חסק ה

חזון והגשמה
אגף שאיפ“ה
היח‘ לאיכות הסביבה

ניוזלטר
ינואר 2020

חדשות סביבה וקיימות הרצליה

גיליון חקלאות עירונית

החווה החקלאית
בגליל ים

השתלמויות
חינוכיות

גינות
קהילתיות

יערות
מאכל

גינות
בבתי הספר

החווה החקלאית בגליל ים

היכולת לגדל מזון בתוך או בסמוך לעיר ,מאפשרת
לספק מזון לתושבים באופן יעיל ,להפחית את
ההשפעות הסביבתיות השליליות ולתרום לפיתוח
חוסן מקומי של הקהילה המקומית היכולה לספק
לעצמה חלק מצרכיה הבסיסיים ולבריאותה על ידי
מזון טרי ובריא.
בחווה החקלאית שנפתחה באוקטובר  ,2019יכול כל
תושב/ת הרצליה ,לעבוד את האדמה ולפתח כישורי
גננות וחקלאות עירונית ,על ידי השכרת ערוגה אישית.
התושבים יכולים לגדל לעצמם ירקות ופירות ,באופן
אורגני ,בסביבה פסטורלית ,בליווי והדרכה של אנשי
מקצוע ובמקום המאפשר את כל האמצעים לגידול
מזון קל ופורה בעיר.

החווה ממוקמת ברחוב נתן אלבז בגליל ים .שטחה
כ 2-דונם ובה  40ערוגות בגודל  10.8מ"ר .בחווה
עומדים לרשות התושבים :כלי עבודה ,קומפוסטרים,
מערכות השקיה לערוגות וחממה שתאפשר בקרוב
ביצוע הנבטות וייחורים .בנוסף ,שטח המתחם כולל
כיתת לימוד פתוחה ,אזור לשולחנות פיקניק ,שוקת
וכן מבנה שירותים קטן.
הפעילות בחווה מתקיימת  3פעמים בשבוע (פעמיים
באמצע השבוע בשעות אחה"צ וכן בסופ"ש בשעות
הבוקר) ומלווה בצוות הדרכה ייעודי ומיומן העומד
לרשות התושבים .פעילות התושבים בחווה ,הן בתחום
החקלאות והן מבחינת התגבשות קהילתית ,מהווה
נדבך חשוב בהטמעת ערכים לקיימות ושינוי דפוסי
צרכנות מקובלים.
לפרטים נוספים והצטרפותassaf@herzliya.muni.il :

גינות קהילתיות

עם קצב התפתחות הערים ,גידול האוכלוסייה
והידלדלות השטחים הפתוחים ,מתגברת חשיבות
השמירה על 'ריאות ירוקות' ברחבי העיר המודרנית.
הגינה הקהילתית משמרת שטח אקולוגי וירוק,
מאפשרת קשר בלתי אמצעי בין התושבים לאדמה
ומהווה כר פורה לפעילות קהילתית-מקומית ,יוזמות
ושותפויות .אופי וסוג הפעילות המתבצעת בכל גינה
שונה ,אך הערכים המרכזיים נשמרים ,ביניהם :חינוך
סביבתי ,חיזוק הקשר בקהילה המקומית ,עידוד
צריכת תוצרי מזון מקומיים ואורגנים ועוד.
ברחבי הרצליה פועלות ארבע גינות קהילתיות:
בשכונות יד התשעה ,ויצמן ,נווה ישראל והרצליה
הירוקה .הפעילות בגינות ענפה ,מאופיינת במפגש
בין דורי ,גינון וגידול ירקות ופירות אורגנים ,פעילויות

בנושא מחזור ועוד.
היחידה לאיכות הסביבה מזמינה את כלל תושבי העיר
להצטרף לאחת הקהילות בסמוך למקום מגוריהם,
להתחיל לגנן ,להתחבר עם הקהילה וליהנות מאיכות
חיים ממש מחוץ לבית.
גינת יד התשעה :נמצאת בסמוך לגן תות וגן ארגמן
גינת שיכון ויצמן :רחוב בן סרוק 35
גינת נווה ישראל :נמצאת סמוך למתנ"ס נווה ישראל,
רחוב הר מירון 10
גינת הרצליה הירוקה :רחוב דן השומרון
לפרטים נוספים:
נעה שטרייכמן ,רכזת גינות קהילתיות – 050-4885656

יערות מאכל

החקלאות המודרנית מאפשרת גידול כמויות גדולות
של מזון בפרקי זמן קצרים .עם זאת ,השימוש בדשנים
כימיים ,חומרי הדברה ואינטנסיביות הגידולים גורמים
בטווח הארוך לאובדן הפוריות החקלאית של הקרקע
ולפגיעה בביטחון התזונתי של בני האדם .יערות
מאכל עירוניים ,המתוכננים תחת עקרונות חקלאות
בת קיימא ,מהווים אחד מהפתרונות לבעיה זו.
הקמת יער מאכל עירוני תתבצע לרוב בשטחים
פתוחים ,במטרה להפכם למערכת חקלאית בת
קיימא לשימושם של תושבי העיר .יתרונותיו של יער
מאכל רבים :היער מהווה ריאה ירוקה של טבע עירוני
בלב העיר ומהווה מקום מפגש לקהילה ולציבור
הרחב ,השקיית הצמחייה מבוססת על מי גשמים ולכן
הטיפול בו אינו צורך מי השקיה ,היער מספק גישה
למזון אורגני ,טרי ובריא ויתרונות רבים נוספים.

יער המאכל הראשון בעיר הוקם בשטח הגינה
הקהילתית בשיכון ויצמן .לאחרונה ,יזמה היחידה
לאיכו"ס ,בשיתוף פעילי 'ותיקים בסביבה' ,קורס
ייעודי ומקצועי להקמת יער מאכל שני בשכונת
הרצליה הירוקה.
הקורס כלל  7מפגשים שבועיים המשלבים השתלמות
עיונית ומעשית ובמהלכו למדו המשתתפים מגוון
רחב של נושאים ,כגון :חקלאות בת קיימא ,שימור
קרקע ומים ,מיקרו אקלים ,עיצוב וניהול היער ועוד.

לפרטים נוספים והצטרפותassaf@herzliya.muni.il :

גינות בבתי הספר

בהרצליה פועלות גינות אקולוגיות בגני הילדים ובבתי
הספר .היחידה לאיכות הסביבה מספקת ליווי וסיוע
בתכנון והקמת הגינות ,מתן כלי עבודה והספקת
שתילי הירקות לבתי הספר.
במסגרת הפעילות ,יוצאים התלמידים לפעילויות
בגינה ביחד עם מורה כחלק משגרת הלימודים היום-
יומית .תכנית הגינות האקולוגיות מעשירה את חווית
הלימודים וחושפת את הילדים לסביבה הטבעית על
כלל מרכיביה .העבודה החקלאית והלמידה החוץ-
כיתתית תורמת לתחושת מעורבות ואחריות אישית
לשמירה על הטבע ובמסגרתה לומדים הילדים
מושגים מדעיים ורוכשים יכולות התבוננות ,מעקב
ומחקר.
היחידה לאיכו"ס שמה לה למטרה לעזור לבתי הספר
לקדם חינוך בנושאי סביבה בתוכנית הלימודים.
הגינות האקולוגיות מהוות כלי חשוב לקידום מטרה

זו .בנוסף להן ,היחידה מספקת מערכי שיעור ,סיורים
באתרי טבע וליווי חיצוני לבתי הספר .מספר בתי ספר
יסודיים בהרצליה החלו לשלב את הפעילויות בגינות
כחלק משיעורים נוספים -כמו מדעים ומולדת.
גינת פרפרים -בקיץ  2018הקימה היחידה לאיכות
הסביבה ובית ספר רמב"ם גינה מושכת פרפרים
בגינת מיכל שבנווה עמל .תלמידי כיתות ג'-ד' בבית
הספר ערכו מחקר על סוגי הציפורים שבסביבת
הגבעה .התלמידים ממשיכים לטפח את הגינה
ולבצע בה פעילויות חקר ,כך היא משמשת כלי
למידה מעשיר וחוויתי .בנוסף ,החל משנת 2019
מבקרים בגינת הפרפרים גם תלמידים מבית הספר
גורדון ,שני בתי הספר עורכים פעילויות שתילה וחקר
בשיתוף פעולה.
לפרטים נוספים והצטרפותvashdi.shai1@gmail.com :

השתלמויות

השתלמות למורים
באוקטובר  2019נפתחה השתלמות למורים
בבתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים "לימודי
סביבה במאה ה ."21-ההשתלמות בת  30שעות
ומורכבת משלושה קורסים ייעודיים בנושאים:
קיימות ,חקלאות ומדעים .במהלך ההשתלמות,
יעברו המורים הרצאות ,משחקים חווייתיים ,יתנסו
בהקמת גינה לימודית מקיימת ובזיהוי וליקוט צמחי
בר למאכל .זאת לצורך רכישת ידע וכלים דידקטיים,
בעזרתם יוכלו לקיים שיח ולמידה פעילה וחווייתית
בנושאי איכות הסביבה והקיימות .נושאי ההשתלמות
ישולבו בשגרת ההוראה כחלק מתוכנית הלימודים.
השתלמות "לימודי סביבה במאה ה "21-היא צעד
נוסף בדרך להנחלת ערכי הקיימות ואיכות הסביבה
במערכת החינוך בהרצליה ובעיר כולה.
במסגרת מפגשי קורס הקיימות ,הושם דגש על
חשיבות שילוב עקרונות החינוך לקיימות בתכנית
הלימודים השנתית והגברת תחושת האחריות
האישית והקולקטיבית לסביבה .במהלך המפגשים,
לומדים המשתתפים דרכים ליצירת שיתופי פעולה
בין צוות בית הספר לתלמידים ועל אקטיביזם חינוכי.

כמו כן ,שומעים על סוגיות סביבתיות מרכזיות בארץ
ובעולם ,תרבות הצריכה ומעבר לאורח חיים מקיים.
במסגרת מפגשי קורס החקלאות ,נחשפו המשתתפים
למושג "חקלאות עירונית" – מושג המתאר התארגנות,
לרוב קהילתית ,במסגרתה משלבים תושבי העיר
עיסוק בחקלאות בת קיימא בשגרת חייהם ,על אף
מגבלות השטח והזמן המאפיינות מגורים בעיר בת
זמננו .בחלקה המעשי של ההשתשלמות ,התנסו
המורים בהקמת מספר פרויקטים חקלאיים אותם
יוכלו להקים במהלך שנת הלימודים עם תלמידי בית
הספר .שילוב תחום החקלאות בתוכנית הלימודים
חושף את הילדים למזון זמין ,טרי ובריא אותו גידלו
בעצמם " -מהשדה לצלחת".
במסגרת מפגשי קורס המדעים ,רכשו המורים
כלים להטמעת למידה חקרנית ויזמית במהלך
שיעורי המדעים .המורים עברו הרצאה בנושא
ה"ביומימיקרי"  -ענף מדעי העוסק בחיקוי מערכות
טבעיות לצורך פתרון בעיות אנושיות .בהמשך יוכלו
המורות לשלב את נושא הביומימיקרי בשיעורי
המדעים דרך התאמתו לשכבת גילם ופעילויות
מחקר בטבע.

השתלמויות

השתלמות גננות
"הגן הסביבתי העתידי":
ההשתלמות כוללת עשרה מפגשים בסך  30שעות
סה"כ .במהלך המפגשים יקבלו הגננות כלים
ומיומנויות בסיס אותן תשלבנה בהמשך השנה בגן
הילדים ,כגון :הקמת גינת ירק ותבלינים בחצר ,זיהוי
מגוון המינים בסביבת הגן ובישול מזון בריא ומזין
לילדים.
השתלמות זו היא חלק מתהליך ההסמכה לגן ירוק:
גן המטמיע ומטפח את נושא איכות הסביבה בקרב
ילדי הגן והקהילה .לאחר סיום ההשתלמות תמשיך
היחידה לאיכ"ס ללוות את הגננות בתהליך ההסמכה
ולעזור להן ליישם את הכלים אותן רכשו בהשתלמות.
"גן בחורש":
"גן בחורש" הינו פרויקט חינוכי הפועל השנה
בכ 25-גני ילדים בהרצליה .אחת לשבוע מוציאה
הגננת את כל ילדי הגן לחורשה הסמוכה ,שם הם

מבלים במהלך שעות השהייה בגן וחווים את הטבע
באופן ישיר .מטרת השתלמות "גן בחורש" היא
מתן כלים לגננות לצורך הוצאת ילדי הגן לשטחים
פתוחים ,הכרת הטבע העירוני בקרבת הגן ומגוון בעלי
החיים המזדמנים לשטחים אלו .הגננות המשתתפות
בהשתלמות זו הן גננות "מתקדמות" אשר השתתפו
בהשתלמות "הגן הסביבתי העתידי" בשנה שעברה
ופעילות בתחום איכות הסביבה ושילובו בגן הילדים.
סך ההשתלמות  30שעות שבועיות הכוללות תשעה
מפגשים .במפגשים אלו מתוועדות הגננות לנושאים
בתחום איכות הסביבה והחינוך -שמירה על הסביבה
הטבעית ,מגוון ביולוגי ,פיתוח דרכי למידה ועוד.
לפרטים נוספים והצטרפותvashdi.shai1@gmail.com :
השתלמויות המורים והגננות נערכות בשיתוף היחידה
לאיכו"ס ,אגף חינוך ,משרד החינוך ,החברה להגנת הטבע
ומרכז פסג"ה הרצליה"

נודה לכם אם תקדישו כמה דקות מזמנכם למלא את השאלון המצורף:
נכונות הציבור הישראלי לצמצם את השימוש במוצרי פלסטיק חד-פעמיים בחופים
https://forms.gle/hv9uFWAub5W7ThDk8

