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                                                                                           1.2026.29      

                  בנושא חינוך לאיכות סביבה וקיימותועדת איכות הסביבה  מיוחדת של  ישיבת 

 

אילני גן עדן, ואמר לו: ראה, מעשי  בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון, נטלו והחזירו על כל "

כמה נאים ומשובחים הם. וכל מה שבראתי בשבילך בראתי. תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי,  

 )קהלת רבא, ט'(  "שאם קלקלת, אין מי שיתקן אחריך

 

וידעת, כי אל    מונתך.תפקחת ביום ההוא את עיניך, בן אדם, והצצת ישר לתוך עיני הטבע וראית בהן את  ו" 

           ך". )א.ד. גורדון(עצמך שבת, כי בהתעלמך מן הטבע התעלמת מעצמ 

 

 קורצ'אק( ". )יאנוש מחנך אנשים -נוטע עצים הדואג לדורות  -זורע חיטים הדואג לשנים  -הדואג לימים "

                

יהודית מימון, אלה   בן יעקב, מרק מרקוס )נציג ציבור(, - , רויטל דג'אוויר(אמיר פלג )יו"   :קבועים   חיםנוכ

בשמת גלין )מנהלת אגף   , עמי אוליאל )נציג ציבור(אריק דניאל ,  אדרי -דנה אדמוןפלד )נציגת ציבור(,  

שחר יסינובסקי )היחידה    ינון אגם )תברואן המועצה(. . דודי אלון )סגן ראש המועצה(. איכות הסביבה( 

 יפעת ליפנר ואן חרבנברוק )דוברת, מ.א. אשכול(.   נגב מערבי(. הסביבתית

דוניץ )ראש ענף חינוך וקהילה, מחוז דרום של משרד הגנת הסביבה(, אורלי  -: עינב מלמדמוזמנים

עדן פלד )מנהלת החינוך  ירוקה(,  גלאור )מנהלת החינוך הסביבתי במ.א. רמת נגב ועובדת הרשת ה

באגף איכות   בנושא מודעות סביבתית  הסביבתי, מ.א. אשכול(, דניאל ונונו ויטל )פרוייקטורית

הסביבה(, אוהד בן גיגי )מנהל חקלאות, מ.א. אשכול(, אבי יאנוס )מנהל אגף חינוך, מ.א. אשכול(,  

תיכון נופי הבשור(, נדב רוט )מורה לחינוך סביבתי, ביה"ס היסודי  עידית גרינס )רכזת חינוך חברתי 

 שחר אשכול( 

, תומר מאהלר )רכז  חבר מליאה( )  יובל בר ,)חבר מליאה(  רותם בוקסבאום  –  קבועים שהתנצלו

מולי   ,רננה אילן )המשרד להגנת הסביבה(, )נציג ציבור(עדי חמאווי   איכות סביבה, מ.א. אשכול(, 

 .  )חבר מליאה(   ספקטור

ניקי לוי )מורה לטבע ומדעים בתיכון נופי הבשור(, אושרה גבאי )אחראית   – מוזמנים שהתנצלו 

  זבדהאורן  וביץ )רכזת שח"ק ירוק, תיכון נופי הבשור( נעמה זפק  שטחים פתוחים, מ.א. אשכול(, 

מורה למדעים וחינוך סביבתי, ביה"ס היסודי  )יושע  )אחראי גינות קהילתיות, מ.א. אשכול(, חגית 

 )מורה למדעים וחינוך סביבתי, ביה"ס היסודי שדות אשכול(,  משה (, קורין מרחבי אשכול

 ( איכות הסביבה האגף  פקחית)  מיקלאון קורינה  הסביבה(.)פקח האגף לאיכות   כהן : נמרוד חסרים 

 פרוטוקול

 הישיבה נפתחה בסבב היכרות בין משתתפי הישיבה.  

ותאר את ההתרגשות הגדולה מכינוס הישיבה הזו בנושא    פתח -  לאיכה"ס( יו"ר הוועדה  ) אמיר פלג 

החינוך הסביבתי ומכינוס כל כך הרבה גורמים שהנושא חשוב להם סביב שולחן אחד. הוועדה  

הנוכחית הציבה את נושא החינוך הסביבתי ופיתוחו באשכול בראש סדר העדיפויות שלה. החינוך  
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ה של נושא איכות הסביבה והקיימות במועצה  הסביבתי הוא כלי חשוב ותשתיתי לשינוי כל התפיס

בשנתיים האחרונות הגיעו תקציבים לנושא זה, חלק מהממשלה וחלק מהמועצה  האזורית אשכול.  

כחלק מדרישות הוועדה. בנוסף מונו בעלי תפקידים שעוסקים בתחום. מטרת הישיבה היא לייצר  

קו ומיפוי שאחריו יהיה   ר יישוולייצר  היכרות בין הגורמים השונים ולהוביל להבנת המתרחש באשכול 

אפשר להמשיך ולפעול בצורה מסודרת ומסונכרנת יותר. הכוונה היא לייצר שינוי משמעותי בטווח  

לייצר הבנה ותפיסה כוללת   ; הארוך במועצה מגיל גן ועד כיתה י"ב ובתוך הישובים והקהילות השונות

לתוכנית הכוללנית, הנמצאת בימים אלו    במטרה להוסיףשל הנושא הזה. לצד זאת פועלת הוועדה  

במידה והתוכנית הכוללנית תתעכב, יש לשאוף להכנת פרק בתחום איכות סביבה וקיימות.  בהכנה

שינהל ויוביל את    ,במשרה מלאה  בעל תפקידהוועדה הציבה יעד ברור לפיו יהיה תוכנית אב בנושא. 

  ; כמו גם לקהילות השונותהן  רכת החינוך ולמע   הן כתובת הוא יהווה תחום החינוך הסביבתי באשכול. 

לקדם  ו שהחל)מודל  לנציגי )נאמני( איכות סביבה בכל ישוב לפי המודל של צח"י איכות סביבה    כתובת

כתובת לאגפי המועצה השונים   , וכןוהוועדה לאיכה"ס ונמצא בשלבי תכנון ותקצוב(  סגן ראש המועצה

. מנהל החינוך הסביבתי יהיה אחראי  יבה וקיימותולבעלי התפקידים בה בכל מה שקשור לאיכות סב

המטרה היא שאשכול תהיה מועצה  למדיניות אחידה במועצה ובאגפיה בהקשר לחינוך הסביבתי. 

ואילך לנושאי סביבה  מהגיל הרך ירוקה מובילה בישראל וברמה הגבוהה ביותר שיש. אם מחנכים ילד 

אי הנושא יהיה טבוע בו והוא יהיה בעל מודעות  כאשר הוא יחזור לגור באשכול ויהיה חקל ,וקיימות 

 שתוביל לכך שלא ישליך, או יקבור בשטח פסולת וחומרי הדברה, לא יצית שריפות וכו'.  

ציינה שהיא רואה בישיבה זו יריית פתיחה לחזון ארוך טווח   -)חברת הוועדה לאיכה"ס(    דנה אדמון

יסטית של התחום. שתהייה מטרייה שרואה  ולתפיסה ירוקה ומקיימת של כל המועצה עם ראייה הול

באגפי המועצה, במוסדות החינוך ובישובים. חשוב שיהיה חיבור של ילדי המועצה   – את כל השלוחות 

אנושי אדיר   עושר שזה יהיה חלק מהחינוך. יש במועצה שלנו   ,למרחב הכפרי והחקלאי שהם גרים בו 

המטרה היא שילד שרואה את אבא שלו החקלאי זורק עגבניות   בו לצרכים אלו.  ר להיעזשאפשר 

ישאל אותו למה הוא עושה את זה ויסביר לו שזה מוביל להתפתחות זבובים ולפגיעה בסביבה.  

 שהדור הצעיר יגדל עם הגישות הירוקות והסביבתיות וינחיל אותן גם לדור ההורים.  

יכות הסביבה כוועדה משמעותית ורלבנטית  הסגן שיבח את ועדת א – ( סגן ראש המועצה)דודי אלון  

מאוד למתרחש במועצה. ראש המועצה הודה לנציגי הציבור בוועדה )מרק מרקוס, עמי אוליאל, אלה  

פלד ועדי חמאווי( על עשייתם ותרומתם. בנוסף הודה לאגף איכות הסביבה ולשיתוף הפעולה שלו עם  

והחינוך לקיימות ינוהל דרך האגף לאיכה"ס   הוועדה לאיכה"ס. הסגן הדגיש שתחום החינוך הסביבתי 

ולצורך כך ימונה/תמונה מנהל/מנהלת חינוך סביבתי במשרה מלאה. תחום הקיימות חוצה תחומים  

שונים ומשותף לאגפים שונים במועצה וברור שהכל מתחיל מחינוך. החזון הוא להפוך את אשכול  

לירוקה ומתקדמת מנושא הזבובים   למעצמה ירוקה. להצמיח תיירות ירוקה. להפוך את המועצה

הוא   , העוגן , הנושא המרכזי וכו'. שפוגע באיכות החיים, הפחתת ריסוסים, שימוש בפסולת כמשאב  

יש באשכול  לקהילה, יצירת נאמני סביבה בישובים ונושא החינוך מגיל צעיר.  תחום החינוך, החיבור 

לת החקלאית. יהיה לנו מנהל חינוך  כוחות חזקים מאוד. יש כעת מנהל חקלאות שמקדם פתרון לפסו

 סביבתי במשרה מלאה. יש לנו כוחות חזקים מאוד ובכוונתנו לייצר שינוי משמעותי בתחום.  
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החינוך   – )ראש ענף חינוך וקהילה, מחוז דרום של משרד הגנת הסביבה(  עינב מלמד דוניץ 

הסביבתי מאפשר לייצר ילדים ובני נוער מאוד ערכיים שמאוד מחוברים למרחב שהם גרים בו  

הגדרת הקיימות היא השקפת עולם דמוקרטית ואופטימית שמציבה במרכז  ולמקום שהם גרים בו. 

מתוך הבנה שכולנו חלק ממארג החיים שמזין ומקיים את כל היצורים שעל   את כבוד האדם וחירותו

ם הגדיר את הקיימות כפיתוח בר קיימא שאינו פוגע ביכולת של הדורות הבאים  "ור הארץ. האו כד

לספק את צרכיהם. כרגע אנחנו לא פועלים לפי הגדרה זו ופוגעים בדורות העתיד ותפקידנו הוא לתקן  

הקיימים. מטרת   זאת. עלינו ללמד אותם ולהוביל אותם למודעות ולדרישה לשנות את ההרגלים 

וך הסביבתי הוא לפתח ערכיות ואכפתיות אצל התלמידים והתלמידות מכיוון שזה המפתח.  החינ

קיימות ויחס לסביבה מתחיל מהמון ידע שמוביל לשינוי עמדות ולשינוי בדפוסי ההתנהגות. תחום  

ולכן הילדים ילמדו חשיבה ביקורתית, יבינו    ריהחינוך לקיימות הוא רב תחומי ואינטרדיסציפלינ

עיה, וילכו לעולם שלם של פתרונות. החינוך הסביבתי מביא לילדים ולבתי הספר את  שקיימת ב

, לקיחת נושא  פרויקטיםהפדגוגיות המתקדמות והחדשניות בתחום החינוך )למידה מבוססת 

והסתכלות כוללנית עליו, למידה מבוססת מציאות שמשלבת מספר תחומים יחד(. הכלים והתוכניות  

נותנות את המענה הזה. הבניית הידע היא קודם כל לעבוד עם המחנכים  שהמשרד להגנה"ס מייצר 

המטרה היא כאמור לייצר  והמחנכות, עם הגננות ועם המורים והמורות וגם עם מנהלי בתי הספר. 

של גני   –  "הסמכה לירוק"  –ישנן מספר תוכניות שהאגף מספק שינוי ערכי ויצירת אזרח טוב יותר. 

"ס  הומשרד הגנ , תנועות נוער. זו תוכנית משותפת למשרד החינוך ילדים, בתי ספר, קמפוסים

עם מלווים מקצועיים    שמוכרת כגמול למורות ולגננות ונותנת להם השתלמות וגם שעות ליווי בהמשך

חלק ממנו הוא הסמכה   – "קול קורא כוללני" ישנו . ביותר )הרשת הירוקה והחברה להגנת הטבע( 

קול קורא תמיכה רחבה יותר ברשות המקומית בנושאים שונים שהיא  לירוק של בתי ספר. בנוסף יש ב

זה הפרק   –  קהילתיים-תמיכה במיזמים סביבתייםיכולה לבחור. פרק נוסף בקול קורא הוא 

. נבחרו  +  ולהגיע לקהילות ולקבוצות הפעילים השונות  18שמאפשר כרשות לייצר פעילויות לבני ה

יש קולות קוראים נוספים שבהם אפשר להשתמש כמו    ועל.במסגרת זו ואף יצאו לפ  פרויקטיםכבר 

קול קורא ליום הניקיון שבמסגרתו עדן הפיקה יום ניקיון מועצתי משובח. יש קולות קוראים לסקרי  

אלף ₪   400בהחלטת הממשלה שפרוסה על פני שנתיים יש כטבע, לניקיון המרחב הציבורי ועוד. 

הילדים, גם בבתי הספר וגם בפעילות קהילתית. חשוב לציין שהרשת  והיא אמורה לגעת גם בגני 

יש בקנה גם קול קורא לרכישת   ₪ לשנה.  32000הירוקה פעילה בגני הילדים במועצה בסכומים של כ

עינב כנציגת המשרד עובדת בעיקר מול עדן והרשת הירוקה היא ספק שהמועצה  מדיחים לגני ילדים.  

מה עוד אפשר לעשות ולמצות ממה  קוטלר מרכזת הגיל הרך.    ועובדת מול דלית אתו התקשרה  

שהמשרד מספק? בגלל שנוצרו שלושה בתי ספר יסודיים בתי הספר לא מוסמכים )הסמכה ירוקה(.  

חשוב  ניצני אשכול הוסמכו בעבר אבל בגלל שיש סמלי מוסד חדשים יש לבצע הסמכה מחדש. 

בכל מקרה ליישר קו ולייצר השתלמויות  בהקשר זה שבגלל שנוצרו פה בתי ספר חדשים כדאי 

ישנן השתלמויות לחדר המורים לחינוך לקיימות שנעשו בעבר ביובלי   מורים משותפות וחדשות. 

זו הזדמנות נהדרת עבור הרשות לייצר   הבשור וניצני אשכול אך כדאי לרענן אותן ולבצע מחדש. 

יש אפשרות לפתוח ארבע    .אמירה רשותית מתוכללת בנוגע לעשייה בתחום החינוך הסביבתי 

על   מסוים השתלמויות לחדרי מורים )כולל שלב ב' בתיכון(. באופן אחיד כל בתי הספר ילכו על נושא 

ככל שפעולות   –לסיכום . על התכנים שהרשות תרצה להכניס בתחום זה.  מסויםשיתוף פעולה 
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ווה גורם מול  הראשות יהיו מתוכללות יותר תחת גורם אחד שעונה על שאלות מהשטח וגם מה

החלטות שיוצאות ממטה המועצה, אז מיצוי המשאבים של המועצה בתחום החינוך לקיימות  

. יש מספר דרכים לנהל את הנושא ברשות מקומית ועל המועצה לבחור את  ואיכות סביבה יעלה 

 הדגם המתאים לה.  

מעורבות  הודתה מאוד לעינב על הגעתה לישיבה והדגישה שהיא רואה חשיבות רבה ב הוועדה 

 המשרד ונציגיו בפעולות המועצה השונות הקשורות לתחום איכות הסביבה והקיימות.  

מרגש מאוד לראות את ועדת איכות הסביבה   – )רכזת החינוך הסביבתי ברמת הנגב(  אורלי גלאור 

באשכול, את העשייה שלה והמעורבות שלה. כתושבת המועצה )עין הבשור( הפורום הרחב שיושב  

סביב השולחן בישיבה הזו מרגש מאוד. חשוב לדעת שבכל רשות נושא החינוך הסביבתי מתנהל  

התחום  רוצה לקחת את הנושא. היא אליו כיוון  ולקצת אחרת בהתאם לדגשים ולרצונות של הרשות  

של הקיימות קשור כמעט לכל אגף ולכל תחום במועצה. החינוך הסביבתי הוא מעין יצור כלאיים  

או באגף החינוך. יש השקות נוספות עם מחלקת הנדסה, מחלקה  שיושב באגף איכות הסביבה  

רשות  כרכז חינוך סביבתי חשוב לדעת מה האג'נדה החינוכית של האסטרטגית וכדומה. 

. הצירים המשמעותיים שהוגדרו ברמת הנגב אליהם התחבר נושא החינוך הסביבתי  ולהתחבר אליה

קהילתיות, ציונות סביבתית וחדשנות, מימוש עצמי ואורח חיים מקיים. מה שחשוב הוא   הם:

בכל גיל, בכל מיני צורות ומופעים. שהקיימות תעטוף את חיינו.    –שהקיימות תהיה נוכחת בכל הרצף 

בעיקר בגיל הרך   כתושבת אשכול וכמי שמעורבת בפעולות הנעשות במועצה דרך הרשת הירוקה 

לציין שיש באשכול המון עשייה.  לי  , חשוב אבל גם עם עדן והעשייה שלה והדברים שדניאל מקדמת

הראשון בהקשר זה צריך להיות מיפוי  יש המון תושבים פעילים ויש המון יוזמות בשטח. השלב  

מהגיל הרך, גני ילדים, בתי ספר יסודיים ותיכון, חינוך בלתי   ל מה שמתרחש בתחוםמסודר של כ

ברמת  פורמלי וקהילה וצריכה להיות התייחסות לנושא החינוך לקיימות בכל אחד מהשלבים האלו. 

הנגב הייתה התמקדות בגיל הרך ובמערכת החינוך )גן ירוק והשתלמויות( אבל בשנים האחרונות  

השתלמויות שונות לתושבים, תכנים בנושא מזון בריא ומקיים, הפסקת   –קהילה מתמקדים יותר ב 

פרוייקט צפרות, פרוייקט חינוך והסברה בנושאי המחזור   השימוש בכלי חד"פ במוסדות המועצה,

אשכול נעשה הרבה בתחום  מ.א.  תוכניות ללמידה חוץ כיתתית, גני חוץ. גם ב וזרמי הפסולת השונים. 

 . )לדוגמא השתלמות לסייעות בגנים בנושא עצים(   ת קוטלרדלי בהובלת הגנים 

שלו. עדן עשתה השנה   תוהייחודיובנושא בתי הספר חשוב שכל בית ספר יקבל את הזווית שלו 

עבודה מצוינת בהקשר הזה מול בתי הספר )חממות, חקלאות, מרחבי חוץ וכדומה(. ברמת הנגב יש  

במקום להביא את בני הנוער  עוברת בין הישובים. פרויקט קהילתי גדול של סדנת נגרות ניידת ש

. זה מגיע יחד עם בית קפה נייד  למרכז המועצה נוצרת פעילות ניידת עם בני הנוער בתוך הישובים

שייח על הנושא, שולחנות עגולים, נושא   –וככה נוצרת פלטפורמה קהילתית לחינוך בתחום הקיימות  

י בתחום היא של יצרנות ועשייה עצמית והתגלה שזה  הגינון. הרבה מעבודת החינוך הבלתי פורמל 

המון קורסים לתושבים מה שמייצר מאגר של אנשי   – ר. עבודה עם הקהילה עובד מצוין עם בני הנוע 

יש עכשיו קורס  סביבה וכך יודעים שבכל יישוב יש אנשי סביבה שניתן לפנות עליהם ולעבוד איתם. 

באשכול עדן    .בנושא בניית מרחבי קהילה פתוחים בכל ישוב. ישנן יוזמות תושבים רבות ברמת הנגב 

מיזמים קהילתיים של סביבה וקיימות    40יש קרוב למלווה יוזמות דומות מאז נכנסה לתפקידה. 
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במועצת רמת הנגב. התושבים יודעים לפנות אלינו וכל שנה יוצא קול קורא לתושבים ליוזמות  

הכלים החד פעמיים הוצאו ממבני המועצה וממוסדות החינוך  קהילתיות בהן תומכת המועצה כספית. 

מאוד חשוב להגדיר  על הפסקת שימוש בחד"פ.  וזה יצר אדוות והשפעה כשלדוגמא גם המו"פ הודיע 

. ועדת איכ"ס פעילה היא בעלת  מה המוטו של המועצה. באיזה היבטים היא רוצה להתמקד 

 חשיבות גדולה בהקשר זה של התוויית דרך וייצור סדר עדיפויות מועצתי בתחום החינוך הסביבתי.  

אורלי היא גם הרכזת של התחום וגם  ציינה שהמודל של רמת הנגב הוא מודל בו   מלמד דוניץ  עינב

המפעילה של הנושא ושל הפעילויות השונות. במועצה אזורית אחרת יש לדוגמא מנהלת תחום  

הקיימות ותחתיה יש רכזת של תחום החינוך הסביבתי. יש מקומות בהם יש מנהלת והיא משתמשת  

להחליט כיצד זה יעבוד  הרשות יכולה  בספקים ובקבלנים חיצוניים שמייצרים את הפעילות בשטח. 

 חשוב להדגיש שהחיבור עם אגף החינוך הוא חשוב ביותר.   בשטח שלה ובמבנה הארגוני שלה

על הגעתה ועל הצגת הדברים החשובים והמלמדים והעבירה את רשות    לאורלי  הודתה מאוד הוועדה 

 . הדיבור לרכזת החינוך הסביבתי באשכול עדן פלד 

עדן הציגה את עבודתה במועצה בשנה וחצי   –  במ.א. אשכול(  )רכזת החינוך הסביבתית  עדן פלד

האחרונות. אורלי גלאור ליוותה את עדן בתפקיד ועזרה בלימוד ההיבטים הבירוקרטיים של העבודה  

עם הקול קורא הממשלתי. הקולות הקוראים מביאים סכומי כסף גדולים אבל יש בהם תנאים מאוד  

לאחר שעדן התחילה את עבודתה בהתאם לקול קורא של משרד  ברורים במסגרתם צריך לעבוד.   

"ס התקיימו ישיבות של ועדת ההיגוי. באשכול עובדים על שלושה קולות קוראים שאחד מהם  ההגנ

נקרא "החלטת ממשלה". התבצע יום הניקיון בשיתוף האגף לאיכה"ס שהושקעה בו עבודת הכנה  

פרויקטים קהילתיים   4ול לבתי הספר והוא מכיל רבה. בקול הקורא של החלטת הממשלה יש סכום גד

השנה התוכנית התחילה לפעול בשלושת בתי הספר היסודיים ובתיכון.  שתוכננו ועדיין לא יצאו לפועל. 

עדן בקשר ישיר עם הרכזים בבתי הספר. התקיימו הכשרות מורים ונבנו מערכים לעשרה שיעורים  

שעות ויצירת    6הכשרת מורים של כ ,ל התלמידיםבבתי הספר השונים. אמור לצאת לפועל סיור ש

תוצר בית ספרי שמוקדש לו סכום גדול. בגלל הקורונה ומבצע "שומר חומות" לא הכל יצא לפועל  

במהלך השנה האחרונה היו סדנאות בבתי הספר. היו  וחלק מהדברים נדחו לשנת הלימודים הבאה. 

. היו שתי הרצאות בתיכון.  מד תלמידים בטבע הכשרה כיצד לל ו ב"שדות אשכול" שכלל סיורים למורים 

נערך יום הניקיון עם שיכבה י"א בתיכון וה' וג' של היסודי. במהלך הקורונה נעשה פרויקט של זרעי  

פרחי בר שחולקו לתלמידים בבתים ובזום הם למדו על נושא הדבורים וזה שולב יחד. אחר כך הובאו  

פרויקטים   2תוכננו יקט מגן דוד אדום לדבורים. סדנאות לבתי הספר עם דבוראי שהקים את פרו

עם ה"דנדש" )חנות לבגדים יד שניה במועצה( ועם בני הנוער שהיו אמורים ליזום תצוגת   ( 1לקהילה: 

( פרוייט עם נווה אשכול שמשלב את הגיל  2אופנה גדולה ומבצע "שומר חומות" הביא לביטול 

עדן יזמה הרצאות בזום בזמן  טל עקב הקורונה(. השלישי עם בני הנוער סביב הנושא הסביבתי )בו

בזמן הקורונה היה קשה מאוד לעבוד ולייצר   בנושא "בית בריא ומקיים".   למורי "נופי הבשור"הקורונה 

הדגישה ששנת הקורונה   אורליעבודה. היוזמה הזו של הרצאות והשתלמות למורים הייתה מוצלחת.  

בתי ובניסיון לייצר תכנים ופעילויות לבתי הספר.  הייתה שנה קשה במיוחד בתחום החינוך הסבי 

הייתה הרצאה של ריקי בליך על נושא תרבות הצריכה. זה היה הנושא שהתיכון בחר לפני הקורונה  

הייתה עבודה שוטפת מול הרכזים בבתי הספר  וסביב זה הייתה אמורה להתבצע הפעילות בדנדש. 
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פעילות נוספת הייתה מרכז קיימות נייד  ורונה. והם עשו מעבר ליכולתם בתנאים הקשים של שנת הק

מיזמי הקהילה יצאו לפועל באוהד ובניר יצחק וכעת יש  שהגיע לבתי הספר בשיתוף עם אגף החינוך. 

נושא  שני מיזמים שעובדים עליהם בניר עוז )גינה לגיל השלישי(. ובעין הבשור )גינה קהילתית(. 

רצתה לקיים פעילות בנושא. עדן ביצעה מפגשים    לפנההאועדן הייתה בפגישות שם ורק  – החלוציות 

עם בתי הספר בחלוציות ומקווה שהם יבינו את החשיבות של הנושא ואת מה שהם יכולים לקבל  

 מאיתנו. עדן מאמינה שבשנה הבאה גם החלוציות ישתלבו בפעילויות.  

דניאל  ליבור  והעבירה את רשות הדהוועדה הודתה מאוד לעדן על עשייתה ועל הצגת הדברים  

 באגף הבריאות ובאגף איכות הסביבה.    פרויקטיםשמרכזת 

הודתה לוועדה   - )רכזת פרויקטים בנושא מודעות סביבתית באגף לאיכות הסביבה(   דניאל ונונו ויטל

  2020על האפשרות לעצור רגע ולהסתכל על כל העשייה ומתוך כך להבין לאן מתקדמים מכאן. במרץ 

נקראה דניאל על ידי בשמת לבצע מיפוי של נושא הקיימות באגפי המועצה השונים. כתוצר של מיפוי  

בנושאים של   אפשריים וישימים לביצוע. בהמשך עסקה דניאל  פרויקטים 50זה נוצר מסמך של כ

הפלטפורמה הראשונה שנוצרה יחד עם יפעת  הסברה ודוברות בתחומי איכות הסביבה והקיימות. 

הדוברת היא "חדשות הסביבה" שפורסמו בקבוצות הוואטסאפ של יפעת הדוברת. אחת לחודש  

- יוצאת הודעה עם פרסומים בנושאים סביבתיים. לבקשת מנכ"ל המועצה כתבה דניאל בחודשים יולי

תוכנית לבליץ פרסומי/תקשורתי מפורט לפי שבועות וחודשים בנושאי איכות סביבה.   2020טמבר ספ

התוכנית אושרה והתחילה לצאת לפועל. הקמפיין הראשון שיצא היה סביב "בא לה מכולה" )פינוי  

באוגוסט היה קמפיין  פסולת בניין(. נשלח מייל לכל הישובים והתבצע פרסום בפייסבוק ובוואטסאפ. 

ת ופוסטרים. בספטמבר הייתה השקה  שיתוף תאגיד "תמיר" בנושא הפח הכתום כולל שלטי חוצוב

של "מיקי הצפרדע" הדמות של דוברות והסברה בנושאי סביבה במועצה. מיקי מככב על אוטובוסים,  

פחים ועוד. בספטמבר לקראת פתיחת שנת הלימודים הוצא מידעון "טבעי לחזור ללימודים". במסגרת  

אשכול נעשתה מנדלה סביבתית שמעודדת שימוש חוזר. בהמשך הושק מבצע איסוף הפסולת   חוצות 

טון פסולת אלקטרונית. המבצע פורסם בפייסבוק   8האלקטרונית. בסבב הראשון נאספה כ

באוקטובר הוצא סרטון בשיתוף תומר וינון בנושא הזבובים. במסגרת "מועצה בריאה  ובוואטסאפ. 

בטיילת צוחר עם מסרים של בריאות, קיימות וספורט. התקיימה תחרות  ומקיימת" הוצבו שלטים 

מכלי איסוף לפסולת אלקטרונית.   17"הסוכה הירוקה" בשיתוף מחלקת תרבות. בנובמבר נפרסו 

בוצעה מתיחת פנים לאתר של אגף איכות הסביבה בתוך אתר המועצה. הוספו חומרים ועדכונים  

י הצפרדע מודבקות מדבקות על אלפי פחים עם מסרים של  בהמשך של קמפיין מיק שוטפים שונים. 

בדצמבר התקיימה הדרכה לעובדי האגף בנושא שירות לתושב ונערך ניקיון  איכות סביבה וקיימות.  

. בקמפיין מיקי נתלו באנרים )שמשוניות( עם מסרים של קיימות  500בדרך השדות בשיתוף פרויקט 

נדרשו   2021ועדת איכות הסביבה. בתוכנית העבודה של  ואיכות סביבה בעזרת אגף הנוער ובשיתוף  

ראשי האגפים במועצה לתת יעד שנתי שעוסק בקיימות. הוגש קול קורא לשימוש בכלים רב פעמיים  

ישנו פורום גינות קהילתיות  בגני הילדים. הגינות הקהילתיות עברו מאגף חוסן לאגף איכה"ס. 

רת לתושבים שמזמינה אותם ליזום הקמת גינות  שמתקיים בהובלת האגף. בט"ו בשבט נשלחה איג

נעשתה בישובים  קהילתיות. בפברואר התקבל כסף מקול קורא שאיתו התקיים "ניקיון המיליון". 

פעילות בישובים של איסוף פסולת חשמלית )"חלליות"(. המטרה להרחיב את מספר הישובים  
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בדרך הבשור.   500החדש ופרויקט  בתוכנית זו בשנה הבאה. היה יום ניקיון נוסף בשיתוף השומר

לקראת פסח הוצא סרטון על צריכה נבונה ובחדשות הסביבה הוזכר שוב נושא הפח הכתום ומה  

ל"ג בעומר דובר על    לפניזורקים אליו ותוזכר שוב פרויקט "בא לה מכולה" לקראת השיפוצים בפסח.  

המחזור וזאת מתוך אמירה   . אות יקיר אשכול ניתן ליובל בר סביב נושא "ל"ג בעומר ללא אש"

  ה מכולת המחזור של תאגיד מאי הגיעשמטרתה להבליט את חשיבות הנושא כלפי תושבי המועצה. 

משתתפים   500לשלושה ימים לבתי הספר בבוקר עבור התלמידים ואחה"צ עבור הקהילה. הגיעו כ

ך מבצע "שומר  צוין "יום ללא עישון" בעיקר בקמפוס המועצה. דובר במהל 2021במאי מהקהילה. 

"  ניקיון המיליון "חומות" על נושא הכלבים והנזקים מהם הם סובלים בעקבות המבצע. ביוני התקיים 

, ראו בנספחים  )ניקיון המיליון נעשה בשיתוף אושרה גבאי הממונה על השטחים הפתוחים במועצה

אחד של בית  אירוע  ( 1השני שכלל שני אירועים:   ( נושא השטחים הפתוחים דיווח של אושרה על

( ניקיון חורשת השלום בעזרת עובדי המועצה בשילוב יום המעשים הטובים.       2 הספר מרחבי אשכול

בנוסף הובא למועצה קרון המחזור של תאגיד תמיר יחד עם הצגת ילדים על הפח הכתום. זה התקיים  

היה חשוב להביא פעילות כזו לחלוציות והקולות מהשטח בחלוציות  גם ב"דיונה" וגם בבני נצרים.  

עד    2021שמחו על כך מאוד וביקשו להביא פעילויות נוספות בנושאי איכות סביבה וקיימות. מינואר 

פרסומים בעמוד הפייסבוק של המועצה הנוגעים לאיכות הסביבה. בנוסף דניאל   35היו  2021יוני 

איזה פוסטים זוכים ליותר חשיפה  הפרסומים האלו ומנסות לאתר ויפעת הדוברת עוקבות אחרי  

:  2021ומעורבות ולפי זה מייצרות את המידע הבא לציבור. תוכניות עיקריות למחצית השנייה של 

כלבי החוסן, תחרות מועצה יפה ומקיימת בסוף אוגוסט. הרחבת ישובים עם עמדות לפסולת   הפנינג

תים של האגף. מתוכנן סרטון "יום בחיי פקח" כדי שהתושבים  אלקטרונית. הוצאת חוברת סל שירו

 יכירו את פקחי האגף.  

הדגישה שנושא המודעות הסביבתית הוא חלק מנושא   -  )מנהלת האגף לאיכה"ס(בשמת גלין 

הקיימות. יש לייצר מצב תודעתי אצל תושבי המועצה סביב נושא הקיימות ואיכות הסביבה. היתרון  

הוא היכולת להיות עם כמה זרועות ולייצר שיתופי   , שא תחת אגף איכות הסביבההגדול של ריכוז הנו

אגף האסטרטגיה   , אגף החינוך, המרכז הקהילתי עם  פעולה עם אגפים שונים במועצה. עובדים 

)שטחים פתוחים(. דוברות וכו'. מתוך כך יש משמעות להגדרת הנושא כ"מודעות סביבתית" ויש  

 באחריות האגף לאיכה"ס.    חשיבות לכך שנושא זה יהיה

מנציגי בתי הספר שהגיעו לישיבה להציג את המתרחש אצלם )ראו   ביקשה הוועדהבשלב זה  

 תוספות בנושא זה בנספחים לפרוטוקול(. 

שנים בית הספר ניצני אשכול )שחר אשכול   7לפני כ –  (רכז חינוך סביבתי "שחר אשכול" )  נדב רוט

ר ירוק. זה היה מראש על פלטפורמה של בית ספר עם  בהווה( עבר את ההסמכה להיות בית ספ

חינוך קיבוצי שיש בו מקום רחב מאוד לכל נושא החינוך הסביבתי והקשר עם האדמה והסביבה.  

תלמידי בית הספר יוצאים לסיורים אחת לשלושה שבועות הן באזור המועצה והן באזורים רחוקים  

ביבתית היא מרכיב חשוב ומרכזי. הוקמה בבית  יותר. יש בבית הספר גינה וחממה ולמידת החוץ הס

הספר מועצה ירוקה בה תלמידים בכיתות ד עד ו בוחרים פרויקט איתו רצים כל השנה. האמירה  

לתלמידים היא שהפרויקט לא ישנה את העולם או יעשה מהפכה אלא מטרתו לעורר את המודעות  

עליו מתבצעת   י וחרים נושא מרכזוללמוד על התחומים האלו. התלמידים מביאים רעיונות מהם ב
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למידה והוא מלווה אותנו כל השנה. בנוסף מתחזקים נושאים משנים קודמות. לדוגמא אחד הנושאים  

חזור בתוך הכיתות. נעשתה בדיקה עם התלמידים והתגלה שבפחים  מהראשונים שנבחרו הוא ה

גילו שזה מפחית מאוד את    בכיתות יש המון נייר ואז הוכנס פח למחזור נייר לכל כיתה. התלמידים

נפח האשפה ואת מספר הפעמים שמרוקנים את הפח כל יום. זה מייצר אצל התלמידים חשיבה  

סביבתי שמתבצע בבית   ומודעות שהם לוקחים איתם הביתה. יש שלושה עקרונות ברורים בפרויקט 

יהיה נגיש.      יקטשהפרו  ( 3( שהפרויקט יהיה אסתטי 2הוא צריך להיות צורך של בית הספר  (1: הספר

לצד זאת יש בשחר אשכול גינה וחממה שיש סביבם הרבה פרויקטים שהרעיון שלהם הוא יצור עצמי  

לבנייה ירוקה    פרויקטבית הספר נקרא כבר "ירוק מתמיד" ולפני שנתיים הוגש  גדרות, ספסלים וכו'.  –

  פרויקטים בתי ספר הגישו  100לקחת מרחב בבית הספר ללא שימוש ולהפוך אותו לשימושי. כ –

לתחרות. זו הייתה עבודה שנתית של כל התלמידים. הרעיון היה לקחת את המיגוניות שפזורות בבית  

התלמידים בנו דגמים והיו פעילים מאוד ובית הספר זכה בפרס  הספר ולהפוך אותן למרחב לימודי. 

שאמור לצאת לפועל בקיץ הקרוב. דבר נוסף הוא העברת סדנאות    הפרויקטאלף ₪ לביצוע  150 של

. יש מקומות רבים בבית הספר בהם ניתן ללמד בחוץ והקורונה הראתה  למורים ללמידה חוץ כיתתית

עד כמה האפשרות הזאת קריטית. המטרה היא ללמד את המורים כיצד מלמדים חשבון או אנגלית  

 אחר מחוץ לכיתה.  וכל מקצוע  

ישנו שיתוף של הקמפוס, של שלושת בתי הספר. האם יש קשר לרכזים  האם  הוועדה שאלה

השאלה הזו מופנית כמובן גם למנהל אגף   האם יש שיתוף והעברת מידע? בבתי הספר השכנים?

 החינוך. האם במסגרת הקמפוס יש האחדה מסויימת? ניסיון לייצר שיתופי פעולה?

עדיין לא קורה. הקמפוס הוקם לפני שנתיים ומתוכן כמעט שנה לא היו לימודים  ציין שזה  נדב 

בקמפוס. ישנו תהליך של חיבור גם של תלמידי שחר אשכול שהצטרפו לבית הספר לפני שנתיים.  

נדב הדגיש שבשנה וחצי האחרונות, מאז  השיח בין בתי הספר בקמפוס לא קיים בצורה מלאה. 

חינוך הסביבתי, יש קשר טוב מאוד עם המועצה סביב הנושא של  שעדן נכנסה לתפקיד רכזת ה

למועצה יש עוד המון דברים שהיא יכולה לעשות בתוך הקמפוס. לא ערוכים לדברים  .  חינוך סביבתי 

לדוגמא מחזור נייר, נראות של בית   – קטנים שניתן לעשות ולמתן מענה בתחום איכות הסביבה 

 ד.  הספר והרבה לכלוך שקיים בקמפוס ועו

והצורך לייצר קמפוס ירוק עם מודעות סביבתית גבוהה  שזו אמירה מאוד חשובה הוועדה ציינה 

. רכזות החינוך  הוא אפשרי ובאחריות אגף החינוך להוביל גישה זו עם אגף איכות הסביבה

הסביבתי בשני בתי הספר נוספים בקמפוס היסודיים התנצלו שלא יכלו להגיע ושלחו פירוט של  

 הם )ראו בנספחים(.   העשייה של

ישנה פעילות רבה בנופי הבשור בנושאי   – תיכון נופי הבשור( רכזת חינוך חברתי, ) עידית גרינס 

חינוך סביבתי וקיימות. חסרה הסברה בתחום הזה והצגת העשייה דרך המדיה הדיגיטלית החברתית  

כדי שכולם ידעו עד כמה דברים קורים. עלתה בקשה להנהלת ביה"ס בנושא זה. יש מאבק מאוד גדול  

שישב ויחפור על הנושא הזה הנושא    על תשומת הלב של התלמידים. אם אין משוגע לדבר בביה"ס

לא יקרה. בנופי הבשור יש כמה משוגעים לדבר ובראשם נעמה שמאז שנכנסה לתחום הוא התרומם  

על עשייתה בנופי הבשור   , רכזת שח"ק ירוק, וקיבל בולטות רבה )ראו סיכום של נעמה זפקוביץ
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(  2לנסות לגעת בכולם   –חבה ( דרך ר1בנספחים לישיבה זו(. הדרך לעשות זאת היא בשתי דרכים: 

חיבור לנושאי התוכן שמעבירים מורים בלשון ובאנגלית. עבודה מול   –להתמקד. דוגמא לדרך הרחבה 

המשימה לשנה  עובדים עליהם יהיו מתחומי איכות הסביבה. המורים על כך שהטקסטים שהתלמידים  

מגמות כמו חקלאות   ישנן הנושא הזה גם במתמטיקה ובתחומים נוספים.  אתהבאה היא לשלב  

הייתה  וביולוגיה שעוסקות בדברים אלו. יש המון פעילות רחבה בחט"ב בתיכון זה יותר מפולח.  

חסר מאוד פרוייקט מנהיגות ירוקה. חסר מאוד  . עבודה רבה עם עדן ודניאל בחטיבת הביניים

 כיות בנושא זה.  . הם מגיעים מהיסודי שם זה נוכח ואין המשהחיבור בין היסודיים לחטיבת הביניים

העירה שניקי לוי, פעיל סביבתי ומורה בתיכון נופי הבשור, היה אמור להשתתף בישיבה.   הוועדה 

בטקסט שהוא שלח הוא דיבר בדיוק על נושא זה של הקמת מנהיגות ירוקה בתיכון ושימוש בחינוך  

 לישיבה זו(.  הסביבתי על מנת להקל על המעבר מהיסודי לחטיבה )ראו דבריו של ניקי בנספחים 

ניקי ייצר מרחב אקולוגי בבית הספר של למידת חוץ. שכל תלמידי שכבה ז'   – עידית ממשיכה 

עוברים בה פעילות של שעתיים בשבוע. בית הספר עצמו ירוק מבחינה פיזית ובעל מרחבים רבים ויש  

וע מתחיל  הרבה עבודה בחוץ. שבוע בק"א )בריאות, קיימות ואיכות סביבה( מתקיים כל שנה. השב 

הרצאה,   –במרוץ ומסתיים בצעדה בה מחולקות התעודות. במהלך השבוע יש פעילויות לכל שכבה 

בית הספר ירוק ומטופח, יש קולטי שמש על   – יש פעילות חוץ ועוד. מבחינת השוטף מפגש, סיור.  

  יש בשכבות מסוימותנושא המחזור לא הצליח להתרומם. הגגות. זה נוכח ביומיום של ביה"ס. 

. בכל  על מנת שהמחזור יתרומם צריך משוגע לדבר שיוביל זאת. ןלפיקדו איסוף נייר ובקבוקים 

תוכניות אומנות, בקורונה נכנס אלמנט של תחרות צילום שקשורה לטבע    – תוכנית כמעט יש פאן ירוק 

המודעות של בני הנוער הולכת וגדלה. השיח עולה  ולחיבור לסביבה. תשומת הלב היא משאב יקר. 

סביב השריפות בעולם, ההתחממות הגלובלית, גרטה ועוד. נעמה הכניסה נושא   ב"בוקר טוב" בכיתות

לחודש היא שולחת רשימה של תאריכים בולטים של אירועים שקשורים  של "סדר יום ירוק". אחת  

לנושאים ירוקים, חומרים לשיחות קצרות של "בוקר טוב" וכו'. היא כל הזמן מזינה את הצוותים  

 בתכנים שניתן להעביר אותם לתוך הכיתות. ביה"ס זקוק למדריך או מדריכה למנהיגות ירוקה.  

הנושא של חינוך סביבתי וקיימות הוא מטרה מרכזית בתוכנית   –  אבי יאנוס )מנהל אגף החינוך(

העבודה על אגף החינוך. עדן הכינה תוכנית רב שנתית מהגיל הרך ועד התיכון. ישנן תוכניות לגיל  

  אפשרה הרך ולגנים כבר כמה שנים בשיתוף הרשת הירוקה. שנת הקורונה הייתה מאתגרת ולא 

. יש תוכניות דגל כגון "נוער שותה מים ודעת" שעוסקת בנושאי  להוציא לפועל תוכניות שונות שתוכננו

קבוצת בית הספר להתחרות בארה"ב. היא נבחרה במקום השלישי מתוך    הקיימות, במסגרתה הגיע

התוכנית צלעה השנה בגלל הקורונה ושנה הבאה אמורה לקבל דחיפה  אבי ציין כי קבוצות.  100

  בתחרות בטכניון ואחת מהן הגיעה למקום השלישי. קבוצות מקריית החינוך התחרו גם  מחדש. 

במסגרת תוכנית "הנובליסטים" היו הרצאות בנושא קיימות, התחממות כדור הארץ, החור באוזון ומה  

סביב נושא    ופרויקטיםביוטופים   – ניתן לעשות כדי להתמודד עם זה. ישנו נושא החקלאות המדייקת 

ושא החינוך לסביבה וקיימות הוא נושא רב תחומי  הדישון וההדברה והפחתת הנזקים מהתחום. נ

  תכייחודיואליו. מעודדים למידה מחוץ לכיתות. ב"שחר אשכול" מתמקדים בזה שהאגף בהחלט מכוון  

 בית ספרית אבל גם בבתי הספר האחרים יש דגש על הנושא.  
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העירה ש"שחר אשכול" הוא בית ספר עם כל כך הרבה ניסיון שהוא יכול להאציל על שאר   הוועדה 

   .  בתי הספר בקמפוס היסודי. האגף צריך להיות מעורב ולהוביל מהלך כזה

בתי הספר תהיה גם למידת עמיתים בין בתי הספר. גם בית    תייחודיוהמשיך וציין שמסגרת  אבי

נופי הבשור( הולך לכיוון הסביבתי ויש בו חממה וגינה מרשימה.   הספר התיכון "קידום נוער" )בתוך

יחידות בגרות. הנושא הזה חשוב מאוד   5בשנה הבאה תהיה מגמה ב"קידום נוער" של חקלאות 

 והאגף ילך ויפתח אותו גם סביב נושאי יזמות וחדשנות.  

הזו בה נוכחים סגן ראש  ישיבה זה מרגש מאוד להיות בציין ש – )חבר הוועדה לאיכה"ס(  עמי אוליאל 

רכז חקלאות, אגף חינוך, דוברות ועוד בעלי תפקידים. אין ספק   נציגת המשרד להגנה"ס,  מועצה, 

משפיעה. אני רואה מה קרה בשנתיים וחצי, שלוש האחרונות ויש שינוי. אפילו   לאיכה"סשהוועדה  

הקשה והחשובה של   בדיווחי ראש המועצה עלה מאוד העיסוק בנושאי סביבה. יש תמורה לעבודה

הוועדה הזו. עמי הביא כדוגמא את שיקום נחל אסף שנעשה לפני מספר שנים כמעשה סביבתי  

  –  וסיכםמשפיע שהפך את הנחל המלוכלך בו נשפכו משאיות אשפה לאחד המקומות היפים במועצה.  

הנושא  מי שרוצה להשקיע לטווח הארוך משקיע בחינוך! בשנתיים וחצי האחרונות אני מלווה את 

כחבר ועדה ורואה שיש שינוי חיובי. וחשוב שהשינוי יהיה הרבה יותר משמעותי בשנים הבאות  

 והחינוך הסביבתי הוא הבסיס לכך. 

האירוע הזה ממש לא מובן מאליו. לפני שנה לא הייתי מתאר    –  )חבר הוועדה לאיכה"ס(מרק מרקוס 

רו ויקדמו את השיח הסביבתי. מה  לעצמי שישבו פה כל כך הרבה אנשים מתחומים שונים שידב

שחסר ברוב הדיווחים זה החקלאות והחיבור לחקלאות. זה שהגענו למצב שנציג החקלאות במועצה  

יושב עם הוועדה לאיכה"ס זו תופעה ממש של הזמן האחרון. העובדה שיש הדדיות בין התחומים היא  

  הגדולה  זורית החקלאית חשובה. צריך לנצל את הדבר הזה. במיוחד באשכול שזו המועצה הא

במדינת ישראל. כדי להשפיע על החיים שלנו פה העשייה בבתי הספר ובקהילה חייבת להתחבר  

לנושא החקלאות. צריך לחשוב איך עושים זאת ואיך ממשיכים במומנטום שהתחיל ומובילים לשינוי  

 גדול.  

ישנה הגדרה נוספת לקיימות שהיא:   –  היחידה הסביבתית נגב מערבי( מנהל )שחר יסינובסקי  

יבה, קהילה, כלכלה". הדבר הזה מתקשר לפרק ג' של הקול קורא של המשרד להגנ"ס שעוסק  "סב 

הנושאים הקשים והכואבים סביב איכות    - בעבודה בקהילה. יש למועצה אזורית אשכול "מפת כאב" 

זבובים, שריפות, פסולת חקלאית ועוד. אם ניקח את אחד מה"כאבים" האלו ונקשור אותו   –סביבה 

תוכנית זה יכול להיות מאוד חשוב למועצה ולייצר שינוי. לחבר את זה לקהילה, לכלכלה  לפרק ג' ב

 ולסביבה. כל הכבוד לוועדה על הישיבה הזו. 

בנושא של קיימות ישנם הרבה דיסציפלינות, המון נושאים.    – )חבר הוועדה לאיכה"ס( אריק דניאל 

חד יכול למשוך לכיוון אחר וכשמנסים  מדובר על תהליך ארוך אבל יש בתוכו חשש מהתברברות. כל א

לייצר אפקט סביב הכאבים הנוכחיים צריך למקד את כל האנרגיות והעשייה בכיוון מסוים ולא להתפזר  

יותר מדי. מדד הכאב נוגע למשל לשריפות של פסולת חקלאית אז מתוך כך כל גוף, כל בעל תפקיד,  

וים של הפעילות שקשורים לנושא הזה. אז  יראה בתוכנית העבודה שלו שהוא מסמן מטרה באחוז מס 

נושאים בהם אנחנו רוצים שהמערכת תתמקד   2-3אנחנו כוועדה נוכל לתת את הדגשים שלנו של 
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הוועדה צריכה להתכנס ולהחליט על  ותכוון את המשאבים אליהם מגיל הגן ועד הפעילות בקהילה. 

ת זה לחקלאות ולהיבטים נוספים ולראות  כיוונים בהם אנחנו יכולים להשפיע ולכוון. אז ניתן לחבר א 

 תמורה בעד האגרה.  

. היא מתחברת לתהליך שכבר מתרחש  מאוד הישיבה הזו חשובה – )סגן ראש המועצה( דודי אלון  

האגף לאיכות הסביבה מתוך שאיפה עתידית לייצר אגף שתחתיו נמצאים שני  של שינוי במועצה 

החקלאות היא כמו ציר מרכזי, עמוד השדרה, ממנו יוצאות  הנושאים: חקלאות, ואיכות סביבה. 

החוליות השונות שדיברו עליהן בישיבה הזו. ברור לנו שאם לא נטפל בבעיות הגדולות ובעיקרן  

יהיה קשה לייצר קיימות, איכות סביבה   , הפסולת שמייצרת החקלאות האינטנסיבית של המועצה שלנו

הוא הציר המרכזי והמשימה המרכזית. במו"פ דרום עומד  ואיכות חיים. הטיפול בפסולת החקלאית 

לקום מבנה שבו יהיה בית ספר חקלאי שכבר קיבל סמל מוסד. תהיה שם חווה חקלאית לימודית.  

המטרה היא שמאות תלמידים מבתי הספר יגיעו כל שבוע ללמוד שם וזה יהיה ציר גם לחקלאות וגם  

 לחיבור החקלאות והנושא הסביבתי.  

ציינה את תפקוד הוועדה ומעורבותה העמוקה וניסיונה   –  )חברת הוועדה לאיכה"ס(ימון יהודית מ

ולקדם את התחום. לדבריה אם חברי הוועדה לא ידעו על רבים מהנושאים והעשייה שהוצגה   לשנות 

חייבים לייצר הסברה  בפניהם בתחום החינוך הסביבתי אז בטח שהתושבים לא יודעים על כך.  

מתמדת סביב נושאי איכות הסביבה במועצה. גם ההסברה, חשיפת הדברים שקורים, הם חלק  

יש תחושה   –. חשוב ביותר שהעשייה תגיע לשטח הקהילתי באשכול  חשוב מהחינוך הסביבתי

ולהבין היכן שמים את מרכז   ף תיעדובקרב התושבים שדברים לא קורים בשטח. כוועדה עלינו לייצר 

יש נושאים שמקשים מאוד על איכות החיים )זבובים, שריפות(. הדיבורים על חינוך חשובים   – הכובד 

ושאים המקשים על האוכלוסייה ברמה היומיומית ולשים את מרכז  יש לטפל בנ   לצידם  ביותר אך

 הכובד המועצתי על נושאים אלו.  

בהמשך לדברים   – )ראש ענף חינוך וקהילה, מחוז דרום של משרד הגנת הסביבה(  עינב מלמד דוניץ 

שנאמרו כאן חשוב לציין שבמועצה האזורית שדות נגב בחרו )במסגרת הקול קורא של החלטת  

( את הנושא של חיבור החקלאות ואיכות הסביבה/קיימות כנושא ליבה. הם החליטו למקד  הממשלה

את נושא החינוך מבוסס המקום סביב הנושא הזה. נושא החינוך מבוסס המקום הוא גישה לפיה  

מחברים את נושאי הקיימות ואיכה"ס למקום בו אנו גרים, למקומיות שלנו ולחבר את הילדים למקום.  

אזורית אשכול את הפלטפורמות לקידום החינוך הסביבתי. נציגי המשרד ישמחו  יש במועצה ה

 להגיע לישיבות ולקדם את הנושא.   - להמשיך וללוות את המועצה 

דיון עקרוני,   – ברמה הארגונית הייתה ישיבה חשובה  – ( חברת הוועדה לאיכה"ס )  דנה אדמון אדרי

מועצה. לשים על השולחן ולהתייחס אליה.  בנושאים תפיסתיים. לקחת את כל רוחב היריעה של ה

בנושא הזה חשוב שהוועדה תקיים דיון עקרוני בנושא השטחים בפתוחים במועצה. כן ירבו דיונים  

 חשובים כמו זה שהתקיים כאן היום.  
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 : נספחים 

 )רכזת שח"ק ירוק, תיכון נופי הבשור(:  נעמה זפקוביץ'דיווח של 

השנים האחרונות, מאז כניסתי לתפקיד, רכזת שח"ק   3-4ב :  2021מהנעשה בחינוך החברתי בנופי הבשור 

 ירוק, יש התעוררות בתחום החינוך הסביבתי אצלנו בבית הספר.  

העוסקת גם בתכנים  יש את מגמת הגאוגרפיה שהיא מגמה פופולארית ומוצלחת   בחטיבה העליונה ראשית, 

סביבתיים. השנה שתי כיתות גאוגרפיה למדו את התוכנית "מניעים את הגלגל", תוכנית בנושא דלקים חלופיים  

"מרחב  הוקם בבית הספר   שנולדה משיתוף פעולה בין משרד החינוך, משרד ראש הממשלה והרשת הירוקה. 

פעולה עם מורות נוספות. במרחב פעילים  בו מלמד ניקי לוי, מורה לסביבה מצאלים, בשיתופי  אקולוגי" 

תלמידי חטיבת ביניים במסגרת שיעורי העשרה. הם נחשפים לרעיונות אקולוגיים, לומדים על בתי גידול שונים  

ומרכיביהם, מתנסים בחוויות הקשורות בחיבור לטבע, מתנסים במלאכות עתיקות, גינון ובניה בשטח. זהו  

דאגנו שחלק משיעורי המדעים, העוסקים באקולוגיה יערכו במרחב  מרחב של חוויה ופעילות. לאחרונה 

בחטיבת הביניים. המועצה נפגשת אחת לשבועיים, לומדים על משבר   הוקמה מועצה ירוקה  האקולוגי עצמו.

האקלים וקיימות, מפתחים כישורי מנהיגות ויוזמים פרויקטים ברחבי ביה"ס. לרוע המזל, הקורונה שיבשה את  

בשנת הקורונה יזמנו    פת של המנהיגות הירוקה בתשפ"ב בכוונתנו לחזור לפעילות מלאה.הפעילות השוט

, שמטרתה הייתה להוציא את הנוער בביה"ס מהבידוד הביתי לשהות להנות    תחרות צילום "# בטבע שלך"

ע,  "ב והן מחט ", הן מחטומפתיעה   ולהתפעל מהטבע הקרוב לביתם. ההיענות לתחרות הייתה מאוד גדולה

שכבה ח' קיבלה סל "מתנות" מהחינוך סביבתי במועצה בניהול עדן    חלטנו להפוך אותה למסורת שנתית.וה

פלד, במסגרתו נהנו בשנה האחרונה מהרצאות מרתקות ובשנה הבאה מקווים שנצליח להוציא לפועל גם סיור,  

לשבוע  שהיה נהוג בבית הספר  שבוע הבריאות הרחבנו את  פרויקט סביבתי שכבתי והדרכה לצוות המחנכים. 

. במהלך השבוע הזה כל שכבות בית הספר נחשפות בדרכים  שבוע בריאות קיימות ואיכות הסביבה – בק"א 

שונים לתכנים רלוונטיים: שיעורי חינוך, פעילויות חוץ, סדנאות, הרצאות, ספורט, וסיורים. שבוע גדוש בכל טוב  

בשיתוף עם הרשת הירוקה לקבוצת מורים   תית בקיימותהשתלמות שנ נערכה  שהוא כבר מסורת סדורה.

בזכותה יש לנו קבוצת מורים בעלי עניין בתחום שאפשר לרתום אותם לפעילות סביבתית. אני מקווה לפתח  

תכנים סביבתיים רלוונטיים מונגשים לצוות המחנכים ולמורי בית הספר באופן    את הנושא הזה יותר בעתיד. 

ושכבה   שילבנו התנדבות בקהילה עם חינוך סביבתי . בשיעורי חינוך ובבוקר טובקבוע לאורך השנה לשימוש  

י"א הצטרפה ליום הניקון ברחבי המועצה. תכנים סביבתיים משולבים גם בשיעורים שונים כמו טקסטים  

נו  יש ל בלימודי לשון ואנגלית וכמובן בשיעורי חינוך. בתקווה שגם פעילות זו תורחב לעוד תחומי ידע בתשפ"ב. 

עוד תוכניות רבות לשכלל ולטפח, נשמח לרעיונות ולשיתופי פעולה מהקהילה, אנא אל תהססו לפנות אלי.  

 מקווה שהשנה הבאה עלינו לטובה תביא לצמיחה גם אצלנו. 

   

 :בתיכון נופי הבשור ופעיל סביבתי( לסביבה ומדעים )מורה ניקי לוידיווח של 

פעולה הדוקים יותר עם החקלאות בכלל והחקלאים בפרט   שיתופי אני מאמין שיש ליצור קשר ו  -לגבי העתיד 

אני חושב שצריך להנכיח את האזור    .במועצה. לבצע מחקרים יחד, בתחום של ביולוגיה, מיכון, הנדסה ועוד 

המדהים והמגוון שלנו בתוכנית הלימודים, מהגן ומעלה על ידי למידה חוץ כיתתית משמעותית במגוון קורסים,  

 '. ביולוגיה, מדעים, גיאוגרפיה, היסטוריה וכולמשל 
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מורה מקצועי בחטיבת ביניים. אקולוגיה. מלמד שם כבר שנה רביעית, שכבה ז בעיקר, אך לא   -  נופי הבשור 

ראשית, במקום רק להתלונן על כמה המערכת לא בסדר, בחרתי   -  רק. לעבודה שלי שם יש כמה מטרות 

ות למידה חווייתית והתנסותית שמתבצעת במרחב פתוח וטבעי, כל  להיכנס ולעשות שינוי מבפנים, באמצע 

המטרה השנייה היא לייצר רצף פדגוגי בכל תחומי הסביבה/חקלאות. רצף שמתחיל בגני הילדים,  השנה. 

שמי שרוצה   החסרה כדי ההחוליי. אני משלים את ממשיך ביסודי ועד שהגעתי, נקטע בחטיבת הביניים

לבחור במגמת חקלאות לבגרות בחטיבה העליונה יוכל למעשה להיות מחובר לחומר לאורך כל תקופת  

הלימודים. מטרה נוספת היא לייצר מרחב בטוח ומאפשר לשכבה ז, שיסייע להם עם המעבר למקום חדש,  

למידה מתוך צורך ורצון אישי לחקור    . אני עובד עם מיומנויות קדומות בעיקר ומעודדו' אוכלוסייה חדשה וכ

"מגוון המינים", קורס סמסטריאלי ובמהלכו  ', ולהתנסות. כמו כן, השנה גם לימדתי קורס במדעים בשכבה ט

הילדים מתנסים בחקר מגוון המינים במרחבי המועצה באמצעות תיעוד שיטתי של צמחים, ציפורים, חרקים,  

 .מאי בספרייה עם מגוון רחב של מקורות מידעחיות אחרות ולאחר מכן הגדרתם באופן עצ

אני מדריך חוגים שבועיים בנחל הבשור, יער לכיש ויער להב. שלוש שעות כל שבוע, בכל מזג   -  שומרי הגן

אוויר ובהן אני לומדים ומתנסים בלמידה המונעת מצורך וחקר באמצעות מיומנויות קדומות של ציידים לקטים  

חוג הישרדות. החוגים מיועדים בעיקר לילדי היסודי אולם בשנה   -  . אם תרצוותרבויות אדמה, גם מקומיות 

 .הבאה אני מציע מסגרת דומה גם למבוגרים 

 

 )רכזת חינוך סביבתי ביה"ס היסודי "שדות אשכול"(:  קורין משהדיווח של 

 הפרוייקטים שנעשו תחת חינוך סביבתי השנה בשדות אשכול: 

  שכמובן בחממה  שטח  עבודת,  וחשיבותו  הביולוגי  המגוון של   למידה שכללה   ג  בשכבה  לימודים תכנית    

 התכנית המלאה נשלחה לעדן.  .ללמידה  במקביל  נעשתה

 . אסף בואדי המורים  צוות לכל   כתתית חוץ למידת  השתלמות     

 מירה על טבע. וש אקולוגיה   בנושא בכתות שהועברו   שיעורים  ומערכי' ה שכבה  -  הניקיון יום     

  שחזרו   לאחר'  ו  שכבה  ידי   על ושתילתו  התלמידים  ידי  על   עץ בחירת , ספרית בית פעילות  -בשבט  טו      

 . בבית   ארוכה  סגר מתקופת 

 (. וביבשה   בים) הביולוגי  המגוון נושא  את  שחוקרים   מדענים עם  מפגשים -ברשת   מדען     

 

 אשכול"(:  מרחבי)רכזת חינוך סביבתי ביה"ס היסודי "  יושע חגיתדיווח של 

דרך הפעילות של המשרד לאיכות הסביבה שכבה ה יצאה פעמים לפעילות בחניון רעים ליום ניקיון ובנושא  . 1

 המגוון הביולוגי, ונפגשה עם שחר אוד שהוא דבוראי בנושא דבורים.  

 ן במיליון והיה מוצלח מאוד.  ג יצאו ליום ניקיון ופעילות במסגרת ניקיו- . שכבות א2

 . שכבה ב למדה את נושא העטלפים בשיתוף ההורים.  3

 . הוקמה חממה בבית הספר. 4

 . מתקיימת פעילות גינה.  5

. התקיימה פעילות בנושא צמחי בר בט"ו בשבט. חולקו זרעים של פרחי בר לכל התלמידים ועשינו פעילות  6

 זריעה.  
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לארגן    חשובבתחומים שונים שילווה את השכבות באופן ספיראלי. * לשנה הבאה מתכננת נושא מרכזי 

 .  אפשרות למחזור. אשמח לפחים כתומים, פח לנייר, פח לאיסוף פלסטיק. זה מאוד חסר

 ס. "אם המועצה עוברת לאיסוף פסולת אורגני אשמח שיהיה גם בביה

 

 : )אחראית שטחים פתוחים במועצה האזורית אשכול( אושרה גבאידיווח של 

אחד ממאפייני אשכול הם השטחים הפתוחים הנרחבים שבה: שדות חקלאיים, שטחים טבעיים, חורשות   ▪

 אלו הם מרכיבי הנוף האהובים והייחודיים שלנו.  – קק"ל, נחלים, שמורות טבע 

רמי חוץ: צבא, תשתיות, יזמים שונים, והן  בשנים האחרונות גובר הלחץ על השטחים הפתוחים, הן על ידי גו

 על ידי גורמי פנים: יוזמות כלכליות, צמיחת הישובים, התפתחות החקלאות ועוד.  

ודורש מתן מענה יצירתי לכלל  ניהול השטחים הפתוחים, באשכול כמו בכל הארץ, מהווה אתגר מורכב  ▪

 המשתמשים. 

ים בחקלאות בעל / פלחה / גד"ש, ושמרו על אופי  דוגמא: שטחי חקלאות נרחבים, שעובדו במשך עשרות שנ ▪

אט לנוף  -של נוף חקלאי פתוח המשתלב היטב עם שטחים טבעיים ושמורים ודרכי נוף תיירותיות, הופכים אט 

מבנים חקלאיים כגון חממות צפופות, שדות סולאריים ועוד. בכך אובד אפקט הפסיפס היפהפה של שטחים  

חלק מערכם של שטחים טבעיים סמוכים; וכמובן נפגמת מאד חווית  פתוחים המשולבים זה בזה, אובד 

 המטייל. 

השינויים הללו עוברים כמובן מנגנוני תכנון וביצוע על פי חוק ובמעורבות המועצה, ואנו מנסים למזער נזקים   ▪

ולתעדף שמירה על אזורים בעלי רגישות גבוהה )נופית, אקולוגית ועוד( על חשבון פיתוח באזורים בעלי  

 רגישות נמוכה, וזאת בהתאם לנתוני סקר שטחים פתוחים שבוצע לאחרונה. 

העלאת המודעות לנושא בקרב אוכלוסיית המועצה, הנהגות הישובים והנהלת המועצה היא חשובה ביותר.   ▪

ללא ספק ניתן לקיים צמיחה ופיתוח לצד שימור שטחים בעלי רגישות גבוהה, אם לוקחים מראש בחשבון  

 ם. את כלל השיקולי

אחד הרעיונות לשילוב הישובים בשמירה על השטחים הפתוחים הוא פרויקט "אמץ אתר". ישוב מאמץ אתר  

סמוך, מטפח אותו, שומר עליו, מקיים בו אירועים שונים, מבצעי ניקיון וכדומה. האתר יכול להיות אתר טבע,  

 חורשת קק"ל, אתר מורשת, אנדרטה וכדומה. 


