
הכנס השנתי ה - 15 לחינוך סביבתי 

תרתי קיימא
קיימות, פדגוגיה, חינוך משמעותי  

יום א’ 29.3.2015, ט’ בניסן תשע”ה, קמפוס המכללה האקדמית בית ברל

האפשרות להרשמה ולתשלום מראש נסגרה. 
ההרשמה והתשלום לכנס תתאפשר ביום 

הכנס במזומן בלבד

לפרטים נוספים:
נועה לוי, מזכירות הכנס 09-7476375

משרד החינוך
מזכירות פדגוגית

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

אולם	מרכזי	
מעל	לקפטריה

אולם	מרכזי	
מעל	לקפטריה

בקפטריה
ובדשא

הוראות	הגעה	למכללה	-	באתר	המכללה	www.beitberl.ac.il <	צור	קשר	<	איך	מגיעים	למכללה
הסעה	מרוכזת	לכנס	מתחנת	הרכבת	סוקולוב	הוד	השרון	)בתחנת	האוטובוס	הנמצאת	בסמוך	לכיכר(	יוצאת	בשעה	8:45

הסעה	מרוכזת	בסיום	הכנס	לתחנת	הרכבת	סוקולוב	הוד	השרון	יוצאת	בשעה	16:15
ההסעות	מתבצעות	באמצעות	אוטובוס	של	חברת	דברת	רעננה,	שאליו	מוצמד	שילוט	של	“המכללה	האקדמית	בית	ברל”.



פירוט המושבים המקבילים
1. מה מלמד המחקר 

יעדים	 והשגת	 קהילה	 משלבי	 תהליכים	 הוראה-למידה,	 ושיטות	 גישות	 שבין	 בקשר	 הנוגעים	 בישראל	 הנערכים	 מחקרים	 מבחר	 יציג	 המושב	

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.

		 	

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	בסביבות	שונות	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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	במרכז	עיסוקם,	בחרו	

לשזור	את	החינוך	לקיימות	במסגרת	תכנית	הלימודים.	חלקם	גם	משלבים	את	הקיימות	בתכנית	המחייבת	לבחינות	הבגרות	במטרה	להעמיק	את	

האוריינות	הסביבתית,	בצד	העמקת	האחריות	האישית	והחברתית	של	הלומדים,	כאזרחי	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 בתוכנית 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

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

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

יו”ר: גב’ פנינה רפיד,	ראש	אגף	חינוך	וקהילה	במחוז	תל	אביב,	המשרד	להגנת	הסביבה

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,	מרצה	ומפתחת	תכניות	במרכז	לאמנות	ומדע,	המכללה	האקדמית	בית	ברל,	ומרצה	במכללת	תלפיות
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? 

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

להם	התנסות	משמעותית	בהשכלתם	האקדמית	ובתהליך	הכשרתם	כאנשי	חינוך.	המושב	מתנהל	כמושב	פוסטרים	אינטראקטיבי.	

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

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

11 - 14 פדגוגיות מקדמות חינוך משמעותי

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

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


