יו העיו השנתי לחינו סביבתי במערכת החינו
בנושא:

תרבות הצריכה בעיד של משבר
סביבתי  דילמות ואתגרי בחינו
תקצירי

ועדה מארגנת:
דר' דפנה גולדמ,
דר' דיויד קדיש,
חאת אבוריא,
יתיר שדה,

המכללה האקדמית בית ברל
המכללה האקדמית בית ברל
המכללה האקדמית בית ברל
המכללה האקדמית בית ברל

פרופ' )אמריטוס( עמוס דריפוס ,סמינר הקיבוצי ,המכללה לחינו לטכנולוגיה ולאמנויות
סמינר הקיבוצי ,המכללה לחינו לטכנולוגיה ולאמנויות
דר' איילת שוסטר,
סמינר הקיבוצי ,המכללה לחינו לטכנולוגיה ולאמנויות
דר' אילנה אבישר
בית הספר לאמנויות וטכנולוגיה ,סמינר הקיבוצי
דר' מלכה ב פשט,
בית הספר לאמנויות וטכנולוגיה ,סמינר הקיבוצי
יאיר אנגל,
זיוית לינדר,

המשרד להגנת הסביבה

ישראל ויסנשטר,

משרד החינו התרבות והספורט
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פתח דבר
תרבות הצריכה בחברת השפע המערבית מהווה את אחד הנושאי המרכזיי במשבר הסביבתי בו אנו
נמצאי ,ואולי השורשי ביותר לטיפול בעת מעבר לדר חיי של קיימת ) .(sustainabilityדפוסי הצריכה
) (consumptionוהצרכנות ) (consumerismהמאפייני את החברה המודרנית נגזרי מתפיסה מוטעית
של האד את מקומו בסביבה ומשקפי ערכי בסיסיי לקויי הנוגעי ליחסו של האד כלפי הטבע
והסביבה .כיו ,הדיו בתרבות הצריכה אינו מוגבל לקהילת ה'סביבתני' אלא חודר לציבור הרחב.
סוגיית תרבות הצריכה היא דוגמה לסוגיה חברתית!סביבתית המאפשרת התייחסות ובחינה מאספקטי
שוני! אקולוגיי!סביבתיי ,חברתיי!תרבותיי ,כלכליי ופוליטיי .הנושא נוגע בשאלות ערכיות
וחינוכיות הקשורות ישירות לחינו הסביבתי  /לחינו לקיימת.
מטרת יו העיו לדו בתרבות הצריכה בחברה המודרנית כאחת הסוגיות המרכזיות בתחו הקיימות,
ובדרכי להעלאה ולקידו הנושא במסגרת החינו לקיימ!ת בישראל .יו העיו יפגיש אנשי חינו ,
אנשי אקדמיה והגות ואנשי מקצוע ממגזרי שוני .
יעדי יו העיו
• ניתוח תרבות הצריכה כתופעה סביבתיתחברתית :בחינת הזיקה בי צריכה ,סביבה וקיימת
מנקודות מבט סוציולוגית ,כלכלית ,פוליטית ואקולוגית.
•

הצגת דוגמאות למנהיגות בשילוב גישה מקיימת :העלאת דוגמאות מהחברה הישראלית הממחישות
גישות שונות לקידו צריכה וצרכנות על פי עקרונות של פיתוח בר!קיימא .מה נית ללמוד מניסיונ
של מוסדות וגופי שהתנסו בהתמודדות ע היבטי שוני של צריכה וקיימת.

•

דיו בהיבט החינוכי :דיו באפשרויות העומדות בפני מערכת החינו לשילוב נושא זה כאתגר סביבתי
וערכי ממדרגה ראשונה.

המושב הפותח מציג את נושא הצריכה כסוגיה תרבותית ,מתייחס לערכי ולתפיסות שהובילו לדפוסי
הצריכה שהתמסדו בחברה המערבית ונוגע בחשיבה ובכלי הקיימי ברמה לאומית לקידו צריכה בת
קיימא .מושב ב' פורס מבחר גישות ודוגמאות ליישו התנהלות על פי עקרונות הקיימות בתחומי שוני
של החיי .מושב ג' עוסק בהיבט הכלכלי של תרבות הצריכה כולל המשמעויות של התערבות גופי
כלכליי במגזר החינוכי .במושב ד' יציגו סטודנטי ובוגרי של מכללות להוראה יוזמות ופרויקטי שה
מקדמי בחייה האישיי ,במסגרת לימודיה או בעבודת בשדה לקידו ערכי הקיימות במגוו
קהילות .לצד ההרצאות ,מתקיימת תערוכה המציגה עבודות גמר בתחו 'העיצוב המקיי'.

הועדה המארגנת
מר2009 ,#
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תוכנית יו העיו
 :09:00 – 08:30התכנסות והרשמה
 09:30 –09:00ברכות ודברי פתיחה
פרופ' תמר אריאב ,נשיאת המכללה האקדמית בית ברל
דר' גדי פולק ,ראש בית הספר למוסמכי ,סמינר הקיבוצי המכללה לחינו,
לטכנולוגיה ולאמנויות
יור הורבי ,#סמנכ"ל בכיר למידע חינו וארגוני ,המשרד להגנת הסביבה
דר' חנה ויניק ,מנהלת המנהל למדע ולטכנולוגיה ,משרד החינו התרבות והספורט.
 11:00 –09:30מושב א' )מליאה( צריכה כסוגיה תרבותית
יו"ר :דר' דפנה גולדמ ,ראש החוג ללימודי סביבה וחקלאות וראש המרכז לאוריינות
סביבתית ,המכללה האקדמית בית ברל
דר' ג'רמי בנשטיי ,מרכז השל ,המכו הישראלי לחשיבה ומנהיגות סביבתית
היבטי ערכיי בחינו לשינוי תרבות צריכה
חבר כנסת ניצ הורובי,#
כיצד מחוללי שינוי בתרבות צריכה?
גב' גלית כה ,ראש אג +מדיניות סביבתית ,המשרד להגנת הסביבה
אסטרטגיה לאומית לצריכה מקיימת
גב' זיוית לינדר וד"ר דורית באו  ,אג +חינו והסברה ,המשרד להגנת הסביבה
הסמכה למוסד חינוכי ירוק ככלי לשינוי אורח חיי ותרבות הצריכה
11:30 –11:00

הפסקת קפה
תערוכה  ,שוק יד שניה

 13:15 –11:30מושבי מקבילי
אול הספריה מושב ב' אסטרטגיות לקידו תרבות צריכה מקיימת
יו"ר :פרופ' )אמריטוס( עמוס דריפוס ,ראש תוכנית  M.Ed.בחינו סביבתי ,סמינר
הקיבוצי המכללה לחינו לטכנולוגיה ולאמנויות ,ופרופסור )אמריטוס( להוראת
המדעי וחינו חקלאי ,האוניברסיטה העברית
דר' רות הרתא ,מרצה ,המכללה האקדמית בית ברל ומכללת סמינר הקיבוצי
הדשא אצל יכול להיות ירוק יותר הפרסומת כמעצבת סביבה תרבותיתצרכנית
מר יאיר אנגל ,בית הספר לאמנויות וטכנולוגיה ,סמינר הקיבוצי המכללה לחינו,
לטכנולוגיה ולאמנויות
 Cradle to cradleגישה מקיימת רב תחומית
מר עמיעד לפידות ,עמותת 'אר -כרמל' ,כר מהר"ל
ניהול אורח חיי מקיי
מר איציק גזיאל ,מייסד ומנהל החווה האקולוגית החינוכית "חווה ואד"
פרמהקלצ'ר מאיי ולא?

3
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מושב ג' היבטי כלכליי בתרבות הצריכה
יו"ר :דר' מלכה בפשט ,ראש תוכנית  M.Ed.באוריינות חזותית ,בית הספר לאמנויות
וטכנולוגיה ,סמינר הקיבוצי המכללה לחינו לטכנולוגיה ולאמנויות
דר' שחר דולב ,העמותה הישראלית לכלכלה בת!קיימא
כלכלת המאה ה  21
מר אשר וטורי ,חוקר ומרצה ,המרכז לחיזוי טכנולוגי ,אוניברסיטת תל אביב ובית הספר
לממשל ומדיניות ציבורית ,אוניברסיטת בר איל
פערי בתרבות הצריכה בי יישובי וקבוצות חברתיות בישראל
מר אבי לוי ,מנכ"ל פעולה ירוקה
סחר הוג – פתרו אופטימי לתרבות הצריכה
שי כה ,מנהל החברה להגנת הטבע חיפה
ומה למדת בשוק היו  ,ילדי ? הפרטה במערכת החינו והמשמעויות של התערבות
גופי כלכליי במגזר החינוכי.

14:15–13:15

הפסקת צהרי
תערוכה ,שוק יד שניה

 15:15 –14:15מושב ד' יוזמות ופרויקטי של סטודנטי לחינו והוראה לקידו הקיימות בחברה
הישראלית
גג הספריה

קבוצה 1
יו"ר :דר' דיויד קדיש ,מרצה בחוג ללימודי סביבה וחקלאות ומנהל הג הבוטני ,המכללה
האקדמית בית ברל
קבוצה 2
יו"ר :מר ישראל ויסנשטר ,מפמ"ר מדעי סביבה וחקלאות

התערוכה
במסגרת יו העיו מתקיימת תערוכה המציגה פרויקטי גמר בעיצוב למע קיימות .הפרויקטי,
המוקדשי להצעת פתרונות לבעיות חברה וסביבה ,ה של בוגרי החוג לאמנויות העיצוב בבית הספר
לאמנויות וטכנולוגיה במכללת סמינר הקיבוצי.

שוק יד שניה
פרויקט סביבתי!חברתי של סטודנטי ממסלול המצויני בשיתו' +מגמה ירוקה' ,החוג ללימודי סביבה
וחקלאות ,המרכז לאוריינות סביבתית ואגודת הסטודנטי ,המכללה האקדמית בית ברל.

דוכני חינוכיי
הצגת תכניות ופעילויות חינוכיות מטע גופי העוסקי בחינו סביבתי.
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 Cradle to cradleגישה מקיימת רב תחומית
יאיר אנגל
בית הספר לאמנויות וטכנולוגיה ,סמינר הקיבוצי המכללה לחינו ,טכנולוגיה ואמנויות
תארו לעצמכ עול שבו כל הדברי אות אנו מייצרי ,כל מה שאנו משתמשי וצורכי ,מזי את
הטבע ואת התעשייה כאחד ,עול שבו הצמיחה היא חיובית ,והפעילות האנושית מותירה חות אקולוגי
מהנה ,המסייע לשימור הטבע.
ייתכ שהדברי הבאי יישמעו ככפירה מוחלטת באוזניה של העוסקי בפיתוח בר!קיימא ,א
הרסנותה של המערכת התעשייתית המכונה "מעריסה לקבר" עשויה בהחלט להיתפס כבעיית תכנו
יסודית ,ולא כתוצאה הבלתי!נמנעת של צריכה ופעילות כלכלית .תכנו נכו ,שמתבסס על חוקי הטבע,
יכול להפו את יצירת של דברי וצריכת לכוח מחייה ,ולא ממית.
תפיסה תכנונית חדשה זו ,הידועה בכינויה "מעריסה לעריסה" ,שואפת ליותר מצמצו נזקי התעשייה.
הגישות המקובלות בתחו הקיימות שואפות ,לרוב ,לשימוש יעיל באנרגיה ובחומרי ותו לא .אסטרטגיה
זו שימושית אולי לתקופת מעבר ,א היא נוטה לצמצ את הפעילות המזיקה בלבד ,ולא לשנות אותה
כליל .מיחזור שטיח ,למשל ,עשוי להפחית את הצריכה ,א א גב השטיח מכיל  ,PVCכרבי מהשטיחי,
יגיע המוצר הממוחזר ,למרות הכול ,למטמנה ,ש יהפו לפסולת מסוכנת.
תכנו בשיטת "מעריסה לעריסה" מציע מסגרת שבה מספקי מחזורי הטבע היעילי והמחיי מודלי
לתכנו אנושי חיובי של .במסגרת זו נית לבנות כלכלות שמטהרות אוויר ,אדמה ומי ,מסתמכות על
אנרגיה סולרית ואינ מייצרות כל פסולת רעילה! כלכלות שעושות שימוש בחומרי בטוחי ובריאי
שמזיני את כדור האר -בתור ,או מתמחזרי תמידית ,ומטיבי ע כל סוגי החיי בכדור האר.-
בעשור האחרו עברה מסגרת "מעריסה לעריסה" בצורה יציבה והדרגתית מהלכה למעשה .היא מביאה
תפיסה חדשה של חומרי וזרימת חומרי לעול התעשייתי .כמו בעול הטבע ,שבו מחזור ה"פסולת"
של יצור מסוי עובר במערכת האקולוגית ומזי יצורי חיי אחרי ,כ סובבי החומרי במערכת
הסגורה של מסגרת "מעריסה לעריסה" ומזיני את הטבע או את התעשייה .בראש ובראשונה יוצרי
מחזורי ההזנה של הטבע את חילו +החומרי הביולוגי .החומרי שעוצבו כ שיזרמו בצורה מיטבית
במערכת חילו +החומרי הביולוגית ה חומרי הזנה .מוצרי שעוצבו מראש כחומרי הזנה כאלה ,כמו
אריזות מתכלות למשל ,בנויי כ שבתו השימוש בה נית יהיה להחזיר אות לסביבה בצורה בטוחה,
כ שיזינו את מחזורי החיי .שנית ,מערכת חילו +חומרי טכנולוגית ,שתכנונה משק +את מחזורי
"מעריסה לעריסה" של הטבע ,היא מערכת סגורה ,שבה חומרי סינתטיי רבי!ער ומשאבי מינרליי –
החומרי המזיני של הטכנולוגיה – מתמחזרי במעגל נצחי ,מקיי את עצמו של ייצור ,שחזור וייצור
מחדש .באופ אידיאלי ,כל המערכות האנושיות שמרכיבות את חילו +החומרי הטכנולוגי יונעו באמצעות
האנרגיה המתחדשת של השמש.
בקנה מידה רחב ,עשויה חשיבת "מעריסה לעריסה" לשנות מקצה לקצה את אופיי של הכלכלות .בשיקגו,
למשל ,מנחי עקרונות אלה את ראש העיר ,ריצ'ארד דיילי ,בניסיונו להפו את עירו לירוקה ביותר
באמריקה ,לבירת השימוש היעיל באנרגיה וזרימת חומרי מיטיבה.
בכלכלת "מעריסה לעריסה" ,הערי ה מוקד התזונה הטכנולוגית ומקורה .ש מחושלת הפלדה,
מסונתזי פולימרי ,וש מתוכנני ומיוצרי טרקטורי ,מחשבי וטחנות!רוח .הערי שולחות
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מוצרי אלה אל העול ומקבלות אות חזרה לאות מעגלי סגורי .האזורי הכפריי ,מצד שני,
יכולי להיחשב למוקד מערכת חילו +החומרי הביולוגי .החומרי שמגיעי מש – מזו ,ע ,-סיבי –
נוצרי באמצעות שילוב בי אנרגיית שמש ,אדמה ומי ,ומהווי מקור לתזונת הביולוגית של אזורי
הכפר והערי הסמוכות אליה .אחד מתפקידיה החשובי ביותר של הערי הוא להחזיר את החומרי
המזיני הביולוגיי באופ בטוח ובריא אל האדמה החקלאית ,כדש נקי ,למשל .זרמי כאלה של חומרי
הזנה ואנרגיה ה חילופי החומרי התאומי של העיר החיה! המנועי המפעילי את הכלכלות
התוססות של העתיד.
אפילו מדינות גדולות ומשפיעות כמו סי אימצו אסטרטגיות "מעריסה לעריסה" .בהסתמכו על מסורת בת
 4,000של חקלאות בת!קיימא ,הכריז סג השר הסיני למדע וטכנולוגיה ,דנג נא ,בספטמבר  ,2002כי סי
תתחיל לפתח תעשיות ומוצרי המבוססי על עקרו "מעריסה לעריסה" באמצעות המרכז הסיני!
אמריקאי לפיתוח בר!קיימא .סי כבר נמצאת בעיצומו של פיתוח כפר שיפעל בשיטת "מעריסה לעריסה",
ושל מיזמי חשמל המבוססי על אנרגיית השמש ואנרגיית הרוח.
אסטרטגיית "מעריסה לעריסה" מאפשרת לנו לראות את המוצרי ,השירותי והמערכות שאנו מתכנני
כביטויי יצירתיות מהני ,כמערכת התומכת בחיי ופועלת בהרמוניה ע זרמי האנרגיה ,נפש האד
ויצורי חיי נוספי .כאשר יהיה אופ פעולה זה סימ ההיכר של כלכלות יצרניות ,ישתנה לחלוטי אופי
הצריכה.
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היבטי ערכיי בחינו לשינוי תרבות צריכה
ד"ר ג'רמי בנשטיי
מרכז השל ,המכו הישראלי לחשיבה ומנהיגות סביבתית

כול כבר יודעי שקצב צריכה מוגבר מוביל לדלדול משאבי ויצירת כמויות גדולות של פסולת .הרצאה
זו תעסוק בדברי שמעבר להיבטי הפיזיי ,ותפתח ביקורת ערכית על תרבות הצריכה ! שהחברה
הישראלית הינה חלק ממנה.
נטע שצרכנות )או "תרבות הצריכה"( מספקת אשליה בלבד של חיי טובי וקידמה ,בעוד שבמישורי
רבי בחיינו היא מדרדרת ומדלדלת אותנו :החל בהשלכות בסביבה הפיזית ,דר היבטי נפשיי,
חברתיי ותרבותיי ,וכלה בהשפעות על המרחב הציבורי.
קיי ג מימד פוליטי מאד משמעותי ,כי "השוק" הוא לא פחות זירה פוליטית מהמועצה או הכנסת,
וזהותנו כצרכני משפיעה רבות על תפקודנו כאזרחי.
נשאל מספר שאלות נוקבות :מדוע כל כ קשה להתמודד ע תרבות הצריכה במערכת החינו ,מלבד
טיפול שטחי בהיבטי בודדי בלבד שלה ,כגו שימוש מחדש ומיחזור? מדוע העלאת שאלות לגבי דפוסי
הצריכה שלנו נתפסת ככל כ מאיימת על הסדר הנוכחי? ומעבר לביקורת שמוכרת לרבי מאתנו ,מה
הפתרונות המוצעי? וכיצד יש לערב את הציבור בכ?
ביקורת על תרבות הצריכה ושינוי דפוסי צריכה חייבת להיות נושא מרכזי יותר בעיסוק הסביבתי ,לרבות
חינו ואקטיביז .יתירה מכ ,יכול להיות שמתו ביקורת כזו נוכל להגיע ג לביקורת על אותו עיסוק
סביבתי ,שמדגיש את השילוש המקודש ! סביבה ,חברה ,כלכלה ,ולעתי זונח את המימד הרביעי :נפש
האד.
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פארמקלצ'ר מאיי ולא?
מר איציק גזיאל,
מייסד ומנהל החווה האקולוגית! החינוכית "חווה ואד"
מושגי כגו "קיימות"" ,אקולוגיה"" ,פארמקלצ'ר" ו"תוצרת אורגנית" רווחי כיו בתרבותנו המקומית
והעולמית .על מה מעידה נקודה זו ?
נית להבחי ולחוש בהתחלתו של תהלי שינויי עמדות בחברה הישראלית אל סוגיות הקשורות אל
סביבה ,בריאות וחברה .זהו תהלי בתולי המתקיי בעיקר כשיח תרבותי כאשר מעט ממנו מתפרש לכלל
עשייה משמעותית .אחת הסיבות העיקריות לכ היא המחיר שיש לשל באופ מיידי בתחומי כגו
כלכלה ,תרבות ,שינוי הרגליי אישי וכו' על מנת לקבל תוצאות שתיראנה בטווח הרחוק יותר.
סיבות חשובות נוספות כוללות את האמונה שישנ בעיות חמורות ,אקוטיות ומשמעותיות יותר העומדות
כרגע על הפרק ואי זה הזמ להתעסק בזוטות כגו אלו ,ניכוס הנושא הסביבתי בהקשר הפוליטי ושייכו
לצידו השמאלי של המפה ,והנטייה שלנו לקטלג את נושא הקיימות ,ככלל ,כנוגע לנושא ספציפי כזה או
אחר ,כגו :הצלת העול ,שמירת משאבי הטבע לדורות הבאי ,בריאות הציבור ,כאשר חסרה לנו ראייה
רחבה יותר ואינטגרטיבית הקושרת את כול יחדיו.
נשוחח על הקשר ב קיימות ,אחריות ושינוי :הא על המדינה מוטלת האחריות לשינוי? הא לנו,
כבודדי ,יש את הכוח? והא רק צבירת מסה קריטית של הציבור תשפיע?
הפארמקלצ'ר החלה כשיטה של התבוננות על דפוסי הטבע והלמידה כיצד נית לחקות וליישמ בחיינו.
נתבונ בתהלי כיצד נולדה השיטה בתחו החקלאות והתפתחה עד מהרה לתחומי רבי ומגווני.
ובנימה אישית :בהשקפת עולמי ,פארמקלצ'ר היא מילה נרדפת להגינות .כאשר אני פועל בהגינות כלפי כל
מה שסובב אותי ,כגו האדמה ,אנשי ,בעלי חיי ,רכוש ורעיונות השוני משלי ,מתקיי תהלי טבעי של
קיימות.
הקיימות היא פועל יוצא של מודעות להגינות!
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כלכלת המאה ה21
שחר דולב,
העמותה הישראלית לכלכלה בת!קיימא

אחרי שבמאה ה 20הכלכלה עברה מתמטיזציה ,במאה ה 21הגיע הזמ להכליל ג את חוקי הפיסיקה
והביולוגיה.
הכלכלה הקלאסית התבססה בעיקר על תחושות ואינטואיציות ,א במהל המאה ה! 20עברה התיאוריה
ניסוח מתמטי מדעי שביסס את עקרונות השוק החופשי על יסודות מוצקי ואפשרה דיו רציני במודלי
שוני כמו ג בחינה כמותית ואיכותית של התיאוריה – זוהי הכלכלה הניאו!קלאסית .הפריחה המדהימה
של הכלכלה המערבית מאז מלחמת העול השנייה ,ומנגד ! קריסת הקומוניז ,רק חיזקו את ההבנה
שרעיו השוק החופשי הוא הבסיס לחיי מלאי ,בריאי ומגווני.
א כשבוחני את המצב לעומק ,ניכרי סדקי בתמונה הוורודה .בעול המערבי הולכות ומתבססות
'מחלות סגנו חיי' הנובעות מהאופ בו אנו חיי ,מהמזו התעשייתי ממנו אנו ניזוני ומהמזהמי
הכימיי השוני לה אנו נחשפי .המשבר האקלימי נעשה ברור מיו ליו וכיו ידוע שהפעילות
האנושית היא שהביאה על העול את המשבר .סקרי שנעשו ונעשי על מערכות אקולוגיות תומכות
חיי בכל רחבי העול מגלי שכול בשחיקה מתמדת וחלק בקריסה טוטאלית .וא כל זה לא מספיק,
עתיד אספקת האנרגיה לכלכלה העולמית הצומחת תמידית כלל אינו ברור.
בניסיו לטפל בבעיות הסביבתיות פיתחו הכלכלני את עקרונות 'כלכלת הסביבה' שבמרכזה רעיו
'המזה משל' .א הנזקי לסביבה נגרמי עקב כ שגופי מזהמי בלא לתת די וחשבו על הנזק
שה מסבי לחברה ,נטיל עליה תשלו המגל את גובה הנזק ,וכ 'יתאז' השוק .היות ויש צור
בתהליכי התעשייתיי והחקלאיי גורמי הזיהו ,אי אנו רוצי לעצור את המערכת הכלכלית לגמרי.
א א נטיל את המחיר הנכו על המוצרי המזהמי ,יעדיפו הצרכני מוצרי שאינ מזהמי ,או
שיצרכו פחות מהמוצרי המזהמי ,וכ נגיע למצב של 'זיהו אופטימאלי'.
דוגמא לתהלי שכזה הוא שוק הסחר בפליטות פחמ שנוצר כתוצאה מהסכמי קיוטו .הסכמי אלו הטילו
מכסות על פליטות גזי המעורבי באפקט החממה – האפקט שגור להתחממות כדור!האר -ובעקבות
כ לשינויי האקלי בעול .בכדי לא לפגוע באופ קשה בתעשייה הוחלט לאפשר סחר בפליטות – כ,
למשל ,מפעל שירצה להמשי ולפלוט גזי חממה יוכל לרכוש היתרי פליטה ממפעל אחר שהצליח לצמצ
את פליטות הגזי שלו אל מעבר לנדרש .התהלי נבנה באופ המעודד פיתוח פרויקטי לצמצו הפליטות
דווקא בעול השלישי ,וכ מתקבל ער מוס +בדמות תהלי חברתי חיובי בו המדינות המתועשות
משלמות למדינות המתפתחות עבור פיתוח פרויקטי לצמצו זיהו הסביבה.
א ,א מביטי על התהלי בראייה רחבה ,מוצאי שהתהלי כלל אינו מספק .המחירי בשוק הפליטות
נקבעי על!פי עקרונות ההיצע והביקוש ,מכא שמנגנוני השוק של הסחר בפליטות )שאלו תהליכי
חברתיי ( יקבעו את כמות הגזי שיפלטו לאטמוספרה ,בעוד תהליכי פיסיקליי גורמי למשבר
האקלי .הגיע הזמ שנוכל לכלול בי הגורמי השוני במשוואות הכלכליות ג את המגבלות שהפיסיקה
מטילה על התהליכי ולא רק את יחסי הגומלי החברתיי בשוק .דומה הדבר לנוסעי באונייה
שבקרקעיתה חור ,המנסי לקבוע בהצבעה או בתהלי חברתי אחר כמה מי ישאבו מהאנייה ,בעוד
השאלה א האנייה תטבע או תצו +נקבעת על ידי חוקי הפיסיקה בלא קשר להחלטות הנוסעי.
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בכדי להבי את יחסי הגומלי בי התיאוריה הכלכלית ,השווקי ,והמערכות האקולוגיות והחברתיות,
יהיה על כלכלני המאה ה! 21להכליל במודלי ג את חוקי הפיסיקה והביולוגיה .הענ +שסולל את הדר
למודלי שכאלו הוא 'הכלכלה האקולוגית' .ענ +זה ממשי ומרחיב את המודלי של כלכלת הסביבה
ומנסה לתאר את יחסי הגומלי המורכבי בי הספרה הכלכלית למערכות הפיסיקליות ,הביולוגיות
והחברתיות שסביבה.
אחת מנקודות הפיצול המרכזיות בי כלכלת המאה ה! 20לכלכלה האקולוגית היא היחס לצמיחה.
בכלכלה המוכרת מטרת העל היא הצמיחה – הצמיחה נחשבת מזור לכל חולי :יש אבטלה ,הצמיחה תסדר,
יש עוני ,הצמיחה תשפר .אפילו בבעיות הסביבה ,הצמיחה הכלכלית אמורה לטפל כי להווי ידוע שאנשי
שבעי ומרוצי דואגי לאיכות הסביבה בעוד עניי מרודי הטרודי בבעיות קיומיות לא פנויי לעשות
זאת .כפועל יוצא של תפיסה זו אנו עדי לתרבות הצריכה! אותה מערכת חברתית הדוחפת ומעודדת
צריכה באשר היא ,צריכה למע צריכה ,בכדי לקד את הפעילות הכלכלית ולהציג צמיחה מתמדת.
א לכל תהלי כלכלי יש השפעות שליליות על הסביבה והחברה – המפעלי פולטי גזי ושפכי,
והמוצרי הופכי לאשפה בסו +חייה – מכא שתהיה נקודה מסוימת בה הנזק שבצמיחה יגבר על
התועלת .בניסיו לחקור את הגבולות לצמיחה פותחו מספר מדדי המשלימי את מדד התוצר המקומי
הגולמי )התמ"ג( שהוא המדד הכלכלי המקובל למדידת הצמיחה .באופ מעניי נמצא כי במדינות רבות
מדדי אלו עולי עד שנות ה! 70או ה! 80של המאה ה! ,20ואז מפסיקי לעלות ולעיתי א +יורדי.
המשמעות היא כי הצמיחה הכלכלית שחווינו ב! 20השני האחרונות נובעת משחיקה של משאבי הסביבה
והחברה ובטווח הארו אינה בת קיימא.
לסיכו ,במאה ה! 21השפעת המערכת הכלכלית על כדור האר -כבר אינה זניחה .אנו חייבי להכניס
למערכת השיקולי שלנו את חוקי הפיסיקה והביולוגיה ואת המגבלות שה מטילי על הפעילות
האנושית .הכלכלה האקולוגית היא התיאוריה שמנסה לבנות את עקרונות הכלכלה כ שיאפשרו לנו
לחיות ברווחה שמספקת המערכת התעשייתית ,א באותה העת לשמור על הסביבה והחברה מפני
ההשלכות השליליות של מערכת זו לטובת הדור הזה והדורות הבאי.
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הדשא אצל יכול להיות ירוק יותר הפרסומת כמעצבת סביבה תרבותית
צרכנית
רות הרתא,
מרצה ,המכללה האקדמית בית ברל ומכללת סמינר הקיבוצי
הכלכלה זקוקה לצרכני כדי להתקיי .אנחנו הצרכני מניעי את גלגלי השוק בכ שאנו קוני .אבל
א נקנה רק מה שאנחנו זקוקי לו ברמה הקיומית אז הכלכלה תדשדש .הרי אי אפשר להתפתח א
באמת נשיר כמו בהצגה "אי לייק מייק" מה צרי בס הכל הב אד" :כיכר אחד של לח וקוב אחד של
מי ואהבה אהבה כל הזמ .".....הכלכלה המודרנית מבוססת על התכונה האנושית לרצות יותר ,לשפר
עמדות! להגיע רחוק יותר ,מהר יותר ,לקבל את החדש יותר ,להיות יפה יותר ,בריא יותר ,וכל זאת
בפחות! בפחות מאמ ,-פחות השקעה ,פחות אי!נוחות.
מארשל מקלוהא ,אבי תורת התקשורת שחי בקנדה בשנות השישי של המאה הקודמת השתמש לכריכת
ספרו הראשו והנודע ביותר בש  MEDIA – THE EXTENSIONS OF MANברישו של ליאונרדו
דה וינצ'י:

אנו תמיד מחפשי דרכי להשיג יותר .אבל צרי להזכיר לנו את התכונה האנושית הזאת כי אחרת אנו
עלולי לשקוע בשביעות רצו מהיש ולהבטיח לנו שאכ החיפוש ישתל והוא כל כ קל להשגה.
א כ ,צרי לגרות אותנו ,צרי להוכיח לנו שאנחנו בעצ לא ממש מרוצי מהמצב הקיי ,וכי האושר
טמו בדברי הקטני ...וכא נכנסי לפעולה הקופירייטרי .תפקיד לגרו לנו להרגיש שמשהו חסר
לנו בחיי ,שהאושר לא באמת מושל ,שאפשר יותר .כא ה מגייסי תורות סוציולוגיות ופסיכולוגיות
כדי ללמוד אותנו! קהל הצרכני הפוטנציאלי! ולהכיר את נקודות החולשה שלנו ,להכיר את המקומות
הפחות מודעי שלנו ,המקומות בה אנו בחסכי תמידיי ,בהזדקקות מתמדת.
 10צרכי קיומיי אותרו אצל האד:
 .1צרכי פיסיולוגיי;  .2הצור בהשתייכות;  .3הצור בהישגיות;  .4הצור בתשומת!לב;  .5הצור
לספק סקרנות;  .6הצור בהכוונה;  .7הצור לשלוט ולהעניק;  .8הצור לפרוק תוקפנות;  .9הצור
באוטונומיה;  .10הצור באסתטיקה .אצל כל אד סדרי העדיפויות שוני ,המינו שונה ותקופות החיי
מכתיבות הדגשי אחרי ,אבל תמיד יהיו אלו הצרכי המניעי אותנו והדוחפי אותנו להתנתק מהמצוי
ולשאו +אל הרצוי .ה אלו שמכניסי לחיינו את חוסר השקט ,את היציאה אל החיפוש אחר הדבר הבא,
ההבטחה שאולי מחכה לנו מעבר לפינה.
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אפילו בשיר של יהודה אטלס אנחנו כבר שומעי הדהוד של התחושה הזאת של חוסר שביעות רצו של
הילד שהקופירייטרי מתבססי עליה:
"בחנות של גלידה ביקשתי
ארבעה טעמי
ולקחתי ורוד וצהוב וכתו
ולב ע שוקולדי קטני.
ועכשיו
אחרי שגמרתי,
כל הזמ אני חושבת
על הצבעי שלא בחרתי".
הקופירייטרי ה אלו שכביכול הכי מכירי אותנו והכי מקשיבי לרחשי ליבנו .ניקח ,דוגמא ,מכתבה
שהתפרסמה לא מזמ על עסקי מק'דולנד'ס המשגשגי למרות המשבר הכלכלי" :כריס וורד ,23 ,לא נהג
לבלות הרבה במקדולנד'ס משו שהסניפי נסגרו מוקד מדי בערב .קייסי פיליא ,32 ,וחברתה קארול
מילאנו ,33 ,ויתרו על ההרגל שלה כבנות נוער לאכול במקדולנד'ס משו שה סבורות כי המזו במקו
אינו בריא .ולמרות זאת ,בבוקר לא מזמ עמדו שלושת בתור בסני +מקדולנד'ס .הרשת הצליחה לפתות
אות לחזור אליה לאחר שהשיקה תפריט חדש ,האריכה את שעות הפתיחה ועיצבה מחדש את הסני– +
שכלל טלוויזיות ומשחק וידיאו לילדי".
בהרצאה נביא דוגמאות נוספות מעול העסקי והאינטרנט.
נתבונ במספר פרסומות ונבחי בכל אחת מה כיצד ה מבטיחות לנו "יותר"! ג ברמת המוצר עצמו וג
ברמת האושר האישי שהרי הא בהא תליא!!
לימודי אוריינות המדיה הנערכי בכמה מסגרות באר -ובעול שוקדי על חינו הילדי לצריכה נבונה
וביקורתית של המסרי המופיעי במדיה ,שה כול בבחינת מסעי פרסו לחיי אחרי ,טובי יותר,
מושלמי יותר ,מאושרי יותר הניתני להשגה בכל קניו הקרוב למקו מגורי.
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פערי בתרבות הצריכה בי יישובי וקבוצות חברתיות בישראל
אשר וטורי,
המרכז לחיזוי טכנולוגי ,אוניברסיטת תל אביב
רמת הצריכה של מוצרי ושירותי במדינת ישראל נמצאת ,מאז שנות השבעי ,במגמת עלייה ,לעתי
קרובות א +מעבר לרמת הגידול באוכלוסייה .בעשור שבי  1990ל! ,2000ההוצאה לצריכה פרטית לנפש
במחירי קבועי עלתה בממוצע ב! 3%לשנה לעומת קצב גידול האוכלוסיה שעמד בממוצע על 2.5%
בלבד .מ החיי הטובי הללו לא נהני כלל תושבי האר .-קיימי הבדלי צריכה מהותיי בי צפו
לדרו ובי שניה לבי מרכז האר i.-לצד קיימי הבדלי מובני בי יישובי עירוניי גדולי לבי
יישובי קטני כגו עיירות פיתוח ,ובי כלל היישובי היהודיי ליישובי הערביי.
להבדלי אלה נודעת חשיבות מיוחדת ג מנקודת מבט סביבתית ,שכ ה מצביעי על פערי ניכרי
בטביעת הרגל האקולוגית של אזורי שוני במדינת ישראל .מכא ,שבכל דיו המתייחס למדיניות פיתוח
בר!קיימא במדינת ישראל יש לקחת בחשבו שלא כל האזורי בישראל אחראי במידה שווה להתכלות
של המשאבי הטבעיי ,ולכ הדרישה להתאי את רמת הצריכה של המשאבי ליכולת ההתחדשות
שלה צריכה להיות פרוגרסיבית ממקו למקו.
מפת הצריכה של מדינת ישראל מצביעה על מתא ברור בי רמת ההכנסה למשפחה ביישובי השוני,
לבי רמת הצריכה בה! מתא הבא לידי ביטוי בכל סקרי הוצאות והכנסות של משקי הבית בישראל
מאז  ii.1997ההכנסה הכספית הממוצעת הנמוכה ביותר למשק בית )ברוטו( הייתה ונותרה ביישובי לא
יהודיי והסתכמה ב! 2003ב!  .7 7,948א לוקחי בחשבו שמשק הבית הסטנדרטי במגזר הזה הוא ב
 3.7נפשות בממוצע ,הרי שההכנסה הכספית לנפש עמדה ביישובי אלה על  7 2,148לחודש .בצדה השני
של הסקאלה ,עומדי היישובי הכפריי בישראל! מושבי ,קיבוצי ויישובי קהילתיי יהודי
המוני פחות מ! 2,000תושבי.
התפלגות הצריכה דומה .ההוצאה הממוצעת למשק בית במגזר הלא יהודי עמדה בשנה זו על 7 8,567
לעומת ההוצאה הממוצעת למשפחה במגזר הכפרי שעמדה על  7 13,332לחודש.
למרות הקורלציה הטבעית בי הרמה הכלכלית של היישובי לבי רמת הצריכה בה ,הרי שהמדדי
הכלכליי אינ מספרי את כל הסיפור .על מוגבלותה של הרמה הכלכלית בניבוי רמת הצריכה של
האזורי השוני במדינת ישראל נית ללמוד מהשוואת הצריכה בי שתי הערי הגדולות בישראל!
ירושלי ותל אביב .בעוד ההכנסה הכספית החודשית ברוטו למשק בית בתל גבוהה ב!  28%מההכנסה
החודשית ברוטו בירושלי ,ההוצאה החודשית לתצרוכת למשק בית גדולה בתל אביב רק ב! 9%לעומת
ההוצאה ירושלי iii .נית לשער כי העוד +בי הכנסה לצריכה בתל אביב מופנה לאפיקי השקעה שוני.
הצריכה מושפעת לא רק מרמת ההכנסה אלא ג מאורח החיי .למשל ,את השיעור הנמו של רכישות
מכשירי טלוויזיה ווידאו נית לזקו +לאורח החיי של הקבוצה החרדית הגדולה בירושלי אשר נמנעת
מצפייה בטלוויזיה מסיבות של אמונה .את אופ הצריכה של ציוד חשמלי להכנה ולאחסו מזו נית
להסביר בכ שייתכ כי בתל אביב נהוג לאכול בחו -יותר מאשר בירושלי ,או שהסיבה לכ נעוצה
בעובדה שבירושלי משקי הבית גדולי יותר בעיקר אצל הקבוצות החרדיות והערביות ,ולכ ה
מחייבי שימוש גדול יותר בציוד להכנת מזו בהשוואה לתל אביב שאוכלוסייתה כוללת קבוצות גדולות
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מ מהממוצע של קשישי וצעירי מתחת לגיל שלושי iv.יתכ א +שמשקי הבית הגדולי מחייבי יותר
שימוש במייבשי כביסה וזה המקור לאחוז הגבוה יותר של ירושלמי המשתמשי במוצרי חשמל אלה,
 37%לעומת  32%בתל אביב ,למרות שהכנסת ובאופ כללי רמת חייה נמוכה הרבה יותר.

i

ראה ליפשי -ג ,(1996) ,.פערי בינאזוריי – עיוני תיאורטיי ומגמות בישראל על פני זמ ,רבעו
לכלכלה (1) 43 ,עמ'  145!122וכ מבקר המדינה ) ,(1999דוח שנתי  50ב' לשנת  .1999פרק ראשו – ערי
פיתוח בדרו האר .-וכ Portnov B.A., Erell E. (2000) Urban Clustering, The benefits and
drawbacks of location. Hants, UK: Ashgate Publishing.

 iiסקר הוצאות והכנסות משקי הבית בישראל החל ב! .1997לפני כ היו פה וש סקרי ספורדיי שניסו
לאמוד את ההוצאות בצורה שונה ולכ לא נית להשוות ביניה.
 iiiברור שחישוב ההכנסה וההוצאה לנפש בירושלי ע משקי הבית הגדולי לעומת תל אביב המתאפיינת
במשקי בית קטני במיוחד ,יצביע על פערי גדולי עוד יותר בי שתי הערי ,א היחס בי ההכנסה
היחסית להוצאה היחסית יישאר דומה.
 ivעיריית תל אביב ) ,(2003שנתו סטטיסטי מס'  42לשנת .2002
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אסטרטגיה לאומית לצריכה מקיימת
גלית כה
ראש אג +מדיניות סביבתית ,המשרד להגנת הסביבה
צריכה בת קיימא
הרווחה והשגשוג הכלכלי בעול המפותח הביאו לעלייה ברמת החיי של התושבי ,המסוגלי להשיג
כיו בקלות מוצרי שעד לפני עשורי בודדי היו מחו -להישג יד )א מבחינה כלכלית וא מבחינה
לוגיסטית( .בנוס ,+גידול האוכלוסי בכל העול הביא א +הוא להגברת הביקוש למוצרי צריכה .אול,
המחיר שאנו משלמי על דפוסי הייצור והצריכה המוגברי )ולעיתי הבזבזניי( שלנו הנו כבד מבחינה
סביבתית! בתחילת חיי המוצר )דלדול משאבי טבעיי ופליטת מזהמי כתוצאה מתהליכי ייצור(,
במהלכ )שימוש הגור לזיהו( וכ בסופ )גידול בכמויות הפסולת וזיהו סביבתי(.
לפי ממצאי מחקר של הסוכנות הסביבתית האירופית ) ,(EEAכ! 75%מההשפעות הסביבתיות מקור
בצריכה של אוכל ושתייה ,תחבורה פרטית ומבני מגורי ,ומעל  36%מפליטת גזי החממה מקורה בתהליכי
ייצור ומשקי בית .יש להפני כי חוסר יעילות בניצול משאבי טבעיי פוגע לא רק בסביבה ,אלא ג
בצמיחה הכלכלית .יש לנתק את הקשר בי צמיחה והתפתחות כלכלית לבי הידרדרות סביבתית ,דבר
שיכול להתבצע בי השאר באמצעות מעבר לצריכה בת קיימא.
Threats to Human Health
Threats to Biodiversity

Climate Change

Degradation
…air, water, soil

Pollution

Depletion
Resources

Population growth

Unsustainable
& Production
Consumption

Spending power

Internal
Market

Green House
Gasses

Incomplete
Markets

Bounded
Rationality

Imperfect
Information

Economic growth

Prices do not
reflect costs

בכדי להגיע למצב של צריכה בת קיימא יש לרכז מאמ -בשלושה תחומי:
 .1יצירת תנאי המאפשרי צריכה בת קיימא :לא תמיד שינוי מודעות או עמדות מספיקי לשינוי
התנהגותי .בכדי להגיע לשינויי בהרגלי הצריכה יש להסיר חסמי וליצור הזדמנויות ותנאי שיביאו
למעבר לדפוסי צריכה מקיימי יותר.
 .2יצירת מניע לשינויי התנהגותיי בתרבות הצריכה :הצרכ ישנה את הרגליו רק א לדעתו יש בכ
תועלת בשבילו .מת מידע יעיל ורלוונטי )אודות יתרונות כלכליי ,חברתיי וסביבתיי( בתוספת
שימוש בכלי כלכליי יגבירו את המוטיבציה למעבר לדפוסי צריכה מקיימי יותר.
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 .3יצירת מחויבות לנושא אצל הצרכני :מחויבות לאור זמ ושינוי אורח חיי יביאו לרצו רחב לקבלת
מידע ולהפעלת לח -מלמטה על יצרני ,כדי שיספקו מידע וישנו דפוסי ייצור ומוצרי.
במסגרת הדיו ננסה לאתר את בעלי העניי המרכזיי אות יש לשת +בתהלי בניית האסטרטגיה של
מדינת ישראל לקידו צריכה בת קיימא וכ נאתר את הכלי והאמצעי המרכזיי החסרי לפיתוח
שיאפשרו את יישו המדיניות.
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ומה למדת בשוק היו  ,ילדי ? הפרטה במערכת החינו והמשמעויות של
התערבות גופי כלכליי במגזר החינוכי
שי כה,
מנהל החברה להגנת הטבע בחיפה
מערכות החינו שלנו עומדות תחת מתקפה מרובת גלי של כוחות כלכליי .תרבות הצריכה חודרת לבית
הספר בצירי רבי :מותגי לבוש וציוד לבית הספר ,טלפוני סלולאריי ומשחקי אספנות הולכי
ומשתכללי ,ובאחרונה ! א +ארוחות ארוזות וממותגות העטויות שכבות אי ספור של אריזה שיווקית.
מדיה פרסומית חודרת לרוב שעות היו של תלמידי ובמקרי קיצוניי א +לחצר בית הספר ולמבניו.
תרבות הצריכה מצליחה להנכיח עצמה בעוד ועוד תחומי בחיי היו יו ובמרחב הציבורי .הא כותלי
בית הספר צריכי לבלו אותה? והא בכוח לעמוד בכ?
א +בתכני החינו עצמ יש זליגה חזקה של כוחות השוק ועקרונותיו אל בי כותלי בית הספר :מערכת
השעות הולכת ומתמלאת ביוזמות המגיעות מחו -למערכת החינו ,במימו גופי פרטיי ובהפעלה של
מסגרות שונות ,ע ובלי כוונות רווח .ג חלק גדול מהחינו הסביבתי מתרחש בשדה בו עולות השאלות
הא התכנית החינוכית היא שרות או מוצר? הא המפעיל החיצוני הוא קבל משנה או שות +פדגוגי?
כיצד הפעילות מעשירה את יכולות בית הספר ועצמאותו להתמודד ע התכני? הא הגור הנכנס
למערכת רוצה לראות בהנהלת בית הספר וצוותה מובילי ,שותפי או מפקחי מנומנמי? ולא פחות
חשוב! הא הקשר של המממ הפרטי והאינטרסי שלו למסרי ולתלמידי הוא ישיר או מתוו ,וא כ,
על ידי מי? שאלות אלו מקבלות מענה שונה במערכות חינו שונות ומפעילי שוני ומזמינות אתיקה
ובחירה מושכלת משני הצדדי.
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סחר הוג – פתרו אופטימי לתרבות הצריכה
אבי לוי,
מנכ"ל פעולה ירוקה
העמדה הקפיטליסטית המודרנית ,הנאורה ,גורסת שצמיחה כלכלית דומה לפירמידת השמפניה הנהוגה
בחתונות :מוזגי את השמפניה בכוס העליונה וכשזו עולה על גדותיה מתמלאות הכוסות שתחתיה וכ עד
לרובד התחתו והרחב ביותר .ככל שתהיה יותר שמפניה כ הסיכוי שתגיע לשכבות התחתונות עולה .ככל
שהצמיחה תגדל ,כ ייהנו ג העשירוני התחתוני בחברה מ השאריות שיזלגו לעבר.
התאמתו של המשל היפה הזה למציאות הקפיטליסטית לקויה לפחות בנקודה מרכזית אחרת :באופ
מפתיע הכוסות העליונות א +פע אינ מתמלאות וככל שמוזגי לתוכ ה מתנפחות ומכילות עוד ועוד
והשמפניה אינה זולגת הלאה .איכשהו ,הכוסות למעלה מאד אלסטיות.
הסחר ההוג מנסה להתגבר על מכשלה זו ולהבטיח שחלק מ השגשוג העולמי יגיע ג לאלו הנמצאי
בתחתית הסול .בדר כלל היצרני של מוצרי הצריכה המרובי שאנו נהני מה בתרבות השפע ה
אלה שמתוגמלי הכי פחות על עבודת .המערכת מסודרת כ שרוב המתווכי בדרכו של המוצר מ
היצר אל הצרכ ה בעלי גמישות ויכולת רבה יותר ממנו לגזור רווחי מהסחר במוצר .במקרי רבי,
תאגידי ענק בינלאומיי מתגמלי את בעלי המניות ,המנכ"לי ,אנשי הפרסו ועוד רבי על גב של
יצרני ,בדר כלל אנשי המדינות הבלתי מפותחות.
באמצעות מער של פיקוח בינלאומי ,קביעת סטנדרטי של תשלו ליצר ,של רווח מקסימאלי ,תנאי
מסחר שקופי והוגני והענקת תו תק ,מבסס הסחר ההוג מער של מסחר אתי בינלאומי בו כל
השותפי יוצאי נשכרי .מחיר השכר ההוג מבטיח לכל השותפי עקרונות אחרי של מסחר.
הצמיחה בכלכלה הקפיטליסטית מושגת באמצעות צריכה! כזאת המונעת בחלקה ע"י שיווק ופרסו
אינטנסיביי .העקרונות הצרכניי בכלכלה זו דומי לעקרונות המסחר :הכי הרבה שאפשר בהכי פחות
שאפשר .הסחר ההוג מכוו להכנסת עקרונות נוספי לתו המשוואה הפשטנית הזו :הומניז ,התחשבות
ויחס לבני אד ,כבוד ואחריות כלפי הסביבה.
סחר הוג בא להזכיר לנו שמוצרי אינ מטרה אלא אמצעי לשיפור חייו של האד .כל אד .זה הצור
וג זה המייצר.
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הסמכה למוסד חינוכי ירוק ככלי לשינוי אורח חיי ותרבות הצריכה
זיוית לינדר ,וד"ר דורית באו
האג +לחינו והסברה ,המשרד להגנת הסביבה
תהלי ההסמכה למוסד חינוכי ירוק מובל ע"י המשרד להגנת הסביבה וגופי נוספי ומטרתו להוביל את
מוסדות החינו להטמעה ויישו עקרונות פיתוח בר קיימא באורח החיי שלה .המשרד מפעיל היו
תהליכי הסמכה בגני ילדי ,בתי ספר ,מתנ"סי ומוסדות להשכלה גבוהה.
התהלי ,הפועל מאז שנת  ,2004משלב התמודדות ע נושא הקיימות תו התייחסות לשלושה מרכיבי
מרכזיי :
א .ברמת הידע )לימודי

והכשרה( :שילוב נושאי הסביבה בתוכנית הלימודי ,שילוב הנושא

בתוכנית העבודה ,ביצוע קורסי השתלמויות והכשרת צוותי המוסד החינוכי.
ב .ניהול אורח חיי

מקיי  :שימוש מושכל במשאבי – ביצוע פעולות שונות שמטרת צמצו

השימוש באנרגיה ,במי ,בנייר ואיסו +חומרי למיחזור וביסוס תרבות צריכה מקיימת.
ג .קידו אזרחות פעילה המובילה לשינוי :השפעה על הקהילה לשינוי ההתייחסות וההתנהגות
בנושאי סביבתיי – יצירת מהל מתמש ,בשיתו +הקהילה ,שמתמודד ע בעיה סביבתית
מקומית ומנסה להבנות דרכי לפתרונה.
עד היו הוסמכו  157בתי ספר 120 ,גני ילדי 14 ,קמפוסי ו –  13מתנ"סי ירוקי .כיו נמצאי
עשרות מוסדות חינו נוספי בעיצומו של תהלי ההסמכה.
בבסיסו של התהלי עומדת התפיסה כי מחובתנו לחנ את הילדי ,כמו ג את המבוגרי ,לאימו -אורח
חיי חדש! אורח חיי שבו מתקבלות החלטות גדולות כקטנות מתו ראיה מערכתית רחבה ,בה נלקחי
בחשבו שיקולי של כלכלה ,חברה וסביבה ,ובה נשאלות שאלות לגבי הצור האמיתי בביצוע כל פעולה
ופעולה ,ובאיזה מידה נית לבצע את הפעולה ההכרחית תו מזעור הפגיעה בסביבה ובמשאבי הטבע.
במסגרת תהלי ההסמכה ניתנת אפשרות להתנסות אמיתית באורח חיי שלוקח בחשבו את צרכי
הסביבה ,שמאפשר חשיבה לא רק על "האני"" ,הכא" ו"העכשיו" ,אלא על העתיד ועל צרכיה של
אחרי ועל צרכיה של הסביבה .התהלי מזמ אפשרות ללקיחת חלק בהובלת שינוי ומת דוגמא אישית,
ולפתח אחריות אישית לשמירה על הסביבה.
במהל ההרצאה יוצגו דוגמאות לשינויי שחלו בתרבות הצריכה במוסדות החינו הירוקי השוני,
ונצביע על כיווני אפשריי נוספי לטיפול בתרבות הצריכה.
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ניהול אורח חיי מקיי
עמיעד לפידות
עמותת אר -כרמל ,כר מהר"ל
קיימות הנה היכולת שלנו להתקיי כיו מבלי לפגוע באפשרות הדורות הבאי להתקיי .בתור סיסמא
זה מאוד ברור אבל אי הופכי זאת מחזו למעשה?
עמיעד לפידות סימ לעצמו את ייעודו בחיי כבניית מודל של חיי מקיימי )מלשו קיימות( .הוא עושה
זאת באמצעות פיתוח מודל של חקלאות אקולוגית בת קיימא ,פיתוח מודל 'קומפוסט הכר' – מודל של
מחזור החומר האורגני של ישוב תו הפרדת האשפה במקור על ידי התושבי והפיכתה לקומפוסט
בתחומי הישוב .את ביתו בנה עמיעד כמודל לבית אקולוגי המייש את כל עקרונות השמירה על הסביבה.
כמו כ ,ע שותפי נוספי ,מפתח עמיעד מודלי לחינו ויצירת שינוי במודעות הסביבתית.
פתרונות לאורח חיי מקיי
פתרונות לאורח חיי מקיי הנ פתרונות של מעלה הזר – זאת אומרת לפתור את הבעיות עוד לפני שה
החלו .כ ג לגבי נושא הצריכה .הרי הפכנו לחיות צרכניות כי התרבות הובילה אותנו לכ .אבל הא
נצליח להגיע למצב בו ע כל יו שעובר הצריכה שלנו ,במקו להביא נזק לעול תביא ברכה לעול? ביו
שבו נגיע למצב זה נדע כי הצלחנו להציל את עצמנו בעולמנו .ניקח למשל ע – -כל יו שעובר עליו מצב
העול רק הול ומשתפר .וככל שהע -יצרו יותר פחמ וקרינת שמש כ מצב העול יל וישתפר כי תוצרי
הלוואי של צריכה זו ה חמצ נקי ,מי תהו נקיי יותר ,קרקע עשירה יותר בחומרי אורגניי ועוד .אנו
כבני אד יודעי שככל שיהיו יותר עצי כאלו שיצרכו יותר ולא יפסיקו את תהלי הצמיחה ,כ המצב
יהיה טוב יותר .השאלה היא אי אנו יכולי לחיות כמו ע -ולהגיע למצב בו ע כל יו מצב שרותי
המערכת האקולוגית רק יל וישתפר.
בהרצאה ניראה דוגמאות מתחו הבניה האקולוגית ,פתרונות לטיפול במי ,יצור מזו וצריכתו בצורה
מקיימת וטיפול באשפה ,כפי שמתואר בהרחבה להל:
מחזור באמצעות הקהילה
כיצד נית להנחיל את תפיסת הקיימות לקהילה שלמה?
אנו ,בעמותת אר #כרמל ,בחרנו לעשות זאת באמצעות נושא האשפה .האשפה מהווה תחו שכל אחד
עוסק בו ושות +לייצורו .מדינת ישראל נמצאת במקו השני בעול ביצור אשפה לנפש .מידי שנה מיוצרת
באר -כמות אשפה המכסה כ!  300דונ .האשפה מהווה גור מרכזי לפגיעה בחזות השטחי הפתוחי.
יחד ע זאת ,דר האשפה נית להגיע לכמות גדולה של אנשי .הרעיו של פרויקט "קומפוסט הכר "!
פרויקט הדגל של עמותת אר #כרמל )עמותה לקידו רעיו הקיימות(! הנו להפו את יצר הבעיה ,האזרח,
לשות +בפתרו .כ! 40%ממשקל פח האשפה הביתי ה חומרי אורגני שהגיעו מהאדמה ,אבל בדר כלל
אינ חוזרי אליה .החומר האורגני ,בערימת האשפה ,מתפרק ללא חמצ ותוצר הלוואי של תהלי זה
הוא גז מתא .גז זה הוא גז חממה התור לשינוי האקלימי שכולנו חווי אותו .הפרדת החומר האורגני
משאר האשפה ,על ידי התושב ,תביא ליצירת שני מסלולי איסו – +יבש ורטוב ותאפשר טיפול טוב יותר
באשפה .הפרויקט של עמותת אר #כרמל פועל בהצלחה כבר בעשרי וחמישה ישובי ברחבי האר -ומקי+
כ!  3,000משקי בית .נכו להיו אנו חוסכי ,בזכות מודל זה ,כ!  1,000טו של אשפה אורגנית בשמנה
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שלא מובלת במשאיות אל אתרי ההטמנה .מדובר על חיסכו של כ!  500,000טו גזי חממה בשנה .פיתחנו
מודל ליישו הפרויקט וחינו תושבי בכל קנה מידה .את רעיו הקיימות העומד מאחורי המודל נית
לראות בתרשי הבא:

החומר האורגני מופרד מהאשפה.
מועבר אל ערימת הקומפוסט.
מדשן את העץ.
העץ מספק מזון.
מעגל זה למעשה יכול להתקיים לנצח.
בצורה זו הפכנו את המונח קיימות לדבר מובן מאליו
ערימת הקומפוסט

.

על המרצה
עמיעד לפידות – אד ,אבא וב זוג .יז ומג סביבתי בעל תואר ראשו בגיאוגרפיה ותואר שני בתכנו
ערי בטכניו .בוגר תוכנית עמיתי הסביבה של מרכז "השל" ושימש כרכז אזור הצפו של פרויקט סביבה
וקהילה בשתי"ל .הקי את עמותת "אר -כרמל"! עמותה לקידו רעיו הקיימות  .בנה את ביתו כמודל
ייחודי לבניה אקולוגית .מחנ ,מרצה ,יוע -ומקד רעיונות של קיימות ושימור סביבה באר -ובעול.
עמיעד מתמחה בשני האחרונות בייעו -וליווי פרויקטי מורכבי של שינוי דפוסי התנהגות ומציאת
פתרונות קצה לבעיות אקולוגיות מורכבות ברשויות ,בעיריות ,מועצות אזוריות וישובי רבי בכל רחבי
האר .-כמו כ ,מקד את תחו הבניה האקולוגית ,הפרדת האשפה במקור ,הכנת קומפוסט ועוד...
ממייסדי חברת כר שפ"ע )שימור פלאי עול( – המרכז לתובנה אקולוגית.
עוד על קיימות ועל הפעילויות אות מקד נית לקרוא באתרי:
אר -כרמל – www.eretzcarmel.org
כר שפ"ע – www.shefa8.co.il
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שער ב'
תקצירי הפוסטרי
ערוכי לפי א'  ב' שמות המציגי
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גינות קהילתיות לרווחת הקהילה בקמפוס בית ברל
חאת אבוריא
בוגר על!יסודי התמחות לימודי סביבה וחקלאות ,מרכז המשק הלימודי של החוג ופרויקטי בשילוב
סטודנטי ,המכללה האקדמית בית ברל
גינות קהילתיות
גינה קהילתית ) (Community Gardenהיא גינה המוקמת ומתוחזקת בשיתו +הקהילה ולמענה .גינה
שכזו מנוהלת ומתוחזקת על ידי התושבי ,לעתי בסיוע צוות או רכז )חיצוני או תושב פעיל( .גינה
קהילתית היא מקו מפגש שבו אנשי בגילאי שוני ורקע שונה זוכי להכיר אחד את רעהו ולעבוד
בשיתו .+לגישת הקהילתיות חשיבות רבה מכיוו שהיא תורמת לליכוד ולחיזוק המרק הקהילתי ביישוב.
מלבד הער לקהילה גינה קהילתית היא מעי "עיר מקלט" ובית גידול לצמחי ובעלי חיי מקומיי,
ובכ היא עוזרת לשימור הטבע המקומי.
גינות קהילתיות יכולות לענות על צרכי שוני ,כגו :שיפור השכונה והאקולוגיה העירונית ,העצמה של
האוכלוסייה המקומית ,סיפוק מעבודת גינו ומגע ע הטבע והסביבה ,גידול מזו עצמי טרי ואורגני,
לימוד והתנסות בגננות פרמקלצ'ר ,מקו להכנה ולצריכה של קומפוסט ,התארגנות קהילתית שמטרתה
למנוע בניה בשכונה ע"י יצירת משהו חדש וחיבור התושבי אליו .גינות קהילתיות ה ציבוריות בהיבטי
של ניהול ,בעלות וגישה.
בערי שונות בישראל ,כמו ירושלי ,תל אביב ,חיפה ובאר שבע הוקמו ופועלות גינות קהילתיות.
גינה קהילתית בית ברל
הגינה הקהילתית במכללה האקדמית בית ברל הוקמה בתשס"ה ע"י 'מגמה ירוקה' ,בשיתו +החוג ללימודי
סביבה וחקלאות ,כתשתית וכמסגרת שתשמש אנשי מקהילת המכללה )סטודנטי וסגל אקדמי ומנהלי(
ואנשי מחו -למכללה המעונייני ,מסיבות שונות ומגוונות ,בעבודות גינו ובמגע ע האדמה .מאז
הקמתה ,הגינה מטופלת ע"י קהילה פתוחה )משתנה בכמות ובהרכב האנשי הפעילי בה( של אנשי
מתו הקמפוס ומחוצה לו ומנוהלת על פי עקרונות של חקלאות משמרת סביבה :שטח הגינה מטופל יחדיו
ע"י כל המשתתפי כאשר חברי 'קהילת הגינה' מגיעי לעבוד בה במועדי המתאימי לה .צוות החוג
ללימודי סביבה וחקלאות מספקי יעו -ועזרה מקצועית ,זרעי ושתילי ,השקיה והשגחה .הגינה
מנוהלת על פי עקרונות של חקלאות משמרת סביבה ,לדוגמה :הימנעות בהדברה בכימיקלי ,הזנת
הקרקע בדשני אורגניי וקומפוסט המופק בשטח הגינה.
לגינה הקהילתית במכללה מספר מטרות:
•

חיזוק הקשר בי האד והאדמה במסגרת פעילות בשעות הפנאי.

•

הגדלת המודעות לנושא הקיימות תו שימוש בחקלאות כציר מארג.

•

הקניית כלי פרקטיי לעבודת האדמה באמצעות תמיכה וייעו -מקצועי.

•

העצמת הפרט כשות +בקהילה ,ביצירת אווירה נעימה בה ובהמשכיות הפרויקט.

•

עידוד אנשי להקי גינות קהילתיות מושתתות על חקלאות 'ידידותית לסביבה' במסגרות חינוכיות
אחרות.
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דוגמאות לפרויקטי המשתמשי בגינה הקהילתית
מאז הקמתה ,בנוס +לפעילות ה'חופשית' המתקיימת בגינה בזמ הפנאי ,הגינה משמשת את הסטודנטי
במסגרת פרויקטי שוני ,חלק לימודיי וחלק חו!-קוריקולריי .דוגמאות בולטות ה:
•

פרויקט גינו ככלי לשיקו צעירי שהתבצע ע"י הסטודנט אור בר )ראו תקציר בהמש(.

•

פרויקט גינה מושכת פרפרי  :במסגרת פרויקט חקר שהתבצע ע"י הסטודנטית שרית לוי ,נשתלו
בגינה הקהילתית צמחי מושכי פרפרי )משיכת הפרפרי יכול להיות לצו +הנמצא בפרחי או לנו+
המשמש מזו לזחלי( והתבצע מעקב אחר אוכלוסיות הפרפרי המופיעות בגינה .שולבו מגוו
צמחי! שיחי ,עשבוניי רב!שנתיי ועונתיי המושכי פרפרי על!פי כמות וסוג הצו ,+עומק
הפרח ,צבע הפרח ועונת הפריחה .הפרפרי שנמצאו בגינה בעקבות שילוב הצמחי נחלקי למספר
קבוצות :פרפרי יו ,פרפרי לילה ,רפרפי ועוד .בחלק מהצמחי נמצאו יחסי גומלי ייחודיי .כ,
למשל ,הפרפר זנב הסנונית שזחליו אותרו רק על צמח הפיג בגינה.

•

"אימו "#הגינה ע"י סטודנטי

לצור עבודה ע

חניכי  :סטודנטי משתמשי בגינה לעבודה

מזדמנת וקבועה ע ילדי/חניכי במסגרות שונות ,כגו "פרח" .הפעילות כוללת זריעה ושתילה של
צמחי ירק ותבלי ,טיפולי שוטפי בגידולי ,ובסו +עונת הגידול! קבלת תוצרת ובישול משות +תו
שימוש בתוצרת שגדלו.
פרויקטי אלו ממחישי את פוטנציאל הטמו בגינה קהילתית לשמש תשתית ומסגרת מגוונת לקהילה
המקומית ,על פי צרכי הקהילה השוני.
הקמת גינות קהילתיות נוספות ברחבי הקמפוס
בתשס"ח נוספו ברחבי הקמפוס ,לבקשת הסטודנטי ולרווחת ,מספר גינות קהילתיות 'קטנות' :גינה
ליד המעונות עבור סטודנטי דיירי המעונות לגידול ירקות ותבליני לצריכה עצמית; גינה במצעי
מנותקי ליד "האתנחתא"! מועדו הסטודנטי; גינת תבליני ופרחי במצעי מנותקי ליד אגודת
הסטודנטי .ההקמה הפיזית של הגינות הללו נעשתה במסגרת אירוע פתיחת שנת הלימודי שיוחד
לנושא 'קמפוס ירוק' בית ברל לרגל הסמכת המכללה כ'קמפוס ירוק' תו השתתפות פעילה של הקהל
בהכנת האדמה ,שתילה וכו' .ע הקמת ,הגינות מהוות משאב לרווחת הסטודנטי.
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חוזרי אל הטבע ע מוצרי הכוורת
עדי אילו מור,
סטודנטית שנה א ,מסלול חינו מיוחד והתמחות לימודי סביבה וחקלאות ,המכללה האקדמית בית ברל

"א הדבורי ייעלמו יוותרו למי האנושי  4שנות קיו " אמר אלברט איינשטיי.
בשני האחרונות נחשפת תעלומה מדאיגה .מיליוני דבורי ;ועלות נעלמות ללא זכר ומושבות שלמות
שובתות מפעילות< .א תימש התופעה ,התוצאות עלולות להיות חמורות ,מאחר ודבורת הדבש היא
המאביקה העיקרית של מר<ית סוגי הפירות ,הירקות והפרחי .מיעוט ההאבקה יביא לירידה בכמות
היבול ויגרו ,בי היתר ,לעליית מחירי המזו בעול ולפגיעה בקיומ של מערכות אקולוגיות ,עקב הפגיעה
ברביית הצמחי ,שה הבסיס למארג המזו.
מחקרי שנעשו להבנת התופעה העלו אפשרויות רבות ,החל בסיבות אזוטריות ופילוסופיות כגו :מזימה
סודית של רוסיה או של אוסאמה בי לאד לחסל את החקלאות האמריקנית ,או המפנה שחל ביחסי
הגומלי בי האד לדבורי במאה וחמישי השני האחרונות )לפי האנתרופוסופיה( ,ו=לה בסיבות
מעשיות ומציאותיות ,הנוגעות בחלק במתווה העולמי הכללי ,כגו :תהליכי עיור ,קווי מתח גבוה ,קרינה
אלקטרו מגנטית ,התחממות גלו<לית ,זיהו אוויר ומי ,שימוש בדשני כימיי והנדסה גנטית של
גידולי ,ובחלק בשינוי העוברי על הדבורה כגו שינוי בתזונתה ורגישות לוירוסי או פטריות .ג
בישראל יש ירידה לא מוסברת במספר הדבורי ,א המצב טוב יחסית לארה"ב ואירופה היות וכא
ה=וורות נגישות יותר והתעשיה קטנה יותר.
בעבר נעשה גידול הדבורי בידי החקלאי בעיקר לצור האבקה ולא לש הפקת יבולי דבש ,וזאת כחלק
מפעולותיו השוטפות בתחזוקת השדה .מאז המהפכה התעשייתית ועד היו הפ גידול הדבורי לתחו
כלכלי שבו שיקולי רווח והפסד ה השולטי בתהלי קבלת ההחלטות .שיטות הגידול הפכו להיות
מכאניות :לא עוד נחיל במבנה אליפסי כמו בטבע אלא מבנה של כוורת מרובעת המאפשר ניצול של שטח
הפני והעמדה בקומות זו מעל זו בקלות ובנוחות; הדבורי מוזנות במש החור +במי סוכר לצור חיזוק
המשפחה לקראת הרדיה האביבית; הכוורות משונעות ממקו למקו לצרכי האבקה לפי צרכי האד,
ומל=ות מוש<חות גנטית מטופחות באופ מלאכותי לש מכירת.
לפני קרוב למאה שני תיאר ד"ר רודול +שטיינר ,מייסד התורה האנתרופוסופית ,את מה שמתרחש כיו.
וכ כתב<" :יחס לגידול המלאכותי של הדבורי ,נית להגדיל את תפוקת הדבש שלה ואת יכולת
להשלי את העבודה שה עושות .הפג היחיד הוא שפעילות זו לא יכולה להתבצע באופ עסקי מידי.
כשנחקור את נושא גידול הדבורי יותר לעומק נגלה כי היו אנו מעדיפי אמצעי מסוימי מפני שה
נראי לנו כטובי ביותר ,א בעוד מאה שנה כל גידול הדבורי יי;סק א נשתמש רק בדבורי
המגודלות בצורה מלאכותית .אנו רוצי לדעת אי גידול הדבורי יכול להוות פתח לגילוי סודות הטבע".
בכדי לגלות את סודות הטבע באמצעות הדבורי ,משתמש האד במגוו מוצריה על בסיס יומיומי
בתזונתו וברפואה המשלימה :החל מהדבש הידוע והמוכר בעל הסגולות הרפואיות והתזונתיות; תוצרי
הפרופוליס המשמשי כאנטיביוטיקה מ הטבע; דונג המשמש כבסיס לחלות חדשות ובתעשיית הנרות;
מזו המלכות המכיל חלבוני חיוניי לאד ,ואבקת הפרחי )פול( ,המכילה ויטמיני ומינרלי
מחזקי ,וכלה במוצרי הקוסמטיי :שמפו; סבו; קרמי לגו +ולפני; מסכות לשיער ולפני ועוד.
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לעובדות אלו הנני נחשפת במסגרת קורס 'עול הדבורי' כחלק מהתמחותי בלימודי סביבה וחקלאות.
חשיבות הקורס היא בהשקעה החינוכית לטווח הארו ,בשינוי בחשיבה ובהסתכלות ,ובהדגשת נושא
הצריכה של מוצרי טבעיי ,שתהלי ייצור אינו פוגע בסביבה אלא תור לשיווי משקל אקולוגי ואשר
צפוי להביא להשבת התקינות ביחסי הגומלי בי אד ,דבורה וסביבה.
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'הג הקסו '  גינה אקולוגיתחינוכית לגיל הר
ברברה אנדרס,
סטודנטית לתואר שני  M.Ed.בחינו סביבתי ,סמינר הקיבוצי
תיאור הפרויקט
'הג הקסו' הוא פרויקט הקמה והפעלה של גינות אקולוגיות!חינוכיות בגני ילדי .הפרויקט שהתחיל
לפני ארבע שני בגני ילדי בדרו תל!אביב בשיתו +של  5גופי" .1 :בית בטבע" )מרכז העשרה לגיל הר
לחינו סביבתי וקהילתי(;  .2ארגו "בינה" )מרכז לימוד וחינו לזהות יהודית ותרבות ישראלית(; 3.
משרד החינו;  .4מחלקת החינו לגיל הר של עיריית תל אביב;  .5הרשות להגנת הסביבה בעיריית תל!
אביב.
חזו פרויקט 'הג הקסו' הוא חינו לאוריינות סביבתית באמצעות הקמה של גינה אקולוגית!חינוכית
בשיתו +של ילדי הג ,גננות ,סייעות והורי.
במסגרת הפרויקט מקבלות הגננות בעיר תל אביב הדרכה וסיוע מקצועי על ידי מדריכות ע ניסיו
בהוראת הגיל הר וניסיו בתחו החינו הסביבתי .בנוס ,+מתקיימות השתלמויות בפסג"ה תל!אביב
וב"בית בטבע" ,בתחו של חינו סביבתי וגינה אקולוגית .הדרכת הפרויקט וההשתלמויות ממומנות על
ידי הרשות להגנת הסביבה בתל אביב!יפו ,מחלקת גני הילדי של עיריית תל אביב ומשרד החינו .גני
שהשתתפו בפרויקט קיבלו הסמכה לג ירוק.
שלבי הפרויקט .1 :הכנת המדריכי ,הגננות והסייעות;  .2הכנת ילדי הג לקראת הביצוע;  .3ביצוע מעשי
של הפרויקט – בניית החצר האקולוגית;  .4ביצוע פעילויות בתחומי שוני סביב הנושא;  .5אירוע סיו
הפרויקט בג ופתיחה חגיגית של החצר ביחד ע ההורי כקהילת הג;  .6אירוע מסכ של הפרויקט.
מרכיבי הגינה האקולוגיתחינוכית כוללי  :פינת מחזור )איסו +נייר ,אשפה ,בקבוקי ,סוללות ועוד(;
קומפוסט )איסו +אשפה אורגנית לשימוש חוזר – יצירת דש(; מאגר מי גש ו/או מחזור מי )מזג ,מי
אפורי(; סביבות חיי )למשל :בריכה ,מסלעה ,שדה בור ,צמחי מושכי פרפרי ,בוסת ,תיבות קינו(;
מסלולי טיול בחצר הג.
סוגי הפעילויות בגינה האקולוגית בשיתו .ההורי והקהילה :התבוננות ,עריכת תצפיות ,מעקב ,תיעוד,
תהליכי חקר ולמידה ,טיפוח וטיפול בחי והצומח ,תכנו )בבנייה ,יצירה ,בטיפול( ,הקמת שבילי ,בריכה,
יצירה בהשראת הטבע.
רציונל אישי
בעיני ,החשיבות הגדולה של הפרויקט היא לאפשר לילדי ,בסביבה עירונית לחוות ,להכיר ,לחקור וללמוד
את הטבע באופ משמעותי בסביבה הקרובה לה ולעודד את ילדי ישראל לאקטיביז סביבתי .ילדי
קטני לומדי על הסביבה כאשר ה פועלי ונמצאי באינטראקציה איתה .מילדי צעירי בעיר ובישוב
עירוני נמנעת האפשרות וההזדמנות להתנסות בסביבה טבעית .רב הילדי היו בישראל ובעול חיי
בסביבה עירונית ורוב שעות הלימודי ושעות הפנאי ה בתו הכיתה או בבית .לחינו הסביבתי החו-
כיתתי חשיבות רבה ויש לדעתי לחשו +ילדי צעירי שגדלי במרחב עירוני להתנסות קבועה במרחבי
טבעיי כבר מגיל צעיר .ישנ חוקרי הטועני שהיעדר חינו סביבתי בסביבה טבעית בחמש השני
הראשונות לחייה מונע התנהגות של כבוד ודאגה לסביבה בעתיד ) .(2003,Wilsonמחקרי תומכי
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בהנחה שהאהבה לטבע צומחת ביחד ע אתיקה סביבתית כאשר ילדי נמצאי בקשר ע עול הטבע
ומשחקי בסביבה טבעית.
אני רואה בפרויקט אפשרות למימוש חיבור והעצמה קהילתית והזדמנות לקד תהליכי שיתו.
משמעותיי בתו הקהילה.
מטרות הפרויקט ברמת ילדי הג
 פיתוח רגישות ומודעות לסביבה.
 פיתוח היכולת לדאוג ולקחת אחריות על הסביבה.
 הכרה של הטבע בסביבת הג :למשל הכרה של ציפורי ,צמחי ,עצי וחרקי.
 פיתוח יכולת למידה עצמאית ורכישת מיומנויות של תהליכי חקר.
 לטפח הפעלה רב!חושית ,שליטה והתארגנות מוטורית ,תו תפקוד סנסומוטורי ,פיתוח תחושת
הצלחה ובניית דימוי עצמי חיובי.
 ילדי ג יהוו סוכני שינוי בקהילת לקידו פיתוח עקרונות הקיימות.
מטרות ברמת הגננות /סייעות
• רכישת ידע והבנה לנושאי סביבתיי.
• פיתוח מיומנויות בהקמה וטיפול בגינה אקולוגית!חינוכית ,שמותאמת לגיל הר.
• פיתוח עזרי לימוד התומכי בפעילות בגינה האקולוגית.
• פיתוח יכולת להכניס נושאי סביבתיי באופ אינטגרטיבי לפעילות היו יומית בג.
• פיתוח היכולת לשלב גורמי קהילתיי בפעילות סביבתית.
• פיתוח יכולת ליצור תשתית לחינו סביבתי בגיל הר .
• לקד חברה אחראית רגישה ומודעת לסביבתה.
מאפייני הפרויקט בהקשר של צרכנות ירוקה:
הגינה האקולוגית!חינוכית מאפשרת לחנ לצרכנות ירוקה באופ חוויתי תו כדי עשייה ופעילות יו!
יומית בסביבה הקרובה של הילד .לצרכנות הירוקה בגינה האקולוגית פני מגווני:
 .1ילדי בעיר יודעי שקוני את הפירות וירקות בסופרמרקט ולא מביני את הקשר מהבוסת אל
המד .+הגינה האקולוגית!חינוכית מאפשרת לילדי הג להכיר את הזמ וההשקעה הכרוכי בקבלת
יבול פירות ולכבד את המזו .באמצעות הבוסת נית להכי ג תוצרת עצמית כגו ,ריבה ,זיתי
כבושי,יי רימוני.וכד' .לגינת התבליני ולערוגת הירק תפקידי זהי בחינו הסביבתי.
 .2ערמת קומפוסט :הילדי לומדי להפריד פסולת ולהכיר בחשיבות של דישו בדש תוצרת עצמית.
 .3באמצעות הפעילות היו יומית בגינה לומדי הילדי אי נית להתנהג באופ מושכל במשאב המי,
למשל :איסו +מי גשמי במיכלי ,השקיה באמצעות טפטפות ומי ממוחזרי ,חיפוי קרקע טבעי
שמונע אידוי מי ,שתילת צמחי מקומיי שחסכוניי בצריכת המי.
 .4הפרויקט כולל הכנה ,על!ידי הילדי ,של משחקי ,פסלי סביבתיי ועזרי לימוד שתומכי בפעילות
בגינה האקולוגית כגו :משחקי מסלול ,משחק זיכרו ,מגדיר תבליני ,ספסל אקולוגי .המסר הוא:
"לא צרי לקנות כל דבר ,הרבה דברי אנחנו יכולי להכי בעצמנו".
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הישגי  ,מסקנות ,תובנות ומחשבות
מבחינתי זהו הפרויקט המשמעותי ביותר שאני מובילה בי פרויקטי אחרי במסגרת עבודתי .הצלחתי
להרחיב את הפרויקט מהגינה האקולוגית שפיתחתי במהל שנות עבודתי ב"בית בטבע" לגני ילדי בודדי
ומיד אחרי כ לגני הילדי בתל אביב .הרחבת הפרויקט התאפשרה הודות לעזרת של הגורמי
הסביבתיי והחינוכיי בעיר והמפקחות של משרד החינו האחריות על "בית בטבע" .פרויקט 'הג
הקסו' הוא ,מבחינתי ,רב מימדי וכל הזמ אני לומדת דברי חדשי .אני מעבירה כבר כמה שני
השתלמויות לגננות בנושא זה ומלווה מדריכות וגננות בשטח .אני מבינה שהפרויקט של 'הג הקסו' עוסק
בתחו שאני יכולה לפתח בו היבטי מגווני במהל השני הבאות .אני מרגישה חלק מעשייה בתחו
חשוב שהול ומתפתח בישראל ובעול.
מסגרת לימודי התואר השני בחינו סביבתי בסמינר הקיבוצי אפשרה לי להעמיק את הידע ,את ההבנה
ואת היישו בפועל של הפרויקט באמצעות עבודות שהגשתי בקורסי מגווני כגו' :יזמות חינוכית'
)מרצה פרופ' זוזובסקי(' ,עקרונות החינו הסביבתי' ) מרצי פרופ' דריפוס ודר' וינברגר( ,למידת עמיתי,
וכ ,בזכות עבודת הגמר בנושא 'תפישת ילדי הג את הגינה האקולוגית' )בהנחיה של דר' ווינזור(.
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אאוריקה מס' http://www.matar.ac.il/eureka/newspaper26/docs/6.pdf .23 – 19 ,26
שוור ,-א" ,(2002) .לחנ את דור המבול" ,פני כתב עת על תרבות ,חברה וחינו ,גיליו מס' .75 – 67 ,21
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'אמא אדמה' גינה קהילתית בגישת הפרמקלצ'ר ככלי לשיקו לצעירי
שמתקשי לתפקד במקו העבודה
אור ברשי
בוגר ,מסלול קידו נוער והתמחות לימודי סביבה וחקלאות ,המכללה האקדמית בית ברל ,מתכנ
פרמקלצ'ר ,מייסד חברת אצטרובל
הפרויקט 'גינה קהילתית בגישת הפרמקלצ'ר ככלי לשיקו לצעירי המתקשי לתפקד במקו העבודה'
התבצע כפרויקט סמינריו דיסציפלינרי ומשלב בי לימודי ההתמחות )לימודי סביבה וחקלאות( והמסלול
החינוכי )קידו נוער(.
תיאור המסגרות השותפות לפרויקט
תכנית הלימודי של החוג ללימודי סביבה וחקלאות במכללה האקדמית בית ברל מתאפיי במבט הוליסטי
ואינטגרטיבי של נושאי סביבתיי ,חברתיי וכלכליי המאפשר הבנת הקשר בי בעיות אקולוגיות של
הסביבה והיבטי חברתיי .מתו מאפיי החוג תומ בסטודנטי כמוני שעוסקי בפרויקטי סביבתיי
קהילתיי.
הלימודי במסלול לקידו נוער מיועדי להכשיר ולעצב אנשי מקצוע מומחי לטיפול ,חינו וקידו של
נוער מנותק וצעירי בסיכו.
מרכז צעירי בכפרסבא מיועד לצעירי בני  18!30המהווי כרבע מאוכלוסיית העיר .המרכז ש דגש על
צעירי בגילאי  18!23אשר לא התגייסו ,נשרו או השתחררו וזקוקי להכוונה ותמיכה בתכנו עתיד .בי
השותפי הרבי לפעילותו של המרכז :עמותת על ,קר גנדיר ,ג'וינט ישראל – מסד קליטה ,היחידה
להכוונת חיילי משוחררי,וגופי רבי אחרי
רקע תיאורטי
פרמקלצ'ר היא שיטת תכנו שעוסקת ביצירת מערכות יצרניות ברי קיימא בסביבות המגורי תו שימוש
בחוקי הטבע .פירוש הש פרמקלצ'ר הוא "חקלאות מקיימת" )permanent = permaculture

 (agricultureומאוחר יותר נוס +ג הפ האנושי של קיימות ! תרבות מקיימת )(permanent culture
)שניידר.(2004 ,
טיפול התנהגותיקוגניטיבי ) (CBT-Cognitive Behavioral Therapyהוא שיטת טיפול פסיכולוגי,
המתבססת על שילוב רעיונות מתו הטיפול ההתנהגותי והקוגניטיבי .לאבי השיטה נחשב הפסיכולוג אלברט
אליס ,שפיתח אותה בשנות ה! 50של המאה ה! ,20והיא זוכה לפופולריות מאז שנות ה! 80של אותה מאה.
השיטה מבוססת ,בי השאר ,על מודל ההתניה הסמויה ,לפיו ג תהליכי קוגניטיביי ,כגו מחשבות
אוטומטיות ,נרכשי בתהליכי למידה הדומי ללמידה התנהגותית .הטיפול המשולב הוכח כיעיל בטיפול
בהפרעות חרדה שונות ,בדיכאו ובהפרעות אכילה.
בתרפיה דר פרמקלצ'ר ,אני משלב בי הפרמקלצ'ר ושיטת "המטפל הפצוע" .העיקרו הטיפולי הינו להשיג
דר להגיע לחלקי הפגועי במטופל ולהשתמש בה כמנו +טיפולי .עיקרו זה הובא לראשונה על יד יונג
"המטפל הפצוע" ומבוסס על הרעיו המיתולוגי שמטפלי יכולי לטפל בכאב ובטראומה של מטופליה רק
במידה שה יודעי לרפא את הכאב האישי של עצמ .בטיפול בפרמקלצ'ר ננסה להשתמש במטפל הפצוע
שבכל מטופל ,על ידי הפניית הכוחות הטיפוליי של המטופל כלפי הטיפול בגינה ,לקחת אחריות על
אורגניז חי ובכ להפו ממטופל למטפל.
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מטרות הפרויקט
לפרויקט הוצבו מספר מטרות:
•

מת כלי להתמודדות ע מסגרות של עול העבודה

•

העלאת המודעות הסביבתית

•

יצירת קרקע פורייה להמש שיתו +פעולה בי החוג ללימודי סביבה וחקלאות למרכז צעירי

כל פגישה התחילה בשיחה .במהל השיחה נחשפו הצעירי לעקרונות הפרמקלצ'ר שיהוו לה עקרונות
עבודה להמש .לאחר מיכ עברנו לעבודה בגינה תו שילוב עקרונות הפרמקלצ'ר הלכה למעשה בגינה
עצמה.
דיו
היבטי חינוכיי טיפוליי:
א .שיפור עצמי :עצ העבודה בגינה )הכנת ערוגות ,שתילה והתמדה( משרתי יעד זה .לדוגמה ,גינה
המשתמשת בקומפוסט כחומר טבעי להזנה וטיוב האדמה יכולה להוות השלכה של הנערי על עצמ:
פסולת )זבל( שבאמצעות תהלי המחזוריות בטבע הפ מחומר חסר ער למשאב טוב ומועיל.
ב .מודעות לגורמי מעכבי :עשבי שוטי מדמי מכלול גורמי מעכבי של צמיחת האד .הוצאת
מהשורש של אות עשבי שוטי!גורמי מעכבי! מחיי המטופלי משקפת את הרצו ,או הצור ,או
תחילתה של מודעות לתהלי צמיחה והתפתחות אישית.
ג .גבולות :על מנת שצמח יגדל ויצמח יפה יש 'להגביל' אותו! לקצ -אותו במקומות ובמועדי הנכוני
בדיוק כמו נער שצרי גבולות מתאימי שיאפשרו לו לפרוח.
ד .דחיית סיפוקי :מרגע זריעת או שתילת צמח יידרש זמ והשקעת מאמצי עד שהצמח יגיע למימדי
ראויי או יניב את התוצרי הרצויי .מציאות זו מהווה השלכה לדחיית סיפוקי ,והתנסות בחוויה
עשויה לתרו לפיתוח יכולת דחיית סיפוקי.
ה .תכנו :במסגרת חלוקת הגינה לחלקות עצמיות וקבוצתיות עולות שאלות של תכנו ! מהו הניתוב הנכו
ביותר להשקעה בעצמי ובהשקעה בקבוצה.
ו .התמדה ועמידה במסגרת עבודה :הגעה בזמ ועבודה במהל הפגישה לפי לו"ז קבוע מראש ,השתתפות
בשיחת פתיחה ,השתתפות בעבודה וסיכו.
ז .עבודה שיתופית בצוות :לכל אחד אמנ יש ערוגה משלו ,בה הוא מגדל צמחי וירקות לפי בחירתו.
בנוס ,+לקבוצה יש ערוגה משותפת .על הנערי למצוא הזמ להשקיע בארוגה הקבוצתית ולמצוא את
האיזו בי ההשקעה בעצמי להשקעה בקבוצה.
היבטי חינוכיי-סביבתיי:
בגינה הקהילתית מיושמי עקרונות שוני הנכללי תחת גישה של חקלאות משמרת סביבה .לכ ,בנוס+
לערכי החינוכיי המוצגי לעיל ,הצעירי נחשפי ,דר מעורבות בתכנו ובטיפול השוט +בגינה,
לנושאי וערכי סביבתיי שוני ,ביניה:
• טיפוח קשר של האד ע האדמה ,מודעות לסביבה כמקור משאבי תומכי חיי )תו שימוש במערכת
של גינה חקלאית כמודל(.
• יחסי גומלי ותלות הדדית בטבע ובי האד לטבע.
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• 'תבונה אקולוגית' ! דר יישו של עקרונות הפועלי בטבע )דוגמת מחזוריות חומרי( במערכת
אנושית )הכנה ושימוש בקומפוסט לשמירה על פוריות הקרקע(.
• האפשרות לקיי פעילות חקלאית שפגיעתה בסביבה מופחתת.
• גישות השואפות לחיי באיזו.
במהל הפרויקט דנו ולמדנו חלק מעקרונות הפרמקלצ'ר והשלכנו עקרונות אלו לחיי הצעירי ,השתמשנו
בעקרונות לסייע לשינוי תפיסתי בקרב הצעירי ולהגשי את המטרות הטיפוליות של הפרויקט:
•

תכנו ותצפית ה חלק בלתי נפרד מהעשייה

•

דאגה לאד לאדמה וחלוקת עודפי

•

יצירת מערכת רב גונית היא מתכו ליציבות

•

מקומיות – השקעה בקהילה .למדנו מושג הנקרה "ביו!אזוריות" וזה אומר מציאת הסביבה הטבעית
שלנו ]משפחה ,שכונה ,אזור ,עדה  ,דעות פוליטיות[ .זאת הסביבה אותה אנו מכירי על פי הניואנסי
הקטני שלה .זו סביבה שיש לנו את היכולת לחדש ולהשפיע עליה.

•

להשתמש בכל דבר עד מיצויו המלא בהתייחס לחפצי ,למשאבי וליכולות אישיות.

•

לראות פתרונות במקו בעיות! כל בעיה היא הזדמנות.

•

שיתו +פעולה במקו תחרות.

•

לפעול כ שהדברי ישתלמו ויושלמו לנו וג לסביבה; הסתכלות מערכתית! על הפרטי ועל השל.

•

תלות הדדית :הכול פועל לשני כיווני! כל מרכיב במערכת ניזו ומזי מרכיבי אחרי.

•

לעזור לאנשי להיות עצמאיי מבחינת הגישה שלה.

•

לחשוב בגדול ולעשות בקט.

שניידר ,טליה ) .(2004ג עד בפתח הבית ,הוצאת יער.
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'מצרכנות לקיימות' בניית תהלי של שינוי מחשבתי והעלאת המודעות
לתרבות הצריכה והשלכותיה
אפרת גולדנברג,
סטודנטית בקורס רכזי איכות סביבה בקהילה ,המכללה האקדמית לחינו אורני
תוכנית הלימוד המוצגת הינה תוצר שנבנה כפרויקט קהילתי סביבתי בקורס "רכזי איכות סביבה
בקהילה" ,ונמצאת ,בשלב זה ,בתהלי יישו במסגרות חינו ותרבות שונות כולל בי"ס ,מתנסי ,ימי
ירוקי בישובי ועוד .תכנית הלימוד שאני בונה כוללת סדרת הרצאות בנושא תרבות הצריכה.
תרבות הצריכה האגרסיבית בה אנו חיי כיו יוצרת תוצרי לוואי בכמויות אינסופיות שמעמידות את
עצ קיומנו בסימ שאלה .אנשי רבי נוטי לשטח את הבעיה ,להמעיט בחומרתה או להתייחס אליה
במסגרת בית ספרית כאל עוד נושא לימוד שולי .בבתי ספר שבה כ שמי דגש על חינו סביבתי נוטי
לבצע פעולות סביבתיות אקטיביות )וחשובות( א מתעלמי ,על פי רוב ,משורש הבעיה שהוא לא טמו
בסביבה אלא בהתנהגות האנושית והכלכלית .במילי אחרות ,המשבר הסביבתי נובע מתו משבר אנושי
תודעתי .ולכ ,המקו החשוב ביותר לפתרו המצב הוא החינו ,א לא רק החינו הסביבתי הדוגל בחקר
מדעי ומעשי אלא ,ואולי חשוב יותר החינו הערכי ! הומניסטי שפונה לרוח האד ולשינוי פנימי.
מטרתה של תכנית זו היא להעלות את המודעות להשלכות של תרבות הצריכה בכל תחומי חיינו ולהעניק
כלי מעשיי כיצד נית לפעול באופ משמעותי ומקיי יותר .שאיפתי היא לעורר לפעולה של שינוי
במקור ,בבחינת "סו +מעשה במחשבה תחילה" בניגוד למרבית הפעולות הסביבתיות שננקטות כיו שהינ
על פי רוב פעולות קצה המבקשות להגיב למציאות קיימת ולצמצ את הנזק.
התכנית נעה על הסקאלה אשר מצידה האחד תרבות הצריכה ומ הצד האחר עול הקיימות .לכל אורכה
של התכנית אנו בוחני את שתי המציאויות הללו )הצרכנית והמקיימת( מנקודת המבט של שלושת
הגורמי המניעי אות :החברה ,הכלכלה והסביבה .דר הפעולה היא הדרגתית ,במפגש הראשו אנו
מתמקדי רק בהשלכות החברתיות פסיכולוגיות של המשבר ,בשני! בהשלכות הכלכליות ,בשלישי!
בסביבתיות ובמפגש האחרו והמסכ אני מציגה ומבהירה את החשיבה המקיימת ומה זה עול בר
קיימא.
הצורה שבה אני מבקשת לחולל תהלי זה היא ראשית ע"י שיתו +בידע עדכני של תמונת הפאזל הכוללת
של המשבר הסביבתי והעלאת המודעות להשפעה של החלקי אחד על השני ועל השל .ובנוס ,+ע"י
שיתו +חוויתי של המאזיני ,כמו פעילות ע פרסומות – לזיהוי הסיפור הסמוי מהעי ,הקרנת סרטי,
שיחות ,פעולות יישומיות וסיעור מוחות כיצד נית להנחיל ידע זה הלאה ..התכנית
מתאימה ומיועדת לקהל מגוו מגילאי בני נוער בוגר ומעלה.
עד עתה העברתי מספר מצומצ של הרצאות מבוא המציגות על קצה המזלג את עול התוכ המלא .קהל
היעד שלי היה מבוגר ובעל זיקה סביבתית .התגובות שהיו עד כה ה שהחומרי היוו עבור המאזיני חומר
מחשבה מרענ ואחר ממה שהכירו עד כה .חלק ציינו שזה נגע בליב ואחרי שזה עורר בה חוסר
נוחות .כל אלו ,מבחינתי ,ה סימני לכ שהידע פונה למקומות הנכוני .יחד ע זאת ,עדיי לא הצגתי
את הנושאי הללו בפני קהל שאינו בעל זיקה סביבתית ומטרתי היא להעביר את המסר במיוחד בפני אלו
שאינ חשופי לנושא .אני מאמינה כי בגלל שהמסר שאותו אני מבקשת להעביר הוא קולקטיבי ונוגע
בעתיד של כל אחד ואחת ,אצליח יחד ע הזמ והניסיו לעורר יותר ויותר מהמשתתפי לחשיבה ופעולה
אחרת שתנבע ממודעות חדשה לנושא.
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"שוק יד שנייה" פרויקט סביבתיחברתי בקהילה
הלה גילאור ,סטודנטית שנה ב' ,מסלול מצויני ,חינו מיוחד לגיל הר
הדר יהב ,סטודנטית שנה ב' ,מסלול מצויני ,חינו מיוחד לגיל הר
איה יעקובובי ,’#סטודנטית שנה ב' ,מסלול מצויני ,הגיל הר ,מורות גננות
אנו מצויי כיו במשבר סביבתי הפוגע באיכות החיי ,ברווחת האד ובבריאותו ומסכ את המערכות
האקולוגיות של כדור האר.-
אחת ההיבטי של המשבר הוא ריבוי הפסולת מוצקה .בעבר ,האד השתמש בחומרי טבעיי מהסביבה
הקרובה ,שימוש לאור זמ רב תו שימוש חוזר בחומרי .חומרי אלה כשחזרו לסביבה התפרקו
בסביבה בה .כתוצאה ,כמות הפסולת שנוצרה הייתה מצומצמת .כיו ,ע התפתחות הטכנולוגיה ,החל
ייצור של חומרי מלאכותיי שאינ מצויי בטבע ,ולכ ג אינ מתפרקי .בנוס +לפיתוח הטכנולוגי
ישנה עלייה ברמת החיי של האד ,המביאה לצריכה גדולה יותר ושימוש חד פעמי במוצרי .אנו מוצפי
במוצרי צריכה וחומרי שוני ,קוני עוד ועוד וזורקי יותר ויותר – משתמשי וזורקי.
על מנת להתמודד ע המשבר ,על החברה להגיע להכרה בכ שמקור המשבר בעיקרו חברתי והתנהגותי,
ועל מנת לצמצ משבר זה יש להציב פתרונות ארוכי טווח הנוגעי לשינוי דפוסי ההתנהגות מ הבסיס.
על פי גישה זו ,התמודדות ארוכת טווח ע בעיית הפסולת מחייבת צעדי שיביאו למניעת היווצרות
הפסולת ! הקטנת כמות המוצרי והחומרי המושלכי לאשפה ,למשל על ידי שימוש חוזר והפחתה
במקור.
המכללה האקדמית בית ברל היא המכללה הראשונה לחינו שהוסמכה כ"קמפוס ירוק" .לצור קבלת
הסמכה זו היה עליה להוכיח שילוב תכני וערכי סביבתיי במישור אקדמי ,במישור מנהלי – תפעולי
ובמישור קהילתי – חברתי .האחרו משלב פרויקטי ע הקהילה .על ידי כ מוטמעת אחריות ומחויבות
חברתית בקרב מוסדות ההשכלה הגבוהה.
במסגרת הקורס "פרויקט בקהילה" של מסלול המצויני ,היה עלינו להקי פרויקט למע הקהילה
בשיתו +עמותה כלשהי .בחרנו לחבור לתא של עמותת "מגמה ירוקה" בבית ברל .הפרויקט נעשה בשיתו+
החוג ללימודי סביבה וחקלאות ,המרכז לאוריינות סביבתית ואגודת הסטודנטי.
בפרויקט בחרנו להתמקד בהעלאת המודעות הציבור לנושא השימוש החוזר ועידוד מעורבות הציבור
הלכה למעשה ,זאת על ידי הקמת שוק של מוצרי מיד שנייה .המוצרי נאספי מהסטודנטי ומהסגל
האקדמי והמנהלי של בית ברל ונמכרי במסגרת יו העיו בנושא 'תרבות הצריכה' במחיר סמלי .הכנסות
השוק והמוצרי שיוותרו יתרמו לעמותה חברתית לסיוע לנזקקי .בראיה רחבה ,שאיפתנו שהפרויקט
שלנו תיצור את התשתית שתאפשר הטמעת אירועי שוק יד שניה /שוק קח!ת כחלק מהפעילות
הסביבתית!חברתית של ארגוני הסטודנטי הפעילי במכללה.
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קיימות כתשובה לצרכנות
ניר גירו
סטודנט שנה ד' ,מסלול על!יסודי ביולוגיה!כימיה בדגש סביבתי ,בשיתו +ע החממה ליזמות חינוכית,
המכו לחינו דמוקרטי ,סמינר הקיבוצי
רקע ורציונאל
תרבות הצריכה היא תופעה תרבותית יחסית צעירה אשר הולכת ומתבהרת בשני האחרונות יחד ע
השלכותיה .תרבות זו מספקת מענה לא ממצה לריקנות של העיד הנוכחי ויחד ע זאת יוצרת חד!גוניות,
תחושה תמידית של חוסר ומעמיקה את הניכור בי אד לאד ,בי אד לחברתו ובי אד לסביבתו.
תפיסת הקיימות מהווה תשובה ראויה לתחלואי העמוקי שהאנושות עומדת בפניה כיו ,ה מבחינת
פתרונות מעשיי וה מבחינת תפיסת עול וערכי.
הדר לגיבוש תפיסת עול ודר חיי חדשה אינה משימה פשוטה לא +אחד מאיתנו ומהווה אתגר גדול
א +יותר כאשר אנו באי להנחיל תפיסה זו הלאה .לש כ ,הוק "הפיל הירוק" ביוזמת של מספר
סטודנטי מהמסלול העל!יסודי ביולוגיה!כימיה בדגש סביבתי" .הפיל הירוק" הוא גו +העוסק בחינו
לתרבות מקיימת באמצעות עיסוק בערכי סביבתיי ומימוש והוא מורכב מחבורה צעירה של בעלי
ניסיו בחינו ואקטיביז ,אשר שמה לעצמה למטרה לטפח ולקד מודעות ,אחריות ואזרחות פעילה ברוח
הקיימות.
נוער בשביל הקיימות קורס מנהיגות ויזמות צעירה בהקשר סביבתיחברתי" :הפיל הירוק" בנה תוכנית
מנהיגות המתאימה לבני נוער בגילאי תיכו שיושמה במכינה הקד צבאית מעג מיכאל וביישוב בת חפר.
התוכנית עסקה בתחומי שוני הנוגעי לקיימות ואיכות סביבה והיא כללה את נושא תרבות הצריכה.
מושג זה נלמד במישור העיוני תו טיפול בהיבטי חברתיי וערכיי העומדי בבסיס השאיפה הבלתי
מושגת לנוחות ומובילה לתרבות הצריכה .החשיפה המתמדת לעול התקשורת והפרסו והשפעותיה על
התנהגות החברה והפרט.
פעילות לטיפוח המודעות לנושא תרבות הצריכה בקרב מנהלי מתנ"סי  :במסגרת שיתו +פעולה ע
"טבע עברי" ,הפיל הירוק לקח חלק בהפעלת תוכנית לימודי למנהלי מתנ"סי במחוז צפו ,בנושא
איכות הסביבה .התוכנית עסקה בתחומי שוני הנוגעי לקיימות ואיכות סביבה והיא כללה את נושא
תרבות הצריכה ,שבו עסקו חברי "הפיל הירוק" באמצעות שני מפגשי .במפגש הראשו עסקנו בקשר בי
השאיפה הבלתי מושגת לנוחות ולתרבות הצריכה דר השפעת הפרסומות .המפגש השני התקיי בנתניה
ובמהלכו קיימנו סיור ב"איקיאה" ובו ראינו עד כמה חזקה מכונת הצריכה ועד כמה היא משפיעה על
האנשי ועל הסביבה.
הפעילות נועדה לערער על הנחות היסוד של תרבותנו ולמרות שהכרנו במורכבות העניי ,לא שיערנו עד
כמה הנחות היסוד וערכי תרבות הצריכה מוטבעי בנו בחוזקה.
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חקלאות עירונית בכפר הנוער מוסינזו גישה חינוכית מעשית לפיתוח מודעות
סביבתית וחשיבה בתקיימא
עידו הרפז ואביאט סגל
עידו הרפז! בוגר ,על יסודי התמחות לימודי סביבה וחקלאות ,המכללה האקדמית בית ברל
אביאט סגל ,בוגרת ,חינו בלתי פורמלי התמחות לימודי סביבה וחקלאות ,המכללה האקדמית בית ברל
במהל השנתיי האחרונות פועלת בתיכו מוסינזו מגמה חדשה וייחודית – המגמה לאגרואקולוגיה
עירונית.
מטרת המגמה לאגרואקולוגיה הנה לימוד חשיבות מקורות החיי הבסיסיי על כדור האר) -שמש ,מי
צמחיה( ולימוד דרכי השילוב של התפתחות אנושית ,עירונית ותעשייתית מואצת יחד ע פיתוח שטחי
ירוקי.
תהליכי עיור מואצי והתפתחות תעשייתית מרחיקי את סביבת האד הטבעית ממוקד חייו .הנו+
העירוני הצפו ,+משטחי האספלט והבטו ,אזורי תעשיה צפופי ומזהמי כובשי ,מבלי משי ,את שטחי
החקלאות והטבע .המגמה לאגרואקולוגיה במוסינזו מדגישה את השילוב של פיתוח והתפתחות יחד ע
שמירה על בסיס הקיו.
נושאי הלימוד במגמה משמשי כרקע ללימודי גבוהי בתחו לימודי הסביבה ,החקלאות והתזונה.
הלימוד במגמה מתבצע באופ מעשי ועיוני ,ע שימת דגש על פיתוח חשיבה יוצרת וחוקרת .הלימוד נעשה
באופ חוויתי ,ומיושמות בו התבוננות ,וחשיבה מערכתית .במהל הלימודי משולבי סיורי בנושאי
שוני .בי הנושאי הנלמדי נית למנות :יצירת מרחבי צמחיי אסתטיי בנישות מגוונות בתחו
העיר; מחזור מי; מחזור פסולות שונות; שימוש באנרגיות חלופיות; ייצור מזו מתחו הצומח! ירקות
פירות ותבליני; ייצור מוצרי בריאות מהצומח.
לאחרונה ,מתפתחת האגרואקולוגיה העירונית ג ברחבי העול המערבי כעיסוק בשעות הפנאי וכאמצעי
לשיפור התזונה ,איכות החיי והסביבה ,קידו חברתי ,חינו לערכי ,שימור מסורת וטיפול באוכלוסיות
מצוקה .בגישת האגרואקולוגיה העירונית מוש דגש על ניצול שטחי עירוניי )גגות ,איי תנועה ,שטחי
ג( ועל היכולת לספק ער תזונתי מגוו ורב על פני שטח מצומצ .כל זאת תו חיסכו במשאבי
והשתלבות בסביבה העירונית על היבטיה האקולוגיי ,החברתיי והאסטטיי .עמידה במשימה זו
מחייבת פיתוח של מערכות חקלאיות חדשניות המשלבות ידע מתקד באקולוגיה וחקלאות ע הבנה של
הצרכי ואורח החיי בעיר.
המתח האגרואקולוגיעירוני של מוסינזו ממוק בחצר הכפר ועושה שימוש בשטחי מסוגי שוני
בשטח בית הספר .המתקני החקלאיי מציעי פתרונות מגווני לגידול אינטנסיבי של ירקות ופירות
בשטח העיר .במערכת משולבי ג מיתקני למיחזור מי ופסולת מוצקה .הטיפול בפסולת העירונית
והשימוש בתוצריה בשטח העיר הינ חלק בלתי נפרד מהתפיסה הסביבתית של החקלאות העירונית,
החותרת ליצירת ערי בנות!קיימא .במתח האגרואקולוגי מספר מוקדי:
•

חממיות לגידול ירקות! מתקני קומפקטיי ואסטטיי לגידול אינטנסיבי של ירקות .כל חממית
מתאימה ה בגדלה ) 20מ"ר( וה בצורתה )צורת כיפה( לגג בית פרטי ואמורה לספק את תצרוכת
הירקות של משפחה בת חמש נפשות .הירקות גדלי במצעי מנותקי ונהני מאקלי ומשטרי
השקיה ודישו מבוקרי .מי הנקז )העודפי( נאספי ומוזרמי למאגר תת קרעי ממנו נעשה שימוש
חוזר במי להשקיית גינות.
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•

ג ירק אנכי! מיתק לגידול ירקות עלי וצמחי תבלי .צידו האחד של המתק נית להרמה ,דבר
המאפשר חשיפה מוגברת לקרינת השמש וחיסכו במקו בעת ובעונה אחת .צמחי התבלי הגדלי
במערכת זו משמשי להפקת מוצרי שוני לרבות חומרי הדברה טבעיי וידידותיי סביבה.

•

מטע במיכלי! במטע גדלי שבעה מיני שוני של עצי פרי שיבול מתפרש על פני עונות השנה
השונות .המתק מדמה מטע הממוק על גג בית קומות ונועד לספק פירות טריי לתושבי הבניי
המשות .+כמוכ יוצר המטע כשכבת בידוד אקלימית וריאה ירוקה על גג הבית .העצי גדלי
במיכלי במצע גידול אינרטי .נפח המיכל מגביל את גודל הע -כ שהע -נוח לטיפול וא +נית לשנע
אותו במידת הצור .ג ממיתק זה נאספי מי הנקז לצור שימוש חוזר.

•

מתק לטיפול ביולוגי בשפכי ביתיי! מי מטבח הכפר מוזרמי למערכת הידרופונית לטיפול ביולוגי
בשפכי .טיהור המי מתבצע בשיטה חדשנית המבוססת על צמחי ואוכלוסיות מיקרואורגניזמי
הגדלי ומתפקדי על פני שורשי הצמחי .המי המטופלי מוזרמי לגינת טרסות .המיתק עצמו
מהווה ג הידרופוני יפיפה הממוק במרכז הכפר )מאחורי החממה הלימודית(

•

גינת טרסות! גינת טרסות המושקת במי המטבח המטופלי .הגינה ,הממוקמת אל מול בניי
הספרייה ,מנותקת מהקרקע באמצעות יריעות המונעות איבוד מי לעומק הקרקע ומבטיחות הגנה
מזיהו קרקע ומי תהו .מי המטבח המטופלי זורמי בגרביטציה מטרסה לטרסה ומתנקזי בסופו
של דבר למערכת הביוב .בגינה גדלי פרחי עונה .הטרסות עשויות לוחות פלסטיק מוחזר.מרכז בריכת
נוי ומפל המופעלי ע"י אנרגיה סולרית.

•

גינת צל – גינה זו מורכבת מגינות קטנות רבות שתוכננו ,עוצבו והוקמו על ידי תלמידי המגמה .הגינה
מנצלת את מי העוד +של המערכת החקלאית .כמו כ ,מהווה הגינה מודל לגינו באזורי חמי
וצחיחי בה יש לשי דגש על יצירת מיקרו!אקלי נוח )צל רב ,קרירות( ועל החיסכו במי.

•

פירמידות גידול – מתקני אנכיי בצורת פירמידות ,המלאי בתערובת גידול מיוחדת ,ומרכז
משמש כקומפוסטר .המפני השוני של צלעות המבנה גורמי לדירוג במוכנות הגידולי ,בייצור
המזו ובפריחות .המתק משמש דוגמה לפיתרו לבעיית מרחב פנוי לייצור מזו.

•

מרכז קומפוסטציה – מער של תאי אליה מובאי פסולות אורגניות מרחבי הכפר ,ובה נלמדי
תהליכי הייצור של קומפוסט המורכב מחומרי גל שוני.

•

מבנה ירוק – מבנה ע -בעל חלל מקורה אחד ,בו נלמדי השפעות היבטי אקלימיי על חלל המבנה,
שימוש מושכל בכיווני המבנה לצור ייצור מזו ,השבת מי גש להשקיה ,ויצירת מרחב ירוק כולל ג
ירק ועצי מטע על תשתית אספלט.

הלימודי במסגרת ההתמחות ללימודי סביבה וחקלאות במכללה האקדמית בית ברל הקנו את הכלי
להשתלב כמורי במגמה ייחודית זו .כלי אלה משלבי ידע ,פיתוח תפיסה סביבתית וניסיו מעשי
בעקרונות ההוראה!למידה המאפייני את החינו הסביבתי .התכנית 'משתמשת' בסביבה החקלאית ככלי
לבחינה והתנסות מעשית במכלול יחסי הגומלי שבי האד לסביבה.
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סחו"ג  קהילה חושבת צרכנות נבונה
שחר כהנובי,'#
סטודנט שנה ג' ,מסלול הוראת המדעי על!יסודי והחממה ליזמות חינוכית ,סמינר הקיבוצי
רציונל
סחו"ג )סביבה חברה וג אנחנו( הינה קבוצת פעילי שנושאי סביבה ,חברה ומה שביניה קרוב לליב.
הקבוצה ,הפועלת על בסיס התנדבותי ,עוסקת בהעלאת מודעות ציבור הסטודנטי פרחי ההוראה לנושאי
סביבה וחברה ככלל ולנושאי תרבות הצריכה בפרט ,וזאת מתו הבנת חשיבות נושאי אלו בשדה החינוכי
והכוח של מכללה להכשרת מורי ומחנכי ליצור שינוי במעגלי מתרחבי .בחלק משמעותי מהעשייה
אנו עוסקי בקידו צרכנות נבונה ,צרכנות שפויה ,שכ תחו זה הינו מרכזי בעול הצועד לקראת
מציאות בת!קיימא.
רקע
קבוצת סחו"ג הוקמה במהל שנת הלימודי תשס"ז בעקבות שיח שהחל בקורס אקטיביז סביבתי,
והחלה לפעול בכמה מישורי– חינו ,תשתיות ומשאבי .הקבוצה פועלת בצורה משתפת ,כל אחד יכול
ליזו ,לקחת על עצמו פרויקט או לחבור לאחרי .אי לקבוצה רכז/מנהל והסמכויות .
מפוזרות אצל כל
חבריה הפועלי על בסיס התנדבותי .פרויקטי בעבר ,הווה ועתיד ! שווקי קח ת ,בזארי סביבתיי!
חברתיי ,סיורי "מתחת לא "+באזור גוש ד ,הרצאות וסדנאות "שומעי סביבה" )בנייה ירוקה ,בניית
שביל רפלקסולוגי ,אקולוגיה עירונית ,(...סדרי ט"ו בשבט ,הקרנת סרטי אקולנוע ,קמפייני שוני כמו
הפרדת פסולת ,חיסכו בנייר ,מחזור ,שימוש בתחבורה ציבורי ועוד...
מטרות
 oקבוצת סחו"ג תעלה את המודעות לנושאי הסביבה השוני כמו תרבות צריכה ,קיימות ,משברי
סביבתיי ,טביעת רגל אקולוגית ועוד...
 oקבוצת סחו"ג תזמ אלטרנטיבות בנות קיימא לתרבות הצריכה בקרב באי המכללה.
 oקבוצת סחו"ג תהווה מרחב מעודד ומקד יוזמות סטודנטי בנושאי סביבתיי!חברתיי.
 oקבוצת סחו"ג תפעל לקידו השיח בנושאי סביבה!חברה במכללה ובמוסדותיה.
פרויקטי בתחו צרכנות נבונה
לכל אחד מ הפרויקטי שלנו יש צד הנוגע לצרכנות נבונה .בתשס"ט התרכזנו בשני פרויקטי:
• שווקי קח ת ! תרבות הצריכה היא אחד מגורמי הנזק העיקריי לצדק סביבתי וחברתי .היא יוצרת
מצבורי פסולת ענקיי וזיהו מי ואוויר תו בזבוז משאבי ואנרגיה מתכלי .שוק קח ת מציב
אלטרנטיבה ,בה מוצרי נשארי במערכת ע"י חלוקת השפע הקיי ללא יצירת מוצרי חדשי.
• בזארי חברתיי סביבתיי – כל קנייה מהווה תמיכה בשרשרת ייצור .בבזארי אלו אנו מביאי
גורמי שלמוצריה יש ער מוס +סביבתי ו/או חברתי ,על מנת להצביע על הצור בצרכנות נבונה
והוגנת ,עבור הסביבה והחברה.
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הישגי
פעולתה של הקבוצה העלתה בצורה משמעותית את השיח הסביבתי במכללה ,דבר שגר )לצד גורמי
נוספי( להקמת המועצה הירוקה .כיו נפתחי קורסי נוספי ויותר סטודנטי חשופי אליו מבעבר.
סחו"ג הפכה לחלק בלתי נפרד מהמכללה ופוני אלינו לייעו ,-עזרה ,וביצוע פרויקטי .אנחנו מאמיני
שהשיח של צרכנות נבונה מהדהד ונוגע בסטודנטי במכללה ושהשינוי קורה.
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צמיחת קואופרטיב צרכני אורגני סביבתי בטבעו
מיכל מייזליש,
סטודנטית בקורס רכזי איכות סביבה בקהילה ,המכללה האקדמית לחינו אורני
הקואופרטיב האורגני בטבעו )להל – הקו!אופ( הוא התארגנות תושבי עצמאית המונה  60משפחות
מטבעו והסביבה.
"קואופרטיב" )מלשו קואופרציה – שיתו +פעולה( הינו התארגנות עצמאית וולונטרית של אנשי במטרה
להגשי מטרות ושאיפות כלכליות ,חברתיות ותרבותיות דר מיז שהוא בבעלות המשותפת ובשליטת
הדמוקרטית .1קואופרטיבי מבוססי על ערכי של עזרה!עצמית ,אחריות אישית ,דמוקרטיה ,שיוויות,
הגינות וסולידריות.
הקו!אופ בטבעו הינו קואופרטיב צרכני  .ע הקמתו ,היו מטרותיו ! הוזלת המזו האורגני עבור חבריו,
וקידו צרכנות מעוטת פסולת )אי אריזות – כל אחד מביא את הכלי מהבית(.
הקו!אופ הוק לפני כשנתיי ,ואול גדילתו נעצרה לפני כשנה ,ע הגעה למספר של  60משפחות .מספר
זה הינו המקסימלי בו נית היה להפעיל את הקואופ באופ בו נוהל – כאשר כל התפקידי ממולאי על
ידי החברי ,בסטטוס של תורנות – וללא קבלת שכר.
מטרת הפרוייקט הינה – הגדלת הקואופ למספר גדול יותר של חברי – על ידי שינוי אופי הניהול ,תו
שמירה על הערכי המקוריי ועל אופיו הקהילתי של הקו!אופ .תוצר לוואי נוס +של גדילה זו הוא הצור
בבניית שירותי )בית שימוש( עבור חברי הקו!אופ בסמו למבנה.
כאחראית ארגו של הקו!אופ מזה כשנה וחצי ,ומתו יידע ,הבנות ומיומנויות אשר רכשתי במהל
הלימודי בקורס לרכזי איכות סביבה בקהילה ,לקחתי על עצמי להוביל את שני התהליכי –
 .1שינוי ארגוני שיאפשר את גדילתו על ידי  .1מת תשלו לתפקידי ניהול  .2הפיכה לעמותה
 .2הקמת מבנה שירותי קומפוסט לשימוש החברי ,על ידי קבוצת עניי מתו חברי הקו!אופ.
התהלי הראשו  השינוי הארגוני
הצעד הראשו הינו הכרה בתרומה האקולוגית של הקו!אופ לסביבתו ,מעבר לתרומתו לחבריו .הכרה זו
יוצרת את המוטיבציה להגדלתו .אחת המשמעויות הינה הרחבת מטרותיו – בנוס +למטרות המקוריות,
התווספו ! קידו כלכלה מקומית ואקולוגית ,יצירת קהילה וחיזוקה ,וקידו החקלאות האורגנית
הידידותית לסביבה .כמו כ ,מציאת היתרונות שבגדילה עבור החברי )פתיחת שעות פעילות נוספות,
הגדלת מגוו המוצרי ,ועוד( מול החסרונות )עלויות נוספות ,תורנויות צפופות יותר( .צעד נוס +הינו
יצירת חזו לטווח ארו עבור הקו!אופ.
בסו +פברואר ,בפגישת מליאה ,הוחלט על הגדלת הקו!אופ ל! 100משפחות ,פתיחת יו נוס +בשבוע,
ותשלו חודשי עבור הניהול.
התהלי השני – הקמת מבנה שירותי קומפוסט
אנו מתחילי במחקר בנושא ,כיצד מפעילי שירותי קומפוסט )שאינ מבזבזי מי( בצורה הטובה
ביותר .הצעד הבא הוא לגבש קבוצת עניי מתו חברי הקו!אופ ,ובשיתו +מספר גדול ככל האפשר של
חברי – לבנות בפועל את המבנה וליצור צוות האחראי על התפעול.

1הגדרה מתו אתר איגוד הקואופרטיבי הבינלאומי
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תיעוד ואפיו תהליכי חינוכיי בפרויקט שיקו חורשה
נאווה מרק
סטודנט לתואר שני  M.Ed.בחינו סביבתי ,סמינר הקיבוצי
המחקר הנוכחי )שנער במסגרת לימודי לקראת תואר  M.Ed.בהנחיית ד"ר יהודית וינברגר( הוא חקר!
מקרה הנער במתודולוגיה איכותנית .הוא מלווה את מהל ההפעלה של פרויקט סביבתי!חינוכי המתמקד
בשיקו חורשת איקליפטוסי הסמוכה לבית הספר .המחקר המתואר מתבצע בסביבה הטבעית של
המשתתפי ושל החוקרת – בית ספר יסודי ! ומתעד את התהליכי שחווי הילדי במהל השתתפות
בפרויקט.
הפרויקט ,כמו החינו הסביבתי ,מבוסס על רעיונות הומניסטי! דמוקרטי .התהליכי בפרויקט בנויי
בהתאמה לבית ספר דמוקרטי ,הווה אומר התקיימותו במסגרת חינוכית צודקת ומוסרית הלכה ומעשה.
כל שלבי הפרויקט! התכנו ודרכי הפעולה! נידונו והוחלטו בשיתו +ע הילדי.
התובנה הסביבתית הבסיסית שמובילה פרויקט זה היא שחיי האד ומשמעות מושרשי בעול הטבעי.
השתתפות הילדי בפרויקט נותנת לה הזדמנות ללמוד להתפעל מאות הדברי שאי אפשר לקנות
בכס +ולגלות מחדש את הער של הדברי המקיימי אותנו.
המאפייני הבולטי של הפרויקט ה :
 שיתו +תושבי השכונה והעירייה :התוודעות לעמדות התושבי וגיוס לטובת שיקו החורשה.
 התנסות חווייתית המבוססת על גישה הדוגלת בפיתוח זיקה ואכפתיות כלפי הסביבה.
 לימוד מתו פעולה ,כלומר ,למידה מתו מחשבה שלאחר הפעולה :רפלקסיה על הנעשה ,הפקת
לקחי ,חשיבה להמש הפעילות.
 בתהלי החינוכי משולבות תפישות ערכיות! רומנטיות כדוגמת אתוס האדמה.
 מפגש בלתי אמצעי ע הטבע.
 חשיפה של הילדי לסיפורי ה מ הקיי בספרות ובקולנוע וה מתו כתיבה עצמית של סיפורי
והמחזת הצגות.
 איסו +המידע הדרוש תו הסתייעות במומחי.
 השתתפות בפגישות ע מקבלי החלטות.
זהו מחקר המתמקד בהתבוננות ובהפקת תובנות לגבי האידיאולוגיה החינוכית העומדת בבסיס הפרויקט.
הכוונה היא שחקר המקרה יהיה צעד אחד לקראת הבנות מעמיקות יותר וישמש נקודת מוצא למעשה
חינוכי משופר בעתיד וקידו שיח מקצועי בתחו.
מטרת המחקר:
כוונת המחקר היא לבחו את התובנות של הילדי במהל הפרויקט! ללמוד אודות חוויותיה האישיות
ומשמעויותיה ,לנתח את התהליכי שה חווי בהיבט אינטלקטואלי ורגשי! תהליכי חשיבה ,גיבוש
מודעות סביבתית ופיתוח תפיסות בנושא הסביבה.
איסו .נתוני
א .כתיבה רפלקטיבית ביומ :יומ אישי בו סיכ כל ילד את התהליכי שחווה .ביומ באי לידי ביטוי
השאלות ,המחשבות והרגשות שליווי אות במהל המפגשי ופעילויות.
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ב .ארבעה תרגילי בנקודות זמ שונות :הראשו תרגיל פתיחה ,שני הבאי אחריו תרגילי חזרה שבודקי
את יישו תפיסת הילדי מתו ראיה רחוקה יותר ,והאחרו תרגיל בו ערכו הילדי בחינה מחודשת
של החוויות והמחשבות שלה ,על ידי קריאה חוזרת ביומ.
ג .תיעוד רצ .הפעולות שנעשו ,הדילמות שעלו ,הקשיי וההצלחות בכתיבה ובצילו על ידי המורה –
החוקרת .התיעוד כולל :שיחות ודיוני ,מכתבי ,נאומי הילדי בכנסי ובאירועי ,פעולות הסברה,
צילו ווידאו וסטילס.
שיטת הניתוח
מכיוו שזהו חקר מקרה קולקטיבי ,הכוונה היא לנתח את הנרטיבי של הילדי וללמוד מתוכ
באמצעות שני כיווני השוואה :השוואה לזיהוי הייחודי והשוואה לזיהוי הגנרי והדומה.
ממצאי
בעת ניתוח המסמכי זוהו שתי קטגוריות עיקריות:
א .תפיסות התלמידי את מקומו של האד בטבע:
בנרטיבי באי לידי ביטוי הרעיונות הבאי :צרכנות חסרת גבולות ! השימוש הבלתי אחראי של האד
בטבע ,הערכת הטבע ,הצור בהרחבת גבולות הקהילה הביוטית ,תפיסה מערכתית לגבי התהליכי בכדור
האר ,-הטבע כספק שירותי תומ חיי שאי לו תחלי ,+הצור בשימוש מבוקר במשאבי ובניהול
סביבתי .הילדי מציגי עמדה מוסרית גבוהה במיוחד ותפיסות המייחסות לטבע ער פנימי :השקפות
ביוצנטריות והשקפות אקוצנטריות.
בהתבסס על התנסויות וחוויות מבטאי הילדי גישה מוסרית לטבע ,קרבה והערכה אסתטית
המתבטאי בהתפעלות רגשית .יחד ע הבעת הקרבה וההערכה האסתטית מוצגת תפיסה המציבה את
בני האד בתו העול הטבעי.
ב .אקטיביז סביבתי! הובלה ופעולה:
הבחירה בלמידה מתו פעולה נועדה לאפשר לילדי להתנסות בפעילות למע שינוי מתו מודעות במטרה
לטפח את מעורבות בלקיחת אחריות .נושא האחריות והמחויבות עלה בממצאי באופ משמעותי:
הילדי מביעי את הצור בהתנהלות אחראית ,בנקיטת פעולה והתמדה בה .בעקבות ההשתתפות
בפרויקט הילדי מביני שקיימת בעיה סביבתית ומפתחי מודעות לכ שהבעיה היא ג הבעיה שלה
והיא הולכת אית לכל מקו.
יחסי הגומלי בי הפרויקט למחקר:
אחת הסוגיות שבאו לידי ביטוי במהל ניתוח הממצאי היתה יחסי הגומלי בי המחקר לבי הפרויקט.
בתחילת המחקר עלו חששות רבי מתחרות שעלולה להיווצר בי מטרות המחקר לבי מטרות הפרויקט.
ההחלטה החד משמעית בנושא זה היתה תמיד לשי את מטרות החינוכיות של הפרויקט בראש .בדיעבד,
להפתעתי התגלתה מערכת יחסי סימביוטית מופלאה שתרמה וחיזקה בו זמנית ה את הפרויקט וה את
המחקר.
המלצות:
המשימה החינוכית שלנו המחנכי היא במידה רבה לחבר מחדש בי האד למעשיו ,במציאות שמקשה על
היכולת לראות את ההשלכות של מעשינו .על כ חשוב לזמ לילדי יותר מפגשי בלתי אמצעי ע הטבע
ולשלב ,ביתר שאת ,כהפליה מתקנת ,את התפיסות הביוצנטריות בשיח החינוכי .חשוב לבנות אצל הילדי
את הבסיס הרגשי ליחס אל הטבע כבר מגיל צעיר.
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גלובליזציה ותרבות הצריכה חשוב עולמי פעל מקומי
מאיר נאמ וטלי לרנר
מאיר נאמ :סטודנט שנה ג' לחינו דמוקרטי סביבתי ,סמינר הקיבוצי
רציונאל אישי
דר לימוד ועיסוק אישי שלי בנושאי סביבה וחברה גיליתי שנושא תרבות הצריכה מהווה שורש מהותי
ועמוק לבעיה הסביבתית .ההשלכות הסביבתיות של פסולת! זיהו וניצול עוד +של חומרי גל גובות מחיר
אקולוגי משמעותי .בנוס ,+תרבות הצריכה מהווה יסוד לבעיות חברתית המאפיינות את ימינו – ניכור,
פערי חברתיי ,דימוי עצמי נמו ,סקסיז ושובניז ,ריקנות ,מרו -העכברי הבלתי פוסק ,מעגל בלתי
אפשרי של סיפוק תאוות .התרבות החומרית בשילוב טכנולוגיה מתקדמת ושינויי דמוגראפי
גלובאליי ,מעצימי את ההשפעה האנושית על כדור האר -ומעצימי תופעות פסיכולוגיות וחברתיות.
לימוד ועיסוק בה נות לנו כלי להבי את המציאות ולהיות שחקני פעילי בתוכה.
מטרות הפרויקט
 oערעור החשיבה ופיתוח ביקורתיות חברתית פעילה.
 oהעשרה חווייתית בתחומי ידע מגווני.
 oמפגש בלתי אמצעי ע סטודנטי שבחרו לפעול בזירה החברתית.
 oהעצמת כוחות פנימיי של התלמיד והקבוצה וגילוי חוזקות ותחומי עניי חדשי.
 oפיתוח מנהיגות ויכולת הובלת יזמות.
מרכיבי ומאפייני התהלי החינוכי
 oזעזוע וערעור תפיסתי לגבי החברה והתרבות שלנו בסיור חוויתי למרכז קניות.
 oלימוד של נושאי אקולוגיי וחברתיי על סדר היו כגו :משבר המי ,נחלת הכלל ,בעיית
העובדי הזרי בישראל.
 oגלובליזציה ,משברי סביבתיי והקשר בינ ובי הכלכלה עולמית.
 oהשפעה הפסיכולוגית של שיווק ופרסו והשתמעויותיה לתרבות הצריכה :מה מניע אותנו לרכוש
מוצר ,איזה מציאות חברתית יוצרי סביבנו שהופכת אותנו לצרכני.
 oסיור לחווה אקולוגית המדגימה אפשרויות לאורח חיי בריא צנוע ואקולוגי.
 oבחירה של נושא אישי והעברתו לקבוצת הלימוד )למידת עמיתי( .
 oהפקת פרויקט חברתי/סביבתי בחצר בית הספר על ידי התלמידי.
מקו הפעלת התוכנית וקהל היעד
התוכנית מתרחשת בתיכו הראשוני בהרצליה במסגרת תוכנית העשרה של המכו לחינו דמוקרטי.
התוכנית מפגישה תלמידי כיתות י'!י"ב ע סוגיות חברתיות ויוצרת שילוב בי למידה פעילה שנשענת על
תחומי העניי של הלומד ובי מעורבות חברתית .התוכנית כוללת  17מפגשי.
מקורות
 oקליי ,נ , NO LOGO .(2000) ,.בבל
 oמרכז השל )  .(2004סימני חיי ,המגמות המעצבות את חיינו ,בבל.
 oחני  ,ד .(2005) .גלובליזציה .משרד הבטחו .
 oפרידמ ,ת .ל .(2006 ) .העול הוא שטוח ,אריה ניר.
לפרטי :טלפו ממי , 0543017724 :מיילmemineeman@gmail.com :
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ג ל"ירוק" יש טביעת רגל
עידו עמר
סטודנט שנה ב' ,מסלול מצויני להוראה ,לימודי א"י ,המכללה האקדמית בית ברל

נוסע ברכב פרטי ,מפריד זבל ,טס פע בשנה לחו"ל ,ממחזר ,הול לסרטי ומסעדות,
עושה קומפוסט ,מגיע כל יו ע רכב ללימודי ,אבל נוסע נסיעות ארוכות בתחבורה
ציבורית ,חייב מזג אבל מכבה אורות ,מתקלח פע ביו ,אבל סוגר את המי בהסתבנות,
אוכל ז'אנק פוד ואוכל אורגני .
אי חיי ע

הקונפליקט שבי האידיאל ה"ירוק" למציאות ה"אפורה"? 

ישנו קונפליקט מאוד ברור בי החיי המודרניי שרובנו חיי היו לעומת החיי ה"ירוקי" המנסי
להתחשב בסביבה הקרובה ובסביבה הגלובאלית .קונפליקט זה הוא חלק ממהל יו יומי בחיי! אי יותר
נכו לחיות? כמה אפשר להתחשב בסביבה? כמה אפשר להיות מפונק ולהתרכז בעצמ? לדברי הללו אי
לי ,אישית ,תשובות ,ולדעתי כל אחד צרי לחיות את חיו כדרכו .הדבר החשוב הוא לחיות מתו בחירות
מושכלות .עלינו לפתוח את הראש ולהבי שכל אות נבואות זע אינ נישאות בפי נביאי שקר אלא נביאי
אמת שחקרו והגיעו למסקנות חד משמעיות בנושא של הפגיעה בסביבה .אני אד רגיל ,אינני הול לחיות
ערו כביו היוולדי באיזו שהיא מערה במרכז אפריקה .א אני עדיי מאמי שעל כל אחד מאיתנו ישנה
אחריות גלובלית ליצור שינוי "ירוק" בחייו .לא מתו תעמולה מליצית אלא מתו הבנה בסיסית של המצב
הקיי .בנוס ,+אי בכוונתי להטי +מוסר .כמו שאמרתי ,כל אחד צרי לחיות את חיו לפי ראות עיניו ,רק
בצורה אכפתית ומשכילה שאינה פוגעת בעול סביבו.

"אני חושב שאתה מנסה להגיד שאנשי צריכי יותר מנזיפות ,יותר מהתחושה שה טיפשי ואשמי.
ה זקוקי ליותר מחזו של אבדו .ה זקוקי לחזו של עול ושל עצמ ,חזו שיעניק לה השראה.
עצירת הזיהו אינה מעניקה השראה .מיו האשפה אינו מעניק השראה .ההשראה תגיע מתו החשיבה על
עצמנו ועל העול בדר חדשה" )דניאל קווי(.
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על קבצני אמנות ועל הראייה אמנותית בפסולת
סנדרה פרידמ
סטודנטית שנה ג' ,המדרשה לאמנות ,המכללה האקדמית בית ברל

התחלתי להתעניי בנושא של פסולת בשנה שעברה .ההסתכלות שלי על הפסולת היא מנקודת המבט
האמנותית כשחלק מהעבודה האמנותית שלי מתייחסת לנושא .במסגרת קורס עיוני בנושא מניפסטי של
מודרניז כתבתי מניפסט ,בו המצאתי קבוצה הנקראת "קבצני אמנות" .עקרונותיה של הקבוצה הזאת ה:
ליצור אמנות מתו חומרי קיימי ,להראות לחברה הצרכנית את הדר ההרסנית בה היא מתנהגת ,למשו
תובנות מהפסולת ,לשחרר את הער של החומר ולהעלות את הער של האמנות הלא חומרית ,להפו את
האקט של זריקת זבל לפח אשפה לטקס שהוא לא מוב מאלי! טקס בו קיימת חשיבה על כל המשמעויות
שבחומרי המעורבי בו ,וליצור מודעות לסביבה שלנו על ידי פעולות אמנותיות כמו מיצגי והצבת
אובייקטי ברחוב.
אמנות היא דר לבטא את עצמ .אמנות ,בדר כלל ,היא חומר .היו ,כמו בעבר ,השוק קובע את הער של
החומר .הרבה אמני יוצרי על פי סטנדרטי מסוימי בהשפעה של כוחות השוק .הקבוצה הדמיונית
שהמצאתי עוסקת בעיקר באמנות במרחב הציבורי .במרחב הציבורי האמנות היא זמנית ,ברוב המקרי לא
משווקי אותה )אלא את התיעוד שלה( ,היא אמנות שמתערבת בחיי היומיו ומשתפת את הציבור.
אני מוצאת דמיו בי זבל לאמנות ,למרות שאפשר להגיד שה הפכי – את הראשו זורקי ואילו השני
שוא +להיות נצחי ומשמרי אותו .על פי המניפסט שלי "הדמיו בי אמנות וזבל הוא העיקרו הראשו
שלנו :שניה מענייני ,מהווי ביטוי לתרבות שלנו ,ה אקטואליי ,מצטברי ,מאפשרי להגיע
למסקנות ומחשבות שלא חשבנו קוד ,יש בה גור של מקריות ולעיתי של הפתעה".
א +על פי שאני מעודדת מחזור אני לא רואה בו פתרו אמיתי לשורש הבעיה .החברה הצרכנית היא הגור
של בעיית הפסולת .קשה מאוד להעביר מסר שיופנ על ידי ההמוני .אנחנו נאבקי נגד כוחות מאוד
גדולי של תאגידי המשקיעי מיליארדי על פרסו ולרוב ה השולטי באמצעי התקשורת.
אני מציעה שנחנ את האנשי להתבוננות אמנותית .כלומר ,להסתכלות על העול החומרי באופ אחר.
הראייה אמנותית ,מבחינתי ,היא " ,"insightכלומר התבוננות המובילה לתובנות .ההתבוננות הזאת כוללת
חוויה אסתטית ,כלומר חושית ,וכמו כ חוויה אינטלקטואלית ,כלומר ,קוגניטיבית .החיבור בי החושי
לקוגניציה הוא בסיסי ומשפיע על ההתנהגות של הב אד כלפי הטבע וכלפי סביבתו! הפיזית והאנושית.
הקצב בו החברה שלנו מנהלת את החיי שלה לא מאפשר רגע של התבוננות כזאת .אי זמ להסתכל על
השמי ,שלא נדבר על לדמיי את הצורות של הענני או לספור את הכוכבי .יש לנו שעו מתקתק בראש
אבל המצפ מזמ נאבד לנו .אולי א נתחיל לשאול את עצמנו איפה אנחנו ומה אנחנו יכולי לעשות כדי
לשפר את המצב המתדרדר ,אז יתחילו להיות שינויי בתודעה של החברה .השינוי בתודעה צרי להיות
שינוי בערכי ובתבניות המוטעי שיש כיו בחברה ,כמו הער המוס +שמקבל החומר והדרכי של בני
אד להשיג "איכות חיי" .וכמו כ ,הפיכת לערכי של לחיות בהרמוניה ע הטבע ,ערכי של פשטות,
ערכי של התבוננות ,הבנה ותובנות אמיתיות לגבי המקו בו אנו חיי.
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דילמות ואתגרי באמו #נחלי וקרוב לקהילה
אלעד רודיאקוב,
סטודנט לביולוגיה ,חטיבה אקדמית מכללת אורני ,חבר המועצה הירוקה
הפרויקט המוצג הינו שיתו +פעולה בי מכללת אורני לרשות ניקוז קישו ומתבצע במסגרת פעילות
סביבתית של "סטודנטי למע הקהילה" .הפרויקט מתקיי בבית הספר היסודי בקרית עמל ,בבית הספר
היסודי בנופית ,בחטיבת הביניי בכעביה ,בביה"ס היסודי בראס עלי ובחטיבת ביניי שרת בנצרת.
מצב של מרבית הנחלי באר -עגו ביותר כתוצאה מניצול שגוי במש עשרות שני .בשנות החמישי
והששי נתפסו מקורות המי של הנחלי לצורכי אספקת מי שתייה והשקיה וערוצי הנחלי
הפכו לעורקי הביוב העיקריי של השפכי הביתיי ,התעשייתיי והחקלאיי .לשיקו הנחלי חשיבות
גדולה הכוללת :הבטחת מי שפירי במש כל השנה ,שקו ושימור מערכות אקולוגיות ,שמור אתרי
היסטוריי סביב הנחל )תחנות קמח ,מערכות סכרי וכו( ופתוח מסלולי טבע ותשתיות .גור מכריע
בשיקו נחל הוא הקהילה .ללא שותפות אמיתית של הקהילה בתהלי השיקו וללא לקיחת אחריות
סביבתית מצד התושבי לא ייתכ שיקומו של נחל .רק באמצעות חינו לעתיד משות +של הנחל על
מערכותיו האקולוגיות והתושבי נוכל להביא לשיקו ושימור מוצלח של הנחל .
מטרות הפרויקט להוביל למעורבות קהילתית בשיקו ושמירה על הנחל כמשאב חשוב לקהילה השוכנת
בסמיכות אליו באמצעות שיתו +בי מורי ,סטודנטי ,תלמידי והורי מקהילות השוכנות לאור הנחל,
יחד ע גורמי ממשלתיי בלמידה ועשייה בנחל.
במסגרת הפרויקט נכנסו סטודנטי ממכללת לבתי אורני הספר השוני לאור נחל הקישו ונחל ציפורי,
לימדו את התלמידי על תכונות המי באמצעות ניסויי והעבירו שיעורי בנושא המי וסביבת החיי
הקשורה ב .במקביל לשיעורי הפרונטאליי יצאו התלמידי ,בהדרכת הסטודנטי ומורי בית הספר,
לאזור הנחל הסמו לבית הספר כדי לדגו את מימיו ולהערי את מצבו .בנוס ,+כל בית ספר בחר להשאיר
את תרומתו לנחל ,לדוגמא :התקנת ספסלי ושילוט ,הטמנת כלניות לאור הקישו ,פעולות ניקיו,
שיקו וטיפוח חורשת איקליפטוסי בסמו לנחל ובניית תיבות קינו ומתקני האכלה לירגזי.
בעקבות הצלחות וכישלונות בעבודה )לדוגמא ,בניית תיבות הקינו הייתה מלווה בכישלונות רבי( ראו
התלמידי שנושא השיקו אינו פשוט ויש לתכנ ולחשוב כיצד יראו הדברי לפני שמתחילי לעבוד.
בשיחות ע התלמידי והוריה נמצא שיפור ניכר במודעות הסביבתית של התלמידי כמו ג שינוי
לטובה ביחס של ההורי ללימודי הסביבה .אנו מציעי להוסי +פרויקטי כדוגמת פרויקט זה ,לשלב
בתו תוכנית הלימודי הסביבתית של התלמידי ,ולהרחיב לגני ילדי לחטיבות הביניי ולתיכוני.
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זה מתחיל אצל הקטני  תרבות הצריכה וחינו לקיימות בג הילדי
אורלי שבח,
גננת ,מדריכת גננות במנח"י בתחו החינו הסביבתי ,סטודנטית בתוכנית לחינו לקיימות במכללה
האקדמית לחינו ע"ש דוד ילי
ציבור הגננות נוהג מזה שני לעשות שימוש משני בחומרי "זבל" ,מי מאילוצי תקציב ,מי מעוד +יצירתיות.
גננות אלו יישמו ,למעשה ,תרבות של מיחזור מתו אילוצי כלכליי ,מבלי שהיו מודעות כלל למושגי
או לרעיונות של "סביבה"" ,מיחזור" או "קיימות".
ע העלייה במודעות למשבר הסביבתי ,וע התגברות הפעולות החינוכיות היזומות על ידי גופי כגו
המשרד להגנת הסביבה ומשרד החינו ,חלחלו המסרי הסביבתיי והגיעו עד לשכבת הגיל הר .גננות
שעושות את אות הדברי שעשו מזה עשורי ,מוצאות עצמ לפתע בחזית החינו לקיימות .בעשות את
אות הפעולות ה מעלות נושאי סביבתיי לידי מודעות ,משתמשות במושגי הרלוונטיי בעת השיח ע
הילדי ,וכ מגדילות את מעגל השותפי לעשייה הסביבתית באמצעות קשר ע בני משפחות הילדי.
ילדי הג ,שה אזרחי המחר ,יודעי בדיוק מה ההבדל בי "שימוש חוזר" לבי "מיחזור" ,כי במו ידיה
ה עוסקי בהשלכת בקבוקי משומשי לכלוב המיחזור .ההיבט הכלכלי–חברתי נחש +בחלקו מתו
מסירת הבקבוקי לפיקדו באל"ה .הכס +שנאס +מיועד למטרות חברתיות וסביבתיות .מאז ומתמיד
ציירו ילדי הג על גבי דפי משומשי ,היו ה מודעי להשלכות של בזבוז נייר ושל כריתת היערות על
הסביבה.
דוגמאות כאלה ואחרות קיימות למכביר ,הגננות "מתחרות" מי תהיה יצירתית יותר במציאת פתרונות
סביבתיי ,והמצטיינות שבה א +זוכות להסמכה כ"ג ילדי ירוק".
התמודדות ישירה ע סוגיות של תרבות הצריכה מתרחשת בג באורח יומיומי .משלל הדוגמאות נזכיר
כא שתיי! את הצמצו בצריכה בכל הקשור לאירוע יו ההולדת של ילדי הג ,וחינו לצריכה מושכלת
במי.
•

המתנה לילד החוגג את יו הולדתו אינה נקנית על פי רוב אלא נעשית בג ,בשיתו +חבריו והגננות.
ההורי מתבקשי לא להביא שקיות יו הולדת "מסורתיות" המכילות הפתעות הנזרקות תו דקות
לאשפה ,וא +להפחית ולהימנע מאכילת הסעודה החגיגית בכלי חד פעמיי .תחת זאת ,מתגבשת
בגני תרבות יו! הולדת אחרת ,חסכנית יותר ,יצירתית יותר ,ועל פי רוב חווייתית יותר!

•

ילדי הג לומדי על בעיית המי בארצנו ,לומדי לחסו בג ובבית במי וא +לעשות שימוש נוס+
במי שנאגרי ממזג ,ממי נטילת הידיי ,או ממי גש .ההורי מדווחי על כ שהילדי חוזרי
ומזכירי לה בעת השימוש במי בבית כיצד להשתמש במי בתבונה.

מגמות בצמצו הצריכה כתוצאה מחינו מודע לקיימות הולכות ומתגברות ,והיו מהווה ג הילדי מנוע
מרכזי לתהליכי אלו.
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'ירוק במעגל סגור' הקטנת הצריכה בגידול בעלי חיי במערכות סגורות
עומרי שבת,
סטודנט שנה ב' בביולוגיה ,חטיבה אקדמית מכללת אורני ,חבר במועצה הירוקה
הפרויקט המוצג מהווה מרכיב חשוב בתהלי ההקמה של המרכז האקולוגי לקידו החינו לקיימות
ביוזמת המועצה הירוקה במכללה.
לאחרונה אנו עדי לעלייה במודעות הציבור לנושא הקיימות בכלל ולמחזור בפרט .יש לציי כי מחזור
אינו כולל נייר ,פחיות ובקבוקי!שתייה בלבד ,אלא ג מי ופסולת אורגנית .כמו!כ ,נושא הקיימות
עוסק ג בצריכה נכונה וחסכונית של משאבי ,מתו הבנה של דר תפקודה של המערכת האקולוגית.
מכא ,עולה הצור בחינו דור העתיד ומחנכיו לנושא זה על כל רבדיו .למטרה זו הקימה המועצה
הירוקה במכללת אורני את המרכז האקולוגי ,בתוכו כלול ג החדר "חיי במעגל".
מטרתו של החדר היא להדגי גידול בעלי!חיי במערכות אקולוגיות סגורות ,תו שימת דגש על
שימוש בחומרי ממוחזרי וצריכה נבונה של אנרגיה ומי .מערכות הגידול נבנו כ שידגימו עקרונות
אקולוגיי עיקריי כגו :יחסי הזנה בי אורגניזמי ,השפעת מיני פולשי ,זיהו וכו' .גידול זה
מנוצל ג ליצירת גרעיני רבייה למיני מקומיי המצויי בסכנת הכחדה ,הניתני לגידול בג הבוטני
של המכללה ,כגו :נאווית כחולה ,סלמנדרה כתומה ואמנונית יוס.+
בפרויקט זה אנו מנהלי מספר מערכות סגורות של אקווריומי וטרריומי ,אשר מסתמכות על
שימוש בציוד שנבנה מחומרי משומשי וידע אקולוגי ,כדי לצמצ את צריכת החשמל והמי.
בנוס ,+אנו מגדלי בעצמנו בעלי!חיי וצמחי אשר משמשי כמזו לאחרי .בחדר זה מתקיימות
הדרכות לסטודנטי ולתלמידי בי"ס ,הנוגעות לניהול מערכות סגורות ,מחזור חומרי והקטנת צריכת
משאבי באמצעות רעיונות פשוטי לביצוע .דוגמאות לכ ה בניית מסנ לאקווריו מאדנית
לצמחי ,רתימת צמחי!גדה לספיחת חומרי ממי!האקווריו ושימוש במי מהאקווריו להשקיית
צמחי בעציצי ובגינה .החדר יאכלס בעלי!חיי וצמחי מקומיי ,כ שמתווס +ג הנופ של
הכרת מיני בעלי!חיי מקומיי ,אפיו בתי!הגידול שלה ומצב )ביחס להכחדה( .החדר מוק
ומנוהל באמצעות עבודת סטודנטי תו שימת דגש על מחזור וחסכו במשאבי .כחלק מההדרכות
בחדר האקולוגי ,התוודעו גננות לרעיו הקמת שלשוליה במתח הג ,כדי לטפל בשאריות מהמטבח,
תו העלאת המודעות הסביבתית של ילדי הג .בהדרכה נוספת ,בנו תלמידי בי"ס יסודי אקווריו לפי
העקרונות שתוארו לעיל ,אקווריו זה משמש כיו לגידול גרעי רבייה של נאוויות כחולות.
קהל התלמידי והגננות שנחש +למקו מגלה עניי .לאור התקדמות הפרויקט אנו צוברי ניסיו
וידע בנושא שילוב הקיימות בחיינו ,ובתחו גידול בעלי!חיי בפרט .מצאנו כי סוגיות רבות ניתנות
לפתרו באמצעות כמה וכמה פתרונות קלי ופשוטי לביצוע ,כ שקהל היעד יוכל לבצע בביתו
מבלי לשנות את אורח חייו באופ דרסטי וא +להעביר את הידע הלאה למשפחה ולמכרי ,ובכ
האקט החינוכי ימשי לעבור הלאה.
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מזו למחשבה  תזונה בריאה סביבה בריאה
חינו לפיתוח בר קיימא במרכזי מחונני
אייל שני
אדריכל ,סטודנט להסבת אקדמאי ,מסלול על יסודי התמחות לימודי סביבה וחקלאות ,המכללה
האקדמית בית ברל

הפרויקט המוצג הנו תכנית חינוכית העוסקת במזו שאנו אוכלי שפותחה בשיתו +ע משרד הבריאות
נפת השרו ושני מרכזי מחונני! טירה המשולש הדרומי וחופי" עמק חפר .בתכנית השתתפו כ!40
תלמידי ז!ט ,המגיעי למרכזי המחונני ליו לימודי אחד בשבוע.
רציונל
עתיד החיי על כדור האר -יושפע במידה רבה מפעולותינו ועלינו להחליט א נבחר לפעול באופ זהיר
ושקול או שנהיה מוכני לקחת סיכוני בפעולות שהשלכותיה העתידיות אינ ידועות לנו .הנושא 'תזונה
בריאה בגו .בריא' עוסק במערכות אד וסביבה ויחסי הגומלי ביניה ובוח אות בהיבטי חברתיי,
מדעיי ופילוסופיי .תקופת הילדות וההתבגרות מתאפיינת בגדילה ,בהתפתחות וברכישת הרגלי לחיי
תו חשיבות מרובה לדימוי העצמי "אי אנו נראי?" ו"מה חושבי עלינו?" פעילות גופנית ותזונה הולמת
בגילאי אלו מאפשרות גדילה והתפתחות תקינות ומסייעות ,כחלק מגורמי נוספי ,לשמור על הבריאות
היו ובעתיד.
בכל החברות האנושיות התפתחה התייחסות לא רק ל"מה מותר לאכול ומתי?" ,אלא ג ל"אי צרי
לאכול?" התוצאה היא מנהגי אכילה שוני המאפייני תרבויות שונות .מנהגי כאלה קשורי ,במקרי
רבי ,בסוגי המזו הנפוצי ובזמינות .אלה תלויי באקלי השורר במקו וביכולת החברתית–כלכלית
להשיג מזו .לאוכל יש חשיבות חברתית רבה ראשונה במעלה ,והוא מבטא את אחד הצרכי החברתיי
החשובי ביותר מעבר להישרדות! את צור ההשתייכות .כיו ,כחלק מ"תרבות הרייטינג" המאפיינת את
החברה המערבית הצרכנית עלול להיווצר פער גדול בי מה שאנו צריכי לבי מה שאנו צורכי .הגברת
המודעות לכ עשויה להקטי פער זה .עיסוק התלמידי בתחו המזו שה אוכלי ,ושאלות הנגזרות
מכ כגו :מאיפה הגיע המזו? מיה האנשי שעסקו בגידול המזו והגעתו עד אלי? מה מכיל האוכל? אלו
משאבי נדרשו כדי לגדל אותו? מהווה מקרה בוח לעיסוק בשאלות ודילמות של יחסי אד!סביבה.
תאור הפרויקט
במסגרת הפרויקט התחלנו כל יו פעילות בארוחת בוקר ביחד במרכז המחונני .בעזרת השאלות" :מה,
מתי ,כמה ,ואי אני אוכל?" מיפינו רגישויות אישיות וקבוצתיות למזו ,מזונות הגורמי לנזק לגופנו
ולבריאותנו והצענו חלופות מתקנות .הבנו שתכנו מוקד של תפריט חיוני לשמירה על גיוו ועל אספקה
של רכיבי תזונה הדרושי לכולנו .הוא ג מסייע לשמור על סדר היו בכל הנוגע לאכילה כהרגל לחיי
בריאי .ההקבלה בי הבריאות האישית לבריאות כדור האר ,-דר העיסוק במזו ,פתחה בפנינו כר נרחב
ללמידה ,מחקר ועשייה :מחזוריות מזו ,מחזוריות שתילה וגידולי מתאימי ,מזו מעובד ומזו טבעי,
שינוע מזו' ,עול רעב עול שבע' ,פרסומות למזו ,טיול בישולי שדה ,פעילות גופנית וסוגיות נוספות
שנלמדו בדרכי חקר מדעיות תו העלאת השערות ,שאילת שאלות ,איסו +נתוני ,תכנו ועריכת ניסויי
והסקת מסקנות.
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בפעילויות משותפות התלמידי משני המרכזי טיפחו מיומנויות חברתיות ורגישות לסביבה ולסובבי.
ה הביעו רצו לעוד מפגשי משותפי )המלווי בשינויי לוגיסטיי היות ושני המרכזי אינ פעילי
באותו יו בשבוע( .הפעילויות קידמו חשיבה ביקורתית ויכולות חשיבה בכלל ,הגבירו מודעות לתזונה
בריאה ופעילות גופנית ,וה עמדו על הקשר שבי מצוינות – צרכנות – בריאות – סביבה .להיות בריא זו
מצוינות ! מצוינות כתהלי ! חינו למצוינות כמרכיב/ער בסיסי בחינו מחונני .היות שביצוע מצוי
הנו ,מצד אחד ,מבע של מצוינות ,ומצד שני מתייחס ללמידה קודמת שהביאה למצוינות וללמידה המשכית
כאמצעי לשיפור המצוינות ,התלמידי המחונני יהוו בהמש שגרירי ,סוכני שינוי ,בביה"ס בה ה
לומדי יומיו ובכלל.
הפעלת התכנית הובילה למספר פעילויות המש :צעד להמשי ולקיי באופ קבוע פעילות של ארוחת
בוקר משותפת לכלל הילדי ביו הפעילות במרכז .מאחר והתלמידי יוצאי מוקד ונוסעי בהסעות,
דבר המקשה על אכילת ארוחת בוקר בבית לפני יו הלימודי ,ארוחות הבוקר המשותפות היו מזו
למחשבה במלוא המוב .התכנית עוררה מודעות לקיי פיקוח תברואתי במזנו ,להרחיב את מעגל המחזור
במרכז ולהפריד אשפה .אחת התובנות מהתכנית היא כדאיות התחלת הפרויקט בגיל צעיר.

פרטי התקשרות :אייל שני ,אדריכל ,נייד 0524751838 :דוא"לeyaledu@gmail.com :
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שער ג'
תקצירי התערוכה 'עיצוב לקיימות'
ערוכי לפי א'  ב' שמות המציגי
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עיצוב לקיימות
תערוכת בוגרי של החוג לאמנויות העיצוב
החוג לאמנויות העיצוב ,בית הספר לאמנויות וטכנולוגיה ,סמינר הקיבוצי ,מכללה לחינו ,לטכנולוגיה
ולאמנויות
משתתפי בתערוכה שישה בוגרי של החוג לאמנויות העיצוב המציגי את פרויקטי הגמר שלה.
המשות +בי כל הפרויקטי המוצגי הוא החשיבה ברוח הקיימות המזינה את בחירת נושאי הפרויקטי
ואת שיקולי העיצוב שננקטו על ידי הבוגרי .חשיבה זו מאופיינת בדאגה לאד ולסביבתו ובמת מענה
הוליסטי ארו טווח לצרכי רלוונטיי לנוכח המשברי הסביבתיי ,החברתיי והכלכליי הפוקדי
את העול בשלהי המאה העשרי ובעשור הראשו של המאה העשרי ואחת.
החשיבה ברוח הקיימות מעוגנת בתפיסת "העיצוב המקיי" .תפיסה זו נוסחה במאמר של מקדונה
ובראונגארט ) !(McDonough and Braungartאדריכל וכימאי – "המהפכה התעשייתית הבאה" ) The
 (Next Industrial Revolutionשהתפרס ב! .1998תפיסת "העיצוב המקיי" היא בגדר תפיסה
אלטרנטיבית בשדה העיצוב .על פי תפישה זו המעצבי מחויבי להביא בחשבו ,בתהלי העיצוב
ובשיקוליה ,את העקרונות הבאי :שוויו ,כלכלה ואקולוגיה :שוויו במוב של צדק חברתי שבו המבח
הוא הא העיצוב מעשיר או מרושש אנשי וקהילות? בכלכלה הכוונה לכ שהמוצרי צריכי להימכר
במחיר שווה לכל נפש ועדיי להימכר ברווחיות לחברה ולפועלי המייצרי אות .באקולוגיה הכוונה
לאימו -התבונה הסביבתית ,מתו חיקוי של העקרונות העיצוביי של הטבע ,שבו אי חומרי שאינ
מתכלי ,הפסולת לעול הופכת ,בשרשרת אינסופית ,למזו ליצור חי או צומח .כ ,כל המוצרי
והחומרי המיוצרי על ידי התעשייה חייבי ,לאחר השלמת מחזור חייה ,להזי משהו חדש .עמידה
בכל העקרונות הללו הופכת את התוצר המעוצב לתוצר אופטימאלי שמסייע בשיפור איכות החיי
והסביבה לאוכלוסיות חלשות ותור לצמצו טביעת הרגל האקולוגית של העול כולו.
תפיסת "העיצוב המקיי" מתייחסת לכל ענפי העיצוב ,החל מחפצי קטני – כלי ומכשירי לשימוש
אישי או ביתי ועד לעיצוב מבני ,ערי או שטחי פתוחי כפארקי ושמורות.
הפרויקטי המוצגי בתערוכה מתייחסי לצרכי בסיסיי ורלוונטיי של אוכלוסיות שונות ,החל
מתינוקות ,ילדי בגיל הר והוריה ,עבור באוכלוסיית ארצות העול השלישי המועדי לאסונות
צונאמי ,אוכלוסיית הגיל השלישי ,וכלל האזרחי החיי בעיר ,בעלי מרפסות ורוכבי אופניי .הפרויקטי
מציעי פתרונות כוללי בדמות מוצרי עמידי שנועדו להיות מיוצרי מחומרי ידידותיי לסביבה
ובלתי מזיקי למשתמש ,חומרי מתכלי ומתפרקי .כל הפרויקטי מציעי פתרונות למצבי ולבעיות
חברתיות וכלכליות שיש לה השלכות סביבתיות ,לטווח ארו ולדורות הבאי.
שידת ההחתלה המודולארית של דנה מיטל היא סביבה המתפתחת ע הילדי ומסייעת בהתפתחות;
"במ!בי"! הליכו הבמבוק ההופ לאופניי של הדר מילר; המערכת המסייעת במילוט מפני צונאמי אל
צמרות עצי הקוקוס באזורי המועדי לכ ,המאפשרת להינצל מהטבע בעזרת הטבע ,של עופרה קוצר;
מערכת מתקני הכושר הפיסי והקוגניטיבי לטובת הגיל השלישי המוצבי בפרק ,של נוע מוצפי; מערכת
הגינו האקולוגי לשימוש ביתי בעיר באמצעותו נית לגדל במרפסת העירונית ירקות אורגניי לצריכה
עצמית של נועה שבתאי; והמתק לאכסו אופניי ברכבת לטובת מסלול נסיעה חסכוני ונקי יותר ולעידוד
השימוש באופניי והנסיעה ברכבת ,של תמר שפיר.
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הפרויקטי הללו ה עדיי בגדר הצעות מתקדמות .באמצעות פיתוח מתאי והיענות של מוסדות וחברות
תעשייה נית ג לייש אות .עד אז ה מהווי מודל ומופת לפרויקטי גמר בבתי ספר לעיצוב ולמעצבי
פעילי .התערוכה במסגרת יו העיו בנושא תרבות הצריכה בעיד של משבר סביבתי נועדה לעורר בקרב
הקהל הרחב את המודעות לתפישת "העיצוב המקיי" ולפוטנציאל תרומתו לפתרונות המשבר החברתי,
הכלכלי והסביבתי שבו אנו נתוני.
ד"ר מלכה ב!פשט ,מר2009 ,-

שידת החתלה מודולארית
דנה מיטל
השידה משמשת כרהיט רב שימושי המשתנה במקביל להתפתחות הילד ועונה לצרכיו .מתו שיקולי
המתחשבי בסביבה היא עשויה מחומרי ידידותיי ה לסביבה וה לילד .אות שיקולי מהווי גור
בהארכת תוחלת החיי של הרהיט ובכ נחס הצור בקניית רהיטי אחרי.
השידה עונה לרצו הבסיסי של כל אד ומשפחה! שהסביבה תתפתח ביחד ע הילדי ותסייע
בהתפתחות.

במבי
הדר מילר
מוצר זה משתנה ע התפתחות הפעוט או הפעוטה )מגיל  10חודשי עד  3שני(' .במ-בי' ִהיא הליכו!
צעצוע ) (Push-toyלפעוטות אשר בבוא הזמ הופ למיני אופניי ,על ידי הוספת שני חלקי הכידו .במוצר
מתקיי שילוב חומרי מסורתיי ועדכניי :הוא עשוי ברובו מבמבוק – חומר טבעי חזק וזמי .שאר
החלקי )המחברי( מפלסטיק הנית לפירוק ולמיחזור בסו +חיי המוצר .הפרויקט נולד מתו חשיבה
סביבתית מקיימת.

ג השעשועי
נוע מוצפי
מערכת מתקני לגיל השלישי להצבה במקומות ציבוריי .מערכת המתקני מהווה מענה לשעות הפנאי
עבור אוכלוסיית הגיל השלישי והיא מתרכזת בסוג מתקני אימו המתאי לקשישי ומשלב בתוכו משחק.
המתקני ה" :זיכרו יציב"" ,קיר מבו" ו"מסלול אופניי" .מתקיימי בה שילובי של משחקי
זיכרו ועמידה יציבה בתנאי שוני ,פיתוח גמישות וקואורדינציה והתמצאות במבו מסלולי או מתק
נייח של סיבולת גו +המשלב תחרות בי המשתתפי.
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להינצל מהטבע בעזרת הטבע
עופרה קוצר
המשמעות של "להינצל מהטבע בעזרת הטבע" טמונה בהצעה להקמת מערכת מילוט בשעת צונאמי אל
צמרות עצי קוקוס .ההצעה כוללת הקמת מער התארגנות להכנת תשתית לקראת אסו!טבע ,המעוג
במסגרת קהילתית/מדינית בהקשר אזורי ובסיוע ארגוני הומאניטאריי גלובליי .הצעה זו מותאמת
לאזורי טרופיי מועדי!צונאמי ,בה נפוצי עצי קוקוס.
מער הארגו מאפשר מילוט אל גובה עצי הקוקוס באמצעות הכנה והקמת תשתית לטיפוס ,חיבור ושהייה
על העצי עד חלו +הצונאמי ,וכמו כ ,הגברת המודעות לאפשרות מילוט ע"י בניה מקיימת של מערכת
המילוט .במערכת נכללי :הכנת תשתית באופ ידני מחומרי טבעיי המצויי בסביבה הטרופית ,הקמת
התשתית על גבי עצי קוקוס מתאימי ,בניית העזרי לטיפוס וחיבור אל הע, -מיגו ראש ,הדרכה לבניה,
ותרגול השימוש במערכת.

אורגני אורבאני
נועה שבתאי
"אורגני אורבאני" הוא מערכת גינו אקולוגי ביתי לשימוש בעיר .המערכת עונה למודעות הולכת וגדלה
לאכילת מזו אורגני ולגידול באוכלוסיית צרכני המזו האורגני.
המערכת בנויה מצנרת להזנה וניקוז נוזלי וכוללת קומפוסטר )מעבד דש מלאכותי  /זבל אורגני( לדישו
ועציצי גידול מותאמי בשלושה גדלי שוני .באמצעות "אורגני אורבאני" נית לגדל במרפסת העירונית
ירקות אורגניי לצריכה עצמית.

מתק לאופניי ברכבת
תמר שפיר
המתק הינו פתרו סביבתי להעברה של אופניי ברכבת מעיר לעיר .את האופניי מאחסני בצורה אנכית
בתו הרכבת בזמ הנסיעה בה ובמבנהו נחס מקו.
מתק זה נות מענה לצרכיו של האזרח אשר מעוניי ויכול להגיע על אופניי אל תחנת הרכבת ובכ
לחסו את הנסיעה באוטובוס או ברכב פרטי בדרכו אל תחנת הרכבת וממנה .הנסיעה באופניי חוסכת
בדלק ובזמ ,מסייעת בצמצו הפקקי ותורמת להפחתת זיהו האוויר מחד ולכושר הגופני של
המשתמש ,מאיד.
הקצאת מקו אכסו לאופניי ברכבת מעניקה פתרו ידידותי לאד ולסביבה באמצעות יצירת מסלול
כולל של הנסיעה מ הבית לתחנת הרכבת ומתחנת הרכבת ליעד הסופי .פתרו זה עוק +את לקויות
התחבורה הציבורית.
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