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אודות המרכז ללימודי סביבה
ע״ש אורה הרצוג

המועצה לישראל יפה היא עמותה ציבורית ללא כוונת רווח ,הפועלת לקידום
איכות החיים בישראל ,באמצעות שימור הסביבה וחתירה להתנהלות באורחות
חיים של קיימות.

מערכי הלימוד והפעילויות מלווים בעזרי לימוד ודגמים ייחודיים ,פרי פיתוח
מקורי של המרכז ללימודי סביבה.
חלק גדול מהפעילות מתבצע בלמידה בקבוצות קטנות.

המרכז ללימודי סביבה של המועצה עוסק בחינוך סביבתי ובהנחלת ידע וערכים
בתחום זה לכלל הציבור ,בכל שכבות הגיל ,מכל מגזרי האוכלוסייה ,בהתאמה
מיטבית לצרכים הייחודיים ולדרישות של כל מגזר.
המרכז ללימודי סביבה פעל שנים רבות מתוקף היותו זכיין של משרד החינוך
להנחלת חינוך סביבתי וצבר נסיון עשיר בפעילות בבתי הספר.
למרכז ללימודי סביבה עשרות תכניות לימוד והעשרה במגוון רחב של נושאים
סביבתיים ,רובן מאושרת על ידי משרד החינוך ופותחו בהלימה לתכניות הלימוד
של המשרד.
תכניות הלימוד מתאפיינות בפיתוח פדגוגי מקצועי של מערכי לימוד ,במגוון
דרכי למידה משמעותית :למידה בדרך החקר ,למידה באמצעות משחק ויצירה,
למידה פנים וחוץ כיתתית ,למידה שיתופית ולמידה מקוונת.
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צוות המרכז ללימודי סביבה מורכב מרכזי הדרכה בוגרי תואר שני המתמחים
בתחומי הסביבה ,המדעים ,הגיאוגרפיה והחינוך וכן מעשרות מדריכים מנוסים,
רובם אקדמאים בתחומים הנ"ל ,שעוברים השתלמויות עומק ייעודיות.
אנו מדריכים בבתי הספר ,מגיעים לכל מקום בארץ ושמים דגש על נגישות
לאזורי הפריפריה של מדינת ישראל.
חלק מההדרכות שלנו מתבצעות במתחם המועצה לישראל יפה שבלב פארק
הירקון על גדת הנחל ,מקום ייחודי ופנינה של בנייה ירוקה ובו גם חדרי לימוד
וכנסים מצוידים ,מרכז משאבים ,גן גג ותצפית גינה לימודית וכמובן סביבת נחל
ופארק הירקון המזמנת כר נרחב ללמידה ופעילויות.
במתחם זה שוכן מרכז המבקרים לסביבה וקיימות "תפיסת עולם".
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מרכז מבקרים חדשני לסביבה וקיימות ,היחידי מסוגו בישראל ,באופן שבו הוא
מציג את עולם התוכן העשיר והטעון של אתגרי הסביבה ,על הבעיות ,ההשלכות
והפתרונות ברוח הקיימות ,עימם מתמודדת האנושות בימינו.
מרכז המבקרים מעניק חוויה מהנה ,מעשירה ומרחיבה אופקים ,העושה סדר
בנבכי המשבר הסביבתי ,מעלה את המודעות לתופעות שמתרחשות בסביבה
ברמה הגלובאלית והמקומית ומעוררת לפעולה.
מרכז המבקרים בנוי מחללים מעוצבים להפליא ברוח עקרונות השימוש החוזר
בחומרים ,שיוצרים חיבור מיוחד של המקום עם עולם התוכן בו הוא עוסק.
המבקרים עוברים דרך מספר מרחבי תצוגת וידאו-ארט שתחילתם במיצג מרכזי
(סרט פנורמי) ,המשכם בתחנות צפייה נושאיות ,עמדות משחק אינטראקטיביות
וסופם בעמדות פרידה ,חווייתיות במיוחד לתלמידים ,בהן ניתן ליצור סרטונים
אישיים למזכרת מהביקור( .מוצג גם בשפות אנגלית וערבית).
גילאים :תלמידי כיתות ד' ואילך ,כל המשפחה.
ימים ושעות פעילות:
א'-ה'  ,09:30-17:00שישי וערבי חג  ,11:00-14:00שבתות וחגים .09:30-18:30
מחיר לתלמידים ומורים:
 ₪ 15בקבוצה המונה  20מבקרים ומעלה ,בתאום מראש.
מספר המשתתפים המרבי בכל ביקור 40 :מבקרים.
משך הביקור :עד כשעה ורבע.
פרטי התקשרות:
טל'www.outlook.org.il | mevakrim@israel-yafa.org.il | 03-7454545 :
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הירקון כחקר מקרה של ניהול משאבי
מים ונחלים בישראל וכפנינת טבע עירוני
סיורים לימודיים וחווייתיים בירקון
קהל יעד :כיתות א'-ו'.
מקום הפעילות :המועצה לישראל יפה ,פארק הירקון ,תל אביב.
משך הפעילות :פעילות חד יומית שאורכה  3-5שעות.

בתי
ספר
יסודיים

תיאור הפעילות :הביקור במועצה לישראל יפה בדגש נחל הירקון ,כולל ביקור
במרכז המבקרים לסביבה וקיימות "תפיסת עולם" (תלוי בגיל המשתתפים –
תלמידי כיתות ד'-ו') ,מפגש פתיחה קצר העוסק בנחלי ישראל ובירקון וסיור
בנחל ופארק הירקון.
תיאור הסיור :במהלך הסיור הולכים לאורך גדת הירקון עד אתר "שבע טחנות",
עוברים לגדה השנייה ,עורכים תצפית בתל גריסה (גבעת נפוליאון) וחוזרים
למועצה לישראל יפה דרך נחל האיילון .לאורך הסיור עוברים התלמידים 7
תחנות פעילות בהן מודגשים היבטים שונים הקשורים לנחל וסביבתו הקרובה
ובהם סביבת נחל ,מגוון מינים ,מאפייני הירקון ,איכות המים ,היסטוריה של הנחל,
טחנות הקמח ועוד .בכל תחנה פעילויות חווייתית המלמדות את התלמידים
להתבונן בסביבה ,להקשיב לה ולחקור אותה.
אורך המסלול :עומד על  2.3ק"מ וניתן לבצע קטעים ממנו.
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עושים ישראל יפה א' ב':
צעדים ראשונים בסביבה

עושים ישראל יפה ג' ד':
לומדים סביבה

קהל יעד :גני חובה ותלמידי כיתות א' ,ב'.

קהל יעד :תלמידי כיתות ג' ,ד'.

משך הפעילות 3 :מפגשים באורך שעה וחצי כל אחד ,או מפגש בודד.

משך הפעילות 3 :מפגשים באורך שעה וחצי כל אחד ,או מפגש בודד.

מטרת התכנית :תכנית המיועדת לתלמידים צעירים בראשית דרכם במערכת
החינוך ,לכן מטרתה היא יציקת תשתית ראשונית לנושא איכות הסביבה ,תוך
הקניית מושגי ליבה בתחום ויצירת מודעות ראשונית להשפעת האדם על
הסביבה ולאחריות הפרט על סביבתו .התכנית מטמיעה מושגי יסוד בתחום,
מעוררת סקרנות ביחס לנושא ומפתחת אהבה לסביבה בקרב הלומדים
הצעירים .התכנית פותחה בהלימה לתכנית "חינוך לקיימות  -לארוג חיים
בצוותא" של משרד החינוך.

מטרת התכנית :תכנית זו מורכבת משני חלקים :החלק הראשון עוסק בהבנת
המרחב העירוני/יישובי בו גרים התלמידים כסביבת חיים של אדם וטבע והחלק
השני עוסק במשאב המים.
התכנית מתייחסת למגוון צורות היישוב הקיימות בישראל ,להבנת המרחב
המיושב כסביבה על מרכיביה ומורכבותה ,למפגעים סביבתיים ולטבע עירוני
ולצורך בקיומו ושימורו במרחב מיושב פעיל ושוקק חיים.

מושגי מפתח :סביבה ,סוגי סביבות ,אדם בסביבה ,מפגעים סביבתיים ,פסולת,
הפרדת פסולת ,שימוש חוזר ומיחזור.

מושגי מפתח :סביבה ,סביבות חיים ,צורות יישוב ,עיר ,קיבוץ ,מושב ,יישוב
קהילתי ,עיר עתיקה ,טבע עירוני ,מגוון מינים ,שטחים פתוחים ,קיימות ,מעורבות
אדם בסביבה ,מפגעים סביבתיים.

פירוט המפגשים:
 .1הפנמת המושג סביבה.
 .2האדם בסביבה.
 .3בעיית הפסולת.

פירוט המפגשים:
 .1הסביבה המיושבת.
 .2טבע עירוני.
 .3משאב המים.

המפגשים מועברים באמצעות דמות בובה ככלי להעברת תוכן ומסרים לילדים
צעירים ,שלל משחקים חינוכיים ,יצירה ופעילות בחצר הגן/בית הספר.

התכנית פותחה בהלימה לתכנית הלימודים במולדת ,חברה ואזרחות ולתכנית
"חינוך לקיימות -לארוג חיים בצוותא" של משרד החינוך.
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עושים ישראל יפה ה' ו':
פועלים לשמירה על הסביבה

פסולת אלקטרונית

קהל יעד :תלמידי כיתות ה' ,ו'.

קהל יעד :תלמידי כיתות ג'-ה'.

משך הפעילות 3 :מפגשים באורך שעה וחצי כל אחד ,או מפגש בודד.

משך הפעילות 2 :מפגשים באורך שעה וחצי כל אחד ,או מפגש ראשון בלבד.

מטרת התכנית :תכנית זו מטמיעה את הקשר שבין אורח החיים המודרני
ותרבות הצריכה לבין ניצול מוגבר של משאבי טבע ויצור כמויות פסולת אדירות.
מטרת התכנית העיקרית היא לגרום לתלמידים להפנים את הקשר שבין אופן
התנהלותנו כחברת שפע מפותחת לבין הפגיעה בסביבה וההשלכות החמורות
שיש לכך על איכות החיים ובריאות האדם .הטמעת הקשר הנ"ל יהווה בסיס
להפנמת מסרים של צמצום צריכה ,שימוש חוזר במוצרים וחומרים ,הפחתה
במקור והפרדת פסולת.

מטרת התכנית :במרץ  2014נחקק החוק לטיפול בפסולת אלקטרונית בישראל.
הצלחת יישום החוק תלויה רבות בשיתוף פעולה של הציבור בסילוק נכון של
פסולת זו מן הבתים ובהימנעות מסילוקה לפחי האשפה הרגילים .מטרת התכנית
היא העלאת המודעות של התלמידים לקיומה של פסולת אלקטרונית ולבעיות
והמפגעים שהיא גורמת ,הדגשת החשיבות של איסוף הפסולת האלקטרונית
ומיחזורה הן ככלי למניעת בעיות סביבה ובריאות ציבור והן ככלי לצמצום הניצול
של משאבי טבע .התכנית תדגיש את תפקיד התלמידים בהצלחת יישום החוק
ובית הספר יהווה מרחב תורם לשיפור השמירה על הסביבה בישראל ומקור
להפצת הידע לקהילה הקרובה לתלמידים.

מושגי מפתח :סביבה ,השפעת האדם על הסביבה ,מפגעים סביבתיים ,פסולת,
הפרדת פסולת ,שימוש חוזר ,הפחתה במקור ,מיחזור ,תרבות הצריכה ,צריכה
נבונה ,קיימות.
פירוט המפגשים:
 .1בעיית הפסולת.
 .2פסולת וצריכה.
 .3פתרונות הלכה למעשה.

המפגשים מועברים בצורה חווייתית ,באמצעות מגוון פעילויות ועזרי לימוד
ייחודיים שפותחו למטרה זו.
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מושגי מפתח :פסולת ,פסולת אלקטרונית ,מפגע סביבתי ,זיהום קרקע ,זיהום
מי תהום ,בריאות הציבור ,משאבי טבע ,חומרי גלם :נחושת  ,צורן ,זרחן ,ארסן,
כרום ניקל וכד'.
פירוט המפגשים:
 .1התמחות בפסולת אלקטרונית.
 .2הפצת ידע ומסרים.

תכנית חדשה בה התלמידים מטמיעים מושגי יסוד בנושא פסולת ,מתמקדים
בפסולת אלקטרונית בלמידה פעילה ומתכננים פעילות יזומה בבית הספר.
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ממשבר לקיימות

צריכה נבונה

קהל יעד :תלמידי כיתות ה' ,ו'.

קהל יעד :תלמידי כיתות א'-ו'.

משך הפעילות 3 :מפגשים באורך שעה וחצי כל אחד ,או מפגשים בודדים.

משך הפעילות :מפגש אחד עד שלושה מפגשים באורך שעה וחצי כל אחד.

מטרת התכנית :תכנית הפותחת צוהר לנושא המשבר הסביבתי ,מחדדת את
ההבנה שהמערכות האקולוגיות בכדור הארץ מצויות במשבר כתוצאה מפעילות
אנושית ומגבירה את המודעות האישית של התלמידים לצורך בהתנהלות
מקיימת על מנת לשמור על הסביבה למעננו ולמען הדורות הבאים.

מטרת התכנית :תכנית בנושא צריכה נבונה פותחת צוהר לנושא המשבר
הסביבתי ,מבהירה את הקשר בין תרבות הצריכה לפגיעה במשאבי הטבע
ולהתדרדרות מצב הכדור ,מעוררת את המודעות האישית של התלמידים לצורך
בהתנהלות מקיימת על מנת לשמור על הסביבה ומחדדת את תפקידם כפרטים
בתחום זה.

מושגי מפתח :מערכת השמש ,תנאים לקיום חיים ,סביבה ,מערכת אקולוגית,
מגוון מינים ,השפעת האדם על הסביבה ,משבר סביבתי ,התחממות גלובאלית,
טביעת רגל אקולוגית ,קיימות ,צריכה נבונה.
פירוט המפגשים:
 .1כיצד הגענו לכדי משבר עולמי?
 .2פעילות האדם בסביבה והשלכותיה כגורם להפרת איזון.
 .3סדנת קיימות.

התכנית חושפת את התלמידים למושגים עכשוויים ומציגה להם את יכולתם
להשפיע כפרטים על מצב הסביבה.
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פירוט המפגשים:
כיתות א' ב'  -הפחתת השימוש בשקיות פלסטיק.
כיתות ג' – שימוש מושכל בנייר.
כיתות ד' – חיסכון במים.
כיתות ה' – מזון ובריאות ציבור.
כיתות ו' – אנרגיה בסביבה.

לכל קבוצת גיל מותאמת סדנת צריכה נבונה בהלימה לתכנית משרד החינוך
"חינוך לקיימות -לארוג חיים בצוותא"
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מנהיגות לקיימות עירונית

צעדים ראשונים באקולוגיה

קהל יעד :כיתות ד'-ו'

קהל יעד :תלמידי כיתות ה' ,ו'.

משך הפעילות 5 :מפגשים באורך שעה וחצי כל אחד .אפשרות לליווי בפעילות
של קבוצת המנהיגות בבית הספר.

משך הפעילות 3 :מפגשים באורך שעה וחצי כל אחד ,או מפגשים בודדים.

מטרת התכנית :מטרת התכנית היא לפתח מנהיגות תלמידים שמטרתה שילוב
אורחות הקיימות בחיי היומיום ברמה האישית ובבית הספר והפיכת התלמידים
לסוכני שינוי התנהגות ביחס לסביבה ,בקרב קהילתם הקרובה.
התכנית מתאימה לליווי הנהגה בית ספרית קיימת או להקמה של הנהגה חדשה.
מושגי מפתח :סביבה ,משבר סביבתי ,קיימות ,טביעת רגל אקולוגית ,מנהיגות,
מובילות ,מועצה ירוקה ,קהילה ,תכנית פעולה סביבתית ,קמפיין ,יום שיא.
פירוט המפגשים:
 .1ממשבר לקיימות.
 .2מנהיגות לקיימות.
 .3מבוא לתכנית בית ספרית.
 .4תכנית פעולה בית ספרית.
 .5מהכוח אל הפועל.
אפשרות לליווי בביצוע פעילות המהווה משימת דגל ומודל לביצוע עצמאי.

התכנית מקדמת התנהלות מקיימת של בית הספר בחיי היומיום ותורמת לפיתוח
מנהיגות בקרב המשתתפים בה .לתכנית נראות משמעותית בבית הספר ובקרב
הקהילה הקרובה.
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מטרת התכנית :תכנית הפותחת צוהר לעולם התוכן של האקולוגיה כמבוא
להבנת תהליכים ,עקרונות והשלכות של התערבות האדם בסביבה ,לשם הבנת
הסביבה בה אנו חיים ולהגברת המודעות האישית לצורך בשמירה על הסביבה.
הפעילות מתמקדת בהבנת עקרונות ותהליכים והבנה מעמיקה שלהם בסביבה
הקרובה.
מושגי מפתח :מערכת השמש ,תנאים לקיום חיים ,אקולוגיה ,סביבה ,סוגי
סביבות ,בית גידול ,מערכת אקולוגית ,מגוון מינים ,איזון ,יחסי גומלין ,השפעת
האדם על הסביבה ,מפגעים סביבתיים.
פירוט המפגשים:
 .1אקולוגיה למתחילים.
 .2פעילות האדם בסביבה והשלכותיה כגורם להפרת איזון.
 .3חקר טבע עירוני.

התכנית חושפת את התלמידים למושגים ותהליכים אקולוגיים באמצעות מערך
פעילויות חווייתיות ובכלים של למידה חוץ כיתתית ולמידה שיתופית.
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משאב המים

אנרגיה בסביבה

קהל יעד :כיתות ד'-ו'.

קהל יעד :תלמידי כיתות ה'-ו'.

משך הפעילות 3 :מפגשים באורך שעה וחצי כל אחד ,או מפגש בודד.

משך הפעילות 3-5 :מפגשים באורך שעה וחצי כל אחד ,או מפגשים בודדים.

מטרת התכנית :התכנית מתמקדת בהכרות עם משאב המים בעולם ובארץ
ובחשיבותו לקיומנו ,במודעות לצורך בניהול מושכל שלו ובתרומתנו לשימור
המשאב על ידי התנהלות יומיומית מודעת שלנו כצרכנים .מטרת התכנית היא
העלאת מודעות התלמידים לחשיבות השמירה על משאבי המים ,זיהוי מפגעי
מים בסביבה הקרובה ופעולה למען שיפורם וטיפוח צרכני מים נבונים שיפיצו
מסרים בנושא לבני משפחותיהם ולקהילת בית הספר.

מטרת התכנית :יצירת מודעות לצריכת האנרגיה הגוברת בחברה המפותחת
והטכנולוגית ,להשלכות הסביבתיות של תופעה זו ,למצב משאבי האנרגיה על
פני הכדור ולהפנמת החשיבות בצריכה מושכלת של אנרגיה והיתרונות הגלומים
בשימוש במקורות אנרגיה מתחדשים וידידותיים לסביבה .בנוסף ,התכנית שמה
דגש על המעבר לגז כמקור חשוב לאנרגיה במדינת ישראל.

מושגי מפתח :מים ,משאבי טבע ,מי תהום ,אקוויפר ,נחלים ,אגמים ,מי נגר ,מים
בישראל ,שיקום נחלים ,התפלה ,השבת מי שפכים ,מי קולחים ,מגזרי צריכת
מים ,טביעת רגל מימית.
נושאי המפגשים:
 .1מבוא למשאב המים.
 .2צריכת מים.
 .3חסכון במים.

המפגשים מועברים באמצעות מצגת ,סרטים ,פעילות אתגרי מים ,פעילויות
חווייתיות ומשחקים לימודיים .התלמידים הפועלים בתכנית מעמיקים מושגי
ליבה בנושא ,בוחנים את התנהלותם האישית והמשפחתית בתחום זה ומפתחים
מודעות אישית לחשיבות השמירה על משאבי המים.
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מושגי מפתח :אנרגיה ,מקורות אנרגיה ,חשמל ,תחנת כוח ,משאבים טבע
מתכלים ומתחדשים ,פחם ,נפט ,גז טבעי אנרגיית רוח ,שמש ,מים ,מאגרי הגז
בים התיכון.
פירוט המפגשים:
 .1מהי אנרגיה?
 .2אנרגיה בחיי היומיום.
 .3ייצור אנרגיה בתחנות כוח.
 .4אנרגיות מתחדשות.
 .5מובילים שינוי אנרגטי.

התכנית פותחה בהלימה לתכנית הלימודים של משרד החינוך“ :חינוך לקיימות-
לארוג חיים בצוותא" ,תשע”ב לכיתות ו' ומלווה במצגת ,סרטונים ,סרט ומגוון
הפעלות ומשחקים המטמיעים את מושגי הליבה ,התהליכים והמסרים הסביבתיים.
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שימור מורשת תרבות וטבע
בחסות אונסקו

חוקרים עיר וסביבה -
תכנית חקר בסביבה העירונית

קהל יעד :תלמידי כיתות ה' ,ו'.

קהל יעד :כיתות ה' ,ו'.

משך הפעילות 6 :מפגשים באורך  45ד' כל אחד וסיור.

משך הפעילות 5-7 :מפגשים שאורך כל אחד מהם שלוש שעות.

מטרת התכנית :בעשורים האחרונים זכה נושא שימור מורשת התרבות והטבע
לתשומת לב ציבורית בעולם כולו .כיום שימור הפסיפס שמייצג בצורה מיטבית
את המגוון והייחוד של קהילות הפך לנושא בעל חשיבות עולמית.
תכנית זו ,ייחודית וראשונה מסוגה ,בחסות אונסקו ,נועדה להנחיל את החשיבות
של שימור ערכי המורשת ולחבר את התלמידים לזהות המקומית ולערכים
הייחודיים הגלומים במרחב הישראלי ובסביבת מגוריהם.

מטרת התכנית :התכנית פותחת צוהר ראשון לעולם המחקר ועוסקת בחקר
היבטים סביבתיים וגיאוגרפיים שונים בסביבה העירונית/יישובית בה חיים
התלמידים .התכנית מדגימה את עקרונות החקר המדעי ומורכבת מאבני היסוד
של תהליך המחקר :בחירת נושא חקר ,ניסוח שאלת חקר ,הגדרת אוכלוסיית
חקר ,סקירה תמציתית של ידע עיוני ,פיתוח כלי חקר ,ביצוע מחקר בפועל ,ניתוח
ממצאים והסקת מסקנות.
ניתן לקיים מפגש אחד או שניים במתחם המועצה לישראל יפה .בתום תהליך
החקר התלמידים מציגים את תוצריהם במגוון אופנים כגון :פוסטרים מדעיים,
מצגות ,דגמים או בכתיבת עבודת חקר מדעית בהנחיית צוות המרכז ללימודי
סביבה.

מושגי מפתח :שימור מורשת ,ערכי תרבות ,אתרים מוכרזים בישראל ,אתרי
מורשת עולמית ,זהות מקומות ,תחושת מקום ,היסטוריות ,אותנטיות ,אונסקו.
פירוט המפגשים:
 .1״סיור״ נופים בעולם ובארץ.
 .2שיעור בשימור.
 .3הכרות עם אתרי המורשת המוכרזים של ישראל.
 .4סיור באתר מורשת עולם מוכרז :העיר הלבנה" בתל אביב.
 .5בונים עיר לבנה.
 .6סיכום התכנית.

תכנית ייחודית ,בשיתוף פעולה עם אונסקו ,המשלבת מתודות למידה שונות,
פנים וחוץ כיתתית .כל המפגשים מלווים בעזרי לימוד ייחודיים פרי פיתוח מקורי.
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מושגי מפתח :למידה בדרך החקר ,חשיבה מדעית ,שאלת חקר ,השערות,
שאלון ,תצפית ,ראיון ,ניתוח נתונים ,ממצאים ,מסקנות ,עיר ,עירוניות ,שימושי
קרקע ,סביבה ,איכות סביבה.

תלמידים הנוטלים חלק בתכנית זו מתנסים בביצוע תהליך חקר שלם .התכנית
תורמת לפיתוח סקרנות מדעית ,חשיבה אקדמית ולשיפור הכתיבה והיא מהווה
מקור לנראות יוצאת מן הכלל של קיום תהליכי למידה משמעותית בבית הספר.
התכנית מלווה כולה בהנחיה מלאה של המרכז ללימודי סביבה.
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הירקון כחקר מקרה של ניהול משאבי
מים ונחלים בישראל וכפנינת טבע עירוני
סיורים לימודיים וחווייתיים בירקון
קהל יעד :כיתות ז'-ט'.
מקום הפעילות :המועצה לישראל יפה ,פארק הירקון ,תל אביב.
משך הפעילות :פעילות חד יומית שאורכה  3-5שעות.
תיאור הפעילות :הביקור במועצה לישראל יפה בדגש נחל הירקון ,כולל ביקור
במרכז המבקרים לסביבה וקיימות "תפיסת עולם" ,מפגש פתיחה קצר העוסק
בנחלי ישראל ובירקון וסיור בנחל ופארק הירקון.

חטיבות
הביניים

תיאור הסיור :במהלך הסיור הולכים לאורך גדת הירקון עד אתר "שבע טחנות",
עוברים לגדה השנייה ,עורכים תצפית בתל גריסה (גבעת נפוליאון) וחוזרים
למועצה לישראל יפה דרך נחל האיילון .לאורך הסיור עוברים התלמידים 7
תחנות פעילות בהן מודגשים היבטים שונים הקשורים לנחל וסביבתו הקרובה
ובהם סביבת נחל ,מגוון מינים ,מאפייני הירקון ,איכות המים ,היסטוריה של הנחל,
טחנות הקמח ועוד .בכל תחנה פעילויות חווייתית המלמדות את התלמידים
להתבונן בסביבה ,להקשיב לה ולחקור אותה.
אורך המסלול :עומד על  2.3ק"מ וניתן לבצע קטעים ממנו.
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סדנת חקר בסביבת נחל וטבע עירוני -
נחל הירקון  /הקישון
קהל יעד :כיתות ז'-ט' ,תלמידי מדעים ,כיתות מחוננים ותכניות ייחודיות בחטיבות
הביניים.

חוקרים עיר וסביבה –
תכנית חקר בסביבה העירונית
קהל יעד :כיתות ז'-ט' .מתאים גם לכיתות מחוננים ומדעים.
משך הפעילות 5-7 :מפגשים באורך שלוש שעות כל אחד.

משך הפעילות :פעילות חד יומית שאורכה  3-6שעות.
מטרת התכנית :תכנית זו מציעה סיור לימודי בדגש חקר סביבת נחל וטבע
עירוני ,שתכליתה הקניית כלים להתבוננות בסביבה ,זיהוי מרכיביה ,הבנת
מערך הגורמים המשפיעים עליה ולימוד כלים לאיסוף נתונים ,באמצעות כלי
חקר כתצפיות ,סקרים ,בדיקות בשטח ,תיעוד ,ניתוח ועיבוד ממצאים ,סיכום
והסקת מסקנות.
התלמידים יצאו לשטח מצוידים בטאבלטים ,משקפות ומגדירים שבהם מכלול
כלים דיגיטליים (כלי גוגל ואפליקציות) לביצוע פעילות החקר בשטח .בתום
הפעילות ,ייערך שלב של למידה שיתופית בו יתבצע ניתוח וסיכום משולב של
מאגר הנתונים שנאסף על ידי כל הקבוצות במהלך הסיור .כמו כן תיערך גם
תחרות תמונות שצולמו במהלך הפעילות .בסוף הפעילות ,התלמידים ישלחו את
מסמכי התיעוד ,הממצאים והסיכום בדואר אלקטרוני לעצמם ולמורה המוביל.
מושגי מפתח :למידה בדרך החקר ,למידה חוץ כיתתית ,למידה שיתופית,
חשיבה מדעית ,סביבה ,נחלי ישראל ,תצפית ,סקר ,רמות רעש ,מגוון מינים ,חי,
צומח ,בית גידול ,טבע עירוני ,שטחים פתוחים ,ניתוח נתונים ,ממצאים ,מסקנות.

התכנית שמה דגש על חקר הסביבה באמצעות למידה חוץ כיתתית ,למידה
שיתופית ועריכת תהליכי חקר וסקר .העבודה בכלים דיגיטאליים מאפשרת
לתלמידים לחקור במרחב המוכר להם ולמקסם את יכולותיהם בו.
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מטרת התכנית :התכנית פותחת צוהר ראשון לעולם המחקר ועוסקת בחקר
היבטים סביבתיים וגיאוגרפיים שונים בסביבה העירונית/יישובית בה חיים
התלמידים.
התכנית מדגימה את עקרונות החקר המדעי ומורכבת מאבני היסוד של תהליך
המחקר :בחירת נושא חקר ,ניסוח שאלת חקר ,הגדרת אוכלוסיית חקר ,סקירה
תמציתית של ידע עיוני ,פיתוח כלי חקר ,ביצוע מחקר בפועל ,ניתוח ממצאים
והסקת מסקנות .ניתן לקיים מפגש אחד או שניים במועצה לישראל יפה.
בתום תהליך החקר התלמידים מציגים את תוצריהם במגוון אופנים כגון:
פוסטרים מדעיים ,מצגות ,דגמים או בכתיבת עבודת חקר מדעית בהנחיית צוות
המרכז ללימודי סביבה.
מושגי מפתח :למידה בדרך החקר ,חשיבה מדעית ,שאלת חקר ,השערות,
שאלון ,תצפית ,ראיון ,ניתוח נתונים ,ממצאים ,מסקנות ,עיר ,עירוניות ,שימושי
קרקע ,סביבה.

תלמידים הנוטלים חלק בתכנית זו מתנסים בביצוע תהליך חקר שלם .התכנית
תורמת לפיתוח סקרנות מדעית ,חשיבה אקדמית ולשיפור הכתיבה והיא מהווה
מקור לנראות יוצאת מן הכלל של קיום תהליכי למידה משמעותית בבית הספר.
התכנית מלווה כולה בהנחיה מלאה של המרכז ללימודי סביבה.
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משאב המים

שימור הסביבה החופית

קהל יעד :כיתות ז'-ט'.

קהל יעד :תלמידי כיתות ז'-ט'.

משך הפעילות 4 :מפגשים באורך שעה וחצי כל אחד ,או מפגשים בודדים.

משך הפעילות 2 :מפגשים באורך שעה וחצי כל אחד וסיור בסביבה חופית.

מטרת התכנית :התכנית עוסקת במשאב המים בעולם ובארץ – מצאי ומצב,
בחשיבותו לקיומנו ,במודעות לצורך בניהול מושכל שלו ובתרומתנו לשימור
המשאב על ידי התנהלות יומיומית מודעת שלנו כצרכנים .מטרת התכנית היא
העלאת מודעות התלמידים לחשיבות השמירה על משאבי המים ,זיהוי מפגעי
מים בסביבה הקרובה ופעולה למען שיפורם ,טיפוח צרכני מים נבונים והפצת
מסרים בנושא בתוך בית הספר ובקרב הקהילה הקרובה.

מטרת התכנית :תכנית המתמקדת בסביבה החופית ועושה שימוש בכלים של
למידה חוץ כיתתית ושיתופית ובעזרים טכנולוגיים מתקדמים .התכנית מקנה
לתלמידים תשתית ידע עיוני בנושא הסביבה החופית ,מיישמת את הידע בפעילות
חקר מדעית בחוף ופותחת צוהר להיבטים חברתיים של נושא זה באמצעות
פנייה לקהילה בכלי תשאול ציבור והפצת הידע בבית הספר בכלי דיבייט.
מטרת התכנית היא הטמעת החשיבות של שימור הסביבה החופית בכלל
ובישראל בפרט ,גירוי הסקרנות לחקר והתבוננות בסביבה וקירוב התלמידים
לסביבה ייחודית זו.

מושגי מפתח :מים ,משאבי טבע ,פוטנציאל מים עולמי ,מי תהום ,אקוויפר ,משק
המים בישראל ,שיקום נחלים ,התפלה ,השבת מי שפכים ,מי קולחים ,מים
וירטואליים ,מגזרי צריכת מים ,טביעת רגל מימית.
נושאי המפגשים:
 .1מבוא למשאב המים.
 .2צריכת מים.
 .3חסכון במים.
 .4תכנון פעילות בבית הספר.

המפגשים מועברים באמצעות מצגת ,סרטים ,פעילויות חווייתיות ומשחקים
לימודיים .התלמידים הפועלים בתכנית עוברים תהליך שלם שראשיתו בהקניית
ידע ,פיתוח מודעות אישית לחשיבות הנושא ,תכנון יוזמה לפעולה וביצועה.
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מושגי מפתח :סביבה חופית ,אקולוגיה ,מגוון מינים ,מינים פולשים ,תשתית
חולית ,תשתית סלעית ,מצוקים ,כורכר ,דיג יתר ,זיהום חופים ,פיתוח ,שימור,
תשאול ציבור ,סקר ,תצפית מדעית ,אומנות הדיון  -דיבייט.
פירוט המפגשים:
 .1מהי סביבה חופית?
 .2חקר שדה :סיור בסביבה חופית נבחרת.
 .3עיבוד ממצאים והפקת תוצרים.

התכנית מיישמת למידה בדרך החקר ,למידה חוץ כיתתית ולמידה שיתופית
ומניבה תוצרים בעלי נראות גבוהה המשקפים את התהליך שהתבצע.
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ממשבר לקיימות

מנהיגות לקיימות עירונית

קהל יעד :תלמידי כיתות ז'-ט'.

קהל יעד :כיתות ז'-ט'.

משך הפעילות 3 :מפגשים באורך שעה וחצי כל אחד ,או מפגשים בודדים.

משך הפעילות 5 :מפגשים שאורך כל אחד מהם שעה וחצי ,אפשרות לליווי
בפעילות של קבוצת המנהיגות בבית הספר.

מטרת התכנית :תכנית הפותחת צוהר לנושא המשבר הסביבתי ,מחדדת את
ההבנה שהמערכות האקולוגיות בכדור הארץ מצויות במשבר כתוצאה מפעילות
אנושית ומגבירה את המודעות האישית של התלמידים לצורך בהתנהלות
מקיימת על מנת לשמור על הסביבה למעננו ולמען הדורות הבאים.
מושגי מפתח :מערכת השמש ,תנאים לקיום חיים ,סביבה ,מערכת אקולוגית,
מגוון מינים ,השפעת האדם על הסביבה ,משבר סביבתי ,התחממות גלובאלית,
טביעת רגל אקולוגית ,קיימות ,צריכה נבונה.
פירוט המפגשים:
 .1כיצד הגענו לכדי משבר עולמי?
 .2פעילות האדם בסביבה והשלכותיה כגורם להפרת איזון.
 .3סדנאות קיימות.

התכנית חושפת את התלמידים למושגים עכשוויים ומציגה להם את יכולתם
כפרטים להשפיע על מצב הסביבה.
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מטרת התכנית :מטרת התכנית היא לפתח מנהיגות תלמידים שמטרתה שילוב
אורחות הקיימות בחיי היומיום ברמה האישית ובבית הספר והפיכת התלמידים
לסוכני שינוי התנהגות ביחס לסביבה ,בקרב קהילתם הקרובה.
התכנית מתאימה לליווי הנהגה בית ספרית קיימת או להקמה של הנהגה חדשה.
מושגי מפתח :סביבה ,משבר סביבתי ,קיימות ,טביעת רגל אקולוגית ,מנהיגות,
מובילות ,מועצה ירוקה ,קהילה ,פעילות סביבתית ,קמפיין ,יום שיא.
פירוט המפגשים:
 .1ממשבר לקיימות.
 .2מנהיגות לקיימות.
 .3מבוא לתכנית בית ספרית.
 .4תכנית פעולה.
 .5מהכוח אל הפועל.
אפשרות לליווי בביצוע פעילות המהווה משימת דגל ומודל לביצוע עצמאי.

התכנית מקדמת התנהלות מקיימת של בית הספר בחיי היומיום ותורמת לפיתוח
מנהיגות בקרב המשתתפים בה .לתכנית נראות משמעותית בבית הספר ובקרב
הקהילה הקרובה.
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הירקון כחקר מקרה של ניהול משאבי
מים ונחלים בישראל וכפנינת טבע עירוני
סיורים לימודיים וחווייתיים בירקון
קהל יעד :כיתות י'-יב'.
מקום הפעילות :המועצה לישראל יפה ,פארק הירקון ,תל אביב.
משך הפעילות :פעילות חד יומית שאורכה  3-5שעות.

בתי
ספר
תיכוניים

תיאור הפעילות :הביקור במועצה לישראל יפה בדגש נחל הירקון ,כולל ביקור
במרכז המבקרים לסביבה וקיימות "תפיסת עולם" ,מפגש פתיחה קצר העוסק
בנחלי ישראל ובירקון וסיור בנחל ופארק הירקון.
תיאור הסיור :במהלך הסיור הולכים לאורך גדת הירקון עד אתר "שבע טחנות",
עוברים לגדה השנייה ,עורכים תצפית בתל גריסה (גבעת נפוליאון) וחוזרים
למועצה לישראל יפה דרך נחל האיילון .לאורך הסיור עוברים התלמידים 7
תחנות פעילות בהן מודגשים היבטים שונים הקשורים לנחל וסביבתו הקרובה
ובהם סביבת נחל ,מגוון מינים ,מאפייני הירקון ,איכות המים ,היסטוריה של הנחל,
טחנות הקמח ועוד .בכל תחנה פעילויות חווייתית המלמדות את התלמידים
להתבונן בסביבה ,להקשיב לה ולחקור אותה.
אורך המסלול :עומד על  2.3ק"מ וניתן לבצע קטעים ממנו.
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סדנת חקר בסביבת נחל וטבע עירוני -
נחל הירקון  /הקישון
קהל יעד :כיתות י'-יב' .מתאים לתלמידי מגמות מדעי הסביבה וגיאוגרפיה,
תלמידי מדעים ,כיתות מחוננים.
משך הפעילות :פעילות חד יומית שאורכה  3-6שעות.
מטרת התכנית :תכנית זו מציעה סיור לימודי בדגש חקר סביבת נחל וטבע
עירוני ,שתכליתה הקניית כלים להתבוננות בסביבה ,זיהוי מרכיביה ,הבנת
מערך הגורמים המשפיעים עליה ולימוד כלים לאיסוף נתונים ,באמצעות כלי
חקר כתצפיות ,סקרים ,בדיקות בשטח ,תיעוד ,ניתוח ועיבוד ממצאים ,סיכום
והסקת מסקנות.
התלמידים יצאו לשטח מצוידים בטאבלטים ,משקפות ומגדירים שבהם מכלול
כלים דיגיטליים (כלי גוגל ואפליקציות) לביצוע פעילות החקר בשטח .בתום
הפעילות ,ייערך שלב של למידה שיתופית בו יתבצע ניתוח וסיכום משולב של
מאגר הנתונים שנאסף על ידי כל הקבוצות במהלך הסיור .כמו כן תיערך גם
תחרות תמונות שצולמו במהלך הפעילות .בסוף הפעילות ,התלמידים ישלחו את
מסמכי התיעוד ,הממצאים והסיכום בדואר אלקטרוני לעצמם ולמורה המוביל.
מושגי מפתח :למידה בדרך החקר ,למידה חוץ כיתתית ,למידה שיתופית,
חשיבה מדעית ,סביבה ,נחלי ישראל ,תצפית ,סקר ,רמות רעש ,מגוון מינים ,חי,
צומח ,בית גידול ,טבע עירוני ,שטחים פתוחים ,ניתוח נתונים ,ממצאים ,מסקנות.

התכנית שמה דגש על חקר סביבה באמצעות למידה חוץ כיתתית ,למידה
שיתופית ועריכת תהליכי חקר וסקר סביבה .העבודה בכלים דיגיטאליים
מאפשרת לתלמידים לחקור במרחב המוכר להם ולמקסם את יכולותיהם בו.
34

עירוטופ – תכנית חקר בגיאוגרפיה
וסביבה של המרחב העירוני
קהל יעד :תלמידי מגמת גיאוגרפיה ,כיתות י'-יב'.
משך הפעילות 5 :מפגשים באורך שלוש שעות כל אחד( .ניתן לקיים מפגש אחד
במועצה לישראל יפה).
מטרת התכנית :תכנית חקר בגיאוגרפיה ,בשיתוף הפיקוח על הגיאוגרפיה  -אדם
וסביבה במשרד החינוך ,בהלימה לדרישות של  30%הערכה עצמית.
התכנית פותחת צוהר לעולם המחקר ומורכבת מאבני היסוד של תהליך המחקר
הקלאסי :בחירת נושא חקר ,ניסוח שאלת חקר ומערך השערות ,כתיבת רקע
עיוני ,תכנון תהליך חקר ,פיתוח כלי חקר ,ביצוע מחקר בפועל ,ניתוח ממצאים
והסקת מסקנות.
התלמידים מתמקדים ביישום התהליך הנ"ל בנושאי חקר שהם בוחרים בסביבה
העירונית שלהם .לאורך התכנית מתקיים קשר שוטף עם התלמידים בקבוצות
פייסבוק שנפתחות במיוחד לצורך כך .התלמידים מקבלים משוב על כל
התוצרים ופרקי העבודה ועל בסיס זה הם כותבים את המסמך הסופי להגשה.
מושגי מפתח :תכנון ופיתוח מרחבי ,עיור ,מרחב עירוני ,שימושי/ייעודי קרקע,
מגורים ,תחבורה ,מסחר ,שרותי ציבור ,שטחים פתוחים ,קיימות ,איכות סביבה,
שאלון ,תשאול ,ראיון ,תצפית.

תלמידים הנוטלים חלק בתכנית זו מתנסים בביצוע תהליך חקר שלם .התכנית
תורמת לפיתוח סקרנות מדעית ,חשיבה אקדמית ולשיפור הכתיבה .התכנית
מתוקשבת ברובה ,בהנחיה וליווי צמוד של מדריכי המרכז ללימודי סביבה והצוות
המקצועי שלו.
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סדנת תכנון עירוני בר קיימא

ממשבר לקיימות

קהל יעד :תלמידי כיתות י'-יב' הלומדים במגמת גיאוגרפיה.

קהל יעד :תלמידי כיתות י'-יב'.

משך הפעילות 5-6 :מפגשים באורך  3שעות כל אחד( .מפגש אחד יכול להתקיים
במועצה לישראל יפה).

משך הפעילות 1-2 :מפגשים ,או פעילות אחת שאורכה  3שעות.

מטרת התכנית :תכנית במתכונת של סדנת תכנון עירוני ,בשיתוף הפיקוח על
הגיאוגרפיה -אדם וסביבה במשרד החינוך ,בהלימה לדרישות של  30%הערכה
עצמית.
התכנית מתמקדת במרחב העירוני/יישובי בו מתגוררים התלמידים ומדמה
תהליך תכנון של מרחב עירוני המאפשר לתלמידים להבין מהו תהליך תכנון,
להתנסות בכלים המשמשים את אנשי המקצוע ,להפנים סוגיות במרחב העירוני
מהיבטים של גיאוגרפיה וסביבה ,תוך הדגשת נושא הקיימות כחלק אינטגראלי
מתהליך התכנון.
התלמידים עובדים בקבוצות המדמות צוותי תכנון ,תוך למידה חווייתית
ומתוקשבת .תוצר התכנית הינו דו"ח תכנון המאגד בתוכו את כל שלבי התהליך
וסט תוצרים להצגת התכנים בפני פורמים שונים.
מושגי מפתח :גיאוגרפיה ,תכנון ,גאוגרפיה עירונית ,תכנון עירוני ,עירוניות בת
קיימא ,קיימות ,שימושי קרקע ,אוכלוסייה ,תחבורה ,שרותי ציבור ,שטחים
פתוחים ,מיפוי ,תשריט ייעודי קרקע.GIS, GovMap ,

התכנית חושפת את התלמידים בפני מקצוע התכנון ומטמיעה מושגי ליבה,
שיטות ותהליכים בגיאוגרפיה עירונית ותכנון המרחב.
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מטרת התכנית :תכנית העוסקת בסיבות להתהוות משבר סביבתי ,בהשלכות
המשבר על המערכות הטבעיות ועל האדם ,באתגרים העומדים בפני האדם
בהתמודדות עם התופעה ובדרכים לצמצום ממדיה.
מטרת התכנית היא לעורר מודעות לקיומו של משבר סביבתי עולמי ,כתופעה
שהשלכותיה מתרחשות כבר בהווה ואינן עוד בגדר הערכה ,צפי או תחזית,
במטרה להניע לשינוי התנהגות ולסייע בשיפור המצב באמצעות לקיחת אחריות
אישית על גורל הסביבה והנעה לפעולה.
מושגי מפתח :משבר סביבתי ,בעיה סביבתית ,איכות הסביבה ,התחממות
גלובאלית ,גזי חממה ,המסת קרחונים ,קיימות ,טביעת רגל אקולוגית ,צריכת
יתר ,צרכנות נבונה ,שימוש חוזר.
פירוט המפגשים:
 .1המשבר הסביבתי כבר כאן :מפגש מבוא למשבר הסביבתי.
 .2סדנאות קיימות.

תכנית רלוונטית ואקטואלית מאוד העוקבת אחר תופעות הנגרמות כתוצאה
מפעילות האדם על פני הכדור ואחר המציאות בעולם ובארץ בהקשרים אלו.
התכנית מעוררת מחשבה על הכיוון שאליו צועדת האנושות ומעוררת מודעות
אישית ושיח על אחריות האדם לסביבתו ועל כיוונים אפשריים לפתרונות.
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תחרויות  -למידה באמצעות עשייה
פעילה ותחרות בין בתי ספר
המרכז ללימודי סביבה מפעיל תחרויות בנושאי סביבה וקיימות באמצעות ביצוע
מגוון פעילויות בבית הספר ,בקהילה וברשות בה מתגוררים התלמידים.
מטרת התחרות עידוד לקיחת אחריות על הסביבה ,העלאת המודעות לצורך
בשימור הסביבה וטיפוחה ,טיפוח מנהיגות סביבתית והקניית כלים לפעולה
בקהילה.
קהל היעד :תלמידי כיתות ה'-ו' בבתי הספר היסודיים ,תלמידי חטיבות הביניים.

תחרויות
קייטנות
ימי שיא
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התחרויות מתקיימות בין בתי ספר ברשות ,באזור ,או אף ברמה ארצית.
ניתן להפעיל בו זמנית כמות גדולה של תלמידים ממספר גדול של מוסדות
חינוך.
התחרות כוללת מפגש פתיחה ליישור קו בנושא הסביבה ,חידוד מטרות
הפעילות ,מהלכה וכללי ההשתתפות בה ,ולאחריו שלושה שלבי ביצוע של
עשייה סביבתית :ברמת בית הספר ,השכונה/הקהילה הקרובה והרשות.
כל בית ספר המשתתף בתחרות מלווה ע"י צוות מדריכים לאורך כל התחרות.
כל המשתתפים מבצעים משימות זהות לחלוטין.
בסוף כל שלב נערך שיפוט תוצרים ,בתי הספר המובילים ממשיכים לשלב
הבא.
בשלב האחרון משתתפים שלושה בתי ספר.
שלושת המקומות הראשונים זוכים בפרסים.
השיפוט על ידי צוות מקצועי וניטרלי של המועצה לישראל יפה.
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קייטנות  -חוויות והטמעה
בדגש סביבה וקיימות לחופש הגדול
קהל יעד :גני חובה וכיתות א'-ב' ,ג'-ד' ,ה'-ו'.
•

•
•
•

המרכז ללימודי סביבה של המועצה לישראל יפה מציע סל פעילויות חווייתי
המותאם במיוחד לשילוב ערכי סביבה וקיימות בקייטנות הקיץ הכולל:
סדנאות יצירה בירוק ,פעילות חווייתית בנושאי סביבה וקיימות ,יום שיא וכיף
במועצה לישראל יפה ,והכל ביצירתיות ,משחק והנאה ,ברוח החופש הגדול.
כל הפעילויות מועברות על ידי מדריכים מנוסים של המועצה לישראל יפה,
באמצעות עזרי הדרכה חווייתיים ,משחקים ,יצירה וכיף.
מתמחים בהתאמת תכנים ופעילויות לכל מגזרי האוכלוסייה.
מנוסים בפעילות ייעודית לקייטנות והדרכה במסגרת "בי״ס של החופש
הגדול".

פירוט הפעילויות:
 .1סדנאות יצירה מחומרים בשימוש חוזר
• פטנטים לשימוש יומיומי ,חולצות ,תיקים ,תכשיטים ,משחקים ועוד.
• יצירה לא שגרתית בעיסת נייר.
• מה עוד ניתן לעשות עם שקיות ניילון?
• תיקים מחולצות ישנות ועוד.
משך הפעילות :שעה וחצי.

 .3באהבה לסביבה  -פעילות חווייתית בנושאי סביבה
• מים
• מיחזור
• הסביבה ואני – אקולוגיה ואיכות סביבה
• טבע עירוני
• אנרגיה
• קיימות
משך הפעילות :שעה וחצי.
 .4על גדת הנחל  -יום שכולו כיף במועצה לישראל יפה
• ביקור במרכז המבקרים לסביבה וקיימות "תפיסת עולם".
• תחנות פעילות חווייתית בנושאי סביבה וקיימות.
• סיור פעיל וחווייתי לאורך גדות הירקון.
• ניתן לשלב אטרקציות בפארק כשייט בירקון ,נסיעה ברכבת הפארק ועוד.
משך הפעילות :עד  4שעות.
מיקום הפעילות :בבית המועצה לישראל יפה ,השוכן במקום קסום,
בפארק הירקון על גדת הנחל.

 .2קיימות זה אני  -יום שיא חווייתי
• סדרת תחנות פעילות חווייתיות בנושאי סביבה וקיימות באווירת כיף.
• מספר התחנות תלוי במספר המשתתפים ביום השיא.
משך הפעילות 4 :שעות.
מיקום הפעילות :באתר בו מתקיימת הקייטנה.
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ימי שיא  -למידה בכיף ,חוויה ואתגר
עם המרכז ללימודי סביבה
ימי שיא העוסקים בנושאי סביבה וקיימות באמצעות מגוון פעילויות חווייתיות
ומעשירות ,תוך שימוש במגוון עזרי לימוד ,משחקים והפעלות.
•
•
•
•
•

ימי השיא פועלים במתכונת של תחנות המציעות שלל פעילויות בתחומי
הסביבה והקיימות.
ניתן להפעיל בו זמנית כמות גדולה של תלמידים.
כל כיתה מלווה ע"י מדריך/ה לאורך כל הפעילות.
משך פעילות בתחנה אחת נע בין  35-60ד'.
התאמת התכנים והפעילויות בהלימה לקבוצות הגיל המשתתפות ביום השיא
ולדרישות/צרכי בית הספר.

ניתן לקיים גם ימי שיא במועצה לישראל יפה בתל אביב .בימים אלו ניתן לשלב
גם ביקור במרכז המבקרים לסביבה וקיימות "תפיסת עולם" וסיור חווייתי בירקון.
תחנות פעילות לדוגמא:
• יוצרים בירוק
• תיק-תק
• משאב המים
• אתגרי מים
• תכנון עירוני
• תחנת ה"סרט הסביבתי"
• פסולת – ממטרד למשאב
משך הפעילות 3 :שעות עד יום שלם.
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מפרסמים בירוק
פטנטים סביבתיים
צרכנות נבונה
אחד נגד מאה בסביבה
מצלמים סביבה – תחרות צילום און ליין
טביעת רגל אקולוגית
טביעת רגל מימית ועוד.

לתיאום ויצירת קשר  -רות וולף:
טל' 03-6423111 :שלוחה  | 111פקס03-7454504 :
www.sviva.org.il | ruthw@israel-yafa.org.il
פארק הירקון  -שדרות רוקח  ,80ת.ד ,53250 .ת״א 6153201

