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פתח דבר
קיימות היא תפיסת עולם ודרך חיים .חינוך לקיימות הינו תהליך מורכב ומאתגר המתבסס על
ההבנה שבני אדם תלויים אחד בשני ובמערכות האקולוגיות המקיימות אותם.
מתוך הכרזת האו"ם על "עשור של חינוך לפיתוח בר-קיימא" ( :)2005-2014על מערכת החינוך
לקדם שילוב בין צדק חברתי ,של ום וכבוד לקהילה הגדולה של החיים על גווניה ,וזאת על מנת
לשמר ולשחזר את המערכות האקולוגיות של כדור הארץ (.)UNESCO ,2005
תחום החינוך ברמת הנדיב שואף לממש את רוח הקיימות במרחב החינוכי המקומי ומכאן
נגזרת המשימה המרכזית:
פיתוח ויישום מודלים חדשניים לחינוך הומניסטי ערכי המיטיב עם האדם והסביבה
המתבסס על משאבים מקומיים ושיתופי פעולה במרחב.

חזון רמת הנדיב" :רמת הנדיב ,זיכרון חי לברון בנימין אדמונד דה-רוטשילד ,פועלת למען
הציבור על גווניו ,היום ובדורות הבאים .רמת הנדיב רואה עצמה כגוף מוביל בניהול משאבי
טבע וערכי תרב ות תוך הקפדה על יחסי גומלין מקיימים בין אדם ,טבע וסביבה ,וכמקור
להנחלת רעיונות אלה לקהלים רחבים".
ברמה הארצית ,משמשת רמת הנדיב ,על מגוון בתי הגידול שבה ,אתריה הארכיאולוגיים
ותשתיותיה המחקריות והמקצועיות ,כמעבדת שדה לחקר תופעות ותהליכים במערכות
אקולוגיות המספקת תשתית עשירה למגוון תכניות חינוכיות העוסקות ביחסי הגומלין בין האדם
לסביבתו.
ברמה המקומית ,הפעילות החינוכית מתקיימת במסגרת השותפות לקיימות אזורית ועל כן היא
שותפה למאמץ להבטיח שהמרחב בו אנו חיים יהיה מרחב הנהנה מחוסן סביבתי ,חברתי
וכלכלי לאורך ימים; שקהילות המרחב מיישמות עקרונות של קיימות בחייהן ופועלות לשיפור
מתמיד של מצב הסביבה האנושית ,כלכלית ואקולוגית בו; שהרשויות עובדות יחד וחולקות
אסטרטגיה משותפת למימוש החזון.
בסיכום זה נסקור את התהליכים החינוכיים המרכזיים בתקופת הפעילות של השותפות
לקיימות אזורית ,בשנים  .2019-2015בשנים אלו סייענו לאנשי החינוך באזורנו לפתח ולהוציא
לפועל יוזמות ותהליכים שמקדמים מרחב בר קיימא .הובלנו תהליכי הטמעה של גישה חינוכית
רב-תחומית לחינוך במרחבים הטבעיים עם אנשי החינוך באזור וקידמנו מעורבות סביבתית-
חברתית של בני נוער.
בורכנו בשותפים לעניין ,מנהלות ומנהלי מחלקות חינוך ברשויות ,מנהלות ,מנהלים ,נשות
ואנשי חינוך בבתי הספר ובמסגרות הפדגוגיות השונות שתרמו ליצירת רשת שיתופי פעולה
חוצת רשויות.
תהליכי השינוי כבר החלו ואנו עדים למעגלי ההשפעה שלהם שהולכים ומתרחבים.

2

שותפות כעקרון מוביל
החלק הארי של הפעילות החינוכית נעשה במסגרת השותפות לקיימות אזורית .בצוות
המוביל של השותפות היה שיח מתמיד על הקשר שבין "שותפות" ל"קיימות" והאם
"שותפות" היא אמצעי או אם היא מטרה בפני עצמה.
יצירת שותפויות ועבודה משותפת היוו עקרון מוביל בעשייה החינוכית במרחב .עקרון זה
אפשר לחזק ולפתח קהילות חינוכיות שונות על ידי יצירת מחויבות וקשרים משמעותיים בין
חברי הקהילות .המשימות והאתגרים המשותפים העצימו את החיבור בין חברי הקהילה
והביאו להישגים שלא היו מתאפשרים לכל חבר קהילה בנפרד .השותפות יצרה תחושת
שייכות וסולידריות ,היוותה מרחב לעשייה משותפת ,ללמידת עמיתים ולהיוועצות.
המעורבות של השותפים במרחבים החינוכיים השונים סייעו בגיבוש תוכניות והעשרת תכנים,
החשיבה המשותפת והעשייה יחד עוררו עניין רב ויצרו מקום ליוזמות חדשות.
הכלי המרכזי לעבודה בשותפות היה יצירת קבוצה של בעלי עניין בתחום מסוים המגובשים
תחת מטרה משותפת" ,פורום" .לפורומים השונים היו מטרות שונות אך בכולם הדגש היה
על יכולתו של הפורום להי ות משמעותי לשותפים השונים וליצור שינוי.
פורום מחוזי לקידום יוזמות חינוכיות-סביבתיות חדשניות
חברי הפורום :נציגים מארגונים שונים העוסקים בקיימות וחינוך סביבתי.
הארגונים השותפים :המשרד להגנת הסביבה ,משרד החינוך ,החברה להגנת הטבע ,רשות
הטבע והגנים ,קרן קיימת לישראל ,הרשת הירוקה ,איגוד ערים לשמירת איכות הסביבה שרון
שומרון ,איגוד ערים אזור מפרץ חיפה הגנת הסביבה.
מטרות הפורום:
▪
▪
▪

קידום יוזמות חינוכיות סביבתיות חדשניות
יצירת רשת שיתופי פעולה בין הארגונים השונים
למידת עמיתים

פרויקט לדוגמא:
קונגרס לנוער בנושא קיימות ושמירה על הניקיון בנחלת הכלל.
הקונגרס התקיים בשנה"ל תשע"ט בשיתוף מנהל חברה ונוער (משרד החינוך) מחוז חיפה.
בקונגרס השתתפו כ 120-בני נוער מכל המגזרים ממחוז חיפה והוא כלל מפגש פתיחה
משותף ,פעילויות שונות בהובלת בני הנוער בבתי הספר ,האקתון שהתקיים ברמת הנדיב
ותערוכה מסכמת.
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פורום חינוך מרחבי בכיר
חברי הפורום :מנהלי מחלקות החינוך של רשויות השותפות לקיימות אזורית
▪
▪
▪
▪
▪

מנהל מחלקת חינוך מועצה מקומית ג'סר אל זרקא – עלי עמאש
מנהלת מחלקת חינוך מועצה מקומית זכרון יעקב – מרים פאוניאן
מנהלת מחלקת חינוך ותרבות מועצה אזורית אלונה – רחל בשארי
מנהלת אגף חינוך קהילה ורווחה מועצה מקומית בנימינה גבעת עדה – מוניק וקנין
מנהלי אגף חינוך מועצה אזורית חוף הכרמל :דני גילדין ,יוליה ארגמן וגבי אסם

מטרות הפורום:
▪
▪
▪
▪

מוביל חזון – הפורום שותף לקביעת מדיניות חינוכית על יישובית.
יוזם – הפורום פועל למימוש תמונת עתיד למרחב בר קיימא באמצעות יוזמות
חינוכיות.
מחבר – הפורום מוביל את הטמעת החינוך לקיימות במערכות החינוך בדגש על
פעילויות חוצות רשויות.
משתף – הפורום משמש כזירת חשיבה ולמידה משותפת.

פרויקט לדוגמא:
ייסוד השתלמות אזורית ייחודית למורות ומורים המבקשים לקדם יחד את הקיימות במרחב
השותפות .ראה בהמשך" :השתלמות מרחב למנהיגות ויזמות בחינוך".

פורום יזמים
חברי הפורום :מובילי מיזמים במרחב השותפות לקיימות אזורית
מטרות הפורום:
▪
▪
▪
▪

קידום הקיימות במרחב השותפות
יצירת רשת שיתופי פעולה בין המיזמים השונים
מתן מענה משותף לאתגרי המיזמים
מרחב להדהוד העשייה במיזמים השונים

פרויקט לדוגמא:
אירועי קהילה מארחת בג'סר אל זרקא ובזכרון יעקב.

פורום חינוך מורחב
חברי הפורום :חברי פורום חינוך מרחבי בכיר (ראה למעלה) ,בעלי תפקידים ברשויות
העוסקים בחינוך ונוער ,מנהלות ומנהלי בתי ספר ומורות ומורים מובילים.
מטרות הפורום:
▪
▪

חשיבה משותפת להתוויית כיווני פעולה אסטרטגים לקידום הקיימות במרחב החינוכי
היכרות ויצירת חיבורים בין אנשי החינוך במרחב

פרויקט לדוגמא:
ייסוד הבסיס לקהילה חינוכית המשלבת אנשי חינוך ,הורים ותושבים.
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במבט קדימה – לא ניתן לקדם קיימות ללא שותפות .כדי להצליח בשותפות ,לא מספיק
בלרצות אותה .צריך לבנות אותה משלב היסודות ולתחזק אותה לאורך זמן .יצירת פורומים
חדשים וטיפוח הפורומים הקיימים חיוניים להמשך קידום הקיימות במרחב.
"ההתכנסות יחד היא התחלה .ההישארות יחד היא התקדמות .העבודה יחד היא הצלחה!"
הנרי פורד
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הכשרת אנשי חינוך
לפיתוח מקצועי של נשות ואנשי חינוך יש תפקיד מפתח בקידום תהליכי השינוי הנדרשים
ליצירת מרחב בר-קיימא .שינוי תפיסת עולם ,הטמעת התנהלות מקיימת והובלת תהליכי
למידה יצירתיים ,חווייתיים ומשמעותי ים .במסגרת תהליכי פיתוח מקצועי אנשי ונשות חינוך
יכולים להפוך למנהיגים וסוכני שינוי המטמיעים את תפיסת הקיימות כיסוד מארגן במוסדות
החינוך השונים ומטפחים מעורבות סביבתית-חברתית.
בארבע השנים האחרונות התקיימו ברמת הנדיב  5תהליכי פיתוח מקצועי בשיתוף עם משרד
החינוך:
 .1השתלמות גן יער ארצית
 .2השתלמות גן יער רשותית – בנימינה גבעת עדה בהובלת הרשת הירוקה
 .3השתלמות חינוך במרחבים טבעיים
 .4השתלמות מרחב למנהיגות ויזמות בחינוך בהובלת הרשת הירוקה
 .5השתלמות חקר ציפורים בהובלת הוראת המדעים מחוז חיפה
במבט קדימה – הפיכת רמת הנדיב למרכז ההכשרה לחינוך לקיימות של מחוז חיפה הדרומי.
השתלמות גן יער
גן יער הינה גישה חינוכית שהשתרשה מאז שנות החמישים ואילך במקומות רבים בעולם.
הגישה מבוססת על למידה חוץ כיתתית מתוך הכרה בהשפעתו החיובית של הטבע על
התפתחות ילדים .בגן יער מושם דגש על שהות ממושכת בסביבה טבעית קבועה ,כשהטבע
ומשאביו הם המקור למשחק חופשי וללמידה בטבע .לשהות בטבע בילדות השפעה על הרצון
לפעול למען שמירת טבע בגיל מאוחר .בשנים האחרונות ישנה התעניינות בישראל בגישה
חינוכית זו.
אוכלוסיית היעד :גננות
קבוצת גיל :קדם יסודי
היקף התכנית :תכנית ל 3-שנים 30 .שעות בכל שנת לימודים.
מטרות התכנית:
▪
▪
▪
▪
▪

לחזק את תחושת המסוגלות העצמית בשהות בטבע.
לבסס את תשתית הידע (מושגים ,עקרונות ותהליכים) בבנייה והובלה של תכנית חינוכית
בחיק הטבע כמרחב המקדם פדגוגיה איכותית.
להכיר דרכים וכלים שונים להובלת תכנית לחינוך בחיק הטבע.
להכיר ולהתנסות באסטרטגיות הוראה-למידה משמעותיות חוץ כיתתיות.
לעבור חוויה אישית וקבוצתית של שהייה בטבע.

נושאי התכנית:
▪
▪
▪

השהות בטבע  -תהליך וחוויה אישית/קבוצתית.
עקרונות פדגוגים לחינוך בחיק הטבע.
ידע בבניית והובלת תכנית חינוכית בחיק הטבע.
6

▪
▪

חינוך לקיימות בחיק הטבע.
ללמוד מאחרים" :חינוך גן יער" בארץ ובעולם.

בהשתלמות נחשפו הגננות לתפיסה הרעיונית של חינוך יער ,נפגשו עם דמויות מפתח
מעוררות השראה בעלות הכרות וניסיון בגישת גן יער .כל מפגשי התכנית התקיימו בחוץ ,בכל
מזג אוויר ,והלמידה היתה מתוך התנסות ( .)learning by doingבכל מפגש התקיים עיבוד
של תכני המפגש באמצעות דיון רפלקטיבי ורישום רפלקציות אישיות.
מספר גננות קיבלו ליווי אישי ליישום גן יער ובניית תכנית חינוכית בחיק הטבע.
ההשתלמות הארצית החלה בשנה"ל תשע"ח בהובלת ברברה אנדרס מדריכה ארצית לחינוך
סביבתי בקדם יסודי יחד עם תחום החינוך ברמת הנדיב .בשנה הראשונה השתתפו
בהשתלמות  26גננות ( 2/3ממרחב השותפות ו 1/3-מהשרון ואזור חיפה) .בשנה השנייה
השתתפו בהשתלמות  21גננות .מנחה -ד"ר נירית אסף.
ההשתלמות הרשותית בבנימינה גבעת עדה החלה בשנה"ל תשע"ז בהובלת ברברה אנדרס
מדריכה ארצית לחינוך סביבתי בקדם יסודי ,ד"ר דורית באום מרכזת בכירה לחינוך וקהילה
המשרד להגנת הסביבה מחוז חיפה ,חנה פרבר מפקחת קדם יסודי ,מוניק וקנין מנהלת
מחלקת חק"ר בנימינה גבעת עדה ,תחום החינוך ברמת הנדיב והרשת הירוקה .ההשתלמות
התקיימה במהלך שלוש שנים תשע"ז-תשע"ט .בהשתלמות השתתפו כ 20-גננות מבנימינה
גבעת עדה (מספר המשתתפות השתנה משנה לשנה) .מנחה – יודקה דרייפוס.
עוד על המחקר שליווה את השתלמות גן יער

השתלמות חינוך במרחבים טבעיים
"חינוך במרחבים טבעיים" הינו תהליך פיתוח מקצועי לאנשי חינוך מתחומי דעת שונים אשר
מבקשים להעניק לתלמידיהם חווית למידה ייחודית ועוצמתית .תהליך זה שואף להטמיע שינוי
באופן הלמידה בבתי הספר באמצעות הפיכת המרחבים הטבעיים בתוך ובסמיכות לבתי הספר
למרחבי למידה.
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ללמ ידה במרחבים טבעיים יתרונות רבים ותועלות במישור הקוגניטיבי ,הרגשי והחברתי
(פירוט בנוגע לתועלות בנספח בסוף המסמך) .למידה כזו מאפשרת מגוון סגנונות למידה
שאינם תמיד קיימים בכיתה ,מאפשרת תהליך למידה אותנטי מתוך התנסות ישירה וחווייתית,
ובכך מעוררת עניין וסקרנות של הלומדים .כפועל יוצא תהליך למידה זה מחזק מיומנויות
חשיבה ועשייה.
יתרונות הלמידה בסביבה חוץ-כיתתית (מתוך אתר משרד החינוך):
▪
▪
▪
▪
▪

מאפשרת המחשה והבנה רבה יותר של מושגים ,רעיונות ועקרונות מתחומי דעת שונים.
מזמנת התנסות בלת י אמצעית עם האובייקט או התופעה הנלמדת ומשיגה בכך המחשה
והבנה מעמיקה יותר של הנושא הנלמד.
יכולה לספק תנאים של מעבדת שדה לצורך חקירה של תופעות ביולוגיות ,גיאולוגיות,
פיזיקליות וחברתיות.
מאפשרת לרכוש מיומנויות חקר שדה ושיטות עבודה המאפיינות תחומי דעת שונים.
תורמת לשכלול אסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה.

או כלוסיית היעד :אנשי חינוך הרוצים לפתח וליישם תכנית לימודים במרחב טבעי בעלי חזון,
ראייה רחבה ויכולת לפעול בצוות ,המלמדים בבתי ספר עם גינה או הנמצאים בסמיכות למרחב
טבעי.
היקף ההשתלמות 30 :שעות
מטרות תהליך הפיתוח המקצועי:
▪
▪
▪
▪
▪

לפתח את הידע ,הכישורים ויכולות ההוראה של המורים בחינוך במרחבים טבעיים.
לאפשר למורים להתנסות במגוון רחב של דרכי למידה והוראה וליישמם בפועל.
לפתח סקרנות ללמידה וחשיבה יצירתית בקרב המורים.
לטפח את המוטיבציה לחזק את תחושת מסוגלות של המורים להוביל מהלך חינוכי במרחב
טבעי.
לעודד את המורים לפתח תפישה חינוכית הוליסטית.

עקרונות הלמידה בתהליך הפיתוח המקצועי:
▪
▪
▪
▪

למידה מתוך חוויה והנאה.
למידה פעילה תוך התנסות אישית וקבוצתית המגובה בידע תיאורטי.
למידה המאפשרת התפתחות והבנה קוגניטיבית ,רגשית וחברתית.
למידה המשלבת שיח רפלקטיבי יישומי ורלוונטי.

מטלת ההשתלמ ות :תוצר למידה יישומי ,מתמשך ומתפתח לאורך ההשתלמות ,כחלק מתהליך
הלמידה המשלב רפלקציה על התהליך.
ההשתלמות התקיימה בשנה"ל תשע"ט בהובלת תחום החינוך ברמת הנדיב ופסג"ה חדרה.
בהשתלמות השתתפו  28מורות ומורים מתחומי דעת מגוונים מבתי ספר יסודיים ועל יסודיים
מאזור השותפות והסביבה .מנחה – לימור לופו וולנסקי.
משובים ורפלקציות:
"  ...כמי שכמהה יום יום ,ללמידה חוץ כיתתית ,שלא מצליחה להתממש...לא הייתי צריכה
הרבה כדי להגיע לרגע אחד משמעותי .ברגע שיצאנו החוצה לחורש ,נגענו באדמה ,ברגבים,
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באזוב ,בניצני העשב ,הרחנו ,ראינו ...נרטבנו ודשדשנו בבוץ ...חוויה רב חושית מדהימה
מבחינתי ,זה הרבה רגעים שהתקבצו לחוויה משמעותית אחת גדולה .כן ירבו!"
"  ...אני לקחתי מהמפגש את היכולת להתמקד בעצמים הנמצאים בטבע .פרטים שראיתי
כמובנים מאליהם פתאום נראו ל י אחרת .עוצמתיים יותר ,מעניינים יותר ומסקרנים יותר .כאילו
פתאום כל עץ כאילו סיפר לי סיפור".
" ...שאלה שעולה לי בעקבות המפגש :מהי הדרך הטובה ביותר לשלב בין פעילות מודרכת
מחוץ לכיתה לבין מתן אפשרות לילדים לעסוק בחקר וביצירה חופשיים ,ללא הדרכה או הבניה".

השתל מות מרחב למנהיגות ויזמות בחינוך
השתלמות זו שאפה ליצור מרחב משותף של קהילת לומדים המשתפים את הידע והניסיון
האישיים שלהם לשם פיתוח דרכי חשיבה ומסגרות עשייה חינוכיות חדשות מתוך ראייה רחבה
ורב תחומית .המרחב ש יאפשר מקום מפגש ,בו ניתן להצמיח רעיונות ,מיזמים ושיתופי פעולה.
ההשתלמות עסקה בשילוב שבין חינוך לקיימות לבין חינוך מבוסס מקום ,המהווה מודל ללמידה
רב תחומית ,חווייתית ורלוונטית ומחזק את הזיקה והשייכות בין הפרט לקהילה.
אוכלוסיית היעד :אנשי חינוך הרוצים להוביל שינוי במרחב בו הם פועלים ומחויבים לקידום
עשייה סביבתית-חברתית ,בעלי חזון ,ראייה רחבה ויכולת לפעול בצוות.
היקף ההשתלמות 60 :שעות כל שנה במשך שנתיים.
מטרות תהליך הפיתוח המקצועי:
▪
▪
▪
▪

לפתח מנהיגות פדגוגית והכשרת יזמים חינוכיים המסוגלים לחולל שינוי.
לאפשר למורים לצאת משגרת היום יום ולהתבונן על העשייה החינוכית שלהם מזוויות
חדשות דרך פליאה ,השראה ,יצירה ולמידת עמיתים.
להעניק למורים ידע ,כלים ,ליווי והנחייה לממש את החזון החינוכי שלהם לכדי יוזמה.
לקד ם שיתופי פעולה בקרב מוסדות החינוך והרשויות במרחב "השותפות לקיימות
האזורית"
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ההשתלמות התקיימה בשנה"ל תשע"ח ותשע"ט ברמת הנדיב ,במסגרת הפעילות החינוכית
של "השותפות לקיימות אזורית" בשיתוף עם הרשת הירוקה ,מכללת בית ברל ופסג"ה חדרה.
מנחה – ד"ר יעל ברקי.

השתלמות חקר ציפורים
תכנית חקר ציפורים היא תכנית ייחודית הפועלת במסגרת לימודי מדע וטכנולוגיה בבתי הספר
היסודיים ובחטיבות הביניים .התוכנית שמה לה כמטרה לעודד את תלמידי ישראל להתבונן
בטבע ולחקור בכלים מדעיים ומקוונים את אורחות חיי הציפורים ואת יחסי הגומלין שלהן עם
הסביבה והאדם; לפתח מודעות ואחריות סביבתית ולעודד עשייה סביבתית מבוססת חקר
בעיות ודילמות סביבתיות .שיתוף הפעולה עם מובילות תהליך הפיתוח המקצועי של חקר
ציפורים :מיכל גור והדס כץ שדה החל בשנה"ל תשע"ו באירוח חלק ממפגשי ההשתלמות
ברמת הנדיב וצמח ,בשנים שלאחר מכן ,לשותפות של ממש.
מורי ההשתלמויות מובילים בכיתותיהם תהליכי חקר בהם התלמידים עורכים תצפיות,
מקשיבים לקולות ,מתארים תופעות ,מתעדים בצילום ,שואלים שאלות ,מעלים השערות
להסבר התופעות ,מתכננים תצפיות וניסויים ,אוספים נתונים ומעבדים את התוצאות ,מסיקים
מסקנות ומפיקים משמעויות .לסיכום הפעילות ,מתקיימים כנסים בבתי הספר וכנס חקר
ציפורים ארצי ,בהם המורים והתלמידים מציגים תוצרים ייחודיים מהתהליכים שעברו.
אוכלוסיית היעד :מורים המלמדים מדעים וטכנולוגיה בכיתות ד'-ו'.
היקף ההשתלמות 30 :שעות
מטרות תהליך הפיתוח המקצועי:
▪
▪
▪

לבסס את המתודולוגיה של חקר ציפורים במגוון תהליכים תוך הדגשת פתרון בעיות
סביבתיות.
להכיר וליישם אסטרטגיות וכלים להנחיית תהליכי למידה-הערכה של חקר מדעי.
לפתח אוריינות מדעית ליישום בתהליך החקר בעזרת מיומנויות וכלים מתאימים.
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עקרונות הלמידה בתהליך הפיתוח המקצועי:
▪
▪
▪
▪
▪

למידה חוץ כיתתית.
פדגוגיה של חקר אקולוגי.
למידה שיתופית בסביבות מקוונות.
הוראה מפורשת של מיומנויות.
חינוך לקיימות ושמירת טבע.

ההשתלמות התקיימה בשנה"ל תשע"ו ,תשע"ז ,תשע"ח ותשע"ט בשיתוף פעולה בין צוות
הוראת מדע וטכנולוגיה המחוזי ,רמת הנדיב ופסג"ה חדרה .התהליך המתמשך ,ארבע שנות
השתלמות ,יצר קהילת מורים מקצועית לומדת ,מתפתחת ומפרה את חבריה .מנחות – הדס
כץ שדה ומיכל גור.
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מפגשי למידה
כחלק מהפעילות החינוכית קיימנו אחת לתקופה ,מפגש רחב לצוותי החינוך באזור ,מפגש
לימודי חברתי .כל מפגש התקיים סביב נושא מרכזי והביא מבחר סדנאות לבחירה למשתתפים
והמשתתפות .מטרת המפגשים להביא ידע ,לאפשר התנסות ולעורר שיח מקצועי.
המפגשים שהתקיימו עסקו בלמידה במרחבים טבעיים ,הקשר שבין סביבה לבריאות ,חדשנות
חינוכית ,תרבות הצריכה ומדע אזרחי.
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מיזמים ויוזמות
לתפיסתנו ,כל איש/אשת חינוך ,תלמיד/ה ותושב/ת יכול לחולל שינוי במרחב ולתרום להפיכת
המרחב למרחב בר קיימא .על מנת להפוך את הקהילה החינוכית לשותפה פעילה ,מעורבת
ויוזמת פעלנו במודל של 'קול קורא' .באמצעות 'קול קורא' שפרסמנו יחד עם תחום קהילה
הזמנו את ק הילות המרחב להציע מיזמים לקידום הקיימות והחינוך לקיימות .הפנייה לאנשי
החינוך באזור נעשה באמצעות שני קולות קוראים לשנת  2016ולשנת .2017
מתוך דו"ח סיכום ממצאים של הערכת פעילות השותפות ,משתנים  -הערכה וייעוץ ארגוני:
"מהלך זה החל מראשית הפעילות של השותפות וכוון להנעת תושבים להציע מיזמים בתחומי
חינוך וקהילה ,שאינם עתירי ממון ותואמים את רוח השותפות .האסטרטגיה העיקרית לעידוד
יוזמות אלו הייתה הצעת תמריצים שעיקרם מתן תמיכה כספית צנועה ,הכוונה וליווי (ככל
שנדרש) .גיוס יזמים פוטנציאליים נעשה באמצעות פרסום קולות קוראים .השותפות קבעה
נהלים וקריטריונים להגשת ההצעות ,לשיפוט שלהן ,ולאופן הבחירה של ההצעות הזוכות .על
בסיס הניסיון שהצטבר ומשובי הערכה שונים ,הנהלים והקריטריונים הלכו והתחדדו משנה
לשנה ,על מנת להבטיח ,מצד אחד ,שההצעות שיוגשו יכוונו טוב יותר להשגת יעדי השותפות,
ומהצד השני ,שהשיפוט שלהן יהיה כמה שיותר מקצועי .השותפות גם קבעה את הרכב הוועדה
שדנה בהצעות ,שהבטיח ייצוג רחב של דיסציפלינות שונות .ההצעות הוגשו לשיפוט כללו הן
יוזמות קיימות שחיפשו מימון והן יוזמות חדשות שהונעו על ידי הקול הקורא .היוזמות ,הקיימות
והחדשות ,היו ברמות שונות של בשלות ,אם כי משנה לשנה נראה שההצעות נעשו יותר
ממוקדות ואיכותיות .ההצעות הזוכות קיבלו תמיכה כספית בהתאם לאופי הפרויקט וגם ליווי
מטעם השותפות ,ככל שנדרש".
בשנת  2018פעלו במרחב  17מיזמים חינוכיים אשר קיבלו לווי והנחייה מקצועיים יחד עם
תקציב להקמת תשתיות ומרחבי פעולה ,לתחזוקה ,ולקידום פעילות חינוכית הסברתית בנושאי
קיימות מגוונים .העשייה מלמטה (  ) Grass Rootשל אנשי חינוך ופעילים הלוקחים אחריות
על חייהם ומניעים תהליך ופעולה שואפת לחולל בעצמה שינוי ואפקט ההשפעה שלה על חיי
היומיום משמעותית.
לקריאה על המיזמים השונים :אתר השותפות
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קהילה לחינוך במרחבים טבעיים
 ,Nature deficit disorderהפרעת החסך בטבע ,היא הגדרה חברתית שנתן הסופר
והאינטלקטואל האמריקאי ריצ'רד לוב לתיאור התופעה של מחסור בפעילות של ילדים
בחוץ שעשוי לגרום ל :השמנה ,הפרעות קשב ,בעיות מוטוריות ,דיכאון ועוד .לוב מציין כי
בעוד בעבר היה הטבע חלק מעולמם של ילדים ,כיום גדלים רבים מהילדים במדינות
המערב בחדרם מול המחשב האישי כשהם מוקפים בטכנולוגיה ,כשלמעשה לא חוו טיפוס
על עצים ,מפגש עם חיות בר ,או ריצה במרחבי שדה פתוח ,למשל.
התפיסה של "חינוך במרחבים טבעיים" מציעה חיבור מחודש עם הסביבה ומענה,
במסגרת החינוכית ,לחסכים אלו .שהייה משותפת במרחב טבעי ,חקר ולמידה במגוון
תחומי דעת מאפשרים לא רק להיות בחיק הטבע אלא להיות קשוב אליו ,לחוש את השקט
והרוגע שהוא משרה ולהתפעם ממראותיו ,ריחותיו ,צליליו וטעמיו .אימוץ הסביבה הטבעית
כמרחב למידה יעזור ל ילדים להרגיש קשר עמוק יותר אל הטבע ,לאהוב אותו ולהרגיש
שהוא חלק ממנו ( מרגולין .) 1947 ,ללמידה במרחבים טבעיים יתרונות רבים ותועלות
במישור הקוגניטיבי ,הרגשי והחברתי .היא מאפשרת תהליך למידה אותנטי מתוך התנסות
ישירה וחווייתית ומעוררת עניין וסקרנות של הלומדים.
במסגרת פעילות השותפות ליווינו יוזמות חינוכיות רבות שמטרתן להוציא את הילדים
החוצה לשהייה ,משחק ,למידה ומעורבות קהילתית .התרשמנו שיותר ויותר מוסדות חינוך
מזהים במרחבים הטבעיים פוטנציאל אדיר להשגת מטרות חינוכיות ולימודיות .הדבר בא
לידי ביטוי בפריחה של גני יער ותכניות לימודים בית ספריות שיוצאות החוצה אל הגינה,
החורשה ,היער ,הנחל ואפילו אל חוף הים.
בשיח עם אנשי חינוך שמובילים תכניות חינוכיות בחוץ עלה שהיציאה החוצה מציגה
אתגרים חדשים הדורשים התייחסות מיוחדת .מתוך ההכרה בכוח של קהילה מגובשת
להתגבר על אתגרים ,להעצ ים את חברי הקהילה ולהביא בשורה חדשה לאזור החלטנו
יחד עם השותפים ליצור קהילה חינוכית המקדמת את החינוך במרחבים הטבעיים.
בשנה"ל תשע"ט החלנו בתהליך לבניית קהילה חינוכית שתקדם כקהילה מקצועית את
ההטמעה של חינוך במרחבים הטבעיים באזור ופרסמנו קול קורא למוסדות חינוך
המעוניינים לקדם את הנושא באופן מערכתי (חמישה בתי ספר 3 ,יסודיים ו 2-על יסודיים
התקבלו לתהליך).
לצורך בניית הקהילה כתהליך השתתפותי ,הוקמה ועדת היגוי עם ייצוג של מחזיקי העניין
השונים .הוועדה הגדירה את שאלת הקריאה לתהליך ,שהיא ההזמנה למשתתפים
ללקיחת חלק בתהליך ואת המרכיבים המרכזיים במפגשי הקהילה.
מטרות מפגשי הקהילה אשר נקבעו בוועדת ההיגוי:
▪
▪
▪
▪

נבסס ונחזק את הקשרים בקהילה המקצועית החינוכית באזור
נשען על הידע המקומי ונאסוף את הידע המעשי הרחב של חברי הקהילה
נתמודד יחד עם האתגרים של הלמידה במרחבים הטבעיים
נִפתח את הקהילה למתעניינים ולכאלה שבא להם לצאת ללמוד בחוץ ורק
צריכים עזרה קטנה

עוד קבעה הוועדה כי התהליך יבנה מארבעה מפגשים שיכללו:
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▪

▪
▪

מסעות למידה – ביקורים פיזיים ווירטואלים בעולמם של חברי הקהילה .למידת
עמיתים במיטבה ,היוועצות סביב אתגר וחילוץ ידע מעשי לגבי למידה במרחבים
טבעיים.
יצירה משותפת של "הסולם המעשי ללמידה במרחבים טבעיים" – תהליך מרתק
לגיבוש כלי מעשי התומך ברמות שונות של למידה חוץ כיתתית.
מרחב פתוח – Pro Action Cafe /מפגש קהילתי סביב אתגרים ותשוקות,
לקידום יוזמות ושיתופי פעולה בין מוסדות ואנשי החינוך באזור.

תכנית המפגשים:
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תובנות שנאספו במפגשי הקהילה:
התנאים המסייעים לבית ספר יער ובכלל ללמידה במרחבים הטבעיים להצליח
תפיסה פדגוגית

מנגנונים

תנאים

מסגרות זמן
הכשרות
ליווי אישי
ליווי של קהילה מקצועית
השתייכות לקבוצה/פורום
מקצועי כמו רמת הנדיב
יצירת מעטפת בטיחותית –
מורים ,מועצה והורים
רתימת שותפים ושיתוף
ומערובות בתהליך
שיתוף רשותי של ידע – מאגר
ידע
השתלמות חינוך לקיימות

בסיס תאורטי של חינוך יער
גמישות מערכת המורים
קיום מרחב טבעי במרחק (חינוך מבוסס מקום)
כלים ל :להיות ביער "בלי
הליכה סביר מבי"ס
לעשות כלום"
סביבה ירוקה זמינה
למידה מתרחשת באופן
מחויבות של הצוות
ספונטני ,אותנטי וטבעי
חיבור של הקהילה
מיומנויות נדרשות
צוות – הורים – מנהלת
היום/לעתיד – חברתיות
שנכונים להוראה בחוץ
לפחות מורה אחת מחובר למידה פרסונלית
לפגוש ,לאהוב ולהבין את
הובלה
הטבע
למידה התנסותית
סביבה יצירתית
מרחבי חיים – למידה ממה
שהסביבה מזמנת
זמן שהייה – רגשי ,חברתי
למידה מגוונת

תהליכים שונים של למידה במרחבים הטבעיים אשר נחשפו במפגשי הקהילה
בי"ס יער שצמח
מהקהילה

בי"ס יער שצמח
מהצוות

שימוש במרחבים
הטבעיים לצורך
למידה

מרחבי בית
הספר
כמרחבים
טבעיים

השתתפות
במחקר אזרחי

מודל קלאסי של
למידה בחוץ
הכולל שוטטות,
פליאה ,סדר יום
פתוח ,המתהווה
מתוך סקרנותם
של הילדים.

מודל קלאסי של
למידה בחוץ
הכולל שוטטות,
פליאה ,סדר יום
פתוח ,המתהווה
מתוך סקרנותם
של הילדים.

תהליכי למידה:
 ,PBLתהליכי
חקר ,חיבור של
תחומי דעת
לסביבה הקרובה
לבית ספר ויציאה
ללמידה בחוץ.

גינה
קהילתית
בסביבה
הבית
ספרית

הילדים
לוקחים חלק
במחקר אזרחי
המתרחש
באזורם

בי"ס גבע

בי"ס כרמל וים

בי"ס אל
שאטטא

בי"ס אמירים
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בני נוער
בני נוער הם קהל יעד משמעותי בקידום הקיימות באזור .הם מכירים בצורך בשינוי
המציאות ויש להם את היכולת ,הזמינות והאנרגיות להיות בחזית הפעילות ליצירת מציאות
טובה יותר .האתגרים החברתיים והסביבתיים של ימנו מציבים דילמות מוסריות מורכבות
אשר מצריכות התבוננות מעמיקה ,חינוך להומניזם ,חשיבה יצירתית ,ביקורתית
ודמוקרטית ופעילות אקטיבית .לכן הדגש המרכזי בפעילות תחום החינוך עם בני הנוער
הוא "אקטיביזם" .אקטיביזם  -שיטה התובעת להגיב באופן נמרץ ובפעולות של ממש
למצבים חברתיים ,כלכליים או מדיניים .שיטת “קום ועשה!” שבבסיסה עומדת התפיסה
שלציבור יש זכות ואפילו חובה להשתתף במעשה הפוליטי ולהשפיע עליו (מילון אבן שושן).
ביומימיקרי וקיימות
ביומימיקרי הוא ענף בעולם המדע החוקר את אופן פעילותו של הטבע (המודלים ,מערכות,
מבנה וכדומה) על מנת לחקותו לצורך פתרון בעיה אנושית .משמעות המונח היא חיקוי החיים,
ביו=חיים מימיקרי=חיקוי .בשיתוף פעולה יחד עם ארגון הביומימיקרי הישראלי יצרנו תכנית
לימודים רב-תחומית המקדמת חיקוי ולמידה מהטבע לפתרון בעיות בדרכים מקיימות .בתכנית
השתתפו תלמידי חטיבת הביניים מאזור השותפות (אורט בנימינה ותיכון המושבה).
במסגרת התכנית הובילו התלמידים תהליכי חקר מעמיקים כבסיס לחדשנות ביומימטית
מקיימת .התלמידים נחשפו למחקרים המבוצעים בשטח (ברמת הנדיב) ויצרו תוצרים :מוצר /
פתרון חדש ביומימטי ,הנגזר מהמחקרים ברמת הנדיב ,ומוצג ברמת פוסטר מדעי ,אב טיפוס
ומצגת.

JUNIOR RANGERS
תכנית משותפת לתחום החינוך ולפארק הטבע ברמת הנדיב ,המיועדת לתלמידי כיתות י' עד
י"ב מהאזור .במסגרת התכנית התלמידים מכירים לעומק את רמת הנדיב כארגון ואת העשייה
של פארק הטבע ומסייעים בפעילות השוטפת בכלוב הנשרים ובדיר ,בתחזוקת פארק הטבע
ובאיסוף מידע .התלמידים משתתפים גם בפעילויות ייחודיות כמו :מסיק זיתים ,זריעת חיטה,
תרגיל חילוץ והדרכת ילדים .במהלך העבודה השגרתית בפארק הטבע התלמידים נחשפים
לא תגרים הניצבים בפני העוסקים בהגנה על בעלי החיים ובשמירה על רציפות השטחים
הפתוחים.
התכנית מתקיימת בפארק הטבע בימי שישי בבוקר והיא מוכרת כמסלול להתפתחות אישית
ומעורבות חברתית של משרד החינוך .כמו כן התכנית הינה חלק מתכנית בינלאומית של
מעורבות נוער בפארקים ובשמורות טבע http://www.europarc.org/nature/young-
./people/junior-rangers
ענבר גרנות ,בוגרת התכנית ,מספרת" :אהבתי להגיע בבוקר לרמת הנדיב ,לראות ירוק ,זה
ממש היה כמו בריחה מחיי היומיום המלחיצים .הרגשתי שמה שאני עושה באמת משמעותי
ותורם לי .הגענו לתכנית מספר חברים יחד .הפעילות המשותפת גיבשה אותנו עוד יותר .מצד
אחד זו התנדבות ויחד עם זה ,זה פשוט כיף גדול .גם כשממש עבדנו בשטח זה לא הרגיש
כמ ו עבודה .הצוות ברמת הנדיב התייחס אלינו בכבוד ובגובה העיניים .אם לא הייתי מגיעה
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לתכנית ברמת הנדיב אז כנראה שהחוץ הירוק היחידי שהייתי רואה היו העצים ברחוב בדרך
שלי מהבית לבית הספר ובחזרה".
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 – Westartתכנית ליזמות קהילתית סביבתית
תכנית להובלת שינוי רב מימדי בחינוך בני נוער העוסקת ביצירת מיזמים שיקדמו עתיד בר
קיימא לקהילה המקומית .התכנית נוסדה על ידי ניב הורוביץ ,יזם חברתי-סביבתי עם רקע
מקצועי בקולנוע וקיבלה תמיכה בראשית דרכה מהשותפות לקיימות אזורית.
מתוך אתר התכנית" :התכנית מכוונת לשינוי רב מימדי בחינוך התיכוני באמצעות הטמעה של
חדשנות פדגוגית מכיתות ז׳ ועד יב׳ דרך עיצוב מרחבי למידה השתתפותיים והובלת בית הספר
לקראת יעוד חדש ורלוונטי .מקום בו חוקרים ויוצרים יחד ידע חדש .מקום בו יוצרים יחד את
העתיד .התכנית לוקחת בחשבון את צרכיהם כלל הא.נשים הקשורים למערכת .בראש
ובראשונה ,הלומדים והלומדות הצעירים וצרכיהם מהעולם ,הצוות החינוכי ,ההורים וכל
הקהילה הקרובה והרחוקה .כולם מוזמנים להיות מעורבים בעשייה משמעותית שתשנה את
האופן בו לומדים כולם ואת הדרך בה הקהילה פועלת ומתנהלת".
בתכנית השתתפו כ 50-בני נוער מתיכונים שונים בזכרון יעקב (תיכון המושבה ,קשת ופלך).
במסגרת התכנית התקיים מפגש ייחודי שהפגיש תושבים ובעלי עניין שונים עם בני הנוער ,בו
חולצו ,באמצעות מתודות של מנהיגות השתתפותית ,אתגרים שונים של הקהילה .מתוך מפגש
זה צמחו מספר מיזמים אותם הובילו בני הנוער:
▪
▪
▪

▪

החפצייה – מיזם להקמת ספריית חפצים יישובית באמצעות פלטפורמה מקוונת .טרם
מומש.
רוכבים אל המטמון – מיזם להיכרות מעמיקה עם זכרון יעקב והסביבה ועידוד כלכלה
מקומית באמצעות פלטפורמה מקוונת .טרם מומש.
גשר לעתיד  -חיבור בני נוער לתעשיות וחשיפה משמעותית למקצועות טכנולוגיים
באמצעות "אירוח לימודי" לתלמידים בתעשיות עתירות ידע .בני הנוער המובילים את
המיזם פועלים לגיוס ההנהלה של מקומות תעסוקה מגוונים לפנות זמן ל"אירוח לימודי"
לבני נוער.
כרם  -מיזם שמבקש ליצור קהילות בכל רחבי הארץ (החל מזכרון יעקב) המבוססות
על קשרים של נתינה .קהילות אלו לא יופרדו על פי דת או מכנה חברתי משותף אחר,
ויבוססו על עזרה לאחר ויחסי חברות ושכנות עם כל תושבי העיר.

בימים אלו מיזם חדש עושה את צעדיו הראשונים .מסחרה – מיזם ליצירת קהילות מקומיות
אשר ירכשו במשותף תוצרת מקומית ללא אריזות (אפס פסולת).
היום התכנית פרשה כנפיים ומתקיימת במוסדות חינוך שונים בארץ ופועלת במסגרת של רשת
בינלאומית של מוסדות חינוך בעולם בחסות האו״ם לקידום יוזמות למען עולם בר קיימא.

מראית עין
תכנית "מראית עין" מאפשרת לבני נוער לצאת למרחב שבו הם גרים במטרה לחקור סוגיות
ודילמות העוסקות בנושא ים חברתיים ,ערכיים וסביבתיים במסגרת לימודיהם בבית הספר.
יוזמת התכנית היא צאלה שחם ,מורה ומדריכה ארצית לגיאוגרפיה אדם וסביבה והתכנית
מובלת ע"י מורות המתמחות בתחומי דעת שונים .בתכנית משתתפים תלמידי תיכון ממגמות
שונות מארבעה בתי ספר מקומיים (מג'סר אל זרקא ,חוף הכרמל ,בנימינה גבעת עדה וזכרון
יעקב) .במסגרת תכנית הלימודים במגמה ,דנים התלמידים במשמעות המושג "קיימות",
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בוחנים את הקשר שבין המערכות האנושיות למערכות הסביבתיות ויוצאים לחקור ,בסיוע
המצלמה ,סוגיות קיימות המייצגות את סביבת מגוריהם ואת אורח חייהם.
תערוכת "מראית עין" מציגה את תוצרי החקר של התלמידים .תצלומים המלווים בטקסט.
התצלומים המוצגים בתערוכה מפתיעים ומעניינים ,והם מציגים שלל פרשנויות לתפיסת
הקיימות האזורית ,תוך התייחסות לדיאלוג שבין הסביבה הטבעית למרקם האורבני .מגוון
התצלומים מאפשר למתבונן להבין ,לרגע ,כיצד הדור הצעיר ,מישובים שונים ומתרבויות
שונות ,רואה ומבין את המרחב.
אתר התערוכהhttps://rhanadiv.wixsite.com/marit :

אפקט הדבורה
תוכנית חדשנית המיועדת לבני נוער ,שבה הם מובילים חקר סוציו-אקולוגי בנושא הדבורים
בהובלת ד"ר יעל נבון .מטרות התוכנית העיקריות הן ליצור זיקה בין התלמידים לסביבה שבה
הם חיים מתוך חוויית פליאה ,להקנות ידע על המערכות הטבעיות והמערכות האנושיות
בסביבה הקרובה והקשר ביניהן ,לקדם חשיבה ביקורתית ולעודד מעורבות ופעולה למען האדם
והסביבה במעגלי השפעה מתרחבים .את התוכנית מלווים אקולוגים וחוקרים מרמת הנדיב,
מהטכניון ומאוניברסיטת תל אביב.
המחקר שיובל על ידי התלמידים ינסה לשפוך אור על מכלול התנאים והגורמים התומכים
בקיומן של דבורי בר ודבורי דבש ובתפוצתן במרחב הקיום המשותף אדם-חקלאות-טבע ,תוך
מיפוי צמחים צופנים ומעקב אחר שפע דבורי בר ,דבורי דבש ומאביקים אחרים ב"תאי שטח"
בעלי שימושי קרקע שונים.
התלמידים יכירו שימושי חקלאות ,פרנסה ,תוצרת ומוצרים הקשורים לדבורים ,ויבדקו תפיסות
ועמדות של תושבים ובעלי תפקידים במרחב בנוגע לדבורי בר ולדבורי דבש .נוסף על כך ,יבררו
מהי המדיניות של המועצות המקומיות לגבי תמיכה במאביקים (שילוב צמחים צופנים בתכנון
מרחבי ,שמירה על שטחים פתוחים -ירוקים ,הגבלת השימוש בחומרי הדברה וכדומה) וכיצד
ניתן לקדם אותה.
בפיילוט של התכנית שהתקיים בשנה"ל תשע"ט התלמידים המשתתפים גילו סקרנות רבה
ועניין בעולמן של הדבורים .הם רכשו ידע והבנה לגבי חשיבותן של הדבורים לאדם ולמערכת
האקולוגית .השלב הבא הוא שתלמידי התכנית יפעלו להגברת המודעות של קהילת תושבי
האזור לנושא ולתרומה בדרכים שונות להמשך קיומן של דבורי הבר באזורנו.
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נוער ושינויי האקלים
אנחנו נמצאים בנקודת זמן קריטית ,נקודה שבה יש לנו עדיין אפשרות להשפיע על משבר
האקלים .על פי הערכות המומחים ,יש לנו בערך עשר שנים לבצע את השינוי המשמעותי הזה,
שאינו פשוט כלל אך אפשרי .יש צורך בשיתופי פעולה גלובליים בין כל המגזרים ובשמירה על
נחישות אופטימית .השינוי הזה מגלם גם אפשרויות להגברת הרווחה של בני האדם על פני
כדור הארץ בעצם הבאת אנרגיות מתחדשות לאזורים רחוקים ועניים ,פתרון של בעיות בזמינות
מי שתייה ועוד .בסקר של מכון המחקר  ,PEWשנערך לאחרונה ,כ 38%-מהנשאלים לא חשבו
על שינויי האקלים כעל איום משמעותי .לפיכך ,יש לנו אחריות להעלות את הנושא על סדר
היום הציבורי.
ב 8/7-קיימנו יחד עם ענבל וסלי ונועם נבות ,מובילות מחאת האקלים של הנוער בארץ ובליווי
ארגון מגמה ירוקה את הכנס הראשון בארץ בנושא מחאת האקלים .כ 70-בני נוער מכל רחבי
הארץ ,השתתפו בכנס שהתקיים ברמת-הנדיב .הכנס נפתח בהסברים על תנועת המחאה ,על
הקשר שבין התנועה הישראלית לנעשה בעולם בתחום ועל הדחיפות בהגברת המודעות
לבעיית שינויי האקלים .בהמשך ,האזינו משתתפי הכנס להרצאתו המרתקת של פרופ' מרסלו
שטרנברג מאוניברסיטת תל אביב" :חם ,מתחמם ,רותח :ישראל בעידן של שינוי אקלים  -מה
ידוע ומה צריכים לעשות?" ולאחריה השתתפו בסדנה שעסקה בפתרונות הידועים לנו כיום
שיכולים להפחית את פליטות ה CO2-ואולי למתן את הקצב והחומרה של שינויי האקלים .כמו
כן ,קיבלו המשתתפים הכשרה יישומית בתחומי האקטיביזם והתקשורת .המשתתפים סיכמו
את חשיבות הכנס בהבהרת הבסיס המדעי לפעילות תנועת המחאה ובכלים החשובים שניתנו
לפעילות אקטיבית אפקטיבית.
הכנס חיזק את פעילי המחאה בדרכם החשובה ונתן להם כלים להגברת האפקטיביות של הדי
המחאה.
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צמצום טביעת הרגל
כחלק מארגון המקדם קיימות במרחב על תחום החינוך להוות מודל והשראה בצמצום טביעת
הרגל האקולוגית בפעילותו בתוך הארגון ומחוצה לו .הקטנת טביעת הרגל מתבטאת במספר
פרמטרים .להלן מספר מצומצם של דוגמאות:
.1

.2

.3
.4
.5

צמצום צריכת משאבים:
✓ חסכון במשאבים .לדוגמא :מיעוט בהדפסת מסמכים ,נסיעה משותפת ,קיום
פגישות טלפוניות ,חסכון בחשמל במשרד ,שימוש בתאורה סולארית.
✓ שימוש חוזר במשאבים קיימים .לדוגמא :שימוש חוזר בעזרי הדרכה.
✓ שימוש במשאבים משותפים .לדוגמא שימוש בכני ציור של תחום קהל
הפחתת פסולת:
✓ שימוש בכלים רב פעמיים במפגשי צוות ,פגישות עבודה והשתלמויות של אנשי
חינוך.
✓ הפרדת פסולת למחזור.
✓ שימוש בפסולת כחומר גלם .לדוגמא :שימוש בנייר גרוס ,קרטונים ושמשוניות
ישנות בפעילויות החינוכיות.
תיקון ציוד תקול במקום רכישת ציוד חדש .לדוגמא :שליחת מכשירי רב-מכשיר לתיקון
ותפירה של רשתות פרפרים.
רכישה מספקים מקומיים ועבודה עם אנשי מקצוע מקומיים.
עידוד צריכת מזון מקומי טבעוני במסגרת הרצאות העוסקות בנושא ובשילוב כיבוד
טבעוני בכל מפגש הכולל כיבוד.
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הצוות
מאחורי העשייה הרבה עומד צוות שלם .זו ההזדמנות להודות לכולם:

צוות השותפות
▪
▪
▪
▪

נעמי אפל
הילה רווה
ענבל רוזנברג
תמר ארבל אלישע

צוות החינוך
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

ד"ר יעל נבון
רעיה רודיך
ד"ר נירית לביא אלון
ד"ר נירית אסף
עדי ארביב
יוסי בן מיור
איילת טפיארו
צהלה ברוש
ראליה עמאש

צוות רמת הנדיב
כל עובדי רמת הנדיב והוגו יאן טראגו מנכ"ל הארגון
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