיבוצי והחינוך הסביבתי. נמצאו לא מעט 

קווי דמיון משמעותיים ביניהם, לדוגמה בנוגע לקהילה, לטיול, לשוויון ולחצר גרוטאות.

בעבודה, נערך מחקר משולב, המשלב רכיב כמותי ואיכותני, הבודק האם בני נוער מהקיבוץ מפגינים יחס שונה אל הסביבה מאשר 

חבריהם בעיר, והאם בני הנוער מהקיבוץ זוכרים את החינוך שעברו בגיל הרך )לפני עשור( והאם השפיע עליהם באיזשהו אופן. 

במחקר הכמותי הועברו שאלונים לחמישה-עשר נערים ונערות מקיבוץ פלמחים ועשרה נערים ונערות מהעיר נתניה. מתוך הממצאים 

עולה כי קיים שוני בין ילדים שהתחנכו על ערכי החינוך הקיבוצי לבין ילדים שלא - אשר גדלו בעיר ולמדו בבית-ספר שאינו קיבוצי. 

השוני בא לידי ביטוי בכל אחד מהמשתנים שנבחנו: עמדות ותחושת בקיאות בנושאי סביבה והתנהגות סביבתית מדווחת. 

בנוסף, נערכו ראיונות קבוצתיים עם כל אחת מקבוצות בני הנוער. ממצאי הראיונות הללו חיזקו את ממצאי השאלונים והראו כי אכן, 

בני הנוער מפלמחים מעורבים יותר, מכירים יותר מונחים הקשורים לסביבה, עמדותיהם יותר פרו-סביבתיות ומכוונות לעשייה למען 

הסביבה, ויש להם מודעות רבה יותר לקושי הסביבתי שהעולם מתמודד איתו. חלק נוסף של הרכיב האיכותני כלל שאלות פתוחות 

המבקשות משתי קבוצות הנוער להיזכר בגן שלהם, במטרה לבדוק האם הגן היה בעל מרכיב משמעותי בחינוכם. 

במחקר רואיינה הגננת שאז ועד כיום מובילה את הגן הבוגר בקיבוץ. בראיון, ניסיתי לאמוד האם השקפת עולמה משקפת השקפת 

עולם סביבתית.

בהרצאה אתאר את מהלך המחקר, אשים דגש על משמעותה של הקהילה בתהליך החינוכי, אתאר את הקשר העולה מהספרות 

בין החינוך הקיבוצי לחינוך הסביבתי וכיצד הוא בא לידי ביטוי באופן מעשי. אציג חלק מהממצאים העולים מהראיונות הקבוצתיים 

עם בני הנוער משתי הקבוצות - האם לבני הנוער הללו זיכרונות משמעותיים מגיל הגן אשר השפיעו ועיצבו את חייהם ואת אופן 

התייחסותם לסביבה בה הם חיים.
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קיימות, למידה משמעותית והשכלה גבוהה: האם שילוב אפשרי? 
ממצאי חקר רב מקרים של קורסים בטכניון

קרן מינץ, החוג לחינוך, מכללת תל חי, טלי טל, המחלקה לחינוך למדע וטכנולוגיה, הטכניון,

 

כרוכה  למידתן  וסביבתיים.  כלכליים  חברתיים,  תהליכים  שבין  ההדדיים  בקשרים  העוסקות  סוגיות  הן  בקיימות  הקשורות  סוגיות 

בפיתוח הבנה מערכתית אודות הקשרים בין התהליכים השונים, וחיפוש אחר פתרונות לקידום עולם בר קיימא. 

סטודנטים של היום במוסדות להשכלה גבוהה הם האזרחים, בעלי המקצוע, מקבלי ההחלטות, והצרכנים של העתיד הקרוב והרחוק, 

המיומנויות,  הידע,  לקידום  משמעותית  אחריות  גבוהה  להשכלה  למוסדות  הסטודנטים.  לכלל  הרלוונטי  תחום  הוא  קיימות  ולכן 

המודעות והערכים הנדרשים בכדי לקדם קיימות. מוסדות רבים מצהירים על מחויבותם לנושא הקיימות, אך בחלק גדול מהמקרים 

ופחות על שילוב הנושא בתכניות  וקידום הדפסה דו-צדדית,  הדגש הוא על היבטים ברמת הקמפוס כגון הפחתת צריכת אנרגיה 

הלימודים. 

שילוב קיימות בתכניות הלימוד מעלה אתגרים ושאלות ברמה הארגונית וברמה הפדגוגית. האם לבנות קורס בינתחומי או דיסיפלינרי, 

כחובה או כקורסי בחירה, וכיצד ניתן לשלב תכנים של קיימות כחלק מתוך קורסים. שאלה מרכזית בהיבט הפדגוגי היא כיצד ניתן 

זו תעסוק ההרצאה שלהלן, כאשר הבסיס  והוליסטית? בשאלה  ללמד קיימות בהשכלה גבוהה באופן שיקדם למידה משמעותית 

התיאורטי לניתוח היבטים של למידה משמעותית הוא הגישה התיאורטית של קארל רוג’רס )חופש ללמוד, 1973(. 

ההרצאה תתאר חלק מתוך מחקר שעסק בשילוב של קיימות בקורסים במוסד להשכלה גבוהה בישראל. במסגרת המחקר נערך חקר 

רב-מקרים של 13 קורסים העוסקים בנושאים סביבתיים וניתנים בשמונה מחלקות ופקולטות שונות. בכל אחד מהקורסים נאספו 

נתונים אודות תהליכי ההוראה והלמידה בקורס באמצעות מגוון כלים כגון ראיונות, תצפיות, תיעוד חומרי הקורס ושאלוני סטודנטים. 

בשלושה מהקורסים נמצא כי תהליך ההוראה כלל הן עיסוק בסוגיות של קיימות והן קידום של למידה משמעותית באמצעות פדגוגיה 

המאפשרת חופש בחירה ולמידה הרלוונטית לסטודנטים. ההרצאה תתמקד בשלושת הקורסים הללו. שלושת הקורסים היו שונים 

בהשתייכות המחלקתית שלהם, בהיקף השעות, במספר חברי הסגל וכמובן שגם במיקוד התכנים שלהם. עם זאת, המשותף לשלושתם 

היה שברמת התכנים הם עסקו בסוגיות של קיימות וברמת הפדגוגיה בכל אחד מהם ניתנה לסטודנטים האפשרות להתנסות בתהליך 

למידה בו הם אלו הקובעים את מיקוד התכנים ובוחרים להתפתח בנושאים הקרובים לליבם. לפיכך, שלושת הקורסים הללו מהווים 

דוגמאות לשילוב מוצלח של תכנים של קיימות בקורסים מקצועיים בהשכלה גבוהה, יחד עם מתן אפשרות ללמידה משמעותית. בשל 

היות התחום של קיימות בקורסים בהשכלה גבוהה תחום חדש וצומח, חקירת הדרכים בהם קורסים אלו משלבים קיימות עם למידה 

משמעותית יכול להוות בסיס ללמידה לכל מי שמתעניין בקידום קיימות בהשכלה גבוהה. 

בהרצאה יוצגו שלושת הקורסים ותהליכי הלמידה בהם. 

שיתוף הציבור במיפוי שירותי המערכת האקולוגית - 
כלי GIS דינאמיים ואפקטיביים לבניית קהילה וחינוך סביבתי

עידן פורת, מרכז המסלול לחינוך סביבתי, המרכז ללימודים אקדמיים אור יהודה

חיבור תלמידים לסביבתם מחזק את תהליכי הלימוד מבוססי המקום ואת תחושת זהות מבוססת מקום. סביבת בית הספר, השכונה 

והעיר אלו המקומות בהם יש להפעיל את הכלים והתהליכים לבניית קהילה. המיפוי מאפשר הצגת המקומות הללו באופן ויזואלי 

ונגיש. במחקר זה מוצג תהליך לימודי מבוסס מיפוי של שירותי מערכת אקולוגית בשכונה ובעיר. המיפוי התבצע על גבי פלטפורמה 

אמצעי  בלתי  חיבור  ומאפשר  בסביבתם  האקולוגית  המערכת  שירותי  את  ולתעד  להגדיר  לתלמידים  מאפשר  פתוחה  דיגיטאלית 

למרחב הציבורי ולהעצמת תחושת קהילה וזהות מבוססת מקום. בסמינר מחקרי מבוסס מערכות מידע גאוגרפיות, מיפו צוותים של 

סטודנטים את המרחב הציבורי בשכונת המגורים שלהם ותעדו את שירותי המערכת האקולוגית בסביבתם. ממצאי המיפוי על גבי 

פלטפורמה דיגטאלית של גוגל-מפות, שותפו עם חברי קהילה נוספים במטרה לעודד שימוש בשירותי המערכת האקולוגית הקיימים, 

להציע תכניות לימוד ומערכי שיעור המבוססים על שירותי המערכת האקולוגית, ולאתר את אותם מקומות מפגש מרכזיים היוצרים 

תחושת שייכות וקהילתיות. תהליך המיפוי הדגיש את החשיבות שמייחסים התושבים לאותם שירותי מערכת אקולוגית מחד ואת 

תדירות השימוש הנמוכה בהם מאידך. בתהליך המיפוי זוהו התועלות השונות המאפיינות שירותי מערכת אקולוגית בשטחים עירוניים 

פתוחים, פארקים וגינות קהילתיות ואת מרקם היחסים בין הקהילה לסביבתה הקרובה.
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מושב 2: סביבה כמעצבת זהות
 

שילוב ספרות יפה בהדרכה - מבט על הנוף הפיזי באור הספרות
אברהם זהבי, מרצה אמריטוס, המכללה האקדמית בית ברל

“האדם אינו אלא קרקע ארץ קטנה,

האדם אינו אלא תבנית נוף מולדתו,” )שאול טשרניחובסקי(,

“סופר לא יכול לכתוב בלי חומר גלם”. )א.ב. יהושוע הרצאה באונ. ת”א 21/2/61(.

וגיאומורפולוגיות  גיאולוגיות  תופעות  להמחיש  ניתן  הטיול.  חווית  את  ומעשיר  הדרכה המשתלב  חומר  יכולה לשמש  יפה  ספרות 

באמצעות קטעים המופיעים בספרים, הן בספרות יפה והן בספרות היסטורית ובתנ”ך. במהלך ההרצאה יוצגו דוגמאות לקטעי ספרות 

ויוסברו התהליכים הפיסיים המופיעים בו. 

זיכרונות משלימים - פרויקט “מנהרת הזמן” והפנייה לתיעוד מגזרים מודרים
בועז לב טוב, ראש החוג להיסטוריה ופרויקט “מנהרת הזמן”, המכללה האקדמית בית ברל

פרויקט מנהרת הזמן של המכללה האקדמית בית ברל מוקדש לחקר חיי היומיום, שהתקיימו בארץ ב- 051 השנים האחרונות. להבדיל 

מההתמקדות המסורתית של המחקר ההיסטורי באירועים, ברעיונות ובדמויות הקשורים לרבדים המדיניים, האידיאולוגיים והפוליטיים 

ולקבוצות המובילות בחברה, מבקש חקר היומיום לעסוק במערכות ובדפוסי החיים, החברה והתרבות של “האנשים הרגילים”. הוא 

מתמקד בפרקטיקות השגרתיות, הנתפסות כמובנות מאליהן, מאתגר אותן ובודק את השורשים והמשמעויות שלהן. ההשתחררות 

מההתמקדות המקובלת בקבוצות ההגמוניות, שמאפיינת את שדה המחקר הזה, מובילה להפניית תשומת הלב לקבוצות שוליות 

בחברה, שלא זכו לרוב להתייחסות מאוזנת בעבודות המחקריות ובפעילויות הציבוריות, שמעצבות את הזיכרון הקולקטיבי. חקר חיי 

היומיום תורם כך לשרטוט מפה תרבותית-חברתית מדויקת יותר, ולהעמקת ההבנה של הקשרים בין התרבותי החברתי והפוליטי.

חקר חיי היומיום שהתקיימו בארץ בדורות האחרונים נמצא עדין בתחילת דרכו. בנגוד להתפתחות המשמעותית של שדה מחקר 

העוסקים  מחקרים  האחרונים  העשורים  בשני  רק  להתפרסם  בארץ  החלו  בעולם,  המובילים  האקדמיים  במרכזים  זה  בינתחומי 

בהיסטוריה המקומית של הלבוש, מבנה הבית, דפוסי הפנאי, האוכל, המוסיקה הספורט, חיי המשפחה, נוכחות השפה במרחב הציבורי 

ולאחרונה גם בדפוסי ההיגיינה. מחקרים אלו הם עדין התמודדויות ראשוניות בלבד, שמלמדות בעיקר על ההיקף העצום והחשיבות 

הרבה של התחומים והנושאים, שלא זכו עדין למחקר מסודר ומעמיק. תשומת הלב הציבורית הבולטת המוקדשת לתחומים אלו 

הופכת אותם לשדות מתאימים במיוחד למימוש השאיפה לשתף ציבור רחב מעבר לגבולות האקדמיה בעבודות מחקר של ממש.

גיאוגרפית וחברתית  לאור תפיסות מחקריות, חינוכיות וחברתיות אלו, החליטה המכללה האקדמית בית ברל, הממוקמת מבחינה 

בארץ, באמצעות הקמת  היומיום שהתקיימו  חיי  לקידום חקר  להירתם  והמשולש,  היישובים של השרון  ריכוזי  בין  בנקודת מפגש 

פרויקט ‘מנהרת הזמן’. במקביל לפעילויותיו החינוכיות והציבוריות מתמקד הפרויקט בתיעוד, שימור והצלה של זיכרונות ועדויות לגבי 

מציאות החיים בארץ בדורות האחרונים. כל המידע ההיסטורי הנאסף מועלה לרשת במסגרת “מאגר הזיכרונות של תושבי הארץ”, 

נבנה באמצעות איסוף חומרים היסטוריים  זה  ולציבור הרחב לערוך חיפוש מילולי על הטקסט המלא. מאגר  המאפשר לחוקרים 

ההיסטורי  הידע  בהרחבת  מתמקדות  הפרויקט  פעילויות  במקביל  היסטוריים.  וסרטונים  תמונות  בכתב,  זיכרונות  בעיקר  קיימים, 

באמצעות הקמת קבוצות מחקר של סטודנטים, תלמידי תיכון ומתנדבים מבוגרים היוצאים לערוך רעיונות עומק יזומים לגבי מגוון 

הולך ומתרחב של היבטים של חיי היומיום, שהתקיימו בארץ. 

בבנייתן ובהנחייתן של קבוצות המחקר של הפרויקט מוקדשים מאמצים ניכרים להרחבת פעילויות התיעוד ההיסטורי במיוחד בקרב 

והרשמית של החברה הישראלית.  ומגזריים חברתיים, שבמידה רבה הודרו מהמעגלים שעצבו את ההיסטוריה המקובלת  קבוצות 

הפנייה המכוונת לתיעוד רחב של ותיקות וותיקים מקהילות שונות של המגזר הערבי, המגזר החרדי ומבחינות רבות גם של יוצאי 

ארצות האסלאם, נתפסת כמהלך של תיקון והשלמה. המטרה היא ליצור בסיס חומר היסטורי, שיאפשר יצירה של זיכרון קולקטיבי 

ישראלי יותר מלא ומאוזן. עדות לחשיבות החברתית של התמקדות בתיעוד ההיסטורי של מגזרים אלו עולה מההתגייסות הנלהבת 

והמסורה במיוחד של סטודנטים ותלמידי תיכון, המשתייכים אליהם, לעבודה במסגרת קבוצות המחקר של הפרויקט. חלק מהם גם 

מעידים במפורש לגבי השינויים המשמעותיים, שעבודה מחקרית זו חוללה בתפיסות הזהות העצמית, המשפחתית והקהילתית שלהם 

ובמקומה במסגרת ההיסטוריה של החברה הישראלית. 
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סביבה כמעצבת זהות - סמינריון בלימודי ארץ ישראל
רינה רייניץ-אידן, החוג ללימודי ארץ ישראל, הפקולטה לחברה ולתרבות, המכללה האקדמית בית ברל

הידע  את  מימוש  לידי  להביא  היא:  ד’,  בשנה  לסטודנטים  א”י  ללימודי  בחוג  שפיתחתי  זהות”,  כמעצבת  “סביבה  הסמינריון  מטרת 

הידע  שילוב  תוך  פורמאלי(,  בלתי  או  פורמאלי  )חינוך  שלהם  הלמודים  במסלול  במכללה  לימודיהם  במהלך  שרכשו  והמיומנויות 

והמיומניות שרכשו בחוג ללימודי א”י, לשם חיזוק הזהות האישית והמקצועית שלהם.

נקודת המוצא של הסמינריון היא שתושבי אזור מסוים )שכונה, ישוב, מועצה אזורית /מקומית( יכולים ואפילו מצווים לפתח, לגבש 

ולתת ביטוי לזהות המקומית-ייחודית שלהם. במיוחד חשוב הדבר בעידן של שינויים דמוגרפיים כל כך משמעותיים כמו אלו שעוברים 

עתה על המרחב הכפרי בישראל.

אחד מתפקידיה של מערכת חינוך )כולל זו המקומית( הוא לבחור, למיין, לארגן ולהפיץ חלקים מסויימים של תרבות. על ידי כך היא 

נוטלת חלק בעיצובם של החברה ושל המדינה או של אזור, יישוב, קהילה.

זהות יישובית/אזורית/מקומית היא מושג חמקמק, מעורפל, קשה להגדרה וניתן לפרשנויות שונות. למעשה, זהות קולקטיבית אינה 

קיימת אלא רק כמשאלת לב. לצורך ענייננו, נגדיר זהות יישובית כהשתקפות של הדמות האידיאלית, אשר בה חברה/יישוב, אזור 

מדמה לראות את עצמה.

לסמינריון יש מימד מחקרי תיאורטי ומימד פרקטי והוא עוסק בסוגיות שונות מכיוונים שונים. במהלכו מפתחים הסטודנטים פתרונות 

מעשיים שיהפכו למודל שימושי, אשר ניתן יהיה להשתמש בו במהלך עבודתם החינוכית בעתיד. 
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מושב 3: נוגעים במקום 
  

למידה בסביבה חוץ כיתתית - מבוא ורקע תיאורטי, דרכים ודגמים להוראה וללמידה
דנה ודר-וייס, המחלקה לחינוך, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, וביה”ס לחינוך, אוניברסיטת תל-אביב ויעל בכר, מדריכה ארצית לתכנון 

פדגוגי, האגף לחינוך מיוחד,משרד החינוך

מגוון סביבות הלמידה החוץ-כיתתיות הוא בלתי מוגבל, והוא כולל סביבות בתוך ביה”ס )חצר(, בסמוך לביה”ס )רחובות השכונה( או 

הרחק ממנו )ביישוב ומחוצה לו(. סוגי הסביבות מגוונים אף הם: טבעיות )שדה, חוף( או מיושבות )מפעלים, מוסדות ציבור(, פתוחות 

)גבעת כורכר( או סגורות )גלריה, כנסת ישראל(. יציאה ללמידה מחוץ לכיתה עשויה להיות חד-פעמית )ביקור יחיד באתר מורשת( 

או מתמשכת )אמוץ אתר היסטורי(, ולכלול מרכיבים מתוכננים )מדידת טמפרטורת המים( ומזדמנים )צילום אמנותי של ציפורים 

נודדות(, כמו גם מרכיבים מחייבים )כל תלמיד חוקר מושג( ואחרים הנתונים לבחירה )דרך החקר ואיסוף המידע(.

בו  בדשא”,  מ”שיעור  בשונה  זו,  בסביבה  עוסקת  ואף  לכיתה  שמחוץ  בסביבה  מתרחשת  בהגדרתה  חוץ-כיתתית  בסביבה  למידה 

הלמידה-הוראה שבכיתה מועתקת אל החצר אך מתנהלת במנותק ממנה. הסביבה החוץ-כיתתית עשויה לזמן חשיפה לנושא או 

המחשה שלו )הדגמת כוחות פיסיקליים בגן השעשועים(, וכן להוות שדה לאיסוף מידע והבניית ידע )תיעוד בתי הכנסת בשכונה 

באמצעות ראיונות עם וותיקי השכונה(, למחקר או להתנסות )השתתפות בסקר ספירה של ציפורי הבר(, לפעולה )פיתוח שביל טיול 

עירוני( ולקיום דיאלוג משמעותי עם הסביבה )אל מול פסל סביבתי(.

כאלה  ובמיוחד   ,)1997 וברוקס,  ברוקס   ;2000 ברונר,   ;2003 )ויגוטצקי,  הֶקשריות  קונסטרוקטיביסטיות  למידה  תיאוריות  פי  על 

המתייחסות ללמידה בסביבות חוץ-כיתתיות )Falk & Dierking, 2000(, תהליך הלמידה מושפע ממאפיינים אישיים, ומתרחש תוך 

של  מגוון  לזמן  עשויות  הכיתה  לכותלי  מחוץ  מגוונות  סביבות  הפיסית.  והסביבה  החברתית-תרבותית  הסביבה  עם  אינטראקציה 

מוחשית  וישירה,  פעילה  בלמידה  התנסות  תוך  זאת,  אותה.  ומשלימות  הכיתתית  בלמידה  המוצעות  מאלה  שונות  אינטראקציות, 

ורב-חושית, עם תופעות ואנשים בסביבתם הטבעית, בתוך ההקשר האותנטי של התופעות על שלל גווניו ומורכבותו. הסביבה החוץ-

וכישורים שונים, פיסיים, אינטלקטואליים,  ולבטא מיומנויות  כיתתית מרחיבה את מגוון האפשרויות, ומאפשרת לתלמידים לפתח 

רגשיים וחברתיים. סביבה כזאת פותחת בפני הצוות החינוכי ערוצים נוספים ליצירת קשר עם תלמידיהם, להעמקת ההכרות ביניהם 

ולשיפור יחסיהם. 

ככלל, למידה בסביבה חוץ כיתתית אינה טובה יותר מלמידה בגן או בכיתה אך היא שונה ממנה. היא מרחיבה את גבולות הגמישות 

הפדגוגית, המכירה בכך שתלמידים שונים זקוקים להזדמנויות למידה שונות, ועל כן מחייבת ארגון של סביבות למידה מגוונות, שילוב 

בין דרכי הוראה ודרכים חלופיות להערכה ולארגון הלומדים, כגון: סיור לימודי, למידה מבוססת מקום, למידה מבוססת פרויקטים 

ולמידת חקר. במושב נציג דוגמאות מדרכי הוראה אלה ואחרות.

למידה מחוץ לכיתה - מבט מהעבר אל העתיד
אסף זלצר, החוג ללימודי ארץ ישראל, אוניברסיטת חיפה

כבר בעשורים הראשונים לפועלה של מערכת החינוך היהודית בארץ ישראל הייתה הלמידה מחוץ לכיתה )ובשמה המקובל בימים 

ההם “השיטה הטבעית”( להלך מקובל. השיטה יובאה לבתי הספר על ידי מחנכים שרכשו את השכלתם בחו”ל והתאימו את השיטה 

לצרכים המקומיים, ביניהם גם הלאומיים. אין בידינו מספיק נתונים על היקף השימוש בשיטה זו, אבל כבר בימים ההם נשמעה ביקורת 

על הקשיים ביישומה. ונשאלת השאלה למה? למה, לנוכח היתרונות הגדולים של השיטה, הלך והתמעט השימוש בה לאורך השנים? 

ואולי בכלל השיטה שינתה כיוון והתפתחה ולכן יעדיה הם אחרים. 

על מנת לענות על שאלות אלו ולבחון את עתידה של השיטה יש לבחון את מדיניות המשרד בעניין; יש לנתח את תהליכי ההכשרה 

להוראה ובעיקר לזהות את מאפייני שיתוף הפעולה של מערכת החינוך עם גורמים חיצונים - פורמליים ובלתי פורמליים המספקים 

שירותי חינוך עבור המערכת. 

בשנים האחרונות מוצפת מערכת החינוך בדרישות חדשות הנוגעות לאיכותה של ההוראה בכיתה ולמשמעותה של הלמידה. השיח 

המלווה את הדיונים הללו כולל המשגה ושימוש בביטויים כמו “אופק פדגוגי” “למידה משמעותית” וכו’. לצד הסיסמאות מתקיימות 

פעילויות משמעותיות בדרגים השונים לשינוי גישות ההוראה והתאמתם למאה ה-21. בדיוק לנוכח שיח זה יש לחזור ולבחון את 
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התאמת הלמידה מחוץ לכיתה למאה ה-21, ובעיקר לבחון את מקומם של המורים בפעילות זו מחוץ לכיתה. 

של  מחדש  לשילוב  מודל  להציע  אנסה  חיצוניים,  גורמים  עם  והקשרים  ההכשרה  תהליכי  על  והדיון  ההיסטורית  הסקירה  לנוכח 

ההוראה מחוץ לכיתה במערכת. זאת לנוכח העובדה כי היציאה מתקיימת אך השאלה היא האם היציאה הזאת ממצא את הפוטנציאל 

הלימודי הטמון בה. המפתח להעצמת הלמידה תלוי בשיתופי הפעולה, בצניעות וגם הבנה דידקטית.

 

“כשיוצאים לטבע הוא נכנס ללב” - כלים יישומיים ללמידה חוץ כיתתית בטבע ובסביבה הקרובה
חן פורטוגלי, מנהלת תחום פיתוח תכנים וחינוך סביבתי, החברה להגנת הטבע

החינוך הסביבתי בחלה”ט שואף לייצר בקרב הלומדים קשר של קירבה ואהבה לטבע, ולפתח בקרב הלומדים אחריות סביבתית- 

חברתית. במשך שנים פועלת החברה להגנת הטבע על פי מודל פעולה, להעברת התכנים המורכבים ומרובי הדילמות בסביבה החוץ 

כיתתית, המנסה להתמודד עם הדילמות השונות ולפתוח מספר דלתות כניסה לחשיבה ועשייה סביבתית של התלמיד/ה.

א. פליאה - רגש: חוויה, שאינה מילולית לרוב. “מה הטבע עושה לי?” אילו חוויות, התרגשויות, תובנות ועוד גורם לי המגע עם הסביבה. 

ב. אוריינות סביבתית: היכולת להבין, באמצעות כלים מדעיים ואחרים, את מורכבות הסביבה בה אנו חיים ואת האחריות שלנו עליה. 

ג. ביקורת חברתית: הבעיות הסביבתיות הנן עמוקות, מורכבות ודורשות ביקורת עמוקה. אנו מבקשים לתת את הכלים שיגרמו ללומד 

לגבש עמדה, באמצעות פעילות אזרחית משתתפת ופעילה. 

ד. אקטיביזם: סביבה אינה רק זכות, סביבה הנה גם החובה לפעול למענה. לפיכך, על הלומד לפתח קשר של שייכות ואחריות על 

סביבתו, תוך שהוא רוכש כלים חינוכיים ומעשיים לעשות כן. 

עקרונות פדגוגיים לפיתוח והפעלה של תכניות חינוך סביבתי בחלה”ט: 

החלה”ט זיהתה מספר עקרונות פדגוגיים שחשוב להביא בתהליכי חינוך סביבתי, במטרה להוביל לשינוי תודעתי והתנהגותי בקרב 

הלומדים:

1. למידה חוץ כיתתית: למידה תוך שימוש במשאבי הסביבה ללמידה פעילה מחוץ לכותלי הכיתה ובית הספר, בסביבה הקרובה או 

הרחוקה, המזמנת מפגש חווייתי, קשר בלתי אמצעי עם הטבע והסביבה מתוך התבוננות חקר וגילוי.

2. למידה מתוך התנסות - אקטיביות בתהליך הלמידה: למידה המזמנת התנסות בלתי אמצעית כגון איסוף ותצפית בבעלי חיים, זיהוי 

בעזרת מגדיר, התמודדות עם דילמה, תכנון חלופות לשטח, בניית הדרכה והעברתה. התלמידים מתנסים, חווים וחוקרים בעצמם 

בהנחיית מורה/מדריך שהופך למנחה, מתווך. המורה הוא לא מקור הידע או הסמכות; המורה הוא זה שמאפשר למידה, מכוון את 

הלמידה.

3. למידה שמבוססת על בעיה אמיתית: הלמידה נוגעת לסוגיה המעוגנת במציאות הסביבתית חברתית ובעולמו של הילד, ומקדמת 

הכרות עם בעיה ועשייה אקטיבית לשינוי.

4. סביבת למידה מגוונת: הלמידה מתקיימת הן בסביבות מגוונות )בכיתה, מחוץ לכיתה, סביבה מתוקשבת(. באמצעות דרכי הוראה 

מגוונות )למידה עצמית, למידה שיתופית( והן במתודות מגוונות.

5. למידה מתוך בחירה חופשית ומקום לביטוי עצמי: לתלמידים תתאפשר בחירה בין משימות שונות ובתוכן, לתלמידים מקום רב 

לשתף, להתבטא, להציג, להביע עמדה.

6. למידה המעודדת חשיבה מסדר גבוה ובפרט חשיבה ביקורתית וחשיפה לנק’ מבט שונות: הלמידה מאפשרת לתלמיד הקשבה למגוון 

דיעות ותפישות, להרהר ולהתערער בדעותיו ותפישותיו, ללמוד ולגלות דברים חדשים, לדון בפתרונות שונים לבעיה סביבתית, 

להביע ולעצב עמדות. 

מסוגלות  פיתוח  הלמידה,  בתהליך  והסביבה  הטבע  למען  פעילה  עשיה  שילוב  אחריות:  ללקיחת  הלומד  את  המעודדת  למידה   .7

ללקיחת אחריות ותחושת אחריות בקרב הלומד.
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אתרים מלמדים - אתרי מורשת כסביבת לימוד
קרן רייש, רכזת הדרכה מרחבית, מחלקת חינוך, המועצה לשימורי אתרי מורשת

והמוזיאונים ההיסטוריים מספרים את סיפורה של ארץ ישראל בשלוש מאות השנים האחרונות. הסיפור משתנה  אתרי המורשת 

ממקום למקום ומתקופה לתקופה, אך הקו המנחה דומה - ראשוניות וחלוציות בדרך להגשמת החזון והחלום. 

ובהנחלת המורשת, מכיוון שהמבקר המגיע  ולמוזיאונים ההיסטוריים חלק חשוב בהעברה של המידע ההיסטורי  לאתרי המורשת 

אליהם יכול ללמוד את העבר בצורה חווייתית ובלתי אמצעית. למידה תוך כדי ביקור במקום בו התרחשו האירועים עצמם מעוררת 

נכון בעיקר למבקרים במסגרת מערכת החינוך, הזוכים  וגורמת להזדהות רגשית, המסייעת בהפנמה ובלמידה. הדבר  את החושים 

ללמידה משמעותית המשלבת בין רכישת ידע, הקניית ערכים, פיתוח תחושת השייכות )לקהילה, ליישוב ולמדינה( ותרגול מיומנויות 

)מיומנויות למידה ומיומנויות לחיים(. הסיפור ההיסטורי מועבר למבקרים בצורה כזו שהאירועים והלקחים המופקים ממנו רלוונטיים 

גם לחיים כיום.

הסיור הלימודי באתר מורשת מותאם לנושאי הלימוד השונים במערכת החינוך ומעשיר את תכנית הלימוד הבית ספרית. ייחודה של 

למידה באתר מורשת נעוצה בכך שהיא מזמנת לתלמידים מפגש ישיר עם המקום והחפצים עצמם, המוסיפים נדבכים נוספים על 

הידע אותו ניתן לשאוב ממקורות מידע כתובים ומסייעים בהעברת הסיפור. 

הביקור באתר מורשת מהווה חלק אינטגרלי מתהליך הלמידה השנתי בהלימה לתכנית הלימוד. הביקור יכול להיות חד פעמי או חלק 

מסדרה, בהתאם לשיתוף הפעולה עם צוות המורים.

הכנת התלמידים לקראת הסיור חשובה מאוד ומהווה חלק חשוב בהפיכת הסיור למשמעותי וממחיש את הנושא הנלמד. על ידי הכנת 

התלמידים מבעוד מועד לקראת הביקור באתר מורשת, הן ברמה התכנית והן על ידי תאור הפעילות והמקום בו היא תתקיים, ניתן 

לצמצם את מרחב הזרות ולמקסם את יעילות הביקור, על ידי יצירת שפה ושיח משותפים בין הקבוצה לבין המדריך.

ה”דיאלוג” אשר נוצר במהלך ההדרכה בין הקבוצה לבין המדריך ואתר המורשת )המבנה, התצוגה והמוצגים( מזמן ומאפשר למידה 

ייחודית ומעמיקה, המתאפשרת בשל ההימצאות במקום בו קרו הדברים והמפגש הבלתי אמצעי עם שלל חפצים, דמויות היסטוריות 

ואירועים. 

ופועלו  בן-גוריון  דוד  על  בכיתה  למדו  שהתלמידים  לאחר  בשדה-בוקר.  בן-גוריון  בצריף  ביקור  נתאר  האמור  את  להמחיש  כדי 

באמצעים שונים כמו ספרים, סרטים וקטעי עיתונות, הם יגיעו לסיור בצריף בו התגורר. לאחר נסיעה בנוף המדברי הצחיח והתבוננות 

בצריף העץ הירוק, נכנסים אל חדר השינה הצנוע ומתרשמים מהספרייה הגדולה והעשירה, יכולים התלמידים “להחיות” את דמותו 

של המנהיג ולהבין את העקרונות והערכים שהכתיבו את מעשיו. המדריך מוביל את הסיור ומתווך את הנושא לתלמידים באמצעות 

הסברים, שאילת שאלות ודיון המפתחים את החשיבה ומסייעים לתהליך הלמידה.

מן המוזה אל המוזאיקה - למידה בסביבה מוזיאלית
איילת שחק, רכזת ארצית לחינוך במוזיאונים מטעם המינהל הפדגוגי של משרד החינוך ועתר עוז, מדריכה ארצית לחינוך במוזיאונים, 

משרד החינוך

היציאה החוצה, אל מחוץ לכותלי הכיתה מהווה ערך נוסף, רב משמעות להמשך הלמידה בתוכה. הסביבה מזמנת עבורנו השראה 

ובעיקר תפאורה בלתי אמצעית לחקר ולמידה עבור התלמידים. 

שרידי הארכיאולוגיה בכלל ופרטי הפסיפס בפרט המתגלים לאורך השנים מהווים עדות סביבתית נפלאה, מלאת תוכן והשראה על 

שהתרחש בעבר ובהאנשה על הקיים כיום. מעניינת העובדה שדווקא אמנות הפסיפס, אחת מהאמנויות ותחומי ההשכלה בעולם היווני, 

כונתה בשם ‘מוזאיקה’ על אף העובדה שלא זכתה לשום מוזה פטרונית מבנות לווייתו של אפולו. רצפות הפסיפס שנתגלו למכביר 

באתרים שונים ומגוונים בארץ נותרו כעדות חיה וויזואלית, מעין ספר פתוח ממנו יכולים אנו לדלות מידע אודות אורחות החיים בעבר, 

עולם הצומח והחי, הגיאוגרפיה היישובית, הטכנולוגיה והמסחר ועוד. במבט ראשון, כשאנו מביטים ברצפת פסיפס כלשהי מגלים אנו 

עניין מידי בשאלות ראשונות אלו - איך הם עשו זאת? ומדוע עבדו כה קשות בעיבודן של אבנים רבות אלו כדי ליצור רצפה?

הפליאה אל מול היצירה העומדת לנגד עינינו איננה רק בשל העובדה כי אנו מביטים ביצירה יפה לרוב, אלא בשל מורכבותה ונוכחותה 

ב”אתרה”. 

חקר אמנות עתיקה זו הביא לגילוין של עובדות רבות בעלות ערך להבנתם של תהליכים בהתפתחות האנושות בארץ ובעולם, לביסוסן 

של מיתולוגיות וסיפורים מקראיים, הכרות עם עולם החי והצומח שחלקו נכחד, עדות לאירועים היסטוריים שהתרחשו ועוד.

הפסיפס אותו נבחן בסיורינו יתמוך בהנחת היסוד, שמרבית הבחינות המעניינות מתרחשות בסביבה הפיסית, היא המעטפת הסובבת 

אותנו.
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מושב 4: חינוך לקיימות ולחקלאות כמחבר קהילות
 

החווה כאמצעי לחינוך חקלאות וסביבה- מעגלים קהילתיים בחוות לחינוך חקלאי
אבי אלקיים, מפמ”ר חקלאות, משרד החינוך

כ-40 חוות לחינוך חקלאי ולימודי סביבה פזורות ברחבי הארץ ומהוות מעין שמורת טבע בנוף החינוכי העירוני. מיקומם הגיאוגרפי 

רוגע  תחושות  בהן  הלומדים  על  משרה  כתליהן  בין  המתרחשת  החינוכית  והעשייה  שלהן  הפיסי  המבנה  חזותן,  הערים,  בשולי 

המאפשרות עשייה חינוכית אחרת.

כמו החזרת ערך העבודה,  להקניית ערכים  בכל הקשור  בשנותיה הראשונות של המדינה  מילאו תפקיד חשוב  החוות החקלאיות 

בכלל, והעבודה החקלאית, בפרט, לפנתיאון הערכים של העם המתחדש בארצו. הרגלי עבודה וקשר אל האדמה היו יעדים לאומיים 

שהחינוך החקלאי הוביל באמצעות החוות החקלאיות. עם השנים, השתנה היחס לעבודת הכפיים, ערכי העבודה השתנו והיעדים 

הלאומיים שינו כוון. בהתאם לכך, השתנו גם חלק מהחוות. לא עוד עבודת כפיים כערך אלא כאמצעי. הקשר אל האדמה הפך להיות, 

בחלק מהחוות, פעילות מחקרית ומדעית העומדת לשרות התעשייה החקלאית. הפעילות בחוות שהתאימו עצמן לזמן החדש יצרה 

מודעות לפוטנציאל הטמון בשימוש נכון בקרקע. כיום, ניתן למצוא בחוות תלמידים מתכננים ומפעילים מערכות מחשוב מתוחכמות, 

מתכננים ועורכים ניסויים במדעי החקלאות ובוחנים השפעות מזיקות על הסביבה, בטווח הקצר והארוך. 

- אקולוגיים המשלבים  כיום כמרכזים חינוכיים  לצד הפעילות החקלאית הפכו החוות למרכזים לחינוך סביבתי. החוות משמשות 

חינוך סביבתי וחברתי בראייה מקיפה, תוך התמקדות ביחסי הגומלין בין האדם לסביבתו הטבעית והאנושית, בפיתוח אישי ובחיים 

בני- קיימא. החוות פועלות למען פיתוח מודעות אישית, חברתית וסביבתית וכן פיתוח יכולת התבוננות מעצימה ומצמיחה בעצמנו 

ובסביבה. החוות פועלת לקרב את חברי הקהילה לנעשה בהן ומזמינה קבוצות מכל פלחי האוכלוסייה, לבוא ולחוות פעילות מודרכת 

ומעשירה של סיור והתנסות.

)קש,  וממוחזרים  ושימוש בחומרים טבעיים  ירוקה  בנייה  והדגמתו בשטח: שיטות  נושא האקולוגיה  כולל הכרות עם  בחווה  הסיור 

אדמה, סיד, עץ, צמיגים, נייר, פסולת דחוסה ועוד(; המרת אנרגיה, אגירת מים ושימוש חוזר במים; הכרות עם הצמחייה המקומית 

ושימושיה; מחזור, מיון אשפה ושיטות לטיפול בפסולת ביתית ושילובה בבניה או הפיכתה לחומר אורגני לדישון והכנת קומפוסט; 

מפגש עם קהילה שחיה במקום באורח חיים מקיים; גינון וחקלאות אורגנית - עבודה בשטח; עבודות אומנות ומלאכות מסורתיות, 

רפואיות מצמחי מרפא;  נייר מחומרים ממוחזרים; הכנת משחות  וטבעיים, עבודה בחימר טבעי, הכנת  אריגה בחומרים ממוחזרים 

בישולי שדה בטבון ובתנור אדמה )מתאים לעונת החורף/אביב(.

החוות מקיימות פעילות ענפה עם הקהילה:

• פועלות גינות קהילתיות אליהן מגיעים תושבי האזור המקבלים חלקת קרקע אותה הם מעבדים בהדרכת אנשי החווה.	

• בשיתוף מורי ותלמידי החוות לחינוך חקלאי מתקיימת פעילות מול בני הקהילה האתיופית, הבאים לעבד את הקרקע ולשמר 	

עבודות מסורתיות. 

• מתקיימות פעילויות של “חריש וזרע”, “קציר ודיש” בשיתוף הורים וילדים ובחסות קק”ל. 	

• מתקיימות פעילויות מול המועצה לשימור מבנים ואתרים, לשימור ערכי מורשת ומבנים היסטוריים בחווה ומחוצה לה, וכל זאת 	

בעזרת תושבי הקהילה וילדי המוסדות הפוקדים את החווה.

• אימוץ בתי אבות, קשישים וחוסים הבאים לחוות לימי פעילות במהלכן הם עובדים בחווה בשיתוף תלמידים והורים כאמצעי 	

לקרוב לבבות, חינוך לסובלנות וקבלת האחר והשונה.

מגוון פעילויות אלו מעמיד את החוות לחינוך חקלאי ולימודי סביבה במקום מרכזי בכל ראשות מוניציפלית בה הם קיימים.

חממה אקולוגית עין שמר - קיימות חוקרת
נעם גבע, מנהל החממה האקולוגית בעין קמר ואיריס סבן, מנהלת פדגוגית של החממה בעין שמר

החממה האקולוגית בעין שמר הינה מרכז חינוכי-אזורי ומרכז הדגמה ארצי, המפתח ומיישם חדשנות חינוכית ומצוינות לכל לומד, כמרכז 

רב-תחומי, רב-תרבותי ורב גילאי. לאורך 38 שנות פעילות, יצרה החממה “בית-חקר” לאתגרי כדור הארץ, ו”בית מדרש” לאקולוגיה 

סביבתית וחברתית ולשיווי המשקל ביניהם, אשר מהווה מקום ללימוד, מחקר, ניסוי וגילוי רב-תחומי. 

בכנס נציג בקצרה שלושה פנים של האקולוגיה המתקיימת בחממה ולאחר מכן נזמין אנשי צוות ותלמידים מהחממה להרחיב בדוגמאות.
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בית-החקר - החממה האקולוגית, מיישם באופן פעולתו שלושה פנים של אקולוגיה: 

צמחים  בעזרת  במים  טיפול  אצות,  מיקרו  ביניהם  מרתקים,  תחומים  מגוון  החממה  תלמידי  חוקרים  הסביבתית,  האקולוגיה  בפן 

וחיידקים, ביו-מימיקרי, חקלאות מתקדמת והדברה ביולוגית. כחלק מתהליך הלמידה, החקר והפיתוח, משלבים התלמידים עבודה 

עם אמצעים טכנולוגיים כגון מדפסות תלת מימד, מחשוב ובקרה, סדנת בנייה והמצאה, וכן מוסיפים אלמנטים של עיצוב ואמנות.

בפן האקולוגיה החינוכית - בניית סביבת למידה הוליסטית, המזמנת, מכילה ובנויה על שיתופי פעולה בין כלל מוסדות החינוך באזור, 

ועל הסביבה הפיזית והסביבה האנושית הנמצאת בהם ועוטפת אותם, באמצעות מפגש של ילדים ונערים ממוסדות שונים, ללמידה 

עדכניות  לבעיות  התלמידים  וחשיפת  והאקדמיה,  המדע  הרוח,  מעולם  חוקרים  באזור;  מהתעשיות  מומחים  עם  מפגש  משותפת; 

שפתרונן מעסיק את שדה המחקר והעשייה. מושם דגש על דרכי ההוראה וסביבות הלמידה המוכוונות לטיפוח לומד בעל הכוונה 

לימוד  למסע  ויוצאים  נחשפים  הם  אליהם  אמתיים  אתגרים  מתוך  בוחרים  והחוקרים,  המדריכים  הלומדים,  צוותי  כאשר  עצמית, 

המשלב חקר, פיתוח והמצאה, להתמודדות עם האתגר הנבחר. דרכי ההוראה משלבות מודלים של למידה מבוססת פרויקט, למידה 

שיתופית, למידת חקר ועבודה עם מומחים. 

מטרה  מתוך  לכולנו,  המשותפים  אתגרים  סביב  שונות  מקהילות  המגיעים  אנשים  בחממה  - מתחברים  האקולוגיה החברתית  בפן 

להצמיח חברה סובלנית יותר. בהקבלה לאגם האקולוגי, כולנו מצויים באותם המים, משפיעים ומושפעים באופן הדדי. במסגרת זו, 

אנו מקיימים בחממה את תכנית “צומחים יחד”, תלמידים יהודים וערבים חוקרים יחד אתגרים משותפים בתחום הקיימות והמדע.

דוגמאות יוצגו עך ידי אנשי צוות החממה ותלמידים:

1. “אני ואצה נשנה את העולם”

2. “אקולוגיה וחזקה 3”: פעילות המחברת את החינוך והקיימות לאתגרי התעשייה והמחקר.

3. “צומחים יחד”: תכנית העוסקת בקיימות ומדע כמצע לחיבור בין בני נוער יהודים וערבים.

4. “מעורבים” - פרויקטים המובלים על ידי תלמידים המשפיעים על הקיהלה והסביבה.

תכנית “צומחים יחד”
תלמידים יהודים וערבים חוקרים יחד אתגרי מדע וסביבה

רקע 

תכנית “צומחים יחד” הינה תכנית לימודים משותפת לתלמידים יהודים וערבים בחממה האקולוגית בעין שמר. התכנית נועדה לטפח 

את הערכים של הכרת האחר בחברה, עידוד הסובלנות והפתיחות על ידי חוויה משותפת ומתמשכת לתלמידים, המשלבת תחומים 

קבוצה של שמונה  בית ספר  מכל  בזוגות:  חלק  בה  הלוקחים  בתי הספר,  בשיתוף  וחקלאות. התכנית מתקיימת  סביבה  מדע,  של 

תלמידים, המתחברים יחדיו לקבוצה משותפת של שישה-עשר תלמידים. התכנית מתקיימת בסוף יום הלימודים, כאשר התלמידים 

לוקחים בה חלק מתוך בחירה.

המשימה: טיפול במים

לאורך התכנית, האורכת שלושה חודשים, עובדים התלמידים יחד בצוותים )ארבעה תלמידים בכל צוות- שניים יהודים ושניים ערבים( 

ועוסקים בלמידה וחקר סביב אתגר משותף: טיפול במי שופכין המגיעים מרפתות וטיוב המים כך שיהיה ניתן לעשות בהם שימוש 

חוזר בחקלאות. נושא זה נבחר ממספר טעמים: 

ראשית, הטעם הסביבתי: המים הינם משאב ראשוני ויקר ערך, אותו צורכים וצריכים כולם, לא רק בני אדם מתרבויות שונות, אלא גם 

אורגניזמים אחרים. אתגר המים בעולם, ובישראל בפרט, מהווה אתגר סביבתי מרכזי עמו יש להתמודד. עבור התלמידים, אתגר המים 

מהווה גורם הנעה מרכזי בו יש להם כמדענים צעירים תפקיד משמעותי.

שנית, הטעם החברתי: המחסור במים במזרח התיכון מהווה בעיה משותפת לאזרחי המדינות, ובישראל מהווה בעיה משותפת לכל 

תושבי המדינה. העיסוק באתגר משותף מהווה מצע טוב לחיבור ולבניית גשרים. 

שלישית, הטעם החקלאי והחיבור לאתגר אמיתי: המחסור במים מניע חוקרים ומדענים לחפש פתרונות יצירתיים, לא רק לחסכון 

במים כי אם גם לטיוב המים ושימוש חוזר בהם. מפעל השבת המים בישראל אחראי לטפל בכ - %80-70 מהמים המשומשים בישראל, 

לטייבם ולהעברתם לשימוש חוזר בחקלאות. מפעל זה של השבת מים מאפשר כיום לפתח את החקלאות בישראל! על אף ההצלחה 

המרשימה של מפעל השבת המים, עדיין קיימת בעיה עם מי הרפתות אשר אינם מתאימים לטיפול במפעלי טיהור השפכים בגלל 

הריכוז גבוה במיוחד של חנקות ובעיקר אמוניה. כאן נכנסים התלמידים לתמונה, ומשימתם: לחקור ולהשוות בין שיטות שונות אשר 

יאפשרו לטפל במי הרפתות, לטייבם ולהעבירם לשימוש חוזר בחקלאות. 



| 22

תכנים

מדעי,  ניסוי  בניית  ועקרונות  במעבדה  עבודה  מדידה,  ומדעי הסביבה, שיטות  המים  מושגים מתחום  לימוד  כוללת  הלימוד  תכנית 

כאשר התלמידים מתכננים ומבצעים ניסויים מדעיים בצוותים, עושים שימוש בכלי מעבדה, מנתחים את התוצאות, מסיקים מסקנות 

ומציגים את התוצאות בפני קהל. במסגרת התכנית מושם דגש על נושאים כגון עבודת צוות, שיתוף פעולה והכרת האחר.

צוות ההוראה

התכנית מועברת על ידי צוות מורים ומדריכים, יהודים וערבים, בעלי רקע אקדמי בתחומי המדעים, הסביבה והחקלאות, בהובלת 

פרופ’ אילנה עירון מאוניברסיטת תל-אביב.

חוויות ורשמים:

אילנה עירון - מנהלת הפרויקט “צומחים יחד”:

“בתור אשת מדע באוניברסיטת תל אביב, המפגש עם ילדים בכתה ו’ אשר הראו סקרנות, רצון ויכולת לבנות יחד מערכת ניסויית 

לבדיקת דרכים לטיהור מי שפכים הרשים אותי מאוד. אבל מעבר לכך היתה לי חוויה מרגשת במיוחד לראות איך הילדים היהודים 

והערבים עבדו יחד בשיתוף פעולה יוצא מהכלל למרות העובדה שהילדים היהודים לא יודעים ערבית כלל והידע של העברית בקרב 

הילדים הערבים מוגבל. זאת ועוד, היות ולילדים יהודים וערבים אין כמעט הזדמנויות להפגש, לא בלימודים ולא בארועים חברתיים, 

נראה היה שני הצדדים גילו סקרנות רבה להכיר איש את רעהו ושמחו לגלות שהאחר לא כל כך מפחיד. פרויקט זה הוכיח לי שכאשר 

עובדים יחד מתוך רצון וענין משותף אפשר לגשר על השונות.” 

ואאל מואסי - מנהל בי”ס יסודי “אלח’וארזמי”, באקה אלגרביה”:

“ברצוני להביע בזאת את הערכתי ואת תודתי לצוות התכנית “צומחים יחד” אשר פעלו נמרצות להצלחת התכנית, על מנת לאפשר 

ערבים  תלמידים  בין  להיכרות  פתח  פתח  במיוחד,  מעניין  היה  הקורס  ומעודדת.  תומכת  באווירה  משמעותית  למידה  לתלמידים 

ויהודים, אם כי יש למצוא דרכים להעמיקה.”

רונית גבע - מנהלת בית ספר “קציר”:

“לדעתי הקורס היה מצוין. מעבר לחשיבות של הנושא הנלמד, התכנית אפשרה לתלמידים מבית ספרי לגלות שהילדים הערבים לא 

שונים מהם. הם ראו שהילדים הערבים לא רואים בילדים היהודים אויבים ואם קצת מתגברים על קשיי השפה אפשר אפילו לצחוק 

יחד...”

תמאם - תלמידה מבית ספר “אל-שאפעי” מבקאה אל גרביה:

“...לא פגשתי ילדים יהודים לפני הפרויקט... בהתחלה פחדתי כי אני לא מדברת עברית ברמה טובה אבל אחרי שהתחלנו לדבר הלך 

הפחד...)אחר-כך( הקשר עם החברים בקבוצה היה טוב מאוד היה בצחוק והכול היה מעולה...היה חבר אחד שלמד מאיתנו כמה מילים 

בערבית... היינו צוחקים שהיה מדבר בערבית. כן הייתי רוצה להמשיך בפגישות, אני מתגעגעת אליהם.”

נועה - תלמידה מבית ספר “קציר”

“...הכרתי ממש קצת ילדים ערביים לפני הפרויקט ולא שמרתי איתם על קשר... בהתחלה הרגשתי שאני לא אתחבר אליהם... אחר 

כך היה קשר מצוין, שיתפנו פעולה והיה כיף... הם ניסו קצת )ללמוד מילים בעברית( ... אני ניסיתי ללמוד מהם ערבית... הייתי רוצה 

להמשיך להפגש איתם...”

חממה אקולוגית עין שמר - חיבור החינוך לאתגרי התעשיה ולמעגל הקהילה

חיבור החינוך לאתגרי התעשייה והמחקר הוא מאבני היסוד של הגישה החינוכית בחממה האקולוגית בעין שמר. המודל החינוכי של 

החממה הופך את הבעיות להן אנו נחשפים בתעשייה למשימה הראשית של התלמידים. האתגר מחבר את התלמידים לעולם התעשייה 

והמחקר העדכניים, מצית את הסקרנות ומהווה מצע לחיבור של צוות מגוון - ללמידה והעמקה בידע, לעבודה עם מומחים, להמצאת 

פתרונות, לעריכת ניסויים, וכמנוע להצטיינות וללמידה מתמדת. בדרך זו מתחזק החיבור בין התלמידים ובתי הספר לקהילה בשתי 

דרכים:

ראשית, התלמידים לומדים להכיר את המפעלים, החברות, התעשיות, הממציאים והחוקרים באזור מגוריהם. במפעלים וחברות אלו 

עובדים הוריהם ואנשים מבוגרים מהקהילה, כמו גם אנשים מבוגרים ממגוון קהילות נוספות בישראל. התלמידים לומדים להכיר את 

העשייה בעולם המבוגרים, את החדשנות ואת האנשים. שנית, נוצר ומתחזק הקשר בין המפעלים לבתי הספר. קשר זה ניחן בהדדיות. 

מנהלי המפעלים חוזרים ומדגישים את החשיבות שהם רואים בחיזוק החינוך, וכן ביצירת מצע אשר יעודד זיקה חיובית של דור העתיד 

נהנים מאתגרים המסייעים בפיתוח המוטיבציה ללמידה, בחיבור לעולם העבודה בעידוד  אל התעשיה באזור מגוריהם. בתי הספר 

המצוינות של כל תלמיד.
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המהווים  בישראל,  החינוכית  בחדשנות  מהמובילים  ופרויקטים  מחקרים  מאות  החממה  תלמידי  ביצעו  פעילותה,  שנות   37 לאורך 

דוגמה לרשתות חינוך ובתי ספר מכל רחבי הארץ, כאשר הם עוסקים באתגרים עכשוויים, בחיבור למומחים וחוקרים מהתעשייה 

וגופים אקדמיים בישראל. רבים מתלמידים אלו צמחו ברבות הימים להוביל את המחקר, הפיתוח ועבודת השדה של חברות ומפעלים 

בתעשייה החקלאית בישראל, להקים וליזום חברות היי-טק, ובמקביל להמשיך ולתרום לחברה ולהשתלב בעשייה הציבורית ובחינוך.

החממה משתפת פעולה עם מגוון תעשיות, חברות ומפעלים, המזמנים אתגרים רלבנטיים ועכשוויים לתלמידים. בין התעשיות: אמבר, 

אבוקדו גרנות, גלעם, גן שמואל מזון, Bio-Bee, מצרפלס, גבע סול, GreenStart ו-סטרטסיס. כן שותפים למעגל העשייה בחממה 

יזמים, ביניהם מכבי קרסו, עומר גבע ומושיקו אבלגון.

במעגל החממה מומחים המסייעים לתלמידים במחקריהם. בין החוקרים והמומחים: ד”ר חנן סלע )אונ’ תל אביב(, ד”ר אילנה עירון 

)אונ’ תל-אביב(, פרופ’ אלישע תלאור )הפקולטה לחקלאות ברחובות(, פרופ’ הישאם יונס )משרד החקלאות(, ד”ר בני טלטש, אגרונום 

)Bio-Bee(, איתי עברי )“לטימריה”(, שי פישביין )הטכניון(, ד”ר אייל רהב )המכון לחקר ימים ואגמים(, ד”ר רוני לב  שאולי אביאל 

)מכללת לווינסקי(.

על בסיס תשתית זו לומדים וחוקרים כיום בחממה מעל 700 תלמידים בכיתות ג’ - י”ב, מהם יהודים, ערבים, חילונים, דתיים, תלמידים 

מצטיינים, חינוך מיוחד, נוער בסיכון, עולים וותיקים.

נציג בכנס פרויקט לדוגמה: “טפטפת הכריש” - פיתוח מודל לצינור טפטוף המונע את בעיית הצימדה הביולוגית )“ביו-פאולינג”(.

צוות תלמידים בכיתה י’ מבית הספר “מבואות עירון”, המשתתף בתכנית לימוד בנושא “ביו-מימיקרי- פתרונות בהשראת הטבע”, קיים 

ביקור במפעל “מצרפלס” בקיבוץ מצר. במסגרת הביקור הכירו התלמידים את המפעל )תלמידים רבים בבית הספר מתגוררים בקיבוץ 

מצר(, ופגשו מומחים אשר חשפו בפניהם בעיה עכשווית בה עוסקים המהנדסים של המפעל: ביו-פאולינג. ביו-פאולינג )צימדה( הינו 

תהליך הצטברות אורגניזמים על משטחים. בעיה זו מעסיקה מומחים רבים בעולם, ביניהם בתחומי התחבורה הימית, שמירה על ניקיון 

ומניעת חיידקים בבתי חולים, באסדות קידוח, מזחים, מתקני התפלה, במוביל הארצי. בתחום ההשקיה, תופעת הביו-פאולינג מובילה 

לסתימה בצנרות וטפטפות, ולכן פוגעת בתפקוד מערכת ההשקיה, והטיפול בה כרוך בעלויות גבוהות. האתגר עמו בחרו התלמידים 

להתמודד, עסק בשאלה כיצד ניתן להפחית היווצרות צימדה במערכות טפטוף טמונות, באופן בר-קיימא. 

התלמידים יצאו לחקור מודלים שונים מהטבע מהם ניתן לקבל השראה לפתרון הבעיה. בתהליך החקר, התמקדו התלמידים בעיקר 

בבעלי חיים ימיים, אשר מתמודדים עם בעיית הביו-פאולינג באופן שוטף. בין המודלים אותם חקרו: כרישי מים עמוקים, צדפות, דגים. 

בהתבסס על הספרות המדעית הענפה העוסקת בנושא אליה נחשפו התלמידים במהלך השנה, מציעים התלמידים להתמודד עם 

בעיית הביו-פאולינג בטפטפות, בדומה לדרך בה מתמודד עם בעיה זו כריש מים עמוקים. מבנה עורו של הכריש )מיקרו-טופוגרפיה 

של העור( מקשה על מיקרו אורגניזמים להתיישב ולהידבק לעורו - מנגנון שהתפתח בצורה אבולוציונית. התלמידים מציעים לייצר 

מיקרו- הצטברות  עם  להתמודד  ובכך  הכריש,  של  עורו  מבנה  את  המחקה  פנימי  מיקרו-טופוגרפי  מבנה  בעלי  וטפטפות  צינורות 

אורגניזמים בפנים הצינור או הטפטפת. על מנת להמחיש את הרעיון, תכננו התלמידים צינור בעל מבנה פנימי, במודל עור הכריש. 

את הצינור הדפיסו בעזרת מדפסת תלת מימד הנמצאת בחממה, בהגדלה המאפשרת המחשה של הרעיון. כעת, בשלב השני של 

התכנית, מבצעת התלמידה ליפז חרודי מבית הספר מבואות עירון עבודת גמר בהיקף חמש יחידות לימוד, העוסקת בנושא זה. על 

מנת לבצע ניסוי מדעי מבוקר, הסתייעה ליפז בחברת “סטרטסיס”, אשר הדפיסה בעבורה לוחות בעלי מבנה חיצוני בדוגמת עור 

הכריש. את הדוגמה של עור הכריש עיצבה ליפז בעזרת דניאל שטיבל, מדריך החממה האקולוגית ואיתמר אבישי, מנחה העבודה. 

הקבוצה העוסקת בביו-מימיקרי מבית הספר מבואות עירון מונחית באופן משותף על ידי אמירה רוכסאר, מנהלת החטיבה העליונה 

במבואות עירון, איתמר אישי ואיריס סבן מהחממה האקולוגית בעין שמר.

קהילה עולה כיתה
ענת לוי שרון, רכזת קהילה, היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון

חינוך לקיימות אינו מיועד לתלמידים בלבד אלה מכוון גם לעולם המבוגרים. הרי בפועל המבוגרים הם אלה אשר לוקחים החלטות 

המשפיעות על ערכי התלמידים, על השקפת העולם, ובעיקר על ההתנהגות הסביבתית שלהם: מה לקנות, איך להגיע לבית הספר/

חוג, משלמים את חשבונות החשמל, ובעיקר מהווים אנשי החינוך החשובים ביותר מתוקף היותם “בבית” - המחנכים, ההורים.

סוגיות בחינוך לקיימות לקהילות ההורים, המחנכים במוסדות החינוך והתושבים ברשויות, מהוות אתגר לא פשוט הטומן קושי בשינויי 

תפיסות, בהשקפות עולם ובהרגליים בגיל המבוגר. כמו כן, לקהל המבוגר קשה יותר “להגיע” ולחנך, בהיותו לא נמצא במוסד חינוכי 

כזה או אחר. 
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היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון פועלת לקידום קיימות בשבע רשויות מקומיות: כפר סבא, רעננה, הוד השרון, מ.א חוף 

השרון, מ.א דרום השרון, כוכב יאיר וכפר שמריהו. 

מעבר לפעילותנו במסגרת החינוכית במוסדות החינוך הפורמאליים והבלתי פורמאליים, אנו מנתבים עשייה גם אל מעגלי הקהילה 

הבאים:

• קהילת המחנכים במוסדות החינוך )מורים, גננות, סייעות, מזכירות בית הספר, אבות בית(	

• קהילת ההורים	

• קהילת המקום- התושבים	

מצאנו מספר נקודות משותפות הנוגעות לכל שלושת מעגלי ההשפעה של המבוגרים:

• מוטיבציה לשינוי עבור הילדים	

• ההיבטים חברתיים ויצירת קהילות	

• פניות של זמן )עובדים מהבית בגילאי,04-03, גמלאים(	

• חשיבות של ליווי מטעם הרשות	

• חשיבות של הערכה אישית ומטעם הרשות	

• ידע מכוון פעולה	

מיזם “כן לציפור” - מגוון ביולוגי וקיימות בדגש ציפורים במחוז צפון
יוסי לשם, אוניברסיטת תל אביב והחברה להגנת הטבע, אורנה שמחון, מנהלת מחוז צפון, משרד החינוך, אורנה גמר, פרוייקטורית 

“כן לציפור”

זוהי השנה החמישית ברציפות )2015-2011( בה תלמידי כתה ד’ ממחוז צפון לוקחים חלק במיזם “כן לציפור”.

במסגרת המיזם מתוודעים תלמידים למגוון מיני הציפורים בחצר בית ספרם, לומדים על משבר המגוון הביולוגי, וסוחפים את קהילת 

בית הספר לפעילות אקטיביסטית בתחום.

בשנת תשע”א, בהובלת מנהלת- מחוז צפון במשרד החינוך, המשרד להגנת הסביבה, החברה להגנת הטבע )קרן הדוכיפת(, תכנית 

קרב למעורבות בחינוך, הקרן הקיימת לישראל ורשות הטבע והגנים, יזמו מהלך חינוכי שנועד לקדם העמקה בנושאי המגוון הביולוגי 

טבעי  כהמשך  החינוך  במערכת  הוטמע  המיזם  בפרט.  הספר  בית  ובסביבת  בכלל,  בישראל  הציפורים  של  שימורן  תוך  והקיימות 

לאירועים שהתקיימו לרגל הכרזת שנת 0102 כשנת המגוון הביולוגי העולמית.

הציפורים הן שגרירות מצוינות להגברת המודעות לשמירת המגוון הביולוגי ולניהול אורח חיים מקיים בישובים ובשטחים הפתוחים 

סביבם. בשנת תשע”א התקיים המיזם בכיתה ד’ אחת מכל רשות מקומית, סה”כ 95 בתי ספר בצפון, כמחציתם מהמגזר הלא יהודי. 

שיאו של התהליך הלימודי היה קמפיין בחירת הציפור של המועצה, או העיר - מסמלי הישוב לשמירת אורח חיים מקיים בחצרות, 

)כ-5000  במיזם  הספר שהשתתפו  בתי  כל  את  המחוזי, שקלט  השיא  ביום  הישוב.  סביב  הפתוחים  ובשטחים  הציבוריים  בשטחים 

תלמידים ומורים(, הוצגה תערוכת ציורי הילדים בנושא הציפור בסביבתה והוכרזו הציורים הזוכים. לאור הצלחת המיזם בתשע”א, 

הוחלט להמשיך את היוזמה לאורך שנים. את מקום הקמפיין בחירת הציפור היישובית ככלי לארגון הלמידה, תפס חקר הציפורים 

בחצר בית הספר.

ופיתוח בר קיימא במערכת החינוך במחוז צפון באמצעות מגוון מיני הציפורים  נושא המגוון הביולוגי  מטרות המיזם להטמיע את 

בסביבת האדם, להעלות את המודעות לסוגיות של מגוון ביולוגי וקיימות בבית הספר, ולהעלות המודעות הקהילתית לסוגיות של 

ולבנות “תכנית דגל”  יותר  וקיימות הנוגעות לתושבי הקהילה. הצלחנו להניע את הקהילה לניהול אורח חיים מקיים  מגוון ביולוגי 

חינוכית, ארוכת טווח, שתשלב בחירת ציפור מייצגת לכל מועצה ועיר ומערכת החינוך שלה, ובהמשך ביצוע תכנית חקר סביב מגוון 

מיני הציפורים בישוב וסביבתו, תוך בניית תחרות בין ביה”ס והמועצות.

בעקבות ההכרזה על תשע”ב כשנת החקר, הושם דגש על תהליך החקר המדעי במסגרת המיזם. פיתוח מיומנויות חקר הוא תחום 

שנמצא בתכנית הלימודים של כתות ד’, נוסף על תחום בעלי החיים. לפיכך, יכולים בתי הספר השותפים לנצל את מיזם “כן לציפור” 

כפלטפורמה לקידום מגוון נושאים:

• למידה רב-תחומית מעמיקה - הילדים יפגשו נושא אחד בשיעורים שונים וישפרו את יכולת ההשלכה מתחום לתחום; תוך הבנה 	

בלתי-אמצעית כי נושא הסביבה נוגע לכל תחומי חיינו.
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• התנסות בניהול חקר מדעי בתווך החוץ-כיתתי על כל שלביו.	

• הזדמנות לשיתוף הקהילה בתוצרי הלמידה, ורתימת התושבים והרשויות לעשייה למען שימור המגוון הביולוגי בתחומי הרשות 	

המקומית.

מדי שנה מצויין יום שיא מחוזי, במסגרתו זוכים החוקרים הצעירים להציג את תוצרי החקר שלהם לחוקרים עמיתים מבתי הספר 

השונים במחוז. ראוי לציין כי במחוז צפון 94 רשויות מקומיות מכל המגזרים והסקטורים המוכרים הארץ - צ’רקסים, דרוזים, בדואים, 

ערבים ויהודים מהחינוך הממלכתי דתי והממלכתי, שכולם נפגשים יחדיו, ולומדים על המשותף והמאחד.

הצלחת היוזמה יכולה לשמש דגם למימון בכל מחוזות משרד החינוך בישראל.
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מושב 5: “לפרק את המוקש” - איך מדברים על צריכה: 
העמקת השיח החינוכי על בחינה ביקורתית של 

תרבות הצריכה והבניית אלטרניטיבות לה
השאלות שלא נשאלות - מערכי הדרכה מקרבים 

איגי ארם, מנהלת תוכן, המרכז לחינוך סביבתי - “תוצרת חירייה”

פסולת היא בבואת הצריכה. מעבר בתחנת המעבר של חירייה כמוהו כ”לעשות סיבוב” בקניון. כאזרחים בחברת שפע אנו מוגדרים על 

ידי כוח הקנייה והצריכה שלנו ברמה האישית וברמה החברתית והלאומית. העיסוק בפסולת הוא תובעני משום שהוא דורש מאיתנו 

העיסוק  ובאמונות שלנו.  בערכים  אותנו,  המניע  בכוח  ההגדרה העצמית שלנו,  בליבה של  בקרביים של ההתנהלות שלנו,  לעסוק 

בפסולת מציב מול עינינו מראה, לא מחמיאה בלשון המעטה, של עצמנו: צרכנים, מפוטמים, אדישים, מכורים, חסרי יכולת להשפיע, 

לשנות או להשתנות.

“תוצרת  סביבתי  לחינוך  בפסולת, מתמודד המרכז  לטיפול  פעיל  ליבו של אתר  ובלב  פסולת משתקם  הר  למרגלות  מיום הקמתו 

חירייה” עם האתגר של חשיפת נושא הפסולת לציבור. לאורך שנות הפעילות במרכז פותחו ושוכללו כלי הדרכה מגוונים אשר מטרתם 

לעודד הגעה וסיור בחירייה, נכונות לעיסוק ביקורתי בפסולת ובתרבות הצריכה והנעה של שינוי ערכי והתנהגותי. 

ההרצאה תפרוט את המתודות אותן זיהינו כמקדמות שיח בנושא פסולת וצריכה ואת האופן בו אנו משתמשים בהן. נעסוק באופן בו 

הסיור בחירייה לוקח את המבקרים לסיור מחוץ לאזור הנוחות שלהם ואיך על ידי איזון עדין ושמירה על יכולת ההכלה של המבקר 

והאלמנטים החזותיים  נבחן את תפקידו של העיצוב במרכז, את האסתטיקה שלו  יכול חוסר הנוחות להפוך לכוח מניע לפעולה. 

שבו העשויים ברובם בשימוש חוזר בחומרים נפסדים, בעיצוב חוויה של סקרנות ועניין. חשוב לא פחות תפקידו של המבנה כמודל, 

כאפשרות חיה ונושמת לעיצוב הנאמן לעקרונות הקיימות אשר יחד עם זאת שומר על רמת אסתטיקה וגימור גבוהים. 

נעסוק באופן בו השעשוע וההומור משתלבים לתוך הסיור ומסייעים להנגיש את המסרים כבדי הראש של הדיון הסביבתי והשינוי 

בדפוסי החשיבה המתבקש מהמבקרים. ההומור מתבטא הן בעיצוב המרכז, הן במילותיו של המדריך, הן במשחקי דרמה בשימוש 

בחפצים מערימת הפסולת והן בתיאטרון ח’יר, תיאטרון הבית של המרכז, המציג סצנות מחיי היומיום שלנו ביחס לצריכה ולפסולת 

עד להגחכתן ובכך מאפשר למבקר את מידת הריחוק ומידת הקרבה לה הוא נדרש בכדי להכיל את הביקורת הטמונה בסיטואציה 

המוצגת. 

לתנועה בין ריחוק וקירבה מהמראות ומהמידע המועברים במהלך הסיור יש חשיבות רבה. תנועה זו מאפשרת למבקר מבט “מבחוץ” 

על תופעה מסוימת )כמות הפסולת, קנייה בלתי מבוקרת, השלכה של חפצים שלא נעשה בהם שימוש ועוד( מתיחת ביקורת על 

התופעה ואז הבנה שהוא/היא עצמו/ה חלק מאותה התופעה ושהביקורת מופנית גם פנימה. מדריכי המרכז מקפידים להזכיר את 

הקשר הישיר בין התמונה הנגלית לעיני המבקר, לתחושות ולביקורת שהיא מעלה בו, לבין חיי היומיום שלו והאחריות שלו לתמונה 

שמולו )הזבל בתחנת המעבר, תמונה מטלטלת ומטרידה, זהו הזבל שלנו, שאנחנו, מבקרים, ייצרנו(.

הביקור בתחנת המעבר מעורר תחושות של הלם, גועל ודחייה, רתיעה, מבוכה וכעס, ולצידן תחושה של השתאות, פליאה וסקרנות. 

עירוב התחושות הזה מייצר גם הוא ריחוק וקרבה, רצון להישאר ולראות ביחד עם דחייה פיזית של ממש, חוויה של “לחטט בפצע”. 

סיור ייחודי נוסף, שפיתחה סיוון רובין, עובדת המרכז, הוא “פחים מבפנים”. זהו סיור הכולל פתיחה וניתוח של תכולת פחי אשפה 

עירוניים או שקיות אשפה ביתיות. בסיור זה הקרבה אל פחי האשפה, ההיכרות האינטימית עם שקית הפסולת הביתית שלנו מעצימה 

את התחושות. אנחנו לא רק מחטטים בפצע, אנחנו שותפים לניתוח לב פתוח, מכאיב לעיתים ולרוב מרתק.

סדנאות יצירה hands on: בחירייה יוצרים. הסיור בחירייה מציע לתלמידים ובוגרים לעסוק במיומנויות כפיים שונות, החל בתפירה, 

דרך הכנת סלט )ילדים צעירים( וכלה בסריגה ובנגרות. העשייה היא דרך נוספת להפנים את הידע הנלמד במפגש: כאשר אנו דנים 

בתיקון כאפשרות לצמצום כמויות הפסולת המועברות להטמנה, נלמד טכניקה של תיקון: תפירה. כאשר אנו לומדים על קומפוסט 

נכין סלט פירות להנאתנו והשאריות יועברו לקומפוסטר ועוד. 

העשייה מעניקה לתלמיד סוג נוסף של חוויה, מעצימה המחזקת תחושת המסוגלות של המבקר, “אני יכול!”

התמודדות עם דילמות. אחת מהמטרות שהצבנו לנו בחירייה היא לתרגל עם הקהל חשיבה ביקורתית בהתייחס לפסולת ולצריכה. 

כך, במהלך הסיור נחשפים המבקרים לעשייה מבורכת ולהתקדמות בתחום הטיפול בפסולת אבל זה לא נגמר שם. במערכי ההדרכה 

שלנו אנו מציגים למבקרים שאלות בלתי צפויות כגון: אז מה בעצם הבעיה עם הפיכת הר הפסולת של חירייה לפארק? מה בעצם 

הבעיה בהפיכת בקבוק פלסטיק לפליז? מה בעצם הבעיה בשימוש בכלים חד פעמיים מתכלים? הסיפור אינו מסתיים ברגע שמצאנו 
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טיפול סביבתי הולם לפסולת שלנו: שיקום וניצול שטח המזבלה לטובת פארק פתוח לציבור, מיחזור בקבוקים, והעברת כלים מתכלים 

לקומפוסטרים. גם לפתרונות אלה השלכות סביבתיות ובעיקר חברתיות הכרוכות בפגיעה באוכלוסיות מוחלשות, בישראל או מחוצה 

וייקור  לה: מטמנות בשכנות לערים “אי שם” בדרום, ייצור זול שמשמעו משכורות נמוכות ותנאי העסקה מחפירים “אי שם” בסין, 

מוצרי מזון בסיסיים לתושבים “אי שם” בדרום אמריקה מכיוון שגידולים אלה )תירס, תפ”א לדוג’( משמשים לייצור כלים חד פעמיים 

מתכלים. 

הסיור בחירייה מותיר את המבקרים עם שאלות רבות יותר מתשובות ועם ההבנה שהפרדת פסולת למיחזור או שימוש חוזר במוצרים 

יכולים להישאר תרומתנו היחידה לצמצום הפסולת. החתירה לתשובות ברורות וליישוב הסתירות  הם חשובים ביותר אולם אינם 

שהועלו בסיור קורית בחיים שמחוץ למרכז לחינוך סביבתי, בביתם של המבקרים, במוסדות החינוך בהם הם לומדים או עובדים, מול 

משפחה וחברים. לעזרת המבקרים תעמודנה שתי דרכי פעולה המוצגות במהלך הסיור: מידתיות, לא להתנזר אלא לצרוך במידה, 

ומודעות לא להתעלם מהסיפור הרחב, לבחור איך ומה לצרוך, מתוך מחשבה והחלטה.

‘הביצה והתרנגולת’ - צריכת מדיה ותרבות הצריכה 
שלי גפן, מרצה וחוקרת תקשורת ומשפחה מתמחה ביחסים סביב מסכים, האוניברסיטה הפתוחה והמכללה למנהל

ההרצאה תציג את ילדי דור המסכים, שנולדו למציאות תקשורתית שבה המסכים מהווים חלק בלתי נפרד מהחיים של כולנו. נשאל 

את עצמנו מיהו דור המסכים? מה מאפיין אותו? איך הוא מתנהל בין המרחב האמיתי למרחב הוירטואלי בחיי היומיום בכלל ובכיתה 

בפרט? נעמוד על היחסים בין תרבות הצריכה לצריכת המדיה המאסיבית המאפיינת את דור המסכים. 

לצריכה המוגברת של מדיה ישנן השלכות שונות. מחד, השפעות שליליות, בכללן התמכרות למסכים ו/או לתכנים. חשיפת הילדים 

הופכים לכמו מבוגרים: חשופים  1986(. הם  )פוסטמן,  הילדות’  ל’אובדן  גורמת  והרגשית  ליכולתם הנפשית  הולמים  לתכנים שאינם 

לתכנים קשים )כמו אלימות, מין וצרכנות(, נראים ומתנהגים כמו בוגרים, אך הם עדיין ילדים ולכן מאמינים לתקשורת המעבירה מסר 

ש’העולם שייך לצעירים’ ומחזקת את מקומם בחברה בכלל ולמול המבוגרים בפרט. 

מאידך, צריכת המסכים מפתחת את סקרנות הילדים ומאפשרת להם לצבור ידע ומומחיות בתחומי עניין שונים. המסכים מציעים להם 

עולם ומלואו בכף ידם, תוך שיפור מיומנויות תקשורתיות וטכנולוגיות רבות המשולבות יחד בחלוקת קשב גבוהה. המסכים מאפשרים 

להם להיות בקשר עם אחרים כל שעות היממה ולהתעדכן בנעשה בזמינות ונגישות גבוהה. צריכת המסכים מרגילה את הילדים לחוות 

את העולם באופן מתווך, היא משנה את ההגדרות של חוויה, שיתוף או רגשות והופכת אותן לשליחת מסרים, תמונות ולייקים ברשתות. 

צריכה מסיבית זו באה על חשבון פעילויות חלופיות כמו זמן איכות עם משפחה וחברים, לימודים וקריאת ספרים, משחק בחוץ ויציאה 

אל הטבע. 

המציאות התקשורתית בה אנו חיים מספקת לנו ולילדינו מענה לצרכים רבים, החל במידע וכלה בבידור, היא ממלאה צרכים קוגניטיביים 

ואינטרסים כלכליים מוביל לכך שלצד  וחברתיים כאחד. המצב בו הבניית המציאות התקשורתית מושפעת מערכים קפיטליסטיים 

הצרכים הרבים להם היא נותנת מענה היא גם מחייבת אותנו לחשיפה בלתי פוסקת לתכנים המעודדים צריכה של מוצרים ומותגים 

בכדי שנהיה מאושרים. תרבות הצריכה מועברת בתכנים רבים ובכללם פרסומות ומטמיעה בכולנו את התפיסה שהמראה הוא החשוב 

ולא התוכן - ‘מה יש לנו’ ולא ‘מי אנחנו’. 

תרבות המסכים מזינה את תרבות הצריכה וההיפך: תכני המסכים מעודדים אותנו לבלות בקניונים, לצרוך מוצרים לא חיוניים )כדי 

להגיע אל האושר הנכסף מעבר לפינה( ובכך משפיעה על היותנו ועל התנהלותנו היומיומית. תרבות זו מבנה את זהותנו ומגדירה ‘מי 

אנחנו’ בהתאם ל ‘מה שיש לנו’, היא ממרכזת אותנו בעיסוק מתמיד בעצמנו ללא כל אמפתיה או יכולת לראות את האחרים בחיינו.  

ולפרוץ את את  לקופסא  כמבוגרים לחשוב מחוץ  ביכולתנו  ילדינו? האם  ולקניונים העוטפים את  ניתן לחדור מבעד למסכים  האם 

המעטה העוטף אותנו מכל עבר?

ליחסנו  בנוגע  ומושכלת  ולגבש החלטה מודעת  וכמבוגרים  כילדים  חיינו  ראשית, עלינו להכיר במציאות התקשורתית המנהלת את 

אל תרבות הצריכה ואל המסכים המהווים נדבך מרכזי בה. החלטה כזו תהווה קו מנחה ומוביל להתנהלותנו מול ילדינו ולאורו נפעל. 

בהתאם, נגדיר גבולות ברורים של שימוש נבון ומידתי בתרבות המסכים ובתרבות הצריכה, תוך הדגשת ההבדל בין צורך לרצון. שנית, 

יש לצמצם את השימוש  נבון במסכים בבית הספר כבסיס להתנהלותם בשגרה.  עלינו להוות דוגמה אישית עבור הילדים לשימוש 

במסכים ולחלק את הזמנים בין פעילויות מגוונות לצד תיעול השימוש במסכים לצורך למידה, סקרנות, דיאלוג ושיתוף בין הילדים, תוך 

הדגשת החוויה. יש לבנות תוכניות לימודים המשלבות בין העולמות שבהם חיים הילדים ומאפשרות להם להשתתף בשיח ישיר ודו 

כיווני. לצד זאת, עלינו להציע לילדים מרחבים נטולי מסכים ואינטרסים שבהם הם יוכלו לשחק, ליצור וליהנות באופן ישיר וכך נטמיע 

חוויות דומות בחייהם. מתפקידנו למצוא שפה משותפת עם הילדים, אך במקביל עלינו להציע להם אלטרנטיבה דרך הצצה לעולמות 

חדשים ומרתקים מעבר למרכזי הקניות ומעבר למסכים. 
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 “מצרכנות נבונה לשיח על תרבות צריכה” -
התפתחות השיח הביקורתי על תרבות הצריכה בתוכניות החינוך הסביבתי

ריבה ולדמן, מנהלת המרכז לחינוך סביבתי

ה-60 של המאה  שינוי תפיסתי הדרגתי. משנות  לקיימות( מראה  החינוך  )או  החינוך הסביבתי  היסטורי קצר על התפתחות  מבט 

העשרים, בהן הייתה דומיננטית הדאגה להידרדרות מצב הטבע, דרך הגישות המדעיות שאפיינו את שנות ה-70 וה-80 שהתמקדו 

ברכישת ידע ומיומנויות מדעיות להבנת הסביבה, גישות אשר התמקדו בפיתרון בעיות והציגו את העולם כאוסף משאבים שיש להגן 

עליהם. בהמשכן, בשנות ה-90, כבר ברור היה שאוריינות סביבתית חייבת להביא לא רק למיומנויות של ניתוח, איבחון ומתן פתרונות 

לבעיות סביבתיות אלא גם לבירור ערכי. ולבסוף, שנות האלפיים אשר מכניסות לחינוך הסביבתי גישות חברתיות וגישות הומניסטיות. 

ביקורתית בקשר לאופן  ולפתח חשיבה  חייבת לכלול התייחסות למכלול האנושי-תרבותי המקיף אותנו,  כיום  אוריינות סביבתית 

התנהלותה של החברה המודרנית.

דובר על שמירת ערכי טבע  ותרבות צריכה. בעשורים הראשונים  גם השיח על פסולת  זו של החינוך הסביבתי שזור  בהתפתחות 

והוטבע הסלוגן “הפסולת לסל - וחסל!”, ומאוחר יותר, הוסברה החשיבות על שמירת הניקיון ברשות הרבים ובמיוחד בטבע. ניצני 

חינוך למיחזור הופיעו בתחילת שנות ה-80 ובשנים שלאחריהן החלו לנתח את המפגעים אשר יוצרת השלכת פסולת ללא טיפול 

הולם במזבלות. שנות התשעים ותחילת שנות האלפיים עומדות בסימן הסלוגן: “מיחזור - זה כל הסיפור”, ולאחריהן עליית מדרגה 

בהצגת הפיתרון המשולב של שלושת ה”Rים”: Reduce, Reuse, Recycle. הפיתרון המשולב מדרג לראשונה את שלוש הפעולות 

הנדרשות מאיתנו ומציב את הפחתת כמות הפסולת הנוצרת במקור כראשונה בחשיבותה וכמשמעותית ביותר, ואילו את פיתרון 

המיחזור כברירת מחדל אחרי שתי הפעולות האחרות. למרות הדגש על הפחתת כמות הפסולת במקור, עד עצם היום הזה למערכת 

צריכה,  בצמצום  כלומר:  במקור,  הפסולת  הפחתת  של  במשמעות  לעסוק  ולא  בו  להתמקד  למיחזור,  לחינוך  “לברוח”  נוח  החינוך 

המחייב ביקורת ערכית נוקבת על אורח החיים שלנו. 

שימוש  צמצום  כגון:  נקודתיים  יעדים  למטרה  להן  אשר שמות  ונאות  מבורכות  יוזמות  האחרונות  בשנים  נראות  החינוך  במוסדות 

לימודים  תכניות  האחרונות  בשנים  נכתבו  במקביל,  לסוגיהם.  “קחתן”  שוקי  ביותר:  הנפוצה  והפעילות  ירוקות”,  “מסיבות  בשקיות, 

העוסקות ב”צרכנות נבונה”. תכניות אלו מתמקדות בעיקר בחינוך פיננסי ואינן נכנסות לעובי הקורה בכל הקשור למחיר הסביבתי 

והחברתי של צריכה מוגברת. 

החברה  את  האופפת  הצריכה  תרבות  מכבלי  התנערות  והיא:  הליבה  סוגיית  עם  להתמודד  מתקשות  עדיין  אלה  ותכניות  יוזמות 

ואינן מגרות לשינוי משמעותי.  נותרות בשוליים,  הן  ואימוץ דפוסי חשיבה המבוססים על ערכים שונים. כתוצאה מכך,  המודרנית 

המהות העיקרית של המוסד החינוכי נשענת עדיין על צריכה שאינה מרוסנת, חומריות שמתבטאת באירועים בית ספריים, ברכישות 

שמבצעים תלמידים, הורים וצוותי חינוך, בצמצום העיסוק במקצועות יצרניים ומיומנויות יצירתיות, ומדדי הצלחה המכוונים בעיקר 

להישגים.

ההרצאה תציג שתי השערות בנוגע לשאלה מדוע מערכת החינוך הינה חלק מפרדיגמות הסותרות חשיבה ביקורתית על צריכה.

א. שינוי מבני אותו עברו בתי הספר בשנים האחרונות:

מוסדות החינוך בישראל ובעולם אינם מנותקים מהחברה והתרבות המקיפים אותם, ולכן, יחד עם החברה המודרנית עברו התאמה 

ל”שפה התרבותית” החדשה. בתי הספר הופכים להיות צרכניים, עם המעבר לניהול עצמי והתחרותיות. בתי הספר עסוקים בשיווק 

לגייס  כדי  ואנרגיה  רישום. שתי מגמות אלו מביאות את הנהלת המוסד החינוכי להפנות מאמצים  ופתיחת אזורי  עקב תחרותיות 

הרשמה, כדי לעשות לבית הספר יחסי ציבור חיוביים ולשמור אותו במקום מכובד לעומת מוסדות דומים ברשות ומחוצה לה. מאמצים 

אלו מחייבים אירועים פתוחים לקהילה, הפצת חומרי שיווק, השקעת מאמצים במבחני הערכה ארציים ועולמיים, השקעה בתשתיות 

בעלות נראות בולטת, עידוד תחרותיות וחתירה מתמדת לשיפור הישגים על חשבון תהליכים ארוכי טווח הדורשים בירור ערכי עמוק.

ב. השינוי הערכי בחברה כולה חצה גם את מערכת החינוך:

מערכת החינוך “יישרה קו” עם העולם החיצוני ומעבירה מסר סמוי אך ברור: הצלחה פירושה הישגים גבוהים. ציונים גבוהים מביאים 

להצלחה כלכלית. הצלחה כלכלית היא ההצלחה המבוקשת והמוערכת בחברה המודרנית והיא זו המובילה לצמיחה. צמיחה כלכלית 

היא מושא שאיפתה של החברה המודרנית. למעשה, זוהי מציאות בה מערכת החינוך שבוייה בתוך תרבות צריכה. 

אולם, גם לאנשי הסביבה וגם לאנשי החינוך ברור כי שום מערכת אינה יכולה לגדול ולצמוח בלי סוף וכי, קצב צריכה מוגבר גורם 

להידלדלות משאבים והינו גורם מרכזי במשבר הסביבתי. לאור זאת, ברור שביקורת על תרבות הצריכה בחברה המודרנית צריכה 

לתפוס מקום מרכזי בעיסוק בחינוך לקיימות. מדוע אם כך קשה לבתי הספר להתמקד בהפחתת צריכה?

ניתן לתלות את האשם במגוון סיבות, ובראשן, היותו של בית הספר המוסד המייצג של הסדר החברתי הקיים. צמצום צריכה מחייב 
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חשיבה ביקורתית על אורחות חיינו, מה שעלול להוביל לערעור על הסדר הקיים. כך בעצם אנו עדים להזנה הדדית בין מערכת החינוך 

לתרבות הצריכה. לצד זאת, השינויים והרפורמות שמציגה מערכת החינוך מייצרים תזזיות ואינם מאפשרים למוסדות החינוך לשמר 

תהליכים ולהניע שינוי ארוך טווח ועמוק. חלק מהשינויים שהוצגו עסקו בתכנים אשר במהותם היוו ביטוי של תרבות הצריכה. תכנים 

כגון חינוך המכוון לתוצר )ציון( ןלא לתהליך, קידום חדשנות והתקדמות על חשבון שימור תהליכים ולמידה מתמשכת, היענות גורפת 

לדרישות ה”קהל” - מעורבות הורית גוברת ודגש יתר על נראות גבוהה, לעיתים ראוותנית, מול הקהילה. למול כל אלה לא הצליחה 

המערכת לייצר אלטרנטיבה ראויה לתרבות הצריכה והעיסוק בצריכה מידתית הפך לסמל של קפיאה על השמרים. 

כתוצאה מכל אלו, הלכה ודעכה “למידת השדה” וצומצמו מאוד ההזדמנויות ליצרנות, עבודות מלאכה, עבודות גינה וביטויים אחרים 

ליצירתיות מספקת כגון: נגינה, שירה וכתיבה יוצרת. את כל אלו ניתן לראות בשפע במוסדות החינוך של זרמים חינוכיים כגון החינוך 

האנתרופוסופי, החינוך הפתוח והחינוך הדמוקרטי. אלו, מעצם היותם מחוץ לחשיבה המערכתית, מאמצים בקלות וביעילות יחסית 

ערכים סביבתיים והתנהלות צרכנית מודעת ומקיימת, וזאת, יש לציין, על אף שלרוב אינם בוחרים להיכנס לתהליך הגדרה של בי”ס 

ירוק כפי שהוא מוצע על ידי משרד החינוך והמשרד להגה”ס. בבתי ספר אלו מושם דגש על תהליך ולא על תוצר, עיסוק מתמיד 

יד, חגיגות בעלות אופי צנוע, צריכה מרוסנת בכל מה  יחיד מול קהילה, עיסוק ביצירה ובמלאכות  בכוחה של קהילה ובמתח של 

שקשור להתנהלות ונראות, חשיבה הוליסטית ושימוש במרחב החוץ כיתתי ללמידה. 

האם אפשר להטמיע את כל אלו בזרם הממלכתי המרכזי? שינוי בדפוסי החשיבה וההתנהלות בהתייחס לתרבות הצריכה חותר תחת 

התפיסות החברתיות והכלכליות העומדות בבסיס החברה שלנו. ככזה הוא מעורר התנגדויות בקרב כלל קהילת בית הספר: תלמידים, 

הרשויות,  החינוך,  שר  הממשלה,  ראש  מלמעלה:  להתחיל  חייב  כזה  שינוי  כי  ברור  סביבתי  לחינוך  במרכז  מניסיוננו  והורים.  צוות 

שיאפשרו מעטפת יציבה להובלת מערכת החינוך לשינוי ערכי. ברם, אם לא מתאפשר הדבר אנו מאמינים שגם מנהלי בתי ספר 

יכולים להניע שינוי בבתי הספר שלהם. בכדי לעשות זאת יש להתחיל בבירור ערכי מעמיק, בהחלטה מודעת ובתכנית סדורה אשר 

תקבל ביטוי לכל רוחב הפעילות בבית הספר ותגייס את התלמידים להיות גם הם מובילי דעת קהל בקרב הקהילה. בעיקר מדובר 

בבחירה מודעת להיכנס לתהליך שכזה על השלכותיו וההתמודדויות שהוא מזמן.

 טכנולוגיות חדשות - תפיסות חינוכיות חדשות 
התפתחות הגישות לטיפול בפסולת דרך סיפורו וחזונו של פארק המיחזור חירייה ושל המרכז לחינוך סביבתי

דורון ספיר, יו”ר פארק המיחזור-חירייה, ומ”מ רה”ע תל אביב-יפו

סיפורה ההיסטורי של חירייה הוא בעצם סיפורה של התפתחות המחשבה הסביבתית של החברה הישראלית. סיפורה של חירייה, 

המתחיל מיד עם קום המדינה, מעלה תהיות על טעויות האדם בעבר ביחסו אל הטבע, עמידתו על הטעויות. המשכו של הסיפור הינו 

ההווה והעתיד, שעומדים בסימן ניסיונות התיקון והשיקום של ההר, לצד מציאת פתרונות סביבתיים לבעיית האשפה. סיפורה של 

חירייה הוא סיפור החיפוש אחר חיים ברי קיימא ואחר האיזון בין החיים המודרניים לשמירה על הסביבה.

עד שנת 1998 הושלכה הפסולת של אזור גוש דן במזבלה פתוחה. כמוה ככל פסולת שיוצרה בכל עיר ויישוב בארץ אשר מצאה דרכה 

אל מזבלה שמוקמה בפאתי היישוב. החל משנת 1952 נקבע מקום המזבלה של תל אביב בשטחי חירייה הסמוכים לעיר. אל השימוש 

במזבלת חירייה חברו ערים נוספות ובשנת 1966 הוקם איגוד ערים דן לתברואה. תפקידו היה לספק פתרון קצה לפסולת המיוצרת 

בערים ת”א, חולון, רמת גן, בת ים, בני ברק וגבעתיים. עם השנים והעלייה בכמות האשפה החל תל חירייה לגבוה ולתפוס נפח.

בעלי  הנופית.  והפגיעה  הזבל(  )המיץ של  הריחות, קריסת המדרונות, התשטיפים  הועצמו המפגעים שיצר:  עם צמיחתו של התל 

הכנף שניזונו מהפסולת על ההר החלו להפריע להמראה ונחיתת מטוסים בנמל התעופה בן גוריון. כל אלו הובילו לסגירת המזבלה 

המפורסמת ביותר בארץ. 

עם סגירת המזבלה ב 1998 הציב לעצמו איגוד ערים דן שתי מטרות: האחת, למצוא פתרון לכמות הפסולת האדירה המיוצרת בגוש 

דן, והשנייה: התמודדות עם האתגר של “תיקון ההר”, כלומר שיקומו כפארק מטרופוליני פתוח לציבור וטיפול במפגעים הסביבתיים 

שיצר במשך השנים. שתי מטרות אלו החלו להתוות את תכניות איגוד ערים דן עם תחילת שנות האלפיים כאשר במקביל, התנהל 

קמפיין ציבורי בעד הפיכתם של כל השטחים הפתוחים המקיפים את חירייה וכוללים שטח של כ 8,000 דונם, לפארק מטרופוליני 

וריאה ירוקה לכלל תושבי מדינת ישראל. 

בחירייה הוקמה תחנת מעבר לפסולת אשר שימשה נקודת ריכוז לפסולת אשר שונעה מחירייה למטמנות סניטריות בדרום הארץ. 

התחנה מטפלת בכ-3000 טון פסולת מדי יום והיא תחנת המעבר לפסולת הגדולה ביותר בארץ. כיום, כ-80% מהפסולת המיוצרת 

בישראל מוטמנת במטמנות ברחבי הארץ. במקביל, החלו עבודות שיקום באתר חירייה והתקבלה החלטת ממשלה על הקמת פארק 

מטרופוליני באזור שכיום נקרא “פארק אריאל שרון”. 
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לפני כעשור החליט האיגוד על הקמת פארק מיחזור בחירייה. להקמתו היו שתי מטרות: 1. למזער את כמות הפסולת המועברת 

דן. כרגע, כולל  גוש  והשבה בתוך  וממויינת למיחזור  2. למקסם את הכמות המטופלת  להטמנה בדרום הארץ למינימום האפשרי; 

האתר מתקנים פעילים להפקת אנרגיה ירוקה מפסולת אורגנית, למיחזור גזם גינות ולמיחזור פסולת בניין. מפעל ראשון מסוגו בארץ 

להפקת אנרגיה מפסולת יבשה נמצא בשלבי בנייה מתקדמים ושני מפעלים נוספים מתוכננים לקום באתר. 

פארק  הקמת  את  לגבות  יש  כי  ההבנה  האיגוד  מועצת  בקרב  התחזקה  בפסולת  לטיפול  מתקדמות  תשתיות  הקמת  עם  בבד  בד 

המיחזור במהלך הסברתי-חינוכי אשר יחשוף את העשייה לקהל ויסייע בהקניית הרגלים חדשים לטיפול בפסולת: הפרדה, צימצום, 

קומפוסטציה, שימוש חוזר. כל אלו היו מושגים חדשים לאוזן הישראלית והיה צורך בתהליך הטמעה אינטנסיבי שלהם. כך הוקם, 

בלב אתר הטיפול בפסולת, המרכז לחינוך סביבתי “תוצרת חירייה”- הזרוע החינוכית-הסברתית של האיגוד. כיום, זהו המרכז הגדול 

בישראל לחינוך ולהסברה בנושאי פסולת ומיחזור והוא משרת את כל גווני האוכלוסייה. 

בחירייה.  ייחודי שפותח  מודל  הינו  מיחזור,  אינטגראלי מפארק  פעיל, המהווה חלק  מרכז מבקרים(  )ולא  חינוכי  מרכז  המודל של 

ככזה היה עלינו ללמוד תוך כדי עשייה איך להתמודד עם שאלות שונות שעלו כחלק מיחסי הגומלין בין הטיפול בפסולת לפעילות 

החינוכית באתר. כך למשל עם הקמתו עסקנו בשאלה עד כמה לחשוף את הציבור לנעשה בחירייה ומדוע. ההחלטה שנלקחה הייתה 

הפארק  פתיחת  אחרי  כעשור  היום,  גם  והתנהגותי.  תודעתי  ולשינוי  חינוכי  תהליך  מינוף  לצורך  בפסולת  להשתמש  הכל,  לחשוף 

לקבוצות ועם הקמת מפעל הפקת האנרגיה הגדול נשאלת השאלה איך לאזן בין מתן פתרונות יעילים לטיפול בפסולת לבין שיח 

על הפחתת פסולת, כלומר צמצום צריכה. גם בבעניין זה ההחלטה היא להמשיך ולפתח תוכניות חינוכיות שמטרתן לא רק להקנות 

לציבור הרגלי טיפול בפסולת )מיון למיחזור( אלא גם להפוך אותו למודע להשלכות של תרבות הצריכה ולפעול להפיכת הציבור 

לשותף פעיל בעיצוב חברה מקיימת. 

איגוד ערים דן לתברואה רואה את תפקידו כנותן פתרון יעיל כלכלי וסביבתי לטיפול בפסולת ולצד זאת גם כמתווה דרך עבור גופים 

נוספים העוסקים הפסולת ובחינוך לקיימות. המודל שפיתחנו בחירייה המשלב חינוך והסברה לציבור הרחב כחלק מהטיפול באשפה 

נותן ביטוי לתפיסה סביבתית הוליסטית ומתקדמת המכירה בקשר ההדוק בין סביבה לחברה. זהו מודל המבטא את ההבנה כי לצד 

ההשקעה בטכנולוגיה מתקדמת לטיפול בפסולת יש להוביל שינוי חינוכי, ערכי וחברתי אשר יחזק ויעמיק את אחריותנו האישית 

והציבורית לטובת סביבה נקייה וירוקה יותר. 

זה לא כוחות - למה קשה לשווק הפחתת צריכה?
ליאת צבי, מומחית בשיווק סביבתי ותלמידת מחקר בבי”ס פורטר ללימודי סביבה, אוניברסיטת תל אביב

בהרצאה שלפני נפרסו לפנינו האתגרים והקשיים בחינוך “דור המסכים”. לאנשי שיווק כמוני, העובדה שהדור הזה נמצא הרבה מאוד 

במסכים אינה רק מצערת אלא מהווה הזדמנות. ג’רמי היימס, שנבחר על ידי הפורום העולמי בדאבוס כאחד המנהיגים הצעירים 

הוא מקים   15 מגיל  דור מסכים קלאסי.  הוא  על האקטיביזם שלו,  ובינלאומיים  מכובדים  באינסוף פרסים  וזכה  בעולם  המובילים 

תנועות אזרחיות הפועלות במגוון נושאים חשובים בעולם באמצעות ההבנה המעמיקה שלו של המסכים. שווה להיכנס לאתרים כמו 

AVAAZ או purpose ולראות איך הדור הזה יכול לשנות את העולם בעזרת המסכים. לא רק ש”דור המסכים” אינו מנוכר אלא להיפך- 
הוא משתמש בכלי המדיה הללו כדי לחבר בין אנשים ולהעצים אותם.

הבעיה העיקרית, המקשה עלינו לחנך את “דור המסכים” להפחתת צריכה, לשמירה על הטבע ולאקטיביזם חברתי היא לא המסכים 

אלא השליטה של חברות מסחריות גם על המסכים וגם על המציאות של הילדים אותם אנו מנסים לחנך. איזו משמעות יש למערך 

שיעוראו אפילו לנושא לימוד שנתי העוסק בקיימות ובהפחתת צריכה, אם התחנה הבאה של הילד היא הסופרמרקט או הקניון? 

איך נצליח להסביר לדור הזה שצריכה היא לא האמצעי היחיד להגדרה עצמית, לביטוי ולהנאה, כאשר הם מותקפים באלפי מסרים 

מסחריים בכל יום, המגובים במיליונים רבים של שקלים והפועלים להשיג בדיוק את התוצאה ההפוכה? כאשר מסתכלים על עוגת 

הפרסום השנתית מגלים שלמעלה מ-80% ממנה הוא מסחרי ורק פחות מ-20% הנם מסרים חברתיים וציבוריים, ברובם של משרדי 

ממשלה, שבשנים האחרונות מתביישים פחות להוציא תקציבי ענק על מסרים ציבוריים.

הסיפור הסביבתי, ובמיוחד השינוי הנדרש במעלה הזרם, הוא “מוצר” קשה למכירה. הוא מורכב, הוא לא נעים, הוא גורם להתמודדות 

עם אשמה, עם פחדים, עם תחושת חוסר אונים. ככל שמוצר קשה יותר למכירה, כך הוא זקוק לתקציב שיווק גדול יותר. אז נותרנו 

עם מסר מסובך ונחיתות בתקציב. מה עושים?

מניסיוני בתחום התקשורת הסביבתית והאקטיביזם הסביבתי, הפתרון העיקרי הוא להוות מודל לחיקוי. התנועה הסביבתית חסרה 

דמויות לחיקוי במיוחד עבור הקהל הצעיר.
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יותר מכל דור אחר, הייתי מכנה את “דור המסכים” - “דור המעריצים” - תרבות הסלב שפשטה בבחירות האחרונות גם על רשימות 

הכנסת, הנה השפעה אדירה על הילדים והנוער. ואנחנו לא שם. תשאלו היום ילדים מי הסלב הכי סביבתי והם לא יידעו לענות. 

משלות  לא  אנו   .Meatless Monday הקמפיין  בניהול  עוסקות  לעתיד”  ידידותיים  מותגים   - ב”קליניקה  אנחנו  האחרונות  בשנים 

את עצמנו, ולמרות העבודה הרבה המושקעת בקמפיין מאחורי הקלעים, הוא לא היה זוכה להצלחה הגדולה שלו ללא המנהיגות 

וההשקעה העצומה של המייסדת והמובילה שלו - מיקי חיימוביץ’. הדלתות שנפתחות בקלות, החשיפה האדירה שלה זוכה הקמפיין 

באמצעי התקשורת, ובכלל העזרה והחיבוק הרחב של המדיה הם אלו שעוזרים לנו לשמור על הנושא במודעות כבר שלוש שנים. 

אם היינו צריכות לקנות את המדיה הזו, לא בטוח שהיינו מצליחות לגייס מספיק כסף. לילדים ולנוער של היום אין מיקי חיימוביץ’. 

גם שהפחתת צריכה  כל שכן הפחתת צריכה, מה  כללי, לא  באופן  אג’נדות  בקידום  בכלל,  הסלבס שלהם עסוקים מעט מדי, אם 

משמעה פחות קמפיינים מסחריים לקדם, כלומר פחות הכנסה...

ולכן, האחריות על המודל לחיקוי נשארת אצל הצוות החינוכי - המנהלות והמורות. תשאלו את עצמכן איזה מודל חיקוי של קיימות 

והפחתת צריכה אתן מהוות? בין המודלים הנפוצים של אנשים העוסקים בתחומי קיימות וסביבה ניתן למצוא כמה טיפוסים כמו:

• 	.losers -הסגפנים / מטיפנים / חמוצים / מרירים ואף פעם לא מרוצים - בשפת הילדים של היום

• האופטימיסטים הטכנולוגיים / מאמצי טרנדים / חיוביים / אופטימיים - הם מדליקים את הנוער אבל פעמים רבות הם מסתירים 	

את העובדה שלא הכל ניתן לפתרון בלחיצת כפתור ומונעים שיח עמוק. הדוגמאות המוכרות לנו הן מחזור והתפלה הנתפסות 

בטעות כפותרות את בעיית האשפה והמים.

בודדים הם המודלים לחיקוי שמצליחים לשנות את חייהם של הילדים ולגרום להם להבין כי אפשר להיות יותר מאושר, גם בגיל שבו 

החברים חשובים יותר מההורים ובטח מהמורים, בבחירות שאינם במסלול הצרכנות. בתי ספר שלא מגייסים כסף למסיבת הסיום 

אלא בונים יחד את התפאורה, שמערבים את הנהגת ההורים לא רק בשביל כסף אלא בשביל התנדבות אמיתית; בתי ספר שמוציאים 

את הילדים החוצה - לים, ליער, למדבר - לא רק לטיול שנתי אלא כדי לחוות למידה בשטחים טבעיים; מורים ומנהלים שמגיעים 

ברגל, באופניים או בתחבורה ציבורית לבית הספר ועוד; מורים ומנהלים שמוכנים למצוא את ה”מיקי חיימוביץ’” שבתוכם ולשמש 

מודל לחיקוי.
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מושב 6: חינוך לקיימות מערכתי ומרובה שותפים 
מקדם למידה משמעותית

חינוך פוגש קהילה: בית ספר צין, מדרשת בן-גוריון
לנה מימוני, מורה למדעים בית ספר צין ועומר רותם, מחנכת כיתה ה’ ורכז טיולים, בית ספר צין

בית ספר “צין” הינו בית ספר ירוק שמקדם חינוך לקיימות בהיבטים רחבים ומערכתיים מתוך תפיסה שזה משבח ומשפר את דרכי 
הלמידה ותכנים הנלמדים בבי”ס.  

עבודה מערכתית בבי”ס צין 
בית ספר ‘צין’ שואף לפתח תרבות למידה פרו אקטיבית המעבירה את אחריות הלמידה לתלמידים, תוך פיתוח רגישות מוסרית כלפי 
הזולת והחברה וטיפוח דאגה לסביבה האנושית והטבעית. בשל כך, בבית הספר מושם דגש רב על עבודה מערכתית בתוך צוות בית 
הספר ועם כלל הקהילה בה חיים. שבוע שמירת הטבע מיישם את חזון בית הספר בכל היבטיו השונים: בחיבור לקהילה, לתפיסות 

החינוך ההומניסטיות, להעצמת הצוות החינוכי ולדרכי הוראה מגוונות ומשמעותיות. 
שבוע שמירת טבע כמקרה בוחן 

בבית הספר נוצרה מסורת של פיתוח שבוע שמירת טבע בכל שנה בנושא אחר. בשבוע זה עושים הפסקה מחיי היומיום ועוסקים כל 
כולנו בקיימות דרך למידה מערכתית, למידה מהקהילה ובשיטות שונות. התהליך מתחיל בכינוס ועדת הגוי משותפת של גורמים רבים 

ככל האפשר מבית הספר והקהילה. בבניית השבוע עומדים בפנינו שני עקרונות מרכזיים ודרכי הפעולה הבאות: 
1. חיבורים ושותפים 

• כל צוות בית הספר שותף! לכל איש צוות, כולל אנשי האחזקה, יש תפקיד בשבוע- משיעורי חינוך בנושא, בניית מערכי סרטים 	
סביבתיים, הנחיית ילדים בבניית מערכי השיעור, בניית טכס הסיום, התפאורה, הכנת הרכבי המוזיקה של בית הספר להופעה 

בטכס סיום ועוד... 
• לשבוע זה שותפה כל הקהילה: הילדים שמובילים את התהליך, כל צוות בית הספר, היחידה הסביבתית, הרשת הירוקה, מחלקת 	

שונים  וגופים  המחקר  מכוני  התלמידים,  הורי  ביישוב,  פורמאלי  הבלתי  החינוך  התיכון,  תלמידי  ביישוב,  הילדים  גני  החינוך, 
ביישוב, בית ספר שדה ועוד רבים...

• למידה מהקהילה: התברכנו בקהילה עשירה בהון אנושי ומקצועי ובשבוע זה נפתחות דלתות בית הספר אל הקהילה וכל כיתה 	
שמעה הרצאה מרתקת אודות טביעת הרגל האקולוגית וההשפעה של אורח החיים שלנו על הדורות הבאים ממומחים בקהילה. 

במקביל התקיימו מעגלי שיח עם הבדואים מרמת ציפורים.
2. בנייה תכנים ופדגוגיה כך שיקדמו למידה משמעותית 

• הובלה על ידי ילדים: ילדים שותפים לתכנון וההובלה כבר משלב התכנון בועדת ההגוי ובכל השבוע. 	
• ניכר מהתלמידים, לפי בחירתם, כותבים מערך שיעור בנושא השבוע. לכל תלמיד מצוות מורה 	 ילדים מלמדים ילדים: חלק 

שעוזר לו בבניית השיעור וקיימת מערכת ענפה של ילדים שמלמדים בכיתות אחרות. 
• למידה חוץ כיתתית: מעבר לסדנאות ופעילויות בחוץ מוקדש יום שלם לטיול בית ספרי רגלי. הטיול הוא פרי של שיתוף פעולה 	

ייחודי בין שלושה גופים: בית ספר ‘צין’, בית הספר התיכון לחינוך סביבתי ובית ספר שדה שדה בוקר. תלמידי כיתה י’ בתיכון 
הדריכו את הטיול בהנחייתם ועזרתם של צוות המחנכים ומדריכי הביס”ש. העצמתם של תלמידי התיכון והצלחתם בהדרכה 

היוותה דוגמה אישית לתלמידי היסודי. 
• בחירה: לרשות תלמידי בית הספר עמדה בחירה מ-20 סדנאות מרתקות.	
• למידה רב גילאית: הלימוד הרב גילאי הוא דרך להכיר חברים חדשים וליהנות מהמגוון האנושי הקיים בבית הספר. 	
• למידה 	 על  דגש  וכן  שונים  מיזמים  בבניית  והקהילה  ספר  לבית  תורמת  פעילות  נעשית  השבוע  במהלך  התנסותית:  למידה 

סדנאית.
תובנות 

אין ספק שבמדרשת בן גוריון בכלל, ובבי”ס צין בפרט, יש מערך קהילתי-חברתי שמהווה קרקע משובחת המאפשרת עבודה שיתופית 
שכזו - עצם הקרבה הפיזית לכל מוסדות החינוך, חיי קהילה ענפים שמושתתים על הדדיות בהרבה היבטים של החיים וכמובן הקרבה 

לטבע הבראשיתי. יחד עם זאת, מהלכים מסוג זה דורשים:
• צוות “משוגע לדבר” שעמל על המהלכים הרבה מעבר לעבודתם כמורים. צוות זה משקיע ימים ולילות בתכנון המהלכים ואריגת 	

החיבורים.
• אנרגיה רבה שמושקעת הן בהיבט הזמן והמשאבים והן בהיבטים הרגשיים ביצירת חיבורים ושיתופי פעולה כך שכולם ירגישו 	

שותפים וחלק מהמהלך.
• עזרה תקציבית - הפעילות נעשית בתמיכת היחידה הסביבתית.	
• בניהול המהלך ישנו שימוש רב בכלים מתוקשבים ושיתופיים )קבצים שיתופיים וכד’( לניהול וארגון - גם עם הילדים והמשפחות.	
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מגדילים ביקוש לקיימות ברשות המקומית - היחידה האזורית בשרון
אורית משעל, והילה רוטברט, מנהלות יחידת חינוך לקיימות, היחידה האזורית לאכות הסביבה בשרון

 

היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון מפעילה רכזי חינוך לקיימות ברשויות המקומיות מתוך הבנה שאנשים מניעים תהליכים. 

הרישות הינו מפתח וחממה להתפתחות וחדשנות אזורית. בהרצאה נתבונן על כוחה של יחידה אזורית בהנעת תהליכי חינוך לקיימות 

וכיצד מרחיבים את “הזרועות” בתוך הרשות והיתרונות שברישות האזורי.

היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון פועלת לקידום קיימות ב-7 רשויות מקומיות: כפר סבא, רעננה, הוד השרון, מ.א חוף השרון, 

מ.א דרום השרון, כוכב יאיר וכפר שמריהו. ביחידה הסביבתית פועלת יחידת חינוך, אשר מפעילה 18 רכזי חינוך לקיימות ברשויות 

אשר  קיימות,  מתאם  מועסק  לפחות  או  קיימות,  מחלקות  האחרונות  בשנים  הוקמו  עובדים  אנו  איתן  הרשויות  במרבית  השונות. 

תפקידם לשלב בין האג’נדה הסביבתית לאג’נדה של הרשות המקומית. מובילי הקיימות ברשויות והיחידה הסביבתית עובדים בשיתוף 

פעולה מתמיד למען קידום קיימות ביישובים. 

באופן טבעי חינוך לקיימות הוא אחד העוגנים החשובים לשיתופי פעולה, כאשר רכזי החינוך של היחידה האזורית לאיכות הסביבה 

עובדים בתוך מערכת החינוך הפורמאלית והבלתי פורמאלית ובקידום מיזמים עם הקהילה, בשיתוף פעולה מלא עם מחלקות קיימות 

וחינוך ברשויות המקומיות. 

רכזי החינוך מהיחידה לאיכות הסביבה מביאים אל השטח מסרים אשר נקבעו בתיאום עם הרשות המקומית ובהתאם לסדר היום 

מקצועית  הנחייה  ומקבלים  המקומית,  הרשות  ידי  על  ממומנים  החינוך  רכזי  להוביל.  המקומית  הרשות  מעוניינת  אותו  הסביבתי 

ביחידה הסביבתית. 

היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון, מעצם היותה פעילה במספר רשויות מקומיות, מעודדת למידת עמיתים ושיתופי פעולה בין 

הרכזים בכל הרשויות, דבר אשר מוביל להפריה הדדית ולמידה משמעותית של צוות הרכזים. תועלות אלו מופנות בחזרה לפעילות 

הרכזים בכל רשות מקומית בנפרד. למידת העמיתים של רכזי החינוך לקיימות מתבצעת באופן קבוע באמצעות פגישות רוחביות 

בין רכזים העוסקים במגזרים דומים - כגון מפגש קבוע לכל רכזי החינוך של בתי הספר היסודיים, או מפגש לרכזי החינוך לגיל הרך, 

ובמקביל פגישות רוחביות לפי רשות - בה נפגשים כל העוסקים בחינוך לקיימות באותה הרשות המקומית. באופן זה הרכזים מקבלים 

תמונה מלאה על הנעשה ברשות המקומית בה הם עובדים מחד, ומאידך לומדים מהצלחות ואתגרים של רכזים עמיתים העובדים 

ברשויות אחרות.

החיבור של רכזי החינוך ביחידה הסביבתית עם מחלקות קיימות ומחלקות חינוך ברשויות המקומיות מביא ליצירת שיתופי פעולה בין 

הרשות לבין מערכת החינוך והתושבים, ומביא לזיהוי הזדמנויות למנף פרויקטים וליצור חיבורים בין ובתוך אגפי הרשות המקומית. 

לדוגמה, היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון מפעילה מזה מספר שנים תכנית חינוכית בנושא מגוון המינים המקומי. במסגרת 

התכנית יוצאים תלמידי בית הספר היסודי לשיעורים בשדה בור בשטח ביה”ס או סמוך אליו, וחוקרים את הטבע הנמצא “מתחת לאף” 

- חרקים, ציפורים, צמחים וכו’ בעזרת ציוד מעבדה- זכוכיות מגדלת, רשתות לאיסוף פרפרים, משקפות, קופסאות איסוף ומגדירים. 

בכפר סבא הצליחה התכנית לפרוץ את גבולות בתי הספר, כאשר התכנית החינוכית חברה אל סקר טבע עירוני אשר יזמה העירייה. 

במסגרת הסקר נמצא כי ישנם מספר מיני צומח מקומיים בסכנת הכחדה. בעקבות הסקר הוחלט בשיתוף היחידה הסביבתית ועיריית 

כפר סבא )מחלקת קיימות, מחלקת גינון, החברה הכלכלית והחווה החקלאית( להסב במספר בתי ספר את תכנית מגוון המינים כך 

שתכלול מהלך של השבת מינים של צמחים מקומיים בסכנת הכחדה לשטחי ציבור בעיר. המהלך כלל שיתוף פעולה עם החווה 

החקלאית בכפר סבא, אשר החלה לשמש כבנק זרעים מקומי למיני צומח אלו. התכנית ממשיכה זו שנה שניה, ותלמידי בתי הספר 

רואים כיצד פעילותם משפיעה גם מחוץ לגדר בית הספר. העשייה המשותפת החיובית עם מחלקת גנים ונוף בעירייה, האירה זרקור 

על חשיבות הצומח המקומי והובילה לכך שכיום מקדמת מחלקת גנים ונוף מהלך של גינון בר קיימא בעיר, תוך הנחייה של אקולוגית 

היחידה האזורית לאיכות הסביבה ובשיתוף מחלקת קיימות.

ישנן מגוון דוגמאות באיזור השרון כיצד תכניות חינוכיות או פעילות של תושבים בתחומי קיימות, אשר רובן קודמו ע”י רכזי החינוך 

לקיימות באמצעות הרשות המקומית, חלחלו לתוך מנגנוני הרשות המקומית והובילו לעשייה משותפת ובמקרים שונים גם להשפעה 

על מדיניות הרשות. דוגמאות נוספות ישנן מקורסי פעילים ברשויות השונות, כגון מהלך להפיכת מצוק ארסוף-קדם בחוף השרון לגן 

לאומי, מהלך אשר החל מקורס פעילים שיזמה היחידה הסביבתית במועצה אזורית חוף השרון, והוביל לקידום מדיניות של הרשות 

המקומית מול משרדי ממשלה ורשות הטבע והגנים לצורך הגנה על המצוק, או דוגמה נוספת של מהלכים להסדרת יער חורשים 

בדרום השרון, שהחלו מקורס פעילים שהפך לועדת היגוי משותפת של תושבי האזור, היחידה הסביבתית, קק”ל, מועצה אזורית 

דרום השרון, אורנית ואיגוד ערים משולש דרומי )כפר ברא(. תוך כדי הפעילות החל לעבוד בדרום השרון מתאם קיימות, אשר משולב 

בפעילות של יער חורשים ומסייע לקדם הסדרה ושימור של היער אשר נמצא ברובו בשטח המועצה האזורית דרום השרון.
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כדי להגיע לשיתופי פעולה עם ובתוך הרשות המקומית נדרשת הרבה התמדה וסבלנות, אך אנו למדים כי יש להמשיך ולהרחיב את 

המעגלים בין שותפים ברשות המקומית, ולא לעבוד רק עם “השותפים הטבעיים”, גם כאשר הדבר דורש אורך רוח. פעילות חינוכית 

חיובית לטובת הסביבה רותמת פעמים רבות גם את המערכת הנוקשה ביותר. אנו רואים בשטח חיבורים יפים בין מערכת החינוך-

הרשות המקומית- והקהילה, אשר מהם כל הצדדים יוצאים מורווחים.

 

“השלם גדול מסך חלקיו” - אומנות החיבורים בעיר נתניה
שי פרוכטמן, מנהל אגף יסודי וחט”צ עיריית נתניה, מרינה אלישע, מנהלת חינוך סביבתי עיריית נתניה, איילת טפיארו, רכזת נתניה 

ומנחה ברשת הירוקה

שיתופי הפעולה בעיר נתניה נגזרים בראש ובראשונה מחזון ראש העיר, הגב’ מרים פיירברג איכר: “נתניה הריביירה הישראלית, עיר 

קיט נופש תרבות חינוך וספורט הנמצאת בקדמת הערים היפות האיכותיות והמצוינות בישראל. עיר מבטיחה ומקיימת המובילה 

בתחום החברתי, החינוכי התרבותי והכלכלי, ומהווה אבן שואבת ליזמות עסקית וחדשנות טכנולוגית”. 

מתוך חזון העיר מנהל החינוך ואגף החינוך היסודי גזרו את העקרונות המנחים לתוכניות העבודה כאשר המטרה העיקרית היא להוביל 

חינוך איכותי ומקיים, מוביל בחדשנות פדגוגית ועושה שימוש בתכנים פדגוגיים שונים המאפשרים לתלמיד להפוך ללומד עצמאי 

המתנסה בלמידה ואשר הופכים את התהליך למשמעותי בעבורו. 

אחת  את  הכוללות  ועמוקים  רוחביים  מהלכים  האחרונות  בשנים  מובילה  ה-15,  בפורום  השותפה  נתניה,  העיר  הקיימות,  בתחום 

ממטרות-העל העירוניות: הטמעת ערכי הקיימות במגוון פעילויות ויוזמות העירייה, תוך שמירה על איכות הסביבה. על מנת להשיג 

גורמים רבים הפועלים בעיר מתוך המגזרים השונים:  את המטרות הנגזרות מהחזון העירוני ומטרות-העל העירוניות אנו משלבים 

העירייה, הממשלה, המגזר העסקי והמגזר השלישי. לדוגמה: שיתופי פעולה בין העירייה על אגפיה השונים )איכ”ס, חינוך, רווחה, 

שכונות, תשתיות, התחדשות עירונית, ספורט חופים, מוזיאון, שיקום שכונות ועוד(, משרדי ממשלה שונים )המשרד להגנת הסביבה, 

החינוך, הפנים(, גופים שונים כגון חברת חשמל, מכללת נתניה, קק”ל  ומתוך ארגוני החברה האזרחית כגון הרשת הירוקה, תכנית קרב, 

החברה להגנת הטבע, ערי חינוך, עמותת עזרא ועוד.  

הרציונל המרכז הוא כתמונת פאזל, כאשר כל חלק קיים בפני עצמו אבל ביחד מרכיבים תמונה גדולה המאפשרת ראייה כוללת של 

העיר. מלאכת איגום משאבים, שילוב חזקות ויתרונות של כל שותף ועשייה משתפת שאינה תחרותית משמע יש מקום לכולם, וכולם 

נהנים -תלמידים, תושבי העיר ומשאבי כדור הארץ.

עשיה כזו מאתגרת ואינה תמיד פשוטה. שיתוף ושקיפות אינם הרגל ולעיתים יש צורך בתהליך ארוך של למידת השותפים, מטרותיהם 

ויכולותיהם, בנייה של מנגנוני עבודה משותפים )אשר משאירים את האגו מחוץ לדלת החדר( ושינוי תפיסה על מנת להגיע למצב 

בו ניתן לעבוד יחד בזרימה ולמען הכלל. התרומה והסיפוק שבעשייה כזו מעצימה ומספקת תוצרים שללא שיתוף הפעולה לא ניתן 

היה להגיע אליהם.  

בשיתופי פעולה רבים נרקמים תכניות ארוכות וקצרות טווח המקדמות את תושבי העיר על מגוון הגילאים ואת התשתיות העירוניות 

להתנהלות מקיימת. תהליך זה מקדם חיבור חזק למקום ולעיר, יוצר שפה עירונית אחידה ומחזק את הפועלים במרחב ומהווה דוגמה 

נוספות. לדוגמה, אחת לשנה אנו מקיימים מפגש לכלל קבוצות המנהיגות הסביבתית מבי”ס היסודיים בעיר. מפגש של  לרשויות 

כ-450 תלמידים מ-23 בתי ספר יסודיים. המפגש כולו נעשה בשיתוף פעולה עם גורמים רבים - כל אחד תורם ונתרם למען כלל 

המשתתפים והשותפים. 

קבוצת נשים מובילה למידה ועשייה סביבתית בג’ת
וראניה עקל, מנחה בכירה ומובילה תכניות לחיבור נשים וקהילה  סמיר שלבי, מנהל מח’ הבריאות והסביבה במועצה מקומית ג’ת 

ברשת הירוקה

הסיפור שלנו מתחיל בחלום שיש בו הרבה מאד מרכיבים: הראשון, העצמה לנשים בחברה הערבית- נשים שעושות ופועלות לקידום 

מקום שטוב לחיות בו, וקידום עצמאות כלכלית ופיתוח יכולות אישיות. השני, חזרה ל”מקורות”- לידע, למסורת ולתרבות המקומית, 

לערכים של החברה הערבית, בעיקר לתבונה לעשות דברים עבור עצמנו. השלישי, חיזוק אורח חיים מקיים - ממקום של פשטות, 

לחיות ביתר הרמוניה ותבונה עם הסביבה, להפחית צרכנות, לדעת להשתמש במה שיש. והאחרון, ליצור בעולם- לבטא את עצמך דרך 
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חומרים באופן שהוא גם אסטטי, שימושי וגם אותנטי ואישי. בתרגום למציאות, החלום הזה הוגדר כ“מרכז לאומנות וקיימות לנשים 

ומרכז להפצת  ופעיל שמשלב אומנות ערבית מעשית, כלכלה מקומית  עיננו מרכז תרבותי, חברתי, מסורתי  לנגד  ערביות”. ראינו 

תפישת הקיימות כפרדיגמה חברתית חדשה.

הגשמה של חלום שכזה לא ניתנת לביצוע לבד. מהרגע הראשון היה ברור שבכדי שזה יקרה, חייבים מקום, ראש מועצה או עיר שמוכן 

לקחת את זה ולהוביל אותו. עברנו ממקום למקום. חיפשנו מישהו שיגיד כן , וגם יעשה. המקום שנמצא הוא ג’ת. ראש המועצה אמר 

כן משם הכל התגלגל. אגף חינוך וסמיר, האחראי על הבריאות, גייס נשים לקבוצה מתוך אגף רווחה, אגף שפ”ע, בניה. באופן משולב, 

פועלים כולם להגשמת החלום. התקבל השטח המיועד לגינה קהילתית - 3 דונם. השטח מסומן ומגודר ונעשו עבודות תשתית - מים, 

חשמל, וביוב. נערכו פגישות רבות עם בעלי מקצוע שונים וישנן תכניות לבניה של מבנה שיהיה צמוד לגינה. בתכנית כרגע כלולים: 

חדר הרצאות, שירותים, מטבח ומרפסת. התכנית היא שהבניה תתחיל עוד חודש. ומעבר לכל, קמה קבוצת נשים שנפגשת ללמידה 

בנושאים מגוונים כמו כלכלה מקומית, חשיבה עסקית, לימוד אומנויות מסורתיות, מפגשים עם עמותות נשים אחרות.

שיתופי הפעולה ברמה המקומית הם הבסיס שמאפשר את הלמידה של הנשים, שיאפשר בעתיד למידה משמעותית של כל האזור, 

בתחומים שכה חיוניים לנשים ולאחרים בחברה הערבית.
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מושב 7: שזירת קיימות בבגרות
למידת חקר בגיאוגרפיה וסביבה

חניתה ברעם, מדריכה ארצית להוראת הגיאוגרפה

לימודי הגאוגרפיה מזמנים ללומדים התנסויות בסוגי למידה מגוונים שאחד מהם הוא למידת חקר. למידה בדרך החקר בגאוגרפיה 

הגיאוגרפי  הידע  ישום  ומחזקת  מפתחת  התלמידים,  לחיי  הרלוונטיות  מרכזיות  מרחביות  אקטואליות  בסוגיות  עיסוק  מאפשרת 

הקרובה(,  וסביבתו  )יישוב  יחסית  קטן  גודל  מסדר  במרחבים  אדם-סביבה  הגומלין  יחסי  את  להבין  להם  מאפשרת  הנלמד, 

בסביבה  התלמידים  מעורבות  את  מעמיקה  גיאוגרפיים,  וכלים  שפה  לרכישת  אמצעי  משמשת  כיתתית,  חוץ  למידה  משלבת 

ואזרחות פעילה ומאפשרת מקום רב לביטוי אישי המשקף חשיבה בוגרת ותהליכי למידה.  ובקהילה, מקדמת למידה משמעותית 

במהלך למידת החקר התלמידים חווים ומתנסים בלמידה פעילה. תהליך החקר מפתח הבניית ידע, מיומנות שאילת שאלות, חשיבה 

ברמות גבוהות, בניית טיעונים, הסקת מסקנות, חשיבה ביקורתית, חשיבה יצירתית, כישורי למידה ומיומנויות של קבלת החלטות 

ופתרון בעיות.

גיאוגרפיה במתכונת מורחבת בחטיבה  י”ב. ללומדים  ד’ ועד  למידת חקר משולבת בכל תכניות הלימודים בגאוגרפיה החל מכיתה 

העליונה מוצעות שלוש יחידות התמחות: כדור הארץ והסביבה, הפיתוח והתכנון המרחבי והאדם במרחב החברתי-תרבותי. מתוכן 

תיבחר יחידה אחת. במסגרת התכנית הלאומית ללמידה משמעותית בחירה של אחד משלושת תחומי ההתמחות מהווה 30% מתכנית 

הלימודים לבגרות ב”גאוגרפיה ופיתוח הסביבה”. כלומר, כל יחידת התמחות מיועדת למסגרת הוראה-למידה בהיקף של 180 שעות 

במסגרת ההערכה הבית ספרית. נושאי יחידות ההתמחות מזמנים ללומדים למידת חקר ומפגש עם תחומים שהם בחזית הלימוד 

למידה  או  החקר  בדרך  ה”גאוטופ”: למידה  במסגרת  בעיקר  נעשים  המשמעותית  והלמידה  ההוראה  היישומי.  והמחקר  הגאוגרפי 

מבוססת פרויקטים )PBL( מלווים בלימוד תכנים גאוגרפיים ומיומנויות גאוגרפיות רלבנטיות, אשר יתועדו ביומני תיעוד ורפלקציה, 

ו/או תלקיט. 

“גאוטופ” בגאוגרפיה עוסק בסוגיות ובדילמות שבהן התלמיד נדרש לפתור בעיה תוך שימוש מושכל בידע, להפיק מוצר המכוון לקהל 

יעד מוגדר ולהציגו. ה”גאוטופ”  דורש מהתלמיד תשובה לאחר העמקה וחקר בנושא  שכן יש, כאמור, מספר אפשרויות לתשובה. 

תוצרי הלמידה יכולים להיות מגוונים: מטלות ביצוע, עבודת חקר , סיור לימודי או תוצרים יצירתיים שונים.  

תלמוד, אקולוגיה ומחשב - חיבור בלתי אפשרי? “אני וסביבתי” - על יחידת לימוד מתוקשבת 
בתלמוד, בנושא אקולוגיה וסביבה

יורם גלילי, מורה ומדריך לתורה שבעל-פה מטעם משרד החינוך

 

שאלת יחסנו אל הסביבה הולכת ותופסת מקום מרכזי בשיח הציבורי. הפיתוח המואץ באזורים העירוניים והכפריים בעולם מעורר 

שאלות רבות בדבר היחס שבין ניצול משאבי הטבע לצרכי האדם, לעומת הערכים הגלומים בשימורו ובשמירתו . 

במקורות העבריים אפשר למצוא את הבסיס הרעיוני לחובת האדם לשמור על הטבע בביטוי המקראי ‘כי לי הארץ’ )ויקרא כה, 23(. 

כלומר, הארץ אינה בבעלותו המוחלטת של האדם, אלא היא נתונה לו “לעבדה ולשמרה. )רקובר, תשנ”ד(. תפיסה זו, המבטאת צניעות 

וענווה, עומדת על הדילמה הנצחית הרואה את האדם כחלק מן הבריאה, אך בה בעת גם כבעל תפקיד מרכזי בקיומה. 

במסגרת יחידת-הלימוד “אני וסביבתי”, פותחה ע”י עמותת “סנונית” וצוות מדריכים לתורה שבעל-פה יחידת לימוד חדשה לבגרות 

בנושא “אני וסביבתי”. היחידה מציגה מגוון מקורות העוסקים בפיתוח בר-קיימא, ואשר מבטאים את רעיון “לעבדה ולשמרה”: מצד 

אחד - החובה לשמור על הקיים ולמנוע השחתה, ומצד שני- להמשיך לעבד, לנטוע ולחדש את מקורות המחייה למען הדורות הבאים. 

עיון בספרות חז”ל ובמקורות המשפט העברי תורם את חלקו מזוויות מיוחדות- חלקן מפתיעות ומזמן דיון בסוגיות אקטואליות. כל 

זאת תוך שימוש בעקרונות ובתהליכי למידת חקר ושימוש מושכל בכלים מתוקשבים ובפדגוגיה דיגיטלית. 

לשם כך פותחה סביבה לימודית עשירה ותומכת, הכוללת מגוון כלים: 

• הקראה של הטקסטים )המסייעת מאוד בתהליך האוריינות(.	

• חלוניות מידע, תרגום וביאור בגוף הטקסט: מונחים ומושגים, ביוגרפיה אודות החכמים. 	

• הרחבות, קישורים והפניות למקורות נוספים, פנים וחוץ-תלמודיים. 	
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• תוספות אקטואליות, המחשה והעשרה: “פינת הפתגם”, משחקונים, סרטונים, קריקטורות אינטראקטיביות, ועוד.	

כך, לצד ההעמקה בספרות חז”ל ובטכניקה הדרשנית, התלמידים מתוודעים לשאלות-יסוד אודות העולם בו אנו חיים ומתחנכים 

למודעות סביבתית.

רקובר, נ’ )תשנ”ד(. איכות הסביבה - היטים רעיוניים ומשפטיים במקורות היהודיים, ספריית המשפט העברי, ירושלים: 13.

על סביבה וקיימות במדעי הסביבה
אריק הר זהב, מורה למדעי סביבה בשלושה תיכונים בגוש עציון

דגש  מושם  הסביבתי.  החינוך  לעקרונות  המדעי  החינוך  עקרונות  בין  הראשון,  מיומה  משלבת,  הסביבה  במדעי  הלימודים  תכנית 

בפיתוח התנהגות ערכית מוסרית במטרה לטפח זיקה ויחס חיובי לסביבה ולקיימות. נדון בהרצאה בקשר שבין מרכיבים שונים במדעי 

הסביבה ובערכי קיימות לבין אורחות חיינו המודרניים והשקפת עולמנו המוסרית.

תכנית הלימודים מעודדת שילוב עיסוק בסוגיות ובדילמות סביבתיות שהן רלוונטיות ללומדים ולקהילה, דילמות הקשורות למתרחש 

בארץ ובעולם. הדיון בדילמות אמור להיות אינטגרטיבי ומשקף היבטים מדעיים, סביבתיים, חברתיים, כלכליים, משפטיים, טכנולוגיים 

וערכיים. 

עיקרון דידקטי שביסוד התכנית הוא שילוב בין למידה משמעותית בבית הספר ובסביבה לבין מעורבות ואזרחות פעילה. התכנית 

מעודדת קהילה לומדת, פעילה ויוזמת, כאשר עיסוק בדילמות מזמן כל אלו.

קוצר הזמן יותיר בידינו רק איזכור שאלות ודילמות ללא דיון מעמיק, ועם זאת נתבסס בתשובות על עולם מושגים המשלב ערכי 

חברה אנושית מודרנית, עם יסודות ממסורת העבר. 

בין הדילמות והשאלות שנעלה:

א. מהו הגבול בין שימוש מושכל של האדם במשאבי כדור הארץ לבין ביזה חסרת אחריות, והאם פיתוח הוא שם נרדף למשבר סביבתי 

והרס כדור הארץ?

ב. בעולם שבו משאבים מוגבלים ואוכלוסייה מעלה את רמת חייה - התיתכן צריכה מוגברת וטביעת רגל אקולוגית גבוהה?

ג. האם שנת השמיטה המלווה את לוח השנה העברי נושאת עמה בשורה של קיימות גם לשנים שאחריה?

ד. האם קשר מקיים בין האדם לסביבה תורם לבריאותה של החברה האנושית?

לבסוף, נסכם בקצרה את הנקודות שהעלנו, ונציע כיוון מחשבה ודרכי פעולה ליישום, בכתה ובקהילה.

חינוך סביבתי- חברתי בתחומי הדעת )מהמיקרו למקרו(
דליה פניג, סגנית יו”ר המזכירות הפדגוגית, מנהלת אגף א לפיתוח פדגוגי, משרד החינוך

בכל  שמופיעים  כפי  המשמעותית,  הלמידה  מאפייני  משמעותית.  ללמידה  הרפורמה  בהטמעת  אלה  בימים  נמצא  החינוך  משרד 

המסמכים שפורסמו על ידי המשרד, מבוססים על שלושה עקרונות מרכזיים: ערך ללומד ולמלמד, מעורבות ורלבנטיות )ע.מ.ר.(. 

החינוך הסביבתי- חברתי נותן מענה לכל המאפיינים האלה. העיסוק בנושא זה הוא בוודאי בעל ערך ללומד ולמלמד, מבוסס על 

מעורבות ואקטיביות של הלומדים ועוסק בנושאים הרלבנטיים לחיי כולנו.

במערכת החינוך היו מקצועות קלאסיים שעסקו בתחום זה מקדמת דנא. בחינוך היסודי: מדעים, “מולדת חברה ואזרחות” וגיאוגרפיה, 

ובחינוך העל יסודי הצטרפו לאלה גם מדעי הסביבה, מקצוע שזה עיקר עיסוקו, וכן חקלאות וביולוגיה.

רמת המודעות לנושאי סביבה עלתה מאוד עם השנים, פרי של העבודה המעמיקה שנעשתה במערכת החינוך הפורמאלית והבלתי 

פורמאלית. העיסוק בנושא באקדמיה, באמצעי התקשורת ובשיח הציבורי העלה אותו לסדר היום הציבורי בארץ ובעולם. כל זה 

הוביל לכך שמקצועות נוספים שילבו בתוך תכניות הלימודים תכנים העוסקים בקיימות סביבתית חברתית. מקצועות מדעי החברה, 

אזרחות, מקצועות היהדות והמורשת ועוד. דוגמאות למגוון נושאים ולאופן הוראתם יוצגו בפני המשתתפים בכנס. 
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שילוב החינוך הסביבתי בהוראת מדעי החברה
יהודית קלנר, מדריכה ארצית במדעי החברה, משרד החינוך

תכנית הלימודים הייחודית במגדר

בעולם הפוסט-מודרני חלו שינויים רבים בתפיסת התפקידים המגדריים של נשים וגברים. אמצעי התקשורת ההמוניים העלו למודעות 

שינויים אלו מחד ומאידך חשפו את הקונפליקטים והבעיות השונות הנלוות לשינויים אלו. למרות העלאת המודעות המגדרית, נשים 

רבות עדיין תופסות את תפקידן המסורתי כתפקידן המרכזי. לימודי מגדר מתארים ומנסים להבין את המבנים ויחסי הכוח החברתיים 

המכוננים ומשעתקים את היחסים בין המינים ומנסים לברוא מציאות חדשה וסדר חברתי חדש. נחיצותם של לימודי מגדר מושתתת 

על האמונה, כי לימודי מגדר יביאו לפריצת דרך חדשה ולשבירת מעגל האפליה אי-הצדק ואי-השוויון- כל זאת, כמובן, לאור ההכרה 

בחשיבותן של הנשים ותרומתן לחברה.

מדובר בתכנית בעלת אופי הומניסטי, מנחילת תרבות וערכים המעניקים כלים לבניית השקפת עולם, ובכך היא בעצם מהווה מכשיר 

מרכזי לסוציאליזציה לאומית ותרבותית. השקפת עולם הומניסטית זו מעודדת מעורבות חברתית, יצירת אמירה חברתית, ביקורתיות 

ודו-שיח.

היסוד המארגן של התכנית הוא השינוי. עלייתם של ערך האינדיבידואליזם וערך השוויון השפיעו על מוסדות חברתיים רבים, בכללם 

מוסד המשפחה. תהליכי השינוי אפשרו לנשים רבות לרכוש השכלה, לצאת לעבודה ולפתח קריירה ואף להתבלט כמנהיגות בתחומים 

שונים. תכנית הלימודים הייחודית במגדר תתמקד בתהליכי השינוי הללו כפי שהם באים לידי ביטוי בשדה הביקורתי הייחודי של 

התיאוריות הפמיניסטיות והסוציולוגיות ובחקר השינוי בתפיסה המגדרית הנחקרת בתחומים השונים, ביניהם תחום החינוך, המשפחה 

והתעסוקה. קיימות מספר תכניות לימודים ייחודיות במדעי החברה בנושא המגדר שנלמדות בתיכונים בארץ. הייחודיות של תכנית זו 

הוא החלק העוסק בתחום האקולוגי ואיכות הסביבה - חלק זה מדגיש את מקומן של הנשים כמובילות שינוי סביבתי שמטרתו שמירה 

על העולם בו אנו חיים ושלמותו למען הדורות הבאים, תוך התמקדות בסוגיות שונות של פגיעה סביבתית בארץ ובעולם והצגת 

האקטיביסטים  וביטוייו  השונים  זרמיו  על  האקו-פמיניזם  נושא  נלמד  זו,  במסגרת  האקולוגיות.  הבעיות  עם  להתמודדות  פתרונות 

לשימור הסביבתי. הפרק מורכב ומקיף תחומים רבים הנקשרים לקיימות האחריות הסביבתית ולהובלת התחום על ידי נשים אקו 

פמיניסטיות. 

התמודדות עם מכלול הנושאים הנכללים בתכנית במגדר- מאפשרת לתלמידים להכיר את עצמם טוב יותר, לזהות את העוצמות ואף 

את החולשות שבהם וכמובן - גם מספקת כלים למורים להכיר טוב יותר את התלמידים, כלים שיסייעו להם לכוון את התלמידים 

ולהעצים אותם. דרך לימודי מגדר המאפשרים התבוננות עצמית חשיבה ביקורתית, העלאת מודעות, ראייה רב תחומית והעצמה 

אישית ומקצועית - נושאים שאינם מטופלים די הצורך בביה”ס בפרט ובמערכת החינוך בכלל, יוכלו תלמידי המגמה לכוון את עצמם 

טוב יותר לקראת עתידם כבוגרים מצליחים יותר ומאושרים יותר. 

תחרות הכרזות בפסיכולוגיה

בארבע השנים האחרונות קיימנו מדי שנה תחרות כרזות במקצוע הפסיכולוגיה. הכנת כרזה היא דרך אחת מיני רבות היוצרת למידה 

משמעותית יישומית ורלוונטית בקרב התלמידים בהוראת מקצועות מדעי החברה. בשנים האחרונות הפכו עשרות רעיונות יצירתיים 

של תלמידים מעשרות בתי ספר ברחבי הארץ, לכרזות מקוריות ומושכות את העין ואת הדעת, וזיכו את יוצריהם בפרסים ובתעודות 

הוקרה.

הכרזה מהווה תוצר מסכם של תהליך לימודי, חוויתי ויצירתי מתחום הפסיכולוגיה החברתית.

ניתן לקשר את תוכן הכרזה וליישם בה מושגים, מודלים תיאורטיים, או ממצאים מחקריים הקשורים לגיבוש עמדה, שינוי עמדה, 

או השפעה חברתית. באמצעות הכרזה מיישמים התלמידים את הנלמד בנושא שינוי עמדות בנושא השמירה על איכות הסביבה. 

דוגמאות של כרזות מצטיינות ויצירתיות בנושאים הקשורים לאיכות הסביבה יוצגו בכנס. 
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מושב 8: שילובים בקיימות - 
למידה משמעותית במערכת החינוך

אלביאדר אין אל אסד בית ספר מקיים
סאלח בדר, מנהל בית ספר “אלביאדר”

עין אל אסד, כשמה כן, נקראה כך על שם המעיין שקיים במרכז הכפר. פירוש השם הינו המעיין של האריה. לפי הסיפור, אריה נהג 

לשתות ממי המעיין. המעיין בתקופות הקודמות התווה את התפתחות הכפר בחלוף הזמן, השתנו הצרכים, רמת החיים הלכה ועלתה, 

הצורך והתלות במעיין הלכה ונעלמה. 

אנו כבית ספר יחיד בכפר רואים בעצמנו אחראיים על חינוך כלל תושבי הכפר המונה כאלף איש. התחנכו אצלנו מרבית תושבי הכפר 

ולכן בית ספרנו קבע לעצמו עקרונות מנחים לחינוך לערכים. אחד העקרונות האלה הינו מורשת וקיימות, מתוך הבנה שהקיימות 

כאורח חיים מקיים הנה חלק מהותי במורשת שלנו. ערכי הקיימות, הצניעות, האכפתיות, ההערכה הם חלק בלתי נפרד מעקרונות 

הדת שלנו, ומתוך הבנה שקיימות בעידן הנוכחי הנה שילוב של כלכלה חברה וסביבה, אז אנו עוד יותר רואים בבית הספר חממה 

להנחלת ערכי קיימות ואורח חיים מקיים.

התכנית המשולבת לחינוך לקיימות נותנת מענה בתחום הכשרת צוות - התעוררות והעשרת ערכי קיימות אישיים אצל כל מורה 

ומורה- ערכים שגדלו עליהם. היא נותנת כלים להעברת מסרים, להבנה שקיימות אינה רק נחלת מורי המדעים אלא כלל המורים 

והמקצועות בבית הספר. הנחלת אורח חיים מקיים הינה תהליך איטי שכל הזמן דורש התבוננות, בירור נקיטת עמדה ועשייה. בית 

הספר שלנו היה מאז ומתמיד חלק אינטגרלי מהנוף הגלילי של הרי המירון, מעודד ומקיים פעיליות ופרויקטים שונים בתחום הטבע 

והסביבה. התכנית המשולבת באה לעטוף את הפעילות שלנו בעטיפה מקצועית, מעשית עם אופק של המשכיות.

למידה משמעותית מתקיימת בבית הספר במספר תחומים ורבדים:

מעין עין אל אסד- המעיין מהווה את מרכז הכפר. ההיסטריה של הכפר קשורה להתפתחות המעיין. סביבו נבנה הכפר והוא המקום 

החשוב ביותר לתושבים מבחינת ההיסטוריה והמורשת של הכפר, המעיין מאגד סביבו פעילות של תלמידי בית הספר ושל תושבי 

הקהילה:

1. סיורים לימודיים בדגש על למידה חקר סביב נושא מים, בתי גידול לחים.

2. סיורים לניקיון וטיפוח המקום.

3. סיורים לימודים בדגש מורשת והיסטוריה של הכפר בדגש התפתחות המעיין לאורך השנים.

תושבי הכפר חשים גאווה גדולה כלפי האתר ופועלים רבות לשימורו וטיפוחו. בית הספר מחזק את הזיקה של התלמידים והתושבים 

באמצעות למידה מבוססת מקום סביב המעיין ובכך מחזק את תחושת השייכות של התלמידים כלפי המקום. המעיין מהווה מקום 

בעל ערך היסטורי חשוב ביותר ומקור לגאוות הכפר.

אימוץ נחל פרוד - נחל פרוד זורם סמוך לישוב ומהווה מקום בעל ערך לתושבי הכפר. תלמידי בית הספר, בהובלת המועצה הירוקה, 

אימצו את הנחל ופועלים לשימורו וטיפוח באמצעות סיורים למקום המשלבים פעילות ניקיון של המקום, פעילות חקר בנושא מים 

ובתי גידול לחים.

טבע עירוני - בבית הספר נערך סקר ציפורים בסביבה הקרובה בדגש על חשיבות השמירה על המגוון הביולוגי בדגש על ציפורים 

והעלאת המודעות לנושא. התלמידים לוקחים חלק פעיל ונעשתה פעילות הסברה של המועצה הירוקה לכלל התלמידים.

בניית קיר פסיפס מחומרים בשימוש חוזר - במרכז הכפר נבנה קיר פסיספס להנצחת מקום קדום ששימש בעבר לאיסוף חיטה. 

המקום חשוב עבור התושבים ומספר את ההיסטוריה הקדומה של הכפר. הפעילות נעשתה בשיתוף המל”ש והקהילה, ונעשה תוך 

שימוש בחומרים בשימוש חוזר. 

השתלמות מורים וכתיבת תלב”ס - מורי בית הספר עברו את ההשתלמות “התכנית המשולבת לחינוך לקיימות” ונכתב תלב”ס על 

הנושאים שהוזכרו לעיל. ההשתלמות תרמה בחיבור המורים ותלמידים לנושאים ויצירת זיקה למקום, תחושת אכפתיות ואחריות. 

היה ויש לנו: פורשים כנף - שיתוף החברה להגנת הטבע ורשות הטבע והגנים; כן לציפור - החברה להגנת הטבע; נתיב האור - חברת 

חשמל; ימי ניקיון - תכנית פעילות סביבתית, גם בכפר וגם בביה”ס; ימי מורשת בנושא ערכים.
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פורום עסקים ירוק - בשביל העשייה, התעשייה ומרחב שטוב יותר לחיות בו
איילת יוסט בן מרדכי, מנחה ברשת הירוקה, ציפי טל, מנהלת חט”ב אורט יד ליבוביץ’ וגלית בן נתן, מורה ללימודי סביב וגיאוגרפיה, 

אורט יד ליבוביץ’.

התכנית המשולבת לחינוך לקיימות, שפעלה בתשע”ג ,בהובלת הרשת הירוקה, בבי”ס אורט יד ליבוביץ בנתניה היוותה מקפצה אדירה 

לקידום החינוך לקיימות ברוח אקטיביסטית וחברתית בבי”ס ובקהילה הקרובה. באמצעות ההכשרה והבנייה של תכנית לימודית, 

התכנית חיברה חלק נרחב מצוות המורים לתפישת הקיימות, שעד כה היתה בידיה הנאמנות אך יחידות של המורה גלית בן נתן. 

במקביל, התכנית המשולבת הקנתה “משקפיים של קיימות” לעשייה המגוונת הקיימת בביה”ס ובכך יצרה שפה אחידה וראייה של 

הקיימות כתפישה אסטרטגית כוללת בבית ספר. בנוסף, התכנית הובילה לחיבורים, ללמידה וליישום של הפדגוגיה של הקיימות כלפי 

חוץ - ביחד עם קהילת בעלי העסקים שסביבם, העירייה ואחרים.

בתהליך ארוך ומלמד נבנה “פורום עסקים ירוק”. בית ספר שוכן באזור תעשייה אפור, והפורום הוקם על מנת לעודד עסקים במקום 

לחבור לערכי הקיימות ולקדם ביחד עם בית הספר ובתמיכת העירייה - מרחב ש”טוב יותר לחיות בו”. הקמת הפורום הקנתה לכולם 

- בעלי עסקים, אנשים מהקהילה, תלמידי  בין אנשים ממגזרים שונים בעלי אינטרסים מגוונים  לימוד מעמיק באומנות החיבורים 

חטיבה ותיכון, מורים, מנהלים, הורים, עיריית נתניה ועוד. במסגרת הפורום התקיימו פעולות שונות, כגון: מיפוי שותפים, מפגשים עם 

בעלי עסקים, גיוס נציגים של הקהילות במרחב, עשייה משותפת למען המרחב ועוד. 

פורום העסקים והלמידה שהובילה להקמתו, במסגרת התכנית המשולבת, עודדו למידה משמעותית -רלוונטית, מקומית ופורצת דרך, 

לכל מי שקשור לתהליך.

שילובים בקיימות - למידה משמעותית במערכת החינוך
שושי כהן, מנהלת תחום המדעים ומפמ”ר מנהל מדע וטכנולוגיה, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך, חני פלג, ממונה ארצית חינוך 

לקיימות, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך, זיוית לינדר, ראש אגף חינוך וקהילה, המשרד להגנת הסביבה

משרד החינוך והמשרד להגנת הסביבה פועלים בשיתוף פעולה במטרה לקדם את החינוך לקיימות בקרב כלל מוסדות החינוך.

ההוראה,  עובדי  כלל  בקרב  מודעות  לפתח  נועדו  בכלל  הסביבתי  ולחינוך  לקיימות  החינוך  לקידום  במערכת  הפועלות  התכניות 

מוסדות  בכלל  מקיים  חיים  אורח  ולקידום  התנהגות  לשינוי  ולהוביל  הסביבתי,  למשבר  לגורמים  הספר,  בתי  וקהילת  התלמידים, 

החינוך, בבתי הספר ובגני הילדים, בבית ובקהילה הרחבה יותר. התכניות מקדמות למידה משמעותית, בשל היותן רלוונטיות ובעלות 

ערך ומשמעות לתלמידים ולצוות המוסדי ומעורבותם בהשפעה על התנהגותם ועל סביבתם בלקיחת אחריות אישית. וזאת במטרה 

שהתלמידים הבוגרים, אזרחי העתיד, יהיו פעילים, אחראים, מעורבים ופועלים בסביבתם וקהילתם ברוח הקיימות. נוקטים עמדה, 

בעלי חשיבה ביקורתית, ומאמינים ביכולתם להוביל שינוי לצדק סביבתי וחברתי. 

ה תכנית המשולבת לחינוך לקיימות ותהליך ההסמכה למוסדות חינוך ירוקים מעצימים ומרחיבים את האפשרויות של בתי הספר 

וגני הילדים,  השותפים לתכנית, לקיים ולטפח למידה משמעותית בהקשרים מגוונים. בתפיסת העולם של התכנית לחינוך לקיימות 

למידה  מטרות  של  הגדרה  כמו  משמעותיים,  והערכה  הוראה-למידה  תהליכי  של  מרכזיים  מאפיינים  למעשה  הלכה  מתקיימים 

אופרטיביות, התאמה לשונות של לומדים, אסטרטגיות הוראה- למידה מגוונות, דרכי הערכה חלופיות, תכנון לימודים מערכתי רב 

תחומי, שיתוף פעולה בין בית הספר לגופים לא פורמליים במערכת החינוך והטמעת התכנית באמצעות תהליכי הכשרה ולווי בית 

ספריים ובגני הילדים. הנושאים המשולבים בתכנית נוגעים בסוגיות שהינן רלוונטיות ובעלות ערך לחיי היום יום של הלומדים ויוצרות 

אצלם ענין ומעורבות אישית וחברתית לבעיות סביבם. במסגרת התכנית חינוך לקיימות התלמידים חווים התנסויות שכליות, רגשיות, 

גופניות, אומנותיות, התורמות לפיתוח חשיבה מסדר גבוה ומזמנות להם  עיסוק אותנטי בסוגיות ודילמות סביבתיות, תוך יישום של 

מיומנויות המאה ה-21.

בהתאם לכך, התכנית תורמת לפיתוח דרכי חשיבה ולמידה כמו חשיבה יצירתית וביקורתית, יכולת של פתרון בעיות וקבלת החלטות, 

דרכים לתקשורת ולעבודה שיתופית. בנוסף, העיסוק בחינוך לקיימות תורם להבנייה של מגוון אוריינויות-לשונית, מתמטית, מדעית 

וטכנולוגית- הדרושות לתפקוד יעיל של בוגר מערכת החינוך לתפקוד בעידן הנוכחי ולפיתוח ערכים חברתיים של אחריות אישית 

ומעורבות חברתית, אזרחות מקומית וגלובלית, מודעות וגמישות רב-תרבותית. למידה משמעותית של נושאים כמו פיתוח בר קיימא, 

צמצום פסולת, זיהום אוויר ומים, שינוי הרגלי צריכה ועוד תוביל את הלומדים לפיתוח מודעות סביבתית, לשינוי דרכי התנהגות ברמה 

האישית והחברתית ולטיפוח אזרחים פעילים בחברה המשפיעים ותורמים לה כאחד.
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כמחנכים מוטלת עלינו האחריות להקנות לתלמידינו את אהבת הארץ, את הנכונות לפעול למען ערכי השמירה על הטבע, אוצרותיה 

והמשך קיומם התקין של מערכות אקולוגיות, ברמה המקומית והעולמית. מחובתנו לעורר אצלם את השאלות באיזה נוף נחיה? איזו 

ארץ נשאיר לדורות הבאים מהם השיקולים שצריך לקחת בחשבון בקבלת החלטות אישיות, מקומיות ולאומיות.

משרד החינוך והמשרד להגנת הסביבה שותפים לאמונה כי בוגר בית הספר הפועל ברוח הקיימות יהיה אזרח פעיל, אחראי, מעורב 

ופועל בסביבתו וחברתו, נוקט עמדה ובעל חשיבה ביקורתית, מאמין ביכולת להוביל שינוי לצדק סביבתי וחברתי.

ה תכנית המשולבת לחינוך לקיימות שפותחה על ידי משרד החינוך והמשרד להגנת הסביבה ובשיתוף הגופים הירוקים, מתבססת על 

שבעה עקרונות שבאמצעותם מתממשת למידה משמעותית בנושאים של חינוך לקיימות במוסדות החינוך: 

	•צוות בראשות מנהלי מוסדות החינוך מחויבים, מעורבים ונותנים דוגמה אישית. הלימה בין מסר גלוי למסר סמוי.
	•ביה”ס פועל באופן מתמיד לצמצום טביעת הרגל האקולוגית ותרבות הצריכה שלו.

	•למידה מבוססת מקום- למידה ויישום רלוונטיים למרחב היישובי ומרחבי למידה מקיימים בביה”ס.
מורים  להורים, העצמת  מורים  בין  מורים לתלמידים,  בין  כבוד  רחבים:  בהיבטים  גומלין  יחסי   - מיטבי  בית ספרי  טיפוח אקלים  •	

ותלמידים.

	•תכנית עבודה בית ספרית, הכוללת חזון, אירועים, פעילויות ונקודות ציון לאורך של השנה בסימן הקיימות.
	•תכנית לימודים המדגישה - הרחבת בסיס הידע ופדגוגיה חווייתית - משמעותית, חשיבה ביקורתית, למידה פעילה חוץ כיתתית, 

למידת חקר ופתרון בעיות בסביבה ועוד.

	•ביה”ס מנהל דיאלוג מתמיד עם הקהילה הבית ספרית והיישובית תוך הרחבת מעגלי השפעה )ומרכז הפצת ידע( לעידוד הקיימות 
ושיתופי פעולה.

תהליך ההסמכה לבית ספר ירוק שאותו מובילים המשרד להגנת הסביבה ומשרד החינוך פותח במטרה להטמיע עקרונות קיימות 

ופיתוח בר קיימא בבתי הספר ולהנחיל אורח חיים מקיים.

למידה משמעותית מייחסת חשיבות רבה לתפקידו של הצוות החינוכי, לסביבת הלמידה, ולמקומם של האתגרים והשגרות הבית 

ספריות לקידום תנאים מחוללי למידה משמעותית. זהו הרציונל שנמצא בבסיסו של החינוך לקיימות ובא ביטוי בקריטריונים להסמכה 

בהם נדרשים בתי הספר לעמוד: 

	•שילוב תכני הקיימות ב תכנית הלימודים הבית ספרית 
	•ניהול אורח חיים מקיים המעניק כלים יישומיים לשמירה על משאבי הטבע וניהול יעיל ומושכל שלהם. 

	•קידום אזרחות פעילה כולל עשייה אקטיבית חוץ בית ספרית המקדמת מעורבות, מחויבות וזיקה ליישוב, לארץ ולמדינה. 
	•נראות ירוקה בית ספרית המשמשת כלי להטמעת תכני הקיימות באופן יצירתי ומשמעותי.

	•הנהגה ירוקה מובילה תהליכים של מנהיגות ומעורבות חברתית וסביבתית.
	•הכשרת מורים בנושאי קיימות וסביבה במטרה לפתח שפה בית ספרית ולהוות מופת ודוגמה אישית.

 

בי”ס היסודי “הבונים” 
רותי שטרנברג, מנהלת בית הספר הניסוי הבונים

בי”ס היסודי “הבונים” הנו מהוותיקים בחיפה אשר הוסמך לאחרונה כבי”ס “ירוק מתמיד”.

החל משנת הלימודים תשע”א “הבונים” הנו בית ספר ניסויי, המקדם את הלמידה בו באמצעות “פדגוגיה יוצרת”- חינוך מתוך עקרונות 

מנחים של יצירה ולמידה, אשר מובילים לעשייה הדדית חווייתית, המאפשרת מרחב לביטוי עצמי ויצירה עצמית, כמו גם לבניית 

דיאלוג משותף ומערכת יחסים בין בני האדם בבית הספר ובינם לבין הסביבה:

• שימוש הוליסטי באמנות ויצירתיות המאפשר מגוון דרכים ללמידה משמעותית, לגילוי עצמי ולביטוי עצמי.	

• שימוש ב"פדגוגיה יצירתית" כתכלית חינוכית וכדרך להשגת הישגים לימודיים וחברתיים.	

• תהליך היצירה כ"נקודת המגוז" של החינוך באמצעות “פדגוגיה יצירתית”.	

• הפיכת המורה לשותף מוביל בתהליך הלמידה. 	

• הפיכת התלמיד לשותף מוביל בתהליך ההוראה.	

השתלמות המורים “התכנית המשולבת לחינוך לקיימות”, בהיותה תכנית גמישה “הנתפרת כחליפה אישית” לכל מוסד חינוכי לפי 

רב- מקצועית  הנחייה  סיורים,  סדנאות,  הרצאות,  כללה  ההשתלמות  אותו.  ומינפה  הניסוי  לרוח  היטב  התחברה  וצרכיו,  מאפייניו 
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תחומית בהתאמה אישית, ובכך סייעהו לצוות המורים לפתח בעצמו כלים ייחודיים להובלת “פדגוגיה יוצרת” ברוח ביה”ס, סביבתו 

הטבעית והחברתית, ועקרונות הקיימות.

ברוח הניסוי, משולב מגוון פעילויות חווייתית וחוץ-כיתתיות בנושא טבע, סביבה וקיימות בתכנית הלימודים הבית-ספרית בכל תחומי 

הדעת. במסגרת ההשתלמות אוגדו השיעורים לתלב”ס מאורגן סביב רציונל מוגדר ומובנה, הכולל פעילות ולמידה משותפת לקהילת 

ביה”ס כולה: תלמידי כלל השכבות, מורים, הורים, תושבים, בתי”ס שכנים ומעגלי קהילה הולכים ומתרחבים.

כלים מרכזיים ללמידה משמעותית בהם נעשה שימוש בביה”ס:

• שימוש במגוון מרחבי למידה: בתוך ביה”ס )גינה אקולוגית, כתת קק”ל, חצר ביה”ס(, בשכונה )גינה קהילתית, “גבעת זמר”- שטח 	

פתוח העובר תהליך של פיתוח(, שטחים פתוחים בסביבת השכונה )נחל רמז-זיו, חורשת “הבונים”( ואף במרחב העירוני הרחב 

)חופי חיפה ונחל הקישון(.

• במסגרת הניסוי משלב ביה”ס בין תחומי הדעת השונים ומתקיימים בו שיעורים ב-”דו” )מורים משני תחומי דעת שונים מעבירים 	

שיעורים משותפים רב-תחומיים(. באופן זה מרחיבים גם המורים וגם התלמידים את נקודות המבט ומרחבי ההתייחסות לכל 

נושא. 

• בניית שיעורים המשלבים מגוון תחומי דעת, אשר עוסקים בנושאים מקומיים המעסיקים את הקהילה המזינה את ביה”ס )למידה 	

מבוססת מקום בדגש סביבה וקיימות(.

• עיסוק בסוגיות מקומיות מחייב שימוש במגוון חומרי למידה ודרכי השגת מידע מעבר לספרי הלימוד הרשמיים, ביניהם: כתבות 	

ומדורות שונים, התבוננות אישית/קבוצתית בתהליכים בעת  דוחות סביבתיים, שיח עם חברי קהילה מתחומים  תקשורתיות, 

התרחשותם ועוד.

• העוסקים 	 מסרים  והעברת  הוראה  חקר,  כלי  התנסות  תוך  מפתחים  אקטואליות,  מקומיות  סוגיות  חוקרים  עצמם  התלמידים 

והוראת  כלים  פיתוח  חקר,  דרכי  )מגוון  לו  ומחוצה  בביה”ס  אחרים  לתלמידים  הללו  הפעילויות  ומעבירים את  אלה,  בסוגיות 

עמיתים(.

• פיתוח כלי למידה שאינם מבוססים על למידה פרונטאלית בכתה, כגון: משחקים, פעילות חוץ כתתית, חקר, דיונים קבוצתיים 	

עם תלמידים מבתי”ס אחרים, יצירה והבעה אמנותית.
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מושב 9: חינוך סביבתי בחינוך הקדם יסודי - 
למידה משמעותית לחיים

טבע בגן- גן בטבע
סביבתי  לחינוך  מרכז העשרה  ומנהלת  החינוך  יסודי, משרד  קדם  לחינוך  א’  אגף  סביבתי,  לחינוך  ארצית  מדריכה  ברברה אנדרס, 

קהילתי לגיל הרל בתל אביב.

"אף ילד לא צריך לגדול כך, שאינו יהיה מודע למקהלת השחר של ציפורי האביב. כי במקהלת השחר שומעים את פעימות החיים עצמם." 

)רייצ’ל קרסון(

במסגרת החינוך הסביבתי בגני ילדים ובתהליך ההסמכה של גן ירוק )תכנית משותפת של משרד החינוך, האגף לחינוך קדם יסודי 

והמשרד להגנת הסביבה(, ובעזרת רשויות, מקדמים בגני ילדים גינות אקולוגיות, גינות טבע וגינות מכל סוג. ייעודם לקדם איכות חיים 

בגן, אקלים חינוכי, הטמעת החינוך של ערכי הסביבה, כגון טיפוח אהבה לטבע, חמלה ויחס הוגן כלפי בעלי חיים, ותרבות הצריכה.

מרחבים טבעיים בחצר הגן מאפשרים עבור ילדי הגן חוויה רב חושית, מפגש יום יומי עם עולם החי והצומח, שחשוב ליצירת קשר 

חיובי עם עולם הטבע. סביבות החיים בגינת הטבע, כמו ערוגה של פרחי בר, משתנות לאורך עונות השנה ומזמינות בעלי חיים קטנים 

כגון חיפושיות, פרפרים ונותנים מענה ליכולת הפליאה הטבעית של ילד, לסקרנות הטבעית ולכן משמעותיים עבור ילדים צעירים. 

בליווי של מבוגר לומדים הילדים להתבונן, להקשיב, לדאוג ולהיות אכפתיים ליצורים חיים. מפתחים רגשי חמלה כלפי בעלי חיים 

ומבינים את יחסי הגומלין בטבע. הם מתבוננים בסקרנות, בעידוד הגננת או הסייעת שמתרגשת בעצמה, על שינוי העלה, צבע הענן, 

רחשי הרוח וההבדלים שבין עונת הגשם ועונת היובש. 

בגינת הירק, לומדים הילדים מיומנויות של גידול מזון, הכנת מטעמים מן הגינה וכך מכירים מתוך התנסות אישית את ערך גידול המזון 

ושמחת היבול אחרי ימים של טיפוח, השקיה והמתנה בסבלנות. 

שאריות האוכל מוחזרים לקומפוסט ומשמשים לדישון גינת הירק, שדה החיטה והבוסתן וכך מכירים ילדי הגן את תהליכי המחזור 

וההפרדה של פסולת אורגני וא-אורגני.

גינה מכל סוג בחצר הגן חשובה לאיכות החיים ולבריאות של ילדים צעירים: הצמחים בה מפחיתים את זיהום האוויר, בולמים רעש 

ומווסתים את הטמפרטורה בחמש מעלות בממוצע. משטחים טבעיים הם בריאים לריצה והליכה ובכלל מתאימים לאופן )הטבעי( 

שבו ילדים נעים בסביבתם. 

על פי מחקרים, יציאה לטיול שבועי למרחב טבעי עם ילדי הגן אינו מספיק על מנת ליצור קשר חיובי עם הטבע. בישראל, בגלל סיבות 

רבות, קיים קושי לצאת לטיול יום יומי ולכן חשוב במיוחד ליצור מרחבים כאלה קודם כל בחצר הגן. 

בעולם ובישראל, רב הילדים הצעירים גדלים בישוב עירוני ונמצאים רב היום בתוך כתלי מוסדות החינוך, בבית ולעתים בסביבות חד 

גוניות. בשעות הפנאי חשופים ילדים צעירים לתרבות המחשב, לטלוויזיה ולקניונים, וכך מאבדים הילדים את הקשר הספונטני עם 

סביבות טבעיות וסביבות חקלאיות, שהוו לאורך כל ההיסטוריה של האנושות מקום להיכרות צמחים ובעלי חיים, עם מאפייני עונות 

השנה, להיכרות עם יחסי גומלין בטבע, מקום להשראה לפעילות יצירתית ומקור למזון.

 Last Child“ - ”בספרו “הילד האחרון ביער .)Louv ,2008( הפרעת חוסר הטבע, או “הפרעת החסך בטבע”, הוא מונח שהוטבע על ידי

in the Woods”. ריצ’רד לוב מראה שהילדים של היום מנוכרים מהטבע בסביבה הקרובה. אמנם הם מכירים את חיות הג’ונגל כשביקרו 
עם הוריהם בגני חיות, אבל הם לא פגשו חיית בר או טפסו על עצים. לראשונה בישראל, הופכים, בשנים האחרונות, בכמה רשויות, 

חצרות גני ילדים ממקומות אפורים ולא רלוונטיים עבור צרכים התפתחותיים של ילדים צעירים לחצרות למען הבריאות ו”החידוש”. 

במגביל, צוותי גן ורשויות רבים עושים מאמצים להפוך את חצרי גני הילדים למקומות טבעיים וקסומים התואמים את התפתחות 

הילד, ויש ביניהם צוותי גנים שמכניסים אלמנטים של יער לחצר הגן.
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תראי איזה יופי! התבוננות, סקרנות ופליאה בהוראת סטודנטיות לגיל הרך 
נירית אסף ומרוה שמואל, הפקולטה למדעים, מכללת סמינר הקיבוצים לחינוך, טכנולוגיה ואמנויות 

"עולמו של ילד הוא רענן וחדש ויפה, מלא פליאה והתרגשות...אם ילד אמור לשמר חי את תחושת הפליאה המולדת שלו בלי מתנות מפייות, 

הוא צריך את הליווי של לפחות מבוגר אחד שיוכל להשתתף בזה, דרך גילוי מחדש עם הילד את השמחה, ההתלהבות והמסתורין של העולם 

בו אנו חיים." )רייצ’ל קרסון, 1950(

יכולת ההתבוננות, יצר הסקרנות והרצון לבדוק, לגעת ולחקור - הם חלק מתכונות של ילדים בכלל וילדי הגן בפרט. נוסיף לכך את 

תחושת האהבה לטבע הקיימת מלידה אצל ילדים ונקבל ילדי גן המחוברים ואוהבים את הטבע. הם אינם מפחדים להרים חיפושית או 

זחל של פרפר, הם יודעים להתבונן מקרוב, לגעת, להריח, לטעום ולשאול לשאול ולשאול. ואילו עלינו המבוגרים ללוות את הילדים 

בחוויות אלו.

במציאות בה אנו חיים ומגדלים את ילדינו, רובה של האוכלוסייה בארץ חיה בערים, בהן החשיפה לטבע קטנה. גני הילדים המצומצמים 

כרוכה  הגן  לגדר  מחוץ  אל  היציאה  ואילו  הסביבה,  את  ולחקור  לחפש  לילדים  ניתן  בה  טבע  חלקת  מכילים  אינם  לרב  בשטחם, 

בהתארגנות מורכבת. התוצאה היא שהמציאות, לאורך השנים, הכתיבה את התרחקות גני הילדים מהטבע. בשנים האחרונות, עם 

הרך  לגיל  גננות  בהכשרת  גם  הילדים.  לגן  והסביבה  הטבע  תחומי  חוזרים  בחינוך,  והטבע  הסביבה  של  חשיבותה  בהבנת  העלייה 

ו”בעלי חיים”, אנו מתמודדות עם פער  “גינה”  גננות בקורסים של  ניתנת חשיבות רבה לנושאים אלו. כמרצות העוסקות בהכשרת 

אלו,  סטודנטיות  זה.  נושא  עם  מהסטודנטיות  חלק  שחווות  הקושי  לבין  ילדים  אצל  הנושא  ובאהבת  בחשיבות  להבנתנו,  הקיים, 

ההולכות להיות גננות, גדלו ברובן בגנים העירוניים חסרי הזיקה לטבע. כבוגרות הן רחוקות מרחק רב מהטבע והסביבה, הן חשות 

יכנסו  והסביבה  וחוסר נחת בלגעת באדמה, לא כל שכן, להחזיק בעל-חיים כמו מקלון על כף היד. על מנת שנושאי הטבע  פחד 

בעצמן.  זאת  לחוות  עליהן  אלו,  מנושאים  בפליאתם  הילדים  את  ללוות  יוכלו  אלו  שגננות  מנת  על  בעתיד,  אלו  גננות  של   לגנים 

משימתנו, אם כך, בקורסי הטבע היא להעביר את הסטודנטית את החוויה הרב-חושית, את ההתבוננות, את הפליאה ואת הסקרנות 

הנגזרת מהן. לא פשוט לנסות ולהחזיר את הגננות לעתיד להיות ילדות בגן... איך יוצרים את השילוב בין החוויה והסקרנות ללמידה 

ברמת המבוגר? איך מקרבים לעולם זה מישהו שכל כך התרחק ממנו?

לאורך השנים בהן אנו מעבירות קורסים אלו, חווינו עם הסטודנטיות חוויות רבות. בהרצאה נציג את התהליך שהסטודנטיות, ואנו 

ביחד איתן, עוברות במהלך הקורס, ניתן דוגמאות ליצירת חווית הפליאה ופיתוח הסקרנות אצל הסטודנטיות. החוויה המרגשת ביותר 

והשיתוף שיוצרות עמנו הסטודנטיות בתום הקורס, בהגיען לעבוד כגננות בגנים שם הן מיישמות את שנלמד  מצידנו היא הקשר 

באהבה.

גינת הבושם של ילדי הטבע
שירין בושניאק, מנהלת אשכול גנים “ילדי טבע”, כפר מנדא, משרד החינוך

לגיל הרך יש השפעה גדולה על התפתחות האדם והצלחתו לעתיד. מחקרים רבים בגיל הרך מצביעים על חשיבות ההשקעה משלב 

הלידה ולאורך חמש השנים הראשונים בחיי הילד. המודעות להשקעה ברווחתם של הילדים החל מגיל הרך זוכה היום להכרה רחבה 

אנו  כאשר   ,  )Shonkoff and Phillips, 2000( קיימא  וברת  מוצלחת משגשגת  בריאה,  חברה  לבניית  והבסיסי  היסוד  אבן  ומהווה 

משקיעים בתבונה בילדים.

המשותפים,  במשאבים  והיעיל  המושכל  השימוש  לילדים.  שמזדמנים  הכלכליים  החברתיים  במשאבים  תלויה  הילדים  התפתחות 

המספק ביטחון, גירוי, רווחה ואמפתיה לאחר עשוי לתרום להתפתחות תקינה של ילדי היום- אזרחי העתיד של העולם הגלובאלי 

.)National Scientific Council on Child Development, 2007( הרב-תרבותי

ויחסים סביבתיים, לימודיים וחברתיים, דרך  מהתאוריות והמחקרים אנו רואים חשיבות גדולה להתחיל מגיל הרך בפיתוח ערכים 

הנאה ומגע ישיר עם הסביבה והפעלת החושים, בכדי להגיע לרמת למידה עמוקה והשרשת ערכים ואכפתיות לסביבה.

הצעד שלנו התחיל בגינת הבושם- המקום היפה והאסתטי שמאפיין אשכול גנים “ילדי הטבע” כפר מנדא. הגינה מכילה בתוכה סוגים 

שונים של צמחים )עצים ,עציצים, צמחי מרפה, ורדים מכל הסוגים והצבעים(, פינת חי, חממה, בריכת דגים, מפעל ליצירת בשמים, 

משטח דשא, מזרקה בצורת מפל וטבון לאפייה.

הגינה עוצבה בצורה שנותנת תחושת חיבור לטבע מהרגע הראשון שנכנסים אליה. הילדים מתחילים להסתובב בין הצמחים והוורדים 

תוך הליכה על שבילים עשויי שברי קרמיקה ומתבוננים בעולם החי, דבר הגורם להם לשאול, לחקור, להתנסות בתהליכי חקר שונים, 

ולנטוע זרעים ושתילים. הם חווים את תהליך הנביטה של הצמחים על כל שלביו בחממת הגינה ואחר כך בהעברתם לגינה ולשדה.
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כל החושים של הילד מופעלים בשמיעת הקולות השונות של המים שיורדים מהמפל הקטן שבנוי בגינה ושמראה את כוח המים 

הטבעי, וקולות הציפורים שמסתובבות שם. הילדים טועמים את הפרי והירק האורגני, מסתכלים בעיניים ועורכים תצפית על כל 

מה שמתרחש באופן טבעי באדמה ובטבע. הם מבינים את היחסים בין בעלי חיים הנמצאים בפינת החי המסתובבים בכל מקום, ועם 

כל השמחה הם רואים איך חיים הדגים בבריכה שלהם. לצורך בחירת סוג הצמח שהם רוצים לייצר ולהפיק ממנו מוצר טבעי )שמן, 

תרופות, בושם, סבון ריחני ועוד...(, שחומר הגלם שלו לקוח מהגינה, הילדים מריחים את צמחי המרפה והורדים ומכירים אותם טוב. 

תהליך היצור התעשייתי מדעי מתרחש בתוך מפעל הגינה שבנוי מתבן וסיד בכדי לשמור על טמפרטורה מתאימה במטרה לחסוך 

חדשנית  טכנולוגית  פינה  גם  קיימת  המסורתית.  בשיטה  המוצר  את  מכינים  והילדים  מורשתית  ישיבה  פינת  יש  במפעל  באנרגיה. 

שהילדים גם מתנסים בה בשיטה אחרת, תוך בדיקת נושאים כגון כמויות ולומדים יתרונות וחסרונות של כל שיטה. הילדים מכינים 

ההורים,  בהשתתפות  בגינה  שנערך  השנתי  הטבע  ילדי  בשוק  אותם  למכור  בכדי  ואומנותיות  אריזות אסתטיות  עם  רבים  מוצרים 

המועצה המקומית, נציגי משרד החינוך, קהילת גננות מהאזור, בנוסף לגופים ואנשים אחרים מקומיים ומחוץ לכפר. 

על  השמירה  חשיבות  לגבי  עתידית  ראיה  מתוך  מנדא.  כפר  את  שמאפיין  אלבטוף  שדה  של  המדהים  הנוף  על  משקיף  האשכול 

הטבע והבריאות החלטנו לשכור שטח מהשדה, והילדים נהנים מההתנסות שלהם בטיפוח האדמה ונטיעת השתילים שגדלו בחממת 

האשכול והעברתם לשדה, שם הם מתנסים בשיטות שונות של חקלאות, מפתחים רגש האהבה לאדמה, נושמים ומריחים את האוויר 

הנקי ולומדים איך לגדל ירקות אורגניים ובריאים. 

עם כל החוויות האלה הם נדבקים לאהבת טבע אדמה וסביבה: הילדים מסתובבים בגינה ובשדה כמו דבורה, עוברים בין הצמחים 

והוורדים בכיף, ותוך הנאה לומדים ובונים קשרים חשובים עם הטבע ובעלי חיים ומפתחים ערכים סביבתיים ומדעיים חיוביים כלפי 

הטבע והסביבה. 

גן ילדים, השראה וסביבה ומה שביניהם
אסתר ברוקס, מנהלת המחלקה הפדגוגית באגף לחינוך קדם יסודי, המינהל הפדגוגי, משרד החינוך

העידן שלנו מתאפיין בשינויים בסביבה התרבותית, החומרית והטכנולוגית. עם זאת, גן הילדים במאה ה-XXI במדינת ישראל אינו 

שונה מהותית מזה של המאה שעברה. ניתן למצוא את אותן הפינות, המשחקים, הצעצועים, המתקנים, החומרים וכו’, ואף את אותם 

הקירות והלוחות אליהם נוספו בצורה הדרגתית עוד ועוד פריטים עד כדי איום של “הפצצת גירויים” ויזואליים על כל הבאים לגן. 

ניתן לומר אף שקירות הגן הפכו למעין “חומה” מטאפורית, ה”מגנה” על ילדי הגן מהשפעות הסביבה התרבותיות והחברתיות על הגן. 

“סגירת הגן” למה שקורה סביבו יוצרת לעיתים העדר זרימה ואף נתק בין גן-ילדים לבין החברה בה ילדות וילדי הגן גדלים. מטרות 

המאמר הן לנסות ולהזיז את “החומה” הזאת ולעורר השראה לשינוי הסביבה החינוכית בגן-הילדים תוך עידוד ליצירת יחסי גומלין 

וזרימה גדולים יותר בין מה שקורה בגן לבין מה שקורה בסביבה התרבותית-חברתית.

תחומי  לכל  המתייחסת  ההתפתחותית-מערכתית  הגישה  בתשתית  היא  התרבותית-חברתית  הסביבה  אל  לפתיחות  השאיפה 

ההתפתחות של הילדים וליחסי הגומלין הרב-כיווניים בין מרכיבי האישיות שלהם לבין מרכיבי הסביבה. על פי גישה זאת, ההתפתחות 

בגיל הרך נתונה להשפעות משולבות והדדיות של מאפייני הילד, מאפייני משפחתו, המסגרת החינוכית, הקהילה והסביבה החברתית, 

הכלכלית והתרבותית בה הוא חי )Bronfenbrenner, 1989 בתוך: עשייה חינוכית בגן-הילדים, 2010(. 

על פי הגישה האקולוגית הלמידה והידע האנושיים מתפתחים בהקשרים חברתיים, תרבותיים וחומריים ובשיתוף פעולה בין בעלי 

רקע שונה או בין בעלי יכולות או נקודות ראות שונות )Bronfenbrenner 1979;Vygotsky 1978 בתוך: תובל וגוברמן, 2013(. הידע 

מבוזר בין השותפים לחברה, ואי-אפשר להפריד בין בני האדם, המושגים, הכלים התרבותיים והתוצרים התרבותיים. 

ילדים חייבות להתבסס על ההכרה בחשיבותו של הידע שהילדים מביאים אתם, כמו גם על שימוש  “אינטראקציות פדגוגיות עם 

בנכסים התרבותיים של החברות שבתוכן הם חיים וכן על שיתוף פעולה עם הדמויות המשמעותיות בחיי הילדים, דהיינו ההורים 

ודמויות נוספות )אחאים, מטפלים(, שהילדים קשורים אליהן” )תובל וגוברמן, 2013(.

המושג אוסמוזה )“osmosis” שפירושה תנועה של חלקיקי נוזל דרך קרום חדיר־למחצה ממקום של ריכוז גבוה למקום של ריכוז נמוך, 

עד לשוויון ריכוזים( שנתבע על ידי אסכולת רג’יו אמיליה שבאיטליה, עשוי לשמש לנו כמטאפורה מתאימה להבנת חשיבות יחסי 

הגומלין בין הגן החוצה ובחזרה, “אוסמוזה עם העולם החיצון”, ביצירת סביבה חינוכית המהווה תמצית וזיקוק של החברה הסובבת 

)Ceppi & Zini, 1998(. יתר על כן, יחסי גומלין, זרימה וחיבורים בין המעגלים השונים סביב ילדי הגן - יש בכוחם להעשיר ולתרום 

להתפתחות וללמידה של הילדות והילדים בגן.
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גחליליות, עטלפים וינשופים: המחלקה לעניינים ליליים - מהטבע לסטודיו ומשם אל הגלריה, 
אל הסביבה המשפחתית אל הכתה ואל הגן 

ומרצה  ומדע, המכללה האקדמית בית ברל  ומפתחת תכניות במרכז לאמנות  ואוצרת, מרצה  יזרעאל, אמנית  וטל  קרוליין מקסוול 

במכללת תלפיות

הלילה במרחב  “Department of Nocturnal Affairs” שואב את השראתו ממאפייניו של  ליליים”  לעניינים  “המחלקה  הפרויקט 

העירוני ומנוכחותם הסמויה של בעלי החיים הליליים. הפרויקט, שהוא שיתוף פעולה מתמשך בין האמניות קרוליין מקסוול וטל 

יזרעאל, החל את דרכו בשנת 2008 בביאנאלה “GLOW” של סנטה מוניקה בקליפורניה, שם הקימו האמניות “משרד לילי” ללא קירות 

בלב פארק פליסדס. ה”מחלקה לעניינים ליליים” הומצאה במטרה להנכיח את קיומן החבוי והכמעט נסתר של חיות הלילה. מאז 

הוצג הפרויקט בפסטיבלים וגלריות ברחבי קליפורניה ובארץ כשלפני כל תצוגה נערך מחקר אזורי סביבתי בהשראתו נבנה מחדש 

הפרויקט והותאם למקום ולהתרחשויות הליליות המקומיות. 

המבקרים במחלקה מתבקשים לספר ולדווח לאמניות שמאיישות את המשרד על מפגשים בהם נתקלו בבעלי חיים ליליים. הסיפורים 

הליליים מוקלדים על מכונת כתיבה וכל מדווח מקבל עותק חתום של דווחו, עותק נוסף של הדוח מתויק ומתווסף לארכיון הפרויקט. 

מיקום המראות הליליים מסומן על גבי מפה ועל גבי גלובוס בסיכות צבעוניות. לכל בעל חיים צבע מייצג, כך שהסימונים על גבי 

המפה הופכים במהלך אירוע האמנות למעין רסס ססגוני של צבעים זוהרים המתעדים את והמעידים על מיקומם של בעלי החיים 

הליליים בארץ ובעולם. 

בני משפחתם  בלווי  לדווח למחלקה  הגיל הרך המגיעים  ילדי  אוכלוסיית  הינם  מן המדווחים למחלקה  נכבד  במהלך השנים חלק 

באירועי אמנות ולאחרונה גם במסגרת פעילות ניסיונית בגני ילדים. האמניות זיהו את העניין יוצא הדופן של הילדים בפעולת הדיווח 

ובחשיבות שהם מקדישים לכל אחד משלבי התהליך: זיהוי בעל החיים ותיאורו, דווח על הסביבה בה נראה וכיצד התנהל בה, תיאור 

תחושותיו של המדווח בעת המפגש עם בעל החיים, סימון מראה מקום המפגש על גבי המפה וקבלת עותק של הדוח בסיומו של 

התהליך. 

בסביבתם  להתבונן  משפחתם  בני  את  רותמים  הם  משפחתיים”.  התבוננות  “סוכני  ל  הופכים  הילדים  הדיווח  לאחר  רבות  פעמים 

הקרובה בשעות החשיכה ובשעות היום, הם מחפשים סימנים המעידים על נוכחותם של בעלי החיים הליליים ומבקשים להתחקות 

אחר אורחותיהם.

חווית הביקור במחלקה מאפשרת למבקר הצעיר למידה רב תחומית. הביקור מפנה זרקור אל התנסויותיו הסביבתיות האישיות של 

הילד תוך שימוש ביכולותיו הלשוניות והנרטיביות כדי לתאר את חוויות אלו. מהלך הדיווח הינו הדרגתי וכולל שאלות מנחות אשר 

מסייעות למבקר לבנות סכמה נרטיבית של חווייתו. בנוסף, נחשף הילד לסוג אמנות שלרוב לא פגש בה קודם לכן, למושגים כמו 

מיפוי, הגדרה ודווח ולהבחנה בין תכונות של בעלי חיים ליליים לעומת בעלי חיים הפעילים ביום. הדוח המודפס מהווה עבור הילדים 

גושפנקא לחשיבות ההתבוננות בסביבה ולחשיבות חווייתם האישית. התנסויות אלה זוכות למהלך תיעוד המעצים ומחדד את קשריו 

של הילד אל סביבתו.

שער לחצר הגן
ומרצה  גן, מדריכה מחוזית לחינוך לבריאות, משרד החינוך  צוות מרכז דע  ציון, חברת  גן ארבל, מבשרת  שרית קפלנסקי, מנהלת 

במכללה האקדמית ע”ש דויד ילין.

ממליצים  טבע  ושוחרי  מחנכים  במחלוקת.  שנויה  אינה  הקוגניטיבי,  מההיבט  והן  הנפש  לשלוות  הן  בטבע,  טיולים  של  החשיבות 

לאנשי הוראה לצאת עם הילדים לטיולים וכן לחנך לסביבות ירוקות בכל מסגרות החינוך. כיום במסגרת גן הילדים ישנו קושי רב 

בהתארגנות ויציאה לטיול פשוט בסביבות הגן, יתרה מכך ברוב איזורי הערים אין לאן לצאת. בפרזנטציה קצרה זו, ברצוני לשתף 

אתכם באחריות שמוטלת עלינו המחנכים בגיל הרך ליצור סביבות ירוקות בחצר הגן לילדינו ולקהילה בישוב. הפעילות בחצר הגן 

מהווה חלק מתכנית הלימודים בגן הילדים. תכנית עבודה שנתית, המשלבת מסלול עצים בעקבות לוח השנה, מאפשרת יצירת יחידת 

זמן אחת של חצר וגן, שבתוכה זרימה חופשית של פעילויות המשלבות מיומנויות חקר. כך, חצר הגן הופכת למקום משמעותי המחובר 

בקשר ישיר לתוכניות הליבה. הילדים חווים חוויה חושית מלאה, אשר אינה מתמצית בטבילת תפוח בדבש ומניית גרגרי רימון, אלא 

כוללת הכרה מעמיקה של העצים, משחק סביבם, התבוננות,, שאילת שאלות, ביצוע מעקב, מדידה ותיעוד,, והכל כחלק מהעשייה 

בגן. לגננות תפקיד חשוב בעיצוב הסביבה החינוכית, ובמקרה שלנו - הקמת בוסתן בשיתוף מלא של הילדים וההורים. תהליך בניית 
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הבוסתן, בחירת העצים, השילוט, הכנת כרטיסי מידע, תכנית ההשקיה וצורת ההשקיה ודיון בבעלי החיים שהבוסתן מזמן - כל אלה 

יכולים להיות חלק משיח שיתופי של הגננת והילדים. הפעילות סביב העץ נוגעת לכל החושים ומזמנת נגיעה בתחומי מדע מגוונים. 

הישיבה סביב העץ הופכת את הלמידה למשמעותית וקרובה לעולמו של הילד בגן. פעילות החקר והטיפול העקבי בעצים מפתחים 

את מודעותו של הילד לעושר ולגיוון שבסביבתו הקרובה, והקשר של הילד אל הטבע ילך ויתחזק. תהליך זה מהווה בסיס להמשך 

ההתעניינות ולפיתוח אמפתיה ורצון לשמור על העצים ועל הטבע גם בשנות החיים הבאות. הבוסתן והמרחב הירוק והפתוח של פרחי 

הבר בגן, קירב את כל הקהילה אל החצר. הורים ביקשו להקים ספסלים ליד שדה הבר שלאט לאט שינה מיעודו הראשוני כחצר גן 

הילדים והפך למקום מיפגש ומרגוע. 

נסיים בציטוט של הסופר, ההיסטוריון והסוציולוג האנגלי ה’ ג’ וולס: 

“אל לו לאדם להניח לשעון וללוח השנה לעוור את עיניו מלראות שכל רגע ורגע בטבע הוא נס ומסתורין”. 

זיכרו להניח לילדים להיות ילדים, לרוץ, לקפוץ ולצחוק, כי בין העצים בבוסתן יתגלה להם עולם ומלואו.
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מושב 10: מהי חוויה לימודית משמעותית
בעיני סטודנטים לחינוך?

שנת שמיטה - פעילות חוץ כיתתית ככלי לחינוך משמעותי לקיימות
דוד אפרים, יערה בן עמי, איילת כהן, ארז קפלן ושיראל ריבני

פרויקט במסגרת שנת התנסות בהתמחות מדעי סביבה וחקלאות, המכללה האקדמית בית ברל

מנחה: רפאלה בביש, מדריכה פדגוגית

מורים מאמנים: זוהר דויטש, עידו הרפז, נירית עצמון, אייל גרוסמן, מליסה שדל-בלום, נועם דונסקי

פרויקט זה התקיים במסגרת שנת התנסות של סטודנטים למדעי הסביבה והחקלאות במסלול העל יסודי בבית ברל, בשיתוף עם צוות 

מגמת אגרואקולוגיה- עירונית בתיכון “מוסינזון” שמשמש כאתר בית ספר מאמן להתנסות מקצועית של מורים ושל אנשי חינוך בחוג 

 1 PDS- professional development, school למדעי הסביבה והחקלאות במסגרת

מבוא 

תשע”ה היא שנת שמיטה, שנה שטומנת בחובה אתגר גדול, יחד עם הזדמנות נהדרת להוראה ושיח סביב נושאי קיימות. במוסינזון 

בחרנו להעמיד במרכז ההוראה החוץ כיתתית את הוראת החקלאות בראי שנת השמיטה. ביקשנו לקיים הוראה ולמידה משמעותית 

יישומית מחוצה לה. הלמידה החוץ כיתתית איפשרה לתלמידים לחוות את השטח,  תוך שילוב של הוראה עיונית בכיתה ולמידה 

ולפתח מיומנויות של עבודה עצמאית ועבודת צוות, תוך גילוי של ביטויי יוזמה ולקיחת אחריות. 

רקע עיוני

שנת השמיטה הינה שנה המוקדשת למנוחת האדמה ולהתבוננות פנימית וחיצונית. היא מזמנת אפשרויות ליצירת שיח חינוכי וערכי 

בנושאי יחסי האדם והסביבה, בראי היהדות והתבניות הטבעיות של הפרמקלצ’ר2 

תיאור מהות הפרויקט

במהלך השנה כולה התקיימו פעילויות מגוונות. בכולן לקחנו חלק משמעותי, הן בתכנון והן ביישום. פעילות הפתיחה להוראת הנושא 

נעשתה במסגרת הרצאה של טליה שניידר בנושא פרמקלצ’ר, ובה למדו התלמידים את עקרונות הקיימות כפי שהם באים לידי ביטוי 

ביהדות. משם התחלנו לעסוק בפעילויות מגוונות בהם התלמידים למדו באופן חוויתי חלק מעקרונות שנת השמיטה.

בחרנו להציג שניים מן האירועים החשובים שבהם השתלבנו באופן מלא כחלק מצוות המגמה:

1( “יום החובזה”- באירוע זה ביקשנו ללמד את התלמידים אודות מצוות הליקוט- אחת ממצוות שנת השמיטה. התלמידים למדו אודות 

פעולת הליקוט, על עשבי הבר העונתיים, יצאו לשדה ללקט ובהמשך בישלו ארוחה מזינה מעשבי הבר. הפעילות שלבה את ערכי 

הקיימות, צריכת מזון מקומי וליקוט, יחד עם ערכי מסורת של שנת שמיטה וזאת לכדי למידה משמעותית ומהנה עבור התלמידים.

2( אירוע ט”ו בשבט - במהלך היום כולו התקיימו פעילויות שונות הקשורות לחג ולשנת השמיטה. מאחר והנושא השנתי במערכת 

החינוך הוא - “האחר הוא אני”, ניסינו ללמד את נושא שנת השמיטה כ”שנה אחרת”. הדגש בפעילויות היה על מקומו של האחר, הן 

בנוף האנושי והתרבותי, והן בהיבט החקלאי האקולוגי. מרכז השיח היה תלמידי נעל”ה3 המגיעים מהתפוצות, ומגוון מיני צומח שאינו 

מקומי )הכרות עם מגוון העצים והצמחים שנמצאים סביבנו ואינם בהכרח מקומיים(. בנוסף, הפעלנו תחנות שלימדו על האפשרויות 

השונות בשנת שמיטה כמו הכנת ייחורים, וחיזוק תהליך ההתבוננות באמצעות תחנות שקשרות באסתטיקה וטבע )הכנת מוביילים 

מן הצומח, ושזירת פרחים(. 

התבוננות שלנו על התהליך

הפרויקט אפשר לנו לקחת אחריות, להתנסות בהובלה של יום שיא ולהשתלב בהוראה משמעותית. צוות בית הספר והמורים המאמנים 

ויישום עקרונות סביבתיים חשובים הקשורים  לימוד  ומהווי המגמה. הפעילויות שילבו  אינטגרלי מהצוות  להיות חלק  לנו  אפשרו 

בחקלאות מקיימת, בערכי הפרמקלצ’ר והיהדות. התרשמנו שלמידה חוץ כיתתית העלתה הן את המוטיבציה של התלמידים ללמוד 

והן את המוטיבציה שלנו ללמד.
1 מגמת אגרואקולוגיה עירונית בבית הספר “מוסינזון” בהוד השרון, עוסקת בלימודי מדעי הסביבה והחקלאות תוך שימוש בשיטות חקלאות מקיימות המאפשרות גידול מזון 

באזורים עירוניים בהם משאב הקרקע מוגבל- זאת על ידי לימוד חקלאות מתקדמת: אקוופונית, גידול על קירות ירוקים ומצעים מנותקים.
2 פרמקלצ’ר - היא שיטת תכנון שעוסקת ביצירת מערכות יצרניות על בסיס בן-קיימא בסביבות המגורים והחקלאות תוך שימוש בחוקי הטבע. מובנו הצר של המונח 

 )permanent-culture( ”במובן המאוחר והרחב יותר, פירוש המונח הוא “תרבות מקיימת ,)permaculture = permanent agriculture( ’פרמקלצ’ר הוא ‘חקלאות מקיימת
שכולל גם רעיונות אתיים ופילוסופיים כללים.

נעל”ה - נוער עולה לפני הורים - תכנית לעידוד העלייה לארץ ישראל, בכפר הנוער מוסינזון לומדים תלמידים רבים במסגרת תכנית נעלה- ממדינות רבות ברחבי העולם.   3
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פוטנציאל השפעת הרחבת כביש 652 על פעילות יונקים באזור רמת הנדיב
טלי גייגר ואיריס ריינר, פרויקט גמר לתואר שני בחינוך סביבתי, מכללת סמינר הקיבוצים לחינוך, טכנולוגיה ואמנויות 

הנחייה: ד”ר אדיב גל

מטרת עבודה זו היא ניסיון להעריך את ההשפעה הפוטנציאלית של הרחבת כביש 652 על אוכלוסיות היונקים ברמת הנדיב. המחקר 

התבסס על מצלמות מעקב אוטומטיות אשר תיעדו את תנועתם של יונקים בינוניים וגדולים לאורך הכביש. מהנתונים עולה כי הרכב 

בעלי החיים היונקים כולל תשעה מיני יונקים בינוניים וגדולים, מתוכם ארבעה מיני טורפים, וחמישה צמחונים/אוכלי כל. התוצאות 

מראות עושר ושפע מינים גבוה בלילה מאשר ביום באופן מובהק. עוד ניתן לראות כי קיימת פעילות גבוהה בעונות החורף והסתיו 

הקשורה למאפייני המקטעים השונים וכן לשעות היממה. 

ישומן של תכניות הפיתוח כגון הרחבת כביש 652, ללא פתרון מעבר לבעלי החיים יגרום לצמצום אוכלוסיות בעלי החיים, עד כדי 

תוך  כי שימור המערכת האקולוגית הכרחי  להבנה  ומובילים  לשימור  פיתוח  בין  הקונפליקט  מדגישים את  נתונים אלה  הכחדתם. 

בחירת מודל שימור, המתחשב במכלול הנתונים הסביבתיים והאנושיים כגון גישת הקיימות, המבוססת על המחקר אך מתחשבת גם 

בצורכי הקהילה, תושבי הסביבה. לפי הנתונים נראה כי הקמת מעבר עילי בשטח 6 יגרום נזק לחקלאות, לתושבים ולבעלי החיים, 

לכן ההמלצה היא להקים מעבר עילי במקטע 3. כמו כן, יש לדאוג למעברים תחתיים בגדלים ובצורות שונות לאורך הכביש, עבור 

כלל בעלי חיים הזקוקים למעברים אלו. 

מילות מפתח: יונקים בינוניים וגדולים, מעברי בעלי חיים, עונות שנה, הרכב מינים עושר מינים, שפע מינים, שעות היממה, בית הגידול. 

הפקת צבע ממקור צמחי - גן בוטני כספרית חומרי גלם לאמנות.
לירון חוגג, פרויקט גמר בפקולטה לאמנות, המכללה האקדמית בית ברל

הנחיה: ד”ר דיויד קדיש וד”ר דויד אילוז

 

רציונל: 

הפרויקט התהווה כתשובה מעשית לשאלות שהתעוררו במהלך הקמת ספרית חומרים במדרשה לאמנות. בספריה מוצגות דוגמיות 

חומרי גלם המתויגות בקטלוג דיגיטלי המפנה לספקים ולמידע טכני לגבי אופני השימוש בחומר. השלבים השונים בהקמת הספריה, 

המשמשת כמאגר מידע תיאורטי וטכני עבור הסטודנטים, המרצים והאסיסטנטים, העלה שאלות פילוסופיות ופדגוגיות הקשורות 

עבור המשתמש?  בספריה  הידע  מובנה  וכיצד  אמנותית(,  )בהקשר של מלאכה/ עשייה  חומר?  הוא  מה  לאמנות:  ובחינוך  באמנות 

כאמנית, בחרתי להתייחס לשאלות אלו בתערוכת הגמר שלי, ובפרט לקטגורית הצבע בספרית החומרים. מתוך המחקר שערכתי, 

לייצר בעצמי  יכולה  ושיווק פיגמנטים, הגעתי למסקנה שאני  ביצור  וחיפוש אחר ספקים המתמחים  מיון לפי סוגים שונים  שכלל 

פיגמנטים רבים. מעבר לכך, קיים גוף ידע רחב אודות צמחים המהווים מקורות עיקריים לחומרים ששימשו בעבר את האמן. מכאן 

נולדה המחשבה על ספרית חומרים המתפקדת גם כחממה לגידול חומרים המאפשרת הספקה מתחדשת של פיגמנטים. 

מטרות הפרויקט 

1. הקמת חממה לגידול צמחים המהווים מקור להפקת פיגמנטים. 

2. הפקת צבעים בטכנולוגיות שקדמו להפקת הפיגמנטים הסינתטיים, בהסתמך על מתכונים המופיעים במקורות ספרותיים.

רקע עיוני 

“למרות האינטלקטואליות ההולכת וגוברת של הציור מאז הרנסנס ואילך, נותרה המלאכה הצנועה, המכנית, של כתישת הצבעים חלק 

חשוב מן הידע המקצועי של הצייר, ידע אפוף יוקרה אלכימאית שסודיותו נשמרה בקנאות. 

יתר על כן, בימים שבהם עדיין רכשו ציירים צעירים את מיומנותם כשוליות של רב-אמן, להעברת מתכוני הסדנה היה תפקיד חשוב 

בשימור של רצף המסורת. 

זו היתה מחווה סמלית, מעין דרכון לחיים מקצועיים עצמאיים, שרב-האמן מסר לידי השוליה רק משהעריך כי הוא ראוי לכך...”

)טיירי דה-דוב, “הרדי-מייד ושפופרת הצבע”, סטודיו 68, עורכת ש”ב סמל, קרן חבצלת, תל-אביב(

מלאכת הציור בעבר הטרום תעשייתי הייתה כרוכה בהכרות אינטימית עם עולם החומר. המצאת שפופרת הצבע השפיעה רבות על 

מדיום הציור ושינתה את מלאכתו של הצייר, שנושל ממסורתו בידי יצרניות הצבעים. גידול הצמחים והפעולות הקשורות בתהליך 

התנסות  מתוך  לחומר  האמן  בין  במפגש  האינטימית שאבדה  לשחזור  ניסיונות  הם  המסורתיים  פי המתכונים  על  הצבעים  הפקת 

מעשית בפרקטיקה עצמה.
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תיאור הפרויקט 

הצבענים המצויים בצמחים והאחראים לגוונים השונים המופקים מהם נחלקים לשלוש קבוצות עיקריות: 

אנתוציאנין )anthocyanin( - אדום כחול סגול

אנתוקסנתין )anthoxanthin( - צהוב

כלורופיל )chlorophyll( - ירוק

הצמחים הגדלים כיום בחממה
צבעניםגווןשם הצמח

)Isatis tinctoria( כחולאיסטיסIndigotin
)tinctoria Indigofera( כחולניל הצבעיםIndigotin

)Carthamus tinctorius( צהובקורטם הצבעיםSafflower yellow
 )luteola Reseda( צהוברכפת הצבעיםLuteolin

)camomile Dyer’s( צהוב- ורודקחווןApigenin
)inermis Lawsonia( אדום - חוםכפר לבןLawsone

)tinctoria Rubia ( אדוםפואת הצבעיםAlizarin Purpurin
בחרתי לגדל צמחים אלו מכיוון שזוהו במחקר כמקורות עשירים לצבענים ובשל התאמתם לאקלים הארץ ישראלי )גדלים בר או 

שגודלו בעבר באזורנו(. 

המתכונים

במתכונים שנשמרו מתקופות שונות בהיסטוריה ניתן ללמוד על תהליכים שונים להפקת צבעים ממקורות צמחים. מצמחים רבים ניתן 

להפיק מספר גוונים הדבר תלוי בבשלות הפרי בגיל הצמח ובחומרים הנוספים המשתתפים בתהליך הפקת הצבע )שרפים, מינרלים, 

.PH -מתכות( ומשפיעים על רמת ה

מתכון להכנת צבע ירוק מצמח האשחר
“To make a good green with buckthorn Take small berries of buckthorn when quite ripe, put them into a glass vase, 
and crush them well with your hands; then place them in the sun, and let them remain until the juice rises above 
the berries; then strain the refuse, and throw it away, and if the juice weighs one pound put into it the weight of 
two quattrini* of roche alum in powder. Place the mixture in the sun in a well-closed glass vase, and let it stand 
three or four days, stirring it well three or four times every day; and if it should happen to dry after a time, 
distemper it with clear ley, with a little gum.”

מתכון זה נלקח מתוך “Segreti per Colori” )סודות הכנת הצבעים( שחובר באיטליה בתחילת המאה ה-15 מתוך האסופה:
“Original treatises, dating from the XIIth to XVIIIth centuries on the arts of painting, in oil, miniature, mosaic, and 
on glass; of gilding, dyeing, and the preparation of colours and artificial gems” By Mrs. Merrifield. v.1, Merrifield, 
Mary P. (Mary Philadelphia), London, J. Murray, 1849, p. 420).
הפיגמנטים המתקבלים ממקור צמחי רגישים לאור ולשינוי אקלים ולכן אינם יציבים. תהליכים כימים בצבע ממשיכים להתרחש ולכן 

יש שינוי בגוון עם הזמן. כדי לייצב את הפיגמנטים יש צורך בהוספת מלחי מתכות כחומרים מקבעים הקושרים בין מולקולות הצבע 

למצע הציור. 

 הצבע הצמחי, כמו כל דבר אורגני, נרקב ומתכלה ולכן יש צורך בהוספת חומרים משמרים להארכת חיי המדף של תמיסת צבע 

נוזלית, או הפקת פיגמנט יבש שנשמר למשך זמן ארוך יותר.

דיון - תובנות מהפרויקט

הפרויקט טרם הושלם ולכן אנסה לסכם את התובנות מתוך תהליכי העבודה בהם אני נמצאת כרגע.

1. החממה כמפעל ליצירת חומרי גלם לאמנות מציעה מקור אלטרנטיבי לפיגמנטים הסינתטיים ולפלטת הגוונים הסטנדרטית העומדת 

אובייקטים  יוצרת  אני  מהם  החומרים  של  והכלכליות  הסביבתיות  להשלכות  מודעותי  הגביר  שעברתי  התהליך  האמן.  לרשות 

אומנותיים. 

2. הצמחים הינם משאב מתחדש להפקת פיגמנטים, הפקת הצבע והשימוש בו אינו רעיל ובטיחותי עבור אדם והסביבה. לעומתם 

הפיגמנטים הסינתטיים המופקים מחומרי גלם מחצביים בלתי מתחדשים )בעיקר נפט זפת ופחם(. בנוסף לכך ממסים אורגניים 

המוספים לפיגמנטים הסינתטיים מכילים חומרים רעילים הפוגעים בבריאות המשתמש והסביבה.

3. כספרית חומרים החממה מזמינה תהליכי למידה שאינם מבחינים בין למידה עיונית למעשית. החממה כמאגר מידע מדעי היסטורי 

וחושני, משמרת ידע שנשכח, תוך כדי יצירת יידע חדש שנרכש מתוך הניסיון המעשי.
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4. הצבענים הצמחיים רגישים לאור ולכן בחרתי לייצר באמצעותם דימויים הנוצרים מתוך תהליך הדהייה שלהם בשמש )בדומה 

לתהליך יצירת פוטוגרמות בצילום, הציור המתקבל הוא התגובה הכימית של הצבענים הצמחיים לקרינת השמש(, ובכך להפוך את 

המגבלה של החומר ליתרון, ולנושא של פעולת האומנות.

שורדי השואה: שנים ראשונות בארץ
סמדר גרינולד וגיא ברק, פרויקט במסגרת התכנית להוראת השואה ופרויקט “מנהרת הזמן”, המכללה האקדמית בית ברל

ליווי: ד”ר בועז לב טוב ואיילה ונגרוביץ פלר

מנהרת  פרויקט  השואה,  להוראת  התכנית  בין  וניסיוני  חדשני  פעולה  שיתוף  הינו  בארץ”  ראשונות  שנים  השואה:  “שורדי  פרויקט 

הזמן ועמותת אלומה. במסגרת הפרויקט מוכשרת קבוצה של כעשרים סטודנטים לחינוך, לתיעוד חיי היומיום של שורדי השואה, 

בשנותיהם הראשונות בארץ. פרויקט זה הוקם מתוך תפיסה הגורסת כי יש לתת מקום ולאפשר שיח ותיעוד היסטורי גם לתקופת 

התקומה של אותם אנשים, שסיפורם האישי הוא הסיפור של כולנו.

מקיפים  ראיונות  סדרת  לקיום  היומיום,  חיי  של  ההיסטוריה  מושג  עם  הראשונה  הפגישה  היא  זו  שלרובם  הסטודנטים,  הכשרת 

ומעמיקים עם שורדי שואה, לאיסוף תצלומים ותיעוד חפצים, נוסף על צילום והסרטת השורדים, על שלל הרגישויות הכרוכות בדבר, 

אינה עניין של מה בכך. כרכזי הפרויקט וכאחראים לפעילות השוטפת של הפרויקט נרצה להציג תהליך הכשרה זה, החל משלבי 

התכנון וחלוקת המשימות והזמנים, דרך התהליך עצמו בעבודה עם הסטודנטים וכלה בניצני התוצרים והתמודדות הסטודנטים, שכבר 

מתחילים לתת אותותיהם.

יער קהילתי למען הקהילה, האומנם? המקרה של יער זמר
תרוות חרזאלה, פרויקט גמר לתואר שני בחינוך סביבתי, מכללת סמינר הקיבוצים לחינוך, טכנולוגיה ואמנויות 

הנחייה: ד”ר אדיב גל וד”ר רינת ארביב-אלישיב

יער קהילתי הינו שטח ציבורי ירוק הממוקם בסמוך או בתוך יישובים, בו לקהילה חלק מרכזי בשימור ופיתוח היער. בשנת 2005 החל 

פיתוח של יער זמר כיער קהילתי עבור תושבי זמר. זהו היער הקהילתי הראשון במגזר הערבי. באמצעות ראיונות בקרב אדריכלי 

פיתוח יער זמר, ביקורים ביער ושאלונים, המחקר הנוכחי בוחן את המידה בה פיתוח יער זמר משפיע על הפעילות הסביבתית של 

התושבים.

תוצאות המחקר מלמדות כי הביקורים ביער זמר הינם מעטים. סקר המבקרים ביער מצביע על פחות מחצי אחוז של תושבי זמר 

שביקרו ביער במהלך החודשים ינואר-יוני. יתרה מכך, מבין 50 המשיבים לשאלונים, נמצא כי מרביתם )84%( אכן מבקרים ביער, אך 

בתדירות נמוכה מאוד של עד פעמיים בשנה. ביקורים אלו נועדו בעיקר לשם שהיה בטבע, פנאי ומנוחה. עם זאת, למרות הביקורים 

המועטים, תושבי זמר מגלים עמדות חיוביות כלפי הקמתו של היער בסביבתם, והם אף מאמינים שפעילות הארגונים הירוקים בכלל 

וקק”ל בפרט, תורמת באופן משמעותי לשמירה על איכות הסביבה בחברה הערבית.

זאת, חשוב לזכור כי פרויקט סביבתי קהילתי,  האם פרויקט זמר השיג את מטרתו? בטווח הקצר נראה שהמטרות לא הושגו. עם 

בייחוד בקרב מיעוטים, הינו תהליך ארוך טווח, הקשור לא מעט לסוגיות של זהות עם תרבות של איכות סביבה שאינה קשורה בהקשר 

החברתי הדומיננטי.

מילות מפתח: יער קהילתי, יער, זמר. 
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גידול מקנה ביישובים הערביים - מסורת וקידמה
חניפה כיאל, פרויקט במסגרת פרו-סמינריון, תכנית רכזי משקים חקלאיים, החוג למדעי סביבה וחקלאות, המכללה האקדמית בית ברל

מנחות: ד”ר דפנה גולדמן וד”ר אלונה עובדיה

גידול מקנה הוא גידול משק חי )כבשים, פרות, עזים ועופות( בישוב הערבי, הינו תופעה מסורתית שנשמרה על פני ההיסטוריה בצורות 

שונות. בתחומי מדינת ישראל, בתוך המגזר הערבי החקלאי המסורתי, מתחילים להתחולל שינויים כתוצאה מתהליכי האורבניזציה 

ושינוי בתעסוקה, ובהם מעבר מחקלאות לתחומים אחרים - תחומי תעשייה וחקלאות אינטנסיבית מבוקרת. שינוי זה גרם לשינוי 

בתפיסה, וגידול חיות משק הולך ומצמצם בחברה הערבית המסורתית.

גידול חיות משק במרחב הכפר הערבי יוצר בעיות סביבתיות )רעש, ריח, פגרים, זיהום מים מדליפות גידול סגור( אשר מגבילות את 

התפתחות הישוב ופוגעות באיכות החיים של התושבים. מאידך, סוג גידול זה מהווה שמירה של מסורת, אשר צעירים ומשכילים 

ממשיכים לקיים גם כיום. ישנם מגדלים אחדים שגידול מקנה חיות משק נחשב לעיסוק העיקרי שלהם. 

מכך  יוצא  וכפועל  גבוהה,  חיים  לרמת  ולשאיפה  סביבתיות  לבעיות  מודעות  יותר  ישנה  להתקיים,  ממשיכה  זו  שפעילות  למרות 

מתחילים לחפש פתרונות וחלופות לגידול מקנה בתוך היישובים. למרות שישנה התעוררות לנושא גידול חיות משק חי ורעייה )גידול 

אקסטנסיבי או אינטנסיבי למסחר( במשרדי הממשלה, עדיין ישנם פערים שעל המגדלים להתמודד איתם בהתאם לתחומי האחריות 

של משרדים וגופים שונים. יצוין שלגופים ולמשרדים רבים נגיעה לנושא גידול משק - המשרד להגנת הסביבה, משרד החקלאות, 

משרד הפנים, קק”ל ומנהל קרקעות ישראל. 

למרות הקשיים הרבים שמגבילים כיום את הרחבת גידול משק החי בתוך היישובים הערביים, עדיין חלק גדול מן התושבים הערביים 

אינם מוותרים על הגידול כחלק מן המסורת הערבית, והם ממשיכים גידול באופן לא מבוקר לצרכי משק הבית, וגם מתקיים גידול 

בקנה מידה רחב יותר אך בתנאים מוגבלים לצרכי מסחר.

גידול חיות משק חי הוא נושא מורכב ורגשי במסורת הערבית, במיוחד עבור בני הדור המבוגר שעבורו קיים קשר חזק והיסטורי בין 

החקלאי המגדל לבין חיות משק בחיים, והוא מבקש גם להעביר עבר זה לדורות הבאים. מגדלים ותיקים אלה מודאגים מ”הכחדה” של 

גידול חיות משק כחלק מן המסורת ומהתפשטות התפיסה של תעשייה ומזון מתועש באמצעות גידול אינטנסיבי מבוקר. 

התפישה העומדת בבסיס עבודה זו היא שחלק מהדור הבא ישמור על חקלאות מקיימת שתכלול גם את התחום של גידול מסורתי 

ושמירה על גידול בריא במרעה הפתוח. העבודה עורכת בחינה ראשונית של היקף גידול המקנה ושל מאפייניו. איסוף הנתונים כולל: 

א( תצפיות בשטח לבחינת ההבדלים בין מרעה בשטחים פתוחים מסביב לישובים לבין גידול בתוך היישוב ובין הבתים; ב( ראיונות 

עם נציגים של המשרד להגנת הסביבה ושל משרד החקלאות ופתוח הכפר לגבי מפגעים סביבתיים בשטחי רעייה, ועם נציגי קק”ל 

בהקשר של רעייה בחורש; ג( איסוף סיפורי מסורת ממבוגרים מדור קודם ועמדתם לגבי השינוי בחברה המסורתית.

משחקי ילדים במרחב הפתוח
אורית מאיר, מחקר לתואר שני, המגמה לחינוך סביבתי, המרכז ללימודים אקדמיים אור יהודה

מנחה: ד”ר עידן פורת

זו  תרבות הפנאי של ילדים עוברת שינוי בשנים האחרונות, ממשחק חברתי בסביבת השכונה, הגינה והחצר לסביבת הבית. מגמה 

הולכת ומחמירה עם ריבוי האמצעים הטכנולוגיים, משחקי המסך והטלוויזיה. במחקר זה אני חוקרת את הפערים בדפוסי המשחק 

מחוץ לבית של הורים בילדותם לבין ילדיהם היום הנמצאים בגיל הרך. מחקרים מצביעים על כך שמשחק במרחב הפתוח מלמד את 

הילדים מיומנויות הכרחיות לחייהם הבוגרים, משפר התפתחות פיזיולוגית, רגשית, קוגניטיבית וחברתית, ומחסור בהם יוצר השלכות 

חברתיות, בריאותיות, סביבתיות והחלשת הקשר אל הטבע.

ממצאי המחקר מצביעים על קשר שלילי בין דפוסי משחק של הורים לילדי גן, בהיותם ילדים, לבין הרגלי המשחק של ילדיהם )בגיל 

הילדים שלהם  ילדיהם. לדבריהם  לבין אלו של  בין מאפייני המשחק שלהם  היום. ההורים מעידים על ההבדלים משמעותיים  גן( 

משחקים פחות בחוץ הן בהיבט של משך הזמן בחוץ והן בהיבט התדירות. המשחק בחוץ פחות משמעותי, הוא יותר מפוקח ובמגוון 

סוגי שטחים פתוחים נמוך יותר. ההורים אשר ענו על השאלון הודו שהמציאות הנוכחית של ילדיהם מעציבה אותם והם היו מעוניינים 

לשנותה אך המציאות הפיזית והתרבותית הנוכחית מקשה עליהם.

האינטימי  החיבור  את  ויאבדו  הטבע  עם  במפגש  בלתי אמצעית  חוויה  יחוו  לא  לטבע  בנגישות  נמצאים  ואינם  כמעט  ילדים אשר 

והבלתי  הפורמאלי  החינוך  של  המסגרות  בכל  סביבתי  חינוך  לימודי  בעידוד  החשיבות  על  מצביעות  המחקר  מסקנות  לסביבתם. 

פורמלי וביצירת מרחבים מזמנים למשחק במרחב הפתוח בעיר במסגרת המגבלות העירוניות.
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נחלת הכלל וצדק סביבתי בכפר הערבי
סעיד מיעארי, פרויקט גמר לתואר שני בחינוך סביבתי, מכללת סמינר הקיבוצים לחינוך, טכנולוגיה ואמנויות

מנחה: ד”ר דניאל מישורי

 

הביטוי “נחלת הכלל” )The commons( מתייחס למשאב ציבורי שהבעלות עליו היא משותפת. כאשר המשאב הציבורי מופרט )גידור 

-enclosure(, הציבור מאבד את זכויותיו. דילמות של שימוש בנחלת הכלל הן אחת הסוגיות הסביבתיות הנפוצות בכפר הערבי. חלק 

מהתושבים משתמשים ברכוש הציבורי לתועלתם האישית תוך שהם גוזלים את זכותם של שאר התושבים. השימוש הפרטי עלול אף 

לדלדל את המשאב ולגרום לקריסתו. 

הסוגיה הנדונה במחקר היא בעיית השימוש והניצול שעושים יחידים מתושבי הכפר ברכוש ציבורי. שימושים אלו משפיעים על חיי 

היום-יום של התושבים, גורמים לחלוקה לא צודקת ביניהם, ומעוררים קונפליקטים ודילמות בין התושבים. המחקר התמקד בכפר 

ג’דידה-מכר וניסה לענות על: השאלה האם קונפליקטים שונים הם אמנם מחלוקות על שימוש נחלת הכלל? ועוד ניסה המחקר לבדוק 

התייחסות התושבים לבעיה, והשפעתה על התושבים. המחקר הינו מסוג כמותי ואיכותני. הוא כלל תצפיות, שאלון סגור וראיונות.

ממצאי המחקר מעידים על כך שההתייחסות של התושבים לשימוש ולניצול היא שלילית, התופעה נתפסת, כמדאיגה וכמפריעה 

לחיים היומיומיים וגם גורמת לקונפליקטים בין התושבים.

פעילויות בית ספריות לשמירת האיכות הסביבה במגמת מדעי הסביבה 
ומגמת מדעי החקלאות, נווה הדסה

יקטרינה פצ'ונקין, רכזת מדעי הסביבה, נווה הדסה

מקום שטוב לחיות בו הוא מקום בו ישנה התייחסות מכבדת לאחר - לטבע ולאדם, הפחתה בניצול משאבים, תכנון סביבתי, צדק 

סביבתי ואורח חיים המושתת על ערכי הקיימות.

מטרות בית הספר

בית הספר נווה הדסה יהווה מקום ערכי, לימודי וחברתי אשר כל הבאים בשעריו ימצאו בתהליך של למידה, התקדמות ושיפור, תוך 

יחסי שיתוף, כבוד הדדי ושמירה על ערכי הסביבה בין כל באיו. מטרותיו:

1. לספק לתלמיד מסגרת ערכית, תרבותית וחברתית המקנה ביטחון פיזי ורגשי.

2. לספק לתלמיד מסגרת לימודית המאפשרת פיתוח מסוגלות אישית וחיזוק הדימוי העצמי, ומקנה כלים להצלחה מקסימאלית לכל 

תלמיד, בבית הספר ובהמשך החיים.

3. לסייע לתלמיד לעצב את עצמו בדרך להיותו בוגר המסוגל להשתלב בקהילה ולתרום לעצמו, למשפחתו, לחברה למדינה ולעמו.

כפר הנוער נווה הדסה ממוקם באזור השרון הירוק, ליד נתניה ובצמוד לקיבוץ תל יצחק הנמצא בשטח מועצה אזורית חוף השרון. 

הכפר הוקם בשנת 1949 על ידי “עליית הנוער”, “ארגון נשות הדסה”, קיבוץ תל יצחק וארגון “יסודות”. בכפר הנוער קיימים פנימייה 

ובית ספר שש שנתי: במסגרת זו מתחנכים בנים ובנות מכיתה ז’ - י”ב המגיעים אלינו מרחבי הארץ. אנו פותחים את שערינו וקולטים 

חניכים ישראלים, עולים ממדינות חבר העמים, עולי אתיופיה, אמריקה הלטינית וצרפת. תלמידים רגילים עם חיים לא רגילים.

בית הספר נווה הדסה, הוא אחד המרכיבים במארג כפר הנוער הציוני נווה הדסה ומהווה בית ספר חקלאי של מנהל התיישבותי, 

ומכאן אנו רואים את החשיבות והמחויבות להקמת תשתית למוסד העוסק בחינוך סביבתי. 

כבוד )איכות( האדם והסביבה - במסגרת היוזמה ילמדו נושאים סביבתיים ויתקיימו פעילויות פורמליות ובלתי פורמליות הן במקצועות 

הליבה והן במקצועות הרשות והמגמות. הפעילות תכלול את כלל מרחב המקצועות ובניהם ספרות, לשון, אנגלית, אזרחות ועוד. כמו 

כן, פעילויות ההטמעה מכוונות לכלל השותפים לעשייה )תלמידים, מורים וצוות טכני(. הפעילויות יהוו בסיס לקראת הפיכתו של בית 

הספר נווה הדסה לבית ספר סביבתי אקולוגי המעניק השראה לסביבה בידע, דוגמה ומקום לתיירות סביבתית לבתי הספר ולגנים 

באזור השרון. פעילות ראשונה שיצאה לדרך היתה נטיעת כרם זיתים במשק החקלאי של הכפר.

במסגרת היוזמה הוחלט לקדם את הנושא הסביבתי דרך הקמת מגמת מדעי סביבה ומדעי חקלאות. החשיבה התפתחה לכלל הבנה 

כי יש לחבר את שתי המגמות לנושא משותף אחד. בנוסף, חזון בית הספר שנכתב לפני חמש שנים מבטא את המכוונות הסביבתית, 

כבוד הדדי ושמירה על ערכי הסביבה בין כל באיו.
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היום בבית ספר קיימים פרויקטים הבאים:

1. הכרת הסביבה ושימורה;

2. חינוך סביבתי; 

3. איכות אדם וסביבה;

4. צעדת נווה הדסה )השנה בנושא “אדם וסביבה”(;

5. נטיעות אקולוגיות;

6. בניית קומפוסטרים מחומרים ממוחזרים.

 הזיקה בין זיהום סביבתי לבין אוטיזם -
הבנותיהם, עמדותיהם והתנהגותם של מורים מהחינוך המיוחד

 ארז קפלן, סמינריון אמפירי, החוג למדעי הסביבה וחקלאות בשיתוף המסלול לחינוך מיוחד

הנחייה: ד”ר דפנה גולדמן, ייעוץ: ד”ר פנינה שביט

במסגרת לימודי ההוראה כמורה במערכת החינוך נרשמתי ללימודי מסלול בחינוך המיוחד. עיקר כוונתי, כמי ששינה קריירה לאחר 

גיל 50, הייתה לעבוד עם אוכלוסיית החינוך המיוחד. בנוסף לכך רציתי לשלב דיסציפלינה נוספת אשר תתמוך ביכולתי לעבוד עם 

תלמידי החינוך המיוחד, הן מבחינת תוכן, ובעיקר מבחינת המהות וההשקפה. החוג למדעי הסביבה וחקלאות היווה עבורי את הבחירה 

המושלמת לתהליך הלמידה המשמעותית אותו חיפשתי.

כאשר ניגשתי לבחירת נושא לסמינריון הדיסציפלינרי, עלתה בי השאיפה לשלב את שתי הדיסציפלינות. קראתי רבות אודות האוטיזם 

ומצאתי עניין רב בעליית שכיחות תחלואת האוטיזם ובידע החסר לגבי מקורותיה. קריאה נוספת העלתה כי הסברה הרווחת כיום 

 Volk &( .אצל ההורים, והשפעות סביבתיות )De Novo( בקהילה המדעית הינה שמקור האוטיזם נעוץ בשילוב שבין בגנים בסיכון

Lurmann, 2013(. כאן מצאתי הן את הקשר בין שתי הדיסציפלינות והן את העניין והלהט האישי בעבודה זו. לשמחתי, ולא לאחר 

התלבטות, הסכימה מנחת הסמינריון ד”ר דפנה גולדמן לאשר מחקר אינטרדיסציפלינרי זה, בהתניה של השגת יעוץ הולם בתחום 

החינוך המיוחד. לשמחתי ד”ר פנינה שביט מהחוג לחינוך מיוחד נעתרה ברצון רב. 

גם את  וההבנה של מורים מהחינוך המיוחד את תסמונת האוטיזם. המחקר בדק  זה בא להעריך את מידת הידע  מחקר מצומצם 

דעותיהם החינוכיות בנוגע ללימוד תלמידים על הרצף האוטיסטי, ובחן גם את התנהגותם המדווחת ביחס למידת הידע ועמדותיהם. 

במחקר השתתפו 45 מורים משלושה בתי ספר של החינוך המיוחד לאוכלוסיית התלמידים על הרצף האוטיסטי. המדגם שנילקח הינו 

מדגם נוחות. המחקר נערך בשיטה הכמותית וכלל שאלון ובו 23 היגדים.

נמצא כי למורים יש ידע רב במאפייני התסמונת האוטיסטית, וידע מצומצם הרבה יותר בנושא האטיולוגיה של האוטיזם ככלל והקשר 

האפשרי של אוטיזם למזהמים סביבתיים כפרט. במחקר לא נמצא קשר מובהק בין המשתנים הראשיים של ידע, עמדות והתנהלות 

מדווחת. 

מבחינתי האישית מצאתי סיפוק רב בשילוב שתי הדיסציפלינות שתרם משמעותית לתחושת הלמידה המשמעותית שלי.

מילות מפתח: חינוך מיוחד, אוטיזם, זיהום סביבתי, איכות הסביבה, עמדות מורים.

חקלאות מסורתית ושימור מורשת אתיופית - השוואת שני חקרי מקרה
אורנה ראובני, סמינריון אמפירי ‘חינוך סביבתי לקיימות’, תואר שני M.Teach, המכללה האקדמית בית ברל

הנחייה: ד”ר דפנה גולדמן

רקע 

 Ferris Norman and( זכויות האזרח  למען  הביטויים המקומיים של תושבים  ה-60 כאחד  בשנות  הגינון הקהילתי צמחה  תופעת 

Sempik, 2011( והתפתחה כפלטפורמה לפעילויות קהילתיות תרבותיות מגוונות. העיסוק בגינון הקהילתי מחזק סגנון חיים בריא 

ומשפר קשרים חברתיים בין האנשים בקהילה. גינון קהילתי בקרב מהגרים באמצעים מסורתיים משמש כאמצעי לשימור מורשתם 

מסורתיות  בשיטות  לגידול  חלקות  להקצאת  דומים  פרויקטים   .)Saldivar-Tanaka, 2004 & Krasny( ולהעצמתם  התרבותית, 

מתקיימים בארץ יחד עם בני העדה האתיופית: בתל אביב - בת ים, בחולון, בקריית גת, בפתח תקווה ועוד. במחקר שנערך על פרויקט 

ים דווחו המשתתפים שעבודת הגן המשותפת הניבה תחושות של קשר, מחויבות ועליה בתחושת הערך  מסוג זה המתקיים בבת 

 .)Eizenberg, 2011( העצמי
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בקיבוץ ניר אליהו החלה לפני כשנה יוזמה מקומית להקצאת חלקות גידול למבוגרים בגיל פרישה מהעדה האתיופית. מניעי היוזמה 

הם פילנטרופיים ולא מתקיים כמעט דיאלוג של אנשי הקיבוץ עם החקלאים האתיופיים. רוב חברי הקיבוץ אף אינם מכירים יוזמה זו. 

כתוצאה מכך הפרויקט חסר אלמנטים של דיאלוג בין תרבויות והיכרות עם המסורת האתיופית העשירה.

פרויקט אחר לשימור המורשת האתיופית המתקיים בחווה לחינוך חקלאי ולימודי הסביבה בפתח תקווה, הנו פרויקט מתמשך שהחל 

בעיבוד מסורתי של חלקות והתפתח למגוון פעילויות תרבותיות, כגון אומנות, בנייה, אירועי תרבות, כל זאת בשיתוף תלמידי בתי 

הספר בעיר.

מחקרי בא לבחון כיצד ניתן למנף את יוזמת “חלקות הגידול לחקלאים מהעדה האתיופית” בקיבוץ ניר אליהו לכלול רכיב קהילתי 

כאמצעי לשילוב בין תרבויות.

שיאפשרו  תובנות  להפיק  מנת  על  אליהו(  ניר  ובקיבוץ  תקוה  בפתח  )בחווה  הפרויקטים  שני  בין  השוואה  לערוך  העבודה  מטרת 

מתן המלצות למינוף היוזמה המתקיימת בקיבוץ ניר אליהו כך שתכלול רכיב קהילתי המכיל דיאלוג תרבותי בין שתי הקהילות - 

האתיופית והקיבוצית. 

עובדים  תקווה,  בפתח  הפרויקט  מנהל  עם  שיתקיימו  ראיונות  בסיס  על  איכותנית  בגישה  יבוצע  המחקר   - מחקרית  מתודולוגיה 

סוציאליים ומתאמים, המשתתפים בפרויקט, ואנשי הקשר בקיבוץ. בראיונות אנסה להגדיר: 

• מהם הערכים המוספים עבור אנשי הקהילה האתיופית המעורבים בפרויקט בפתח תקווה? 	

• כיצד נשכרת הקהילה כולה מתהליך זה?	

• מיהם הגורמים המעורבים בהגשמת תכנית שכזו ומה נדרש להצלחתה, מצד הקהילה האתיופית ומצד הקהילה הקיבוצית?	

• מהו המצב הקיים בקיבוץ, מה מידת המודעות של החברים בקהילה והאם קיימים תנאים מספקים להבשלת היוזמה לכדי רכיב 	

קהילתי?

מקורות
Ferris, J, Norman, C, & Sempik, J (2001), People, Land and Sustainability: Community Gardens and the Social 
Dimension of Sustainable Development. Social Policy & Administration, 35, 469-639.
Saldivar-Tanaka, L, & Krasny, M.E (2004), Culturing Community Development, Neighborhood Open Space, and 
Civic Agriculture: the Case of Latino Community Gardens in New York City. Agriculture and Human Values, 21, 
399 - 412. 
Eizenberg, E, (2001) Ethiopian Community Garden- Bat Yam, Report on the Ethiopian Community Garden in Bat 
Yam, JDC Israel

המחלקה לעבודה סוציאלית -קהילתית והחווה החקלאית פ”ת, אוחזר מתוך
http://www.petah-tikva.muni.il/Kehilot/olim/Documents/shorashim_etyupi.pdf

התנדבות בני נוער למען הקהילה בנושא איכות הסביבה
אלינה רפאל, סמינריון אמפירי ‘הקול של התלמידים’, תואר שני M.Teach, המכללה האקדמית בית ברל 

הנחייה: ד”ר בתיה זיבצינר

רציונל העבודה

בני הנוער יכולים לסייע רבות בקידום נושאי סביבה בתוך הקהילה באופן יצירתי, למשל, באמצעות הפקת סרטונים, כרזות ובניית 

קירות ירוקים. בני הנוער הם בעלי כוח, מוטיבציה, אידיאלים וזמן יחסית פנוי. לפיכך, הם מהווים משאב פוטנציאלי משמעותי ביותר 

שלא מנוצל באופן מיטבי. יכול להיות נפלא לנצל את כישוריהם הרבים ולהפיק מכישוריהם תועלת רב צדדית לקהילה הסובבת 

ולחיזוק הקשר לחינוך סביבתי ולקיימות. מטרות מחקר זה הן בדיקת תפיסת בני הנוער את תהליכי ההתנדבות, ובדיקת התרומה של 

הפעילות בנושא איכות הסביבה למען הקהילה באזור מגוריהם.

רקע עיוני למחקר 

בנוסף לרווח הישיר לחברה מפעולותיהם של בני הנוער במסגרת ההתנדבות, ישנה גם תרומה ייחודית של ההתנדבות לבני הנוער 

לחיזוק הדימוי  ואכפתיות,  לפיתוח אחריות  זמן עשויה לתרום לשינוי תפיסות,  לאורך  כי התנדבות  נמצא  רבים  עצמם. במחקרים 

העצמי והביטחון העצמי, להפחתת עבריינות בקרב בני נוער בתקופה זו ובהמשך חייהם. ומוזכרות השפעות חיוביות נוספות.
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אופן ביצוע המחקר 

במסגרת המחקר התבצעו ראיונות, שבדקו נושאים ובהם: סוג העזרה שניתנה על ידי בני הנוער, מידת התרומה של בני הנוער, עמדת 

הקהילה הסובבת ותפיסתם את עבודת בני הנוער, מידת שביעות-הרצון והשפעת הנוער המתנדב על הרחבת הפעילות בנושא איכות 

הסביבה.

ממצאים 

נמצא כי יש חשיבות רבה להתנדבות בני נוער ומעורבותם בנושאים הקשורים לאיכות הסביבה. זאת, משום שהם משדרים קשר חזק 

לסביבתם הקרובה ומוכנים לפעול למען הקהילה הסובבת אותם במקום מגוריהם ולתרום למען איכות הסביבה, כך שגם הם וגם 

הקהילה הסובבת יוצאים נשכרת מפעילותם.

דיון 

המחקר היווה תהליך למידה משמעותי שבו נרתמו בני נוער למען הסביבה. במציאות המשתנה בקצב מהיר ובה האדם גורם נזקים 

רבים לסביבה - התחממות גלובלית, זיהום אוויר וניצול יתר של משאבי טבע, יש צורך הולך וגובר בעשייה של הפרט למען הכלל. 

תובנה מרכזית שעלתה מתוך המחקר הינה שקיים פוטנציאל תהודה והשפעה של בני נוער בקרב הקהילה, ובאמצעותם ניתן להגביר 

בני הנוער הרגישו שהם מצליחים לפרוץ  וההתנדבותית למען שמירה על כדוה”א לטובת הדורות הבאים.  את העשייה החברתית 

התחזק  העצמי  ביטחונם  באומרם:”  הפעילות  את  וסיכמו  הסביבה  לאיכות  הקהילה  תושבי  של  המודעות  את  להגביר  מחסומים 

ואמונתם ביכולתם לשנות ליזום ולפעול למען מטרה משותפת תרמה למוטיבציה לביצוע השינוי ולהצלחתו”. לסיכום, מעורבותם של 

בני הנוער, מכורח היותם חלק מהסביבה הקרובה, העמיקה את קשריהם עם הקהילה והיוותה תרומה משמעותית לבני הנוער עצמם, 

ולקהילה הסובבת. התרומה העיקרית בהקשר לחינוך הסביבתי טמון בכך שהחינוך הוא אמצעי חיוני לקידום פיתוח בר-קיימא ויצירת 

חברה אוריינית מבחינה סביבתית.

מקורות מרכזיים 

יעבץ, ב’, גולדמן, ופאר, ש’. )2011( חינוך סביבתי בתנועות הנוער סקר מודעות סביבתית, נכונות לפעילות סביבתית והמלצות לדרכי 

עבודה בארגונים אלה בנושא הסביבתי. דו”ח מחקר מוגש, מדען הראשי המשרד להגנת הסביבה.

שנער, מ’, דנה, ג’, ברוק, א’ ופוייר, א’. )2002( מחויבות אישית שרות לזולת, תו תקן ומידעון. משרד החינוך מנהל חברה ונוער.

אתגרים ביישום עקרונות חינוך סביבתי וחינוך לקיימות בחינוך הקדם יסודי - תפיסות מחנכים 
ענת שתיוי הרר, פרויקט גמר לתואר שני בחינוך סביבתי, מכללת סמינר הקיבוצים לחינוך, טכנולוגיה ואמנויות

הנחייה: ד”ר איריס אלקחר

הצורך בקידום החינוך הסביבתי בגיל הרך עולה בשנים האחרונות לסדר היום החינוכי והמחקרי. שילוב הנושא בגיל הרך מאתגר 

בגלל יכולתם החלקית של ילדים צעירים להבין את מורכבות הסוגיות הסביבתיות. מחקרים מעטים שנעשו בעולם מדגישים שהידע, 

התומך  סביבתי,  בחינוך  להתחיל  חיוני  ולכן  לחייו  הראשונות  בשנים  כבר  מתהווים  כבוגר,  הילד  את  שיאפיינו  והערכים  העמדות 

בקיימות, בגיל צעיר.         

יישום עקרונות החינוך הסביבתי והחינוך לקיימות בגן  מטרות המחקר היו לבדוק מהן תפיסות המחנכים בגיל הרך לגבי חשיבות 

הילדים ואילו גורמים יכולים לעודד מחנכים ליישם עקרונות אלה. המחקר נערך בגישה איכותנית וכמותית משולבת וכלל שאלון 

וראיון עומק. 

בקרב הגננות נמצא מגוון רחב של תפיסות המגדירות מהו חינוך סביבתי ומה החשיבות של יישומו. קריאת הגננות להכשרה מקצועית, 

לשיתופי פעולה ולתכנית לימודים תואמים ממצאי מחקרים קודמים. במחקר זה מדגישות הגננות גם את הצורך בהכשרת צוות הגן, 

וכישוריהן  ולהרחיב את תפיסתן הסביבתית  ידיעותיהן  את  להעשיר  מנת  על  אישית  והדרכה  תמיכה מערכתית, מקורות השראה 

ליישם את עקרונות החינוך הסביבתי.
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מושבים 11 - 14: פדגוגיות מקדמות חינוך משמעותי
מבוא למושבים הפדגוגיים

אמנון כרמון, הפקולטה לחינוך, המכללה האקדמית בית ברל

הלמידה הבית ספרית הרווחת מתאפיינת בכמה כשלים: זו למידה שמכוונת בעיקרה ל”ראש” של הלומדים, ולא ל”לב” ול”יד” שלהם, 

היא מתמקדת במסירה “ניטרלית” של ידע קיים ולא בערעור על מוסכמות, ומרבית הידע הנלמד במסגרתה הופך לידע אינרטי - ידע 

בלתי פעיל שהלומד לא מפעיל מחוץ לכתליי הכיתה. כשלים אלו פוגעים קשות באפשרות לקיים חינוך אפקטיבי לקיימות. חינוך כזה 

מחייב פנייה לרבדים זהותיים עמוקים של הלומד שכוללים ממדים רגשיים וגופניים שלו, הוא שובר מוסכמות והידע שנלמד במסגרתו 

חייב להיות פעיל ומיושם בחיי הלומד. אין זה מפתיע, לפיכך, שבמרוצת השנים פותחו שורה ארוכה של פדגוגיות חלופיות שמתאימות 

יותר למטרות החינוך לקיימות. חלקן מציבות במרכז את המפגש הבלתי אמצעי של הלומד עם הטבע והמקום, חלקן, מבוססות על 

חקר פעיל ופתרון בעיות, חלקן מתמקדות בחינוך לאזרחות פעילה וביקורתית, וחלקן הן טרנספורמטיביות באופיין, ושואפות לחולל 

שינוי עמוק בהשקפת עולמם של הלומדים.

בית הספר והחינוך לקיימות פעלו זה לצד זה במשך שנים ארוכות ובהדרגה הלכה והתבהרה תובנה מרכזית שעומדת ביסוד הכנס 

הנוכחי: שני הצדדים זקוקים זה לזה. החינוך לקיימות אינו יכול לממש את מטרותיו ללא בית הספר, וללא המחקר ודרכי הפעולה 

שפותחו במסגרתו, אך באותה המידה בית הספר זקוק כיום לחינוך לקיימות. הדיון בשאלות הכרוכות בקיימות מציף בדיוק את אותם 

רכיבים חינוכיים חיוניים שבית הספר כה מתקשה להשיג במסגרת מקצועות הלימוד הרגילים: שאלות רחבות יריעה ורעיונות גדולים 

שאינם מצטמצמים למקצוע מסוים, התחבטויות ערכיות ורגשיות עזות, תהיות בנוגע לזהות האישית ולמקומי בעולם ועוד. לכן, שילוב 

נרחב של תכנים ופדגוגיות מכווניי קיימות במסגרת בית הספר אינו רק צורך חיוני לשם מעבר לחברה מקיימת, הוא צורך חיוני לא 

פחות של בית הספר החותר לעבור ללמידה משמעותית.

ארבעת המושבים הפדגוגיים בכנס יאפשרו למשתתפים להתנסות בפדגוגיות מגוונות לקיימות שניתנות לאימוץ ויישום בהקשרים 

מגוונים של בית הספר. ייחודם הוא בכך שהם מדגימים את התפיסה הפדגוגית באמצעות שיעור קצר אותו יחוו המשתתפים. שני 

מושבים ידגימו פדגוגיות לקיימות בתוך כיתת הלימוד ושני האחרים ידגימו פדגוגיות חוץ-כיתתיות. המושב בהנחיתו של ליעד נים 

מתמקד בתכנית לימודים ברוח התפישה הפמיניסטית-אקולוגית שפותחה על ידו ויושמה במספר בתי ספר וכן בפיתוח מקצועי של 

מורים. המושב בהנחייתה של דפנה גן מציג פדגוגיה שמשלבת בין דרכי פעולה של הפדגוגיה הביקורתית מבית מדרשו של פאולו 

פרירה לבין אלו של החינוך להשתתפות אזרחית פעילה. שני המושבים הבאים יתקיימו כמובן מחוץ לכיתת הלימוד. המושב בהנחייתו 

של דיויד קדיש יתקיים בשטחי החקלאות של המכללה, והוא ידגים למידת חקר חוץ כיתתית שתעסוק בבעייתיות הכרוכה בהגנה על 

הצומח. המושב הרביעי בהנחייתו של דויד אילוז יתקיים בשני מקווי מים מלאכותיים המצויים בגן הבוטני במכללה, כאשר במוקד 

הלמידה יעמדו היבטים אקולוגיים וביולוגיים של החי והצומח במקווה המים.

מקווה מים מלאכותי כדגם ללמידה חוץ כיתתית 
דוד אילוז, ראש החוג למדעי סביבה וחקלאות,, הפקולטה לחינוך, המכללה האקדמית בית ברל

בגן הבוטאני במכללה האקדמית בית ברל ישנם 2 מקווי מים מלאכותיים, שונים בגודלם ובמרכיביהם האביוטיים )כגון: חשיפה לשמש, 

יחס שטח פנים לנפח, משטר הזרימה( והביוטיים )הפאונה והפלורה( שלהם. בסביבה זו ניתן ללמוד ולהמחיש עקרונות אקולוגיים של 

עונתי של  או מעקב  ניתן ללימוד כשיעור חד פעמי, כהשלמה לשיעורים בכיתה, מספר מפגשים  בו.  והצומח הגדל  מקווה מים, החי 

התהליכים המתרחשים בברכה. 

במקווה המים גדלים מגוון של צמחי מים, טבועים, צפים ומזדקפים. הצמחים הגדלים בבריכה מאפשרים הכרה מקרוב של מאפיינים 

ניתן לראות את השינויים בפאונה המרכיבה את  בינוקולר  וביולוגיים של צמחי המים. בהסתכלות במיקרוסקופ/  בוטניים, אקולוגיים 

מקווה המים לאורך השנה ובעזרת קיטים ומכשירי מדידה ניתן לבצע זיהוי וניטור של פרמטרים, פיסיקליים, כימיים וביולוגיים במים. 

סביבת הלימוד נעימה ומסקרנת, מאפשרת למידה חווייתית עם המון המחשות. הסטודנטים יותר מעורבים בלמידה בחוץ מאשר בכיתה 

ולעתים קרובות רואים בפליאה תופעות ותהליכים שלא ניתן לראות בכיתה, מה שעושה את הלימוד למשמעותי.

ההכנה לקראת היציאה לעבודה בשדה מתמקדת בתחום התוכן המדעי. הכרות עם מגוון תופעות ותהליכים, הנחייה לקראת ביצוע מחקר 

מדעי וכתיבת דוח או עבודת חקר. מגדירים את שאלות המחקר, מבצעים מדידות ואוספים נתונים במטרה לענות על שאלות המחקר.
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השילוב בין הלימוד הבלתי פורמאלי בסביבה החוץ כיתתית מחד, והצורך בהגשת דוח/עבודה הכולל ניתוח תוצאות והסקת מסקנות, 

והוא הסקרנות  בולט המניע העיקרי של התלמידים  כיתתית  ללמידה אחרת. במהלך הלמידה החוץ  הזדמנות  מזמנים לתלמידים 

והיכולת להתבונן בסביבה שמכאן נגזר הדבר החשוב והוא שאלות חקר. 

פדגוגיה, אזרחות וחינוך לקיימות 
דפנה גן, סמינר הקיבוצים, ודוקטוראנטית למנהיגות חינוכית באוניברסיטת Northeastern, ארה”ב. 

בשנים האחרונות קיימת התרחבות בתחומי העיסוק, התפיסות והמחקר של החינוך לקיימות )Pizmony-Levy, 2011( תוך התייחסות 

לנושאים חברתיים, פדגוגיות חינוכיות בקורתיות, והשתתפות אזרחית פעילה בנוסף על הנושאים הסביבתיים אשר הודגשו מאוד 

בעבר )Orr, 2002(. אחת המטרות המרכזיות של החינוך לקיימות הינה פיתוח עשייה למען הסביבה והחברה ובמיוחד תוך מתן דגש 

 .)Dejaeghere & Tudball, 2007( )Critical Citizenship( לתחום האזרחות הפעילה הביקורתית )אשר מתפתח בשנים האחרונות(

משאבים,  של  צריכה  צמצום  לדוגמה,  שכולל,  הפרטי  המרחב   )1 הסביבתי-חברתי:  בתחום  פעולה  זירות   2 בין  מבחינים  חוקרים 

הסביבתי,  המשבר  בצמצום  להשפיע  המשמעותית  היכולת  בעל  למעשה,  שהוא,  הציבורי,  המרחב   )2 וכדומה;  מקיימת  התנהלות 

 .)Chawla & Cushing, 2007( כדוגמת השפעה על מקבלי החלטות, פעילות עם הקהילה ולמענה, השתתפות בארגונים סביבתיים

חינוך לעשייה במרחב הציבורי מזמן התנסויות שונות של עשייה למען הסביבה, ומצריך השקעה והקנייה של כלים ומיומנויות שונים 

בהשוואה לפעולה במרחב הפרטי. העלאת המודעות, הידע והעשייה למען הסביבה ברמה האישית היא יותר פשוטה יחסית לעשייה 

במרחב הציבורי המחייב יציאה מגבולות בית הספר )Ratcliffe & Grace, 2003(. בנוסף, המיומנויות הנדרשות מהמורים להובלת 

הוראה בתחום  במיוחד במציאות שבה הכשרת פרחי  ומורכבות,  שונות  הן  גם  אזרחית פעילה  לקיימות המקיים השתתפות  חינוך 

.)Chi-chung & Chi-kin, 2003; Dreyfus & Veinberger, 2011( הוראת החינוך לקיימות היא מאוד מצומצמת בעולם ובישראל

ליישום מתוך תפיסת  ביותר  ומעודד השתתפות אזרחית פעילה, מתאים  הוליסטי  היותו אינטרדיסציפלינרי,  חינוך לקיימות, בשל 

הפדגוגיה הביקורתית אשר פותחה על ידי פריירה )2000(. על פי פדגוגיה זו, המורים והתלמידים צריכים להיות סוכני שינוי חברתיים, 

 lacitirC( ביקורתית  אזרחות  מתוך  פעילה,  אזרחית  השתתפות   .)Freire, 2000( החברתי  הסדר  לשינוי  משמעותית  עשייה  תוך 

Citizenship(, הינה אחד האמצעים המשמעותיים ליצירת שינוי סביבתי-חברתי )Johnson & Morris, 2010(. החיבור בין הפדגוגיה 
הביקורתית להשתתפות אזרחית פעילה יכול לשמש כר נרחב ללמידה ועשייה למען הסביבה והחברה. 

תפיסות העולם של הפדגוגיה הביקורתית וההשתתפות האזרחית הפעילה מזמינות שימוש בכלי חשוב למימוש הלמידה, הן בהכשרת 

מורים ומחנכים, והן בקרב תלמידים והוא הלמידה הרפלקטיבית אשר הוגדרה כבר כמשעותית וחשובה על ידי דיואי )1933(. מחקרים 

 Hatton & Smith, 1995; Jay & Johnson,( רבים מראים כי רפלקציה המובילה לחשיבה מסדר גבוה מאפשרת למידה משמעותית

Ward & McCotter, 2004 ;2002(. כתוצאה מכך, למידה רפלקטיבית המתבססת על התנסות יכולה לשמש כלי משמעותי ללמידה.

לסייע  יכולים  לקיימות  והחינוך  פעילה  אזרחית  להשתתפות  החינוך  תפיסת  הביקורתית,  הפדגוגיה  בין  הקשרים  והבנת  למידה 

בגיבוש תפיסות עולם וכלים ליישום החינוך לקיימות לאור העקרונות המוצעים להלן. לכן, הבסיס התיאורטי של הסדנא יסתמך על 

הפדגוגיה הביקורתית ועל ההשתתפות האזרחית הביקורתית תשמש כפרקטיקה המבטאת פדגוגיה זו. בסדנא זו נכיר את המושגים 

הקשורים לפדגוגיה ביקורתית והשתתפות אזרחית בקורתית, נתנסה בזיהוי סיטואציות, מעולם המשתתפים, המזמנות דיון בפדגוגיה 

הביקורתית, נבחן את הקשרים בין הפדגוגיה הביקורתית לבין ההשתתפות האזרחית הביקורתית, ונלמד באופן רפלקטיבי על הדרכים 

יכולים להוביל ללמידה משמעותית של כל משתתף בתחום העיסוק שלו.  בהן פדגוגיה ביקורתית והשתתפות אזרחית ביקורתית 

הסדנא תתנהל בדרך התנסותית של חשיפה לעולם המושגים תוך שימוש בניסיון המשתתפים לצורך למידה רפלקטיבית על דרכים 

בהם ניתן לממש תובנות שיעלו מתוך הסדנא.
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משבר העוני ומשבר האקלים - 
חינוך למעורבות אזרחית בשני המשברים המרכזיים שעומדים בפני האנושות

ליעד נים, מנחה באוניברסיטה הפתוחה

במשברים  אזרחית  מעורבים  להיות  ולתלמידים  למורים  לאפשר  שנועד  חינוכי  מהלך  פיתחתי  לקיימות,  השל  מרכז  עם  בשיתוף 

החברתי והסביבתי שעומדים בפני האנושות, על בסיס רכישת הבנה ביקורתית של הסיבות העומדות ביסוד המשברים. עבודה חינוכי 

מינים אחרים  העני,  בעולם  אנשים שחיים  כלפי  פוגענית  - שהינה  הקיימת  בהתנהלות  לחולל תפנית  בכדי  כי  נובעת מההנחה  זו 

והדורות הבאים - יש צורך שמיליוני בני-אדם יכירו את המשברים הגלובליים וירכשו את היכולת לקיים עליהם שיח מדויק ופוליטי. 

במושב יוצג מהלך זה שבמרכזו הניסיון לאפשר למורים ולתלמידי תיכון לבחון את ההסבר שמציעה תפישת העולם הפמיניסטית-

אקולוגית לשאלה: מהן סיבות היסוד למצוקת העולם העני? הגישה הפמיניסטית-אקולוגית טוענת כי מצוקת העולם העני נובעת 

במידה רבה ממנגנוני פגיעה שהעולם המערבי מחיל על העולם העני, כגון: חובות, מסחר פוגעני, גזל אדמות, ופטנטים על זרעים 

ותרופות. 

בסדנא יודגם כיצד תכנית הלימודים שהּובְנֵתָה ברוח הגישה הפמיניסטית-אקולוגית, דנה עם מורים ותלמידים בשאלה: האם, וכיצד, 

ניתן לסיים את הרעב ממנו סובלים 842 מיליון בני-אדם? לאחר ההתנסות כלומדים, ייערך שיח קצר על תהליך הלמידה-הוראה 

שהתקיים. בעקבות השיח יוצגו התגובות לתכנים של כ-300 תלמידי כיתות יא’-יב’ שלמדו את התכנית בישראל. כמו כן, יוצג הסבר 

שהציעו תלמידים ביחס לאופן שבו התהליך החינוכי סייע להם לצאת ממרחב אי-הידיעה - אל עבר נקיטת פעולה הנסמכת על ידע 

והבנה.

בסיום הסדנא נעסוק בשאלות: מהו הסטטוס של הוראת המשברים הגלובליים ברחבי העולם המערבי, מה מורים בעולם חושבים 

על הצורך ללמד נושאים אלו, ומה נדרש לעשות בכדי לאפשר למיליוני תלמידים להכיר את המשברים הגלובליים באופן ביקורתי 

ופוליטי.
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הוראת חקר חוץ כיתתית בנושא הגנת הצומח
דיויד קדיש, החוג למדעי סביבה וחקלאות, הפקולטה לחינוך, המכללה האקדמית בית ברל

מושב זה יאפשר למשתתפים להתנסות בלמידת חקר חוץ כיתתית. לדרך הוראה זו יש שלוש מטרות מרכזיות:

א. יצירת עניין וסקרנות באמצעות בחינה פעילה בשדה של שאלה אותנטית שמעסיקה חוקרים וחקלאים ברחבי העולם.

ב. הכרות בלתי אמצעית עם עולם החי והצומח שהופך לזר ומרוחק לחלק גדול מהאוכלוסייה בעולם המערבי.

ג. הפנמת התובנות המרכזיות של התחום באופן עמוק ומשמעותי יותר מאשר בשיעור “רגיל”.

השיעור בו נתנסה יתמקד בבעייתיות הכרוכה בהגנת הצומח תוך התייחסות להדברה ביולוגית וכימית. 

ההדברה הכימית קוטלת ביעילות מזיקים, אך היא מערבת כימיקלים רעילים הפוגעים גם בשאר היצורים בסביבה. מרבית היצורים 

הנפגעים נמצאים בשיווי משקל אקולוגי חיובי עם המזיקים, ופגיעה בהם מובילה בסופו של דבר לפגיעה בצמחים. ההדברה הביולוגית 

פועלת באמצעות יצורים חיים התוקפים באופן טבעי את המזיקים של הצמחים התרבותיים. עידוד התפתחותם של אויביהם הטבעיים 

של המזיקים מצמצמת את עוצמת הפגיעה בצמח תוך שמירה על סביבה אקולוגית בריאה ונקייה מכימיקלים סינטטיים הנקשרים 

לצמח.

במהלך השיעור נסייר בשטחי החקלאות של המכללה, נכיר אקריות, חרקים ומחלות פטרייתיות של צמחים ביחד עם האויבים הטבעיים 

)“הטובים”( שלהם, ונערוך השוואה בין חלקת תות שדה המטופלת בהדברה ביולוגית לבין חלקה בה מתקיים טיפול קונבנציונלי.


