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לעוסקים בחינוך שלום!

המשבר הסביבתי שאנו עומדים לפתחו מחייב אותנו לנהוג במשאבי הטבע  בצורה חדשה. 

חובה עלינו לנהוג בהם כבאוצר יקר ערך שאין לו תחליף - אוצר החיוני להמשך קיומנו, ולהשתמש בהם 

באופן מושכל ומחושב. 

להסכמה  שהוביל  גלובלי,  סביבתי  משבר  של  בעידן  חיים  שאנו  בכך  מכירה  בתקופתנו  האנושית  החברה 

בינלאומית שנדרשת דרך חדשה של פיתוח - פיתוח מקיים - פיתוח בר קיימא, העונה על צרכי הדור הנוכחי 

מבלי לפגוע ביכולתם של הדורות הבאים לספק את  צורכיהם,  תוך התבססות על ההבנה כי הפיתוח האנושי 

תלוי במערכות האקולוגיות המקומיות והעולמיות. 

השנה נמצא המשאב החשוב לנו ביותר - המים  - במשבר חמור. נדרשת התנהלות מושכלת של כל אחד ואחת 

מאיתנו וגילוי אחריות אישית בכדי להפחית את הפגיעה באיכות החיים של כולנו.  

למערכת החינוך תפקיד מרכזי בעיצוב עמדות, בשינוי נורמות התנהגות ובייזום פעולות של נטילת אחריות 

אזרחית לשמירה על הסביבה.

מקומו של החינוך הסביבתי במערכת החינוך הולך ומתחזק.  ההבנה כי על מנת להבטיח את עתיד הדורות 

הבאים יש לזרוע היום את הידע ולפתח מחוייבות ואחריות לשמירה על הסביבה משותפת לשני המשרדים - 

משרד החינוך והמשרד להגנת הסביבה.

וכחלק מתוכנית משותפת לשני המשרדים, שמטרתה הטמעת התנהלות  זו  נכתבה מתוך ראיה  זו  מקראה 

והתנהגות מקיימת בקרב תלמידים, מורים, בתי ספר וקהילות. 

אנו קוראים לכם לקחת חלק בהובלת השינוי בחשיבה ובחינוך של  דור המבין כי אנו בני האדם מחויבים 

לשמור על הסביבה , לא רק למענה, אלא בעיקר בשבילנו. 

  

בברכה

                     גלעד ארדן             גדעון סער

              השר להגנת הסביבה                    שר החינוך 
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 מבוא

  

 הנה. נכונות שכולן, רבות אפשריות ותתשוב יש זו לשאלה? סביבתי בחינוך לעסוק מדוע

 :מהן כמה

  

  .חברתית-והאנושית הפיסית הסביבה עם מעמיקה היכרות מאפשר סביבתי חינוך

  .והחברה הסביבה כלפי אכפתיות מפתח סביבתי חינוך

  .הסביבה כלפי אחראית להתנהגות תורם סביבתי חינוך

  .הוליסטית שהבגי ללמד מאפשר ולכן, בינתחומי נושא הוא סביבתי חינוך

  .ביקורתית חשיבה מפתח סביבתי חינוך

  .ותרבותיים חברתיים פערים על לגשר מאפשר סביבתי חינוך

  .ולפדגוגיה הלמידה אירגוןל, נלמדים לתכנים המתייחסת, כוללת חינוכית מסגרת מהווה סביבתי חינוך

 לאה חינוךה ביןל הפורמאלית החינוך מערכת ובין, קהילתם לבין ספר בתי בין לקשור מאפשר סביבתי חינוך

  .פורמאלי

 הביוטיים המרכיבים, הטבעיים הפיזיים המרכיבים - בעולם שיש מה לכל היא כוונתנו" סביבה "במונח

, האישיות ופעולותיהם האדם ובני, הטכנולוגיים האמצעים, האדם ידי מעשה המרכיבים, )אורגניזמים(

 יש ,טבעב האדם של למקומו באשר. שלהם והמדיניות םהערכי גם כמו, התרבותיות, הכלכליות החברתיות

 צריכים שאנחנו יש הסכמה רחבה היום, השונות הגישות למרות אך, כאן תנדונו שלא, שונות פילוסופיות גישות

 שניתן ככל ולהימנע במשאבים לחסוך, בעולם למקומנו שלנו בהתייחסות יותר צנועים להיות, עצמנו את לרסן

  .קיום מאפשרי במשאבים הפיכה בלתי מפגיעה

 תוכניות בהפעלת חלק לקחת או/ו סביבתי חינוך על יותר לדעת המעוניינים, חינוך לאנשי מיועדת זו מקראה

 בגוף מקורות מציון, האפשר במידת, נמנענו ולכן, יםאקדמי לא ובסגנון בלשון כתובה המקראה. סביבתי בחינוך

 לכל הרחבה והמאפשרים התבססנו שעליהם, מקורות רשימת מוצעת פרק כל בסוף, זאת למרות. הטקסט

  .המעוניין

לימוד מקצוע איננו סביבתי חינוך, רבות במדינות כמו, בישראל
1

 נעסוק מהן שבחלק ,רבות השלכות יש ולכך 

, סביבתי בחינוך למורים מדריכים או לימוד ספרי מעט ויש לימודים תוכנית פירסםמשרד החינוך לא . בהמשך

 של ובתרגום בכתיבה מרשימה עלייה אף על. סביבתיים אירגוניםו ספר בתי עבור מקורותכ משלש העשויים

בודדים פירסומים למעט, הסביבה איכות בתחום ספרות
2

 הסביבתי החינוך את המציג ספר בעברית נכתב לא, 

 .זה בכיוון הראשון הצעד היא זו שמקראה, מקווים אנו. מקיף באופן

                                                                 

1
 העליונה חטיבהב בחירה כמקצוע הנלמד" הסביבה מדעי "למקצוע הכוונה אין 

2
 :למשל' ר 

 מדרשת. 2000 שנת לקראת מצב תמונת -בישראל הסביבתי החינוך). 1986) (עורכים. (ש, וקייני, .א, צולר
 .בוקר שדה

  .מוסד נאמן: חיפה.  חינוך סביבתי–סדרי עדיפות לאומית איכות סביבה ). 2004) (עורכת. (ט, טל



6 

 

-ה המאה בסוף העברי החינוך של מראשיתו כבר שונות בצורות בישראל מתקיים בהובסבי הסביבה על חינוך

 בשנות רק, אולם". ומולדת טבע לימודי "או ,"הארץ לאהבת חינוך ","לטבע חינוך "כמו, שונות הגדרות תחת ,19

 עתווהשפ מעורבותו את המדגישה, המודרנית במתכונתו הסביבתי החינוך הופיע, העשרים המאה של השבעים

  .הסביבה על לשמירה לחנך הצורך את, ומכאן, הסביבה על האדם של

 אירגונים ידי על - להם מחוץ וגם ספר בתי מסגרתב שונות בצורות התקייםל סביבתיה חינוךה ממשיך, זו ברוח

 אבנוש כנסים שונים ציבוריים אירגוניםו החינוך משרד, הסביבה להגנת המשרד עורכים שנה מדי, בנוסף. שונים

 בשיתוף מתייחד הסביבתי החינוך, אחר תחום בכל מאשר שיותר ,לכך הביטויים אחד רק זהו. סביבתי חינוך

 כמו, ממשלתיים חלקם, חיצוניים גורמים לבין) החינוך ומשרד ספר בתי (הפורמאלית המערכת בין פעולה

 להגנת החברה, השל מרכז, הירוקה הרשת כמו,  אחריםוחינוכיים סביבתיים גופיםו ,הסביבה להגנת המשרד

, שני מצד. ותיקים" לימוד מקצועות "מאפיין שאינו, ייחודי שיח יוצר אירגוניםה בין הפעולה שיתוף. ועוד הטבע

. הספר בבית סביבתי חינוך לקדם הרוצה, ת/המנהל או המורה של למבוכה לעיתים גורם בתחום העוסקים ריבוי

 תוכנית את להפעיל כדי לפנות בתחום הרבים העוסקים מבין למיבשאלה  מתלבטים הפורמאלי החינוך אנשי

 ?אחר או זה ספר בית עבור מתאימה תוכנית מציע הללו הגופים כול מבין מי? הספר בבית הסביבתי החינוך

 ומי אחד סביבתי חינוך יש האם: יותר עקרונית שאלהב בנושא העוסקים מתלבטים, אלה פרקטיות משאלות חוץ

  ?ביניהן לבחור כיצד – כן ואם? סביבתי חינוך של רבות צורות יש אםה או, אותו מוביל

 פיתוח עקרונות יעלהטמ שמטרתו, הסביבה והגנת החינוך משרדי בין פעולה משיתוף חלק המהווה, זו מקראה 

, מקווים אנו אך, הללו שאלותה כולל משמעיות חד תשובות לתת מתיימרת אינה ,החינוך במערכת קיימא בר

 ולקבל השונים ההיבטים את לבחון, המערכות בכל חינוך אנשי בידי יסייע ת/הקורא בפני מוצגה שהמידע

  . בהמשך שיוצג הידע סמך על החלטות

  

1
  העליונה בחטיבה בחירה כמקצוע הנלמד" הסביבה מדעי "למקצוע הכוונה  אין

2
  :למשל'  ר

 מדרשת. 2000 שנת לקראת מצב תמונת -בישראל הסביבתי החינוך). 1986) (עורכים. (ש, וקייני, .א, צולר
 .בוקר שדה

  .מוסד נאמן: חיפה.  חינוך סביבתי–סדרי עדיפות לאומית איכות סביבה ). 2004) (עורכת. (ט, טל
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  ורעיוני היסטורי רקע: סביבתי חינוך – ראשון חלק

 

חינוכיים ואתגרים קיימא בר לפיתוח חינוך, סביבתי חינוך
1 

  

-והאנושית הפיסית הסביבה על ידע להקנות ושואף, לו ומחוצה הספר בבית ההנעש, מעשה חינוכי כל

 למען לפעולה מיומנויות לפתח ושמטרתו, ולחברה לאדם, לסביבה וכבוד אכפתיותלקדם , חברתית

  ). environmental education (סביבתי חינוך הוא - חברתית-והאנושית הפיסית הסביבה

 לתנועות בניגוד. הקודמת המאה של 60-ה שנות בסוף, ב"בארה לראשונה הכנרא הופיע, סביבתי חינוך המושג

, בסיור (בשדה החינוך של החשיבות את או, )הטבע ואהבת (לטבע החינוך את שהדגישו, קודמים זרמיםו

 העשרים במאה הסביבה מצב הידרדרות בין ההכרחי הקשר את יצר סביבתי החינוך, )בטבע בשהייה, בטיול

  . לסביבה חריותלא חינוך ביןל

ם"האו ובחסות בינלאומיים בפורומים, 70-ה בשנות
2

 הופיעו שברובן, סביבתי לחינוך הגדרות לראשונה נוסחו, 

  : הבאים המרכיבים

  ; תהליכים, תופעות, עקרונות, מושגים: הסביבה על ידע רכישת

  ;בסביבה לפגיעה מודעות פיתוח

  ;ציבורית פעולה, החלטות קבלת, יותבע פתרון, חקר: ופעולה למידה מיומנויות רכישת

  ;הסביבה שמירת כלפי חיוביות עמדות פיתוח

 ;הסביבה מצב שיפור למען לפעול נכונות

  ;הסביבה מצב לשיפור ממשית ופעולה סביבתית-פרו התנהגות

 החברתית המערכת של ביקורתית לבדיקה קריאה למצוא אפשר סביבתי חינוך של מוקדמות בהגדרות כבר

  .חברתי בצדק הצורך על ונרמז, והפוליטית

, סביבתי לחינוך רבות בתוכניות כי אם, כיום גם מרכזיים להיות ממשיכים הסביבתי החינוך של אלה מאפיינים

 .פחותה להתייחסות זוכות והעירונית האנושית והסביבה, במרכז עומדת פיסית-הביו לסביבה הדאגה

בשימור שעסק ם"האו של מסמךב 1980-ב לראשונה הופיע, קיימא בר פיתוח המונח
 רחב לפירסום וזכה 3

 חינוך"). לשעבר נורבגיה ממשלת ראש שם על ברונטלנד ח"דו" (המשותף עתידנו למען" שכותרתו ח"בדו

 זרם בו הרואים ישו, סביבתיה החינוך של בשיח למרכזי הפך) לקיימות חינוך – מכן ולאחר" (קיימא בר לפיתוח

 כרעיון לקיימות חינוך של הרעיון את רואים אחרים. חברתית בביקורת יותר רחב עיסוק המאפשר, ונפרד חדשני

  . )בהמשך הרחבה ראו (סביבתי בחינוך ודגשים גישות של אוסף בתוך אחד

: כמו, נמצאים בשימוש מושגים נוספים, לקיימות וחינוך קיימא בר לפיתוח חינוך, סביבתי חינוךמהמושגים  לבד

 מקום מבוסס חינוך, לשימור חינוך, אקולוגית אזרחות, אקולוגית אוריינות, סביבתית אוריינות, מקיים חינוך

 . בהמשך נעסוק בחלקם. כיתתי חוץ וחינוך

בכול אחת   הבאיםהעקרונות של היחסי המשקל לפי סביבתי בחינוך שונות גישות בין להבדלים להתייחס אפשר

  . )הנוכחי בדורו שונים דורות בין( חברתי דקצו; הפרט של חיים איכות; הסביבה על הגנה :מהגישות

כלפי  אחריות של תחושה לפתח, העולם כאזרחי לחיות לאנשים הקוראת תפיסה של חלק מהווים אלה עקרונות

 חברתי צדק, אקולוגית הגינות ,תרבותיות-חברתיות וקהילות פרטים כלפי ואכפתיות כבוד באמצעות כדור הארץ

  .ודמוקרטיה וסביבתי
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 צריכים סביבתי חינוךב העוסקים, ממש של חינוכית לפעולה מתורגמים הללו העקרונות איך ברור לאש למרות

 כדי דרושה זו בקיאות. סביבתי לחינוך השונות הגישות בבסיס שעומדות הערכים מערכותב בקיאים להיות

 . ברורה עולם תפיסת על המבוססות, עקביות תוכניות לפתח

  

סביבתי חינוך בהפעלת קשיים
4 

 חינוכית כמסגרת נתפס הוא, כלל בדרך. לימוד כמקצוע מקובל אינו סביבתי חינוך נוספות ובארצות בישראל

 דרכו את המכוונת כתפיסה – בעיקר אך, לימוד מקצועות מיגוון של בהוראה ביטוי לידי שבאה, רחבה

 להפעיל מעשור יותר מזה נקראים ,בעולם אחרים ואירגונים מוסדות כמו, ספר בתי. ספר בית של והתנהלותו

 את לשתף נקרא הספר בית .בסביבה הפגיעה את המקטין באופן להתנהל כלומר, קיימא בר פיתוח של מדיניות

 בהווה והסביבה לקהילה ודאגה שותפות, אכפתיות המדגישה חברתית-סביבתית מדיניות ביישום הקהילה

  ".לקיימות חינוך "מכונה זו בגישה סביבתי חינוך. ובעתיד

 לקיימות חינוך האם? הסביבתי החינוך של אופיו את משנה" לקיימות חינוך "של הגישה של הופעתה האם

 ?הסביבתי החינוך של" המוגבלים "הגבולות את ירחיב הוא האם? העולמיות הבעיות לפתרון יותר יתרום

 של המסגרת האם שואל, למשל, מאנגליה) Sterling (סטרלינג סטיוון. בעולם רבים מעסיקות אלה שאלות

 זכויות, בריאות, שלום, אזרחות, חברתי לשינוי השואפים הזרמים לכל משותף מכנה להיות יכולה לקיימות חינוך

 שחינוך ,טוענת, מקנדה) Sauvé (סובה לוסי, לעומתו. מאוזן ופיתוח הסביבה על שמירה, תרבותיות רב, אדם

   .ערביהמ בעולם הקיים הסדר את דווקא ומנציח מחזק לקיימות

 החינוך במערכת סביבתי חינוךב הגישות על השפעה לו שיש או, בלבד אקדמי הוא הזה הדיון כל האם

  :הפעלתו לבין סביבתי חינוך של אופיו על השקפה בין הקשר את נדגים להלן? בישראל

" ופתרונן "הבנתן למען בקבוצות או ביחידות לעבוד צריכים תלמידים, הסביבתי החינוך מטרות את להשיג כדי

 צריכות והלמידה ההוראה. התלמידים של וליכולת לגיל כמובן קשורה הבעיה מורכבות. סביבתיות בעיות של

 תהליכים. הסביבה למען ופעולה אמיתיים סביבתיים נושאים חקירת של שיתופיים תהליכים במסגרת להיות

 ערכיםהו מיומנויותה, הידע לש ההתפתחות. ומערכתית ביקורתית חשיבה יפעילו שהתלמידים דורשים אלה

 הלימודים תוכנית, לעיל המוזכרים לעקרונות בנוסף, לכן. פעולה לקראת בהכנה גםו פעולה כדי תוך מושגת

 הארצית, המקומית ברמה לאירועים ולהגיב להתייחס במטרה גמישות להיות חייבות להוראה והגישות

 ידע של הקנייה היא העיקרית המטרה שבה, וכיתחינ למערכת בסתירה לעמוד עלולים, אלה כל. והגלובלית

 גם לבחון אפשר. הוראה ושיטות למידה חומרי באותם שנים רב שימוש עשהנ בהוש, מראש מוגדרים ומיומנויות

 ניתן דקות 45 בני שיעורים של מיחידות המורכב הלימודים יוםב האם. הספר בבית ההוראה יום מבנה את

) פרויקטים מבוססת למידה או (חקר למידת לעודד יש שמא או? יבתיתסב-חברתית בעיה ברצינות לחקור

 הקהילה של מקומה מה גם לשאול ניתן .המורה בתפקוד ובשינוי הלימודים יום מבנה בשינוי גם הכרוכה

 טובה שפדגוגיה, כך על להצביע יכולות להן ודומות אלה שאלות? החינוכי בתהליך הספר בית של יותר הרחבה

  . ספר בבתי הקיים ולסדר למבנה בסתירה לעמוד עלולה יבתיסב חינוך של
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 סביבתי בחינוך גישות

 דאגה קיימת שבכולן, ליישומו הדרכים ועל סביבתי חינוך על שונות מבט נקודות מציגה המקצועית ספרותה

  . בשמירתה מרכזי תפקיד יש שלחינוך והכרה לסביבה

 מציאת תוך, סביבתי לחינוך השונות הגישות מיפוי ידי על היא זה רעיוני בסבך להתמצאות אפשרית דרך

 הקנדית החוקרת שעשתה הסיווג את כאן להציג בחרנו. ביניהן ושוני דמיון נקודות
1Lucie Sauvé. להקל כדי 

 שהיא גישותה, האיחוד לאחר גם .שונים במינוחים המשתמשות, דומות תפיסות בין איחדה Sauvé, הקורא על

 עולם תפיסת בגיבוש לסייע היא המיפוי מטרת. שלהן פעולהה שיטותו מאפייניהן בכל שונות בהכרח אינן איתרה

 גישותה של תןהכר. אירגוןה או הספר בית ,החינוך איש של ומטרותיו למאפייניו המתאימה, סביבתי חינוךב

 מאפשרת הגישות ןבי ההשוואה. אחרות של דחייה או בלבד מהן אחת של אימוץ בהכרח מחייבת אינה השונות

 שכן, כאן ייסקרו Sauvé שזיהתה גישותה 15 כל לא. סותרות גישות של מאימוץ והימנעות עקבי במינוח שימוש

 גם ותמאופיינ, 1 בטבלה הכלולות גישותה שכל, לציין חשוב אולם, )בישראל דאיובו (יותר נדירות ותאחד

 גישות כוללת הראשונה הקבוצה. קבוצות לשתי ותמחולק שייסקרו גישותה". שדה"ב ממשיות בתוכניות

 שהופיעו, יחסית" ותצעיר "גישות – והשנייה, )20-ה המאה של 80-70-ה בשנות הופיעוש (יותר" ותותיק"

 גישותה :היסטורית התפתחות של תוצרים ותהשונ גישותב לראות שאפשר, מכאן. האחרונים בעשורים

. סביבתיתהו חינוכיתה, חברתיתה, פוליטיתה מציאותב ייםשינו לאור, ותהמוקדמ מן התפתחו יותר ותהמאוחר

 לאורה להיבחן צריכה גישה כל. חדשות גישות דווקא לאמץ שיש אומר זה אין, הכרונולוגית ההתפתחות אף על

 שיוצג המיפוי. מסוימת פדגוגית דרךב אמונהעל בסיס ו, מסוים במקום המתגבשת כללית עולם תפיסת של

 ודיון להרחבה מקום בהיעדר, ותהשונ גישותל צדק אי עושה – ובהכרח, שרירותיו חלקי בהכרח הוא, להלן

 .ואמונות, גישות, שפות של מכלול הוא סביבתי שחינוך להבין ת/לקורא לסייע יכול הוא אבל, אחת בכל מעמיקים

 יםהמור שמרבית משום בעיקר זאת, הוותיקות הגישות את יותר מוצאים החינוך במערכת, הדברים מטבע

 לקיימות בחינוך המתמקדות תוכניות, עם זאת. ביישומן בנוח יותר חשים הסביבתיים באירגונים החינוך ואנשי

 .במערכת החינוך ומתרבות הולכות מרכזי כערך הפעלתנות את המדגישות ותוכניות

  

 Sauvé ידי על שזוהו סביבתי בחינוך גישות. 1 טבלה

   בחינוך סביבתיות צעירגישות   בחינוך סביבתיות ותיקגישות

  תהוליסטי  )תטבעי (תנטורליסטי

  תאיזורי-ביו )טבע, המשאבים(שימור 

  תפעלתני  פתרון בעיות

  תביקורתי  תמערכתי

  תפמיניסטי  תהומניסטי

  תאתנוגראפי  תערכי

  תחינוכי-אקו  

  לקיימות חינוך/קיימא בר לפיתוח חינוך  
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 המטרות; חינוך ושל סביבה של הדומיננטית התפיסה: הבאים המרכיבים לפילהלן  יוצגו הללו גישותה מן ותאחד

 היתרונות על ביקורתיות הערות; להפעלה אסטרטגיות ;גישה האות פי על סביבתי חינוך של העיקריות

 במאמר המוצגות, מפורטות דוגמאות של הצגה גם יאפשר לא המצומצם המקום. גישה כל של והמגבלות

  .בארץ רלוונטיות דוגמאות לכמה ותלהפנ ננסה, זאת עם יחד. המקורי

  

 ת הנטורליסטיגישהה .1

 במשך בארץ נהוג היה בטבע לטבע החינוך .הטבע ושמירת לטבע אהבה טיפוח, וטבע אדם ביחסי תמתמקד

 הטבע להגנת החברה בפעילות שכיחה הייתה זו גישה). הסביבתי החינוך של ההיסטוריה פרק' ר (רבות שנים

  .והגנים הטבע רשות של החינוכית בפעילות יותר יחהשכ וכיום, רבות שנים במשך

 חוויות על דגש, ,בטבע ושהייה התנסות תוך למידה ,הטבע על למידה – קוגניטיבית   ומטרותתפיסה

 תואמנותי או תורוחני ,תוריגושי

  מספק שהוא למשאבים מעבר, פנימי ערך יש לטבע   יסודהנחות

 לחינוך או) nature education (לטבע החינוך זרםל קשור". הטבע מן למידה: "עתיקים  מקורות

 outdoor education) (בשדה

 התנועות מן חלק. )סגידה מקור למעלת הטבע העלאת (פאשיזם-ואקו מרומנטיזציה חשש  ביקורת

  .האדמה וקדושת" המולדת טבע "ערך את הדגישו באירופה הפשיסטיות

 

  השימורגישת .2

 הגנטי המאגר, חיים-ליבע, צמחים, אנרגיה, קרקע, מים: הסביבה משאבי שימור של בעיקרון תמתמקד זו גישה

 הטבע וברשות אביב תל באוניברסיטת" טבע קמפוס "בפעילויות ,למשל ,דומיננטית היא. האנושיות והתרבויות

 .הטבע להגנת בחברה גם דומיננטית הייתה בעבר. והגנים

; סביבתי ממשק מיומנויות פיתוח; )management (ממשק באמצעות הטבע לשימור חינוך   ומטרותתפיסה

  חברתי לצדק חינוך, נבונה צרכנות, אישי התנהגותי ושינוי פעולה, אקולוגית אזרחות

  Reuse, Reduce, Recycle: סיסמה, למשאבים כמקור הטבע   יסודהנחות

 מוגבלים היו הקיום מקורות בו מקום בכל הכללי מהחינוך חלק היה  מקורות

  ?אינסטרומנטאלי להיות במשאבים לחיסכון מחינוך מונעים דכיצ  ביקורת
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 "פתרון הבעיות "גישת .3

 קייני ושושנה צולר אורי של בכתיבתם הובלט, הסביבתיות לבעיות במודעות העלייה עם 70-ה בשנות ההופיע

 .בעיות פתרון של במיומנויות יתנסה שהתלמיד הייתה הציפייה .80-ה בשנות

 העמדות את ולפתח סביבתיות בעיות-ומ על ללמוד היא והמטרה בעיה עומדת זבמרכ   ומטרותתפיסה

  והקבוצה הפרט התנהגות שינוי, פעולה למיומנויות קריאה. לפתרונן והמיומנויות

  "בעיות של כאוסף "הסביבה תפיסת   יסודהנחות

 וטיביליסי רדבבלג 70-ה בשנות ם"האו ועידות  מקורות

 או? בעיות לפתור יכולת הוא התוצר האם? בבעיות להתמקד חייב סביבתי חינוך האם  ביקורת

  לפתרונן אפשריות דרכים של והבנה הבעיות הבנת :)1991 (וצולר קייני שהציעו כפי

 

 ת המערכתיגישהה .4

 ,ביניהם הגומלין יחסי ,המערכת מרכיבי הבנת תוך, הסביבה להבנת האמצעי היא מערכתיתה הגישה

על פי  הרבה כתבו וקייני צולר. הכללית המערכות מתיאוריית הושפעה הגישה .המערכת תפקוד על והשפעתם

 .בוקר בשדה סביבתי לחינוך התיכון הספר בבית בלטהש, 90-וה 80-ה בשנות זו גישה

 יחסי ואפיון, כלשהו סביבתי במצב המרכיבים של זיהוי מאפשרת מערכתית גישה   ומטרותתפיסה

 מאד גישה". הגדולה התמונה "את לראות מאפשר כזה ניתוח. ביניהם הגומלין

  קוגניטיבית

. החלטות וקבלת בעיות פתרון, סינתזה ,אנליזה כמו גבוהות חשיבה מיומנויות נדרשות   יסודהנחות

  מדעים בהוראת הבינתחומית הגישה עם דומא מזוהה

 )קייני ושושנה שחק משה של מעבודותיהם (באקולוגיה מהמחקר דומא מושפע  מקורות

 פתרון האם? הסביבתית המציאות להבנת ומספיקה הכרחית מערכתית גישה האם  רתביקו

  ?המערכת של מעמיקה הבנה של המסלול את תמיד לעבור חייב סביבתיות בעיות

  

 ת המדעיגישהה .5

" הסביבה מדעי "במקצוע בולטת. באוניברסיטאות הסביבה למדעי במחלקות השכיחה" הסביבה מדעי "גישת

 .העליונה בחטיבה רהבחי כמקצוע הנלמד

 ניסוח, תצפית: מדעיות מיומנויות באמצעות הסביבה להבנת מדעית יכולת פיתוח   ומטרותתפיסה

  בינתחומית גישה. נתונים וניתוח איסוף, השערות

  שיטתית מדעים ללמידת הקשר ומספקים עוגן משמשים הסביבתיים הנושאים
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 לגישה זו גישה בין מיזוג יש לפעמים. צאהותו סיבה יחסי; המדעי התהליך של הבנה   יסודהנחות

   הבעיות פתרון וגישת המערכתית

 טובה פתרון ליכולת תורמת יותר טובה שהבנה שסברו ,מדעי חינוך מאנשי באה ההשראה  מקורות

 יותר

  חברתיים-ערכיים לדיונים מקום אין  ביקורת

 

 ת ההומניסטיגישהה .6

 ובסביבתו חייו באורח, האדם ברווחת הקשורים יםשיקולה: הסביבה של האנושי הממד על הוא הדגש

  .החברתית

  ואדם נוף שבין במפגש נוצר שהוא כפי האנושי המכלול הבנת   ומטרותתפיסה

, התרבותי, ההיסטורי המכלול היא. שלה הפיסיים המרכיבים מאשר יותר היא הסביבה   יסודהנחות

, שכונתיתה, העירונית ההסביב, תרבותית כמורשת הסביבה. רגשיהו כלכליה, פוליטיה

  הנוף הבנת על מתבססת הסביבה תפיסת. קהילתיתה

  )(Place-based educationחינוך מבוסס מקום   מקורות

 מבוסס חינוך מתיישב כיצד; מקום מבוססת פדגוגיה בדיוק זה למה ביחס ערפול קיים  ביקורת

  ?גלובלי חינוך עם מקום

 

 ת הערכיגישהה .7

 ומרכז הטבע להגנת החברה בתוכניות ביטוי לידי באה זו גישה. ערכי-מוסרי ואה סביבה אדם ליחסי הבסיס

 השל

 

 אתית ויכולת סביבתית אזרחות, "סביבתי מוסר "או" סביבתיים ערכים "של אימוץ   ומטרותתפיסה

  אישית ערכים מערכת ביצירת המתבטאת

  סביבתית ערכים תמערכ של להתפתחות יוביל ערכיות-סביבתיות בדילמות עיסוק   יסודהנחות

 של בדחייה קשורה נוספת גישה. מוסריים בקונפליקטים התנסות, מדעית-סוציו הנמקה  מקורות

 ורוחניות, אסתטיקה, רגשי קשר באמצעות ערכים ופיתוח, רציונאלית הנמקה

 יכול) פילוסופיה על או (פילוסופי חינוך האם? מהם? "סביבתיים ערכים "באמת יש האם  ביקורת

  מאינדוקטרינציה חשש? לתרום
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 ת ההוליסטיגישהה .8

 המשולבים רוחניים להיבטים מתייחסת זו גישה. ורציונאליות אנליטיות בהיותן היא האחרות בגישות הבעיה

 .לסביבה" חומרית "בהתייחסות

 פנימיות את גם אלא, החברתיים או הביופיסיים הגורמים את רק לא בחשבון לקחת יש   ומטרותתפיסה

  "בעולם מקומו "אתו הבודד האדם

   לסביבה ביחס הלומד של האינדיבידואלית בהתפתחות להתחשב יש   יסודהנחות

  התנסותיים, רוחניים באמצעים לסביבה האדם חיבור, פדגוגיה הפסיכו הדגשת  מקורות

 כלפי" אורגנית גישה "על שדיברו היידיגר) הפילוסוף (ושל גתה) המשורר (של השפעה

 המהות באמצעות אלא, חיצוניים-הפיסיים במאפייניה רק לא יאה הסביבה הבנת. הסביבה

 מרכיביה של הפנימית

 או אינטואיציה כיצד? הזו בגישה חינוך במערכת סביבתי חינוך לבצע איך ברור האם  ביקורת

 בחינוך משתלב ליצירתיות החינוך כיצד? הסביבה אל יחסינו את לשפר יכולים יצירתיות

  ?הסביבתי

  

 תזוריא-ביוה גישהה .9

 " מקום מבוסס חינוך "של לגישה הקרוב. מקומי בהקשר ולחיים מסוים למקום למודעות הקשור

 )(Place-based education .הטבע להגנת והחברה הירוקה הרשת מפעילות בחלק ביטוי לידי הבא  

 גישה. הקהילתית הפעילות למרכז הופך ס"ביה. וחברתית טבעית מבט מנקודת מקום   ומטרותתפיסה

  )הקהילה את (שתפתמ

 כחלק והאזורית המקומית הסביבה עם מועדפים יחסים לפתח צריך סביבתי חינוך   יסודהנחות

  האיזור את ולקדם שייכות מתחושת

 "חזרה לאדמה" ,"החזרה למקורות"  מקורות

 בסביבה ביטוי לידי לבוא יכולה הגישה כיצד? הגלובלי בעידן הגישה של התרומה מה  ביקורת

  ?עירונית

  

 )ביקורת חברתית( ת הביקורתיגישהה .10

-חברתית בפעולה התנסות כדי תוך למידה השמדגיש, הפעולה גישתל כזהה תנתפס או תמשתלב זו גישה

. בחברה כוח מוקדי וחלוקת החברתיות הבעיות מן נובעות סביבתיות שבעיות הבנה עומדת במוקד. סביבתית

  .השל מרכז של בהגות בישראל ביטוי לידי באה זו גישה
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, כוונות ניתוח: הסביבתיות הבעיות מאחורי העומדת החברתית הדינמיקה של ניתוח   ומטרותתפיסה

 המעורבים של ופעולות החלטות, ומרומזים מפורשים ערכים, טיעונים, עמדות

  'וכד הערכים מערכת של זיהוי, הכוחות יחסי בדיקת. בסיטואציה

 עצמם שלהם המעשים את לבחון המשתתפים את ודדמע ביקורתי-חברתי סביבתי חינוך   יסודהנחות

  מאמינים או עושים באמת שהם מה ביןל אומרים שהם מה שבין לפער מודעים ולהיות

 ביסודו פוליטי חינוך זהו. חברתי ושינוי להעצמה חותר". הביקורתית התיאוריה"  מקורות

 כיצד? ביקורתית יהפדגוג לבין ביקורתית חשיבה של ולמידה הוראה בין ההבדל מה  ביקורת

  ?הסביבתי החינוך את מעשיר ביקורתי חינוך

 לא אך ,תמפרק הגישה. הכוח מוקדי לניתוח קרובות לעיתים קשור ביקורתי חינוך

 בונה בהכרח

  השל מרכז של ההגות מן חלק  דוגמאות בארץ

  

 לקיימות חינוך או קיימא בר לפיתוח חינוך .11

 שהוצגו כפי סביבתי חינוך של המרכזיים הרעיונות את והחליף ימותהקי עקרונות ליישום חינוכית כדרך התפתח

 החברתיים, הסביבתיים הצרכים למימוש השואפת חיים ודרך עולם תפיסת היא קיימות. UNESCO ידי על

 .צורכיהם את לממש הבאים הדורות של הזכות על שמירה תוך, אדם כל של והכלכליים

 להגנת החברה, הירוקה הרשת, השל מרכז של עולהבפ האחרונות בשנים ביטוי לידי באה זו גישה, בארץ

  ".ירוק ספר בית "של להסמכה ובתוכנית הטבע

 שאיננו, ובסביבה בחברה הפרט של הוגן קיום :שמשמעותה, הקיימות גישת את לקדם   ומטרותתפיסה

   הוגן באופן להתקיים העתיד חברת של ביכולתה פוגע

 ההיבטים את והזניח הנטורליסטית לגישה עצמו את הגביל ורתיהמס הסביבתי החינוך   יסודהנחות

   סביבתיות לבעיות בהתייחס הכלכליים השיקולים את ובעיקר, החברתיים

 חינוך "המינוח על המקפידים. ופרקטיקות גישות של אוסף אלא אחת גישה לא זוהי  מקורות

 חברתי צדק עקרונות על דגש ושמים הכלכלי ההיבט את פחות מדגישים, למשל ,"לקיימות

 ק"לפב חינוך האם? לקיימות חינוך לבין קיימא בר לפיתוח חינוך בין והשוני הדמיון מה  ביקורת

? פוליטית תוכנית הוא ק"פב האם?סביבתי לחינוך תרומתו מה? החדש תחינוכי גישה הוא

 ?שלטת לגישה הפך הוא האם

 במישור והן התיאורטי במישור הן, שונות גישות בין קירבה נקודות יש, זו מתומצתת מהצגה לראות שאפשר כפי

 . הפדגוגי

 ,השלטת הסביבה תפיסת: המרכיבים הבאים פי על ,יותר מתומצתת, אחרת בצורהיוצגו הגישות הללו , להלן

  . והדגשים הפדגוגיים הסביבתי החינוך מטרות
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 גישה תפיסת הסביבה מטרות החינוך הסביבתי דגשים פדגוגיים

, ריגושי, טיביקוגני, חושי

 אסתטי/יצירתי, התנסותי
 הטבעית הסביבה עם הטבעליצור קשר 

, לפליאה כמקור

 ואהבה הערכה

 תנטורליסטי

 חיסכון תומכות התנהגויות לאמץ פרגמטי-קוגניטיבי

 התורמות מיומנויות לפתח; במשאבים

 נכון סביבתי לממשק

 כאוסף הסביבה

 יש עליהםש משאבים

 להגן

 שימור

, בעיות פתרוןל מיומנויות לפתח גמטיפר-קוגניטיבי

  לפעולה ועד מאיבחון
העולם כאוסף בעיות 

 סביבתיות
 פתרון בעיות

 ניתוח, מערכתית חשיבה לפתח קוגניטיבי

 סביבתית מציאות הבנת. וסינתזה

 החלטות קבלת מיומנות ופיתוח

 כמערכת הסביבה

 מערכות מתת הבנויה

 )אקולוגיה(

 תמערכתי

 להבנת מדעיות ומיומנויות ידע רכישת התנסותי-קוגניטיבי

 הסביבה
הסביבה כמוקד 

 לניתוח מדעי
 תמדעי

, קוגניטיבי, ריגושי, חושי

 אסתטי/יצירתי, התנסותי
 של החיים סביבת והערכת הכרת

 העצמי של יותר טובה הכרה, הפרט

 פיתוח, האישית החיים לסביבת ביחס

 שייכות תחושת

סביבת "הסביבה כ

 "חיים
 תהומניסטי

 פיתוח, אזרחית-אקו התנהגות פיתוח מוסרי, ריגושי, גניטיביקו

 אתית מערכת
 כמוקד הסביבה

 ערכית גישה לפיתוח
 תערכי

, אורגאני, הוליסטי

 יצירתי, אינטואיטיבי
 בהתייחס העצמי של המימדים פיתוח

 הבנה פיתוח. הסביבה למרכיבי

 פעולה ונקיטת העולם של "אורגנית"

 בסביבה

 כמהות הסביבה

 רוחנית-פיסית יתקיומ
 תהוליסטי

, ריגושי, קוגניטיבי

 יצירתי, פרגמטי, התנסותי
 קהילתי סביבתי לפיתוח יכולות פיתוח

 ואזורי
 של כמקום הסביבה

 קהילתיות, שייכות
 תאזורי-ביו

, רפלקטיבי, פעולתי יישומי

 דיאלוגי
 ידי על סביבתית-סוציו מציאות פירוק

 האנשים של ושינוי שינוייה

 המשתתפים

 כאובייקט הסביבה

 ומקום לשינוי

 עצמי חרורילש

-תביקורתי

 תחברתי

 חברתי בצדק שמתחשב כלכלי פיתוח פרגמטי קוגניטיבי

 אקולוגית וקיימות
 להתפתחות משאב

 וףתשי, כלכלית

 הוגן לקיום במשאבים

 קיימא בר

פיתוח בר 

  /קיימא

 קיימות
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 האוסטרלית החוקרת
2Joy Palmer כדלקמן כרונולוגי באופן הסביבתי החינוך התפתחות את הציגה:  

  60-שנות ה  חיים-ליובע צמחים, טבעיות מערכות על למידה  לימודי טבע

  'וכד ביולוגיה, בגיאוגרפיה" מומחים "ידי על מודרכת  "עבודת שדה"

   הטבעית בסביבה" ההתנסות "הגברת  חוויה בשדה/למידה

 חקר, בלמידה העוסקים בשדה הדרכה מרכזי של צמיחה  בתי ספר שדה

 והתנסות

  טבע שמירת בנושאי הדרכה/הוראה  חינוך לשימור

  70-שנות ה

  לימוד על הסביבה העירונית  לימודים אורבאניים

  הסביבתיים הנושאים של יותר רחבה ראייה  חינוך גלובלי

  חינוך סביבתי בהיבט פוליטי  חינוך על פיתוח

  אישית התנסות באמצעות בתיהסבי בהקשר ערכים הבהרת  חינוך ערכי

  80-שנות ה

 בעיות בפתרון לימודית התנסות. ותקהילתי בעיות פתרון  מחקר פעולה

  שדה עבודת באמצעות

 שמכוונת ופעולה בעיות פתרון, פעולה יכולת בניית, תקשורת  העצמה

  סביבתיות-חברתיות בעיות לפתרון

  90-שנות ה

 ופתרון התנהגותי שינוי ןשתכלית פעולות. בפעולה השתתפות  חינוך לעתיד מקיים

  אקולוגיות בעיות

 פועלים – ופוליטיקאים סביבתיים אירגונים, מורים, תלמידים ?קהילת שותפים  2000-שנות ה

   ולפתרונןסביבתיות-חברתיות בעיות לזיהוי ביחד

  

  .1 באיור שמתואר כפי השונות הגישות בין הקשרים את למפות ניסתה היא, שונה באופן
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  מיפוי גישות שונות לחינוך סביבתי. 1איור 

  

 של השפעות יראה, סביבתי כלפי חינוך בישראל מסוים ספר בית או אירגון של גישה לנתח ניסיון כל – ובישראל

, פשוטה בלשוןו "?נועדו-אם בלתי יחדיו שניים ילכויה ":עמוס הנביא של שאלתו כאן רלוונטית. גישות אחדות

 הגישה את לשלב אפשר האם או? ביקורתית בגישה הטבע לאהבת לחנך ניתן האם? אפשרי זיווג כל האם

? גישה כל של ההשפעה מקורות מהם בכלל לדעת חשוב האם? הבעיות פתרון או הפעולה גישת עם תהערכי

 לחנך ,למשל ,ותכליתה הגישות מכל השואבת הסביבתי לחינוך מטרות של" מכולת רשימת "לערוך שניתן או

 יחסי בוחן, בעיות פותר, במרכז האזור את מעמיד, הקיימות בגישת דוגל, ביקורתי, פמיניסט, טבע אוהב חאזר

 את להאיר מטרתה. אבסורדית כמובן היא זו הצגה? מערכתית חשיבה ובעל, ואמנותי רוחני, ותוצאה סיבה

כן את ו, סביבתי לחינוך השונות גישותה של פדגוגיההו מטרותשל ה בבדיקה, יסוד הנחות של בבחינה הצורך

  .וקהילתו הספר לבית המתאימות, ספציפיות תוכניות של עקבית ביצירההצורך 

                                                                 

1
 Sauvé. L. (2005). Currents in environmental education: Mapping a complex and evolving 

pedagogical field. Canadian Journal of EE, 10, 11-37. 

 

2
 Palmer, J. A. (2003). Environmental Education in the 21st century: Theory, practice, progress 

and promise. London: RoutledgeFalmer. 
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 שביניהם ומה מדעי חינוך, סביבתי חינוך

 לבין, לימוד מקצוע של עצמאי מעמד סביבתי לחינוך להעניק שיש הסבורים אלה בין מתקיים בשנים ארוך ויכוח

 מגבלות מציגותו עקרוניות עמדותב מחזיקות הקבוצות שתי. המקצועות בכל משולב לראותו שיש, הטוענים

 בבית הלימוד נושאי בכל משולב הסביבתי החינוך את לראות היה שראוי, בדעה לתמוך אפשר, למשל. פרקטיות

 לע. ההיבטים בכל הספר בית התנהלות את כתיבומ כללי באופן לחינוך רעיונית מסגרת מהווהה כנושאו הספר

 בית פרויקטים יקיים הספר בית, שונים לימוד במקצועות אינטגרטיבי באופן ישולב הסביבתי החינוך, זו גישה פי

 קשה זו גישה, אולם. )לסביבהים ידידותי (םמימקיי ויהיופיתוחו  הספר בית וניהול ,הקהילה בשיתוף ספריים

 תוכניות לפיתוח משאבים הקצאת מונע" מקצוע "של מעמד היעדרבין הסיבות לכך היא העובדה ש. ליישום יותר

 במערכת) מקצוע (דעת תחום התפתחות על רצוף באופן המשפיעה, מקצוע ועדת של הקמתה ומונע לימודים

 עלולה, הזמן עם ;החינוך במערכת המורים לכלל מספקת מורים הכשרת אין: סיבות נוספות לקושי; החינוך

 עדיף, האלה פרקטיותהו מנהליותה סיבותהכל  בגלל. תצוותחלופה ב בגלל הספר בית במחויבות ירידה להיות

 על ישפיעהתחום ש לכך ערובה אין במעמד כזה, אולם. נפרד מקצועמעמד של  יהיה סביבתיה חינוךלש אולי

 . הקיימות ברוח וניהולו פיתוחו ועל הספר בית תרבות

 בעיקר נדונים הם – ובישראל, יםהמדעי המקצועות במסגרת בעולם יותר נדונו סביבתיים תכנים, מסורתי באופן

  .ובגיאוגרפיה המדעיים מקצועותמסגרת הב

 מסורתי שבאופן, מדעי לבין חינוך סביבתי חינוך שבין ההדדיות וההשפעות הגומלין יחסי את נציג, זה בפרק

 בכתיבת. הספר בבית הנלמדים אחרים תחומים מאשר סביבתי לחינוך יותר קרוב נחשב, )בצדק שלא ואולי(

באוסטרליה סביבתי חינוך על 2002-ב שהתפרסם, מאמר על הסתמכנו רקהפ
1
2007-המשך מ מאמר ועל 

2
.  

 של 60-ה משנות החל הסביבה מצב הידרדרות בעקבות שהתעוררו והדאגה מהמודעות צמח הסביבתי החינוך

 – בארץ (המדע לימודי דרך הייתה בעולם ספר לבתי הסביבתי החינוך של הראשונה כניסתו. העשרים המאה

 תשובות לספק יכולים המתפתחת והטכנולוגיה המדעי שהמחקר ,האמינו תקופה באותה). הטבע לימודי

 הבעיות של להבנה מתייחסת) 1978-מ ם"האו ועידת( טיביליסי הצהרת גם. הסביבתיות לבעיות ופתרונות

) תלמידים, זה ובכלל (אדם בני שאם, הייתה הבסיסית ההנחה. המדע בהישגי שימוש תוך חינוך באמצעות

 הראו רבים מחקרים, מאז. בהתאם ישתנו והתנהגותם עמדותיהם, שלהם הערכים, בעיה על אמין מידע יקבלו

 וטיביליסי )1978( בלגרד הצהרות. ופשוט ברור כה אינו והתנהגות עמדות, ערכים גיבוש לבין ידע בין שהקשר

 את מאשר יותר, לפעולה ומיומנויות החלטות קבלת מיומנות רכישת ואת והערכים העמדות גיבוש את הדגישו

 דגשים. מספיקה אינה האקדמיים הדעת בתחומי הסביבתי החינוך של שהטמעתו הבנה, מכאן .הידע הקניית

 רציונאלי, כאובייקטיבי, המדע של המקובלות התפיסות עם היטב התיישבו לא הסביבתי החינוך של אלה

 ,להעיר ראוי. מדעי חינוך לבין סביבתי חינוך שבין" בשידוך "לפקפק החלו חינוך אנשי, לכן. מערכים ומשוחרר

 מן חלק. הספר בבתי המסורתית הצגתו וכלפי המדע כלפי אחרות גישות להופיע החלו המדעי בחינוך שגם

 טענה .'וכו כלכליות, מוסריות, חברתיות בסוגיות גם לעסוק מדעים מורי של הכשרתםב עסקו שעלו השאלות

 כוחות של לאורם הסביבתיות הסוגיות את הבוחנים, סביבתי חינוך אנשי של העדיפויות סדר כלפי היא נוספת

 עלתה, אלה מתהיות כתוצאה. סביבתי חינוךל מדעי חינוך בין הקשר של הבעייתיות עלתה שוב ומכאן, פוליטיים

 את להעסיק המשיך זה ויכוח. דווקא מדעיים שאינם בתחומים הסביבתי החינוך בשילוב טעם שיש ,הטענה

 הכולל המבנה אתו העדיפויות סדר את לשנות שיש שטענו, רבים גם והיו, 90-ה בשנות גם המקצועית הקהילה

 את במרכז ויעמיד, )המחר מדעניל בניגוד (המחר אזרחיל יפנה, מודרני מדעי שחינוך כך, המדעי החינוך של

 יכלול השינוי, כן כמו. 'וכו אנרגיה, בריאות, סביבה נושאי: חהאזר לחיי והרלוונטיים המעניינים והבעיות הנושאים

 אזרחיות מיומנויות רכישת המדגישות לשיטות, המדע של הניסויי אופיו את המדגישות, הוראה משיטות מעבר

'וכד, החלטות קבלת, ביקורתית חשיבה, דיון כמו
3

אנדרסון )אנדי (ארלס'צ. 
4

 הבינלאומית האגודה נשיא לשעבר, 

. "העתיד אזרח הכנת"כ המדעי החינוך של העיקרית המטרה את להגדיר 2004 -ב קרא, מדעי בחינוך למחקר

. בחברה פעיל כאזרח להשתלב לו שיאפשרו, אלה הם לדעת תלמיד כל שעל הדבריםש נטען ,זו לגישה בהתאם

 האנושית כלוסייההאו את לשאת הארץ כדור של יכולתו גבולות את להבין צריכים הספר בית תלמידי, כאזרחים

. "סביבתית אוריינות "להיות צריך מדעי חינוך של ביותר החשוב העיקרון, לפיכך. המתקדמת הטכנולוגיה אתו

 ,עדויות על מבוססיםה טיעונים להבין היכולת" משמעותה סביבתית אוריינות, אנדרסון של להגדרתו

 מושכל באופן להשתתף והיכולת, יותהאקולוג והמערכות הטכנולוגיה, האדם בין לאינטראקציה בהתייחס

  . "ל"הנ הטיעונים בסיס על החלטות בקבלת

 רוצים אם. מדעי חינוך לבין סביבתי חינוך בין הגומלין יחסי של ומעמיקה מחודשת בחינה דורשים אלה דברים

, )לוגיתאקו או (סביבתית חשיבה או אוריינות בפיתוח חשיבות יש מדעי שלחינוך הרי, קיימא בר פיתוח להשיג
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. "רחב בינתחומי בבסיס הנטועה הוליסטית גישה "על הישנות להכרזות מעבר להתקדם צריך סביבתי וחינוך

 להיות צריך שהשינוי, באומרה אקולוגיים גומלין יחסי של במטאפורה משתמשת Gough האוסטרלית החוקרת

 אינם תלמידים שבה שבתקופה, היא טענתה. הדדיות של לכיוון ,טפיל-ופונדקאי, תחרותיות, נטרף-טורף מיחסי

 לעסוק ונמשכים, המדעי החינוך של בערכו כללית ירידה בגלל, שלה המדעי בהיבט בסביבה עניין מוצאים

 לשם ההדדית הגישה בקידום רב ערך יש, נפרד סביבתי לחינוך, רוחניים-החברתיים בהיבטים בסביבה

 בהתעניינות מתמדת ירידה על נתונים נאספים רבות מערביות במדינות. התחומים שני של משותפת הישרדות

 כך על מצביעים, בישראל כולל, המדינות מן ברבות. החובה לימודי שלב לאחר מדע בלימודי ובהשתתפות

 יכול סביבתי חינוך. התלמידים רוב בקרב עניין מעוררת אינה הגבוהות בכיתות במדעים הלימודים שתוכנית

 רבים הנעורים שבגיל, העובדה ובשל לחייהם שלו הרלוונטיות בשל תלמידים של למשיכתם מתאים מוקד להוות

 מתעניינים הנעורים בגיל תלמידים כי ,המראים נתונים נאספים רבות במדינות. סביבה בנושאי עניין מוצאים

 מדעי "באמצעות הסביבה על לימדו בהם במקומות, שני מצד. לסביבה ואכפתיות מודעות ומגלים בסביבה

, רוחני-תרבותי-החברתי ההיבט של בחשיבותו וממעיטים טכנולוגי המדעי ההיבט את המדגישים ,"בההסבי

 את לשלב ,באוסטרליה שנעשה, הפוך ניסיון. הסביבה מדעי של בשיעורים להשתתף שלא בחרו רבים תלמידים

  . חברהה מדעי של ירוד דימוי בשל בעיקר, הצליח לא הוא גם, החברה במדעי הסביבתיים הנושאים

  :אלה הן הסביבתי החינוך לבין המדעי החינוך ביןש בקשר העיקריות הבעיות, לסיכום

 ,אובייקטיבית-רציונאלית כישות עוד מוצג אינו המדע, שונו רבים במקומות המדעי החינוך של מטרותה •

, מדהלו של אינדיבידואלי פיתוח אאל מדעי ידע של הקנייה אינה המדעי החינוך של העיקרית והמטרה

 השינוי למרות. ופעולה עמדות לנקיטת מיומנויות ובעל אזרחית בחברה שותף להיות שיוכל כך

, הלימודים תוכניותל הנוגע בכל ביותר מוגבל החדשות והשיטות מטרותה של היישום ,הזה המהותי

  .עצמה ולהוראה למבחנים

 מושך אינו הסביבה עימד במקצוע ביטוי לידי הבא המדעי וההיבט מדע מללמוד נמנעים תלמידים •

  .דיו אותם

 ידע בהקניית מתמקד הוא שכן ,מספק אינו במדעים הלימודים בתוכניות סביבה לנושאי הניתן" כיסוי"ה •

 .סביבתי חינוך של חשובים מהיבטים ומתעלם מדעיות ומיומנויות
  .אזרחי-החברתי בהיבט סביבתיים בנושאים מתעניינים תלמידים •

 .ירוד לדימוי זוכה ,עממד המנותק, סביבתי חינוך •

, סביבתי לחינוך זקוק מדעי שחינוך, טוענת Annette Gough האוסטרלית החוקרת, לעיל הנאמר כל לאור

 קשור בהיותו תלמידים יותר להרבה רלוונטי יהיה המדעי שהחינוך כדי לסביבתי זקוק המדעי החינוך. ולהיפך

 להעניק מנת ועל מטרותיו יישום לשם המדעי לחינוך וקזק הסביבתי החינוך. ותרבותיות חברתיות לסוגיות יותר

 יהיה, המדעים של אינטגרציה יכלול חדש מדעי-סביבתי חינוך ,להערכתה. הלימודים בתוכניות לגיטימי מעמד לו

 של ההכרחיות בתרומות ויכיר, אמיתיות מערכות של המדעיים ההיבטים את בחשבון ייקח, בעיות מבוסס

  :הבאים בנושאים גם מדעי-הסביבתי החינוך יתחשב, העבר כישלונות בשל ,זאת עם. אחרים תחומים

  גזעניות-ואנטי קולוניאליות-פוסט, פמיניסטיות מבט מנקודות המדעי החינוך ביקורת •

  והתרבותי יטקטיביסוהקונסטר מההיבט המסורתי המדעי החינוך של ביקורת •

  מדע ללמוד הבוחרים התלמידים במספר ירידה •

  האזרחים של המדעית האוריינות בשיפור העולמי הצורך •

  הסביבתי בשיח המדע של מקומו על דיונים •

 יחסי מערכת המתווה ,"המשותף עתידנו "כמו ,קיימים חות"בדו להתחשב גם יצטרך מדעי-הסביבתי החינוך

 על בהצהרות לפחות ביטוי לידי באים אלה יחסים. סביבתי חינוךו טכנולוגי חינוך, מדעי חינוך בין חיוביים גומלין

 גם משמעותו קיימא בר שפיתוח או, בעיות והבנת באיתור יותר טוב לנו לסייע יכולים והטכנולוגיה שהמדע, כך

  .טכנולוגיה של רחבה והפצה פיתוח

 

  בישראל מעשיות השלכות

 – סביבתיים תכנים הרבה כוללים במדעים הלמידה וחומרי הלימודים תוכניות, בישראל גם, אחרות במדינות כמו

 על לימודים"כ רוב פי על מוצגים אלה תכנים, אולם. הביניים חטיבתלו היסודי הספר לבית בתוכניות בעיקר

 שטחים של החשיבות על או ,מים זיהום של או, אוויר זיהום של ההשפעות על ללמוד ניתן, השאר בין ".הסביבה
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. יותר נמוך דגש מקבלים ,בימינו תיסביב חינוך של העניין במרכז שהם, החברתיים ההיבטים אולם. פתוחים

. משאבים של ופיתוח והקצאה פיתוח מדיניות, חברתי צדק ביןל סביבתי חינוך שבין בקשר עיסוק חסר, למשל

, בעיות בפתרון ותפקידו המדע של מהותו כמו ,נושאים על ביקורתי בדיון יותר הרבה לעסוק מקום היה, כן כמו

. בישראל השונים האוכלוסייה מגזרי בין יחסיםהו ,ופריפריה מרכז בין סיםהיח, ואתניות מגדריות מבט נקודות

, לכן. סביבתית בפעילות ממש של לעיסוק תלמידים יופנו סביבתי חינוך שבמסגרת, היה הראוי מן, אחר במישור

 על מודלי בין שילוב של החזון את בהן להדגיש מקום היה, הלימודים בתוכניות מצויים סביבתיים שתכנים אף על

 ידע לרכוש נותנת שהיא הכלים למרות, המורים שהכשרת, הוא יוצא פועל. חברתיות במטרות דיון לבין הסביבה

. חברתיות סוגיות של ביקורתית בחינה לבין הסביבה בעיות שבין בקשר גם לעסוק צריכה, ובעיותיה הסביבה על

"לאזרחים מדע "שמכונה מה את ללמד יוכשרו המורים, זו בדרך
5
.   

 בתי את דוחפת, המורים והכשרת, הלמידה חומרי, הלימודים בתוכניות סביבתי לחינוך המסורתית התייחסותה

 רגוניםיוא גופים. הפורמאלי החינוך למערכת מחוץ מתקדם סביבתי בחינוך לצורכיהם פתרונות לחפש הספר

 תוכניות לבין הלימוד כנית בין לקשר מנסים, סביבתי בחינוך תוכניות המציעים, החינוך למערכת שמחוץ

 בין קשר את הרואה הרחבה העולם תפיסת חסרה, בפעילותם אבל, החברה במדעי או/ו במדעים הלימודים

  . לאזרחים מדעי חינוך לבין סביבתי חינוך

, התשובה. נפרד או משולב להיות צריך הסביבתי החינוך האם :ונשאל זה פרק של לפתיחתו נחזור, כך אם

 המדעי החינוך מטרות של מחדש בחינה נדרשים, זו שאלה על ברצינות להשיב כדי. וטהפש אינה ,כאמור

 – ובעקבותיהם, "אקולוגית) פרדיגמה (עולם תפיסת "פי על לאזרחים מדעי לחינוך חדשה גישה של ואימוץ

 פיסהת לאמץ ספר בתי יוכלו, כזו חדשה במציאות. מדעי-סביבתי חינוך אנשי להיות המסוגלים מורים הכשרת

 הלמידה, ההוראה כל על תשפיע זו כללית חינוכית תפיסה. ולסביבה לאדם הדאגה - שבמרכזה, כללית חינוכית

 הדרך את למצוא ספר בית כל על, הרצוי בכיוון יפעלו הלאומית ברמה ההחלטות שמקבלי עד. הספר בית וחיי

 למשאבים ויזכה) משולב או פרדנ כמקצוע (הספר בית בחיי נוכח יהיה סביבתי חינוך שבה, לו המתאימה

  .ולהפעלתן תוכניות לפיתוח קיםימספ
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  היסטורית סקירה – בישראל סביבתי חינוך

  

, וילקומיץ וחיים אפשטיין יצחק כמו ,דגולים מחנכים. הארץ ואהבת הארץ ידיעת, לטבע החינוך היה בראשית

 בכיתה ,ותלמידותיהם תלמידיהם את לימדו, לברכה זיכרונם זהרוני ומנחם שמאלי אליעזר ,מרגולין יהושע

   .ך"והתנ ההיסטוריה, הארץ טבע על, ובשדה

  :נכתב הגליל במושבות שלימד אפשטיין יצחק על

 הסרסורים הם-והם. החושים של חיותם מקור הוא כאן. הטיולים את לנצל אפשטיין השכיל ביותר
 ממנו פנוי מקום אין - שמסביב העמקים ובמורדות כנען-הר במעלה. ולידיעה לחינוך ביותר הטובים

 פרקי מפיו שומעים הם. גיאולוגיים, בוטניים, גיאוגרפיים מושגים מפיו לומדים הם... ומתלמידיו
 שום בלא, משחק כמתוך, בקלות נעשה זה וכל; ל"חז ואמרי ך"תנ פסוקי של תבלין עם היסטוריה

 והרגשת ידיעתה מתוך אלא, מלומדה אנשים כמצוות לא באה המולדת אהבת . . . וכפייה הכבדה
יופיה

1
 .  

 בראש מכן ולאחר במטולה כמורה אפשטיין את החליף, פינה בראש הספר בית נקרא שמו על, וילקומיץ חיים

 שפירט כפי, לאומיות-חינוכיות ומטרות דידקטיות מטרות שילבו שערך והארוכים הקצרים הטיולים. פינה

 :1903-ב יעקב בזיכרון שנערכה המורים באסיפת

 עם המורים ילכו בחודש פעמיים או פעם. טיולים גם ס"בביה נהוגים והמוסרי הגופני החינוך לתועלת
 שרירי . . . יותר או פחות הקרובים הכפרים אחד אל או, והמושבות הערים אחת אל התלמידים

 יםהתלמיד . . . מרחוק דבר כל להכיר תסתגלנה העיניים, מרובה להליכה והתרגלו יחזקו הרגלים
 להסתגל ילמד בשורה התלמיד ובלכת, ושיר הלוך, שניים שניים בשורה מהמושבה יצאו והתלמידות

 בעקב איש ילכו הדרך כל לא אפס . . . יתנהל יחד אתו אשר מהכלל חלק הוא כי להכיר, הכללי לסדר
 םפוני - מעט לרוץ המורה ירשנו -. התלמידים של עצמותם להתפתחות גם מקום לתת צריך. רעהו

 הזאת התחרות!... שלוש. שתים, אחת, אתכם ארוץ אנוכי וגם! רוצו, טוב -. המורה אל התלמידים
 טיולים שלושה יםישנ אחרי)ו . . . (לפעם מפעם יגדל התלמידים תימהון: רבות פעמים נשנתה
 טוב. . . 'למרחקים עד מגיע. דקים בצעדים ההולך' : הכלל את ויבינו מאליה החידה להם נפתרה

 באוזני יום יום פטפטנים מורים יטיפו אשר מוסר של דרשות ממאות הילדים למוסר כזה ולטי
תלמידיהם

2.  

 של דורות גדלו עליהם, לנוער ספרים וגם, מדעי וחינוך זואולוגיה על מדעיים מאמרים פירסם שמאלי אליעזר

, רבים מתלמידים לשמוע היה אפשר הייחודית תרומתו על). לספרות ישראל פרס את קיבל ועליהם (תלמידים

 תלמידיו את לימד בו האופן ועל הייחודיים שיעוריו על סיפר" שירות פנקס "שבספרו, רבין יצחק בראשם אך

  ".מהי הארץ אהבת"

 לאדמתו השב שעם ההבנה עם משמעותית למידה של אופייה על מעמיקה הבנה שילבו אלה חלוצים מורים

 של לאומיות מתנועות גם הושפעו בכך. הארץ אל העמוק גשיהר הקשר את גם לפתח צריך ארוכה מגלות

 של בכתביו ניכרת זו השפעה. הארץ אהבת טיפוח לשם לטבע היציאה את שעודדו, באירופה 19-ה המאה

מרגולין יהושע
3
:   

 שפע בתוך מתהלכים אנו, הטבע ומן הקרקע מן אלפיים שנות במשך תלוש שהיה העם בני אנו
, אמנם הנקנית ידיעה – ידיעה ומחוסר להסתכלות והרגל נטייה מחוסר מיםכחול, כזרים הזה האושר

 לחפש אנו מחויבים לכך אי. לבנים מאבות בירושה והעוברת דורות מאות במשך בטבע החיים מתוך
 החיים אפילו או ארעיים טיולים שכן, אותו להכיר וללמוד אותנו הסובב לטבע הדרך את ולמצוא
 קשר וליצור ובצומח בחי ונכונות ברורות ידיעות להקנות, עדיין, יקיםמספ אינם הטבע בחיק עצמם
   .אליהם נפשי

  

, ביקורתית וחשיבה הסתכלות, מושגית הבנה רכישת על כותב זהרוני מנחם, יותר מודרני ובסגנון אחר בדגש

פעילה ולמידה, המחשה
4

  .שנה 40-כ לאחר גם עדכניים הנשמעים רעיונות הם אלה כל. 

 מכיר שאינו מי. וברורים נכונים מושגים לעצב ניתן אמצעית והבלתי הישירה סתכלותהה בכוח רק
 מסוגל אינו, ובחייה בטבעה הסתכלות ידי על ברורים מדעיים מושגים יוצר ואינו מולדתו את כראוי
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 מנתחת, החושים בכל ביקורתית הסתכלות תוך רק אפשרית משמעותית למידה. העולם את להבין
 תצפיות של צבירה. חמורה הגיונית ביקורת של שבט תחת אותם ומעבירה םימהרש את ובודקת

 מחקר ידי על הנקנים המדוייקים המושגים רקע ועל, האינדוקציה בדרך הכללה מאפשרת מבוקרות
 ומחשבה גיאוגרפי דימיון התלמיד בנפש נוצרים, המולדת טבע מחקר היינו, הקרובה הסביבה

 פעילה הסתכלות של בדרך למידה. וזרות רחוקות רצותא להבנת הכרח שהם, גיאוגרפית
' ע (החוקרים בין במחלוקת שנוי אינו בלמידה שערכן, במוטיבציות ויסודי מלא שושימ גם מאפשרת

5.(  

 בלימודים ואף התיכון ס"ביה בגיל גם משמעות נטולי לעיתים הם כלליים היסטוריים מושגים
 שכן כל לא, אלה בגילים נכונה זו הנחה ואם. נייםעי במראה כראוי הובהרו שלא מפני, גבוהים

  .)6' ע (היסודי הספר בבית

 חינוך של המודרניים ההיבטים עם עדיין התמודדו לא, ומורים תלמידים של דורות שהכשירו, אלה מחנכים

 לקבלת, בעיות לפתרון מיומנויות לפתח השאיפה, ובארץ בעולם הסביבה מצב להידרדרות הדאגה: סביבתי

 בסביבה, הסביבה על "כחינוך סביבתי חינוך של השגור לתיאור בהתייחס. חברתית-סביבתית ולפעולה טותהחל

"הסביבה ולמען
5

  .בלבד המשולש של הראשונים חלקיו שני עם התמודדו הם, 

תמיר פנחס ידי על נערכו שסיכומיו, סביבתי לחינוך הראשון הכנס בארץ התקיים 1975-ב
6

 החינוך מבכירי, 

 בין ומקומו החינוך במערכת הסביבתי החינוך שילוב של העיקריות הסוגיות עלו זה בכנס כבר. בישראל המדעי

 בית ותוכניות ,בוקר שדה במדרשת שקם, סביבתי לחינוך התיכון הספר בית. פורמאלי והלא הפורמאלי החינוך

 בחינוך מצאו ספר תיב שבו, הבא השלב היו, העשרים המאה של 80-ה בשנות לפעול שהחלו שונות ספריות

 רגוניםיא ,90-ה בשנות. מקומיות לימודים ותוכניות גישות וטיפחו ייחודיותם את להביע מתאים כר סביבתי

 תרמו ,הסביבה להגנת המשרד של ופיתוחו והקמתו, סביבתי לחינוך תוכניות להציע החלוש שונים סביבתיים

 ,"הסביבה לימודי "המקצוע. הארץ בכל הסביבתי חינוךה בתחום ופרויקטים לימודים בתוכניות ולתמיכה לפיתוח

, המקצוע. 90-ה בשנות) ושמו (פניו את שינה, העליונה בחטיבה בחירה כמקצוע 80-ה בשנות להתפתח שהחל

, אישית חקר עבודת, עיונית למידה כולל ,יסודיים על ספר בבתי נלמדש, "הסביבה מדעי "בשם מאז המכונה

 דגש השמה, בחירה יחידת. בעיותיהן עלו שונות סביבות על מקרוב לומדים ידיםהתלמ בהש ,סביבתית וסדנה

  .גיאוגרפיהה במקצוע גם הייתה ,הסביבה ופיתוח הבנת על

 הולך, המערכות בכל, הסביבתי החינוך בתחום העשייה מגוון, 1992-ב, בריו הארץ כדור פסגת שמאז, ניכר

 סביבתי חינוך של כללי ליישום רבות מגבלות על עיםמצבי במלאכה העוסקים רגוניםישהא למרות, וגדל

  .החינוך במערכת

 החינוך משרד עם בשיתוף, הסביבה להגנת המשרד פיתח, 2002-ב ביוהנסבורג הארץ כדור פסגת לקראת

  . בישראל ירוקים ספר בתי להסמכת המודל את נוספים וגורמים

 סים"מתנ, ילדים גני מוכ, נוספים חינוך במוסדותו ספר בבתי לקיימות בחינוך אמיתי לשינוי הוביל זה מודל

 בתי בתוך מאקיי בר פיתוח עקרונות להטמעת שיטה לפתח הייתה המודל מטרת. אוניברסיטאיים וקמפוסים

 תכנים הכוללות לימודים תוכניות על דגש שמים הספר בתי ,ההסמכה תהליכי במסגרת. החינוך ומוסדות הספר

 תוך משאביו את מנצל, קיימא בר באופן תנהללה עובר עצמו הספר בית בוש יךתהל מתרחש, כן כמו. סביבתיים

   . שבתוכה הוא פועלהקהילה על להשפיע ושואף ,ויעילות חיסכון

 מקומיים ומשאבים עזרה על הישענות תוך, עצמם בכוחות סביבתי לחינוך תוכניות המפעילים, ספר בתי יש

 הסמכה תהליך (הסביבה להגנת המשרד של בתוכניות נעזרים יםרב ספר בתי. הספר בית מורי ועל קהילתייםו

 וקרן הירוקה הרשת, )"שינוי מובילי ילדים" (הטבע להגנת החברה כמו ,סביבתיים גופים ושל) ירוק ספר לבית

 פרק של מטרתו אין). ר"קש פרויקט, "החולות ידיד" פרויקט (והגנים הטבע ורשות לישראל הקיימת הקרן, ב"קר

 במספר עלייה של המגמה על להצביע אלא, ומאפייניהן איכויותיהן את או, השונות התוכניות את לבחון זה

  .סביבתי לחינוך מייחסים וקהילות ספר שבתי, החשיבות על המעידה, התוכניות והיקף

ל"מנכ חוזרי פירסום באמצעות הסביבתי החינוך להרחבת האחרונות בשנים נערכים החינוך במשרד גם
7

 ,

  . מרכזי חלק לוקחים תלמידים בהם וכנסים מורים השתלמויות, הסביבתי החינוך לקידום ועדות, פנימיים חות"דו

שוורץ אילון ידי על העברית בשפה לדיון לראשונה שעלתה, הסוגיות אחת
8
 החינוך של העל במטרות עסקה ,

 הטבע ואהבת טבעה שבה מהגישה המעבר נסקר במאמר. בהמשך בהרחבה מתייחסים אנו אליהןש, הסביבתי

 מרכזי המדע של שמקומו ההנחה ידי על המודרכת, המדעית הגישה אל) 70-ה שנות עד] (ביוצנטרית [במרכז

 והקהילה החברה את במרכז המעמידה לגישה המעבר, ולבסוף ,)80-ה שנות (סביבתיות בעיות בפתרון
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 בהם, מקיים וחינוך ותלקיימ חינוך, מאקיי בר לפיתוח חינוך לכינויים שזכתה ,]אתנוצנטרית [וצרכיה האנושית

 במקביל ופועלות קיימות ונוספות הללו שהגישות, היא ,זה בספר השני כחוט העוברת, טענתנו. בהמשך נדון

 ולסביבה להם המתאימה תפיסה לגבש צריכים הסביבתי החינוך במלאכת והעוסקים, כיום גם) במשותף וגם(

  .השונות הגישות בין שריםלק מודעות תוך, פועלים הם בה החברתית

   

                                                                 

 
1
  .ראשונים ספריית: יבאב תל). 17' ע (אפשטיין יצחק). ג"תש) (עורך( .י, חורגין 

  
2
  .179, 175' עמ .)ב"תשמ-ב"תרמ (מאה בת פינה-ראש). 1983) (עורך. (ד, ניב  

 

 
3
  .112', ב, הביולוגיה למורי העלון. מרגולין יהושע" הדוד "של ולזכרו לדמותו). 1988. (ר, ופל 

 

 
4
 .וחינוך תרבות: אביב תל. הארץ וידיעת היסטוריה, מקרא בהוראת פרקים, ונוף טבע ).1970. (מ, זהרוני 

5
 Lucas, A. M. (1979). Environment and environmental education: Conceptual issues and 

curriculum implications Melbourne: Australian International Press and Publications. 

6
 בינלאומי כנס – סביבתי חינוך). 'ורע (תמיר. פ: בתוך. ומגמות מקורות – סביבתי חינוך). 1975. (פ, תמיר  

 איכות לשמירת והשרות שליט דה ש"ע המדעים להוראת הישראלי המרכז. אוגוסט 18-21. סביבתי לחינוך
  .הממשלה ראש משרד, הסביבה

 
 התרבות החינוך משרד, 2004 ינואר, החינוך במערכת קיימא בר לפיתוח החינוך יישום. ד"ס ל"מנכ חוזר 7 

  .יםירושל ,והספורט
 

 מקוון מאמר, השל מרכז. הסביבתית בתפיסה משתנות פרדיגמות). תאריך ללא. (א, שוורץ 8 

http://www.heschel.org.il/heshelphp/hachiva1.php?ind=11  
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  סביבתי בחינוך מרכזיים מושגים

, לזה זה הקשורים, מושגים בחרנו. הסביבתי החינוך בתחום מרכזיים מושגים מספר להציג היא מטרתנו

 הקדשנו, בתחום החינוכי בשיח שכיחים מושגים שאלו מכיוון, זאת עם. ופעמים אף חופפים בתחומים שונים

 חינוך, מקום-מבוסס חינוך, סביבתי צדק, סביבתית אוריינות: הם שנבחרו המושגים. מהם אחד לכל מקום

 כיתתי חוץ וחינוך ,נחלת הכלל, טביעת הרגל האקולוגית, מקיים וחינוך לקיימות חינוך, מאקיי בר לפיתוח

)outdoor education( .שי. ל"כול אחת מהתוכניות בחינוך סביבתי מדגישה אחד או יותר מהמושגים הנ 

 ביקורת של ההיבט את להדגיש יכולות אחרות תוכניות, הסביבה למען הפעלתני ההיבט את המדגישות תוכניות

. הביקורתי ההיבט נעדר, כיתתית החוץ הלמידה את המדגישות אלה בעיקר, התוכניות מן בחלק. חברתית

 ותוכניות, ובינלאומיים םלאומיי – רחבים בהיבטים מדיון להימנע עלולות מסוים במקום המתמקדות תוכניות

 מודעות של ההיבטים את ולהזניח האוריינות של הידע במרכיבי להתמקד עלולות האוריינות את המדגישות

 הקוראים את מזמינים ואנו, מושג כל על בלבד כללית תמונה לתת נועדו שלהלן ההסברים. סביבתית והתנהגות

  .לימודים לתכנון שימוש בו לעשות בבואם מושג כל של וביתרונות במגבלות לדון

  

   סביבתית אוריינות

  

 השימוש התרחב השנים במהלך אבל ,והכתיבה הקריאה יכולות מתחום אמנם הוא' אוריינות 'המושג של מקורו

  . ועוד סביבתית, תרבותית, מדעית אוריינות – נוספים בהקשרים גם בו להשתמש מקובל וכיום, במושג

. האוכלוסייה ואת הלומדים את להוביל הסביבתי החינוך שואף אליו מצב משקפת הסביבתית האוריינות

 להעריך ותאפשר יישומו את שתאפיין, ברורה הגדרה חייבה, השונות מטרותיו על, הסביבתי החינוך התרחבות

  . הסביבתי החינוך של מרכזית למטרה הפך הסביבתית אוריינותה פיתוח. היישום הצלחת את

 חוויות בסיס על, יומיומיות החלטות לקבל במטרה מידע לעבד כיכולת היום תמוגדר הסביבתית האוריינות

 הסביבתיות המערכות של ויציבותן בריאותן את ולפרש להבין היכולת – פירושה. האמיתי מהעולם והתנסויות

 סביבתית אוריינות בעל אדם. אלו מערכות של מצבן את ולשפר לשמור, לתקן כדי מתאימות פעולות ולעשות

 באופן וליישם, וכלכליים חברתיים ושיקולים מדעיים ממצאים על התבססות תוך סביבתיות בבעיות לדון וליכ

 וכן גיאוגרפית אוריינות גם כוללת הסביבתית האוריינות. שרכש המיומנויות באמצעות שלמד מה את וגלוי פעיל

  .שלהם והרקע הסביבתיים המאורעות של היסטורית הבנה

 היעדר או אוריינות יש של מצב אין, כלומר". כלום לא או הכל "מסוג איננה הסביבתית יינותשהאור ,להבין חשוב

 שבין רצף מבטאת סביבתית אוריינות, )הנקרא והבנת קריאה למשל (אחרים אוריינות סוגי כמו .אוריינות

  . לבין אוריינות גבוהה נמוכה אוריינות

  :רמות בשלוש תיתסביב לאוריינות מתייחסת ,המקובלות החלוקות אחת

 ואת בסיסיים סביבתיים מונחים לזהות ביכולת המתבטאת ,)נומינאלית בספרות מכונה (בסיסית רמה •

 יחסי ועל וסביבתיות טבעיות מערכות פועלות בו אופןה על בסיסי ידע גם כוללת היא. משמעותם

 .עמן האנושית החברה של הגומלין

 בין הגומלין יחסי ושל והסביבה הטבע של יםרחב והבנה בידע המתבטאת ,פונקציונאלית רמה •

 בין שליליות לאינטראקציות ודאגה מודעות לזהות ניתן זו ברמה. והאנושיות הטבעיות המערכות

 ברמה. מגוונים מידע במקורות שימוש תוך ,לגביהן מידע ולהעריך לנתח יכולת פיתוח וכן אלו מערכות

 .עצמית להולפעו לפעולה למוטיבציה עדויות לאתר ניתן זו

 הטבעיות המערכות של ומעמיקה רחבה בהבנה המתבטאת ,)לפעולה מוכנות (אופרציונאלית רמה •

 מאפשרות אשר הערכה מיומנויות מתגלות זו ברמה. האנושית המערכת ובין בינן הגומלין יחסי ושל

 אשר בותבאלטרנטי ובחירה מידע וניתוח איסוף יכולת וכן, גומלין יחסי של ותוצאות השלכות לבחון

 ופעולה פעילה עמדה על הצהרהב ,זו רמה פיינתומא עוד. ביותר המזערית היא בסביבה פגיעתן

 . והגלובאלית המקומית, והקולקטיבית הפרטית ברמה, הסביבה בריאות לטובת ממשית
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; מידע אירגוןו עיבוד; ויצירתית ביקורתית חשיבה: גבוהות חשיבה מיומנויות מעורבות הרמות שלוש בכל

 בין קשרים ותת לקשרים המודעות את הסביבתית האוריינות מרחיבה, בנוסף. רחוק לטווח ותכנון שיבהח

 הערכה, אלטרנטיבות חיפוש, ותוצאה סיבה יחסי אחר חיפוש - המתרחשים והמאורעות שונים מרכיבים

 על שליליות השפעות הממזערות החלטות קבלת, השונות הפעולות והשלכות תוצאות של מתמדת

  .חיים כצורת אחראית התנהגות ואימוץ, סביבהה

 הידע מאפייני את הכולל – קוגניטיבי: מימדים לשלושה לחלוקה ניתנים השונות הרמות מאפייני

 הכולל – והתנהגותי; והערכים הגישות את, לסביבה והרגישות המודעות את הכולל – ריגושי; והמיומנויות

  . עוללפ והנכונות, האישית האחריות מאפייני את

 זיהוי באמצעות הסביבתית האוריינות את למדוד ניתן. זמן אורכת סביבתית אוריינות של ופיתוח הקנייה

  :הבאים המרכיבים

 מודעות ורגישות לסביבה ולבעיותיה .1

 הבנה בסיסית של הסביבה ובעיותיה .2

 לפעול ונכונות הסביבה כלפי ואכפתיות תחושות .3

 ותמיומנויות לזיהוי ולפתרון בעיות סביבתי .4

  מעורבות פעילה למען פתרון הבעיות .5

 

  מקורות
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  )OUTDOOR EDUCATION (כיתתית חוץ בסביבה חינוך

 כיתהה שאיננה בסביבה המתרחשת מאורגנת ללמידה כלל בדרך מתייחס כיתתית חוץ בסביבה חינוך המושג

 חווייתית, פעילה כלמידה אותו מציגה כיתתי החוץ החינוך את המאגדת הרחבה ההגדרה. הספר בבית

 מתבצעת היכן נאמר זו בהגדרה. כיתתית החוץ הסביבה ולמען ,בסביבה, הסביבה על המתרחשת, והתנסותית

 פיתוח (מטרתה ומהי )לכיתה שמחוץ לסביבה הקשורים נושאים (עוסקת היא בהם הנושאים מהם, הלמידה

 ומונחים למושגים, השנים לאורך, נקשר כיתתי החוץ החינוך). הסביבה למען לפעולה ומיומנויות גישות, ידע

 החוץ החינוך של ייחודו, ואולם. ועוד יצירתי חינוך, טבע לשימור חינוך, חווייתי חינוך, סביבתי חינוך: כגון ,אחרים

 בכל להתבצע יכולות כיתתי חוץ לחינוך הקשורות פעילויות .לכיתה שמחוץ סביבהב התרחשותוב הוא כיתתי

 קרובים בר טחיש, ס"ביה לחצר שמחוץ הסביבה, ס"ביה חצר: הרגילה הלימוד לכיתת מחוץ שהיא סביבה

 נכללת היישוב ברחובות למידה גם. טבעיות וסביבות גידול בתי של גדול מגוון ועוד ים חוף, חורשות, ורחוקים

 גם. חולים בית או תעשייה מפעל, מדע מרכז, במוזיאון ולמידה ביקור וגם כיתתית החוץ הלמידה בסביבות

 ,הללו הסביבות בכל. ללמוד ניתן בה כיתתית חוץ הסביב מהווים החיות גן או, הציבורי הגן, המשחקים מגרש

  .אותם לבחוןו אותם לחוש, הסביבה מרכיבי עם ישיר באופן להתנסות ניתן

, גיאוגרפיה, ביולוגיה, מתמטיקה: הספר בבית הנלמד לימודים מקצוע בכל לשלב ניתן כיתתי החוץ החינוך את

  . לכיתה מחוץ שנמצא למה בהקשר מתרחשת מהעצ הלמידה. 'וכד ך"תנ, היסטוריה, תקשורת, גיאולוגיה

 יותר מוטוריים-פסיכוהו חברתייםה, הריגושיים המרכיבים את ביטוי לידי להביא אפשר כיתתית חוץ בלמידה

 עם ישיר במגע להיות, בקבוצות למידה תוך, חברתיות אינטראקציות ליצור יכולים התלמידים. בכיתה מאשר

 וכבוד הערכה של יחס לפתח, חושיהם באמצעות הסביבה מרכיבי את לחוש, המורה ועם לכיתה חברים

  .שונים מסוגים גופנית פעילות של בחוויות ולהתנסות, בסביבה ולאנשים לסביבה

 פתרון מיומנויות את ומפתחת מנהיגות לפיתוח תורמת, הלימודים תוכנית את מעשירה כיתתית חוץ למידה

 יחסי של הבנה, ישירה התנסות מאפשרת כיתתית החוץ דההלמי, הסביבתי בתחום. החלטות וקבלת בעיות

 למען ממשית לפעולה ואפשרות, סביבתית אחריות פיתוח, בעיות זיהוי, הפיזית והסביבה האדם בין הגומלין

   .הסביבה

 ובין הספר בבית הלמידה בין מקשר גורם ה/בהיותו, כיתתית חוץ למידה פעילות בכל רבה חשיבות יש למורה

, בהקשר של למידה חוץ כיתתית המורה חשיבות על מעידים רבים מחקריםלמרות ש. החדשים בההסבי גורמי

 ידי על מאורגנת לכיתה מחוץ הלמידה כאשר, בלבד פאסיבי תפקיד ליטול נוטים שמורים כך על הם מצביעים גם

  .אחר מקצועי גורם

, שונים אילוצים בשל, לרוב. צלחתןלה חשוב ,כיתתי חוץ חינוך של בתוכניות תלמידים שוהים בו ,הזמן משך

 ככל ומשמעותיות אפקטיביות תוכניות לבנות יש, לכן. ביותר קצר הוא כיתתי חוץ ללימוד המוקדש הזמן

 פעילות בבניית שיסייעו בסיסיים עקרונות הם הבאים העקרונות. הספר בבית ללמידה הקשורות, האפשר

  :מוצלחת

, התלמידים של פעילות על המבוססות ,מאתגרות מותמשי: ללומדים הלמידה על האחריות העברת •

 לימודית-חברתית אינטראקציה תוהמאפשרו

 תמיכת המורים ועידוד ללמידה עצמאית •

 בכיתה הנלמדים לימוד ומקצועות תחומים בין שילוב •

 מצופים למידה תוצרי הגדרת על המתבססת פעילות בניית •

 להתקדם להם שיעזור משוב על דגש תוך הבנתם לברר מנת על הלומדים עם מתמיד דיאלוג •
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  )PLACE BASED EDUCATION (מקום- מבוסס חינוך

  טכניון, המחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים, מאת איריס אלקחר

  .מסוים מקום עומד שבמרכזה חינוכית גישה הוא מקום-מבוסס חינוך

 מגוון מייצגה מרחב אלא ,בלבד פיזי מרחב אינו' מקום'. רחבה במובנו' מקום 'המושג על להתבונן מקובל כיום

 כולל המקום. וחברתיים אישיים, סביבתיים, פוליטיים, תרבותיים, היסטוריים - וערכים היבטים, גורמים של

 אלה מאפיינים המכנים יש. למקום ייחודית ירהואו ויוצרים אחר פיזי במרחב קיימים שאינם, ייחודיים מאפיינים

". נשמה "למקום המעניקים בכאלה אלא, גשמיים במאפיינים מדובר שאין להדגיש כדי ,'המקום רוח 'בשם

, מבט נקודות במגוון להיעזר עלינו, המקום של הייחודיים המאפיינים את ולהכיר לגלות כדי, לכך בהתאם

  . ועוד מדע, טבע, ארכיטקטורה, אנתרופולוגיה, גיאוגרפיה באמצעות

 גומלין יחסי המתארות רבות הגדרות יימותק. האדם היות מאז נוצרו למקום האדם בני בין גומלין ויחסי קשרים

 שאנו, המורכבים והרגשיים הקוגניטיביים הקשרים למכלול מתייחסת אשר', למקום זיקה 'היא מהן אחת. אלה

 - פיזי: מימדים בארבעה מתבטאת למקום הזיקה. חיים אנו בה הקהילה ועם הפיזית סביבתנו עם מפתחים

, חצר, שכונה (הפתוח במרחב אם, ברור פיזי למרחב שלנו הזיקה את ומגדיר הכללי ההקשר את יוצר אשר

 של הרגשי הקשר את המדגיש - פסיכולוגי; ...)קהילתי מועדון, ספר בית, כיתה (הסגור במרחב ואם...) שדה

 בסביבה התלויה אישית זהות בגיבוש לסייע יכול זה קשר. מסוים למקום וחברות קהילות, משפחות, יחידים

 וחברתיות תרבותיות למערכות האדם שבין הקשר את המייצג - חברתי-תרבותי; בסביבה אישית תלות וביצירת

 את מתאר הוא. המקום את שמאפיינים היסטוריים וסמלים טקסים, מנהגים, מסורות כגון למקום ששייכות

 אשר - זרחיא; עבורנו מייצג זה שמקום והחברתיים התרבותיים לסמלים זיקתנו באמצעות מסוים למקום זיקתנו

. המקום ולמען במקום הקהילתית הפעילות את מדגיש זה מימד. כחברה בסביבה מעורבותנו את מבטא

 מימד אותו המכנים יש ולכן ,כלכליות ומערכות ופוליטיים חברתיים זרמים, זהות ,כוח של היבטים אליו קשורים

   .כלכלי-פוליטי

. שונים ועניין התמחות תחומי פי על להיעשות יכולה למקום האדם בין הקשר של שונים היבטים על הלמידה

 החברתיים התהליכים את יבחן הסוציולוג, מסוים למקום האדם בין שנוצרת, האישית בזהות יתמקד הפסיכולוג

 אנושיים לחיים עדויות אחר יתור ההיסטוריון, תרבותיים סמלים אחר יחפש האנתרופולוג, במקום המתרחשים

 המקום ובהשפעות ההדדיות בהשפעותיהם, במקום שחיים החיים ובעלי הצמחים במגוון יתמקד והביולוג בעבר

 היא וכיצד הטבע עם האדם בני של ישירה התנסות נוצרת בה המידה את יבחן הסביבתי המומחה. עליהם

  . למקום רגשי קשר ליצירת מובילה

 מאפיינים – מסוימת סביבה ייניבמאפ המשתמש חינוך בו רואה מקום-מבוסס לחינוך המקובלות ההגדרות אחת

 הלומדים בין הידע שיתוף באמצעות, זאת. החינוכיים למסרים כבסיס - והיסטוריים תרבותיים, חברתיים, פיזיים

 למקום הזיקה את מעודדת זו ישירה התנסות. המקומית בסביבה ישירה התנסות ותוך המלמדים/מחנכיםה ביןל

  . למקום אדםה של ומשמעותי עמוק קשר לפתח ומאפשרת

, חברתיות, תרבותיות לסוגיות התייחסותו הוא מקום-המבוסס החינוך את שמאפיין נוסף משמעותי היבט

 מהשיח כחלק ,תרבותית וזהות חברתי צדק, זכויות שוויון, אקונומי-סוציו מעמד כגון ,ופוליטיות כלכליות

  . הסביבתי

 הם מי לדעת מעוניינים אנשים כי ,היא קובלתמ הנחה. הזהות עיצוב לתהליך ההתייחסות היא לכך דוגמה

 אפשרות מציעה מקום על המבוססת החינוך גישת. חיים הם בו המקום של בהקשר שייכים הם מסגרת ולאיזו

 כל הגיע מהיכן; חי אני בו המקום על יודע אני מה: כגון מכוונות שאלות מספר באמצעות הזהות בעיצוב לסייע

  ?בעולם שחי כאדם מטרותיי מהן; הארץ לכדור, לעולם שלי הקשר מהו; בסביבתי שנמצא מה

 שצדק כשם כי ,טוענים רבים. ומקום חינוך, סביבה של בהקשר' צדק 'למושג ההתייחסות היא נוספת דוגמה

 צריך מקום-מבוסס חינוך בגישת חינוכי שיח .אקולוגי צדק גם כך, מתוקנת לחברה מידה אמת מהווה חברתי

, סביבתיים זיהומים של בהיבט (הגיאוגרפי במרחב וסביבתי חברתי צדק של גיותלסו אחד מצד להתייחס

 אורח המקיימות אלה בעיקר, במרחב החיות, שונות תרבותיות קבוצות של ומנהגים למסורות שני ומצד) למשל

  .הקיימות לעקרונות שמתאים חיים
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 מגוונות בהתנסויות התלמידים יתנסו שבמהלכן, שונות הזדמנויות ליצור היא מקום-מבוסס חינוך מטרת

 לסביבה הדאגה תחושות כי ,היא ההנחה. הקרובה לסביבתם ואכפתיות דאגה לחוש אותם יובילו אשר, בסביבה

 הקיימות עקרונות יישום תוך ,הסביבה כלפי אחראית ולהתנהגות קהילתית למעורבות הלומדים את יובילו

  . התנסו בו המקומי בהקשר

 החינוך לגישת שמתאימות הלימודים לתוכניות עיקריים מאפיינים חמישה מציינים זו תחינוכי בגישה הדוגלים

  :המקום-מבוסס

, גיאוגרפי מיקום (המקום של הייחודיים המשאבים את ומבטאים ספציפיים שלהן התוכן שמאפייני תוכניות. א 

  ) ועוד ייחודית קהילה, אנשים, וארכיאולוגיה היסטוריה, חיים ובעלי צומח

   לימוד מקצועות כמה של ושילוב התוכניות של בינתחומיות. ב

   לסביבה כתרומה ואם המקום עם מעמיקה היכרות למטרות אם, בסביבה פעילות. ג

   עליהן האדם מעורבות והשפעת אקולוגיות מערכות לגבי וההבנה הידע חיזוק של מרכיב הכללת. ד

 לבין המקום בין קשרים לעצב הלימודים תוכניות על. ידע לרכישת מעבר נוספות מטרות בהכללת רחוהכ. ה

  . דורות ולמגוון תרבויות למגוון המתייחסים היבטים לשלב עליהן ,כך לשם. והקהילה היחיד

 יצירת את מדגישה, המילה של הרחב במובן מקוםל המתייחסת חינוכית גישה הוא מקום-מבוסס חינוך, לסיכום

 כי ,היא ההנחה. המקום את המרכיבים הגורמים במגוון האדם של תהתנסו תוך מסויים למקום האדם בין הקשר

 מעורבות לגלות אותו ותעודד לסביבה האדם של האכפתיות את תחזק מסוימת לסביבה האדם בין זיקה יצירת

  .זו סביבה למען ולפעול
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  )EDUCATION FOR SUSTAINABILITY (לקיימות חינוך

 אורח של בהקשר' קיימות 'במושג ואחריו' קיימא בר פיתוח 'גבמוש השימוש מאד התרחב האחרונות בשנים

 אלה במושגים המשתמשים יש. הוגן לקיום הבאים הדורות של ביכולותיהם פוגעים שאינם מדיניות וניהול חיים

ְקָיָמא-ַּבר פיתוח "שבמושג בטענה מהם אחד המעדיפים ויש, לחלופין
1

 ואילו, הכלכלי הפיתוח על דגש יש" 

   .חשיבה ואופני החיים אורח על הוא הדגש" ימותקי "במושג

-מדעיים בפתרונות רק תלויות אינן הסביבתיות שהבעיות, הבינו האחרונים בעשורים בסביבה העוסקים

 בהיבטים העיסוק. האקולוגיות למערכות בנוסף ,וכלכליות חברתיות מערכות גם בהן מעורבות כי, טכנולוגיים

 רחב באופן הסביבתיות הבעיות את הרואה אידיאולוגית גישה יצר, קולוגייםלא בנוסף, והכלכליים החברתיים

  . יותר ומורכב

 ולהמשיך לשרוד האנושי המין של שיכולתו, והולכת הנבנית ההבנה את משקפת, "יימותק" מכונהה, זו גישה

 . חייםתומכות במערכות תלויה ואף קשורה אלא, מאליה מובנת שאיננה רק לא, הבאים בדורות להתקיים

 מים, אוויר, טבע משאבי (אקולוגיות /סביבתיות מערכות: השנייה על האחת ומשפיעות לזו זו קשורות מערכותה

 מגורים תנאיב הקשור וחברתי סביבתי צדק (חברתיות מערכות; )אקולוגיות מערכות, ביולוגי מגוון, נקיים וקרקע

 ומערכות; )'וכד תומכים חברתיים מוסדות, הדדית תואחריו עזרה, ופרנסה בריאות, לחינוך הזדמנויות, נאותים

). 'וכד בנקאות, תחבורה, מסחר, תעשייה, מזון וייצור גידול, והמדינה הפרט של והבית המחיה צרכי (כלכליות

 המעגל; היחיד האדם של החיים מעגל: החיים ממעגלי אחד בכל ביטוי לידי באה הללו למערכות ההתייחסות

  . הגלובלי והמעגל; מדינה או לארץ המתייחס הלאומי המעגל; יעירונ-שכונתי-הקהילתי

 את ולהרחיב לגדול ממשיכה ועדיין האחרונות השנים וחמישים במאה דרמטי באופן גדלה העולם אוכלוסיית

 דרכים רתהכשב, מוסדותלו למגורים בבניה :שונים בתחומים מתמשך פיתוח מחייב זה גידול. התפשטותה

 שרובם, במשאבים שימוש דורש זה פיתוח. ועוד ,שונים מוצרים ייצורב; מזון ייצורב; תחבורה אמצעי והרחבת

 פיתוח או, הקיימות גישת. חיוניים משאבים לכלות עלול והוא, איטי בקצב מתחדשים שהם או מתחדשים אינם

 תהדורו של וברווחתם בצרכיהם גם יתחשב, ההווה לצרכי הזה הרב שהפיתוח למצב ותחותר ,קיימא בר

 יש כי פשוטה אינה כזה מצב של השגתו. והסביבה הטבע ממשאבי ליהנות להם גם יאפשרש באופן ,הבאים

 כאחד ובעתיד בהווה מהצרכים אחד, למשל. העתיד למען ושמירתם בהווה המשאבים ניצול בין אפשרית סתירה

 מוגדר )בימינו העיקריים וירהאו זיהום מגורמי אחד שהוא( רכב בכלי השימוש גם ,אבל. מזיהום נקי אוויר הוא

 ובריאות בשלמות הצורך היא והעתיד ההווה צרכי בין לקונפליקט נוספת דוגמה. המודרנית בחברה כצורך

 ודרכי חדשה התיישבות ופיתוח, אחד מצד ,מחיה ומקורות משאבים לאדם מספקות אשר אקולוגיות מערכות

 שקיימות, מראות אחרות ורבות אלה דוגמאות. שני מצד ,טבעיים גידול בתי ומצמצמות קוטעות אשר תחבורה

 המערכות בין איזון למציאת דרכים ויילמדו מורכבותם כל על והדילמות הקונפליקטים יובנו אם רק תתאפשר

 לא והטכנולוגיה ושהמדע, לביצוע ניתן הכול שלא הבנה הכוללות, )והסביבתית החברתית, הכלכלית (השונות

  .סביבתיות בעיות על לענות) לבדם (יכולים

  ".לקיימות חינוך "מכונה ,הקיימות בגישת הכרוכה, הסביבתי החינוך בתחום ההתפתחות

 אשר, וביולוגיים כימיים, פיזיקאליים: מדעיים בהיבטים התמקד בראשיתו הסביבתי החינוך, קודם שהוצג כפי

 על מדעי שידע, הייתה הרווחת התפיסה. משאבים ודלדול זיהום בעיות בעיקר, הסביבתיות הבעיות את הסבירו

 כך ומתוך הסביבה כלפי אחריות ותחושת מודעות והאוכלוסייה התלמידים בקרב יפתח ובעיותיה הסביבה

 אלו בהיבטים המצומצם שהעיסוק התברר בהמשך, ואולם. הסביבה על לשמור שתכליתה התנהגות תתפתח

  . ההתנהגותי לשינוי המיוחל המענה את נותן אינו

 השונות המדינות התחייבו ,1992 בשנת נרו'ז דה בריו הארץ כדור בוועידת נחתם אשר ,"21 נדה'אג "במסמך

 בבעיות רק לא הלומד את ממקד לקיימות החינוך. חינוך באמצעות כולל, שונים באמצעים הקיימות את לקדם

 את למנוע ןנית כיצד וחשיבה, החברתי בהקשר רחבה התבוננות מאפשר אלא, ובפתרונן עצמן הסביבתיות

                                                                 

1
 )שושן אבן (מיםי לאורך מתקיים, יציב, קימא בן – קימא בר 
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 במשברים דווקא להתמקד לא מציעים ,לקיימות חינוך בגישת דוגלים אשר ,הסביבתי החינוך אנשי. הבעיות

 התבוננות התלמיד אצל לפתח מציעים הם. מהטבע האדם של והשתאות רגשית חוויה לעודד אלא ,הסביבתיים

 רב בחברה הזדמנויות ושוויון ברתיתח סולידריות של ערכים, טבע במשאבי מושכל לשימוש שתוביל ,אקולוגית

  . 21-ה המאה את המאפיינת, תרבותית

 האם, למשל. לקיימות וחינוך קיימא בר לפיתוח חינוך של השונים הניואנסים על ער ויכוח יש המקצועית ספרותב

 של הביקורתית בחשיבה המתמקד, דמוקרטי בחינוך או, במשאבים השימוש להפחתת אפקטיבי בחינוך מדובר

 או, חדשה נוצצת עטיפה בתוך מערבית-הצרכנית המערכת שימור הוא קיימא בר לפיתוח חינוך האם. תלמידה

 נוספות ביקורתיות שאלות. מקובלות מערביות יסוד הנחות תחת החותר, חברתית לסולידריות חינוך שהוא

, חיצוני) מומחה (ואה הידע מקור האם. לקיימות בחינוך הקשורות הלמידה ותיאוריות הידע במקור קשורות

 לו שותף שהלומד דינאמי תהליך היא הידע היווצרות שמא או? הידע של ומיישם קולט של בעמדה נמצא והלומד

 הלימודים תוכנית של והמאפיינים המבנה על להשפיע יכול שהוא משום, תיאורטי איננו זה ויכוח? אותו ומעצב

  .הספר בבית

  הספר בבית לקיימות החינוך

 החינוך. תוצאותיה ואת זו התקדמות לבחון ואף לקיימות חינוך ולקדם ליזום יכולה אשר סביבה הוא הספר בית

 הלומדים את חושף הוא. גומלין ויחסי הדדית תלות הוא שלו המפתח ממושגי שאחד ,ערכי חינוך הוא לקיימות

 ולכל, ומושפעים עיםמשפי ,אנושית כחברה יחד וכולנו בודד כאדם ,מאיתנו אחד שכל, בכך ולהכרה להבנה

 כמקבל האדם של למקומו ,לכן .והחברתי האקולוגי המרחב על השלכות יש האדם ידי על שנעשית בחירה

 המורכב תהליך להובלת מנחים עקרונות להוות יכולים להלן המפורטים העקרונות. רבה חשיבות יש החלטות

 להתנהגות כלים ויצירת אימוץמ וכן ההסביב קיום כלפי ואחריות מודעות מפיתוח, הקיימות מושג הבנתמ

  :התלמידים של מקיימת

 :ברמת ההבנה •
 מהמערכת חלק הם האדם שבני והידיעה החיים מערכות כל של ההדדית התלות של הבנה ⎫

  האקולוגית
 הדדית בערבות הצורך ופיתוח לקהילה האדם בהשתייכות הכרה ⎫
 ואינטרסים שונים ערכים בין ותהתנגש לפעמים הכוללות סביבתיות סוגיות של המורכבות הבנת ⎫

 כוח ומאבקי פוליטיות עמדות, כלכליים
 מפגעים, למטרדים חשופות קרובות לעתים חלשות שאוכלוסיות משום סביבתי בצדק הצורך הבנת ⎫

 ושוויון שוויונית משאבים חלוקת מחייבת לכולם בריאה ושסביבה, חזקות מאוכלוסיות יותר וזיהום

 לכולם הזדמנויות
 :עות ופיתוח אחריותברמת מוד •
 ולסביבה לזולת וכבוד ערך המבטאת בהתנהגות והצורך הכלל כלפי האחריות הפנמת ⎫
 הסביבתיים המשברים ביצירת האדם של חלקו לצמצום וקולקטיבית אישית מחויבות גיבוש ⎫
 :ברמת פעולה מעשית •
 פעילה והשתתפות עמדה נקיטת, סוגיות בירור – אזרחית למעורבות לכלים התלמידים חשיפת ⎫
 בחינה – ירוק ספר לבית וסביבתו הספר בית את להפוך שמטרתם תהליכים ייזום/השתתפות ⎫

 לשינוי ומדדים עקרונות קביעת, שלה הסביבתיות וההשפעות ספרית הבית ההתנהלות של ביקורתית

 תוכניות: והתלמידים המורים קהילת ובהתנהגות הספר בית בתוכניות יישומי סביבתי תוכן ויציקת

 באופניים הגעה עידוד, אורגני גינון, אחרים ובמשאבים באנרגיה, במים חיסכון, פסולת צמצום, חזורמי

 .'וכד הספר לבית וברגל
 של ציבורית פעילותבו במעורבות להתנסות הזדמנות מהווה אחראית סביבתית התנהגות פיתוח ⎫

 ברמה למעורבות ועד הספר בית בתחום החלטות וקבלת תכנון בתהליכי ממעורבות: התלמידים

 .יישובית-שכונתית-קהילתית

 וכן מורכבותן כל על הסביבתיות לסוגיות ומודעות הבנה הלומדים בקרב לפתח עשוי לקיימות החינוך, לסיכום

  . הבאים ובדורות בזולת, בסביבה המתחשב באופן ולהתנהג לפעול אחריות לקחת יכולת
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  סביבתי צדק

הוא" סביבתי צדק" )Environmental Protection Agency) EPA, ב"בארה הסביבה להגנת לפי הסוכנות
1
:  

 - הכנסה או לאומיות, צבע, למוצא קשר ללא - האוכלוסייה כלל של משמעותית ומעורבות הוגן טיפול"

 האוכלוסייה כל כאשר יושג סביבתי צדק; ומדיניות תקנות, סביבתיים חוקים של ואכיפה יישום, בפיתוח

, החלטות קבלת לתהליכי שווה לגישה ותזכה, ובריאותיים סביבתיים סיכונים מפני דומה להגנה תזכה

  ."ולעבודה ללימודים בריאה בסביבה ולחיים

 הוגן טיפול: ההגדרה את מסביר בישראל הסביבתיים האירגונים של הגג אירגון שהוא, "וסביבה חיים "אירגון

 בחלוקה לשאת צריכה, אקונומיים סוציו או אתניים מיעוטים קבוצות כולל, אחת אוכלוסין קבוצת לא ףא: משמעו

 או מוניציפאליות רשויות, תעשייה מפעולות הנגרמות שליליות סביבתיות השלכות של פרופורציונלית בלתי

 .והלאומית האזורית, המקומית ברמה ומדיניות כניותות מביצוע

 בהחלטות חלק לקחת הנפגעות הקהילות לתושבי ממשית הזדמנות מתן) 1 (:פירושה משמעותית מעורבות

 רשויות החלטות על להשפיע יכולה הציבור תרומת) 2( ;בריאותן או/ו סביבתן על שמשפיעה לפעילות בנוגע

 מקבלי) 4 (;ההחלטות קבלת בתהליך בחשבון יילקחו המעורבים השותפים כל של דאגות) 3 (;הממשל

 . הנפגעים של למעורבותם יסייעו ההחלטות

  . המדינה ברחבי ויחידים האוכלוסייה קבוצות כל עבור להשיגה שיש מטרה הוא סביבתי צדק

 מפני הגנה של מידה מאותה ייהנה, הכנסתו או תרבותו, למוצאו קשר ללא, אדם כל כאשר יושג סביבתי צדק

, חיים שבה בריאה לסביבה זכאי להיותה במטר ההחלטות קבלת לתהליך שווה גישהמו סביבתיים סיכונים

  ".ועובדים לומדים

 לאיכות הלאומית המועצה הקמת עם בישראל ממוסדת במסגרת לראשונה עלה סביבתי צדק של הנושא

  .הטכניון מן מן'רצ'צ ארזה' פרופ עמדה שבראשה, 1999-ב, סביבתי לצדק שלה המשנה וועדת הסביבה

 אנחנו סביבתי בצדק אמנם. חברתי וצדק סביבתי צדק בין להפריד דמאו קשה ,)2001( מן'רצ'צ של לטענתה

 סביבתיים נושאים שבין הקשר מן להתעלם אפשר אי הרי אבל, פיזיים-סביבתיים בנושאים בעיקר מתמקדים

 .שונים ומקומות אנשים של קבוצות ביןל חברתיות ואבחנות

 הוגנות המושג בין באבחנה מסוימת בהירות אימו סביבתי צדקל שונות הגדרותהקושי נובע גם מקיומן של 

 צדק של אפשרית הגדרה). environmental justice (סביבתי לבין צדק) environmental equity (סביבתית

  :היא מן'רצ'צ לפי סביבתי

 מעט להם שיש קבוצותבו באנשים יותר הפוגעות) ופעולות מדיניות, כניותות מבחינת (סביבתיות בבעיות מיקוד

 . כוח בעלות וקבוצות באנשים מאשר, )ההתארגנות יכולת את גם שכולל (חברתי או פוליטי, לכליכ כוח

 למפגעים להיחשף מסויימת קבוצה של הסיכוי מה: למשל הן זאת להדגים היכולות, רלוונטיות שאלות

? מסויימת ממדיניות כתוצאה מסויים ציבור בריאות על השליליות בהשלכות פרופורצייה יש האם? סביבתיים

? משפחתם ובריאות בריאותם על שמירה לבין עבודתם מקום שמירת בין להתלבט צריכים עובדים מידה באיזו

  .ועוד? דומה בשפכים הטיפול מדיניות האם? האוכלוסייה כל עבור דומה האשפה פינוי מדיניות האם

 Taylor של במאמרהאחת מהן מפורטת . סביבתי צדק של עקרונות של שונות גרסאות קיימות

)2000(:   

  .והטיה אפלייה מכל הימנעות תוך, לכל וצדק הדדי כבוד על תתבסס ציבורית שמדיניות, דורש סביבתי צדק

 של קיומו למען טבע ובמשאבי בשטחים, באדמה ואחראי מאוזן, אתי לשימוש הזכות את מחייב סביבתי צדק

  .חיים יצורים ושאר האדם עבור מקיים עולם

 ורעלים מסוכנים חומרים של וסילוק הפצה, ייצור ומפני, גרעיניים ניסויים מפני עולמית להגנה אקור סביבתי צדק

  .נקיים ומזון אדמה, מים, לאוויר הבסיסית הזכות את שמסכנים

  .לכל וסביבתית תרבותית, חברתית, פוליטית, כלכלית עצמית להגדרה הבסיסית הזכות את מאשר סביבתי צדק
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 היצרנים שכל, וכן. רדיואקטיביים חומרים, מסוכנת פסולת, רעלים של הייצור הפסקת את מחייב סביבתי צדק

  .נזקיהם על הציבוריישאו באחריות כלפי  ובהווה בעבר

  .מדיניות של והערכה יישום, תכנון, החלטות קבלת של דרגה בכל הציבור את לשתף דורש סביבתי צדק

 לא קיום בין לבחור בלי אילוץ ,ובריאה בטוחה עבודה לסביבת העובדים של זכותם את מאשר סביבתי צדק

  .העסקתם לבין בטוח

 טיפול כולל ,נזקים של ותיקון מלא פיצוי לקבל סביבתי צדק-אי של קורבנות של זכותם על מגן סביבתי צדק

  .הולם רפואי

 סביבתיים יומיםא ביטול; סביבתית להגנה הזכות אבטחת: כמו סביבתי צדק של נוספים עקרונות מציינת מן'רצ'צ

 השקעת; נפגעים שהם התושבים על ולא פוגעים אינם שהם המזהמים על ההוכחה חובתהטלת ; פגיעהה לפני

  .ביותר החמורות הן והבריאותיות הסביבתיות הבעיותבהם ש במקומות משאבים

 גמתלהד הבאות הדוגמאות את מציינת מן'רצ'צ. חלוקתי צדק הוא סביבתי צדק למושג הקשור אחר מושג

   :הרעיון

  ?ציבורית לתחבורה מאשר לכבישים יותר, לדוגמה - במשאבים בהשקעה) צדק קיים (האם -

  ?שונות קבוצות של הנאה ולטובות למשאבים שונה בנגישות) צדק קיים (האם -

  ? הזיהום ביצירת) שוויון קיים (האם -

  ? משאבים של בזבוז/בניצול) צדק קיים (האם -

  ?ולמטרדים לזיהום בחשיפה) שוויון קיים (האם -

  ?שווה באופן נאכפים חוקים האם -

  ?הליקויים של בתיקון) שוויון קיים (האם -

 וצדק, החלוקתי לצדק יותר וקרובה בשטח תוצאותב עוסקת סביבתית הוגנותש האומרים יש, מן'רצ'צ לפי

 של :יםההיבטשני  את וללכ סביבתי שצדק ,אומרים אחרים. לכך שהביאו הבסיסיים בגורמים גם נוגע סביבתי

 .שוויון ושל הוגנות

 הבאות הזכויות בארבע להכיר צריך חברתי וצדק סביבתי צדק השגת לקראת להתקדם שכדי, טוענת מן'רצ'צ

 ).'וכד הזדמנויות שוויון ,ההתאגדות חופש ,הדיבור חופש כמו ,יסוד לזכויות כמובן מעבר: (אותן וליישם

   :למידע לגישה הזכות. 1

 הרשויות של וחובתן, המידע את לדרוש ציבורכ נוואחריות תנוחוב .קורה מה לדעת הציבור של בזכות הכרה

 מצב שיצרו התהליכים של שקיפות וגם הקיים המצב של אורית גם לכלול צריך זה מידע. המידע את לנו לספק

   .הרשויות של והפעולות המדיניות - זה

   :ציבוריים למשאבים לגישה הזכות. 2

 למשאבי אישית ואחריות מחויבות - עליהם לשמור החובה את וגם למשאבים האפשרות את גם כוללת זו זכות

 קבוצות בין וכוח ידע, קרקע, מים, אנרגיה של משאבים של שונה ניצול שקיים הוא מהבעיה חלק. וחברה טבע

 הטכנולוגיים, עייםהטב מהמשאבים יותר הרבה צורכים המפותחות הארצות תושבי, העולמי במישור. שונות

 הרבה צורכים העשירים - הלאומי במישורגם  נכון דברה. העולם באוכלוסיית היחסי שיעורם מאשר והכלכליים

   .באוכלוסייה משקלם מבחינת להם' מגיע'מה מהמשאבים יותר

   :למקומות לגישה הזכות. 3

. מוגבלויות עם אלה כולל, נשיםהא לכל ,מקום לכל ציבורית בתחבורה, באופניים, ברגל תנועה של האפשרות

 ברמה לפחות הזאת הזכות את מקדם ,בכנסת כבר עברו ממנו חלקים אשר ,מוגבלות עם לאנשים לשוויון החוק

  .חלקיו כל עלואכיפתו  החוק יישום את ולהבטיח החקיקה את להשלים נדרש אך ,ההצהרתית
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   :ההחלטות קבלת לתהליך לגישה הזכות. 4

 להיות ואחת אחד לכל מאפשר שהוא בכך, הוגן הוא ההחלטות קבלת שתהליך מכך הנובע קצד מבטאת זו זכות

 תחושת את מפחיתה שהיא מפני, סביבתית מבחינה אחראיים להיות אנשים להניע דרך זו. זה מתהליך חלק

   .שלהם ולהעדפות לצרכים רגישה והיא שלהם הישע חוסר
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http://www.sviva.gov.il/bin/en.jsp?enPage=BlankPage&enDisplay=view&enDispWhat=Object
&enDispWho=InterestGroups^l182&enZone=opinions  

Taylor, D. E. (2000). The Rise of the Environmental Justice Paradigm. Injustice Framing and 
the Social Construction of Environmental Discourses. American Behavioral Scientist, 4, 508-

580. 

 

                                                                 

1 http://www.epa.gov/environmentaljustice/  
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  הכלל נחלת

 זו שאלה בין הקשר המ? נחל וגדת ים חוף, ירוקה חורשה, ירואו כמו, שלנו שהוא משהו עבור לשלם ראוי האם

  ?סביבתי חינוך לבין

 שתייה מי, מוסדרת לחנייה ודואג הניקיון על ששומר מי יש כי, ולאדם לסביבה טוב הוא ים חוף גידור האם

? תשלום ללא בו להשתמש המוסרית שזכותו, טבע למשאב גישה האזרח מן מונע הגידורמא ש או? ומקלחות

 השמורה כי לסביבה תורמת ביקור שעות פי ועל בתשלום בה קורהבי והסדרת טבע שמורת של סגירתה האם

 שעות יש החיים ולבעלי מווסת מספרם וכי התנהגות כללי על לשמור נדרשים המבקרים כי, נקייה נשארת

 מעודדת, לטבע אמצעי הבלתי הקשר את הציבור מן גוזלת השמורה סגירת שמא או? הטרדה ללא פעילות

 בשנים? השטח של הנשיאה כושר על יותר עוד מעיקה ובכך' וכד מתקנים, יםחניונ בצורת ובנייה פיתוח

 לכולם המוכרת דוגמה. ותרבותית חברתית, כלכלית: שונות בזירות נערך" הכלל נחלת "במושג הדיון ,האחרונות

 או, יםהגולש ידי על שיתופי ידע יצירת של באופן הנבנית אנציקלופדיה, הוויקיפדיה היא תרבותית כלל נחלת של

 לשלם הנדרש, הרחב לקהל הסגורים מידע מקורות לעומת Facebook כמו חברתיות רשתות של אתרים

  . עבורם

 של המבט מנקודת הכלל נחלת המושג על להתבונן מקום יש ,סביבתי לחינוך תוכנית המפעיל, הספר בבית

, המשותף הבית חצר, ובהרח, המשחקים גן, בשדרה הספסל: שבסביבתו הכלל לנחלת אחריות המגלה האדם

 בגיל העלייה ועם, הרך הגיל מן החל לטפחו שניתן חשוב ערך הוא הכלל לנחלת כבוד. ועוד הספר בית חצר

 אחד כל של הכלל לנחלת לתרום אפשרות יש לתלמידים. יותר המורכבות בסוגיות לעסוק גם ניתן התלמידים

 ,הכלל בנחלת בשימוש הקשורות לאומיות בסוגיות עמדה להביע וגם, הכלל נחלת כלפי לאכפתיות לחנך, ואחת

 בחירה ידי על – ושמורות פארקים גידור בנושא או, כינרת סובב בשביל טיול ידי על – הכינרת חופי גידור כמו

 בתהליכי הספר בית קהילת של המעורבות עידוד ידי על או, הספר בית יוצא אליהם הטיול באתרי מושכלת

  .העירוני במרחב כללה לנחלת הנוגעים, תכנון

 היא הכלל נחלת כי מראה הגידור סוגיית "כי ,)2005( מישורי דניאל, טוען" הגידור רעיון תולדות "במאמרו

 מבט מנקודת הסביבתי המשבר את מציגה הכלל נחלת. והסביבתי החברתי השיח בין מרתקת מפגש נקודת

 כמובן כוללת המשותפים הנכסים של הניהול יתסוגי. המשותף ברכושם נוהגים האדם בני שבו האופן: ייחודית

 בצורה במשאבים להשתמש והצורך) משאבים דלדול או זיהום (מפגיעה עליהם להגן הצורך: רבים שיקולים

 את יקבע הכלל נחלת שמעמד ,גם טוען מישורי ."מעטים לטובת הכלל נכסי של ביזה ולמנוע וצודקת שוויונית

  . הקרוב בעתיד כבר וערכיה החברה אופי ואת שלנו החיים אורח

 דני מאת" הכלל נחלת של ביקבוקה "הכותרת את הנושא מאמר" הארץ "בעיתון הופיע 2008 בדצמבר 8-ב

  :הבאה בפיסקה מסתיים ,גדי עין ומעיין ערוגות נחל מי שאיבת בסוגיית העוסק ,המאמר. רבינוביץ

 פיסיים מרכיבים הארצית ברמה כוללת כללה נחלת. הכלל נחלת של למצבה משל הוא גדי בעין המים סיפור"

 ציבוריים שטחים, והמעיינות האקוויפרים, הנחלים, ומימיהם האגמים חופי, הים חופי, המדינה קרקעות כמו

, האוקיינוסים את כוללת היא הגלובלית ברמה. מחצבים, ופארקים שמורות, פתוחים שטחים, עירוניים

, זיכיונות להעניק הזכות, ממסים הכנסות: כלכליים מרכיבים גם בה יש. ועוד, אנטארקטיקה, האטמוספירה

 ותיקות אמנות יצירות גם. ועוד, פיננסיים במוסדות המדינה אחזקות, כוח תחנות, ברזל מסילות, נמלים, כבישים

 הם כל אלה, אחרים תרבותיים ונכסים האינטרנט, המדעי המחקר מפירות חלק, פקעו עליהן היוצרים שזכויות

 . הכלל נחלתמ חלק

. הכלל נחלת בניהול חמור משבר יוצרת, בישראל כולל, העולם של רבים בחלקים המדינה) של כוחה (נסיגת

 יוצרת, מהממשלה כמה פי תגובה ומהירי מאורגנים, עשירים תאגידים כיום פועלים שבה, החדשה הכלכלה

 בעליהם לטובת הללו הנכסים על מורלש הממשל מערכות של יכולתן. ציבוריים נכסים על נסבלים בלתי לחצים

 ..."במהירות נשחקת - הרחב הציבור - האמיתיים
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 עיסוק תחומיהעיסוק ב מאשר יותר חדש הסביבתיים האירגונים ידי על הכלל נחלת בנושא שהעיסוק למרות

 דעת תחומי במגוון בהם ולעסוק אותם ללמוד שניתן, בינתחומיים נושאים מאותם אחד שזהו נראה, אחרים

 יחסי ובמערך והערכי החברתי בחינוך לשלבם ניתן, לקיימות החינוך בתחום אחרים נושאים וכמו, הספר בבית

 .הקהילה עם הספר בית

  מקורות

 .22-28, 29, אחרת ארץ, הגידור רעיון תולדות). 2005. (ד, מישורי
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                            ? מהו אורח החיים של כוכב אחד: או, טביעת הרגל האקולוגית

  מרכז השל, מאת ליה אטינגר

 המיוחד התנאים מאזן את, רגע מדי, יום מידי המייצר הוא הארץ כדור של החיים מארג"

 לתוך נחתו שפתאום חייזרים או מלאכים איננו אנו. זמן לאורך חיים של קיומם המאפשר

, שנים מיליוני במשך, רבים מני אחד כמין כאן התפתחנו אנו. זו מורכבת גומלין יחסי רשת

  .האחרים הפלא למקרי גומלין ביחסי הקשור אורגני פלא הוא כאן קיומנו והמשך

 ובית הגן, קיומנו ערש שהיא הטבעית לסביבה המופקר ויחסנו שלנו המיותרת הבורות

 מותאמים אנו. היחיד ביתנו גם הוא הארץ שכדור מאתנו משכיחה, התפתחותנו של הספר

 חיים המקיימת ביוכימית פעולה ובכל, ורקמה תא בכל המיוחדים נאיולת אינטימי באופן

  ." הסביבתנות תמצית זו. בגופנו

  וילסון.א.א

  

 הזו השאלה? חיי אורח את לכלכל מנת על המוקדש הארץ כדור של האקולוגיות המערכות של השטח גודל מהו

 כמה רגע נבחן בואו אבל ?הארץ כדור לש האקולוגיות ולמערכות לי מה, בעיר גרה אני. מוזרה להישמע יכולה

 :הארץ בכדור שונים במקומות ים או אדמה שטחי על גדל הזה והמזון מזון צורכת שאני ברור .בחיי היבטים

 מקניה קפה, ב"בארה שגודלה מחיטה ולחם קמח, החוף ממישור ובננות אבוקדו, מהערבה ועגבניות פלפלים

  .שלי המזון לגידול ששימש השטח של גודלו את לחשב פשוט די. באוקיינוס שם מאי ודגים

, ניחמצ דו פחמן פלט המזון להובלת שנצרך הדלק, בעירי לחנויות קצרות או ארוכות בדרכים הובל הזה המזון

 ממקום לנוע מנת על, ולהאירו ביתי את לחמם מנת על בהם שהשתמשתי האנרגיה מקורות שאר פלטו גם וכך

 מנת על הזו הגז כמות את לקלוט מנת על הנדרש היער שטח מה לחשב ראפש ,אחרת פעילות ולכל למקום

 שגודלה מכותנה עשויה לובשת שאני החולצה. הארץ כדור התחממות את ותגביר באטמוספרה תצטבר שלא

 בקנדה אולי - שם אי שצמח מעץ יוצר הזה המאמר את עליו מדפיסה שאני הנייר, בסין אולי – אדמה שטח על

  .לאהה וכך הלאה וכך

. שלנו הצריכה את לכלכל מנת על הנדרש השטח מהו לחשב שמאפשר מדד היא האקולוגית הרגל טביעת

 מבחינה הפעיל השטח גודל היא) שלמה מדינה ועד יחיד מאדם (כלשהי אוכלוסיה של האקולוגית הרגל טביעת

  . שנה במשך שלה ולתהפס חומרי את ולקלוט אוכלוסיה לאותה המשאבים את לספק מנת על שמנוצל ביולוגית

 הצריכה לחלק רק אלא הצריכה לכל מתייחס אינו הוא. מינימום חישוב הוא האקולוגית הרגל טביעת חישוב

  ): איור ראו (הבאות הקטגוריות לפי הארץ כדור של המתחדשים המשאבים על המתבסס

 למוצרי לכריתה יערו מרעה, חקלאית אדמה :אדם למשאבי ישירות המשמשות הפוריות הקרקעות כל סך. א 

  .ועץ נייר

  ).החופים אזורי בעיקר( אינטנסיבי לדיג המשמש הים שטח. ב 

 מצריכת כתוצאה הנפלט חמצני-הדו הפחמן את לקלוט מנת על הדרוש היער שטח -" אנרגיה "אדמת. ג 

האנרגיה
1

  

  .אקולוגיים םשירותי עוד מספקת אינה כן ועל בכבישים או בבניינים המכוסה אדמה - בנויה אדמה. ד 

 עוד מקטינה שהכללתה כמובן. במדד רוב פי על מחושבת אינה זו קטגוריה. (הביולוגי המגוון לשימור אדמה. ה 

 המגוון על לשמור מהצורך התעלמות, זאת לעומת. המיידים האנושיים הצרכים לסיפוק הזמין השטח את יותר

 הארץ כדור של החיים תומכי התהליכים שכן, יותר ךהארו בטווח האנושיים בצרכים מאוד לפגוע עלולה הביולוגי

 ).המאמר בתחילת וילסון. א.א מאת הציטטה ראו – להיפגע עלולים
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 אינו ולכן, מהתעשייה רעילים חומרים של פליטה כגון, הטבע ממעגלי חלק שאינן לפעילויות מתייחס אינו המדד

  . הארץ כדור של האקולוגיות המערכות על האדם לש ההשפעה מלוא את מודד

 ניו כמו, תושבים ומעוטות שטח רחבות מדינות יש .העולם ממדינות אחת כל לגבי המדד את חישבו המדענים

 לקיומן מנצלות המדינות רוב אך. משטחן קטנה שלהן האקולוגית הרגל טביעת אשר, פינלנד או קנדה, זילנד

  .המדינה שטח על בהרבה העולים שטחים

 הממוצעת הרגל טביעת את מקבלים, התושבים במספר מדינה של האקולוגית הרגל טביעת את מחלקים אם

.מדינה באותה לנפש הזמין לשטח להשוותו ואפשר לנפש
2

  

 כלל על המבוססת (העולמית הרגל טביעת את וכן העולם מדינות כמה לגבי נתונים למצוא תוכלו הבאה בטבלה

 -מ נלקחו הנתונים). העולם ותמדינ כל של הצריכה
3Living Planet Report 2008) נתונים על המבוססים 

Global Footprint Network  של באתר שנה כל מתפרסמים עדכניים נתונים). 2005 משנת
org.footprintnetwork.www://http 
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 שטח פיקמס קיים במדינה האם
 הרגל טביעת את להכיל

  ? הנוכחית

טביעת רגל 
  דונם לנפש

  שטח זמין 

  דונם לנפש

  המדינה

  ב"ארה  50  94  לנפש דונם 44 של מחסור, לא

  קנדה  200  71  לנפש דונם 129 של עודף, כן

  הולנד 8  44  לנפש דונם 36 של מחסור, לא

  יפן  6  49  לנפש דונם 43 של מחסור, לא

  ישראל  4  48  לנפש נםדו 44 של מחסור, לא

  שוויץ  13  50  לנפש דונם 37 של מחסור, לא

  מצרים  4  17  לנפש דונם 13 של מחסור, לא

  סין  9  21  לנפש דונם 12 של מחסור, לא

  הודו  4  9  לנפש דונם 5 של מחסור, לא

  ממוצע עולמי  21  27  לנפש דונם 8 כ של מחסור, לא

 

 ממה ביותר שנה כל משתמשים האדם בני. במחסור נמצא וכול שהעולם הוא בטבלה ביותר המשמעותי הנתון

 קצב את כיום מדביק אינו הטבע של ההתחדשות כושר. בשנה לייצר מסוגלות האקולוגיות שהמערכות

 .ולחדש לייצר חודשים וארבעה שנה לטבע שלוקח מה את שנה במשך צורכת האנושות - שלנו הצריכה

 כיום כבר משתמשים אנחנו. הקרן על גם אלא הטבע של ריביתה על רק לא חיים שאנחנו הוא הדבר פירוש

 קרן לילדינו משאירים אנו, כלומר. התחדשותם קצב על שעולה בקצב הארץ כדור של המתחדשים במשאבים

 לחיות ייאלצו שילדינו בבירור לנו שידוע אף על וזה – יותר קטן בה המתחדש החלק ואזי - יותר קטנה שפע

  .אנו מאשר משאבים יותר להרבה זקוקים יהיו כן ועל ריות הרבה צפוף בעולם

 לגידול המשמשים, בסין שטחים. הייצור של מדד ולא צריכה של מדד היא האקולוגית הרגל שטביעת לב שימו

 משקף המדד .סין של ולא שלנו האקולוגית הרגל בטביעת נכללים, בישראל קונים שאנחנו מוצרים עבור כותנה

 למי? האטמוספרה שייכת למי. הסביבתי לצדק הקשורות קשות שאלות ומעלה עולםב הגדולים הפערים את

  ?חיים תומכי תנאים ביוצרו הטבע לנו שמעניק החינם שירותי כלל שייכים למי ?האוקיאנוסים שייכים

 של הרגל טביעת ואילו דונם 21 הוא בעולם לנפש הזמין השטח, בטבלה שראינו כפי: פשוט חשבון נעשה בואו

 שניים נדרשים היו, הישראלים כמו חיים היו העולם תושבי כל אילו, כלומר. דונם 48 היא הממוצע אליהישר

 כמעט נדרשים היו, האמריקאים כמו חיים היו העולם תושבי כל ואילו, אותם לכלכל מנת על לכת כוכבי ורבע

 צריכים שאנו הגדולה השאלה לכן. אחד לכת כוכב רק לנו שיש ברור .לכלכלם מנת על לכת כוכבי חמישה

  :היא עצמנו את לשאול

  

  ?אחד כוכב של חיים אורח מהו

  ? אחד כוכב של חיים לאורח עצמנו את להתאים מנת על החיים ברמת מאוד לרדת עלינו האם

 הרגל טביעת את מאוד להקטין שאפשר לכך רבים סימנים יש אבל, פשוטה אינה זו לשאלה התשובה

 את ששמה בצורה תחבורה ואמצעי ערים תכנון, לדוגמה. החיים איכות את לשפר אחת ובעונה ובעת האקולוגית

 בתחבורה בעיר למקום ממקום ובמהירות בקלות להגיע לאנשים יאפשר, המכונית את ולא במרכז האדם

 התושבים ובריאות האוויר ואיכות הספר לבית ראשי כביש לחצות מבלי לצעוד יוכלו ילדים, וזולה נוחה ציבורית

  .פרתשו
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 אנשים בהם מקומות השוקקת, שמחה מקומית תרבות ולפתח הצריכה לתרבות אלטרנטיבות ליצור גם אפשר

  . בקניון הפנוי זמנם את לבלות במקום ומוזיקה תיאטרון, אמנות ליצור וגם להיפגש בוחרים

? פרטי כבבר או ציבורית בתחבורה לעבודה נוסעת אני האם ,שלי אישיות החלטות מהרבה מושפע חיי אורח

 אני בה המדינה של החלטות ומהרבה? נייר ממחזרת אני האם ?לקנות בוחרת אני מה? לאכול בוחרת אני מה

 האם? לתושבים שמסופק המזון מגודל אופן ובאיזה היכן? ביתי את המאיר החשמל מיוצר איך, למשל כמו, חיה

 את המקטינות פעילויות מתגמלת להיפך או בסביבה הפוגעות כלכליות פעילויות מתגמלת המסים מערכת

 התשובה על משפיעות הללו ההחלטות כל ?ונוחה זמינה ציבורית תחבורה יש האם? האקולוגית הרגל טביעת

 אחד כל, מההחלטות חלק על? בשנה צורכת אני מהטבע כמה? שלי האקולוגית הרגל טביעת מהי לשאלה

  . מעורבים כאזרחים להשפיע יםיכול אנחנו אחרות החלטות על, אחריות לקחת יכול מאיתנו

 

 

 

                                                                 

 מנת על הנדרש השטח את מחשבת האקולוגית הרגל טביעת .לעלות ממשיך באטמוספרה חמצני-הדו הפחמן ריכוז כיום 1

 ישובהח כן ועל. הארץ כדור של החיים תומכות המערכות את - התשתית את להרוס מבלי כלומר - קיימא בת בצורה לחיות

  .שלנו הלכת כוכב של האטמוספרה הרכב את לשנות מבלי לחיות שנוכל מנת על הנדרש השטח את כולל

 לחלוטין שהם ושטחים קרחונים, מדבריות. אקולוגית מבחינה היצרני השטח אלא בפועל המדינה שטח אינו הזמין השטח 2

  . העולמי לממוצע ביחס תנובתו פי על מקדםב מוכפל השטח כן כמו. בחישוב נכללים אינם פוריים אינם

 

3
http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/living_planet_report/ 
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 ביקורתי דיון

 

 החלק את שקראו לאחר סביבתי חינוך אנשי של ביקורתיות מחשבות להציג רצינו המקראה של זה בחלק

 שחינוך בהבנה לקורא לסייע, ביקורתי ממד להוסיף עשויה, כלשונם, דבריהם הבאת. המקראה של הראשון

. לקיימות סביבתי חינוך של להפעלה ודרכים בעקרונות פורה דיון של ךהמש ולעודד, אחת מקשה איננו סביבתי

 ממשרד וייס צילה ר"ד, ילין דוד ממכללת בלוך ואייל יובל מיכל ר"ד: הם להלן מוצגים שדבריהם המגיבים

  .ברל בית ממכללת גולדמן דפנה ר"דו, החינוך

 במכללה לקיימות לחינוך מכוןה של שותפה מייסדת, כימיה-לביולוגיה החוג ראש, יובל מיכל ר"ד

  ילין דוד ש"ע לחינוך האקדמית

 לחינוך האקדמית במכללה לקיימות לחינוך המכון של שותף מייסד, חברתי חינוכי ויזם מרצה, בלוך אייל

  ילין דוד ש"ע

 זה זיהו) ליתאפורמ והבלתי (ליתאהפורמ במערכת הפועלים מחנכים. דרכים בפרשת היום נתון לקיימות החינוך

, מקום מבוסס שהינו ,לקיימות חינוך אל המצומצם במובנו" מדעי "סביבתי מחינוך אמיץ מעבר נדרש כי מכבר

   .וביקורתי ערכי, הומניסטי, הוליסטי

 משיכתם מול המדעי בהיבט סביבה מלימודי תלמידים של הסתייגותם בדבר מחקרית עדות מובאת במקראה

 בין גלוי באופן שתחבר, משלבת לימודית תוכנית לבנות ההכרח על המצביע זו עדות .יותר הומניסטיים לנושאים

 הקשרים בדבר אמיץ דיון ותעודד ותרבותיות מוסריות, חברתיות סוגיות לבין" הסביבה מדעי "של סוגיות

 לימודי ומולה, "מדעית", נפרדת כדיסציפלינה סביבה לימודי בדבר המוכר הדיון את הופכת גם זו עדות. שביניהן

  .רלבנטי ולא לאנכרוניסטי תחומי ורב בין כנושא הסביב

 כמה "כגון כמותיים מדדים של בדיקה המאפשרת ליתאפונקציונ הכשרה להכשיר קל :מורכב הינו האתגר

 זיהום לצמצום פעולותינו תרמו כיצד"? "הבנייה מאתר הצלנו רקפות של פקעות כמה"? "מיחזרנו בקבוקים

 מוסריים אנו מידה באיזו "כגון שאלות המזמן, כמותית מדיד שאינו מופשט בנתיב לצעוד יותר קשה ?"ירוהאו

 או? "וסביבה כלכלה, פוליטיקה בין מה"? "האזרחית החברה בתוך שינוי לחולל כוחנו מה"?, "לסביבתנו ביחסינו

 או/ו המקומית (זולתנו לצורכי הדאגה לבין המידיים צרכינו השגת שבין הקונפליקט ליישב נצליח כיצד"

  ? הבאים הדורות לצורכי או) הגלובלית

 ,מגוונת ועסקית אזרחית, קהילתית מנהיגות התפתחה האחרונות בשנים. זה בנתיב מלפסוע לחשוש לנו אל

 כאלה סיונותימנ למידה. הקיימות בתחום הצלחות ולהשיג וכלכלי חברתי, סביבתי ומעש ידע לחבר שהשכילה

 והערכי ההתנהגותי שבעולמם ומורים הורים, אזרחים של דור הצמחת של המטרה השגת לשם הכרחית הינה

  . הבאים הדורות ולרווחת לרווחתנו, מקיימות חיים דרכי מוטמעות יהיו

, לקיימות בחינוך הכשרה תוכניות יפתחו שהמכללות הכרחי. כזה בכיוון להתפתח צריכה המורים הכשרת גם

, הסביבה תחומי עם, והפילוסופיה הכלכלה, החברה תחומי את המפגישה ובינתחומית רב הוראה תתקיים בהן

  .אלה בתחומים שהוכשרו מורים ולטפח להעסיק תבחר החינוך שמערכת חשוב. והגיאוגרפיה הביולוגיה

. יותר טוב לעתיד תקווה של מימד גם, א"כדה ולגורל לגורלנו החרדה בצד, טמון לקיימות בחינוך, מכל וחשוב 

 המיוחל שהשינוי המוכיחים הם. מהצלחותיהם וללמוד העשייה כיווני את מניםהמס הדרך פורצי את לזהות יש

   .ידנו בהישג נמצא
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 הפדגוגי המנהל, יסודי העל החינוך, ארצית מפקחת, וייס צילה ר"ד

  . פילוסופי -החברתי לתחום המדעי מהתחום האחרון בעשור השתנתה לקיימות חינוך של העיגון נקודת

 כבר, ועוד לבריאות חינוך, ומוגנות בטיחות, לגהות חינוך, מוזיקלי חינוך כמו ,אחרים מיםתחו וכן לקיימות חינוך

 פרספקטיבה בעלי דיסציפלינאריים-מולטי תחומים אלא ,צרים דיסציפלינאריים כתחומים נתפסים אינם

 עוריכש נלמדים אינם הם זאת למרות .חינוכיות להפעלות ומודלים תיאורטית מסגרת, חברתית-תרבותית

  . ובהטמעתם בפיתוחם נכבד תפקיד יש, משמעותי חינוכי גורם בהיותו, הספר לבית אין ספק כי. במערכת

 של היצירתי האופי את שישקפו חינוכיים פתרונות של נרחב כר ולהצמיח לפתח עשויה זה קושי עם ההתמודדות

 מוביל כגורם הספר בית של האחריות ואת חינוכית לעשייה בהם הקיימת המחויבות את, כמחנכים המורים

 החינוכיים והתשוקות החלומות את לפועל להוציא למורים הזדמנות מספק זה שקושי ,לומר אפוא ניתן. בקהילה

  .הקהילה עם בשילוב משמעותיים חינוכיים תהליכים לפיתוחכן הזדמנות ו שלהם

 יאפשרו לקיימות אקטיבי חינוך של בנחיצותו הספר בית את המקיפה והקהילה המורים סגל של ואמונה מודעות

  .הספר בבית למידה להפעלת ומגוונות רבות דרכים של פיתוח

 ,בלבד כדוגמא אליה להתייחס רצוי .סביבתי לחינוך המכוונות תוכניות להפעלת היערכות דרך הוצגה במקראה

 קידוםל האפשרויות מכלול את מייצגת ואינה להפעלה פשוטה שאינה, גבוהה מערכתית השקעה הדורשת

 . התלמידים בקרב הסביבתי לנושא המודעות

, לסביבתם ואוטנטיות רלוונטיות בעיות בהצבת המתמקדות ,בהיקפן קטנות תלמידים קבוצות של פעילה למידה

 ,שיתופית למידה ידי על זאת כל, מושכלת פרשנות, הרלוונטית הספרות הכרת, הנתונים של וניתוח איתור

  .פחותה מערכתית ובהשקעה גבוהה ברמה חינוכיים לוואי ריותוצ ידע תוצרי לקצור עשויה

 רגוניתיהא התשתית את לספק עשויות" חדש אופק "הרפורמה במסגרת המורה מחויב להן הפרטניות השעות

 חוץ בלמידה כרוכיםהו דיסציפלינאריים-מולטי בנושאים קטנות בקבוצות פעילה למידה לפיתוח הנדרשת

  . אחריםעם גורמים ו מומחיםעם  ,קהילהב חברים עם במפגשים, כיתתית

  



45 

 

  ברל בית האקדמית המכללה, וחקלאות סביבה ללימודי החוג, גולדמן דפנה ר"ד

  ? סביבתי בחינוך לעסוק מדוע

 במובנו החינוך של ליעדים מענה נותן סביבתי חינוך, שבמהותו ,ממחישים זו לשאלה ביחס שנסקרו הנימוקים

 ניצבת שהאנושות רחבה הסכמה קיימת. אחרת ברירה לנו שאין והוא - נוסף נימוק להם להוסיף חשוב. הרחב

 ההדדית התלות קשרי לאור זאת, האנושית החברה של לעתידה ממש של סכנה המציב סביבתי משבר בפני

 האדם של ידו מעשה הוא זה משבר. חיים תומכות האקולוגיות המערכות לבין האנושיות המערכות בין הקיימים

  .קיומי צורך הוא סביבתי בחינוך העיסוק. ומאוזנת אחרת דרך ולעצב לקדם, ליזום יכול האדם ורק

   סביבתי חינוך בהפעלת קשיים

 שבמהותו מהעובדה הנגזר נוסף קושי ישנו החינוך במערכת סביבתי חינוך בהפעלת שהוצגו המהותיים לקשיים

 לזיקה ראויה התייחסות תוך, סביבתיות מותדיל של והבנה ניתוח. תחומי-ובין תחומי -רב הוא סביבתי חינוך

 הוליסטית גישה מצריך, החברתיים המרכיבים לבין סביבתיים-האקולוגיים המרכיבים בין להתרה ניתנת הבלתי

 חינוך, כך בשל. המסורתיים הדיסציפלינריים הגבולות את החוצה למידה-ההוראה תהליך של ואינטגרטיבית

 דיסציפלינרית פרדיגמה המבטא, החינוך מערכת את המאפיין סציפלינריהדי במבנה להתיישב מתקשה סביבתי

  .הלימוד במקצועות ומשתקף

  שביניהם ומה מדעי חינוך, סביבתי חינוך

 המדעית הפרדיגמה של גבולותיה את ממחישה) 18' עמ(' סביבתית אוריינות 'למושג אנדרסון של ההגדרה

 של אחרת הגדרה להלן. סביבתית אוריינות לפתח קשהמב נוךיולח סביבתית לאוריינות הולם מענה לתת

 בסוף המושג את שהגה האדם - )Charles E. Roth (רות ארלס'צ י"ע שניתנה, סביבתית אוריינות המושג

 של היחסית הבריאות את ולהבין לתפוס היכולת היא סביבתית אוריינות : " 20-ה המאה של שישיםה שנות

 של בריאותן את לשפר או לשקם, לשמר מנת על מתאימות ותבפעול ולנקוט הסביבתיות המערכות

, ולמיומנויות לידע בנוסף. הקוגניטיביים הגבולותמ חורגת סביבתית אוריינות). Roth, C., 1992" (אלו מערכות

 לאדם המאפשרים ,)ואחרים ערכים, עמדות, רגישות (פקטיבייםא מימדים מכלול כוללת סביבתית אוריינות

 החלופה בחירת אך, אפשריים חלופיים פתרונות לספק יכולים והטכנולוגיה המדע. ערכית וטשיפ מערכת לפתח

 ערכים על נשען זה ערכי שיפוט. ערכית שיפוט מערכת על המושתתת החלטה היא נתון חברתי בהקשר הראויה

) תרבותית נותשו, לעשירים עניים בין פער, למשל (אדם -אדם ליחסי הנוגעים ערכים: לדוגמא, שונים בנושאים

 הסביבתי המשבר). אינטרינזי ערך מול תועלתני ערך (אנושי הלא הטבע כלפי האדם של ליחסו הנוגעים וערכים

 בכדי מספיק אינו מדע עוד, ולכן. ומדעית משכילה חברה י"ע נגרם הסביבתי המשבר. ערכי-תרבותי משבר הוא

 סביבתית אוריינות .ערכיים שינויים לכלול צריכה אנשים של הסביבתית האוריינות טיפוח. המשבר עם להתמודד

 במילים. לכך disposition) (והנטייה הנכונות גם אלא, מסוימת בדרך ולפעול החלטות לקבל היכולת רק אינה

 בלב גם אלא בשכל רק לא תלויה הסביבה ושיפור שימור, לשיקום מתאימה בפעולה לנקוט היכולת, אחרות

 .וברגש
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  ספר בבתי סביבתי חינוך הפעלת – שני חלק

  

 בין הקשריםבו  נדונו. סביבתית התנהגות ולהטמעת אחריות לפיתוח הסביבתי החינוך בחשיבות עסק' א חלק

. סביבתי חינוך של ההיסטורי וההקשר, כיתתית חוץ הוראה של חשיבותה, לקיימות חינוך לבין סביבתי חינוך

 בבתי סביבתי חינוך להפעלת הקיימים ובמודלים בתיסבי חינוך להפעלת מנחים בעקרונות נעסוק זה בפרק

  . ספר

  

 סביבתי בחינוך מנחים עקרונות

 מנחים עקרונות לכמה להתייחס עלינו, הקודם בחלק שהוצגו התיאוריות ליישום הדרכים את לבחון בבואנו

 והם, ליניארי או הירארכי באופן מסודרים אינם כאן להציג שבחרנו העקרונות. סביבתי חינוך תוכנית להפעלת

 .רחבה הסכמה לגביהם יש כי נבחרו

  

, התלמידים את כוללת הספר בית קהילת – מתמשך בתהליך לומדת קהילה היא הספר בית קהילת .1

 החינוך תוכנית. ולשינוי ללמידה שותפה להיות צריכה זו קהילה. וההורים הספר בית צוות, המורים

 יכלול הלמידה תהליך כאשר, תהליכי כרצף בנהיות זמן לאורך תתקיים הספר בבית הסביבתי

  .זמן לאורך והשתלמויות הנחיות, פעילויות

 לתלמיד םיירלוונטיעסוק בנושאים אקטואליים ו הסביבתי החינוךש רצוי – ואקטואליות רלוונטיות .2

 בית על. התלמידים של מעולמם הרחוקים בנושאים לעסוק טעם אין .כולה הספר בית ולקהילת כפרט

 הספר בית של החינוכי לצוות, התלמידים למאפייני, הקרובה לסביבה התוכנית את יםלהתא הספר

 . פועל הוא שבתוכה ולקהילה

 חינוך – וחברתיים ריגושיים היבטים להכיל ועליו ידע על מבוסס להיות הסביבתי חינוךה על .3

 רצוי. ועוד רחותאז, היסטוריה, גיאוגרפיה, מדע: שונים  דעתבתחומי ידע על מבוסס משמעותי סביבתי

 ההיבטים את המערבת למידה. הלמידה בתהליכי פעיל התלמיד בה בגישה תתבצע הידע שרכישת

 התלמידים של לליבם הקרובים, יום יום מחיי נושאים של בלמידה קשורה והחברתיים הריגושיים

 קהילה חברי, מורים, תלמידים עם חברתית אינטראקציה תוך למידה. חיים הם בו למקום והקשורים

 .בחברה בוגר אזרח לחיי יותר טוב אותו ומכשירה ללומד יותר משמעותית היא, תפקידים ובעלי

 משמשת כיתתית החוץ הלמידה –) כיתתית חוץ למידה (בסביבה להתקיים צריך סביבתי חינוך .4

 לפיתוח מסייעת כיתתית החוץ הלמידה. עצמה בפני כמטרה והן פעולה כדרך הן הסביבתי בחינוך

 תופעות עם ישירה התנסות מאפשרת כיתתית חוץ למידה. אחריות ולתחושת לאכפתיות, למקום זיקה

 . משמעותית ללמידה ותורמת

 ומערכת היסטוריה, תרבות יש שונות לחברות – תרבותי-חברתי בהקשר מתקיים סביבתי חינוך .5

 . הלימודים בתוכנית ביטוי לידי לבוא צריכות והן להתקשר צריך הסביבתי החינוך אליהן, שונה ערכים

 ביטוי לידי באים הסביבתיים הנושאים. שונים תוכן ממקורות ושואב בינתחומי הוא סביבתי חינוך .6

 מתוכנית כחלק הסביבתי החינוך את לשלב ניתן – הספר בבית הנלמד דעת תחום בכל כמעט

 . הספר בית מורי כל את ולשתף ספרית הבית הלימודים

 העתיד אזרחי מהכשרת כחלק ופעולה חשיבה אסטרטגיות, יםכל להקנות סביבתי חינוך על .7

 חלק הוא סביבתי חינוך – לפעולה מיומנויות ומקנה לביקורתיות מחנך הוא; דמוקרטית בחברה

 מיומנויות מפתח הוא. הסביבה למען בעשייה התנסויות על דגש שם ולכן פעילה לאזרחות מחינוך

 חינוך, כך לשם. ועוד החלטות קבלת, עמדות יבושג, טיעון, ידע על המבוססת ביקורתית חשיבה

 יכולים אלה נתונים. וניתוחם נתונים ואיסוף, שאלות שאלת כגון, חקר במיומנויות שימוש עושה סביבתי

 הנאספים ונתונים בשדה הנאספים ממשיים נתונים, שונים מסוגים טקסטים: שונים ממקורות להיות
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 אלה בתהליכים גם. ביקורתית חשיבה לפיתוח תורם יבהחש אסטרטגיות פיתוח. אנושיים ממקורות

 אלו שכן, עניין בעלי עם חברתית ואינטראקציה בקבוצות למידה של חברתיים להיבטים חשיבות יש

 . דמוקרטית בחברה המקובלות הפעולה לדרכי הלומד את מכשירות

 בית בתוך פעולה שיתופי מקדמת הסביבתי החינוך פעילות – פעולה שיתופי מחזק סביבתי חינוך .8

 להצלחת ומשמעותיים חיוניים פעולה שיתופי. במדינה או ביישוב, בקהילה נוספים גורמים ועם הספר

 .המחר כאזרח מהתלמיד הנדרשים פעולה לשיתופי וכהמחשה, וחברה סביבה המשלב, תהליך

 על ההגנ שמטרתה בפעולה התנסות ללומד מאפשר סביבתי חינוך – לפעולה מחנך סביבתי חינוך .9

 למען ופעיל מעורב להיות הלומד את מעודדים סביבתי בחינוך. פעילה לאזרחות וחינוך הסביבה

  .הסביבה

  

  הפעולה מוטיב סביב הסביבתי החינוך עקרונות את מציג 2 איור

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  סביבתי בחינוך הפעולה מוטיב. 2 איור

  

  .תאופרטיבי עבודה תוכנית של בבסיס לעמוד צריכם אלה עקרונות

  

-סביבתית מנהיגות פיתוח היא ופסגתו, חוויה שבבסיסו, מתמשך כתהליך הסביבתי החינוך על להסתכל אפשר

 .3 באיור כמוצג, אזרחית

 

  

  

 דרכי פעולה

אסטרטגיות 

מיומנויות , למידה

 חשיבה והתנסות

 

  פעולהמרחב

 הסביבה הקרובה

 

 

 נושאי פעולה

 סביבה פיסית

 חברה

 

שותפים 

 לפעולה

אירגונים, פרטים  

ס"בביה  

לפעולה ומחנך פעילה למידה המעודד, מערכתי כתהליך סביבתי חינוך  
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  ומנהיגות פעולה מיומנויות לבין וידע חוויה בין כרצף סביבתי חינוך. 3 ראיו

  

 המתפתחת, הרגשית הזיקה. מנותוהמיו הידע, )מוטורית-פסיכו, רגשית (החוויה מצויים התהליך בבסיס

  .רגשית ומעורבות, אכפתיות, למקום זיקה, שייכות תחושת ליצור מנת על חיונית ,במקביל

 טיעון, ביקורתית חשיבה כמו, גבוהות חשיבה במיומנויות אימון לבין הרגשית הזיקהו הידע, החוויה בין החיבור

  . ולחברה לסביבה ביחס ועמדות יםערכ לגיבוש, אישית עולם תפיסת ליצירת מסייע, והנמקה

 עשויים, ואכפתיות שייכות בתחושת והמלווים, ומיומנויות ידע, עולם תפיסת על המתבססים ועמדות ערכים

 שהם, והעצמה. עצמית מסוגלות לתחושת תורמת בפעולה התנסות). קבוצתית או עצמית (לפעולה להוביל

  .סביבתית מנהיגות של ליצירתה חשובים מרכיבים

  

  סביבתי חינוך להפעלת מודלים

 לשלב או מקומיים להיות יכולים כאמור, התכנים. הפעלה ודרכי תכנים: היבטים שני כוללת לימודים תוכנית כל

או , שדהל, לחורשה דאגההעיסוק ב לבין הגלובלית בהתחממות דיון בין שילוב כמו ,ומקומיים כלליים תכנים בין

 .פרהס בית בסביבת הנמצאים טבע שמורתל

  :למשל, הספר בית בחיי ובמרכזיותם בהיקפם הנבדלים, סביבתי בחינוך תוכניות של שונים סוגים יש

 לבית רלוונטי תוכן נושא סביב הנבנית תוכנית  – )ס"תלב (ספרית בית לימודים תוכנית  .א

 סביבו, ספרי הבית בשיח משמעותי חלק והמהווה, חברתי, ערכי, סביבתי בתחום הספר

  .נרחבת חינוכית פעילות נשזרת

, סביבתיים בתכנים המתמקדים וירטואליים או פיזיים מרחבים – הספר בבית למידה מרחבי  .ב

 .כוללת שנתית רב מתוכנית חלק מהווים אינם אלו כאשר

" הסביבתית הסדנה", למשל – קיימות לימודים בתוכניות הסביבתיים ההיבטים הרחבת  .ג

 ".הסביבה ופיתוח אוגרפיהגי "במקצוע הרחבות או, הסביבה מדעי במקצוע

 של ובעומק בהיקף הוא הספר בבית למידה מרחבי לבין, כוללת ספרית בית לימודים תוכנית בין ההבדל

. הספר בית של הכללית הלימודים לתוכנית הקשורה, רחבה תוכנית היא ספרית בית לימודים תוכנית. התוכנית

 תכנון וכוללת, טיביותאאופר ומטרות על מטרת מגדירה זה מסוג תוכנית. וספיראלית שנתית רב כלל בדרך היא

 מערך את גם כלל בדרך כוללת התוכנית. גיל שכבת כל עבור פדגוגיים ואמצעים לימוד נושאי של מפורט

 מושכל שימוש כמו נושאים. ספריים בית כלל או שכבתיים, כיתתיים ופרויקטים כיתתית החוץ הלמידה
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, שנתיים נושאים להיות יכולים ,ואחרים שימור מול פיתוח, חקלאות, מים ,תחבורה, פתוחים שטחים, במשאבים

. הקיימים במקצועות הלימודים בתוכניות ביטוי להם ושיש, הספר בבית אחרים לימוד לתחומי גם הקשורים

 במטרה, אלה רחבים נושאים של מקומיים היבטים של עיבוד מחייבת סביבתי בחינוך תוכנית שבניית, אלא

  .סביבתי בחינוך לרלוונטיים להופכם

 למשל כמו, סביבתיים נושאים לומדים בו ס"בביה מסוים פיסי למרחב היא הכוונה, למידה במרחבי, לעומת זאת

 כלל את משלב בהכרח שלא, מצומצם נושא כלל בדרך נלמד אלה במרחבים. מיחזור בפינת או חי בפינת

 מרחבי באמצעות בלמידה, לעיל שנידונה, כוללת יםלימוד לתוכנית בניגוד. הספר בבית בלמידה התלמידים

  ".לעניין משוגעים "כתפי על מוטלת להיות יכולה והאחריות, מעורבים להיות צריכים המורים כל לא, למידה

 מקצועותב סביבתי לחינוך מקום ניתן, ספרית בית כלל תוכנית כלל בדרך אין בהם, יסודיים על ספר בבתי

 וסביבתו האדם יחסי .)מדע וטכנולוגיה בחברה(ב "ומוט הסביבה ופיתוח גיאוגרפיה ,הסביבה מדעי כמו ,לימוד

 הן - הגיאוגרפיה תחומי בכל נלמדים, ומסובב סובב ויחסי גומלין יחסי מתנהלים שבה ,אחת מרחבית כמערכת

 דן" והסביבה הארץ כדור: "בנושא העוסק התמחות תחום, למשל. ההתמחות בתחומי והן הליבה בנושאי

 חקר עבודת לשלב כוונה גם יש. אלה תופעות על האדם השפעתבו תפוצתןבו טבע בתופעות הקשורות בסוגיות

 של בסוגיות יעסקו" הסביבה ופיתוח גיאוגרפיה"ב העבודות כאשר, הקיים מזה יותר רחב בהיקף לימוד כיחידת

 בחסות" עירוטופ "עבודות מסגרתב חיצוניים גופים בעזרת היום נעשות כבר אלה כגון עבודות. סובב אדם יחסי

 ובחסות השרון רמת הגיאולוגי המוזיאון בחסות "גיאוטופ "ובעבודות יפה לישראל המועצה של הלימודי המרכז

 סדנה"ה, הסביבה במדעי. אביב תל באוניברסיטת פלנטריים ולמדעים לגיאופיסיקה החוג של אקדמית

 אותן, שונות סביבות שלוש עם אמצעית בלתי כרותהי משלבת הלמידה שבה לימוד יחידת היא" הסביבתית

 למען התלמידים של פעילות כוללת הלמידה, מכך יותר. סביבה אדם יחסי של בהקשר לחקור נדרש התלמיד

 .הקהילה הפעלת באמצעות חברתית מעורבות או, אתר שיקום כמו ,ממשית פעילות להיות שיכולה, הסביבה

פותחו כמה יחידות לימוד העוסקות ביחסי אדם , ים שאינם מתמחים במדעמקצוע הנלמד על ידי תלמיד, ב"במוט

ביחידות אלה יש דגש על פיתוח מיומנויות , בנוסף להקניית ידע. הים ועוד, קרינה,  בנושאי איכות אווירסביבה

  .טיעון והנמקה ושיפוט ערכי, זיהוי ופתרון בעיות, של שאלת שאלות

  :ידי על ונותמגו בדרכים מופעלות שונות תוכניות

  מורים מובילים •

 חדר מורים לומד  •

 ת בתחום הסביבה/מורה מקצועי •

 גופים סביבתיים מקצועיים •

 תלמידים מובילים •

 מספר או הספר בית כלל (הפעילות היקף על ולהחליט לצרכיו המותאם מודל לבנות צריך הספר בית

, )מקצועיים מורים רק או בתוכנית המורים כלל שילוב (המורים של המעורבות מידת, )שכבות של מצומצם

 או פעמית חד להיות שיכולה החינוך למערכת מחוץ מקצועית הנחיה (מקצועיים גופים של תמיכה

  . כולה השנה לאורך או אחדות זמן בנקודות, )מתמשכת
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 מורים מובילים

. הספר בבית נושאה ובלתהאת  עצמם על לוקחיםה, בנושא אישי עניין בעלי, נבחרים מוריםמורים מובילים הם 

 הם, לחלופין. אחרים למורים ההוראה שיטות והתוכן תחומי להעברת ואחראים בעצמם משתלמים אלה מורים

 יותר רחבה במערכת להשתלם יכולים כאלה מורים. בכיתות הנושאים אתבעצמם  שיילמדו אלה להיות יכולים

  .אישית בהנחיה או, )אזורית מועצה, יישובית(

 .יחסית נמוכה בעלות מעמיקה בצורה להשתלם יכוליםיותר ו מעורביםהם  בלבד עניין בעלי מורים :יתרונות

 .המשתתפים את מפרה שונים ספר מבתי מורים בין מפגש

. היומיומית בעשייה משמעותיים תמיכה או גיבוי ללא ,הספר בית בתוך לבד לעיתים פועלים המורים :קשיים

 אדם של" לשיגעון "הסביבתי הנושא את להפוך עלולה הספר בית בתוך וצהכקב פעילות לעומת יחיד פעילות

  .הספר בית צוות מכלל אחריות והסרת אחד

  

 חדר מורים לומד

 את משלב הצוות. שונים סביבה בנושאי סדיר באופן ומשתלם לתוכנית שותף הספר בבית המורים צוות כל

  . הלימוד תחומי בכל הסביבתי החינוך

 גם תורמת המורים כלל של השותפות תחושת. ספרי הבית מהשיח חלק מהווה הסביבתי הנושא :יתרונות

 היכולותמו  השוניםמהכישורים המיטב את להפיק ניתן ,שותפים המורים כל כאשר. המורים בחדר לאקלים

 ועזרים שפותחו עבודה חומרי ,שנצבר הידע וכך המורים כלל של היא לתוכנית האחריות. הצוות של המגוונות

  .ביותר משמעותיות זמן לאורך התוצאות ,בדרך זו .הספר בית בתוך שנים לאורך יםנשאר שנרכשו

  .ובעיסוק ברמה אחידות חוסר, הקיים בעומס הדעת תחום טשטוש, נושאי מנחה קו היעדר :קשיים

  

 מקצועיים מורים ידי על הובלה

 סביבתי בחינוך שעוסקים אלה םה הסביבה לתחומי יותר מובהק באופן קשורים הוראתם שתחומי מורים

 ומולדת גיאוגרפיה, הסביבה מדעי, למדעים המורים עצמם על לוקחים כלל בדרך. שלהם השיעורים במסגרת

  .המורים של התמחותם לתחומי בהתאם הם ההדגשים ואז הסביבתי הנושא את

 תוכניות של יםהסביבתי בהיבטים המתמקדות מורים השתלמויות מציע החינוך משרד, האחרונות בשנים

  .הוליסטי באופן גם הסביבתי החינוך את ליישם למורים המסייעות, והשתלמויות, השונות הלימודים

 במערכת מצויות ההוראה שעות .הסביבתי להקשר להתאימו רק ויש ברובו קיים כבר הידע תחום :יתרונות

  .הסביבתי לנושא גם ןאות להטות יותר ופשוט

 עלולהנושא  .לתחום האחריות את עליו להשליך שנוח, בלבד אחד איש של סוקלעי הופך הידע תחום :קשיים

 כנושא ,הסביבתי הנושא עלול כזה במקרה. נרחב תרבותי-חברתי הקשר ללא בלבד מדעית אוריינטציה לקבל

 .נפסד לצאת ,תחומי רב

  

   חיצונית הנחייה -  חיצוניים גופים ידי על הובלה

 האירגונים מדריכי. סביבתיים אירגונים כלל בדרך, ומקצועי חיצוני גורם תבאחריו הם הסביבתי החינוך נושאי

 ידי על מתבצעת הפעילות ולעיתים, ושותפים נוכחים המורים ,לעיתים. התלמידים את ישיר באופן מלמדים

  . בלבד מדריכים
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 פעמים. הספר יתבב הנהוגות השיטות את ומרענן בכיתות מקצועי באופן פועל וידע ניסיון בעל גוף: יתרונות

  .הסביבתי בחינוך מוגדר עיסוק מבטיח נפרדות הוראה שעות להגדיר הצורך". אחר "עוריש זהו רבות

 עלולה ולכן, כהעשרה נתפסת הפעילות. חיצוני לגורם והעברתה ספר בית מצוות אחריות מהסרת חשש :קשיים

 אל הקשר נוצר תמיד לא, כן כמו .המשכיות אין, עוזב החיצוני שהגורם ברגע. משמעותית לפחות להיחשב

  . הספר בית של הלימודים ולתוכנית השוטפת הלמידה

  

  מובילים תלמידים

 הסביבתי בנושא לעסוק שבחרו תלמידים קבוצות של פעילות להתקיים יכולה או מתקיימת בהם ספר בתי יש

  . תלמידים ממועצת חלק שהיא ירוקה ועדה או תלמידים מועצת באמצעות, למשל. לנושא מוקדמת זיקה מתוך

 אזרחות או' י בכיתות אישית מחויבות באמצעות סביבתית בפעילות תלמידים לשלב ניתן יסודיים על ספר בבתי

 גופים ידי על יזומה פעילות באמצעות לקהילה בתרומה מחויבים תלמידים ,אלה במסגרות. א"י בכיתות פעילה

  . שונים

  

  ירוקה תלמידים מועצת

 הנחייה כך לשם ומקבלת הספר בבית אותו ומובילה סביבתי בחינוך העוסקת נבחרת תלמידים קבוצת

 ,כך לשם. הספר בבית לכת מרחיקי תהליכים הובלת עצמה על לקחת יכולה ירוקה תלמידים מועצת. מקצועית

  . פעילותם את שינחה, מוביל ומורה, לתהליך שיתרמו, מוטיבציההו יכולתה בעלי תלמידיםה את לגייס חשוב

 תלמידים מועצת של המודל, יחסית נמוכה העלות. הסביבתית לפעילות רתמויי מעוניינים תלמידים רק :יתרונות

  . התלמידים ידי על מוכר מודל הוא

 מוגבלת להיות עלולה הפעילות. ובאיכותם התלמידים במספר דומא תלויות ואיכותה הפעילות רמת :קשיים

 על השפעה כחסרת להיתפש עלולה הספר בית בתוך פעילים בוצתק. הספר בית חצר בתוך האסתטית לעשייה

  .מהמורים חלק ידי על מפריע כגורם ואף התלמידים כלל

  

   אישית מחויבות

 חובה מחויבות משעות כחלק בסביבה לעסוק שבוחרת תלמידים קבוצת –) תיכון ספר בבית (אישית מחויבות

 באירגונים לתמיכה, כפרטים או, משותף נושא למען כקבוצה פועלים השותפים התלמידים. התלמיד של

  .מגוריהם לסביבת הרלוונטיים חברתיים-סביבתיים בפרויקטים חברתיים-סביבתיים

 לפעול בלבד בכך המעוניינים לתלמידים מאפשר הסביבתי בנושא לעיסוק קיימת בפלטפורמה שימוש :יתרונות

  . הסביבה למען ממשי באופן

 הרחב ההקשר את לראות יתקשו לה כשהשותפים, השנה במהלך להתפוגג העלול הפרטנית העשייה :קשיים

. למשתתפים בהתאם לשנייה אחת פעילים מקבוצת דומא משתנים והיקפה הפעילות איכות. פועלים הם בו

 כלל בדרך הנדרשת מזו גבוהה מעורבות דורש, סביבה בכל המשתנות סביבתיות סוגיות עם להתמודד הצורך

 .חלק בה מלקחת תלמידים להרתיע ועלול ,ישיתא מחויבות בקבוצת

  . ולתוכן הדרכה/להוראה, להנחיה המתייחסים אפשריים עבודה נתיבי מציג 4 איור

 



52 

 

  

  

  

  

 

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

סביבתי בחינוך ותוכניות הוראה, הנחייה מסלולי. 4 איור

 מורים
 תלמידים

 קבוצות רב גילאיות כלל תלמידים מקצועיים מובילים

ס"צוות ביה מנחה/גורם הנחייה מקצועי מדריך   

 כלל צוות

מקור התוכנית

 שכבות

 תוכן

כתתי/שכבתי בית ספרי )מנהיגות, פעולה, חקר(אישי    

 מסגרת

ית חינוכית מתמשכתתוכנ  פרויקטים 
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ומיומנויות תכנים  

סביבתי לחינוך אמריקאי הצפון האירגון, "סביבתי בחינוך מצוינותל מנחים קווים "על מבוסס(
1

(  

  

 אמריקאי הצפון האירגון הוא ,סביבתי לחינוך מנחים קווים בהתוויית העוסק, בעולם המרכזיים הגופים אחד

 זה אירגון. North American Association for Environmental Education (NAAEE) סביבתי לחינוך

 והמיומנויות המושגים, הרעיונות את המפרט, "סביבתי בחינוך למצוינות מנחים קווים "הנקרא ךלמסמ אחראי

-ט וכיתות ח-ה כיתות', ד כיתה-גן: גיל קבוצות שלוש לפי ,ב"י כיתה ועד חובה מגן ,גיל קבוצת בכל ללמד שיש

  . ב"י

, היסטוריה, במדעים דומים סטנדרטים מסמכי של לפיתוחם במקביל פותח האמריקאי המנחים הקווים מסמך

 הנדרשים והמיומנויות הידע את להגדיר הייתה המסמך של הראשונית מטרתו. ואזרחות גיאוגרפיה, שפה

 לבין סביבתי חינוך בין הקשרים את ולהבהיר לשרטט גם נועדו המנחים הקווים, בנוסף. סביבתית לאוריינות

  .הספר בבית הנלמדים האחרים הדעת תחומי

 כמובן שיש אלא, סביבתי בחינוך לימודים תוכנית לתכנון עזר ככלי לשמש יכול כזה מסמך, ראלביש ,עבורנו

  . שלנו הלימודים לתוכניות הנדרשות ההתאמות את לעשות

, יער כמו ,גידול בתי של בסיסיים סוגים יזהו שהתלמידים מצופה' ד כיתה עד, NAAEE של המסמך פי על

 השתייה מי מקורות את ידעו שהתלמידים מצופה. גידול בית לכל אופייניים ייםח ובעלי צמחים ויכירו, אגם, ביצה

 ומינים מקומיים חיים בעלי יזהו התלמידים. בהם השימוש לאחר המים מגיעים לאן וידעו, שלהם

 לעקוב ידעו התלמידים. ושנתי חודשי, יומי בסיס על המתרחשים בסביבה שינויים לתאר ויוכלו, פולשים/מהגרים

  .מקומיים חקלאיים גידולים לזהות ויוכלו, אותם ולמדוד האוויר מזג שינויי אחר

 הגומלין קשרי את ולהסביר מזון מארגי לצייר, מקומיות אקולוגיות מערכות למיין יוכלו התלמידים, 'ח-'ה בכיתות

 עופות של נדידה ינתיב יכירו התלמידים. מטופלים ושפכים שתייה מי כיצד להסביר יוכלו הם. וצרכנים יצרנים בין

 יכירו התלמידים. סביבתם של אחרים מרכיביםאחר  או האוויר איכות אחר יעקבו הם. אחרים נודדים ח"ובע

 יסבירו, שונים אנרגיה מקורות יכירו התלמידים. לכך הסיבות את להסביר ויוכלו, באזורם הכחדה בסכנת מינים

 שלהם זוריהא של מפה לצייר יוכלו הם. האקלים לע המשפיעים גורמים ויזהו מגוריהם זוריבא האקלים את

  .צורכים הם אותו המזון מגיע מהיכן ולהבין

 מושגים ויסבירו, המקומית האקולוגית למערכת האופייניים חיים ובעלי צמחים יזהו התלמידים, 'יב-'ט בכיתות

 נקודתיים לא קורותמ להעריך מסוגלים יהיו התלמידים. וטפילות נטרף-טורף יחסי, תחרות, סוקצסיה כמו

 שינויים, בסביבתם הניקוז באגני טווח וארוכי קצרי שינויים יחקרו התלמידים. מקומיים מים גופי של לזיהום

 יוכלו התלמידים. השפעותיהםאת ו בקרקע בשימוש שינויים לחקור יוכלו הם. האוויר באיכות או באקוויפרים

 יוכלו הם. אלה מינים על השפעות לתאר ויוכלו, הידלדלות או הכחדה בסכנת מינים באוכלוסיות שינויים לחקור

 אחר לעקוב יוכלו התלמידים. מסוים זוריא/באתר שונים האנרגי במקורות שימוש של יעילות בולחש להשוות

  .העתיד לגבי דמוגרפיות הערכות ולבצע זורםיבא האדם באוכלוסיית שינויים

 ומיומנויות תוכן ידע של נושאים קבוצות לכמה מחולק האמריקאי המסמך

 מיומנויות חקר  )א

           ,ודיוק מהימנות הערכת) 4, מידע/נתונים איסוף) 3, מחקר תכנון) 2, שונים מסוגים שאלות שאלת  )1
 .הסברים וניסוח מסקנות הסקת) 7, וסימולציות מודלים עם עבודה) 6, מידע אירגון) 5 

  ידע של מערכות ותהליכים   )ב

      ,והחברה האדם על ידע) 3, חיים כסביבת הארץ כדור על ידע) 2, סביבה תכמערכ הארץ כדור על ידע  )1

 .והחברה הסביבה על ידע) 4
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  סביבתיים נושאים של וחקר לניתוח מיומנויות  )ג

 פתרונות של והערכה זיהוי) 3, סביבתיות סוגיות של תוצאות מיון) 2, סביבתיות סוגיות של וחקירה זיהוי )1

 ופתיחות יצירתיות, גמישה בסביבה עבודה) 4, הפעול ואפיקי אלטרנטיביים

 יות אזרחיות ומנוקבלת החלטות ומי  )ד

 ,וביצועה פעולה תכנון) 3, אזרחית בפעולה הצורך הערכת) 2, אישית עמדה של והערכה גיבוש )1

 .פעולה תוצאות הערכת) 4 

 אחריות אישית וחברתית  )ה

 אחריות קבלת) 4, מסוגלות זיהוי) 3, זרחהא וחובות זכויות זיהוי) 2, חברתיים ועקרונות ערכים הבנת )1

 .אישית

  

  

 

                                                                 

1
 Excellence in Environmental Education—Guidelines for Learning (Pre K–12) (NAAEE 2004). Available 

on line at: http://www.naaee.org/programs-and-initiatives/guidelines-for-excellence/materials-

guidelines/learner-guidelines 
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  הספר בבית סביבתי תוכניות לחינוך להפעלת היערכות

  

 בית עבודה לתוכנית להגיע מנת על שלבים מספר יעבור, סביבתי לתכנן מהלך חינוכי בחינוך המעוניין ספר בית

, הסביבתי החינוך תוכנית אל מובנה אפשרי בדרך בתהליך נדון זה בסעיף. עבורו ורלוונטית אפקטיבית ספרית

  .  ניתן להגיע לתוכנית בדרכים רבות–אם כי כמובן 

  : מרכזיים נושאים לשלושה התייחסות לכלול צריכה ספרית הבית ההיערכות

ולהכשיר , הנושא את להוביל ונכונות יכולת בעל) יועץ, מורה, מנהל (הספר בבית גורם איתור: האנושי המשאב

  .ביישוב ציבור אנשי, קהילה, הורים, צוות ואנשי יםמור - והנהגתו הספר בית צוותאת 

, הספר בית לרוח התאמה, החינוכית התוכנית בניית, ומטרות גישה קביעת: ליישומה והכלים החינוכית התוכנית

 .הלמידה מערך אירגון

 ץחו וללמידה לעשייה, לחומרים תקציבים, הוראה שעות, כלכליים משאבים איתור: התוכנית ליישום משאבים

  .כיתתית

  . השונים השלבים של והסבר פירוט ולאחריו, זרימה תרשים של בצורה בהמשך מוצגים התהליך שלבי
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  ונכונות רצון, ספרי בית צורך זיהוי

  . תלמידים, מורים, הספר בית מנהל, הורים, קהילה? סביבתי בחינוך לעסוק הצורך מי של

  האפשר ככל רבים מפתח אנשי ידי על החלטה קבלת וניסיון האינטרסים זיהוי  /הצורך מקור מהו

  

  והשותפים המובילים זיהוי

 ?השותפים הם מי? ההובלה יכולת בעלי הם מי? סביבתי החינוך להובלת ביםיהמחוי המוטיבציה בעלי מיהם

  .אחרת משמעותית דמות או הספר בית ת/מנהל ובראשם ומפעיל מוביל צוות הקמת

  

  הספר בית וליכולות לצרכים והתאמה מיפוי

  .סביבתית, קהילתית, החברתית ברמה הספר בית של המרכזיים הצרכים הבנת

 מעוניינים האם? הספר בית של הליבה בתחומי הם הצרכים האם? האוריינות בתחומי הם הצרכים האם

  ?מסוימות מיומנויות להטמיע

  .מקום, ציבתק, זמן, ידע משאבי, האנושי המשאב: הספר בית לרשות העומדים המשאבים מיפוי

  

  ויעדים מטרות חזון הגדרת

 יעדים הגדרת. ובהירה מסודרת בצורה אותם לכתוב חשוב .לביצוע ויעדים מטרות, חזון להגדיר הספר בית על

  .והאירגוני, הסביבתי, יקהילת החברתי, הלימודי בתחום מדידים

  

  מיפוי לפי פעולה תוכנית בנית

 להקדיש חשוב, לכן. השנה כל לאורך והכיתה, השכבה, ס"ביה את שתוביל תהליך מפת מהווה הפעולה תוכנית

   ומבנה תוכן ים שלהיבט כוללת התוכנית. וקוהרנטית ברורה לתוכנית ולהגיע זמן די לה

  

  והערכה ביצוע

 הצוות של בחינה וכן השותפים של עצמית בחינה. ובסופו התהליך בזמן, שהוגדרו היעדים לאור התוכנית בקרת

  המוביל

  

  וייצוג עודתי

 בתהליך לקחיםלהסיק  ועוזר מעורבות מגביר, שותפות לתחושת התורם, בתוכנית כיעד התיעוד קביעת

  ההערכה

  

  לעתיד חשיבה

  ההערכה תהליך לאור ההמשך שלבי תכנון
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  ונכונות רצון, ספרי בית צורך זיהוי  .א

 תפיסה שלהם הורים (קהילהה: גורמים כמה ידי על השטח פני על לעלות יכול הספר בבית הסביבתי הנושא

 חברתית סביבתית תפיסה שלהם מורים, הספר בית מנהל, )מקצועי באופן בכך שעוסקים או חברתית סביבתית

  . מקצועי באופן בכך שעוסקים או

 בנושא ספרי הבית הצורך מהו לברר חשוב, בנושא לעסוק הראשוניים והנכונות הרצון העלאת בעקבות

, סביבה, טבע, אמנות (מקצועי בסיס על הספר בית לייחוד רצון מתוך לכך מגיעים הספר מבתי חלק. הסביבתי

 שיפור( הספר בית בתוך חברתיים נושאים לקדם רצון מתוך חלק, )'וכד ספורט, מדעים, מנהיגות, תקשורת

 מגוון עם התמודדות, פעולה ושיתוף חברות יחסי, צוות עבודת ,ועשייה לאחריות ערכי חינוך, ספרי בית אקלים

 הכרה מתוך ואחרים, )'וכד קהילתי כמרכז הספר בית מתפישת כחלק לקהילה חיבור, ורמות אוכלוסיות

 מנת על ועמוק מתמשך תהליך מתקיים, הצורך זיהוי שעם ,להבין חשוב. הסביבה בנושאי העיסוק בחשיבות

  .ידהלמ מרחבי או כוללת ספרית בית לימודים תוכנית של בצורה פעולה לתוכנית להגיע

  

  זיהוי גורמים מובילים  .ב

  . ומרצם מזמנם לכך ולהקדיש להתחייב המוכנים האנשים את למצוא חשוב, התוכנית את להוביל מנת על

 מזכירה גם .הנושא בחשיבות אמונה, עשייה ולהט נכונות עם תחום מכל מורים: הספר בית קהילת •

 . בשטח לתפעול כחיוניים מתגלים תומכים בית ואב

, אוםית מפגשי לצורך (לנושא שיוקדשו לשעות להתחייב המוכנים, הספר בבית דיםלתלמי הורים

  ...)ועוד כיתתיות חוץ בפעילויות השתתפות, החלטות קבלת, רשויות עם מפגשים

 ) 'וכו יצירה אנשי, מקצוע אנשי (רלבנטיים להיות העשויים עיסוק תחומי בעלי מתנדבים הורים

 שיתוף. הרשות ראש, רווחה, החינוך מחלקת, המקומית ותברש תפקידים בעלי: הרחבה הקהילה •

  .במיוחד כמועיל רבות פעמים מתגלה המקומית ברשות גינון או, תחזוקה אגף עם פעולה

 בצמצום, מורשת בשימור העוסקות כאלה, חברתיות, סביבתיות עמותות: בישוב הפועלים פעולה ועדי •

 משרד לעיתים, החינוך משרד, הסביבה גנתלה משרד: רלוונטיים ממשלה במשרדי אנשים, פערים

 . פיזית ובעשייה בידע לתמוך יכולים תפקידם שבמסגרת באנשים מדובר. הרווחה או הקליטה

 ביחידות, הסביבה לאיכות הערים באיגודי, הסביבה להגנת המשרד במחוזות הסביבתי החינוך רכזי •

 . המקומיות שברשויות הסביבתיות

 מוביל צוות

 הורים, תלמידים, מורים שיכלול, מוביל צוות ולגבש השונים ספריים הבית בפורומים הנושא את להציג רצוי

   .מגוונות חשיבה ולדרכי פעולה לשיתוף להגיע מנת על, בקהילה וגורמים

). הראשונית ובהפעלה ספרי הבית המודל בבניית לפחות (משמעותי גורם להיות חייב הספר בית מנהל

  .כולה הקהילה נכונות על ומקרינה יבותומחו את ממחישה מעורבותו

  .הספר בית כלל את בהמשך שיוביל זה הוא שגובש הצוות

  

  מיפוי צרכים ויכולות   .ג

  . ממוקם הוא בה והסביבה פועל הוא בה האוכלוסייה: מאופיו הנובעים ייחודים צרכים ספר בית לכל 

 חדשים עולים, מעורבות אוכלוסיותל מענה לתת הצורך עם היום מתמודדים רבים ספר בתי :וקהילה חברה

  .ספרי הבית האקלים בשיפור צורך, אלימות או ניכור של תחושות, תיקיםו מול שונות מתרבויות
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  .השכונה בלב לקהילה למרכז הספר בית את להפוך דרך ומחפשים בשכונות ממוקמים רבים ספר בתי

 השייכות לתחושת ותורמת התלמיד של האמיתיים מהחיים חלק מהווה הספר לבית הקרובה בסביבה העיסוק

 משמעותי משותף בנושא חברתית לפעילות הקהילה את רותמת הסביבה למען המשותפת העשייה. שלו

  . לכולם

 סוגיות קיימות האם? לה לתרום יכולה הספר בית שקהילת בסביבה ממוקם הספר בית האם :סביבה 

 הקהילה על המשפיעות סביבתיות בעיות יש מיםלפע ?הספר בית בסביבת מהם להתעלם ניתן שלא סביבתיות

 זרז מהוות, למשל סלולריות אנטנות. מאורגן כציבור ולפעול למודעות אותן להעלות הדרך את מחפשת והיא

 של למפגשים מרכז המהווים, פתוחים בשטחים בינוי תוכניות, סביבתיים בנושאים ספרית בית למעורבות

 מצוין בסיס מהווה הספר בית. סביבתית לפעילות זרז ומהוות תושבים לש החיים איכות על מאיימות, הקהילה

  . אלו בנושאים לעיסוק זרז מהווים ,ותחבורה חניה בעיות או כלבים כצואת ,מטרדים לעיתים. שכזו לפעילות

? מסוים אקדמי תחום לחזק מבקש הספר בית האם? מסוימות מיומנויות להטמיע מעוניינים אנו האם :אוריינות

 בתי. אישיות ונטיות גיל פי על שונות טיפול רמות ולאפשר סביבתי בהקשר ביטוי לידי לבוא יכול החקר שאנו

 הנושא כאן גם. הארץ ואהבת המורשת נושא את או הספר בית של המדעי הצד את לחזק מעוניינים רבים ספר

  .חשיבה המעודדת ללמידה מצויינת למידה סביבת מהווה הסביבתי

 להוות יכול מקומיים מאפיינים בעל, סביבתי חינוך. אותם המייחד הקו את מחפשים רבים ספר בתי :ייחודיות

  .ייחודית תוכנית

  

  : שבהם העיקריים אלה. שונים מסוגים משאבים נדרשים הספר בבית תוכנית לכל

 את לושיובי האנשים את זיהינו קודם בשלב. התוכנית של לקיומה ביותר החשוב המשאב זהו :האנושי המשאב

 באופן לפעילות לתרום העשויים האנשים מיהם ולבחון היריעה את להרחיב יש, כעת, הספר בבית התוכנית

 במסגרת לתחום שקשורים ההורים את להכיר רצוי .לפעילות לתרום היכולים ההורים את לזהות, למשל. מוגדר

 בנייה באמצעות, פעמית חד אההרצ באמצעות או, ולתלמידים למורים שלהם מהידע לתרום ושמוכנים מקצועם

 יש, במקביל. נוספים למשאבים גם נגישות יש כאלה להורים אם לבדוק כדאי. נוספות ובדרכים הספר בית בחצר

 לפעילות לרתום ניתן מהמורים מי את לבדוק, בתחום יכולותיהם את ולזהות המתאימים המורים את למצוא

  .תחומים לויובא, פעמית חד לפעילות או מתמשכת

 לויא (הספר בית בספריית יש מה, למשל? הספר בבית חסרים לויוא קיימים ידע תחומי לויא :ידע משאבי

 או אוריינית במנחה להיעזר ניתן האם, )?אלה לחומרים יש נגישות איזו, ומצגות וידאו סרטי, עת כתבי, ספרים

  ? סביבתי בחינוך ניסיון בעל סביבתי אירגון מטעם במנחה

 שעות, ריכוז שעות, שהייה לשעות, מפוצלות לשעות, הוראה לשעות מתייחסים אלה אביםמש :זמן משאבי

, שבועית במסגרת לפעול ניתן האם, לעניין להקדיש אפשר אותה השעות מסגרת מהי. ועוד פרטנית הנחייה

 האם, )למשל ארוך לימודים יום במסגרת (הפורמאליות לשעות שמעבר בשעות או, שנתית חצי, חודשית

  ?הלימודים ביום הכלולות בשעות תהיה עילותהפ

  ? מקורותיהם ומה הספר בית לרשות העומדים התקציבים מהם :תקציבים

) זו לפעילות מהם להקצות ניתן אשר', וכד ידע לרכישת, לחומרים קיימים תקציבים (ספריים בית תוך משאבים

  ?כיצד? המוביל בצוות האנשים את לתגמל ניתן האם

 לחומרים בתרומה למשל להתבטא יכול (עניין בעלי פרטיים מאנשים תרומות, הורים תשלומי :בקהילה משאבים

 משיתוף הם אף ולהיתרם לתרום שיכולים בסביבה קטנים עסקים, )שילוט למימון, ומברשות צבע כמו, מוגדרים

 דרכי מחפשיםה, עסקיים גופים ,)'וכד הסמוכה המכולת, עבודה וכלי בית כלי חנות, משתלה (כזו בתוכנית

  .לעובדיהם והתנדבות תרומה

, הסביבה להגנת המשרד, החינוך משרד (רלוונטיים ממשלה משרדי, המקומית הרשות: רשמיים גורמים

 .ועוד לרכישות תקציבים, חינוך לתוכניות המיועדים תקציבים יש אלה לגופים). וקליטה רווחה גורמי לפעמים

 באינטרנט המשרדים באתרי הפרסומים אחרי ולעקוב לבנטיותהר במחלקות האנשים עם בקשר לעמוד חשוב

  . הכתובה במדיה או
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 לכולם (לעקוב חשוב. תוכניות למימון הצעות, קוראים קולות מפרסמים אלה גופים: וחברתיות סביבתיות קרנות

  . בהם המופיעים לוחות הזמנים פי על ולפעול) אינטרנט אתרייש 

  ? החוסרים להשלמת הספר בבית לתמוך יוכל ל"הנ מהגופים מי? וםבתח הספר לבית שחסרים הדברים מהם

  

  הספר בית לחזון בהתאמה ויעדים מטרות הגדרת  .ד

 ומטרות יעדים לכתוב חשוב. הספר בית חזון את ההולמים לביצוע ויעדים פעולה מטרות להגדיר הספר בית על 

 הבית בחזון מרכיב ומהווים אביםומהמש מהצרכים נגזרים והיעדים המטרות. ובהירה מסודרת בצורה אלה

. חברתית-סביבתית תפיסה גם להגדיר או לאמץ ועליו, כוללנית חינוכית תפיסה להיות צריכה הספר לבית. ספרי

 לויא, ידע איזה, להתמקד תכנים באילו, המועדפת הלמידה תיאורית את :להגדיר יש אלה לתפיסות בהתאם

  ?מיומנויות

  ?בתהליך הספר בית ולקהילת לתלמיד, לסביבה שיקרה םמצפי מה :המצופים התוצרים את

 במשך האם: הפעילות תתקיים מתי? שותף יהיה הספר בית כל האם, יפעלו שכבות לויא: האירגון עקרונות ואת

  ?ומוגדרת מצומצמת בתקופה או? השנה כל

 יבהיר שהצוות אחרל רק. המוביל הצוות של בניצוחו שנעשה ארוך תהליך הוא והיעדים המטרות הגדרת תהליך

  . אופרטיבית פעולה תוכנית לבניית לגשת יהיה ניתן, כאן שהוצגו השאלות לכול התשובות את לעצמו

 בכל היעדים השגת תיבחן כיצד להגדיר חשוב ולכן ביצוע מול תכנון של בחינה דרושה, התהליך של בסופו

  .שנקבעו הפרמטרים

  

  הכנת תוכנית פעולה לפי מיפוי  .ה

  . השנה כל לאורך אותנו שתוביל תהליך מפת מהווה הפעולה תוכנית :עולההפ תוכנית מהי

. השנה במהלך לעסוק מצפים אנו בהם והתכנים הפדגוגיים העקרונות ייכללו בתוכנית :התוכנית תכלול מה

 ולבחון לזהות ניתן שאותן, לתהליך דרך ואבני ברורים זמנים לוחות גם ובה, הפעולה מסגרת תוצג בתוכנית

 שדורש סיור, סביבתית עשייה, מסוים בתאריך תערוכה ,לקהילה חשיפה יום, המורים לצוות למויותהשת(

 התהליך התקדמות את לבחון המוביל לצוות יאפשרו הדרך ואבני הזמנים לוחות). 'וכד מיוחדת היערכות

  . וכניתבת וחלק שלב לכל הברורה האחריות חלוקת את לקבוע כאן גם חשוב, תחום בכל כמו. החינוכי

 למטרות תתייחס התוכנית. כה עד שבוצעו השלבים לכל תתייחס הפעולה שתוכנית חשוב: התוכנית תבנה איך

 ראשון כפרק תציג הפעולה תוכנית. שאותרו המשאבים לאור ישימה תהיה שהתוכנית חשוב. שהוגדרו והיעדים

  . לביצוע הדרכים את מכן ולאחר שלה והיעדים המטרות את

 ניתן המקצועות מן באילו ולציין הקיימות הלימודים לתוכניות להתייחס התוכנית על :הלימודים ותלתוכני התאמה

 שיש בהנחה. הסביבתי הנושא את בתוכו לכלול יכול דעת תחום כל, למעשה. סביבה בנושאי פעילויות לשלב

 מהן, בתיהסבי בהקשר למקצוע הייחודים והמטרות הנושאים מהם לברר יש, הדעת תחומי לכל ביטוי

 יישום במסגרת שיינקטו הפדגוגית הגישה ומהי המרכזיים המושגים מהם, לפתח רצון יש אותן המיומנויות

  ).'וכד לסביבה תרומה, מיומנויות, ידע של בהיבט (התהליך לתוצרי גם להתייחס יש. התוכנית

, הדדי בתהליך, כך. ובמש לקבלת המרכזיים לשותפים אותה שיעביר, המוביל הצוות ידי על תיבנה התוכנית

 התוכנית התקדמות לבחינת הבקרה מנגנון יוגדר התוכנית במסגרת. ליישום שניתנת עבודה תוכנית תיבנה

 חשוב. מראש הקבוע הזמנים שבלוח למפגשים מעבר תידרש אם תמיכה תאפשר אמת בזמן בקרה. ואיכותה

  .הבקרה תתקיים אופן ובאיזה התמיכה תתקבל וממי מתי, איך לקבוע

, הגישות, התכנים את הכוללת בטבלה הפעולה תוכנית את להציג היא ונוחה אפשרית דרך :להציג איך

  . לביצוע הזמנים ולוחות האחראים

  . הספר בית בכל המתרחש את שתקיף ורחבה גדולה פעולה מפת נקבל התהליך של בסופו
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  הערכה ובקרה  .ו

 כולם האם לבחון יש. התהליך של אורכו לכל שובהח המוביל הצוות של הערכה וכן השותפים של עצמית הערכה

 כתוצאה לשינויים מקום יש האם, מטרותהם על פי ה התוצרים האם, מתקדם הוא איך, התהליך מה מבינים

 בפרקי שאלונים העברת או/ו משוב מפגשי של בדרך שיטתי באופן ההתקדמות את לבחון יש? בשטח מהניסיון

 יכולולכן , בתוכנית מעורב שאיננו, חיצוני שותף גם להיות יכול להערכה. הפעולה בתוכנית שנקבעו הזמן

 .התוכנית על יותר אובייקטיבי מבט לאפשר

 

  תיעוד וחשיפה  .ז

 ואת התהליך את לתעד דומא חשוב. רבים במאמצים וכרוך, מתמשך, ייחודי הוא עובר הספר שבית התהליך

  :סיבות מכמה התוצרים

 והמעורבות השותפות, העשייה לתחושת תורמת משתנות צורותב הדרך כל לאורך התהליך חשיפת •

 האינטרנט באתר, המורים בחדר, ס"בביה קיר בלוחות ביטוי לידי לבוא יכולה החשיפה. הקהילה של

 בקטעי, בתמונותהחשיפה יכולה להתבטא . מקומית בעיתונות, הספר בית בעיתון, הספר בית של

  . יומן/בספר, עיתונות קטעיב, רלוואנטיים עמיד בקטעי, מורים או תלמידים של כתיבה

כבר  מה לדעת דומא מעוניינים, הפעילות של יום היום בפרטי מצויים אינם אם גם, לתהליך השותפים •

 מילולי, מפורט דווח שיקבל וחשוב מממן בגורם מדובר לעיתים (בהמשך מלאים שותפים ולהיותנעשה 

 ).יפה ערוכות תמונות בעיקר, לכך מעבר וגם שמרא שסוכם מה פי על, זמן לכמה אחת, וגראפי

 ושל ככלל הספר בית של סביבתית-חברתית-החינוכית הזהות בבניית חשוב מקום יש לחשיפה •

 .בפרט לתוכנית השותפים

 בראשית שהוגדרו היעדים ובבחינת לקחים בהפקת מסייע התיעוד, התהליך המשך על בחשיבה •

 .התהליך

 ואת הישגיו את להציג הספר בית נדרש שבו ,ירוק ספר לבית הההסמכ בתהליך גם מחויב התיעוד •

 . להסמכה בקריטריונים העמידה

  

  סיכום וחשיבה לעתיד  .ח

 תמיד הוא סוף. "ההמשך על לחשיבה במקביל, התהליך את ולהעריך לסכם יש, השנתי התהליך סיום עם

 וכל, מעגלי הוא לימודים תוכניות של עיצוב. החינוכי ברצף חוליה הוא אלא, מסתיים אינו התהליך -" התחלה

  .אחריו הבא בשלב ושיפור לפיתוח תשתית מהווה שלב
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  דוגמאות של תוכניות לימודים בית ספריות

 הסביבתי בחינוך תוכניות של הפעלתן הוא לכולם שהמשותף, ספר בתי מספר של תוכניות מוצגות זה בפרק

  . הגיעו אליהן המשמעותיות והתוצאות, שנים מספר במשך

 שאינןכאלה ו מבוססות משכונות, ועירוניים כפריים, בארץ שונים מאזורים הם להלן המוצגים הספר בתי

 על בעבר שהופעלה או התוכנית מופעלת, ספר מבתי בחלק. גבוהה החינוכי הצוות מעורבות ,בכולם. מבוססות

מיגבלת המקום מנעה . התוכנית עלתובהפ בפיתוח הדומיננטי הוא המורים צוות, ובחלקם, חיצוני גורם ידי

 יסודיים על ספר בתי מלהציג נמנענו בכוונה, כן כמו. מרשימות תוכניות המקיימים נוספים ספר בתי של הצגתם

 אלה ספר שבתי הנחנו .בישראל הסביבתי החינוך לפיתוח ההיסטורית תרומתם אף על סביבתי בחינוך ייחודיים

  .פורומים מיגווןב תוכניותיהם את להציג, בעבר, זכו

  . תוכנו על אחראים אנו איןו, הספר בתי ידי על הועבר להלן המוצג החומר

  

 שבע באר – רמותיסודי ממלכתי  ספר בית

. 'ו כיתה ועד מגן, תלמידים 730 מונה הספר בית. 1993בשנת  שנוסד, קהילתי ספר בית הוא רמות ספר בית

 בית לסמל הסביבתי הנושא הפך אז, ז"תשס הלימודים משנת במיוחד ,ובקהילה בשכונה מעורב ספרה בית

    .הספר

  רקע

 ייחודית לימודים כתוכנית הסביבה באיכות להתמקד והתלמידים המורים צוות החליטו ז"תשס הלימודים בשנת

 בבאר להנדסה המכללה, הטבע להגנת החברה עם יחד פותחה הספר לבית מותאמת תוכנית. הספר לבית

 ".הספר בית סמל"ל הסביבה איכות נושא הפך, התוכנית הפעלת עקבותב. המורים וצוות שבע

  לארציונ

 בין המקשר שדרה חוט שיהווה כתחום והתלמידים הספר בית צוות ידי על במשותף נבחר הסביבה איכות נושא

 שהטמעת היא המטרה. וערכית תרבותית, חברתית לפעילות בסיס וישמש הספר בבית השונים העיסוק תחומי

 הקהילתי היום סדר על ותציב הקהילה ועל התלמידים משפחות על גם תשפיע הסביבתי בבית הספר הנושא

 .קיימא בר פיתוח של חדשה דרך

  מנחים ומובילים, שותפים

 .שבע בבאר להנדסה והמכללה הטבע להגנת החברה שותפים התוכנית לכתיבת •

 החברה י"ע שעות 56 של ףבהיק ספרית בית השתלמות התקיימה הראשונה בשנה: מורים הנחיית •

 . ש"בב להנדסה והמכללה הטבע להגנת

 .הטבע להגנת החברה ידי על, צורך פי ועל פרטנית בצורה, בחודש פעם מונחות הכיתות מחנכות •

 הכיתה מחנכות עם משותפת בהדרכה הטבע להגנת החברה: בפעילויות תלמידים הדרכת •

 ).שבוע/שבוע(

 .וסיורים שיא בימי עיקרב, בתוכנית פעילים משתתפים ההורים •
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  התוכנית מאפייני

 ייחודי נושא גיל שכבת לכל. במערכת המוגדרות שבועיות בשעתיים סביבתי בחינוך עוסקים התלמידים כלל

  .לסביבה התורמת עשייה גם יש שבמסגרתו ,משלה

 הספר בית בחצר לוגיתאקו גינה הקימו התלמידים – הסביבה עם גומלין ויחסי מחזוריות, אקולוגית גינה: ב–גן

  .השנה במהלך אותה מטפחים והם

 לבית קרוב שעשועים גן אימצו התלמידים - פתוחים ושטחים בשכונה אתר אימוץ, ואחורית קדמית חצר: ד-ג

, מאז. השטח את וניקו תיקנו ,צבעו התלמידים, ההורים עם ויחד ,החלטות וקבלת חקר של תהליך לאחר. הספר

 על ולשמירה הספר בית חצר לטיפוח אחראים הם, בנוסף. סדיר באופן הגן את ולטפח תלנקו התלמידים יוצאים

  .בהפסקות מתבצעת זו פעילות. הצומח

 של המראה את לשפר כיצד התלמידים תכננו במסגרתו חינוכי תהליך - העיר ותכנון מיחזור, טבע משאבי: ו-ה

 ניכר חזותי לשיפור והביאו הקירות על ציירוו צבעו הם, במרכז הסוחרים ובהסכמת בשיתוף. המסחרי המרכז

  .המקום של

  

  תוצאות והישגים

 .ירוק ספר כבית ההסמכ •

 .המסחרי המרכז כגון, הספר לבית הסמוכים בשטחים גםביחס לסביבה  התלמידים בהתנהגות שינוי •

 .מסחרי ומרכז שעשועים גן כמו, התלמידים ידי על המטופלים שטחים חזות שינוי •

 .הקהילה עבור פעיל שעשועים גן להיות חזר והוריהם התלמידים טיפלו וב השעשועים גן •

 של ההתנהגות משיפור והן, המתחם חזות את ששיפרה מהפעילות הן, מרוצים המסחרי במרכז הסוחרים •

 . במקום הילדים

  .וסביבתיות חברתיות פעילויות מגוון על שוטף באופן ואחראית השנה כל פעילה ירוקה תלמידים מועצת •

. באלימות מעורבים תלמידים פחות, התוכנית תחילת מאז. התלמידים בקרב האווירה של לטובה ינויש •

 ובפיקוח הצמחייה על בהשגחה, הצעירים התלמידים על בשמירה הבוגרים התלמידים עסוקים, בהפסקות

 התלמידים (אלימות מניעתב, מים ביזבוז מניעת, הניקיון על שמירה ":ירוקה דרך"ב חבריהם התנהגות על

 ).הולמת וחברתית סביבתית התנהגות מעודדים עליהם שהתגמולים" ירוקים כוכבים "אוספים

 המועצה נציגי: בקופסאות העשר ארוחת את מביאים התלמידים. ובבית הספר בבית" ירוק "מדברים •

 ושהשימ את בכך ומצמצמים בקופסאות משתמשים מהתלמידים כמה ובודקים בכיתות סדיר באופן עוברים

 מספר שצוברת הכיתה (ותעודה" ירוק כוכב "שמקבלת מצטיינת כיתה נבחרת, שבוע בכל. ניילון בשקיות

 ).בפרס זוכה רב כוכבים

, למשל. הקהילה בשיתוף בנושאים והן הספר בית תפעול במסגרת הן, במשאבים הצריכה את מפחיתים •

 . המורים בחדר פעמיות-חד כוסות יהיו שלא דאגו התלמידים

 יותר רב שימוש ושנעשה הצדדים משני משוכפלים העבודה שדפי כך על מקפידים והמורים ידיםהתלמ •

 .משומשים טיוטה בדפי

 לאיכות למשרד והסוללות" אמניר"ל נשלח הנייר (סוללות לאיסוף ומיכל נייר לאיסוף מיכל יש כיתה בכל •

 ).הסביבה

 .הפיקדון חוק פי על מיכלים אוספים כולם •

 סלולרית אנטנה להורדת הספר בבית הירוק הפורום של ליוזמה הביאה הגוברת הסביבתית המודעות •

 המתאימים לגורמים מכתבים תכתיב ידי על לנושא התגייסה כולה הקהילה. הספר בית מול ציבורי ממבנה

 .האנטנה להסרת וגרמה – והפגנות
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  עכו–וסביבתית  תיירותית ליזמות גורדון ד.א בית ספר ממלכתי

  .בעיר ביותר הגדול היסודי הספר בית והינו בעכו המזרח בשיכוני נמצא" וןגורד "ס"בי

  .כיתות 18-ב הלומדים, תלמידים 513 ומונה הטרוגנית הספר בית אוכלוסיית

 בית הגדיר, זה מתהליך כחלק. הלמידה תחומי בכל ליזמות המובילה חינוכית עשייה דגלו על חרת הספר בית

) ספרית בית לימודים תוכנית (ס"תלב ופיתח הספר ביתל כייחודית יבתיתסב-התיירותית היזמות את הספר

  ".הסביבה למען ונתינה מעורבות: "שכותרתו חקרני ערכי

 ושאיפתו האדם את במרכז השמה, חינוכית תפישה מקדמת ספרנו בבית שפותחה הסביבתי החינוך תוכנית

 תחושת בהם ויוצרת אליהם הקרובה ביבהבס לטבע התלמידים את חושפת התוכנית. וראויים טובים לחיים

  .לשנה משנה הצומחת, שנתית רב היא התוכנית. לסביבה והשתייכות סובלנות

 סביבתיים בנושאים מקצועית הכשרה לעבור וממשיך שעבר המורים בצוות החינוכי התהליך של ראשיתו

 אופי, חי הוא בה הקהילה, יהגיאוגרפ מקומו פי על, זאת. הספר לבית המתאימה הסביבתית התפישה ובגיבוש

 לוקח החינוכי צוותה כל (הספר בבית המתקיימות נוספות לימודים ותוכניות הסביבתיות הבעיות, התלמידים

  :הם התוכנית עקרונות. הסביבה כלפי ואחריות מחויבות ליצור היא שאיפתנו). הסביבתיים בנושאים ומטפל חלק

 המשפיעים הגורמים מכלול הבנת תוך, פעילה זרחיתא מעורבות באמצעות התנהגותי לשינוי להביא  .א

  .הסביבה על

 .הבאים הדורות ולמען למעננו, טבעיים במשאבים מושכל לשימוש חינוך  .ב
 חוויה המזמנת לזירה הסביבה את להפוך מנת על, חווייתי באופן מתבצעת החינוכית הפעילות  .ג

 תוך, הכיתה לכותלי מחוץ ילותפע על דגש שמה התוכנית. התלמידים עבור טווח וארוכת משמעותית

 סיורים שילוב - חווייתית וקבוצתית אישית התנסות על המבוססות, מיוחדות הוראה במתודות שימוש

 .וטיולים לימודיים
 .כולה לקהילה יותר טובים וסביבה חיים איכות למען בקהילה מתקיימת החינוכית הפעילות  .ד

  

 התוכנית. שונים דעת מתחומי מורכבת והיא הלימודים תבתוכני שכלולים לנושאים בהתאמה נבנתה התוכנית

 שכבת כל המאפיינים והחברתיים הרגשיים, הקוגניטיביים והתהליכים הגיל מאפייני פי על שכבה לכל מותאמת

  .גיל

  .לסביבה והאחריות הקשר תחושת חיזוק תוך, וחשיבה חקר מיומנויות פיתוח על דגש ניתן הלמידה במהלך

 מסייעים אלה כל – ומעקב סקר, ראיון, שאלון, תצפית, התבוננות: כמו מחקר בכלי משתמשים התלמידים

  .לחקר בהכנה

 לגרום למטרה לעצמם שהציבו', ו' ה' ד כיתות תלמידי נציגי הם שחבריה, "ירוקה מועצה "פועלת הספר בבית

  :משאבים צריכת של בנושא התנהגותי לשינוי

  .ונייר בקבוקים, ותפחי מיחזור י"ע הפסולת כמות את להפחית  .א

 .מיוחדים במיכלים איסופן י"ע הסוללות את להפריד  .ב
  .הספר בבית והמים החשמל צריכת את לצמצם  .ג
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  ?כיצד פועלת המועצה הירוקה

ϖ ההתחממות: כמו ,שונים סביבתיים נושאים על ולומדים לשבוע אחת נפגשים הירוקה המועצה חברי 

 .עירוני טבע, הים סביבת, הגלובלית
ϖ חדשים מושגים מקנים, בכיתות וסקרים שאלונים מעבירים הירוקה המועצה חברי, הלימוד תבעקבו 

 .סביבתיות דילמות ומציגים
ϖ פלסטיק בקבוקי: כמו, ולמיחזור לפיקדון משאבים מהכיתות אוספים הירוקה המועצה חברי, יום מדי ,

 .נייר, סוללות, פחיות
ϖ בחשמל חיסכון לצורך, ומזגנים אורות ויכיב אחר שוטף מעקב מנהלים הירוקה המועצה חברי. 
ϖ להן ומחלקים הפריטים מירב את שאספו הכיתות את מציינים, ספרי הבית במפקד, לחודש אחת 

 .תעודות
ϖ איכות בנושא שלם שבוע וביצוע לתכנון שותפים הירוקה המועצה חברי, שנה מדי בשבט ו"בט 

 .בתחרויות שופטים, שונות הפעלות מקיימים: הסביבה
ϖ מובילים ילדים "– הטבע להגנת החברה של השנתי בכנס פעיל חלק לוקחים הירוקה המועצה יחבר 

 .הקהילה למען סביבתית עשייה מציגים הם ובו –" שינוי
ϖ סביבתיים בנושאים בטיפול שעוסק, עירוני פרויקט, "הירוקה רשת"ב פעילים הירוקה המועצה חברי 

 .הגלובלית ובהתחממות בים הקשורים

  

  .והורים תלמידים, מורים, הספר בית צוות כל של החיים מאורח אינטגראלי לחלק הפך הסביבתי החינוך

  ".ירוק ספר בית"כ הסמכה הספר בית קיבל 2004 בשנת

  .בארץ הראשון" מתמיד ירוק ספר בית"כ הסמכה הספר בית קיבל 2007 בשנת

 בשלושת המתמשכים הישגיו על החינוך ומשרד הסביבה להגנת המשרד י"ע הספר לבית ניתנה ההסמכה

  :הבאים התחומים

  .תוכנית לימודים בנושא הסביבה .1

 .תרומה לקהילה .2
 .שימוש מושכל במשאבים .3

  ".הסביבה בשביל – ברשת ירוקים "קהילת -"צפונט"ב פעיל הספר בית

  :שונים גורמים בין פעולה שיתוף הוא הסביבתי החינוך בתחום הספר בית של להצלחה המפתחות אחד

 .הספר בבית תהליכים ומניעה דוחפת, שיוזמת, הספר יתב מנהלת ♦
 את ומטמיעים וסביבה טבע נושאי להוראת וממרצם מזמנם המשקיעים, לנושא שנרתמים מורים ♦

 . הלימודים בתוכנית שגובשו והנושאים הערכים
 :הספר בבית הסביבתי לחינוך ותורמים מנחים שותפים ♦

 משרד החינוך ♣
 המשרד להגנת הסביבה ♣
 )שדה ללימודי מרכז -ש"המל (הטבע גנתלה החברה ♣
 מערבי גליל ,סביבה לאיכות ערים איגוד ♣
 ל"קק ♣
 רשות הטבע והגנים ♣
 רשת ירוקה ♣

 הגופים ועם הקהילה עם רציף דיאלוג קיום תוך, ירוקה והתנהגות סביבתית חשיבה לאמץ התחייב הספר בית

 .בארץ הפועלים הסביבתיים
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 בעוןט -  עמל תיסודי ממלכתי קריי ספר בית

 טבעון קריית של הדרומי חלקה, עמל מקריית המגיעים תלמידים 370 מונה הוא. 1938 בשנת נוסד הספר בית

 וכן, ו-א בשכבות כיתות 12 הספר בבית. טבעון קריית של שיפוטה בשטח היא אף הנמצאת אלרואי ומשכונת

 המוגדר, הספר בית. יוחדיםמ צרכים בעלי ו -ד משכבות תלמידים המאכלסת, גילאית-רב מקדמת אחת כיתה

 .מורים 30 של צוות מונה, קהילתי ספר כבית

   

  רציונל

 במרכז יעמוד הסביבה איכות נושא כי, ג"בתשס כבר החליטה, והצוות ההורים, "עמל קריית "ס"ביה קהילת 

 יתחומ כל את מקיפה היא והיום השנים במהלך צמחה הספר בבית הסביבתית הפעילות .ספרית הבית העשייה

  . הספר בבית הפעילות

 לאזרחים התלמידים חינוך של רחבה תפיסה מתוך לקיימות חינוך תוכניות פיתוח דגלו על מניף הספר בית

 האנושיים המשאבים בו מודל לפתח הספר בית שואף זו במסגרת. ובעתיד היום סביבתם על המשפיעים

  . אחרים בגורמים תתלו ללא הנושא את יובילו - ותלמידים הורים, מורים – ס"בביה

  

   הספר לבית מחוץ ומובילים מנחים שותפים

 החווה; אורנים מכללת; אקולוגית לעשייה אצטלה -" המשוטט הווזיר אוהל: "בהם, רבים שותפים לתוכנית

  .הטבע להגנת החברה; ל.ק.ק; המקומית הרשות; החקלאית

  

  מאפייני התוכנית

 לימוד בשעות הפורמאלי בתחום. הספר בבית העשייה תחומי כל את מקיפה הסביבתית הפעילות •

  .ותרבותיים חברתיים בהיבטים - פורמאלי והבלתי

  .ובהפעלתו כולו בתהליך ההורים והנהגת הספר בית צוות של מלאה שותפות •

  .המורים צוות כלל את הכוללת מתמשכת מורים השתלמות •

  . במערכת קבועות לימוד שעות באמצעות סביבתי חינוך הטמעת •

  .הספר בבית שונות חברתיות פעילויות באמצעות הסביבתי החינוך הטמעת •

  .מתמשכת תוכנית להפעיל ביכולת לעצמאות השואף הספר בית צוות של היא הפעילות על האחריות •

  

  הישגים ותוצרים

  . הסמכה כבית ספר ירוק •

 עבודות באמצעות ספרי הבית לשיח ממשי באופן הסביבתי החינוך והחדרת סביבתית אוריינות פיתוח •

  .השכבות בכל סביבתיים בנושאים חקר

  . ובקבוקים סוללות, נייר באיסוף מתמשכת ועליה שונים במשאבים בצריכה מתמשכת הפחתה •

 במפת וציונו בישוב ראשונים שביל סימון: היתר בין הכוללת, ומשמעותית מתמשכת קהילתית פעילות •

  .ביער שביל – רבין ואדי וניקוי סימון; ילוטווש, צביעתו, הספר לבית בסמוך הסליק אתר אימוץ; הישוב
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 .תבור אלון בלוטי והנבטת קומפוסט יצירת, זבל הפרדת, הספר בית בתחומי אקולוגית גינה פיתוח •

  .הספר בית בחצר חוזר בשימוש מחומרים ישיבה פינות יצירת •

 ומטמיעה יתספר הבית האווירה על משפיעה, ורציף סדיר באופן הפעילה, הירוקה התלמידים מועצת •

 עידוד, הספר בבית תן קח שוק קיום, מיחזור מרכז באמצעות כולה הקהילה בקרב סביבתית התנהגות

  ).למשל פורים (סביבתית באווירה שנתיים ואירועים" שנייה יד "ספר בית חולצות מכירת
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 סביבתי לחינוך ספר בית -  גן רמת, "נטעים"בית ספר יסודי ממלכתי 

שלה תדמית , גן-ברמת רמת שקמה בשכונת בית הספר ממוקם. 50 -ה שנות בראשית וסדנ" נטעים "בית ספר

  .אקונומי נמוך-בעייתית ושתושביה ממעמד סוציו

האוכלוסייה , ואילו, ספר אחרים-עזבה לבתי" החזקה"האוכלוסייה : בית הספר התמודד עם קשיים קיומיים

מספר התלמידים הלך . נשארה בבית הספר, יםשלא היו לה האמצעים לעבור לבתי ספר מרוחק, "החלשה"

  .  הקשיים הלכו והתעצמו ותדמית בית הספר ירדה עוד יותר-ומאידך , וקטן

הן במצבו האמיתי והן , הגענו למסקנה שתוכנית ייחודית בחינוך סביבתי תגרום לשיפור, ה"במהלך שנת תשס

תקווה הייתה שבזכות תוכנית לימודים ה. בתדמיתו של בית הספר בעיני התושבים בשכונה ואף מחוצה לה

. נצליח אף למשוך תלמידים מבוססים מאזורים אחרים, המתאימה למקומו הייחודי של בית הספר, מהפכנית

וכעבור שלוש , הופעל בבית הספר מסלול נפרד לחינוך סביבתי, בראשית הדרך. הוחלט לעשות זאת בהדרגה

  .ים בתוכנית לחינוך סביבתיכבר לומד) 100('  כל תלמידי כיתות א-שנים 

ואף  גן-משכונות רבות ברמת  תלמידים400 לומדים ,מכיתה לכיתה הצומח, החינוך הסביבתי במסלול, כיום

משכונת  מחצית מתלמידי בית הספר מגיעים, כיום: עובדה זו הביאה לשינוי דמוגרפי בבית הספר. לה מחוצה

  . ומישובים אחרים בסביבהרמת שקמה והמחצית האחרת משכונות שונות ברמת גן

  רקע

 בתחומי רבות שנים כבר עסק זאת לאחר שבית הספר ,ירוק ספר כבית" נטעים "ספר ז הוסמך בית"בשנת תשס

   .הסביבה ואיכות הסביבה

  :עיקריות סיבות שתי בשל נבחרה בית הספר ייחודיות

 מוזיאון, הספארי, הלאומי פארקה מצויים מסביבה אשר, עירונית שכונה בלב הייחודי הגיאוגרפי מיקומו .א

  .חקלאית וחווה, והחי האדם

 רבות יתרום הסביבתי בנושא האמנו שעיסוק .נמוכה אקונומית-סוציו ברמה בשכונה הספר בית של היותו. ב

לאווירה חינוכית טובה בבית הספר ולמראה של בית ספר שנעים , לקשר עם הקהילה, לאיכות החיים בשכונה

 .למוד בולשהות בו וגאווה ל

 

   ייחודית לימודים תוכניות פיתוח

 .רלבנטי קשר ישנו בהם המקצועות ובכל הלימוד כיתות בכל מופעלת סביבה ללימודי האינטגרטיבית התוכנית

 והדרכה פרטנית הדרכה מקבלים המורים. הסביבתי לנושא התייחסות יש חברתיות-התרבותית הפעילויות בכל

   .) מכון ויצמן– בית ברל וכיום – בעבר(גוף אקדמי  ידי על במליאה

: הסמוכים הגופים עם בשיתוף ומיושמת מגובשת ולכן היא, כיתתית-תוכנית הלימודים שמה דגש על למידה חוץ

כל שכבת גיל ,  כחלק מהלמידה החוץ כיתתית.חירייה ואתר החקלאית החווה, והחי האדם מוזיאון, הספארי

  .בסביבה הקרובהוכן לסיורים ,  טיולים בשנה6 -יוצאת ל

 מטרות

 ובין למורים תלמידים בין, עצמם לבין התלמידים בין הבינאישית התקשורת שיפור: חברתי חיובי אקלים טיפוח

 .הקהילה לבין בית הספר

 .סביבתית-חברתית ולמעורבות למודעות התלמיד חינוך

 .למצוינות וחתירה הלימודיים ההישגים שיפור

 .והורים מורים, תלמידים – בית הספר באי לכל ומובנות ברורות התנהגות נורמות חיזוק



68 

 

 .ערכי-דידקטי-הפדגוגי בתחום החינוכי הצוות העצמת

  האחרונות בשנים בית הספר עסק בהם הסביבתיים הנושאים

   הנושא של החברתי לפן גם החינוכית העשייה הרחבת - ""לסביבהלסביבה  וכבודוכבוד  לאדםלאדם  כבודכבוד""  הה""תשסתשס

 שבע כיום מונה אשר, סביבתי לחינוך מסלול והקמת "חשמלית האנרגי של נבונה צרכנות"  וו""תשסתשס

  סביבתי לחינוך ייחודי ס"לבי בית הספר את להפוך הינה המטרה. כיתות

 הסביבה איכות על בשמירה הוא מהחשובים זה שנושא מאמינים אנו -""מוצקהמוצקה  בפסולתבפסולת  טיפולטיפול""  זז""תשסתשס

  .הטבע וערכי

 .מתחדשים ביםמשא על בדגש -  "קיימות של שנה 60"  חח""תשסתשס

  .בריאות ומקדמת התומכת, חינוכית-לימודית סביבה יצירת -" בריאות מקדמת התנהגות"  טט""תשסתשס

בית  קהילת של בהתנהגות לשינויים גורם, כלומר". ירוקה "חינוכית-ארגונית תרבות מטפח בית הספר צוות

 בגדר יהיה לא הסביבתי שאשהנו ,היא המטרה. והורים מבקרים, תחזוקה עובדי, מורים, תלמידים: הספר

, לומדים הילדים. ויישומן ההחלטות בקבלת חשוב ומרכיב הקהילה של היום מסדר חלק יהווה אלא, סיסמה

 נדבך הינם הקהילה ושיתוף ההורים מעורבות .הסביבה איכות בנושא שינוי ומהווים שגרירי, ופועלים מפנימים

 .רצויים התנהגותיים שינויים בהשגת חשוב

 

  טים סביבתיים בקהילהפרויק

החונכות בגנים נעשית . בית הספר מצרף לקהילתו גם את ילדי הגנים הסמוכים לבית הספר, מזה כשנתיים

מתקיימים מפגשי למידה קבועים בבית הספר  ,"מעברים "הנקראת, במסגרת התוכנית. סביב הנושא הסביבתי

גם גני הילדים עברו את תהליך ההכשרה , ליךבעקבות התה. בנושא הסביבתי, וגני החובה' של ילדי כיתות א

  ".גנים ירוקים"ל

" מרכז היום לקשיש"השנה בית הספר את " אימץ", במסגרת הרחבת ההשפעה של בית הספר על הקהילה

מפגשים אלו יועדו ליצירת קשר הדוק בין אוכלוסיית . במהלך השנה יתקיימו מפגשים קבועים. הסמוך אלינו

   .וכן ללימודים בלתי פורמאליים של הנושא הסביבתי, וגריםהילדים לאוכלוסיית המב

 וצמצום מניעה - הפרויקט מטרת. "כלבים צואת ללא יפים שטחים" -אימוץ גינה מוזנחת בקרבת בית הספר 

 . הספר לבית הסמוכה בשדרה כלבים צואת

הפרויקט מטרות  
. לשכונה ומחויבות אחריות תחושת פיתוח. א  
. בקהילה ילדים של מעורבות פיתוח. ב  
.הרבים ברשות הניקיון שמירת בתחום ההתנהגות הרגלי שינוי. ג  
.המודעות הגברת עם יחד לסביבה התורמת עשייה של פעילות שילוב. ד  
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 רציונאל – אני מאמין בית-ספריי

 בבית הספר והאנושית הפיזית לסביבה ואחריות מעורבות, אכפתיות של ערכים לטפח אחראי בית הספר

. למצוינות וחתירה ההישגים לשיפור שאיפה תוך אתגרים הלומדים בפני ולהציב, לשונות מענה לתת, להובקהי

 .סביבתית-חברתית ואכפתיות מעורבות המקדמת תרבות סביב קהילה לגבש שואף החינוכי הצוות

 ילההקה למען פעולה ויכולת נכונות ,מודעות, חברתי-סביבתי ידע בעל עצמאי לומד טיפוח: העל מטרת

 .והסביבה

. )ס"תלב(בתוכנית הלימודים הבית ספרית  עבודה דגם המהווה, ספרי-הבית" המוטו "באמצעות תושג זו מטרה

 ".ומשפיע אחראי, מכיר אני" :ספרי-הבית המוטו

 היומיומי החיים באורח שמתבטאת, האירגונית מהתרבות חלק הינו הסביבתי הנושא - סביבתית פרקטיקה

  .הנרחבת הירוקה ולעשייה המיחזור לנושא ונרתמים לתהליכים שותפים םההורי. בבית הספר

  יעדיםיעדים

  התלמיד ברמת

  תפקידו של התלמיד בעניין עמדות ויגבשו עליה האדם השפעת את יבינו, הסביבה מרכיבי את יכירו תלמידים

  הצוות ברמת

  . השונים הדעת תחומי את המשלבות ,הערכה-למידה-הוראה ובדרכי סביבתיים בנושאים המורים ידע העצמת

  הקהילה ברמת

 לנושאים מודעות הגברת. העולמי היום סדר על הנמצא בנושא עיסוק: חברתית-קהילתית מוביליות טיפוח

 .הסביבה וטיפוח שימור, לקידום ובסביבה בית הספר בתוך הקהילה והפעלת סביבתיים

 

  :הספר בית תפיסת פי על מיושמים הסביבתית הלמידה עקרונות

 .ספריות בית וחוץ כיתתיות חוץ למידה סביבות - בסביבה דהלמי •
 .בית הספר עם העובדים החיצוניים הגופים את כולל, ס"תלב כתיבת - פדגוגי פיתוח •
 .ובסביבה בטבע ערכיות דילמות עם התמודדות •
 .בבית הספר לסביבה ידידותי חיים אורח ניהול - מעשית אקולוגיה •
 : הפחתה ושימוש חוזר במשאבים, הספר פיתח תוכניות לצמצוםבית  .אקטיביזם - פעילה אזרחות •

  . צמצום השימוש במים בבית הספר ובגינת בית הספר◘

  . צמצום בצריכת החשמל◘

  .והגברת איסוף הנייר למיחזור,  צמצום השימוש בנייר לבן◘

 . הגדלה משמעותית של איסוף מיכלי השתייה◘
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אנו , לצד פיתוח תוכניות הלימוד בתחומים אלו. זר בין כתליומיחזור ושימוש חו, בית הספר מעודד הפחתה

  :זמינים ונגישים בתוך בית הספר" מתקנים"מעמידים ומעודדים הקמת 

  . בחצר הקדמית-ופחיות שתייה ) מיכלים גדולים וקטנים(מתקן לאיסוף מיכלי שתייה  •
 . ליד מעבדת מדעים-מיכל לאיסוף סוללות ישנות  •
 . בכניסה לבית הספר- משומשות מתקנים לאיסוף שקיות •
 . בתוך הכיתות-קופסאות לשימוש בנייר פעם נוספת  •
 . בכיתות הלימוד-פחים לאיסוף פסולת אורגנית  •

 . בחצר האחורית-מתקן להכנת קומפוסט  •
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   נתניה –" איתמר"יסודי ממלכתי  ספר בית

  כללי מידע

 העיר במרכז וממוקם 1951 בשנת נוסד הוא. ותכת 13 - ב ',ו-'א בכתות תלמידים 310 לומדים הספר בבית

 . הטרוגנית היא ס"ביה תלמידי אוכלוסיית. נתניה

   התוכנית לארציונ

 משפטית אוריינות" ייחודית ספרית-בית תוכנית שנים 4 מזה מופעלת" איתמר" בבית ספר יסודי ממלכתי

 יכולות לקידום להביא מטרה מתוך, וסביבה משפט, שפה לימודי המשלבת ,הוליסטית תוכנית זוהי ".וסביבתית

  :הבאים העקרונות על מתבססת הלימודים כניתות. החוקים באמצעות וסביבה חיים איכות לממש התלמידים

  :בבית ספר איתמר

ϖ והנוף הטבע שמירת ערכי את המקדם אזרחי אקלים ומטפחים וסביבתו האדם כבוד בערכי דוגלים ,

 .החיים ואיכות הסביבה איכות

ϖ וסביבתי חברתי שינוי ולחולל להשפיע התלמידים של ביכולתם מכירים.  

ϖ ומשפט סביבה בנושאי התלמידים של האזרחית ההשתתפות קידום על שוקדים. 

ϖ נאותים סביבתיים לתנאים האדם יותוולזכ, בכלל האדם לזכויות התלמידים מודעות את מקדמים 

 .בפרט

ϖ והמשפט החוק באמצעות והחיים הסביבה איכות את לממש התלמידים יכולות את מטפחים. 

  

 מטרות 

ϖ ולמניעתם סביבתיים במפגעים לטיפול משפטיים-אורייניים כלים לתלמידים להקנות .  

ϖ הבאים הדורות בצורכי הכרה תוך ובחסכנות בתבונה במשאבים המשתמשים תלמידים לטפח 

 .והבטחתם

ϖ אמיתי וסביבתי יחברת שינוי למען לעשות כדי שרכשו בידע להשתמש התלמידים את לעודד. 

ϖ אלה ערכים שיציבו כך וסביבתו האדם כבוד ערכי את –" המחר אזרחי "- התלמידים בקרב להטמיע 

 .כבוגרים שלהם הערכים בסולם

ϖ ובקהילה הספר בבית, חברתית ומעורבות אכפתיות, אחריות של ערכים לטפח. 

 למען משאביה על השומרת בסביבה לחיות לצורך מודעיםו ערניים יהיו אשר בוגרים לפתח שואפים ס"בביה

 לשמור מחויבות יחושו התלמידים .סביבתיים מפגעים לאתר, במשאבים השימוש את לצמצם, הבאים הדורות

 להיות אותם שתעודד ערכית נטייה בעלי יהיו, בעתיד הישנותם את ולמנוע במפגעים טיפול תוך הקיים על

 4[ קיימא בת ובחשיבה בהם בטיפול, סביבתיים מפגעים ומניעת הקיים על בשמירה, מעשהול להלכה, מעורבים

  ].עשהומ עורבותמ, חויבותמ, ודעותמ  =ים"הממ

 התומכים סביבתיים בנושאים, שונות במסגרות, ולומד משתלם" איתמר "הספר בית של ההוראה סגל כל

  .הכיתות מחנכות מעבירות התוכנית את. ספרית הבית הלימודים כניתותב
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  אני מאמין

 תוך ובהערכתה בביצועה, ]ופעילויות תכנים [התוכנית בגיבוש התלמידים שיתוף – ואחריות שיתופיות •

 בשל] פגעויוי [נפגעות] הבאים הדורות בני של וגם דורנו בני של [פרט שזכויות והבנה אחריות לקיחת

 .סביבתיים מפגעים

 תוך] קרמניצר ח"דו י"עפ םג [הפעילה האזרחית והמעורבות ההשתתפות עידוד – ומעורבות ערבות •

 .והאתיקה המוסר כללי י"עפ והתנהגות הכלל כלפי האחריות הפנמת

 ודרכים הזדמנויות ותציע סביבתיים למפגעים התלמידים את שתחשוף "ירוקה "לימודים כניתות בניית •

  .חברתית – סביבתית – משפטית למעורבות

  .והחברה הסביבה לשיפור לסייע כדי, למעשה הלכה, המשפט רתימת •

, השבועית השעות ממערכת כחלק" וסביבתית משפטית אוריינות "כניתוהת את לומדים הספר בית תלמידי כל

 הוקם אשר האקולוגי בגן כיתתיים חוץ לימודים משלבים, כן כמו .בשבוע שעה במשך הלימודים שנת כל במשך

 .ס"ביה במתחם

  : בכיתות הלימוד נושאי

, חיים בעלי צער חוק. [החוק י"עפ וגם חיים כדרך התעללות מפני חיים בעלי על והגנה שמירה :'ב-'א כיתות

 מניעת ,המינים מגוון על שמירה :הנושאים וכן, ]1955 - ו"התשט הבר חיית הגנת חוק וכן 1994 -ד"התשנ

   .הילדים גני עם קהילתית פעילות. בר פרחי קטיפת ואיסור מינים הכחדת

, הטבע שמורות תקנות י"עפ גם[ ובשכונה ס"בביה הצמחייה וטיפוח הצומח על והגנה שמירה :'ג כיתות

  .'וכד הצמחים מגוון של הרס או פגיעה ',פולשים 'מינים י"ע שנגרמים נזקים: זה ובכלל] 1979 – ט"התשל

 המצוק הרס ,בצומח פגיעה: לחוף האורבות סביבתיות וסכנות בעיות זיהוי, בנתניה הים חוף הכרת :'ד כיתות

 פעילויות ומגוון הים בחוף הסביבתיים במפגעים לטיפול משפטיים-אורייניים כלים הקניית'; וכד מרינות, הבני י"ע

   .בנתניה סירונית חוף אימוץ. וטיפוחו החוף שימור חשיבות הבנת תוך החופים את ולטפח לשמור כדי

 כלים הקניית, ובעולם רץבא ופתרונותיה הפסולת בעיית לימוד – ומיחזור בפסולת מושכל טיפול :'ה כיתות

 בר ולפיתוח המיחזור לקידום, במשאבים וחסכני מושכל לשימוש, פסולת במפגע לטיפול משפטיים-אורייניים

  .קיימא

 במפגעים משפטי-אורייני טיפול: הנושאים כל של סינתזה, בנוסף. קרקעות וזיהום וירוא זהום, רעש :'ו כיתות

 הספר בבית הכלבים צואת במפגעי הקהילה בשיתוף מעשי טיפול ובעיקר ,ובשכונה הספר בבית סביבתיים

  .ובסביבתו

 

 בתוכנית תחרות במסגרת מחוזי מצטייןל ונבחר "ירוק ספר בית"כ הוסמךהספר  בית :תוצרים/תוצאות/הישגים

   ".קיימא-בר פיתוח" בנושא ספרית-בית חינוכית

 בין הגומלין יחסי את לחקור במטרה כיתתיים-חוץ ולמידה הוראה סביבת המשמש אקולוגי גן הוקם הספר בבית

 שונות פעילות תחנות יש בגן. וסלעיה ישראל ארץ עצי על בדגש נבנה הגן. סביבתם ובין האורגניזמים

 את ולקדם במשאבים מושכל שימוש לעשות נועדה תחנה בכל הפעילות. וחקר לימוד תחנות המשמשות

  . הסביבה
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  הסביבה איכות בתחום הספר בבית תונעשו שנעשו לפעולות דוגמאות

ϖ משפט נאמני. "ו-ד כתות מתלמידי המורכבת ,"סביבה משפט נאמני "קבוצת פועלת הספר בבית 

 החוק הצעת ,ס"בביה הסביבה איכות על והגנה לשמירה ותקנות חוק הצעת ברויח" סביבה

 ביכולתם הההכר ועל לאדם ובתרומתה הסביבה בחשיבות ההכרה על מתבססות שחוברו והתקנות

 הדורות ולמען למעננו הסביבה על ולהגן לשמור במטרה ,זאת. שינוי ולחולל להשפיע תלמידים של

 בתנאים לחיות זכותנו את בחוק ולעגן, ובקהילה הספר בבית הסביבה איכות את לשפר כדי, הבאים

  .נאותים סביבתיים

ϖ לשמור, להפיץ :הן מטרותיה .'ו-'ב מכיתות תלמידים 24 המונה "ירוקה מנהיגות" יש הספר בבית 

 ולהדריך להנחות, החיים ואיכות הסביבה איכות, והנוף הטבע שמירת ערכי את ס"ביה ילדי בקרב ולהשריש

  .אחרים ספר מבתי ותלמידים אורחים, הורים, ס"ביה תלמידי :האקולוגי הגן באי את

ϖ "הקרוי (דולפין אימוץ למען כסף אספו במהלכן חברתיות פעילויות ערכו ס"ביה תלמידי -"איתמר הדולפין 

 .בישראל הימיים היונקים לחקר וסייעו) שמם-על

ϖ הפחתת למען במבצע יצאו ס"ביה תלמידי. מיחזורל וסוללות פלסטיק בקבוקי, נייר אוספים התלמידים 

  .מפלסטיק אוכל בקופסאות להשתמש והחלו לאוכל ניילון בשקיות השימוש

ϖ בחצר המוצג אומנותי מיצג יצרו התלמידים". אוסף שלא מי פקק "מבצע במסגרת פקקים אספו התלמידים 

 .ס"ביה

ϖ לימודית פעילות של תוצר הינה הדחלילים הכנת. ממוחזרים מחומרים דחלילים הוצבו ס"ביה בחצר 

 .ואמנותית עיונית

ϖ החיים בעלי על ולהגן לשמור להם הקורא הילדים לגני הסברה במבצע יצאו' ב כתות תלמידי. 

ϖ יחד, יצאו ואף החופית בסביבה הניקיון על לשמירת הקורא הים חוף לבאי עלון הפיקו' ד תותכי תלמידי 

 .בחוף ניקיון למבצעי ,הוריהם עם

 מחומרים פעילות רגנויא ואף המיחזור למען להירתם השכונה לתושבי הקורא עלון הפיקו' ה כיתות תלמידי 

 .הקהילה בשילוב ממוחזרים

ϖ הסביבה איכות בנושאי פעילות הפסקות ועלשב אחת נערכות הספר בבית. 

ϖ "בנושאי הקשורים אקטואליה קטעי הבוקר במפקד התלמידים מקריאים' א יום בכל -"איתמר טוב בוקר 

 .ובעולם בארץ הסביבה איכות

ϖ מבית שופטים שני בהרכב נערך המשפט -"הים חוף רצועת פיתוח מול שימור "בנושא ציבורי משפט 

 .והמשיבים העותרים היו התלמידים. העיר ראש וסגן המחוזי המשפט
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  הושעיה – נתיב הממלכתי דתי החינוך בית

  "וערכים סביבה - ירוק ספר בית"

 אדם את ה"הקב שברא בשעה). יג, ז קהלת(' עוותו אשר את לתקן יוכל מי כי האלוהים מעשה את ראה"

 בשבילך שבראתי מה וכל, הן ומשובחין נאים הכמ מעשי ראה: לו ואמר עדן גן אילני כל על והחזירו נטלו הראשון

 .)ז, רבה קהלת" (אחריך שיתקן מי אין, קלקלת שאם, עולמי את ותחריב תקלקל שלא דעתך תן, בראתי

  לארציונ

 ובני הורים מורים', ח-'א כיתות תלמידי הכוללת ס"ביה קהילת בקרב מישורים בחמישה פועל" ירוק - נתיב "ס"בי

 :קהילה

 קהילת של בהתנהגות לשינויים לגרום שואפים כלומר, "ירוקה "רגוניתיא תרבות יצורל שואפים אנו .1

 היום מסדר חלק אלא סיסמה יהיו לא הסביבה איכות ששיקולי כך, )מורים, הורים, תלמידים (ס"ביה

. הסביבה איכות כשגרירי יפעלו הילדים. הקהילה חברי החלטות בקבלת חשוב ומרכיב, הקהילה של

 השינויים של והפנמה להבנה ולהוביל הנושא אל אותם לקרב כדי חשובה וריםהה מעורבות

  . הרצויים ההתנהגותיים

 חינוכיות יוזמות גם הכוללת, ואינטגרטיבית ספיראלית, סביבתי לחינוך לימודים כניתות מקיימים אנו .2

 פעילויות, בהם הטיפול אחר ומעקב מפגעים על התראה, מבצעים, מיוחדות פעילויות, סיורים כמו

  .היהודיים למקורות מחוברת הלימודים תוכנית. וילדים הורים

  :דרכים במספר, ס"בביה החללים לעיצוב מתייחסים אנו .3

 לאיסוף פינה, סביבה איכות פינת כמו, סביבתיים בנושאים מתמחים וחללים פינות הקמת •

  . קומפוסט פינת, חוזר לשימוש גרוטאות

 לתחומים התכנים מעגלי והרחבת, האחרים ס"ביה ליוחל בפינות סביבתיים תכנים שילוב •

  . אחרים

 וקהילות ס"ביה קהילת את שישרת הסביבה באיכות ומקצועי מקיף, ייחודי מידע מאגר יוצרים אנו .4

, אורקולי חומר, ס"ביה באתר שיוצגו מהאינטרנט חומרים, כתובה ספרות יכלול המאגר. לו חיצוניות

  . ועוד, לסיורים הצעות, וניםש לפרויקטים הצעות, שיעור מערכי

 בר פיתוח "עקרון י"עפ זו פגיעה לצמצם ומנסים בסביבה הפוגעים שונים לתחומים מתייחסים אנו .5

  : למשל. ס"לבי הרלבנטיים, שונים קריטריונים לפי, בשלבים, שונים בתחומים הוא הטיפול". קיימא

  הסוגים מכל חומרים צריכת של הקטנה: במשאבים חיסכון •

o הלימודים יום במהלך בחשמל חסכוני שימוש י"ע בעיקר - אנרגיה.  

o בחצר אורגנית מפסולת קומפוסט הכנת . 
o צילום במכונת (צילומים ללא בשבוע יום.(  

  : טיפול באשפה •

o וממעבדות הצילום ממעבדת וחומרים סוללות: ותטופל תופרד רעילה פסולת 

 . אחרות
o למיחזור יועברו) פחיות (ואלומיניום פלסטיק, נייר הפרדת. 
o  טקסטיל כמו פסולת להפרדת נוספות אופציות ותפתחנה במקרה טיפול המשך ,

  . ועוד זכוכית, מתכות

  . ועוד דיו מיכלי, פלסטיק, נייר: ממוחזרים מוצרים רכישת •
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   ירוקה מועצה

  .סביבתי חינוך רכזת בהנחיית ועובדת, ו-ד מכיתות תלמידים מנציגי מורכבת

  "בירוק הספר בית את בועלצ: "הירוקה המועצה מטרת

 במהלך. ומתעדת סופרת, הקופסאות הבאת אחר עוקבת, ממחזרת, לומדת, בשבוע פעם נפגשת המועצה

  .בחשמל לחיסכון אמנה וכתבו חשמל בייצור הכרוכות הסביבתיות הבעיות את הנציגים למדו, השנה

  

  ח"תשס ל"בשנה הספר בבית העשייה מתוך

 .ואומנות שפה כישורי, מדעים, יהדות ותבמקצוע משולבת לימודים תוכנית •

 .ממוחזרים מחומרים האומנות תוצרי כל

 .ל"קק ואנשי הורים, מורים, תלמידים בשיתוף קהילתי פרויקט - הזעתר שביל פריצת המשך •

 .אקולוגית חי פינת דרוגיוש פיתוח •

 .נייר, מים, חשמל - במשאבים מושכל שימוש •

 . אוכל בשקיות במקום ותבקופסא לשימוש הספר בית תלמידי מעבר •

 .תלמידים מנהיגות - ירוקה תלמידים מועצת פעילות •

 .הדולפינים אוכלוסיית הצלת למען בקבוקים מיחזור -" דולפין אמץ "מבצע •

  

  .לאמנות המורות בהנחיית, אומנות דרך "ירוק חושבים" לומדות - ו-ד כיתות

 את התלמידים יצרו הפרויקט לסיום. ובשקיות קבפלסטי מהשימוש הנוצרת, הזיהום בבעיית עוסקות' ד כיתות

  .פקקים 3,000-מ המדינה סמל

  . למחזר הקהילה את ומעודדות, נייר מעיסת ויוצרות לומדות, הנייר במשאב עוסקות' ה כיתות

 בשימוש (למיחזור ניתנים מחומרים פורים שוק את הכינו ולסיום, ממוחזרים מחומרים באריזותעסקו ' ו כיתות

  .)חוזר

 דוגמה לשיעורים שהועברו על ידי מחנכי הכיתות: 

  .לקראת יום הניקיון הבינלאומי •

  . אוכל בקופסאות לשימוש והמעבר בשקיות השימוש בעקבות הזיהום בעיות •

  .אקולוגית מבחינה השמיטה משמעות - בשבט ו"ט •

  ? מהי -טביעת רגל אקולוגית  •

  . שמלח מייצור הנגרמת האוויר זיהום בעיית – הארץ כדור שעת •

  .הסביבה איכות לנושא כיתה בכל שעות 10-כ הוקצו במדעים הלימודים בתוכנית •

  

 



76 

 

  היסטוריה ולוח זמנים

 ויישומה התוכנית בניית התחלת - ו"תשס שנת •

 הסביבה לאיכות המשרד מטעם ירוק תקן תו קבלת - ז"תשס שנת •

 קהילתי סביבתי פרויקט - הזעתר שביל של' א שלב פריצת 

 מתמיד ירוק תקן תו לקבלת עמדותמו - ח"תשס שנת •

  קהילתי סביבתי פרויקט - הזעתר שביל של' ב שלב פריצת 

  .אחרים ספר בתי חניכת -" מתמיד ירוק "תקן תו קבלת - ט"תשס שנת •

  

  להצלחה מדדים

  .הסביבה איכות ומשרד החינוך משרד י"ע שנקבעו לקריטריונים בהתאם ירוק תקן תו קבלת. 1

  .הספר בית קהילת חברי כל של הסביבתית וההתנהגות הצריכה גליבהר משמעותי שינוי. 2

  

  :הבאים הגורמים עם פעולה בשיתוף מופעלת התוכנית

 ועד; הושעיה הישוב מזכירות; הסביבה להגנת המשרד; ל"קק; יזרעאל עמק האזורית במועצה החינוך מחלקת

  .הספר בית הורי
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   מודל לקיימות:אקיים ולכן, הבטחתי – "אפק "ניסויי ספר יסודי ממלכתי אקולוגי בית

 נפש כיפי להיחשב ומבלי, גיסא מחד מטיפים זעם כנביאי להיתפס בלי, התנגדות ליצור בלי לקיימות מחנכים איך

 בכל המאמין נלהב מיעוט מגלה כולו המערבי בעולם ואולי בישראל הציבור על חטוף מבט .מאידך רלוונטיים לא

 בבואנו, ואנחנו. מתריס ואף לועג האחר ובמקרה אדיש פשוט הטוב שבמקרה ומםד ורוב, הקיימות ברעיון לב

 תוך שרטטנו אשר הדרכים מפת את להציג ננסה להלן. הטיפות בין ולנווט להשכיל היינו צריכים, לקיימות לחנך

  . וצרכיו עמדותיו את, התלמיד את שמכבדת, דרכים מפת. השטח של ולמידה התבוננות, הליכה כדי

: הספר בית של המחקר משאלת חלק בהיותו ,חינוכית הוויה הינו לקיימות החינוך, ספרנו בבית .לקיימות ךחינו

 עבורנו להיות הפך לקיימות החינוך, "?קהילתית אחריות מקדם) מקיימת (אקולוגית תרבות בעל ספר בית כיצד"

 שמירה לזה קראנו בהתחלה. ימותלקי בחינוך הספר בית עוסק שנים 12-מ יותר. והתוכן השפה, והמטרה הכלי

 פרץ, דרכו מראשית. מקיימים כבר אנחנו והיום אקולוגיה לדבר התחלנו בהמשך, הסביבה על כך אחר, הטבע על

 השכנה האורבנית ובסביבה הטבעית בסביבה, בטבע יתבצע המקיים שהחינוך והקפיד גדרותיו את הספר בית

 מנהיגי, העיר קהילת, המשפחות, התלמידים, הצוות – וחיצוניים פנימיים הם לתהליך השותפים גם. הספר לבית

  .ועוד הישוב

. ועשייה ידע פיתוח, חזון: הספר בבית לקיימות החינוך על שלנו לחשיבה מוקדים שלושה לשרטט ניתן. סינרגיה

 בשנים כבר. מתמדת בסינרגיה מתנהלים המוקדים שלושת לקיימות בחינוך, אחרים דעת לתחומי בניגוד

 להט על התבססה היא, מדעית ופחות אינטואיטיבית יותר הייתה" אפק"ב הסביבתית כשהעשייה, ראשונותה

 השנים כל מתבצע, הידע לפיתוח במקביל. תנועה כדי תוך הייתה הלמידה. ידע ובפיתוח בחקר צורך ועל ואמונה

 שיעורי, חקר שאלות, יתכיתת חוץ למידה באמצעות מאמינים וגיוס עמדות פיתוח, לבבות הכשרת של תהליך

 מתכונת ובאותה הזמן כל מתקיימת המקיימת העשייה גם, והידע החזון בצד. ותרבות חברה ומפגשי, צילום

 – בעיר הטבע באתרי קהילתיות פעילויות רגוןיא: וחוויה לפליאה הקהילה את שמזמינה עשייה, ראשית. משולבת

 תצפית . העין ראש ביער" הפריחה "בעקבות אפק תלמידי ידי על, כסף אין חינם, העין ראש לתושבי מודרך טיול

 בהפעלת ומשחק לפעילות העיר תושבי כל מוזמנים שאליה, תשרי חגי בתקופת שנה כל, הציפורים בנדידת

 המנהיגים. "הילדים חברת בהובלת הספר בית לתלמידי הפונה עשייה, שנית. ועוד" אפק "והורי תלמידי

 בסדר מיחזור מיזמי הספר בבית מארגנים', ו-'ג מכיתות תלמידים, הספר בית של" זורהמיח נאמני"ו" הסביבתיים

 ס"מביה יוצאים גם הם. אמיתית והתלהבות בנושא ציבורי שיח ויוצרים, פיקדון פריטי אלפי ועשרות אלפי של גודל

 בעלי שוחר נוער וצתקב, בנוסף". יותר טוב לעולם למחזר "ואופטימיות אמונה של מסר עם בעיר הקניות למרכזי

  . וללטף ללמוד, לבקר ומזמינה חיים בעלי סביבת ומטפחת מפתחת חיים

 אותה ולחקור אותה לכתוב שעלינו וגילינו לקיימות חינוך של ויעילה סדורה משנה ליצור ביקשנו. ידע פיתוח

, חוזר שימוש, קורבמ הפחתה, מיחזור, פתוחים שטחים – כגון מונחים, כיום. חדשה שפה יצירת תוך, בעצמנו

. שפיתחנו ההוראה ועזרי ההוראה מיחידות שנובעת, הספר בבית היומיומית המדוברת מהשפה חלק הינם

 רב בקבוצות, עניין ובקבוצות הכיתה במליאת – משיקים מעגלים במספר מתנהלת, התלמידים של הלמידה

 העובדים, המורים צוות של הלמידה גלימע גם כך. ספרית בית כלל וברמה, רוחב ובשעות אורך בשעות, גילאיות

 המיושמות, והסביבה האקולוגיה בתחומי מגוונות הוראה יחידות פיתח המורים צוות. יותר הרחבה והקהילה

 רובם אך בשכר חלקם, רבים במומחים הצוות נעזר הידע פיתוח בתהליכי ".אקולוגי בוקר "בשם שבועי בשיעור

, החזון את הספר בבית זיהו אשר, שונים מומחים. הסביבתית עשייהוה המחקר, האקדמיה מתחום, בהתנדבות

 לשותפים הפכו אלו אנשים. ובינלאומיות מקומיות ובתוכניות ביוזמות, במחקרים לשתפו בחרו, והעשייה הידע

 בית הערכה בתהליכי קבע דרך מלוות והלמידה החקר פעילויות. לקיימות החינוך למען ומתנדבים יוזמים, פעילים

  ). וכמותיים איכותיים (רייםספ

 לקיימות החינוך. לחרות הדמוקרטית זכותו ואת האדם כבוד את במרכז שיציב ראוי, לקיימות החינוך. אופטימיות

 .הארץ כדור פני על היצורים כל את ומקיים המזין החיים ממארג חלק שכולנו עמוקה ההבנה את בילדים נוטע

 המפחיד המסר זהו .יחסר - נחסוך לא אם .נשרוד לא - נשמור לא םא ,קיומי כאיום להתפרש יכולה זו הבנה

 לעולם שנכון מה אולם. שונים סביבתיים גופים של המצמררות אך הנכונות בפרסומות כולנו נחשפנו שאליו

 תחושות בילדים נוטע הפחד. מחסומים יוצרת המאיימת והעמדה, החינוך לעולם בהכרח מתאים אינו, הפרסום

 לעצמם מרשים שלי ואבא אימא אם ("הכחשה ואולי הדחקה כגון הגנה מנגנוני מייצרות כידוע ואלו וחרדות אשם

 ובעיקר") נכון ממש לא זה אמרה שהמורה מה כל אולי, בצינור הרכב את ולשטוף פעמיים חד בכלים להשתמש

 התקווה. מסוגלות תחושת ולבסס תקווה לטעת, אופטימי להיות חייב לקיימות החינוך. התנגדויות מולידות

 החשיפה. פעולה ושיתוף התלהבות יותר הרבה מגייסות החינוכית לעשייה משמעות שיש הילדים של והאמונה
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 עשייה, אופטימיות של מסרים ידי על הזמן כל ומאוזנת גיל תואמת, מבוקרת להיות חייבת לסכנות הילדים של

  . הגישור מעולם הושפעו שחיברנו הסביבתיות מהתוכניות רבות, לכן. ולשנות להשפיע ויכולת

" ועכשיו כאן"ה את לקחנו, עבורם יותר פשוט לעשותו כדי. צעירים לתלמידים מורכב מושג זהו .קיימא בר פיתוח

 עשייה כל). סביבתי אקטיביזם (למעשה מהלכה הזמן כל אותו ותרגמנו אותו העצמנו, הסביבתית העשייה של

 בעוד? עשור בעוד יקרה מה – בשאלת עסקנו פחות. הספר בבית ילדה של הזמן ציר על ותוארה תועדה מייד

, לילד וטבעיות ברורות שהן, השנה עונות, למשל? שבוע אחרי ,מחר יקרה מה של בבדיקה עסקנו יותר? מאה

 מה? לנייר? לפלסטיק? לבד קרה ומה? לקיץ חורף בין האורגאני לחומר קרה מה. תהליכים לבדיקת כעוגן שימשו

 בבית הילד של השנים לאורך דברים ובדקנו העזנו ?שלפניו השבוע לבין הזה השבוע בין במשקעים חלש השינוי

 על נלחמנו, ומחקר תצפיות שם וביצענו הבנייה טרום בימי" רבה נחל"ב ביקרנו :דוגמאות כמה הנה. הספר

, חצב פקעות, כרות עץ זעג – אותם ושימרנו שרידיו את הספר לבית לקחנו, זאת בעקבות. הצלחנו ולא - שימורו

 עלינו השפיע, אז שעשינו מה הנה – קיימא בר פיתוח של ההבנה את העצים השנים בין המעבר. ועוד ראשנים

 אחיו את שיתף צעיר תלמיד. קיימא בר פיתוח המושג של יותר הבוגרת התובנה נולדת טבעי באופן ומכאן.... היום

 :לו מספר הבוגר האח". העזר אבן "הארכיאולוגי באתר הנדידה בתקופת ערכנו אשר ציפורים טיבוע בפעילות

 בגילך כשהייתי שנים 7 לפני ואני חברי סללנו זה שביל? לאתר טיפסתם שדרכו האבנים שביל את זוכר, היי"

  . "'אפק'ב

 תבהקמ להנציחו החליטו הספר ובית המשפחה. ל"ז גרבובסקי עידו, ספרנו בית בוגר נפל השנייה לבנון במלחמת 

, הזו הגינה. מסורה תושבים וקבוצת המשפחה, התלמידים י"ע מנוהלת אשר, הספר לבית סמוך קהילתית גינה

 פיתוח של הבסיס היא היא, ולמקום לטבע ההתחברות עם יחד עידו של לזכרו הכבוד את לתלמידים מנחילה אשר

  .ולמעננו למענו. אחריו גם נשאר – היה שהוא ומי עשה שהוא מה – קיימא בר

 ונצבר שהתפתח הידע. משמעותי הישג הצוות עבור היוו, הספר בבית ונלמדו שנכתבו ההוראה יחידות .פליאה

 חוסר הצוות חברי חשו התעצמה שהמקצועיות ככל, אולם. וחינוכיים פדגוגיים סטנדרטים ומבוסס מקצועי היה

 נדחקת" המקיימת ההוויה "כאילו ההי נראה. הפליאה מחיר: עצמם והם הילדים ששילמו הרגשי למחיר ביחס נחת

 נעזרנו, זו לסוגיה פתרון למצוא בניסיון. המדעי והחקר ההערכה תהליכי, באקולוגיה המבחנים של בצילם לפינה

 ההתלהבות את הזמן כל מלבה, עשייה מתקיימת שבצידה למידה כי, כבעבר, שוב גילה הצוות. ועשייה בחזון

 וכיצד, פתוח בשטח בנייה של הנדסיות תוכניות קוראים כיצד אקולוגי בוקר בשיעורי למדו הילדים כאשר. והאמונה

 שכונת שבקרבת, הפתוחים בשטחים הבנייה נגד אסרטיבית אך ומכבדת דמוקרטית בצורה העיר לראש כותבים

 מורתם עם יצאוגם  ילדים אותם אך. מרוחקת, מקצועית, פדגוגית מאוד היא שהלמידה היה נדמה, הספר בית

 והפכו הלכו הקטנות ובידיהם, וחופרים חוצבים התנופה במלוא והטרקטורים הדחפורים את ראו, הבנייה לשטח

 רגבי של הריח, הספר בבית ונשתלו שהוצאו הפקעות. נדירים וצמחים צבים, פקעות להציל בניסיון אדמה רגב כל

. קיומית חוויה, פליאה חווית םבה ויצרו רגשית התלמידים את חיברו דאיובו אלו כל, האמירה ותחושת האדמה

 פתוחים שטחים לאותם יוצאים והוריהם תלמידים לראות היה ניתן, הבנייה החלה לא עוד שבהם בימים, ולראייה

  .וההצלה השימור במלאכת וממשיכים הצהריים אחר בשעות

 תלווה הוראה יחידת שכל חשוב, ההתלהבות ואת הראשונית האמונה את לשמר מנת שעל הבין הספר בית צוות 

 הערכה כלי בניית על התפשר לא הצוות, זאת עם יחד. והאנושית הפיזית לסביבה חיבור תוך, אמיתית בעשייה

  . איכותיים ולמידה הוראה תהליכי לוודא מנת על ומתוקננים ברורים

 תלמידינו על נשפיע כיצד למעשה שואלת" אפק "ניסויי אקולוגי ספר בית של המחקר שאלת. אקיים ולכן, הבטחתי

 את לעודד מבקשים אנו באמצעותו הכלי הוא המקיים החינוך. קהילתית אחריות תחושת בעלי לאזרחים להפוך

 והאמונה מתבהרים המושגים, חולפות הניסוי ששנות ככל. בסביבתם ומשפיעים מעורבים לאנשים להפוך תלמידינו

 וכלפי אדם כלפי אדם של האחריות תפיסת על, ההדדית הערבות תפיסת על נשענת הקיימות תפיסת – מתחדדת

 אדם להיות יגדל, עולם אותו על השפעה בעל גם אך בעולם זכויות בעל להיותו מילדות שנחשף תלמיד. העולם

 ושל חיים אנו בה החברה של המקיים הסוד להיות הופכות הצעיר בגיל שניתנות הבטחות. שותף ואזרח אחראי

  . מתארחים אנו בו העולם
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  "הירוק הכפר"על יסודי  פרס בית

  

 ספר בית כולל הוא. אביב לתל השרון רמת בין, דן גוש במרכז וממוקם 1950-ב נוסד הנוער כפר: כללי מידע

 ילידי (חוץ ותלמידי פנימייה תלמידי: התלמידים הרכב. חקלאי ומשק פנימייה, )עליונה וחטיבה ביניים חטיבת(

 הנוער ובכפר תלמידים 1000-כ לומדים הספר בבית). מיעוטים בני, ותהמדינ חבר יוצאי, אתיופיה יוצאי, הארץ

 אקונומיים-סוציו מרבדים מגיע הנוער). שירותים, פנימייה, משק, ס"ביה (המגזרים בכל עובדים 200-כ מועסקים

  .הטרוגנית התלמידים ואוכלוסיית שונים

  : ל התוכניתארציונ

 סדר במרכז וסביבתו האדם בין הגומלין יחסי את תעמיד אשר עתידית מנהיגות לפתח בצורך אמונה .1

; הביטחון וחיזוק אישית העצמה תוך סביבתית מנהיגות לתפקידי התלמיד הכנת: החברתי היום

  לקהילה ופתיחות שירות תודעת; והנחייה הובלה יכולת פיתוח; ידע ורכישת ערכים הפנמת

 בהתאמה") הירוק הזהב ("החקלאי במשק הקיים והלימודי החינוכי הפוטנציאל מימוש .2

 וככלי סביבה כמשמרת חקלאות - ובעולם בארץ החקלאות של ובתפקידה במעמדה לשינויים

 סביבתיים, מדעיים, תרבותיים בתכנים חינוכי בעיסוק מארגן כיסוד החקלאות: מרכזי חינוכי

 ;ולימודיות חווייתיות להתנסויות התלמידים לחשיפת כאמצעי החקלאי המשק; וטכנולוגיים

 .ומשתנה מורכב בעולם החיים של אותנטיות סוגיות עם התמודדות מזמן המשק

 עם קשרים ליצירת ולמחויבות לצורך, דן בגוש הכפר של ממיקומו הנגזרים לצרכים מענה .3

 ובעלת והכפרי האורבאני בין משותף מכנה מהווה החקלאות: אותו הסובבות הקהילות

 .והחברה הסביבה לטובת תאורבאני אקולוגיה של אפיק לפתח פוטנציאל

, הטכנולוגיה של מואצת התפתחות: המודרנית בחברה המתרחשים לשינויים מענה .4

 אקולוגית רגל טביעת, ערכים עמימות, גלובליזציה, החלטות קבלת בתהליכי דמוקרטיזציה

 .ועוד

 ותוהמטר לאהרציונ הגדרת, ולהתארגנות לחשיבה הוקדשה הראשונה השנה: התוכנית של ההיסטוריה

 חוץ בלמידה חשמל ממגמת' י כיתות תלמידי שולבו בו ניסוי נערך. האירגוני המבנה עוצב, כן כמו. יעדים וקביעת

 ומדריך חקלאי משק מרכז, ביולוגיה מורי בין תחומי בין שילוב (בו להדרכה והכשרתם החקלאי במשק כיתתית

, חקלאיים ענפים מרכזי ובין, ך"ותנ לשון וןכג, שונים דעת מתחומי מורים בין דיאלוג נוצר, בהמשך). חברתי

 קיימות, סביבה בנושאי דעת הרחיבו והעובדים המורים. נוספות לכיתות הורחבו אשר משותפות פעילויות ונוצרו

 התוכנית התחילה, שנים שלוש לאחר. סביבה משמרת חקלאות של התפיסה הרחבת על הוחלט. ומנהיגות

 ומשלבת מערכתי אופי נושאת שהיא תוך, בכפר החינוכית ילותהפע לב להיות והפכה במלואה לפעול

  .תלמידים של גבוהה מעורבות וכן לו ומחוצה הכפר מתוך שונים משתתפים

 הספר בית מתוך גדול צוות מוביל התוכנית את: נוספים ומובילים מנחים, שותפים, ס"ביה מתוך מפתח אנשי

 ביםר תפקידים ובעלי שותפים יש, כן כמו. החינוך במשרד ויזמות ניסויים גף ידי ועל אקדמי יועץ י"ע נתמך והוא

  .לו ומחוצה ס"ביה מתוך נוספים

 נושאים, זו גישה פי על". מקום מבוסס חינוך "של הגישה על בנויה התוכנית :ועקרונותיה התוכנית מאפייני

 ואקולוגיים סביבתיים םמדעי בין משלבת התוכנית, זה עקרון בסיס ועל בזה זה שלובים וסביבתיים חברתיים

  . הומאניים דעת תחומימ מדעים לבין

 בהתאם. הסביבתית בדאגה מרכזי מקום תופסים העירוניים והנופים בתוכנית מרכזי מוקד היא האדם פעילות

 כלים ללומדים לספק ושואפת חיה היא עליה לאדמה הקהילה בין הקשר בניית את מטפחת התוכנית, לכך

 אנשים וכלפי החיים בעלי כלפי האדם של האחריות מה: היתר בין עוסקת היא בהן תהשאלו. פעילה לאזרחות

  ? לזה זה בסתירה עומדים טכנולוגי ופיתוח הסביבה הגנת כאשר עושים מה? אחרים

 הערך ניצול –" הירוק הזהב "עקרון. 1: עקרונות שבעה וכולל סביבתי-ערכי תוכן בתחום מעוגן המנהיגות פיתוח

 מחקר של מתודולוגיה. 2; חושית רב והתנסות ישיר למגע והזדמנות ירוקה כסביבה חקלאי משק של המוסף

 וכן ובאקטיביזם במיומנויות, בערכים, בידע השינוי ושל ההתפתחות תהליך של מדידה – משתף פעולה
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 ועקרון hands on) ( הפעלתנות עקרון. 3; סביבתית מנהיגות כישורי ופיתוח עצמית מודעות – אישיים במימדים

. 4; עשייה תוך ולמידה לכיתה שמחוץ בסביבה וחושיות ריגושיות, חווייתיות לימודיות התנסויות – הפליאה

, העבודה, החיים בתחומי ירוק חיים אורח לקידום הנלמדים העקרונות יישום – פורמאלי ולא פורמאלי בין חיבור

 את ולשרת לתרום שיכולים החקלאות מרכיבי זיהוי - הסובבות לקהילות ותרומה ערך. 5; והפנאי התרבות

, והקהילה הפרט רווחת, הסביבה ושימור שיקום: סביבתיים אתגרים עם בהתמודדות העירונית האוכלוסייה

 הלמידה אופי על ומקרינה תחומית בין היא החינוכית הפעילות – ומערכתיות הוליסטיות. 6; וכלכלה עסקים

 עידוד – והתפתחות למידה. 7; חדש שיח היוצרת אירגונית תרבות נוצרת. המחנכים תפקידי ועל וההוראה

  .אישית לדוגמה המניעה אישית ולמידה שאלות שאלת

  

 ותוצרים הישגים

  :והלמידה ההוראה בתחום

 .ומנהיגות סביבה בנושאי לימודים תוכניות של ליאספיר שלד בניית •

 . סביבתית למנהיגות הכיתות מספר הרחבת •

 .שטח סדנאות במסגרת נרקיסים פקעות הצלת פרויקט •

 .חיה לימודית מעבדה משמשים המשק ענפי: החקלאי במשק ומלמדים לומדים •

 .'י', ח',ז בשכבות אורגאני גינון •

 . שיר לציפורי קינון תיבות בניית •

 ".רחוק רואים – ירוק רואים "תערוכת •

 .המנהיג תכונות –" כמנהיג גוריון בן "– שכבתי פרויקט •

 .שכבתיות פעילויות, סביבתית אמנות, סביבתי קולנוע – ויהניס חגיגות שבוע •

 :פורמאליות-בתחום הפעילויות הבלתי

  . זורימהא ילדים ומפעיל מדריך נוער - גלובאלית ירוקה נוער תנועת": הירוק הנוער" •

 .סביבתיים בנושאים ומהעולם מהארץ לנוער קיץ מחנות

 נייר איסוף, קומפוסט פרויקט תחילת, אורגאנית לאותחק, בפנימייה מיחזור פחי – בכפר ירוק חיים אורח •

 .לבן

 .הדרכת תלמידים במרכז המבקרים •

 .כפרית כלל נוער מועצת של הפעלה •

 .התוצרת ומכירת האורגאני הירק בגן נרחבת פעילות •

  .סביבתי בדגש שבועות, מיחזור בסימן חנוכה – ירוק בסימן תרבותית פעילות •

  

  

 :בתחום המשק החקלאי

 .קלאות האורגאניתהרחבת הח •
 .אישור תוכנית יער משקי •
  .הסובבת לקהילה לשיווק קהילתיות גינות תוכנית הכנת •
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 : בתחום החינוך לאקטיביזם סביבתי
  .הנרקיסים בשמורת בצלים פקעות איסוף – הכפר בשטחי טבע שמורות של ופיתוח הקמה •

 ).הפתוחים שטחיםב פיקוח, החורף בריכת שימור (סביבה שומרת חקלאות של מערכות קיום •
 .מיזמים ירוקים שכבתיים וקבוצתיים •

  : בתחום ההדרכה וההכשרה

 .וסביבה מנהיגות בתחומי לעובדים כפריות כלל הכשרות •
 .בסכנין הסביבתי למרכז לימודי סיור •
  .סיור מורים לשטחים הפתוחים •

  : הנראות וההפצה, בתחום השיווק

 .הירוק רבכפ סביבתית מנהיגות לפיתוח ראשוני מודל כתיבת •
 . ירוק חינוך בנושא העוסק החינוך שרת של מקצועי צוותפני ב המודל הצגת •
  .והפצתו הניסוי עבור שיווקי פלייר הפקת •

 .הניסוי ברוח ס"ביה קיר ציור •
  .המודל הפצת לצורך וךנחי מוסדות עם ראשוניים קשרים יצירת •
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  החקלאי במשק התוכנית ויישום פיתוח מהלך

  תפוקות/ פירוט התהליך  ל הניסויהקשר לרציונא  הפעולות

   .החקלאיים בשטחים טבעיות מערכות פיתוח. 1

  

 לעיסוק מארגן כיסוד החקלאי המשק.1

  .בתכנים והחינוכי הלימודי

  .לקהילה וקשר גשר יצירת. 2

  .קיימא בר לפיתוח מחוייבות. 3

 של להתפתחות פוטנציאל בהם שיש שטחים אותרו בלבן אמיר של בעזרתו

. תלמידים של חקר ועבודות לתצפיות לשמש יכולים אשר וצומח ח"בע אוכלוסיות

  . בר צמחי אוכלוסיית לפיתוח שטחים והקצאת החורף שלוליות: לדוגמא

 עובדי של התפקיד בהגדרת התפתחות תהליך. 2

  .המשק

  ובינתחומית מערכתית חשיבה

  בתפקידים מבניים ושינויים גמישות

 בהשתלמויות חלק לקחו המשק עובדי - סויבני תפקידם למילוי עובדים הכשרת

  .לימודים תוכניות בפיתוח שותפים והיו וסביבה מנהיגות בנושא הניסוי

 במקצועות לימודים תוכנית והפעלת פיתוח. 3

 ומרכזי המקצוע מורי י"ע וגיאוגרפיה ביולוגיה

  )העליונה בחטיבה וגם ('ט', ח', ז בכיתות הענפים

  ;מגזרית רב צוות עבודת

  ס"ביה– משק– משולבים תיםצוו

 משולבים שבהן לימודים תוכניות בפיתוח המשיכו ס"ביה ומורי המשק עובדי

  . הרלוונטיים המשק עובדי

  

 הנושא פיתוח המשך. ניתאאורג חקלאות פיתוח. 4

  במשק והטמעתו

  

  

  

 תשתיות יצירת -" הירוק הזהב"

  .הניסוי לתכני מותאמות

  

  

 

 לימודי כנושא הן, ניתאהאורג החקלאות שאנו את לפתח המשיכו ח"תשס בשנת

 מעשית עבודה תיאמו ח -ו ז כתות מורי. במשק עתידי כענף והן, לניסוי המשיק

  .השדה גידולי איש עם בשטח

  .ביולוגית הדברה ממערך כחלק נוספים תנשמות קיני הוצבו

 את ומכרו ,ירקות גידלו ,האורגאני הירק בגן חלקות עיבדו' י-'ז משכבות תלמידים

  .השנה במהלך פעמים מספר ס"ביה בחצר ומורים לעובדים התוצרת
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  בבית הספר

  פירוט התהליך  ההקשר לרציונאל הניסוי  הפעולות

  :חווייתית למידה – צוות למידת. 1

  .הנרקיסים פריחת צעדת

  

  הירוק הזהב מינוף

  לסביבה הכלל חיבור

  סביבתית מנהיגות פיתוח

  . לקהילה חיבור

  :הבאים הדברים התפתחו החינוכי לצוות שנערך ודרךהמ הסיור בעקבות

  .הפתוחים והשטחים החקלאיים השטחים ולמידת היכרות .1

  .שנלמדו לנושאים מותאמים הדרכה מערכי פיתוח .2

  .הדרכת הקהילה בנושאים אלה .3

  

  ביולוגיה וסביבה: חינוך סביבתי במקצועות. 2

  .וגיאוגרפיה וסביבה

 בין לימודים, סביבתית אוריינות פיתוח

 ממגזרים צוותים בשילוב תחומיים

  .ושנים

 לפיתוח גיאוגרפיה וצוות, החיים מדעי צוות, משק אנשי: צוות ישיבות .1
  .כיתתיות חוץ תוכניות

  .'ח-'ז בשכבות כיתות לחמש" ושטח תיאוריה "במסגרת התנסותית פעילות .2

  .ס"ביה ומורי המשק אנשי ידי על במשותף המתנהלים שיעורים .3

  .החקלאי במשק אירועים פי ועל השנה ונותע פי על סיורים .4

  : לימודי מנהיגות. 3

 'ח, ז בכתות מנהיגות כישורי לפיתוח סדנאות •

 מנהיגות כישורי פיתוח בנושא לצוותים סדנאות •
 .קפלן אבי ר"ד י"ע המונחות היועצות י"ע

    לראה לעי
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  פירוט התהליך  ההקשר לרציונאל הניסוי  הפעולות

 

 שהן כפי המנהיג תכונות : בנושא תערוכה •
  .גוריון-בן של באישיותו משתקפות

  שטח סדנאות. 4

   שיר לציפורי קינון תיבות בניית 

 בנו סביבתית מנהיגות במסלול' ח כיתה תלמידי

  הכפר ברחבי אותם והציבו שיר לציפורי קינון תיבות

  :הנרקיסים עמק הצלת

  .בשמורה והטמנתם נרקיסים של בצלים איסוף

    ראה לעיל

  

  .וסביבה מנהיגות בנושא כפרית כלל השתלמות. 5

 השנה במהלך במשותף השתלמו הכפר ובדיע כל

  .והסביבה המנהיגות תחומי מתוך מגוונים בנושאים

 הסביבתי למרכז לימודיים סיורים, סדנאות, הרצאות

  בכפר הפתוחים ולשטחים בסכנין

  יצירת שפה משותפת בנושאי הניסוי •

 מנהיגות בנושא הידע הגברת •
  .וסביבה

 מנהיגות לפיתוח מיומנויות הקניית •
   .אישית

  

  

 בקהילה ומנהיגות מנהיגים "העשרה מפגשי. 6

  ".ובמדינה

    ראה לעיל
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  פירוט התהליך  ההקשר לרציונאל הניסוי  הפעולות

  :פרויקטים –אקטיביזם סביבתי . 7

 )'ט-'ז (סביבתית יזמות : כיתתיים פרויקטים •

 )'י-'ט (סביבתית יזמות: שכבתיים פרויקטים •

  ס"ביה קיר ציור •
 מסע מפרויקט מתנדבים בשיתוף פרויקט

 ציירו הפרויקט במסגרת. רבים ותלמידים
  . הניסוי ברוח ס"ביה קיר את התלמידים

    ראה לעיל

 8. אירועי שיא בשבוע חגיגות הניסוי:

  ו בשבט"סדר ט •

 מגמת של שיא יום – הסביבה בראי קולנוע •
 , קולנוע

 .האומנויות מגמות של שיא יום – סביבתי עיצוב •

 צמחי תערוכת –" ירוק רואים – רחוק רואים" •
 .הכפר

 צמחי בנושא' ח בשכבה תלמידים הרצאת •
  .תבלין

:פברואר בחודש שבוע פני על שהתפרס הפנינג ראה לעיל  

 הרצאה על צמחי תבלין תלמידי כיתות ח' העבירו הרצאה בנושא בפני השכבה

 קולנוע סביבתי תלמידי מגמת הקולנוע העבירו הרצאה בנושא.

 סדר ט"ו בשבט חגיגי במרכז המבקרים.

תערוכת צמחי הכפר – "רואים רחוק רואים ירוק" – תלמידים הדריכו את חבריהם 

.בכפר הגדלים ונוי תבלין צמחי עשרות שכללה התערוכה במסגרת  
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  סיכום

ניכר . אפשר להבחין שבתי הספר מייצגים גישות או נקודות מבט שונות לחינוך סביבתי, למרות קוצר היריעה

אליהן צריך הקורא להתייחס ואותן ש, אלותעולות כמה ש, זאתיחד עם . שבתי הספר מנסים למצוא קו ייחודי

   :לבחון

   ?כיצד בתי הספר מגדירים מהו חינוך סביבתי או חינוך לקיימות

 ,המיומנויות, מהם הידע, כלומר(האם בית הספר מגדיר מהי האוריינות הסביבתית אותה הוא מעוניין לטפח 

  ?)הערכים וההתנהגות אותם הוא רוצה לעודד בקרב תלמידיו

 אילו קשרי גומלין יש בין בית הספר –ובכלל , אופן הנעשה בבית הספר משפיע גם על התנהלות הקהילהבאיזה 

   ?והקהילה

  ?האם קיימת גישה פדגוגית עקבית

  ?ומהו סוג התמיכה, האם בית הספר נסמך על כוחות מקומיים או נזקק לתמיכה חיצונית

זה אופן תוכנית זו קשורה לתוכניות הלימודים והאם ובאי, האם בית הספר פיתח תוכנית רב שנתית עקבית

  ?האחרות

  ?האם בתוכנית ניכרת זיקה בין בית הספר לבין סביבתו הפיסית והחברתית

  ?"אופן מקיים"האם בית הספר מתנהל ב

  ?האם קיימים תהליכי הערכה ומשוב על התוכניות

מהווים מודל ,  במשך מספר שניםחינוך לקיימות/האם בתי ספר המקיימים תוכניות בחינוך סביבתי, ולבסוף

  ?ומהם התנאים ליצירת מודלים כאלה, בראשית התהליךשנמצאים לבתי ספר אחרים 

והן בתי ספר אחרים בהם יש תוכניות , שאלות אלה ואחרות יכולות לשמש הן את בתי הספר שהוצגו לעיל

שתוכניות אלה הן דינאמיות ון מכיו. לימודים או כאלה המעוניינים לפתח תוכניות לימודים בחינוך סביבתי

ולשתף בהן גורמים נוספים , ניסיון לתת עליהן מענה יכול לקדם את תהליכי התכנון של בית הספר, ומתפתחות

  .מחוצה לו
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   לבתי הספרהצעות פעולה: סביבתית פעולה

  .בנפרד אליו להתייחס בחרנו ולכן, הסביבתי בחינוך וחשוב משמעותי חלק הוא סביבתי אקטיביזם

 והתיאוריות הידע את ליישם הכוונה היא, זה בשלב. הספר לבית מחוץ אל יציאה דורשת סביבתית פעולה

 בפעולה. השונים הלמידה בתהליכי שהוצעו הפעולה דרכי ואת, שננקטו העמדות את ביטוי לידי להביא, שנלמדו

 נתפשת, זאת כל בגלל. המקומית והרשות הציבור מעורבות, השונים הפעולה שיתופי ביטוי לידי באים סביבתית

 . אתו מלהתמודד נרתעים רבים ספר  ובתיהחינוכי בתהליך ביותר המורכב כחלק הסביבתית העשייה

, פעולה על בלמידה כרוך לפעולה שחינוך ברעיון מובע והוא הסביבתי בחינוך עמוק מוטבע אקטיביזם של הרעיון

   :פעולה באמצעות

 ניתן, הפעולה על ללמוד מנת על. הספר בבית אחרים למידה לתהליכי דומה באופן מתרחשת :פעולה על למידה

 התנסות עדיין אין הפעולה על בלימוד. בפעולה ניסיונם על פעילים ולראיין שהתבצעו פעולות על סיפורים לשמוע

  .עצמה בחוויה

 מחוץ ביבתיתס בפעילות במעורבות הכרוך, יותר מתקדם שלב היא פעולה מתוך או פעולה באמצעות למידה

 אך, ממשית עשייה קיימת זו ברמה. פעילים גופים ידי על שמתקיימות לפעילויות והצטרפות, הספר בית לתחומי

 ולבסס הפעולה את להצדיק כדי נדרשת הביקורתית החשיבה. התהליך על ביקורתית חשיבה בהכרח לא עדיין

  .ערכית ותפיסה מעמיקה הבנה על אותה

  

 ?בתיתסבי עשייה משלבים כיצד

 השלכה בעלות ותוכניות מתמשכות תוכניות, בזמן מוגבלות תוכניות: משתנים בהיקפים תוכניות מוצגות להלן

 .פוליטית חברתית

 תיעוד, ברורה אחריות חלוקת, מוקפד תכנון על להקפיד חשוב התוכניות בכל. וקשיים יתרונות תוכנית לכל

  .בקהילה גורמים ושיתוף

   בזמן מוגבלת תוכנית

  .'וכד הארץ כדור יום, קניות ללאיום , אשפה ללא יום, הניקיון מבצעי, ללמש

 המשתתפים. עשייה של השלב מגיע ובהמשכו ומצומצם ממוקד למידה תהליך מתקיים בזמן מוגבלת בתוכנית

  .משתתפים רב, ולרוב, פעמי חד הוא האירוע. ניקיון ליום יוצאים

 משקיעים, לנושא התלמידים את לחשוף מעוניינים אך, בהם זימרכ אינו הסביבתי שהנושא ספר בתי :יתרונות

 לקהילה תרומה ולתחושת נאה לחשיפה מגיעים ועדיין ממושכים לתהליכים יחסית מועטים וכסף זמן משאבי

 התלמיד חינוךתהליך ב חוליה ומהווה במשתתפים חותם משאיר כהלכה העשוי ממוקד אחד יום. והסביבה

  .עתידי כאזרח

  

  מתמשכות פעילויות

 ,לדוגמא ,נכלול מתמשכת בפעילות. ומנהיגות אחריות ופיתוח מתמשכת הכנה דורשת מתמשכת פעילות

 ניהול או ,בכך הכרוך התקציב וניהול סדיר באופן פינויים, בקבוקים של שנה לאורך איסוף, מיחזור מרכז הפעלת

, ניהול, הספר בית בכיתות הסברה, עלויות חישוב, שוטף תפעול דורשת זה מסוג פעילות". שנייה יד "מרכז

 סביבתי בהקשר הקהילה על השפעה שמטרתן פעילויות גם נכלול כאן. ההתקדמות אחרי וחודשי שבועי ומעקב

 שאלונים הפצת ,חגיגיים אירועים, מידע עלוני חלוקת: כולה השנה לאורך רבים צעדים נדרשים כך ולשם

 בת חצר /גינה טיפוח או זמן לאורך בר שטח ושימור ניהול היא הז בתחום שתיכלל נוספת פעילות. דווע וניתוחם

   .ועוד היסטורי אתר של ופיתוח חשיפה, והיישוב הספר בית זוריבא קיימא



88 

 

 לאורך הדרך אבני ופירוט והיעדים העולם תפיסת של רחב תיאור לכלול צריכה מתמשכתה העבודה תוכנית

 שגרתית להיות יכולה עצמה הפעילות למעשה אך, )ותבכית הסברה, עבודה הגדרת, יעדים קביעת (השנה

 התגייסות מאפשרים שיא ימי, כסיום או כפתיח, ממוקדים שיא ימי לשלב נהוג מתמשכים בתהליכים. למדי

  .התוכנית לפירסום ותורמים כללית

 נותלש וגם החלטות לקבל זמן יש. יותר ומעמיקה מתמשכת והשפעה זמן לאורך תלמידים השתתפות :יתרונות

  . העשייה ובעקבות העשייה מתוך למידה של יותר משמעותי תהליך מתקיים. בשטח ההתפתחות פי על אותן

  

  מתמשכות סביבתיות לפעולות דוגמאות

  אתר אימוץ

 ובעל נגיש, קרוב אתר בוחר הספר בית. ליישום נוחה מתמשכת סביבתית לעשייה דוגמא הוא אתר אימוץ

 גן טיפוח, היסטורי אתר שילוט, שביל וסימון פריצה להיות יכול אתר אימוץ. ולטיפוח ופועל, להצלחה פוטנציאל

 שבו תהליך של שיאו להיות עשוי האתר אימוץ. פתוח שטח של ניקיון או, אוהב למגע הזקוק מקומי שעשועים

  . 'וכד עמותות, מקומית רשות כגון נוספים וגורמים הקהילה, התלמידים מעורבים

  :הבאים השלבים את הכולל, טווח ארוך תהליך הוא אתר אימוץ

, הפתוחים השטחים חשיבות על לימוד, תושבים סקר כולל, ומאפייניה הקרובה הסביבה על למידה •

  .ידע והקניית רגשי חיבור של שלב – השכונה של היסטוריהלימוד  או, עירוני טבע סקר

 סיכויי, האתר נגישות כמו ,שונים קריטריונים לפי אפשריים אתרים כמה מתוך המתאים אתר בחירה •

  .לאימוצו טובים הצלחה

? יידרשו עבודה שעות כמה? חומרים מאילו? ספסל יעלה כמה (לאתר מתוקצבת פעולה תוכנית הכנת •

) ?הפארק את לנקות כדי נדרש מה? שילוט עלות? מתאימים עבודה כלי יעלו וכמה, ממי, יירכשו כיצד

  .פעולה לשיתוף הרלוונטיים הגורמים ואיתור

 מקורות, קרנות, פרטי תורם, אתרים לשימור מועצה, מקומית רשות (התוכנית לביצוע המשאבים גיוס •

 ).פנימיים

) 'וכד הנחל רשות, העתיקות רשות, המקומית הרשות (הרלוונטיים הגורמים עם הפעילות תיאום •

  .זמנים לוחות והכנת אישורים

, ערוגות סימון, גדרות צביעת (השטח במראה משמעותי שינוי, הקהילה ושיתוף חשיפה ובו מרוכז יום •

  ).השלט הצבת, השביל סימון

 יותר קטנים בצעדים לכך מעבר טיפוחו ואף המשופר במצבו האתר ושמירת ,סדיר ביקור, תחזוקה •

 היסטוריים לסיורים סדירה יציאה, האתר לשימור שוטפות פעילויות ביצוע, ניקיונו מצב על הקפדה(

  ).חיובית נוכחות והפגנת

 העשייה של התרומה מהי: השאלה גם נבחנת, החינוכי לתהליך מעבר, אתר אימוץ של ההצלחה בבדיקת

  ? באתר השימוש את הפעילות שינתה איך? לסביבה? לקהילה

  

  במשאבים מושכל שימוש

 הפחתה, זמן לאורך התמודדות דורש הוא שכן, אקטיביזם של מתמשך תהליך הוא טבע משאבי בנושא העיסוק

 ס"ביה וצוות התלמידים. ולמיחזור חוזר לשימוש פסולת ואיסוף, הספר בבית שונים משאבים של כהבצרי

 לצמצום להם המתאימות בדרכים ובוחרים) ועוד נייר, מים, חשמל (הספר בבית הנצרכים המשאבים על לומדים

 פרסום .מןז לאורך משמעותיות טבע במשאבי בצריכה בהפחתה העיסוק תוצאות. אלה במשאבים השימוש

 שנחסכו הכספים ידי על שמומן בחצר מתקן(' וכד בתהליך שהופקו התועלות הדגשת, קבוע בסיס על נתונים
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 העובדה וציון מיוחד לשם יזכה הפיקדון לדמי בתמורה שהתקיים הכיף יום, זאת המציין שלט ולידו בתהליך

 המתמשך התהליך את ממחישים אלה כל). 'וכד הפיקדון חוק פי על הבקבוקים איסוף בזכות שהתקיים

  .ותוצאותיו

. כלכלי וחיסכון ביצוע של יחסית קלות: ברורה פרגמאטית גישה בעלת הינה זה בנושא הסביבתית העשייה

 . נוספת קהילתית -סביבתית בפעילות מושקע להיות יכול הכסף

  :שלבים בתהליך

  . הספר בית את המשמשים המשאבים עם היכרות •

 . לטיפול שנבחרו במשאבים השימוש לצמצום דרכים על וחשיבה עם היכרות •

  . האיסוף לביצוע דרכים על חשיבה – למיחזור איסוף / חוזר לשימוש דרכים עם היכרות •

 מהם, הנדרשים האיסוף מתקני מהם :דרך ואבני יעדים קביעת, מתוקצבת עבודה תוכנית הכנת •

 ההפחתה אחוזי מהם? שלה הפעולה לשיתוף ולהביא הקהילה את ליידע כדי לנקוט שצריך המהלכים

  ?קצב באיזה? אליהם להגיע שברצוננו

  .מידע בהעברת לטיפול שעות, בקבוקים/בגדים לאיסוף חדר: נדרשים משאבים הקצאת •

 את מפרסמים ומתי איך, מתי, בכיתות עובר מי, האחראים הגורמים קביעת – מתמשכת אחריות •

  . התוצאות

  .המשאבים איסוף, עבודה דרכי קביעת – ביצוע •

 בסדרת ספר בתי 24 שותפים שם, שבע מבאר נלקחה במשאבים מושכל שימוש בנושא לפרויקט דוגמא

 שעסקו השתלמויות בסדרת השתתף, לתוכנית להצטרף שבחר מורה כל. היישובית ברמה מורים השתלמויות

  .בפרט במשאבים מושכל ובשימוש בכלל הסביבתי בנושא

, בקבוקים, סוללות (איסוף למרכז ספרו בית הפיכת של תהליך וקידם תחוםב ספרי בית למוביל הפך מורה כל

 חודשיים שנמשך עצמאי תהליך התרחש ספר בית בכל. הרלוונטיות החברות עם קשר יצירת תוך) 'וכד ניירות

 המשאבים אחד צריכת לצמצום פעל ספר בית כל .המרכזים והקמת, הסברה, הוראה מערכי פיתוח ושכלל

 לשימוש התלמידים עברו זו במסגרת. אישיים צריכה בהרגלי ושינוי, פסולת להפרדת מרכז תפעול, הספר בבית

  . הכריכים לעטיפת ניילון בשקיות במקום פעמיות רב אוכל בקופסאות

  . ותוצריו התהליך את הציגה השנה בסוף מסכמת תערוכה

 פי על ספר בית כל', וכד הספר בית רבחצ משחקים, טיול יום למימון) כה עד( שימשו בתהליך שנאספו הכספים

  .ורצונו צרכיו

  .הטבע להגנת והחברה המקומית הרשות, הסביבה להגנת המשרד, החינוך משרד :שותפים היו לתהליך

  

  קהילתית אקולוגית גינה

 התוצאות. וגינון חקלאית בעבודה והתנסות הקרוב הטבע עם אמצעי בלתי מגע מאפשר קהילתית גינה טיפוח

 רבות פעמים הופכת הגינה. וייצוגית מטופחת" קדמית חצר"ל הופכת מוזנחת" אחורית חצר: "שטחב ניכרות

 של שיתוף מאפשרת קהילתית גינה. פופולארי קהילתי מפגש ומקום כיתתי כפיים ועבודת למידה למרחב

  .למקום הזיקה ואת הספר בית של הקהילה קשרי את ומחזקת הקהילה

  : ייחודי אופי בעל אתר אימוץ של ייניםמאפ ובעל מתמשך הינו התהליך

 להתאים עשוי מהם ואיזה הקיימים השטחים מהם: הקרובה בסביבה הרלוונטיים השטחים על למידה •

  .קהילתית כגינה לשימוש
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 החיים בעלי, קרינה, רוחות משטר, צומח (שנבחר בשטח והסביבה הטבע מאפייני עם היכרות •

 .ריגושית חוויה גם וכמובן נתונים ואיסוף ידע של שלב -) בשטח המשתמשת והאוכלוסייה

 מה, שיטופל השטח היקף מהו. השטח לתנאי ובהתאמה הצרכים פי על הקהילתית הגינה תכנון •

  ? בו יישתל

 השקיה ומערכת מתאימים עבודה כלי השאלת או רכישת למשל: מתוקצבת עבודה תוכנית הכנת •

 במשאב ומבוקר מושכל שימוש על וחשיבה הסדיר תלמידים פעילות אין שבהם חודשים על במחשבה

  . צמחים רכישת, המים

, המקומית ברשות תחזוקה מחלקת, מקומית משתלה עם פעולה שיתוף: הנדרשים המשאבים גיוס •

  .'וכו הצנרת בהנחת לעזור שיכול שרברב הורה

, קילהלס עבודה קבוצות. אינטנסיבי ובאופן משמעותי באופן השטח מצב משופר שבו שיא יום קיום •

  .ועוד קומפוסט פינת הכנת, שבילים לפילוס, לשתילה

. וטיפוח ניכוש, לקומפוסט אורגנית פסולת איסוף, השקיה, שתילה המשך – הגינה של שוטף תפעול •

 ).מהקהילה מתנדבים, תורנויות, הפסקה, שיעור (השבועית במערכת מוגדר זמן הקדשת

  

  פוליטי גוון בעלת מתמשכת פעילות

). מדינה, ישוב (השונות ברמות ההחלטות מקבלי על והשפעה מעורבות גם לכלול יכולה תמתמשכ פעילות

, כבישים פריצת כמו, היישוב בסביבת פיתוח תוכניות על במחאה גם תלמידים לערב יכולה זה מסוג פעילות

 מידיםלתל המאפשרת, )מפלגתית לא (פוליטית פעילות היא זה מסוג פעילות. מתאר תוכניות ושינוי בינוי

 פתוחות בישיבות תלמידים של השתתפות הן אחדות דוגמאות. דמוקרטית בחברה אזרחית בפעולה להתנסות

, הכנסת בוועדות בדיונים השתתפות או, הפרק שעל בנושאים דעתם והבעת סביבה בענייני העיר מועצת של

  .ועוד עולמם השקפת להצגת טלוויזיה בתוכניות השתתפות

. להשפיע האזרחית ביכולת ההכרה חידוד או מנהיגות תכונות מימוש מאפשרת זו ברמה פעילות :יתרונות

 ובהם נחשפו להם בכלים שימוש, בעתיד, להם ולאפשר המשתתפים את להעצים עשוי הרשויות עם המפגש

  .שימוש עשו
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  סביבתי חינוך המפעילים גופים ידי על המונחות מתמשכות לימודים תוכניות

 צוות עם עובדים חלקם. החינוך במערכת סביבתי לחינוך בתוכניות תומכים או מפעילים בישראל ניםשו גורמים

 המידע את שמסרו, העיקריים הגופים מוצגים בהמשך. תלמידים ועם מורים עם עובדים ואחרים, בלבד המורים

  .עליו ואחראים להלן המוצג

 

  ירוק ספר לבית הסמכה ליךתה

 החינוך ולמשרד הסביבה תלהגנ למשרד משותף תהליך

 ולחברה החינוך למשרד, הסביבה להגנת למשרד משותף היגוי צוות י"ע פותח ירוק ספר לבית ההסמכה תהליך

 על תלמידיהם את לחנך מחויבות עצמם על לקחת ספר בתי שיעודד חינוכי מהלך לבנות במטרה, הטבע להגנת

  . קיימא בר פיתוח של עקרונות פי

 ?ירוק רספ לבית הסמכה מהי

 בבית המתקיים משמעותי סביבתי בחינוך הכרה ומהווה הסביבה להגנת המשרד ידי על ניתנת ההסמכה

 פעילות להתחיל המעוניינים ספר לבתי במיוחד ומתאימה אפשרית פעולה דרך מתווה ההסמכה. הספר

  . קיימות מסגרות בסיס על סביבתית

 תלמידים ופעילות, הספר בבית מקיים חיים אורח ישוםי, הסביבה על למידה של העקרונות על מבוסס המודל

  . לסביבה ביחס הקהילה ובהתנהגות בתודעה לשינוי להביא שמטרתה

  . ספר בתי 157 הוסמכו היום עד". ירוק ספר בית"כ להסמכה זוכה שהוגדרו הקריטריונים בכל שעומד ספר בית

 בכל צריכה הפחית, לפחות שנתיים במשך םהקריטריוני בכל שעומד ספר בית הינו" מתמיד ירוק "ספר בית

 הספר בבית הסביבתי החינוך, כלומר. הספר בית שכבות לכלל הפעילות את והרחיב, שהוגדרו המשאבים

  .זו בהגדרה ספר בתי שני הוסמכו היום עד .והקהילתי ספרי הבית בשיח חשוב לחלק והפך מתמשך

  .ההסביב להגנת המשרד באתר למצוא ניתן יותר רב פירוט

  תוכן

 מתנהל עצמו הספר בית שבו תהליך הנעת עם יחד סביבה איכות לימודי המשלבות לתוכניות דגש ניתן בתהליך

 מודל. ובהתנהגותה הקהילה במודעות לשינוי ותורם, והתייעלות חיסכון תוך משאביו את מנצל, מקיים באופן

  .ליישום נוחה טפורמהפל מהווה ולכן ברורים קריטריונים מציע" ירוק ספר לבית הסמכה"ה

, במשאבים מושכל לשימוש דגש ניתן, הספר בית לסביבת הרלוונטיים השונים הסביבתיים הנושאים מבין

 ולשתף בולט באופן הסביבה למען לפעול מתחייב הספר בית. ולמורשת הספר בית לשטח מחוץ שטחים לטיפוח

  .הקהילה את

   מסגרת

 מחויבותם על להחליט, וההורים התלמידים מועצת עם יתוףבש, הספר בית הנהלת נדרשת, הראשון בשלב

 הן תהיה ההערכה. הסביבתי החינוך בתחום העכשווי מצבו של והערכה מיפוי הספר בית יערוך בהמשך. לנושא

 מעוניינים שאותם אחדים סביבתיים מדדים הספר בבית יגובשו, המצב תמונת להשלמת. איכותית והן כמותית

 לשלושת שתתייחס הספר בית של הפעולה תוכנית תיבנה זה בסיס ועל, ספרית הבית בתרבות וליישם לשפר

  :הבאים התחומים

, גיאוגרפיה כגון, הספר בית של הלימודים בתוכנית ייכללו הסביבה איכות נושאי: עיוניים לימודים .1

 ביתב. היסודי הספר בבית לימוד שכבות לשתי, שנתיות לימוד שעות 30 של בהיקף, חברה, מדעים

  . הספר בית מתלמידי למחצית שנתיות שעות 10 של בהיקף סביבה לימודי נדרשים יסודי העל הספר
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, חשמל, מים (לפחות אחד במשאב השימוש את לצמצם נדרש הספר בית: במשאבים מושכל שימוש .2

 , נייר, הפיקדון חוק לפי בקבוקים (חומרים 3 לפחות של למיחזור פסולת איסוף לבצע או/ו) נייר

  ).אלקטרונית פסולת, טיונרים, אורגנית פסולת, גדולים משקה מיכלי, וללותס

 רבע או היסודי הספר בבית שלישית שכבה( הלומדות השכבות על נוספת שכבה: קהילתית מעורבות .3

 הקהילה למען מתמשכת עשייה של פרויקט לבצע נדרשת) יסודי העל הספר בית תלמידי מכלל

 הסברה ,מיחזור: לדוגמא (התנהגותי לשינוי ולהביא הסביבה איכות לנושאי מודעות להגביר במטרה

 אזורים של מתמשך טיפוח, ניילון בשקיות שימוש הפחתת, כלבים צואת – שונים סביבתיים בנושאים

 ). המקומית והרשות זוריהא תושבי גיוס תוך מוזנחים

 את תקדם אשר, וקהילה יםמור, תלמידים של מנציגים המורכבת ירוקה מועצה הקמת – ירוקה מועצה .4

 . הספר בבית ההסמכה תהליך

 הקריטריונים בשלושת עמידתו את השיפוט ועדת בפני להציג הספר בית נדרש התהליך בסיום .5

 צוות ידי על מכן לאחר ורק הספר בית ידי על כל קודם נעשה והמשוב הבדיקה תהליך. הנדרשים

  .ירוק ספר כבית סמכההה תעודת את הספר בית מקבל התהליך בסיום. ההיגוי

 המשרד שמפרסם, מקומיות ברשויות לתמיכה קורא קול מנגנון באמצעות מתבצע ההסמכה תהליך .6

  . . כספית תמיכה ההסמכה תהליך בסיום לקבל ספר בית יכול ובמסגרתו, הסביבה להגנת

  התהליך הובלתו הנחייה

 ואירגונים הסביבתיות והיחידות הערים גודיאי, המקומיות ברשויות סביבתי חינוך רכזי בסיוע הספר בית מורי

  .בחינוך העוסקים ירוקים

  

   ההסמכה תהליך של נוספים אפשריים תוצרים

 אלימות והפחתת הספר בבית האווירה שיפור •

  התלמידים בקרב הלימודיים םההישגי ברמת עליה •

 מגוריו למקום התלמיד בין זיקה יצירת •

   הספר בבית והלכלוך הפסולת כמויות צמצום •

  הפחתה משמעותית בחשבונות המים והחשמל •

  פסולת חומרי ואיסוף הפיקדון מחוק מיידים כספיים רווחים •

  הגברת המודעות הסביבתית •

  השגת פרסום מקומי נרחב למוסד •

  ובעולם בארץ אחרים ספר בתי עם קשרים יצירת •

 הספר בבית המורים והכשרת התשתית ליצירת הסביבה להגנת המשרד של כספי סיוע •
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   הטבע להגנת החברה של הסביבתי החינוך מודל - שינוי מובילים ילדים

  

  

 ולתרום בסביבתו הייחוד את למצוא ספר בית לכל לאפשר היא המטרה

 החברה של החינוכי מהחזון כחלק זאת כל. כולה והקהילה התלמידים של והשייכות המסוגלות תחושת לחיזוק

   .בהמשך המפורט הטבע להגנת

   תוכן

  .זו במסגרת להתייחסות ראוי סביבתי נושא כל

   מסגרת

  . ס"ביה של ולצרכים ליכולת התאמה

   הנחייה

 למורים פרטנית והנחייה, "מובילים מורים"ל אזוריות השתלמויות, "לומד מורים חדר"ל השתלמויות מיגוון

  .מקצועיים

  :הבאות למטרות מענה לתת שואפות סביבתי לחינוך התוכניות

 . ועולמיות ארציות, מקומיות סביבה לבעיות התייחסות תוך וסביבה טבע ושאיבנ ידע הבניית .1
 תחושת מתוך הסביבה למען ופועלים הסביבה על אחריות הלוקחים, לסביבתם מודעים ילדים טיפוח .2

   ..שייכות

 מושכל לשימוש חינוך תוך, ומוריהם הוריהם ,הספר בית תלמידי בקרב סביבתית התנהגות הטמעת .3

 . הבאים הדורות ועבור עבורנו, עייםטב במשאבים
 למען בעשייה פעיל חלק לקיחת תוך סביבתיים בנושאים פעילה אזרחית להשתתפות כלים רכישת .4

 .הקהילה ולמען הסביבה

  המודל מרכיבי פירוט

   אנחנו איפה

 הנרכש הידע .הרגשית הזיקה את מחזקת החווייתית הפעילות. הסביבה את התלמידים מכירים זה בשלב

 בשטח נתונים איסוף מתקיים זה בשלב. בכך הכרוכים האתגרים ואת בנושא בעיסוק הצורך את הירמב

  .אורייניות מיומנויות ומתחזקות

  : הכרת הסביבה מתבצעת באמצעות

  . הסביבה אל זיקה ליצירת ומובילה הסביבה עם שבמפגש החוויה על מבוססת: פליאה •

 להכרה ומובילה והמגוונים הרחבים היבטיה על ביבההס של וחקר הבנה, ידע על מבוססת: אוריינות •

 כמו תופעות, אקולוגיים תהליכים של בסיסית והבנה ידע כוללת סביבתית אוריינות. הסביבתי במשבר

 בכך הקשורים והתרבותיים החברתיים ההיבטים, האוזון שכבת הידלדלות, הארץ כדור התחממות

  .ועוד
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 הטבע להגנת בחברה הסביבתי החינוך מודל

 

   ?להגיע רוצים אנחנו לאן

 עליהם, שבעיסוק באתגר והכירו בסביבה בעיות שזיהו לאחר. עמדה ונקיטת דילמות עם מתמודדים התלמידים

 משחקי, דילמה על המבוססים ציבוריים משפטים כמו פעולות מתקיימות, זה בשלב. מבוססת עמדה לגבש

 .'וכד החלטות קבלת

 מוביל בדילמות הדיון. שונות סביבתיות דילמות עם להתמודדות הנדרשת תהתשתי את מעניק הסביבתי הידע

 והמודעות הידע שילוב. סביבתיות בעיות של מופשטת הבנה לרמת ביטוי שהיא סביבתית מודעות לפיתוח

   "?להגיע רוצים אנחנו לאן: "מרכזית שאלה מעלה הסביבתית

  . עמדה ונקיטת לפיתרון כהצעה תינתן לשאלה התשובה

  

   ?נגיע יצדכ

 בעשייה הצורך הבנת שהיא סביבתית תודעה של להתפתחותה בדרך הראשון השלב היא עמדה נקיטת

 אין התודעה לפיתוח. סביבתיות בעיות פתרון לצורך, מדיניות ומעצבי החלטות מקבלי על השפעה כולל, ציבורית

  .עשייה גם דרושה. הידע במרכיבי רק להסתפק

  :. רמות בכמה ומתקיימת במודל זיתמרכ היא באקטיביזם ההתנסות

, אינטרנט אתר הקמת, מידע דפי, מודעות לוח, קיר לוח, לעיתונים כתבות: הידע הפצת: בסיסית עשייה רמת

 ומיומנויות במתודות שימוש. ועוד בתקשורת פרסום, מפה הכנת, דיון בימת, הורים הדרכת, עמיתים הדרכת

  .'וכד עמדות הצגת, כתיבה, הספר בבית המוכרות

 בשיתוף אתר ואימוץ טיפוח, קהילתית גינה הקמת: קהילה בשיתוף שטח פעילויות: מורכבת עשייה רמת

 סביבתי מאבק). ועוד פתוחים שטחים, פסולת, אוויר, מים (המדד לאור המצב ושיפור מדדים קביעת, תושבים

 מיומנויות, יותר משמעותית בלוגיסטיקה לעיתים כרוכה זו פעולה דרך. ועוד שותפים גופים בשילוב מקומי

 יוצאת היא שכן, הגבוהה לדרגה זו ברמה מגיעה הסביבתית העשייה. הקהילה עם יותר מורכבים ויחסים

ואוריינות פליאה ויצירת הסביבה עם מעשית כרותיה  

  קהילה-התמודדות עם אתגרי סביבה

  עשייה סביבתית

 ניתוח התהליך ותוצאותיו

 הכרה במשבר יצירת זיקה

 נקיטת עמדה

 תרומה אישית שיתוף הקהילה הפצת הידע

?לאן רוצים להגיע   

?נגיע כיצד   

?איפה אנחנו   

?לאן הגענו   

??למוביליםלמובילים  הילדיםהילדים  אתאת  הופכיםהופכים  איךאיך  
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. יותר משמעותית והשפעתו יותר הרבה רחב לתהליך השותפים ומעגל, הקהילתי במובן הספר בית מתחומי

  : שונים באמצעים תתבצע העשייה

  .במשאבים מופחת ושימוש אישיים יםהרגל שינוי: אישית תרומה •

  .אינטרנט אתר הקמת, סקר תוצאות פרסום, במסלול הקהילה הדרכת: ומידע ידע הפצת •

 תושבים נציגי, מקומית רשות נציגי ובהשתתפות תלמידים בהנחיית ציבורי פאנל: הקהילה שיתוף •

   .קהילתית גינה הקמת, קהילתית חפירה, סביבתיים ואירגונים

  

   ?הגענו לאן

 להכיר ומסוגלים שעברו בתהליך מכירים התלמידים. שהתקיים התהליך לבחינת מחויבים אנו הסיכום בשלבי

. הבא השלב של, ראשו גם כמו, קצהו למעשה הוא זה שלב). רפלקציה תהליכי (במהלכו שהתרחש בשינוי

  .מכן שלאחר בשנה הפעילות להמשך בסיס יהווה עכשיו הגענו אליו המקום
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    מודל החינוך הסביבתי– וקההיר הרשת

  

, ספר בתי צוותי של והשייכות המסוגלות תחושת חיזוק את כיעד הרואה חינוכית מתפישה חלק הוא המודל

  . בהמשך כמפורט, כולה והקהילה, התלמידים

   תוכן

  .לקהילה מכוונות על דגש עם סביבתי נושא כל

   מסגרת

  .קבועים גשיםבמפ גילאיות רב קבוצות, נבחרות תלמידים קבוצות

   הנחייה

  .אזוריות רשתות תתי ויצירת ברשת מובילים מורים

  

 הפעילות מבנה, הפעולה שדרכי כך, כאחד ותוכן מבנה על מבוססים הירוקה הרשת של התוכנית עקרונות

  . השלם את מהווים והתכנים

. זוריבא הספר מבתי נבחרים מורים קבוצת פועלת משנה רשת בכל. בארץ משנה רשתות 15-ב פועל המודל

 ויוצרים וחוויה ניסיון, ידע מחליפים הם ברשת. הרשת אל הספר בית של הממשק נקודת את מהווים המורים

  .הפעילות מעגל את המרחיב דיאלוג

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

: העצמה
הפעילים כסוכני 

.שינוי  

: רב תרבותיות
קיימות מעבר 

 לשונות

תלות : רשת
הדדית בבסיס 

 הקיימות

 כאן: מקום
 חינוך, ועכשיו
 למקום הקשור

 ולקהילה

: פליאה
, התבוננות

חוויה, שהייה  
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  :המודל מרכיבי פירוט

, החושים את לחדד שי כך לשם. הסביבה מן והתפעמות פליאה מתוך מתקיים לקיימות החינוך :פליאה

   .אותה להטמיע שיאפשר באופן לחוויה זמן די לאפשר, להתבונן

 אמיתי לחינוך הכרחי הוא המקומית ולקהילה למקום הקשר, ועכשיו כאן מתקיים לקיימות החינוך :מקום

  .לקיימות

. הקיימות שבבסיס ההדדית התלות תפישת את מחזקת ברשתות העבודה. כמבנה רק ולא כמטרה :רשת

 הופכת ברשת העבודה. מגיעים הם ממנו הספר בית לקהילת ממשק נקודת מהווים לרשת המחוברים מורים

 ה/מוביל מורה עם נפגשים, הירוקה הרשת פעילות במסגרת. חלקיו מסכום הגדול לשלם המשתתפים כלל את

 תלמידים תקבוצ מנחה ה/המוביל המורה. הסביבתית והעשייה הידע בתחומי ה/אותו ומנחים הספר בבית

, הספר בבית לעשייה במקביל. הספר בבית מנהיגות כקבוצת השנה במהלך הפועלת, מתנדבת/נבחרת

  .והעצמה הדדית למידה, העשרה לשם שונים ספר מבתי ומורים תלמידים בין אזוריים מפגשים מתקיימים

 שמעניקה גוניות רב זוהי. מזה זה השונים מפרטים מורכבת, הטבעית כמו, האנושית הסביבה :תרבותיות רב

  .מזו זו השונות מאוכלוסיות פרטים תכלול הרשת .התקין לקיומו הכרחית והיא הקיום למארג חיוניות

 מעניקים ברשת המחנכים. המוצא בקהילות חברתיים ופעילים שינוי סוכני הם ברשת הפעילים :העצמה

 החינוך אנשי את שיובילו וכלים ידע מעניקה ברשת הפעילות. אישית ודוגמא, מוטיבציה, חזון, השראה

  .המוצא בקהילות בעצמם לפעול בה השותפים
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החרוזים מודל – לישראל קיימת קרן   

 עבודה צורת בנייתהמודל מבוסס על . ואקולוגיה לציונות מחנך כגוף ל"קק מתפישת חלק הוא החינוך

  .שונים לקהלים להתאמה הניתנת מודולארית

  . ומים ייעור, קרקע בנושאי ל"קק של העיסוק תחומי את הממחישים נושאים – תוכן

  .ימים לחמישה יום בין של זמן בפרקי לפעילות המגיעות כיתות – מסגרת

  .לישראל הקיימת הקרן מדריכי – הנחייה

  

  .לביא בר ציון בן ר"ד ידי על שפותח החינוכי המודל י"עפ פועל ל"בקק ולנוער לחינוך האגף

 פרופסור ידי על פותחו אשר החינוך של ופילוסופיה הקוגניטיבית פסיכולוגיהה מתחום מתודות משלב המודל

  .פעולה, חוויה, למידה: נובק ו'ג והפרופסור גוואין רוברט בוב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 החושפים ,תוכן ונושאי תוכניות הינם החרוזים. החרוזים תוכנית באמצעות מתבצעות החינוכיות התוכניות כל

 לציונות ביטוי נותנים, קיימא בר פיתוח על הקפדה תוך. הנוף בפיתוח האדם למעורבות דיםהתלמי את

 של" (משמעותי רגע "יצירת ועל התלמידים של האישית החוויה על דגש ושמים, ולמורשת, לטבע, אקולוגית

  .יחדב ופעולה הרגשה, חשיבה כשמשלבים רק להתקיים יכול המשמעותי הרגע, זו גישה פי על). תובנה

 המסמלים, וירוק כחול חום בצבעי לישראל הקיימת הקרן מובילה שאותם העשייה תחומי את מציגות התוכניות

  .קיימא בר ופיתוח אקולוגית ציונות ,מים, וטבע אקולוגיה ,מורשת

 ולהרכיב, גיל או קבוצה, כיתה לכל המתאימים וטיול סיור מסלולי ליצירת השונים החרוזים את לשזור ניתן

 . ימים חמישה עד מיום שאורכה סיורים שרשרת

  

  

 למידה

 חוויה 

 פעולה
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  תלמידים ידי על המופעלות תוכניות

 ירוקה תלמידים מועצת

 הנבחרת מיוחדת מועצה או, הספר בית של התלמידים מועצת מובילה אותה, סביבתית לפעילות היא הכוונה

  .הספר בבית הסביבה נושא קידום לצורך

   תוכן

  ).עונות, חגים (השנה לזמני, למשאבים, לחצר, הספר בית מבנהל הקשור סביבתי נושא כל

   מסגרת

  בשבוע פעם כ"בד, קבועים זמן בפרקי הנפגשת גילאית רב תלמידים מועצת

   הנחייה

  .חיצוני מנחה בעזרת או/ו מלווה מורה

   ספרי הבית הצורך

וליצור  התלמידיםם את להעצי, הספר בית בתוך תהליכים להניע תלמידים קבוצת יכולה מצומצמת בהשקעה

  .הספר בית בתוך חברתית סביבתית הנהגה

, התלמידים. הספר בבית שינוי תהליכי להוביל המעוניינים תלמידים של נבחר גוף הינה הירוקה המועצה

 המועצה. הקרובה והסביבה הקהילה למען ופעילויות תוכניות ומפעילים חווים, לומדים, מלווה מורה בשיתוף

   .הספר בית בקהילת התנהגותי שינוי להוביל ושואפת חברתיים סביבתיים בנושאים פועלת

 בנושאי שיא בימי פעילות לאירגון; במשאבים מושכל לשימוש; ירוק תו לקידום, למשל, לפעול יכולה המועצה

 הפצת, החצר טיפוח, פעילה הפסקה, אתר אימוץ, ילדים גני אימוץ (סביבתית קהילתית פעילות ליצירת; סביבה

  ).'וכד ספר בית עיתון, הדרכה, ידע

 התלמידים מועצת במסגרת ירוקה כוועדה או תלמידים מועצת ישיבות של במתכונת מתקיימים המפגשים

 צריכה לצמצום, למשל, ופועלים הספר בבית צרכים בוחנים עצמם התלמידים. חיצוני מנחה או מורה בהנחיית

 הם. בתהליך התקדמות ובודקים, הספר בית לקהילת רההסב עורכים, יעדים קובעים הם. שונים בתחומים

 הוא פורים (סביבתית ברוח חגיגות, שנייה יד שוק כמו, מובחנים קהילתית-סביבתית פעילות ימי לקבוע יכולים

 בעומר ג"ל עם התמודדות, ניקיון של לסוגיות יפה מתקשר פסח, סביבתי בהקשר לחגוג בקלות שניתן חג

  ).בשבט ו"ט וכמובן, והשחתה אוויר בזיהום מעלה ואשה הסביבתיות והסוגיות
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  נוער בני קבוצת ידי על מונהגים וקהילה סביבה -" לסביבה מחויבים"

 שעות 60 במסגרת תלמידים נדרשים לה אישית מחויבות במסגרת הנעשית, סביבתית לפעילות היא הכוונה

 ובתוספת שבועית במתכונתהתוכנית היא . ךהחינו משרד של אישית מחויבות תוכנית להוראת בהתאם ,שנתיות

  .מרוכזים ימים

  תוכן

  .האישית בותהמחוי מתקיימת במסגרתו הגוף סגרתבמ והמטופל בישוב הרלוונטי סביבתי נושא כל

   הנחייה

  .היישום גורם של מקצועי מלווה

   ספרי הבית הצורך

  . הנוער בני של מתפתחים עניין לתחומי מענה, "אישית מחויבות "במסגרת לעיסוק נוספת אפשרות

 תחום עצמם על לוקחים או הירוקים האירגונים אחד של שוטפת לפעילות מצטרפים בכך המעוניינים תלמידים

  .א"י-י שנת במהלך עוסקים הם בו משלהם ייחודי

 יכולים, פעיל סביבתי מגוף חלק להרגיש, שלהם המיידית הסביבה על בהשפעה להתנסות שמעוניינים תלמידים

  .להם המוכרת ובפלטפורמה מבוקר באופן בכך נסותלהת

 במסגרת הנדרשת רבהה הגמישות בשל המשתתף של גבוהים ואחריות מחויבות דורשת זו במסגרת פעילות

, קצרה בהתראה, שגרתיים לא ובשעות בימים לקריאה בהיענות צורך יש ,לעיתים. אחרת פעילות מבכל יותר, זו

, בצוות עבודה יכולת, ביטוי לכושר נדרשים זו במסגרת המשתתפים םתלמידי. בשטח להתרחשויות בהתאם

  .והתמדה רצינות
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  סביבתי בחינוך פרויקטים

  

 לימודים תוכניות באמצעות ולא ממוקדים פרויקטים באמצעות סביבתי בחינוך לעסוק בוחרים רבים ספר בתי

 על ניםמממו מהפרויקטים חלק. שונים גורמים של ובהנחיה פעולה בשיתוף נעשים רבים פרויקטים. מתמשכות

 מלאה בהתאמה מתקיימות אלה תוכניות. ועוד שונות קרנות, מקומיות רשויות, הסביבה להגנת המשרד ידי

  .דוגמאות מספר להלן. ויכולותיו הספר בית לצרכי

  ישראל של יופי

 לנושא מודעותה את לשפר :המטרה. פראט וקרן שוסטרמן קרן, הטבע להגנת החברה של משותף פרויקט

  . בפרט בארץ הניקיון מצב את ולשפר בכלל העתיד דור בקרב הניקיון

 אלא, בעצמם לנקות רק לא שמשמעותו, "הלאה המסר את להעביר "מתחייבים לתהליך השותפים הספר בתי

 םסדירי ניקיון בימי ביטוי לידי בא הפרויקט. ללכלך כדאי שלא אחרים ולשכנע ולהסביר, ללכלך לא כל קודם

 הופך הניקיון ובה רחבה סביבתית פעילות מתקיימת במסגרתה אשר, הקהילה שותפה להם הישוב במקומות

, הפסולת נושא עם בהיכרות ביטוי לידי בא החינוכי התהליך. ומקיימת סביבתית מהתנהגות אינטגראלי לחלק

 בשיתוף, זאת כל. לאומיהבינ הניקיון יום עם והיכרות הקרובה בסביבה המצב סקר, הפסולת לצמצום דרכים

 בעשייה התלמידים שותפים, לכאורה מצומצם בנושא עיסוק בעקבות, כך. ביישוב ההחלטות ומקבלי הקהילה

  . מקיימת בלתי והתנהגות לכלוך, פסולת של הבינלאומיות ואף הלאומיות למשמעותיות נחשפים, משמעותית

  כנרת סובב שביל

 זכותו על לשמור מנת על. וגידורם הכנרת חופי של סגירתם רקע לע הטבע להגנת החברה ביוזמת פרויקט זהו

, מסומן רגלי טיול מסלול -' כנרת סובב שביל 'את החברה מקדמת ,החופים לאורך חופשי למעבר הציבור של

, הטבע להגנת החברה של החינוכית מתפישתה כחלק. המים לשפת ניתן ככל קרוב הכנרת את יקיף אשר

 חינוכית לעשייה יירתמו אשר, הארץ רחבי מכל נוער קבוצות ידי על ראשון בשלב יוכשר שהשביל הוחלט

  .משמעותית

 היום עד. הכנרת לחופי מסומן טיולים שביל של אחד מ"ק היה לא, שנים מספר לפני, הפרויקט בראשית

 ממחצית יותר ישראל שבילי לסימון הוועדה י"ע וסומנו ונוער תלמידים קבוצות ידי על להליכה הוכשרו, )2008(

   !מ"ק 35, הכנרת חופי

 הם זו במסגרת. כנרת בשביל ממוקדת פעילות של יותר או ליום מגיעים לתוכנית השותפים הספר בתי תלמידי 

 ,השביל בפיתוח חלקם את תורמים וגם לכנרת הנגישות של וחשיבותה השביל חשיבות את וחווים לומדים
 יש. לאומי ערך בעלת לעשייה הספר בתי תלמידי שותפים, זה ןבאופ. בו חלקים בניקיון או השביל בפריצת

, החופים ניקיון כמו ,לאגם הנוגעת מתמשכת פעילות שמקיימות ,לכנרת הסמוכים ספר מבתי, תלמידים קבוצות

 .'וכד ההיקוות אגן, המים מקורות
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  מקומי בגוון פרויקטים

 רשות של לתוכנית הבסיס את מהווה ,ייחודית עיתטב כסביבה ,ישראל של החוף מישור ."החולות ידיד" 

 ספר מבתי תלמידים מאמצים, התוכנית במסגרת. הקהילה בשיתוף וסביבתם הים חופי לשמירת והגנים הטבע

 שינוי לחולל היא התוכנית מטרת. החוף ברצועת מוכרזות טבע בשמורות הממוקמים אתרים, החוף במישור

 יוצאים ,התוכנית במסגרת. הטבע משאבי על לשמירה קשרבה המשתתפים של ובהתנהגות בתפיסה

 הספר בית תלמידי כל בהשתתפות שיא יום מתקיים התוכנית ובסיום בשנה סיורים לשלושה התלמידים

 המצטרפים ספר בתי. 'ו כיתה ותלמידי ים/המחנכות, למדעים המורה ידי על ומועבר מתוכנן השיא יום. וההורים

 עם בשילוב בסיורים וההדרכה הפעילות מערכי את לבנות מנסים במהלכה מורים השתלמות מקיימים לתוכנית

, מקצוע אנשי עם ומפגש, החווייתיות ,להדרכה בנוסף. והשפה ההיסטוריה, הגיאוגרפיה, המדעים הלימוד נושאי

, חבלים באמצעות שבילים סימון, גזם ופינוי גיזום כגון, השמורה לטובת שונות בעבודות גם התלמידים עוסקים

  . מהאזור שנעלמו צמחים של ושתילה פולשים צמחים עקירת

 באלונה האזורי הספר בית את המוביל הנושא הוא הכחדה בסכנת הנמצא האדום הבז ."האדום הבז"

 במארג מקומו, לו האורבות הסכנות, חייו אורחות, האדום הבז את מכירים התלמידים). אלונה אזורית מועצה(

 תיבות הכנת באמצעות האדום הבז של המחייה סביבת של אקטיבי בשימור שותפים דיםהתלמי. 'וכד החיים

 הפרויקט. והדרכה הסברה ימי ידי על התושבים מודעות והעלאת בסביבה הבזים אחר מתמשך מעקב, קינון

  .חשמל וחברת הטבע להגנת החברה של הצפרות מרכז בשיתוף הוא

 עדר בתוכו הלוכדים, סואנים בכבישים ומכותר ושליםיר במרכז נמצא הצבאים עמק. "הצבאים עמק"

 עוסקים התלמידים. מקומיים ופעילים הטבע להגנת החברה עם פועלים בעמק הגובלים הספר בתי. צבאים

 השטחים חשיבות את, להם האורבות הסכנות את, והצבאים העמק סיפור את ולומדים העירוני הטבע בנושא

 ציבורי כשטח הצבאים עמק בשמירת וחשוב נוסף נדבך בפעילותם ומהווים, ירושלים ולתושבי לצבאים הפתוחים

  .עירוני טבע וכאתר ירושלים בלב פתוח

 נושאים. בנייה של ומתמשך מהיר תהליך מתרחש, חדשה כעיר, במודיעין. "ארכיאולוגית חפירה"

 בלב פתוח בשטח ארכיאולוגי אתר. המתפתחת בעיר חשובים עירוני וטבע פתוחים שטחים כמו סביבתיים

 והשייכות הזהות תחושת ולחיזוק הפתוח השטח לשימור משאיפה כחלק בארכיאולוגיה לעסוק מושך, העיר

 האתר את לשמר במטרה מתמשכת קהילתית לחפירה חברו' קולג יוניון והיברו הטבע להגנת החברה. למקום

 בישוב הארכיאולוגי הרצף את מכירים ,בכלל בארכיאולוגיה עוסקים בישוב הספר בתי. שר בגבעת הארכיאולוגי

 השטח הופך בכך .לציבור פתוחה החפירה. מודיעין של בעבר נוסף נדבך לחשיפת שנה בכל ושותפים, בפרט

  .פתוח ציבורי כשטח בשימורו בצורך ההכרה וגוברת ציבורי עניין בעל לשטח הפתוח

. שיקומו למען לפעול נרתמו, הנחל תקהיל את ומהוות הנחל זוריבא השוכנות אוכלוסיות ."ציפורי נחל"

 הרשות ,הטבע להגנת החברה, לישראל קיימת קרן, והגנים הטבע רשות, הנחל מנהלת שותפים לתוכנית

 עם מתמודדים הם. ועברו מקורותיו, הנחל על לומדים התלמידים. זוריבא וערביים יהודים ספר ובתי המקומית

 בסיורים משתתפים, בנחל חלקים מאמצים התלמידים, זו מסגרתב. העתיד למען לשיקומו ופועלים בהווה מצבו

  .הקהילה לרווחת פתוח ציבורי כשטח ושיקומו הנחל לשימור שותפים ובכך, נטיעותבו צעדותב, מודרכים

 הנחל מסביבת וערבים יהודים תלמידים שותפו צלמון בנחל גם, ציפורי בנחל לפרויקט בדומה ."צלמון נחל"

 והופעל נבנה הפרויקט. בשמורה שהתקיים הייחודי הסביבתי הגישור בתהליך מקדהשהת, משותפת בלמידה

  . והגנים הטבע רשות ידי על
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  ארציים פרויקטים

. עירוניים הבין החופים מצב את לשפר במטרה שפותח, הסביבה להגנת המשרד של פרויקט: "נקי חוף"

 באתר מתפרסמים הנתונים. אחיד באופן ופיםהח ניקיון נבחן ובו חופים מדד פיתח הסביבה להגנת המשרד

 פתוחים שטחים על, החופים חוק על לומדים התלמידים. ישראל חופי לשימור בפעילותו נדבך ומהווים המשרד

 בכל לתוכנית השותפים התלמידים. 'וכד חוף שימושיעל , בחוף טבעיים והלא הטבעיים המרכיביםעל , בכלל

  .החופים מצב לשיפור בכך ושותפים שנקבעו המדדים פי על באזורם שנבחר החוף מצב את בוחנים הארץ

 מנקודות החל. בסביבה הנוגעים נושאים סימון הכולל, הטבע להגנת החברה של פרויקט: "ירוקה מפה"

 ועד, שנייה יד חנויות, אופניים שבילי, עירוניים הליכה מסלולי, חברתי/ סביבתי עניין בעלי מבנים, שונות איסוף

 את מכירים, זו בתוכנית השותפים תלמידים .'וכד ורעש ריח מפגעי, חוקית בלתי מזבלה, סביבתיים מפגעים

 המפות. מפות על המועלים נתונים ואוספים, שבה והשליליים החיוביים ההיבטים את מגלים, הקרובה סביבתם

 מפות של עולמי ךמתהלי חלק הוא הפרויקט. שלה הסביבה את שונה מסוג בצורה לקהילה ועוזרות מופצות

  .הקרובה בסביבה לשינוי ותורמות פההמ את היוצרות הן הקהילות בו, ירוקות
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 סביבתי בחינוך הערכה – שלישי חלק

  

כפי שראינו בחלק הקודם של . הסביבה כלפי והתנהגות, ערכים, מודעות, ידע בתחום מטרות הסביבתי לחינוך

 התלמידים של התנהגות ולשנות עמדות לפתח במטרה תחינוכיו תוכניות מפעילים רבים ספר בתי, המקראה

 התוכניות של הן, הערכה פעילות נדרשת סביבתי בחינוך גם, חינוכית תוכנית לכל ביחס כמו. הסביבתי בהקשר

 היא) 1: עיקריות מטרות ארבע יש להערכה .הספר בית וצוות המורים, התלמידים עוברים אותו השינוי של והן

 דין לתת מאפשרת היא) 2; שונים במדדים עוברים הם אותו השינוי ומהו משתתפיםה לומדים מה מבהירה

 של והאפקטיביות הביצוע לגבי, התוכנית את מפעיליםה או המממנים לאלה במיוחד, דורש לכל וחשבון

הערכה ) 4; בהמשך והתוכניות הפעילויות של איכותן לשיפור תורם ההערכה מן שעולה המידע) 3; התוכנית

  .הסביבתי בחינוך העוסקים ספר ובתי גופים, אירגונים של התמקצעות ומעצבת מקדמת

. אלו בתוכניות הלומדים התלמידים להערכת והן והפעילויות התוכניות להערכת הן מתייחסות הללו המטרות

 הפעילות מבנה: כגון, עצמה לתוכנית הקשורות קטגוריות מספר כוללת החינוכית והפעילות התוכנית הערכת

 לידע מתייחסת המשתתפים הערכת. ועוד המשתתפים של הרצון שביעות, הביצוע איכות, הביקוש, תוכנהו

 ההערכה של היבט כל. ועוד ההתנהגותי או/ו הריגושי, הערכי בתחום לשינוי או להשפעה, למיומנויות, הנרכש

  . מתאימים הערכה כלי באמצעות נבדק

 יכולה ההערכה. ההערכה את יבצע מי היא הראשונה החלטהה, לתוצריה או לתוכנית הערכה עורכים כאשר

 הערכה (לתוכנית השותפים ידי על להתבצע יכולה היא, )חיצונית הערכה (חיצוני מקצועי גורם ידי על להתבצע

, לדוגמה. ההערכה במטרות קשורה זה בעניין ההחלטה. וחיצונית פנימית הערכה בין לשלב יכולה והיא) פנימית

 שתתבצע להניח יש, אחרות לתוכניות בהשוואה המסוימת התוכנית השפעת את לבדוק יאה המטרה כאשר

 של בשילוב או, פנימית בהערכה להסתפק ניתן, התוכנית את לשפר היא המטרה כאשר. חיצונית הערכה

  .וחיצונית פנימית הערכה

הם תלויים גם בהשוואה ו והפעילות התוכנית למטרות בהתאם נקבעים הפעילות או התוכנית של ההצלחה מדדי

 של שיטתית הערכה. הרלוונטית המקצועית בספרות מוצגהו דומות בהערכות נצבר אשר לניסיון שנעשית

, להעריך צריך מה :כמו, התהליך את יעצבו אשר שאלות מספר של ראשוני בירור מחייבת חינוכית פעילות

 ?השפעה יש לפעילות האם: הוא עיקריה הקריטריון לעיתים. קריטריונים מול נעשית הערכה כל ?ומדוע

 המטרות את להגדיר יש, כלומר. הושגו המטרות האם תקבע וההערכה הפעילות למטרות מתייחסת ההשפעה

 יש, להתבצע יוכל אכן שהתהליך מנת על ?ההערכה ליישום הנחוצים התנאים מהם :היא נוספת שאלה .בבירור

  :הבאים התנאים של בקיומם צורך

 קיום, הספר בבית הסביבה למען הפעילות הגברת כמו ,להערכה ניתניםש פעילויות או תוצרים איתור •

 ההתנהלות שיפור, בסביבה קהילתית בפעילות הספר בית מעורבות, ספרית בית לימודים תוכנית

 .ועוד ס"ביה של הסביבתית

 בחינוך תוכניותשב מכיוון .ההערכה ועורכי הפעילות מקיימי בין אחריות של ברורה וחלוקה הדדי אמון •

 חשיבות יש, סביבתיים אירגונים, מקומית רשות, הורים, מורים, תלמידים: רבים מעורבים יש סביבתי

 ולעשות בהפעלתה פעולה לשתף, ההערכה מטרות את לכוון במטרה, אמון של תנאים ליצירת יתרה

 .בממצאיה שימוש

 תהליך משך את יגדירו להא כל: מתבצעת הפעילות בו והמרחב הפעילות תחום, הזמן הגדרת •

 .המידע ייאסף והיכן וכיצד ההערכה

 מה את יבדקו אשר, מתאימים הערכה כלי פיתוח; ההערכה תהליך וניהול אירגון, תכנון: מומחיות •

 בניגוד .המסקנות והצגת סיכום, הנתונים וניתוח עיבוד; שוב בהם להשתמשיהיה  אפשרוש שתוכנן

. הצפויים התוצרים של והן בהפעלה הן מגוונים ממדים יש סביבתי בחינוך, רבות חינוכיות לתוכניות

 .הפעילות תחומי כל את יקיף ושהתהליך מיומנים יהיו ההערכה שעורכי חשוב, לכן
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  התוכנית תפוקות הערכת או הלומדים הערכת

 הן וספותנ מטרות. סביבתית-פרו התנהגות ואימוץ לסביבה אכפתיות פיתוח הן סביבתי חינוך של העל מטרות

 הממדים כל את לבחוןשאמורה  הערכה, לכן. ביקורתית חשיבה וטיפוח, ובעיותיה הסביבה על ידע הקניית

 להיות צריכה היא ולכן פעמי חד אירוע להיות יכולה אינה זה מסוג הערכה. וכוללנית מורכבת להיות חייבת

 שיפורה לשם התוכנית ומפעילי נימתכנ בידי כלים לתת צריכה הערכהה. הלמידה תהליך כל לאורך משולבת

 ידי עלהן , התלמידים ידי על הן להתבצע צריכה ההערכה .מעצבת הערכה להיות צריכה היא ולכן המתמיד

, חיצוניים לגופים מידע לספק מיועדת ההערכה כאשר. לתוכנית השותפים נוספים גורמים ידי עלהן ו המורים

  .ומסכמת כמותית גם להיות צריכה היא ,הסביבה להגנת והמשרד החינוך משרד כמו

 .מספקים אינם אלה כלים אולם, סביבתית והתנהגות מודעות הבודקים ,אחדים) כמותיים (הערכה כלי קיימים

 היסודי הספר בבית תלמידים של סביבתית אוריינות להערכת כלים לספק המיועד, בטכניון מחקר נעשה ,כיום

 נעשה בהם הכלים אחד. רחבה הסכמה הייתה עליהם הערכה כלי והניב לא בעבר שנעשו מחקרים. יסודי והעל

. CHEAKS  - Children Environmental Attitudes and Knowledge Scaleמאנגלית מתורגם שאלון הוא שימוש

901-ה בשנות שנערכו מחקרים בשני שימוש נעשה זה בשאלון
2008-וב 

2
 ושימש בישראל פותח נוסף שאלון. 

ב שנעשה במחקר
 מנת על תוכניות ומפעילי מורים לשמש יכולים ,אחרים גם כמו, אלה שאלונים.  -32007

 תמונת מספקים הם שאין הוא העיקרי חסרונם. זמן לאורך התלמידים התנהגותבו במודעות השינויים את לבדוק

 לנקוט, פתרונות למצוא, שאלות לשאול יכולת הכוללת הביקורתית בחשיבה בעיקר ,החלים השינויים על עומק

 שיוצגו, אחרים ואמצעים, אירועים חקר שאלוני כמו, פרשניים הערכה כלי נחוצים ,כך לשם. אותן ולנמק עמדות

  .בהמשך

  

  למידה לשם הערכה

, הלמידה תפוקות על מידע לתת ותכליתה הלמידה תהליך סיום לאחר המתרחשת, הלמידה של להערכה בניגוד

, זו גישה לפי. הלמידה של מתמשך לשיפור כליגם  אלא, לדיווח כלי רק לא בהערכה רואה למידה לשם הערכה

 ולשפר לכוון יכולים ולכן, הלמידה על ערך רב מידע גם לספק היכולים, למידה כלי הם להלן שיוצגו םאמצעיה כל

  .המורה ה/זקוק לו הלמידה על המידע את לתת גם אך, אחד מצד התלמיד של למידתו את

  

 4עיםאירו חקר באמצעות הערכה

 דילמה או בעיה המציג, בדוי או אמיתי, כתוב סיפור הוא אירוע. כאחד והערכה הוראה אמצעי הוא אירוע חקר

 אירועים חקר המשלבת הוראה. הלומד של יום היום חיי על השלכה לה שיש, חברתית או/ו מדעית, סביבתית

 יכולה הלמידה. קרובים ספיםנו לנושאים והרחבה לאירוע הקשורות שאלות מעודדת, האירוע על מתבססת

 חשיבה פיתוח מעודדת אירועים חקר באמצעות למידה כי, טוענים שונים חוקרים. שיתופית למידה להיות

 אירועים בחקר השימוש. התלמידים של המוטיבציה רמת עולהבעזרתה , כן כמו. ויצירתית ביקורתית, מורכבת

                                                                 

1
 Dori, Y.J., & Tal, R.T. (2000). Formal and informal collaborative projects: Engaging in industry with 

environmental awareness. Science Education, 84, 95-113. 

 תזה. בותיתתר רב בחברה סביבתית מעורבות לעידוד חברתיים-סביבתיים פרויקטים). 2008. (א, אלקחר  2

  טכניון, והמדעים הטכנולוגיה להוראת המחלקה, דוקטור לתואר

3
מכון הערבה ללימודי הסביבה . אוריינות סביבתית במערכת החינוך בישראל). 2007(' וחוב. א, טל  

  ואוניברסיטת בן גוריון

4
אין . ם בטכניוןהדוגמה לקוחה מעבודת הדוקטורט של ענת אברמוביץ מהמחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעי 

  לעשות שימוש בחומר ללא רשות המחברת
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 כישורי תוחיבפ ומסייע ואתיים סביבתיים, חברתיים יםבנושא התלמידים של ומעורבותם ידיעותיהם את מעמיק

  .גבוהים חשיבה

  :הנה דוגמא לחקר אירוע לשם הערכה

 במי בשימוש קשורה', י בכיתה הלומדים תלמידים של הסביבתית האוריינות הערכת לשם שנבחרה ,הדילמה

 מוצגת התלמידים בפני. קיבוץה לפרנסת ותורם גדי עין לקיבוץ השותף, "יפאורה "מפעל ידי על גדי עין מעיין

 הקונפליקט של זיהוי הדורשות שאלות על לענות נדרשים הם מכן ולאחר, בעיתונות מפירסום הלקוחה הדילמה

 בפעולות הצורך זיהוי וכן ,אפשרי פתרון של הצעה/זיהוי, עמדה והבעת הנמקה, טיעון, חברתי-הסביבתי

  .הנדרשות והמיומנויות השאלות ולאחריו האירוע צגמו להלן. אלה פעולות חשיבות של והבנה סביבתיות

  

  . התלמידים תשובות את להעריך ניתן פיו על מחוון מפתחים, המטלות וכתיבת הדילמה בחירת לאחר

  .סביבתית אוריינות המפתחות הערכה ומשימות לימודיות משימות לפתח ניתן ,דומה באופן
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 מעיין עין גדי, מצינור לבקבוק

10.04.06, הירוק הגל :מתוך מעובד  

 http://www.ecowave.org.il/alaperek_new.php?ind=237ב: זמין  

  

 מכסת את להגדיל גדי עין וקיבוץ יפאורה לחברה לאפשר הכוונה כנגד למאבק יוצאת הטבע להגנת החברה

 להגנת החברה קוראת, המאבק במסגרת. גדי עין ממעיין) מינראליים מים (בבקבוקים למילוי הנלקחים המים

, והגנים הטבע ורשות גדי עין קיבוץ, המים נציבות בין המתגבש ההסכם נגד עצומה על לחתום לציבור הטבע

 .השמורה והרס לייבוש יביא, שלטענתה

  

 בארץ המיוחדים המקומות אחד הינו, המלח ים וחוף ודהיה מדבר מצוקי למרגלות הנמצא, גדי עין המדבר נווה

 זוריבא הנובעים מתוקים מים שפע - ומנוגדים קיצוניים מאפיינים של בשילוב הוא המקום של ייחודו. ישראל

 עם של ובהיסטוריה במורשת כבוד של מקום גדי עין המדבר לנווה. בעולם המלוח הים לחוף צחיח מדברי

 שמקורם חיים ובעלי צמחים מיני בו למצוא ניתן. כוכבא בר ומרד הגדול המרד דרך ,ושאול דוד מימי, ישראל

 גדי עין תושבי את המים שימשו ,הרחוק בעבר. ומים חום של שילוב בשל גדי בעין מצויים והם, באפריקה

  . המקום התפרסם בזכותם אשר הבשמים חלקות להשקיית ההיסטורית

  .ושתייה רחצה, נוי גינות, לחקלאות אלה במים ואורחיו גדי עין בוץקי תושבי משתמשים שנה כחמישים מזה

  

 המפעל. גדי עין וקיבוץ יפאורה חברת של משותפת בבעלות" גדי עין מי "המים מפעל הוקם שנים כשבע לפני

 הטבע להגנת החברה. גדי עין מעיין ממי לשנה מים) ק"מ (מעוקב מטר 6,000 של בהיקף מים הקצאת ביקש

. בשמורה יפגעו העתידיות הדרישות וכי, בעתיד מים יותר ךויצר זה מפעל כי בטענה המפעל הקמתל התנגדה

 בעת שביקש מהכמות 20 פי, גדי עין ממעין בשנה מים ק"מ 120,000 – מ יותר המפעל נוטל היום כבר, ואכן

  .מתייבשת שמתחתיו ובמדרון המעיין סביב הצמחייה ,כתוצאה. כולו המעיין משפיעת וכשליש, הקמתו

  

. המעיין מי בכל כמעט להשתמש שיאפשר הסכם עומד הפרק ועל הייצור היקף את להגדיל המפעל מבקש כעת

  . גדי עין מעיין זורילא ערוגות מנחל בצינור מים יועברו, כפיצוי

  



108 

 

  : ענה על השאלות הבאות

 ]זיהוי קונפליקט[ ? "גדי עין מעיין "באירוע המוצג הקונפליקט מהו )1

  

 מנחל צינור באמצעות מים לסביבה יחזירו הם כי המעיין מי את לנצל יכולים שהם טוענים פעלהמ אנשי )2

 פגיעה ללא הקיבוץ כלכלת לטובת המים מפעל את לפתח יוכלו כי, המפעל אנשי סבורים, זה באופן. ערוגות

 . בסביבה

 בעצם הוא המים בזרימת" משחק "כל. מיסודה מוטעית זו גישה כי סבורה הטבע להגנת החברה"

 בעסק מדובר ,דבר של בסופו. מדבר בנווה נובע מעיין של הטבעית התפקוד יכולת לגבי סיכון לקיחת

  )2006, הגל הירוק..." (חלופה לו שאין קיומי בכורח ולא, בבקבוקים מים המוכר

  . ומדוע מזדהה אתה דעה איזו עם י/ציין  )א

 מהאפשרויות אחת י/סמן? המדובר בנושא לפעול ה/צריך /ה/יכול ה/את שכאזרח ה/מאמין ה/את האם  )ב

 .בחירתך לגבי י/פרט, שתיהן את או

  ]והנמקה, טיעון, עמדה הבעת[

  

 הטיעון לצורך בהם י/שתשתמש הנתונים כל על י/חשוב .מינרלים למים המפעל את לייצג שנבחרת נניח) א )3

 .היטב קתומנומ מוסברת בצורה טענותיך את הציגי/והצג) הנתונים ברשימת להיעזר ניתן(

 לצורך בהם י/שתשתמש הנתונים כל על י/חשוב. המפעל להרחבת המתנגדים את לייצג שנבחרת נניח) ב

  .היטב ומנומקת מוסברת בצורה טענותיך את הציגי/והצג) הנתונים ברשימת להיעזר ניתן (הטיעון

  

 ותנאי חיים ובעלי צמחים גווןימ. 3, מנוצלות מים כמויות. 2, המעיין של שפיעה כמויות. 1: נתונים רשימת

  .המים ממפעל למדינה הכלכלית התועלת. 5, המים ממפעל לקיבוץ הכלכלית התועלת. 4, שלהם הקיום

  ]והנמקה, טיעון, הבעת עמדה[

  

: הארץ למערכת כתב, החקלאות משרדב הטבע על לשמירה המדור של מקימו 1958-ב שהיה, פז עוזי ר"ד )4

. הירוק הבצבע למרחקים שהתבלטה, שבה הצמחייה בשפע מקסימה מדבר נאת הייתה ... גדי עין נאת"

 שגזלו לאחר, מיובש שמתו ושיחים עצים של מצבות יער אלא גדי עין למעיין שמתחת במדרון נותר לא כיום

 . .." .מימיהם את

 אם ההבדל מה חקלאות לצורכי המעיין במי להשתמש לו הותר חוק פי שעל מכיוון כי טוען גדי עין קיבוץ 

 . כבקבוק מעוצב בפלסטיק או, פומלה או מלון של בקליפה אותם' אורז 'הוא

 י/נמק, לא אם, הפתרון מהו י/ציין, כן אם? הצדדים שני על מוסכם שיהיה פתרון למצוא ניתן האם

  . הצדדים שני על מוסכם שיהיה פתרון יתכן לא מדוע

 ]והנמקה, טיעון, הבעת עמדה[
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  . גדי עין מעיינות לשמירת למאבק אליה להצטרף לציבור בקריאה יוצאת הטבע להגנת החברה )5

  .אותה ת/מבצע היית אם מהפעולות אחת כל לגביי / ציין. לפעולה רעיונות מספר לפניך  .א

  לא  כן  רעיון  

       בנושא מוסמכים לגורמים מכתב כותב  1

      בפארק הבנייה כנגד עצומה על חותם  2

       ציבוריים במקומות הציבור לכלל מידע מחלק  3

      ישראל רקעימק מנהל נגד מאורגנת בהפגנה משתתף  4

      בשטח הבעיה את להבין כדי באיזור לסייר יוצא  5

      למאבק להצטרף) בתנועה, בכתה (חברים לשכנע מנסה  .6

      המאבק לטובת כסף סכום תורם  .7

  

 .בטבלה מוזכרות ולא ת/מבצע שהיית נוספות פעולות י/ציין  .ב

  .בחירתך י/נמק, עבורך ביותר החשובות שהן השתיים את הפעולות מבין י/בחר  .ג

  

  ]הנמקה; שונות סביבתיות פעולות חשיבות זיהוי[

  

  )WIKI(ויקי / פורום מתוקשב )1(

 נוער בני. Talk Backs באמצעות להגיב לציבור מאפשר באינטרנט) אחרים רבים ואתרים (חדשות אתר כל, כיום

. משותף עניין לותבע וירטואליות בקהילות ומעורבים, מפרסמים הם אותם בלוגים כותבים מבוגרים וגם רבים

  .הדדי באופן הכתוב מסמך של ועריכה כתיבה המאפשרים, )ויקיפדיה למשל (ויקי דפי בכתיבת מעורבים אחרים

 בנושאים ודיון שיח לצורך למדי מועט שימוש נעשה אלה באתריםש אלא, אינטרנט אתרי יש ספרה בתי רובל

  .למידה וחומרי מידע להעברת משמשים ורובם, ערכיים

, התקשורת בכלי שנדונו סביבתיים נושאים לאתר, סביבתי חינוךב בקורס סטודנטים חויבו, בטכניון נערךש יבניסו

 מדוע לכתוב והתבקשו, הקורס לאתר העלאתה ידי על לקורס חבריהם לידיעת הכתבה או הידיעה את להביא

  . 'וכד מטרידה, חשובה, מעניינת הבעיה

, ופעילה מתמשכת דיונים לזירת הפך, הקורס של חובה מטלת גרתבמס לפעול שהחל, הפורום, קצר זמן תוך

לאחר ו הסתיים שהקורס לאחר רב זמן חברתיים-סביבתיים עניינים על ולדון להתבטא המשיכו והסטודנטים

 והן, ידע הן, מודעות הן פיתחו שהסטודנטים היה וניכר, ועלתה הלכה הדיונים רמת. שכבר קיבלו את ציוניהם

  . הקורס של ההוראה צוות של בלבד וראשונית קטנה במעורבות זאת כל. שנדונו שאיםוהנ כלפי ברורות עמדות

 שונים ספר ולבתי, ויקי בטכנולוגית הדדיים מסמכים של בכתיבה להערכה וגם ללמידה שימוש לעשות ניתן, כיום

  .ולמידה הוראה כדרך ליישמה ואפשרות אליה גישה יש

 ובהסכמת, קבע באופן בפורום שימוש נעשה, הוראה כדרך מתוקשב ורוםבפ לשימוש הראשון הניסיון מאז

 לצורכי םסטודנטיה של הסביבתית האוריינות התפתחות אחר גם עקב צוות ההוראה של הקורס הסטודנטים

, והצדקות נימוקים, בידע שימוש ולבחון זמן לאורך הסביבתי השיח מאפייני אחר לעקוב ניתן, בדרך זו. מחקר

  .לספר גאים הלומדים עליה סביבתית פעילות אחר וגם, עמדות של ביטוי

 ההערכה את וגם השיח, הלמידה את לקדם יכולים לומדת קהילה של יצירה המאפשרים, מתוקשבים םכלי

  .סביבתי בחינוך
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  מפות מושגים )2(

, יתעצמ והערכה למידה ככלי הלומד את משמשת המפה .מסויים בנושא ידע לאירגון כלי היא מושגים מפת

 המוצגים, ממושגים מורכבת מושגים מפת. הנושא של וההבנה הידע להערכת גם המורה את לשמש ויכולה

 מפות מוצגות להלן. המושגים בין הקשרים את המבטאים חיצים מקשרים כשביניהם, מלבניים תאים בתוך

 במספר מזו זו תנבדלו המפות". ירואו איכות "המושג של מפה להכין שהתבקשו תלמידים שני של מושגים

 . המוצגים המושגים גווןיבמ וגם המושגים בין הקשרים גווןיבמ, המפה של ההירארכיות במידת, המושגים

 

 

  .1 מפה
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  .2 מפה

  

  

  

. בקרה אמצעילו תקנותל, לחוק קשורים 2 במפה מהמושגים חלק. מושגים של יותר רב מספר כוללת 2 מפה

 יותר נכון המדעיים המושגים הצגת אופן גם. 1 ממפה הירארכית פחות והיא רוחב קשרי יותר מכילה המפה

 ורחבה טובה 2 מפה את ה/שצייר ה/התלמיד של ה/שהבנתו להסיק ניתן, מכאן. 1 למפה בהשוואה 2 במפה

  .1 מפה את שציירה ה/התלמיד של ה/מהבנתו יותר

 

  תלקיט פעילות )4(

. סביבתי בחינוך וחשוב מרכזי הוא הסביבה למען תוהקבוצתי האישית הפעולה מרכיב, שכבר טענו קודם כפי

 פעילות שכן, הסביבתי החינוך בתהליך מתקדם שהוא ככל פעילותו מעגלי את ירחיב המעורב שהתלמיד מצופה

, אחרת לימודית לפעילות בניגוד. סביבתית אוריינות של גבוהה רמה ומבטאת הלמידה של תוצר היא סביבתית

 או מורה להערכת, )התלמיד של (עצמית להערכה זוכה שלא וכמעט מתועדת מידת לא הסביבה למען הפעילות

  . נוספים גורמים של הערכהל

 בכתיבה המלווה, אמנותיים אמצעיםשל  גווןימ ובאמצעות צילום באמצעות הסביבתית הפעילות של תיעוד

 אירוע להוות יכולה) רוכהבתע( התלקיטים של פומבית הצגה. כאחד והערכה למידה כלי להיות יכול ,רפלקטיבית

 .מתמשכת סביבתית לפעילות סיכום
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 בארץ מרכזיים אירגוניםהפעילות של המשרד להגנת הסביבה ו – רביעי חלק

 סביבתי בחינוך העוסקים

 עוסקים אחרים, כוללת לימודים תוכנית מפתחים חלקם. סביבתי בחינוך העוסקים רבים אירגונים בארץ קיימים

 ואחרים, ובקהילה הספר בבתי בעבודה בעיקר העוסקים אירגונים יש .)ציפורים למשל (מסוים בנושא

. ויכולותיו אופיו, לחזונו המתאימים מודלים פיתח אירגון כל. ויערות גנים, בשמורות בהדרכה בעיקר המתמקדים

, טל' ר, נוסף למידע (השונות בצורותיו סביבתי בחינוך הפעילים הגופים כל הצגת מאפשרת לא זו מסגרת

2004
1

  .בישראל המובילים האירגונים יוצגו אך, )

  

  

  הסביבה להגנת המשרד

 בתוקף. הסביבה איכות נושאי על הממשלה מטעם אחראי הסביבה להגנת המשרד

  . לאכיפתם ופועל הסביבה איכות על לשמירה תקנים מפתח, חקיקה מקדם הוא תפקידו

 טיפול, המיחזור תחום זה ובכלל מוצקה בפסולת יפולהט קידום: הם המשרד של העיקריים הפעילות תחומי

 הפחתה, הסביבה איכות על בשמירה הציבור מעורבות הגברת, אוויר זיהום ומניעת צמצום ,מסוכנים בחומרים

 האדם לרווחת מחויבות תוך האקולוגיות המערכות על שמירה, ישראל של המים מקורות זיהום של ומניעה

   . הבאים ולדורות הזה ורלד ומורשת נוף, טבע ולערכי

   והסברה החינוך אגף

 קיימא בר לפיתוח חינוך עקרונות בהטמעת מתמקדותבמשרד להגנת הסביבה  וההסברה החינוך אגף פעולות

 המדינה תושבי כל בקרב מקיים חיים אורח לעידוד פועל האגף. ובקהילה הפורמאלית החינוך במערכת

 תהליכי במסגרת. וקמפוסים סים"מתנ, ילדים גני, ספר בתי" : ירוקים חינוך למוסדות הסמכה "תהליכי באמצעות

 להוביל שמטרתו קהילתי סביבתי פרויקט מפעילים, הסביבה נושאי בלימוד מרחיבים החינוך מוסדות, ההסמכה

  . במשאבים מושכל שימוש י"ע מקיים באופן ומתנהלים, לסביבה הקהילה ביחס שינוי

 ביחידות, המשרד במחוזות הסביבתי החינוך רכזי ומקדמים יוזמים, ייהלעש מתרגמים האגף מדיניות את

  . המגזרים ובכל הארץ רחבי בכל הסביבה לאיכות הערים ובאיגודי המקומיות שברשויות הסביבתיות

, מקומיות רשויות, ספר בתי עם מקומית וברמה ארצית ברמה רבים פעולה שיתופי מקיים והסברה חינוך אגף

  . הסביבה איכות נושאי את לקדם המעוניינים נוספים וגופים ירוקים ניםאירגו, סים"מתנ

 חינוך נושאי לקדם שמטרתה והסברה חינוך בפעילות כספית לתמיכה מסלול מפעיל הסביבה להגנת המשרד

  . והמשרד האגף למטרות בהתאמה שנקבעים סביבתי

 של האינטרנט באתר המתפרסם תמקומיו ברשויות לתמיכה קורא קול מנגנון באמצעות מתבצעת התמיכה

 איכות רכזי, למורים והשתלמויות קורסים: הבאים לתחומים ניתנת המשרד תמיכת .הסביבה להגנת המשרד

 תהליכי, המקומיות ברשויות קיימא בר לפיתוח אסטרטגיות תוכניות הכנת, ועוד נוער, גננות, בקהילה סביבה

  . סביבה בנושאי וכנסים אירועים, ירוקים סיםוקמפו, קהילתיים מרכזים, חינוך למוסדות הסמכה

באתר קיימת  .הסביבה איכות בנושאי רב מידע למצוא ניתן ובו תוכן אתר מפעיל הסביבה להגנת המשרד

 ובו" סבבה "בשם לילדים מיוחד אתר למשרד, כן כמו .ולמדריך למורה העשרה חומרי ובה פרסומים ספריית

  . ועוד לפעילויות הצעות, משחקים

                                                                 

1
 מוסד: חיפה. סביבתי חינוך – לאומית בתחום איכות הסביבה בישראל עדיפות סדרי). 2004(). עורכת. (ט, טל 

  .נאמן



113 

 

 :המשרד באתר למצוא ניתן התקשרות ודרכי הסביבה להגנת במשרד לחינוך האגף רכזי של מפורטת ימהרש

http://www.sviva.gov.il/bin/en.jsp?enPage=HomePage  

  

  

  הטבע להגנת החברה

  תלויה ובלתי רווח מטרות ללא ציבורית עמותה

 ( NGO - non governmental organization)   

 ייבוש רקע על 1953 -ב הוקמה העמותה. בישראל והגדול הוותיק הסביבתי הגוף הינה עהטב להגנת החברה

 מעמיקה תפישה ומתוך הטבעי המארג של חוזרת בלתי הפרה מפני להישמר שחשוב וההכרה החולה ביצות

  .וסביבה טבע לשמירת ציבורית ומעורבות אחריות של

 החל: תחומים גווןיבמ האירגון עוסק, בישראל הוהסביב הטבע על בשמירה משמעותי גורם להוות מנת על

 מקצועית תמיכה (סביבתיות החלטות בקבלת ציבורית מעורבות עידוד, תכנון ועדותוב ציבורית נציגות, ממחקר

 כמוביל במיוחד מוכר האירגון. סביבתית חקיקה וקידום ארציים מאבקים אירגון, )'וכד תושבים בהתארגנויות

  . הארץ בכל וחינוך טבע תתיירו, הטיילות בתחומי

  החינוך אגף

 ערים במרכזי חינוך יחידות כך לשם והקימה המרכזיים מיעדיה אחד את בחינוך רואה הטבע להגנת החברה

 לקידום האחראי רכז פועל יחידה בכל). שדה לימודי מרכז – ש"מל( ובפריפריה) הטבע להגנת החברה קהילות(

  .הסביבתי החינוך פעילות

 החינוך את המקדם ,הישראלית בחברה משמעותי גוף להיות הוא הטבע להגנת החברה של כיהחינו החזון"

 חינוכית פעילות מובילה הטבע להגנת החברה. והאדם הסביבה למען פעילה ולאחריות הארץ ואהבת לידיעת

 ושיקדמ, מגזר מכל ומבוגרים שירות שנת מתנדבי, נוער בני של מנהיגות פיתוח תוך סביבתית-קהילתית

  ).החברה להגנת הטבע באתר החזון מתוך(" שלהם בקהילות לסביבה פעילה אחריות

 תלמידים מועצות הנחיית, מורים תיהנחי של מודלים ומציע מפתח הטבע להגנת החברה של הסביבתי החינוך

ם באמצעי. שדה ספר בתי מדריכי ידי על הארץ בכל טיולים ועריכת שנתית בתוכנית תלמידים הדרכת, נבחרות

 ארצית בפרישה תחומי רב אירגון היותה של החברה להגנת הטבע את ביטוי לידיהחינוך הסביבתי  מביא אלה

  .שנתיות רב קוהרנטיות תוכניותהמסוגל ליצור 

 תרומה ועם החלטות וקבלת דילמות עם התמודדות, חוויתית למידה של תהליך על דגש שמות התוכניות

 אימוץ (שונות בדרכים ולתרומה קהילתית למעורבות התלמידים פועלים ,מהמודלים אחד בכל. ולקהילה לסביבה

  ).'וכד טיפוח, ניקיון פעילויות, שביל פריצת, ידע הפצת, אתר

 שימוש ועל, ס"לתלב בהתאמה ספר לבתי ייחודית עבודה תוכניות בנית על דגש שמה הטבע להגנת החברה

  .הספר בית לקהילת ואקטואלי רלוונטי היהי הסביבתי שהחינוך כך ,הספר לבית הקרובה בסביבה

  . החינוכי בתהליך מלאים ושותפים הטבע להגנת בחברה בהדרכה וידע ניסיון בעלי הינם המדריכים

  .מורים ומנחי הרכזים ידי על מועברות המורים הנחיות

 מהובהתא הספר בית של המוביל הצוות עם יחד הנבנית, ספר בית לכל ייחודית עבודה תוכנית :דגשים

 הוראה של בשיטות שימוש; האישית לתוכנית בהתאם ישירות הדרכות או הנחיות, מורים השתלמויות; ס"לתלב

  .בתהליך מהותי כחלק משמעותית סביבתית עשייה; הספר לבית הקרובה בסביבה כיתתית חוץ

   ההחבר באתר למצוא ניתן הטבע להגנת בחברה הסביבתי החינוך של והרכזים החינוך מרכזי רשימת

il.org.teva.www://http/  
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  והגנים הטבע רשות

 הטבע שמורות בניהול עוסקת הרשות. הסביבה להגנת לשר הכפוף, ממשלתי גוף היא והגנים הטבע רשות

 המחנך גוף. המורשתו הנוף, הטבע לשמירת, מוביל ומקצועי ערכי, לאומי גוף להוות "ומטרתה הלאומיים והגנים

 כרבע על אחראית הרשות". הבאים ולדורות היום, והעולם ישראל תושבי למען, ומורשתה ערכיה, הארץ לאהבת

, חקיקה ייזום באמצעות בשמירתם ועוסקת, לאומיים וגנים טבע כשמורות המוגדרים ישראל מדינת משטחי

. שבאחריותה השטחים וניטור ניהול, שימור, ובפיתוח, סביבה בנושאי וסקרים מחקרים עריכת, חוקים אכיפת

 השמירה למען הציבורית והמעורבות התודעה להגברת ובהדרכה בחינוך, בהסברה עוסקת הרשות, לכך בנוסף

  .בישראל והנוף המורשת, הטבע על

  

  והגנים הטבע ברשות החינוך

, חינוך: "בחוק מוגדרות ותיהמטר .בארץ הסביבתי החינוך לקידום ממשלתית כזרוע פועלת והגנים הטבע רשות

 בעיקר נגזרות ופעולותיה, "והמורשת הנוף הטבע על השמירה לחשיבות הציבור מודעות והגברת הסברה

, זו במסגרת. לטיפוח לאומית בעדיפות שהוגדרו אוכלוסיות ובקרב סביבתי-הלאומי היום סדר שעל מנושאים

 רבות פעולות החינוך משרד עם בשיתוף מבצעתו לפעילותה מרכזי כיעד החינוך מערכת את הרשות רואה

 העצמת, סמלי במחיר הטבע ושמורות לאומיים לגנים תלמידים כניסת ביניהן, בישראל הסביבתי החינוך לקידום

  .ועוד הפריפריה לתלמידי סביבתי לחינוך תוכנית ביצוע, המורים

 חינוך הוא אלו מרכזים של יההעשי לב. הארץ ברחבי הפזורים והסברה חינוך מרכזי 11 מפעילה הרשות

 ובשיתוף, טווח ארוכות פעולות באמצעות הטבע ולשמורות הלאומיים לגנים הסמוכות הקהילות והעצמת

 והמפקדים החיילים כלל הוא נוסף מרכזי יעד קהל. הקהילה של סביבתה את ומעצבים המשפיעים הגורמים

 עורכים וההסברה החינוך מרכזי, לכך בנוסף. הסביבה על שמירה תוך פעילותם את לבצע המתחנכים ,ל"בצה

 לקהלי והדרכות, מהסביבה הנאה פעילות לצורך, הלימודים מתוכניות כחלק הספר בתי לתלמידי יום הדרכות

  .נוספים יעד

  

   סביבתי בחינוך דגשים

 הטבע ושמורות הלאומיים הגנים לבין ביניהן הקשר וחיזוק הקהילות לטיפוח "קשר"ו" קהילה-אתר" תוכניות

  . להם הסמוכים

 בגנים כיתתית-החוץ בסביבה להוראה הכשרתם באמצעות מורים להעצמת "למידה כשדה האתר" תוכנית

   .הטבע ובשמורות לאומיים

  .סביבתם עם והיכרות הפריפריה יישובי לטיפוח" כיתה אמץ" תוכנית

  .הלימוד בכיתות הסביבתי החינוך בתחום והדרכה להוראה ארצית תוכנית

  . מהסביבה הנאה פעילות לצורך, הלימודים מתוכניות כחלק הספר בתי לתלמידי יום ותהדרכ

 .וגיאוטופ אקוטופ, ביוטופ הלומדים לתלמידים הנחייה קבוצות

  

  המחנכים

 המורכב, מקצועי-החינוכי הסגל של והתמקצעות בטיפוח עוסקת הרשות, החינוכיות המשימות ביצוע לצורך

 תעודת בעלי, לאומי ושירות שירות בשנת צעירים, חיילות מורות, סטודנטים, מקצועיים מדריכים, ממורים

  .החינוך משרד בהנחיית מדריכים להכשרת הרשות קורסי בוגרי או/ו הוראה
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  כיתתיות חוץ למידה כסביבות לאומיים וגנים טבע שמורות

 אתרים. הלאומיים יםובגנ הטבע בשמורות כיתתית-החוץ הלמידה את ומטפחת מעודדת והגנים הטבע רשות

, הנלמדים והתופעות התהליכים את לבחון ניתן שבהם, רבים למקצועות חווייתיים למידה שדות משמשים אלו

  . וגיאוגרפיה ך"תנ, היסטוריה, אומנות, ישראל ארץ לימודי, והסביבה הטבע מדעי: ביניהם

  

  :מטרות התוכנית

  .החינוך מערכת לש יומה סדר על כיתתית החוץ הלמידה נושא את להעלות .1

 .הלומדים לטובת האתרים של התוכני הפוטנציאל את להעמיד .2
 של רחב במגוון הלימודים מתוכנית אינטגראלי כחלק כיתתית חוץ לימודית פעילות קיום לאפשר .3

 .לימוד מקצועות

  :כיתתית החוץ הלמידה רעיון להגשמת מסייעים עיקריים טבעיים נתונים שלושה

  .הלימוד מיתחו בכל אתרים מגוון.1

  .יישוב למקומות האתרים של יחסית קירבה.2

  .השנה חודשי רוב במהלך בחוץ פעילות המאפשרים נוחים אקלים תנאי.3

 הספר בבתי הסדירות הלימוד תוכניות במסגרת שנלמדות והתרבות הטבע תופעות עם יחד, המסייעים התנאים

  ליעד הרשות אתרי את הופכיםו ומלמד חווייתי מפגש יוצרים, ובגנים בשמורות והקיימות

  .בישראל הספר בתי לטיולי מועדף

  

 והגנים הטבע רשות נקטה, כיתתית החוץ הלמידה לטובת ובגנים בשמורות הקיים הפוטנציאל ניצול לאפשר כדי

  :הבאים בצעדים

  .למורה ידידותי חומר הכנת.1

  .באתרים תלמידים להדרכת המורים הכנת.2

 נלווים שירותים ומתן ולתלמידים למורים ידידותיים לאתרים והפיכתם באתרים מתאימה פיזית תשתית הכנת.3

  ).ועוד חניה מגרשי, שתייה מי, צל סככות, שבילים מערכת(

  

  :הם כיתתיות חוץ לימוד סביבות לשמש שנבחרו הראשונים האתרים

  ,ציפורי לאומי גן

  ,אפק עין טבע שמורת

  ,ירקון לאומי גן

  ,שבע באר תל לאומי גן

  אפולוניה לאומי גן

  .עובדת עין, עובדת טבע ושמורת לאומי וגן

  

 על ותענה באתריה כיתתית החוץ הלמידה וקידום להובלת מורים להכין ומוכנה ערוכה והגנים הטבע רשות

  .ומורשת נוף, טבע באתרי הפורמאלית החינוך מערכת צורכי

  

  נקי חוף על שומרים

 - חינוכית תוכנית הסביבה להגנת המשרד עם בשיתוף יקהפ והגנים הטבע רשות של והדרכה חינוך אגף

 עמל ופרי מהשטח שעלה צורך תולדת היא התוכנית". נקי חוף על הולכים – תחילה במחשבה מעשה חוף"

  .ונהרסת שהולכת והים החוף לרצועת דאגה הוא שעיקרם, שנים שלוש שנמשך

  חזון

  ".הישראלי הציבור כלל ובעקבותיהם, שראלבי והים לחוף ביחסם מפנה יחוללו נוער ובני תלמידים"
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  מטרות

 בים ישראל חופי של והשימור הניקיון במצב לשינוי, בחוף הישראלי של ההתנהגות בדפוסי ומפנה לשינוי להביא

  .סוף ובים התיכון

  

 סביבות על לשמירה ביחס וחברתי אישי התנהגות וקוד סביבתית אוריינות הלומדים אצל לפתח נועדה התוכנית

  .והחופים הים

  

  יעד קהל

  . 'ו', ה', ד כיתות היסודי הספר בית תלמידי

 :יחידות משלוש בנויה חדשה לימודים תוכנית היא" תחילה במחשבה מעשה חוף "תוכנית

 על דגש תוך, ייחודיות חיים סביבות שבו כמרחב החוף באפיון מתמקדת דההיחי :'ד לכיתה –" החוף בעקבות"

 .בהם בנעשה מעורבותו ומידת וחופיו הים לבין האדם בין הקשר ועל החיים היצורים עולם

, ומלאכותיים טבעיים מרכיבים, החוף סביבת בהכרת מתמקדת היחידה :'ה לכיתה –" בנוף אוצרות: והחוף הים"

 .האנושית והתרבות ההיסטוריה לאורך בו האדם ופעילות, )ימיים, יבשתיים (טבע משאבי

 על ולהגנה לשמירה הנוגע בכל, האדם על המוטלת באחריות מתמקדת היחידה :'ו לכיתה –" לדור מדור "

 איכות שיפור ולמען החיים סביבות על השמירה למען, בהם המתקיים המינים עושר ועל וחופו הים סביבת

 .הבאים הדורות ושל שלנו החיים

 לשילוב פוטנציאל בעלות עצמאיות לימוד יחידות 3 וכוללת ו-ד לכיתות מיועדת התכנית - למורה מדריך

  .ועוד סיורים, משחקים, למשימות המלצות כולל - היסודי הספר בית של הפורמאליות הלימודים בתוכניות

  

 il.org.parks.www://http :אתרב למצוא ניתן והגנים הטבע רשות פעילות על נוספים פרטים

 

  

  הירוקה הרשת

  

. ירוקה לסביבה והקרן" קרב קרן "באמצעות שהוקם, חינוכי מיזם היא הירוקה הרשת

 לחשיבה השל מרכז "עם הדוק פעולה בשיתוף" בחינוך למעורבות קרב תוכנית "במסגרת פועלת הרשת

  .רבים סביבתיים וגופים" יבתיתסב ומנהיגות

 הרשת". ובקהילה ס"בביה והסביבתי החברתי הנושא את היום סדר על להציב מנת על 1998-ב הוקמה הרשת

 לפתח זו ובדרך פעילה באזרחות להתנסות ולצעירות לצעירים המאפשר כזה, אקטיבי-סביבתי חינוך מקדמת

  ).האירגון חזון מתוך (."בו לחיות בשטו עולם שיהיה כך, עולמם את לעצב ויכולת מודעות

 הקיימות ולקידום הסביבתי החינוך לקידום וקואליציות שותפויות בניית ידי על במיוחד פועלת הירוקה הרשת

 על, אוכלוסיות גווןיובמ הארץ קצוות מכל קהילתיות וקבוצות ספר בתי מחברת הירוקה הרשת. מקומית ברמה

  . המקומיות בקהילות פעילותם ועידוד משמעותי סביבתי בלימוד עירובם ידי

 הגופים, הילדות, הילדים, החינוך אנשי בין (הקהילה בתוך הקשרים מארג של בחיזוקו תומכת היא, כן כמו

  .משותפת סביבתית לעשייה ויכולות ידע ליצירת, קהילות ובין) המקומיים הציבוריים והמוסדות

 תלמידים ומועצות מורים בהנחיית ומתמקדת קיום דו על ובדגש בפריפריה בייחוד פועלת הירוקה הרשת 

 חברתית - סביבתית עשייה ומקדמת קבועים במפגשים, שנתית במתכונת תומתקיימ הפעילויות. נבחרות

  . בקהילה



117 

 

  .מקצועיים מנחים ידי על מובלת הפעילות

  . והארצית המקומית ברמה פעילים רשתות :דגשים 

  .שונים גורמים בין הקשרים חיזוק

  .הטרוגניות קבוצות והנחיות מורים נחיותה

  הירוקה הרשת באתר למצוא ניתן התקשרות ודרכי נוספים פרטים

43=cat?php.2content/il.org.greennet.www://http  

  5605091-03: פקס מספר, -560878803 : השל מרכז של בטלפון או

  

 

   לישראל קיימת קרן

 הקונגרס של הביצועית הזרוע להיות נועדה ,)1901( החמישי הציוני בקונגרס שנוסדה, לישראל קיימת קרן

 ציוני חינוך למטרות היהודי מהעם תרומות בגיוס לסייע, ישראל בארץ קרקע רכישות למען לפעול, הציוני

  . ישראל בארץ יהודית והתיישבות

 .המדינה מאדמות 13%-כ ברשותה ומחזיקה העולמית הציונית להסתדרות היום עד יכתשי הקיימת הקרן

 לחקלאות הקרקעות ובהכשרת בפיתוח לישראל קיימת קרן פעולות התמקדו, המדינה הקמת לאחר

 פחות לא חשובים תפקידים נוספו הייעור של הייחודי למפעל. והסביבה הנוף ובטיפוח בייעור, ולהתיישבות

 הקמת, לשפכים מיחזור מתקני הקמת, מים מאגרי הקמת, נחלים שיקום, המים למשק ועזרה םשיקו ובהם

 בארץ אקולוגי-ציוני וחינוך חקלאי ופיתוח מחקר, מידבור תהליכי עצירת, טיול ושבילי מיצפורים, פארקים

  .ובתפוצות

 בארץ נוער לבני קנייתווה אקולוגי-הציוני החינוך על מופקד לישראל קיימת קרן של ולנוער לחינוך האגף

 לתוכניות האקולוגית הציונות בתחום לישראל קיימת קרן פעילויות את האגף מתרגם, זה לצורך. ובתפוצות

, חינוכית ויהוחמזומנת  בהם ולמבקרים היער בלב הממוקמים חינוכיים מרכזים יש שלושה קיימת לקרן. חינוכיות

 .הארץ ואהבת ציונות בצד אקולוגיים סביבתיים ערכים המשלבת

 למעורבות התלמידים את חושפת התוכנית. החרוזים תוכנית באמצעות מתבצעות החינוכיות התוכניות כל

 על דגש ושמה, ולמורשת לטבע, אקולוגית לציונות ביטוי נותנת, קיימא בר פיתוח על הקפדה תוך הנוף בפיתוח

  .עבורו משמעותי רגע יצירת ועל התלמיד של האישית החוויה

 חדשים עולים, חלשות אוכלוסיות בקרב וציוניים ערכיים" פערים סגירת "על ולנוער לחינוך האגף שוקד, ףבנוס

  . חדשים עולים חיים בהם ישובים מעשרים ביותר המופעל, ף"מעו פרויקט במסגרת פריפריה ויישובי

 כוללת התוכנית". גדולה אבל קטנה – הכחולה הקופסא "הינה האגף מוביל אותה נוספת מרכזית תוכנית

 ערכי ואת הכחולה הקופסה את מחזירה, הצעירה לשכבה המיועדת, התוכנית .קיר ולוח הפעלות, שירים

  .הלימוד לכיתות לסביבה והאחריות השותפות

 ההשתלמויות. במיוחד עשירות והן החינוך משרד באישור לגמול המוכרות המורים בהשתלמויות עוסק האגף

 העשייה על אור השופכים אחרים שטח ואנשי מתיישבים, יערנים עם מרתקים פגשיםומ טיולים, הרצאות כוללות

  .ל"קק של העכשווית

 י"ע ומוכשרים ומוסמכים, רב וחינוכי מקצועי ידע בעלי הם החינוכיות התוכניות את המובילים המדריכים כל

  .האגף מוביל אותן החינוכיות התוכניות להפעלת האגף

  :הפקת פרסומים חינוכיים
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 יחד שתלייתן ישראל מדינת מחיי מרהיבות כרזות סדרת הכוללת ייחודית ערכה -" שלנו ישראל "ערכת •

 זמן ציר; גיל שכבות של רחב גווןילמ המתאימות ופעילויות מידע חוברת; ססגוני דוד מגן יוצרת

, יהייחוד הערכה מארז. בתכנים עשיר מולטימדיה ותקליטור מרכזיים היסטוריים אירועים הממחיש

  .הכיתה ולקישוט לתלייה ניתן דוד מגן שצורתו

 סדרה כוללת הערכה". ך"התנ בארץ עצים "בנושא ייחודית תמונות ערכת -"ך"התנ בארץ עצים "ערכת •

 ובה חוברת; במקורות ומוזכרים הארץ נוף את המפארים עצים של מרהיבים צילומים עשר שישה בת

 המתאימות ולפעילויות להפעלות והצעות הסברים ;העצים אודות על ותרבותי חקלאי, בוטני מידע

  .גיל שכבות גווןילמ

  

 לחינוך האגף של הירוק החלון באתר למצוא ניתן נוסף ומידע התקשרות דרכי, הקיימת הקרן על נוספים פרטים

 http://www.greenwin.kkl.org.il :באתר ,ולנוער

  

  יפה לישראל המועצה של הלימודי מרכזה

 

 ציבורית עמותה היא המועצה. ישראל כנסת של הפנים ועדת ידי על שנים 40 לפני הוקמה יפה לישראל המועצה

 . ר"כמלכ ומוגדרת

 וחתירה חינוך פעולות ידי על סביבה לנושאי המודעות הגברת כשבמרכזם, סביבתיים בעניינים עוסקת המועצה

  .קיימות של פיסהבת חיים לאיכות

 ולצידה הארץ ברחבי רבים סניפים מפעילה היא. ארצית ובפריסה לאומי בהיקף פועלת יפה לישראל המועצה

  . הערבי מהמגזר כולל, מתנדבים 2,000-ל קרוב

  

  הלימודי המרכז

   :אחרת לומדים יפה לישראל המועצה של הלימודי במרכז

 מכל שונים לקהלים לימודים ותוכניות העשרה שירותי פקתבאס שנה 15 מזה מתמחה יפה ישראל לימודי מרכז

, ל"צה וחיילי קצינים ,הוראה וצוותי מורים,ספר בתי תלמידי ,ילדים גני כוללים למרכז הבאים. הארץ רחבי

  .ועוד הוראה פרחי סטודנטים, מקומיות רשויות עובדי, טיולים מדריכי

 בצפון ונייחות ניידות לימודיות שלוחות מופעלות לכך סףבנו כאשר א"בת הירקון בפארק ממוקם הלימודי המרכז

 בכרמיאל נוסף מרכז מתוכנן לכך ובנוסף הממשלה בקריית ,בירושלים מוקם נוסף לימודי מרכז. ובדרומה הארץ

 .הצפון תושבי לטובת

, יבהוסב עיר כגון סביבתיים נושאים של שונים בהיבטים עוסקות הלימודי המרכז של יםהלימוד תוכניות כל

 של בגישה העיסוק בנושאים אלה הוא. ועוד סביבתי תכנון, תחבורה, מים, אנרגיה, אקולוגיה, מוצקה פסולת

  . וקיימות קיימא בר פיתוח

, לימוד עזרי, המחשה אביזרי עם פעילות ומשלבות סביבה לנושאי תחומית רב גישה על מבוססות התוכניות

 מדריךמהקבוצות מוצמד  אחת כשלכל ,קטנות בקבוצות צעתמתב הפעילות. ועוד מודלים, סרטים ,מיצגים

. המבוגרים וקהילת מורים ,תלמידים בהדרכת רב וניסיון סביבה בתחומי אקדמית השכלה בעל מנוסה

 דידקטיים תכנים הכוללים העשרה ומפגשי לתפקיד כניסתם טרם מקיפה הכשרה של תהליך עוברים המדריכים

  .הלימודים שנת לאורך ומתודיים

 שחסרים לתכנים והשלמה העשרה ומספקות הספר בבתי יםהלימוד תוכניות את הולמות הלימוד תוכניות

  . הפורמאליות יםהלימוד בתוכניות
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 ההוראה בצוותי המלווים ,תלמידים 40,000-כ שלוחותיו על הלימודי במרכז מבקרים ממוצעת לימודים בשנת

  .הסביבתית ודעותהמ העצמת של וחוויה העשרה משיעורי שנהנים, שלהם

 וניסיון כישורים ובעלי סביבה בתחומי תוכן מומחי, מהאקדמיה כותבים כולל הלימודי המרכז של הפיתוח צוות

 . דידקטי-הפדגוגי בתחום רב

  :מרכזיות יסוד הנחות שתי על נשען המרכז לפעילות הרעיוני הבסיס

 .ולפתרונן סביבתיות ותלבעי מודעות לפיתוח המרכזיים הצירים אחד הוא הסביבתי החינוך •

 סביב חברתית סולידאריות, ונוף טבע ערכי שמשלבת סביבה ללימודי תחומית רב הוליסטית גישה •

  .התנהגותי ושינוי מחויבות ליצירת הציבורית בזירה שונים שחקנים בין ושיתוף, סביבתיות לבעיות

  :רמות במספר תוכניות מפעיל הלימודי המרכז

  :ס"בביה או הלימודי במרכז תקיימיםהמ פעמיים חד פעילות ימי

 ".קיץ קייטנות", "וחסל לסל הפסולת האם" לדוגמא. הרך לגיל פעילות ימי •

, "עולם בוני חומרים", "ירוקה ישראל מתכננים", "הירוקה הסביבה" לדוגמא. היסודי ס"לביה פעילות ימי •

 ". קיימא בר פיתוח

 ,"אנרגיה", "2020 ישראל", "סביבה ותואיכ אקולוגיה" לדוגמא .ותיכון ב"לחט פעילות ימי •
 ".קיימא בר פיתוח", "למטרופולין מעיר", "וגיאופוליטיקה מים "

 ".ירוקה בניה", "סביבתי חינוך" לדוגמא. הבוגרת ולאוכלוסיה הוראה לצוותי השתלמויות •

 

  :דוגמאות מספר להלן: פעמיות רב תוכניות

 5 של מפגשים 5 כוללת התוכנית. ב"חט לכיתות וספתנ ותוכנית ו-ה לכיתות "וסביבה עיר "תוכנית שתי •

 העיר לימודי של ותכנים מדעיים עקרונות משלבת התוכנית. א"בת יפה לישראל במועצה אחד כל שעות

 כמותית מדעית חקר עבודת כתיבת משלבת התוכנית). מדעים (סביבה ואיכות אקולוגיה, )גיאוגרפיה(

 נושאת תחרות מתקיימת שנה כל. ס"ביה במרחב ירוקה הועשיי העירוני במרחב סביבתיים בנושאים

 .הירוקה והעשייה החקר עבודות על פרסים

 ובמרכז ס"בביה אחד כל שעות 5 של מפגשים 3 כוללת התוכנית. ב-א לכיתות "יפה ישראל עושים "תוכנית •

 ס"ביה תלטוב ירוקה עשייה ומשלבת חוויתי באופן סביבתיים תכנים לימוד כוללת התוכנית. הלימודי

 .וקהילה מורים, הורים, תלמידים בשיתוף

 לימוד ומשלבת אחד כל שעות 5 של ס"בביה מפגשים 3 כוללת התוכנית. ד-ג לכיתות "בעיר ירוק "תוכנית •

 .ס"ביה תלמידי של סביבתי אקטיביזם ומעודדת סביבתיים נושאים

 יפה לישראל במועצה מפגשים 5 תכולל התוכנית. בגיואוגרפיה המתמחות יב-יא לכיתות" עירוטופ "תוכנית •

 כחלק מגוריהם עיר על כמותית מדעית חקר עבודת לכתיבת הנחייה מקבלים התלמידים בהם, א"בת

 .הבגרות מבחינת

 . היסודי ס"ולביה ב"לחט ס"בביה תוכניות •

 לובתוך שי סביבתיים נושאים ללימוד ומיועדות אחד כל שיעורים שני של מפגשים 6-18 כוללות אלה תוכניות

  . שונות ברמות ס"ביה במרחב ירוקה עשייה

   ב-א , גן כיתות הרך לגיל לימוד ערכת •

, מחשב משחק, שמע דיסק, DVD סרט, פעילויות סדרת הכוללת, מוצקה ביתית פסולת בנושא לימוד ערכת

  .מורה/ לגננת הדרכה וחוברת משחקים
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