
הכנס יעסוק בסוגיות הקשורות למזון, קיימות וחינוך, בתיאוריה, במחקר ובמעשה. 
בכנס ייבחנו סוגיות הקשורות לייצור ואובדן של מזון, כלכלה מקומית והיבטים 
סביבתיים-חברתיים הנוגעים לקשר שבין אתיקה וחינוך, מזון, אורבניות וקיימות
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להרשמה 
ותשלום לכנס 
לחצו כאן

הכנס השנתי ה-16 לחינוך סביבתי, תשע"ו

מה הטעם? מזון, קיימות וחינוך
יום שני, י' בניסן תשע"ו, 18.4.2016, בשעות 17:00-8:30

בקמפוס נמיר של מכללת סמינר הקיבוצים
דרך נמיר 149, תל אביב

מדינת ישראל
משרד החינוך

המזכירות הפדגוגית
מינהל מדע וטכנולוגיה

התכנסות, קליטה והרשמה   9:00-8:15
מושב פתיחה:    10:45-9:00

יו"ר: ד"ר אילנה אבישר, דיקנית הפקולטה למדעים, מכללת סמינר הקיבוצים    
ברכות:    

פרופ' אסתר יוגב, רקטור מכללת סמינר הקיבוצים    
פרופ' נמרוד אלוני, ראש המכון לחינוך מתקדם, מכללת סמינר הקיבוצים    

זיוית לינדר, מנהלת אגף חינוך וקהילה, המשרד להגנת הסביבה    
דליה פניג, מ"מ יו"ר המזכירות הפדגוגית ומנהלת אגף א' לפיתוח פדגוגי, משרד החינוך    

ד"ר אורית אלמוג, יו"ר מועצת הפקולטה לחינוך, המכללה האקדמית בית ברל    
קושה )משה( פקמן, מנכ"ל החברה להגנת הטבע    

    
הרצאות פתיחה - מליאה    

מזון הוא לא רק מזון: הקשר בין מזון, קיימות וחינוך    
ממשק מזיקים והבטחת המזון: חקלאות משמרת ותרומת החינוך לקידומה    

פרופ' משה קול, המחלקה לאנטומולוגיה, הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית', האוניברסיטה העברית בירושלים    
אנחנו לא לבד: על מקורות מזון וחינוך לתזונה מקיימת    

ד"ר אורי מאיר צ'יזיק, חוקר ההיסטוריה של הרפואה והתזונה, עמית הוראה באוניברסיטת חיפה, מייסד המרכז להנהגת הבריאות    

הפסקה  11:15-10:45

מושבים מקבילים )פירוט המושבים בהמשך(   13:00-11:15
ארוחת צהריים במרחב יוצגו תערוכות ודוכנים העוסקים בחינוך סביבתי  14:00-13:00

מושב סיכום – מליאה  15:30-14:00
דיון מעמת – מהי בחירה אחראית של מזון?    

יו"ר: ערן בן ימיני, מכללת סמינר הקיבוצים והמכון לחינוך דמוקרטי             
פרופ' חיים רבינוביץ', האוניברסיטה העברית בירושלים, הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה והמכון למדעי הצמח והגנטיקה     

בחקלאות ע"ש רוברט ה. סמית'    
פרופ' אלי פליק, מתאם מדעי של מרכזי המו"פים החקלאיים, חוקר במחלקה לחקר תוצרת חקלאית לאחר קטיף, מינהל     

המחקר החקלאי, מרכז וולקני, בית דגן    
דורית אדלר, דוקוטורנטית בביה"ס לבריאות הציבור, האוניברסיטה העברית בירושלים, דיאטנית סביבתית-חברתית, הדיאטנית       

הראשית של המועצה הלאומית לביטחון תזונתי, חברת ועדת ההיגוי של הפורום הישראלי לתזונה בת קיימא    
ניר פפאי, סמנכ"ל שימור טבע וסביבה, החברה להגנת הטבע      
קינוח: רעבים בעולם שבע - סדנת בישול והצלת מזון  17:30-15:30

בהנחיית פיליס גלזר     

פירוט המושבים המקבילים
מושב 1: ירוקים עד הגג – על חקלאות עירונית וגגות ירוקים

יו"ר: דפנה גן, מכללת סמינר הקיבוצים
"העיר היצרנית"- מארג החקלאות העירונית בארץ ובעולם | ד"ר גליה חנוך רועה, מנהלת קהילת תל אביב-יפו והסביבה, החברה להגנת הטבע

תפקידו של המגזר העסקי בקידום קיימות עירונית | שאנה שכטרמן, מנהלת הקיימות של דיזנגוף סנטר, המקדם קיימות עירונית 
יער בעיר? יערות מאכל עירוניים ותרומתם למרקם החיים האורבני | נמרוד הוכברג, סטודנט לתואר ראשון במכללת סמינר הקיבוצים, מארגן קהילתי 

בארגון "מגמה ירוקה", ממובילי פרויקט חגורת יערות המאכל בישראל
מוריגנה שאננה - על עירוניות, מזון ויצירת קהילה | יואב שפרנק, בעל תואר ראשון במדעי ההתנהגות, חבר קולקטיב אנייה 

שיקולי סביבה ותזונה בפיתוח חקלאות עירונית | עופר מנדלסון, אגרואקולוג, מרכז פעילות לקידום חקלאות מקיימת בפורום הישראלי לתזונה בת קיימא
מזון בביה"ס המשותף "חוף כרמל" | נבות ענבר, מנחה, הרשת הירוקה

גליה צוקרמן, מרצה בתחומים של ניהול איכות, קיימות במזון, חקלאות ויערות המאכל, האוניברסיטה   | חקלאות עירונית – להניע, להצמיח, לאהוב 
העברית בירושלים

מושב 2: אל תיגעו לי בצלחת!? – מה בין חינוך, קיימות ובריאות בתפריט היומי
יו"ר: ד"ר איריס אלקחר, מכללת סמינר הקיבוצים

"בוחרים מקומי ואוכלים בריא" – פרויקט מזון מקיים במועצה אזורית רמת הנגב | ד"ר עלית וייל, מנהלת היחידה הסביבתית, מועצה אזורית רמת הנגב
טבעונות בבית הספר: העיסוק בטבעונות כמעשה חינוכי | ד"ר טלי גולדשמיד, מרצה במחלקה ללימודי תרבות במכללת ספיר

האדם  וסביבת  לגיאוגרפיה  ובחוג  פורטר  ע"ש  הסביבה  ללימודי  בביה"ס  בכיר  מרצה  מישורי,  דניאל  ד"ר   | מקיים  מזון  כמקורות  ופריגניזם  ליקוט 
באוניברסיטת תל אביב

"יום שני ללא בשר" | מיקי חיימוביץ', עיתונאית, מובילת תכנית התחקירים החברתית "המערכת", טבעונית ופעילה למען הסביבה ובעלי החיים
 

מושב 3: יש על מה להתווכח – על טעם, ריח והדרך שבה הם מעוצבים בחיינו
יו"ר: רוהאן שניר, מרכז השל

פאנל שמטרתו להעמיק ולהבין חלק מהגורמים שמשתתפים בעיצוב הטעם שלנו, הקשר בין צריכה, מזון ופרסום והאופן שבו הטעמים שלנו נרכשים. 
נטי זיית, מומחית לתפישות צרכנים | חנן ברקאי, אסטרטגיות פרסום | ד"ר טלי כ"ץ גרו, סוציולוגית, אוניברסיטת חיפה

מושב 4: ייצור עודף, נזק סביבתי, בזבוז משווע והמוני רעבים: דילמות – בהקשר של גידול, ייצור ואובדן מזון והשלכותיהם על הסביבה
יו"ר: פרופ' עמוס דרייפוס, האוניברסיטה העברית בירושלים ומכללת סמינר הקיבוצים

תרומת מאביקי בר להאבקה חקלאית | ד"ר יעל מנדליק, מרצה בכירה, ראש החוג לאגרואקולוגיה ובריאות הצמח, הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה, 
האוניברסיטה העברית בירושלים

וסביבה,  בריאות  בחקלאות,  למחקר  מצוינות  במרכז  מתאמת  גולן,  נעמה   | בו?  פגיעה  או  הטבע  עם  פעולה  שיתוף   – בחקלאות  בקולחים  שימוש 
האוניברסיטה העברית בירושלים

הצלת מזון: שילוב של תרומה כלכלית, סביבתית וחברתית | גידי כרוך, מנכ"ל לקט ישראל, בנק המזון הלאומי וארגון הצלת המזון הגדול בישראל
כשבית הספר נכנס לצלחת: שיקולים בקידום שינוי תזונתי במסגרת מערכת החינוך הפורמלית | ד"ר אריאל צבל, המכון להיסטוריה ולפילוסופיה 

של המדעים והרעיונות באוניברסיטת תל אביב

מושב 5: המחקר בחינוך סביבתי בהקשר של מזון, תרבות וקיימות – פנינו לאן?
פורום חוקרי החינוך הסביבתי והקיימות בישראל 

יושבי ראש: ד"ר אורלי מורג, מכללת גורדון ; נועם זרדז, בית הספר ללימודי הסביבה ע"ש פורטר, אוניברסיטת תל אביב 
לא על הלחם לבדו: על הסיבות לבזבוז מזון במשקי בית | אפרת אלימלך, חוקרת, המרכז לחקר משאבי טבע וסביבה, אוניברסיטת חיפה 

הפרספקטיבה התרבותית על צריכת מזון וזהות | פרופ' רקפת סלע-שפי, ראש היחידה למחקר התרבות, אוניברסיטת תל אביב

מושב 6: פוסטרים מחקריים
יושבי ראש: ענת שתיווי, אורית שאשו, סטודנטיות לתואר שני בחינוך סביבתי, מכללת סמינר הקיבוצים

מושב 7: סיור בקמפוס הירוק של מכללת סמינר הקיבוצים
בעקבות האוצר האקולוגי – בנושא גינון אקולוגי וגינות קהילתיות כמרחב לימודי בהדרכת משה ניצן, גנן מכללת סמינר הקיבוצים

ונעמה לב, רכזת גינות קהילתיות ארצית, החברה להגנת הטבע

המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות 

דמי ההשתתפות בכנס בהרשמה האינטרנטית המוקדמת: 80 ש"ח
סטודנט/מורה: 40 ש"ח

לא ניתן לשלם במזומן ביום הכנס. ההרשמה בכרטיס אשראי בלבד!
סגל וסטודנטים סמינר הקיבוצים - ללא תשלום, אך חייבים בהרשמה 
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