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מנהלי בתי ספר ,בעלי תפקידים ,מורים ,הורים ,אנשי חינוך ,סביבה ,חקלאות ואמנות,

אנו שמחים להגיש לכם את חוברת תכניות הלימוד והחקר בחממה האקולוגית בעין שמר לשנת
הלימודים תשע"ה! פעילות החממה מתרחבת משנה לשנה ,ולוקחים בה חלק לומדים רבים
ממגוון קהילות ,בתי ספר ומוסדות חינוך .בתמיכת המינהל לחינוך התישבותי והמועצה האזורית
מנשה ,מהווה החממה מרכז המאפשר ללומדים בכל גיל להתפתח ,ליצור ,לראות עצמם חוקרים
וממציאים ולהבין את החשיבות שבשיתוף פעולה.
האקולוגיה מתקיימת ומתפתחת בחממה בשלושה מימדים :אקולוגיה סביבתית ,הבאה לידי
ביטוי בתחומי הלימוד והחקר בחממה .האקולוגיה החברתית ,המתבטאת במגוון הלומדים וברב-
תרבותיות ,והאקולוגיה החינוכית ,המתקיימת הלכה למעשה באופן הלימוד ,המשלב שיטות
שונות וביניהן למידה מבוססת פרויקט ,למידה חקר ,נבחרת ועוד ...שילוב מימדי האקולוגיה יחד
מאפשר לנו להציע מצע צמיחה לתלמידים ,לחנך למצוינות אישית יחד עם עבודת צוות ואחריות
סביבתית וחברתית .התפיסה האקולוגית המשולשת משתלבת עם תפיסת הקיימות המצויה
בעשייה החינוכית בחממה ,והמבקשת לחנך למודעות סביבתית וחברתית ,לעשייה למען האחר
והסביבה.
חוברת זו מאגדת את האפשרויות הרבות ללימוד וחקר בחממה .אנו מזמינים אתכם לעיין
בתכניות השונות ,לבחור את אלו המתאימות והמעניינות אתכם ביותר ,ולפנות אלינו על מנת
להיפגש ולהתאים את התכניות לצרכי בית הספר .אתם מוזמנים לפנות אלינו גם עם רעיונות
שאינם מופיעים בחוברת ,ונבדוק את האפשרות ליישמם יחד.
אנו רואים בכם ,בתי הספר באזורנו ,את מעגל השותפים והמשתתפים הראשון והחשוב ביותר
בחממה .אנו מזמינים אתכם לראות בחממה מרכז המאפשר ,בנוסף לתכניות החקר לתלמידיכם,
מקום לקיום תכניות משותפות עם בתי ספר אחרים ,מקום לשילוב מצוינות חברתית ,לשילוב
התחום העיוני והתחום המעשי ,מקום לקיים תהליכים לטיפוח צוות ,ומקום בו ניתן לפתח
וליישם הערכה חלופית .בנוסף ,מציעה החממה תכניות לימוד וחקר וסדנאות העוסקות בקיימות,
והמתאימות לבתי ספר ירוקים או הנמצאים בתהליך הסמכת בית ספר ירוק.
נאחל שנת לימודים פורייה ומגוונת!

זאביק שפריר ,יו"ר עמותת החממה האקולוגית
אביטל גבע ,מייסד החממה
נועם גבע ,מנהל החממה

החממה האקולוגית בעין שמר | קיבוץ עין שמר ,ד.נ .מנשהwww.greenhouse.org.il | 68883 ,

4

אודות החממה:
החממה

האקולוגית

בעין

שמר

הינה מרכז

חינוכי חדשני הנועד להעשיר ,להעמיק ולהרחיב את
הלמידה הבית ספרית ,לסייע בחיבור התלמידים
לעולם המחקר והתעשייה ,ולייצר עם התלמידים
חוויית למידה משמעותית עבורם .מתחם החממה,
בגודל מגרש כדורגל ובגובה שבעה מטרים ,נבנה
כולו על ידי התלמידים עצמם .בריכות המים,
מערכות גידול הדגים ,מתקני האצות ,שולחנות
גידול הצמחים ומערכות המחשוב ,הבקרה והטכנולוגיה משמשים כולם לפרויקטים לימודיים
וניסויים מדעיים המתבצעים על ידי תלמידי החממה ,כחלק מתכניות הלימודים הפורמאליות של
בתי הספר ובמסגרת חוגים מדעיים ותכניות חקר המתקיימות לאחר שעות בית הספר.
החממה הינה עמותה (מלכ"ר) הממוקמת בלב קיבוץ עין שמר ,ונתמכת על ידי המינהל לחינוך
התישבותי של משרד החינוך ,המועצה האזורית מנשה ,קיבוץ עין שמר ,קרנות ,תעשיות וגופים
הרואים בחממה מודל חינוכי פורץ דרך וחיוני .החממה האקולוגית נוסדה בשנת  ,8911כמענה
לקהילת בית הספר האזורי במקום .מאז ,התפתחה ,התרחבה והתעצבה כמתחם חוץ בית ספרי
המשרת עשרות מוסדות חינוך בארץ ומהווה מרכז חינוכי רב תחומי שוקק פעילות .תכניות
הלימוד ו החקר בחממה משולבות במסגרת הלימודים הפורמאלית בתחומי החקלאות ,הסביבה,
המדעים והטכנולוגיה ,ובמסגרות הבלתי פורמאליות בחוגים ,סדנאות ואירועים אחרי הצהרים,
ולוקחים בהן חלק הקהלים הבאים:


 551תלמידים בתכניות חקר מתמשכות וחוגים מדעיים



 5,511משתתפים בסדנאות חשיפה והעשרה ,מהם מעל  1,111משתתפים במסגרת פרויקט
"תגלית".



 651מורים ואנשי חינוך מבתי ספר שונים בהשתלמויות מורים ודיונים פדגוגיים



 1,111משפחות מקהילות האזור במפגשי חינוך ,תרבות וסביבה.

במסגרת זו ,מתקיים בחממה מפגש חברתי-חינוכי בין מאות תלמידים במגוון גילאים ומגזרים,
יהודים וערבים ,וותיקים ועולים ,דתיים וחילוניים ,בוגרי אלו"ט ,בעלי קשיים ומצטיינים ,תחת
קורת גג אחת.
השנה הוענק למייסד החממה ,אביטל גבע ,פרס על מפעל חיים מטעם משרד התרבות" ,על מכלול
יצירתו ששיאה בהקמתה וניהולה של "החממה" בקיבוצו עין שמר ,פרויקט שהוא משק אוטרקי
אך גם אידיאה אוטופיסטית .החממה ,שהחלה בשנת  8911כמעבדה ניסיונית לגידול מלפפונים,
התפתחה במשך השנים למרכז מחקר וחינוך ,המשלב בין ניסיונות חדשים בחקלאות ,בהנחיית
מומחים ומדענים ,לבין פעילות קהילתית וחברתית.
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הגישה החינוכית ואופן הלימוד בחממה
הגישה החינוכית – צוות הלומדים במרכז
מודל החממה פועל להצמיח לומד בעל
הכוונה עצמית ,הפועל בצוות מתוך
הנעה פנימית ללמידה ולחקר ,ורואה
בתרומה לקהילה ובאחריות סביבתית
ערך מרכזי .הגישה החינוכית של
החממה מבקשת לעודד את התלמיד
לבחור ,לטפח סקרנות ואהבה לטבע,
לחקלאות ,למדע ולתרבות ,לפתח יכולות
ללמידה עצמאית ,לפעול היטב בצוות,
לרכוש מיומנויות תכנון ,בנייה ,שימוש בכלי מדידה ,ניתוח תוצאות והצגתן בפני קהל ,להסתייע
במומחים ולנווט את דרכו להשתפר .הלמידה בחממה מתקיימת באמצעות התנסות מעשית
בצוותי מחקר .התלמידים רוכשים חומר רקע בתחום הלימוד ,מנסחים שאלת חקר ,מבצעים
ניסויים ומקימים פרויקטים בנושאים חדשניים ,ומפיקים תוצרי למידה ברמה גבוהה ביותר .דגש
מושם על לימוד בעל משמעות עבור התלמידים ,רלבנטיות ועדכניות של נושאי הלימוד ,מעורבות
התלמיד ,עבודת צוות ונקיטת אחריות סביבתית.

הסביבה הלימודית – טיפוח עצמאות וסקרנות הלומדים
סביבת הלמידה בחממה מטפחת סקרנות ,יצירתיות ואסתטיקה .סביבה זו מותאמת לצרכי
התלמידים ,שכן היא עוצבה ונבנתה בעזרתם .בריכות המים ,הדגים ושוכני המים הזעירים,
בקבוקי האצות המבעבעים ,מערכות החקלאות ההידרופוניות והאקווה-פוניות ,סדנת הבנייה
וההמצאה ,המטבח ,המעבדות והמיקרוסקופים  -יוצרים עולם שלם הקורא ללמוד ולחקור!
כיתות החממה מהוות חלק בלתי נפרד מהמרחב,
ובמרכזן שולחן עגול – סביבו מתכנסות קבוצות
התלמידים ללמוד ידע חדש ,לתכנן ,להציג
ולהסיק מסקנות.
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דרכי הלמידה בחממה מתבססות על העיקרים הבאים:
 .1חיבור לאתגרים אמיתיים:
החממה שמה דגש מרכזי על "חיבור לעולם
האמיתי" .גישה זו באה לידי ביטוי במספר אופנים
בחממה:

התמודדות עם אתגרים אמיתיים ועכשוויים:
במסגרת תכניות הלימוד בחממה נחשפים
התלמידים לאתגרים אמיתיים עמם מתמודדים
מומחים ,ממציאים וחוקרים בתעשיה ובאקדמיה,
מקימים ניסויים אשר עוסקים בשאלות חקר הנוגעות לאתגרים אלו ,ומנסים לסייע בפתרונם!
מפגש עם מומחים וחוקרים :התלמידים נפגשים עם המומחים והחוקרים ,מכירים את הנעשה
בתחומי הסביבה והחקלאות בתעשייה ובאקדמיה בארץ ובעולם .בדרך זו ,ועל ידי ליווי של
המומחים לאורך התכנית ,לומדים התלמידים גם מאופן התנהלותם של החוקרים ,על מקצועיות,
התמדה ,גישה מדעית ודרכים לפתרון בעיות.

 .2סביבת למידה רב-תרבותית:
סביבת הלמידה בחממה מהווה מצע משותף לצמיחה ,עבור לומדים מבתי ספר וקהילות יהודים,
ערבים ,חילונים ,דתיים ,עולים ,ותיקים ,בעלי צרכים מיוחדים ,מצוינות ,חינוך מיוחד ,בוגרי
אלו"ט ,צעירים ומבוגרים .באמצעות עיסוק באתגרים משותפים מתחומי הסביבה ,החקלאות,
המים ,הקיימות והתרבות ,לומדים חניכי החממה להכיר זה את זה ,לומדים לשתף פעולה
ומטפחים סבלנות וכבוד הדדי.

 .3לימוד רב-תחומי :מדעי הסביבה ,קיימות ,חקלאות ותרבות:
החקר והלימוד בחממה מתבססים ומטפחים רב-תחומיות .כמו בטבע ,גם במערכות המים,
הדגים ,גידול הצמחים ,האצות והחרקים בחממה מתקיים איזון אקולוגי ובו תופעות הנוגעות
לתחומי הידע השונים .במסגרת הניסויים והפרויקטים בהם עוסקים התלמידים ,עולות שאלות
מתחומי הביולוגיה ,האקולוגיה ,החקלאות ומדעי הסביבה .כך ,נוצרת הזדמנות לעסוק
במתמטיקה או הכלכלה בחיבור לנושא מעשי.

 .4קישור לנושאים הנלמדים בבית הספר:
תכניות החממה נבנות בתיאום ובשיתוף המורים מבתי הספר מהם מגיעים התלמידים .אנו
מעודדים חיבור של תכני הלימוד בחממה לאלו הנלמדים בבית הספר ,על מנת לסייע לתלמידים
ליצור חיבורים והקשרים נוספים ,להשתמש בידע בהתנסויות שונות ולהטמיע אותו באמצעות
יישומים מגוונים.
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 .5מקום ותפקיד לכל תלמיד:
בחממה מקום ותפקיד לכל תלמיד .חלק גדול
מהעבודה נעשה בצוותים הפועלים לתכנן ולהקים
ניסויים ופרויקטים ,כאשר לכל חבר בקבוצה
חשיבות ותרומה להצלחתה .העבודה בחממה נעשית
בקבוצות קטנות ,ולמדריך זמן ותשומת לב לכולם.
החממה מזמינה ,מאפשרת ומעודדת תלמידים
לקחת חלק בעיצובה הפיזי של סביבת הלמידה,
ליצור ,להביא רעיונות משלו ולנסות לפתחם
וליישמם.

 .6לימוד השיטה המדעית:
במהלך תכניות החקר בחממה יעברו התלמידים תהליך חקר מדעי אמיתי ,הכולל:
.8
.1
.6
.1
.5
.3
.1
.8
.9

לימוד רקע
חלוקה לצוותים ובחירה
ניסוח שאלת חקר ,השערת חקר
תכנון ניסוי לפי כל כללי הניסוי המדעי .בידוד משתנים ,בקרה וחזרות
הקמת ניסוי
מדידות ואיסוף נתונים
עיבוד נתונים והסקת מסקנות
הצגת הפרויקט לקהל עמיתים
ניתוח תהליך הלמידה והמחקר ,והפקת לקחים להמשך

 .7הצוות החינוכי – מורים -מאמנים:
מדריכי החממה הינם אנשי חינוך ברמ"ח אבריהם ,המבקשים להדביק את התלמידים
בהתלהבותם .המדריכים בעלי רקע אקדמי בתחום הוראתם ,ניסיון הוראה ותשוקה לעבודה
חינוכית .צוות החממה כולל עשרה מדריכים המגיעים מתחומים שונים :מדע ,חקלאות ,סביבה
ואמנות ,המלווים על ידי מומחים מהתעשיה והאקדמיה הישראלית ומנחים פדגוגיים מקצועיים.

 .8תוצרים:
כחלק מהשלמת התהליך החינוכי ,מפיקים התלמידים במהלך תכניות הלימוד תוצרים חינוכיים.
קיימות אפשרויות רבות לתוצרים לימודיים ,וביניהם מצגות ,תערוכת פרויקטים ,מודלים של
המצאות ,פוסטרים ,עבודה כתובה ,הרצאות בכנסים ומפגשים בחממה ,הצגת תוצרים מול קהל
ועוד ...סוג התוצר הלימודי והדרישות האקדמיות מהתלמידים נקבעים יחד על ידי החממה ובית
הספר ,בהתאם לצרכים ולאפשרויות של בית הספר והחממה.
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תכניות משותפות

זרקור על "צומחים יחד"  -תכניות לימוד משותפות לתלמידים מבתי ספר
יהודים וערבים בחממה:
רקע :תכנית "צומחים יחד" הינה תכנית לימודים משותפת
לתלמידים יהודים וערבים בחממה האקולוגית בעין שמר.
התכנית נועדה לטפח את הערכים של הכרת האחר בחברה,
ועידוד הסובלנות והפתיחות על ידי חוויה משותפת
ומתמשכת לתלמידים ,המשלבת תחומים של מדע ,סביבה
וחקלאות .בשנת הלימודים תשע"ד התחלנו בפרויקט עם
קבוצת לימוד משותפת ובה שישה-עשר תלמידים בכיתות ו',
המגיעים מארבעה בתי ספר" :א-שאפעי" ו"-אל חוואריזמי" מבקה אל גרבייה" ,רעות" ו"-קציר"
מהמועצה האזורית מנשה .בשנת הלימודים תשע"ה בכוונתנו להמשיך ולהרחיב את תכניות הלימוד
המשותפות ,סביב מגוון הנושאים המוצגים בחוברת זו .בנוסף ,בכוונתנו לפתוח קבוצות לימוד
משותפות גם בחטיבת הביניים.
הדרכה :צוות ההדרכה של הקבוצות המשותפות מורכב ממדריכים יהודים וערבים .את הצוות
מובילה ד"ר אילנה עירון מאונ' תל-אביב ,ושותפים בו רוואן ביאדסה ,איתמר אבישי וביאן
מסארווה .התכנים מועברים בעברית ובערבית ,בצורה משולבת במפגשים.

דגשים:
במסגרת התכנית מושם דגש על הנושאים הבאים:
מיומנויות חברתיות :עבודת צוות ,שיתוף פעולה ותאום ,גישור על פערי שפה.
מיומנויות חקר :תכנון והקמת ניסוי ,מדידות כימיות לאיכות מים ,תיעוד נתונים ,ניתוח נתונים,
הצגת תוצרים מדעיים מול קהל (הורים ,מורים ואורחים) ,בנייה בעץ ,שימוש בחומרים ממוחזרים
והכנת פוסטר תצוגה.
מושגים :בהתאם לתוכן הנלמד ,קיימות ,השפעת האדם על הסביבה ,זיהום מים ,מחזור המים
בטבע ,מחזור החנקן בטבע ,חנקון (ניטריפיקציה) ,סמנים ביולוגיים לאיכות מים ,מכון טיהור שפכים
(טיפול במים באמצעות חיידקים) ואגנים ירוקים (טיפול במים באמצעות צמחים) ,וכן מושגים
הקשורים למהלך ניסוי מדעי כגון ביקורת ,חזרות ,בידוד משתנים ועיבוד נתונים.

בדפים הבאים מוצגות תכניות הלימוד והחקר בחממה לשנת תשע"ה:
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"אני ואצה נשנה את העולם"
חקר עולם האצות המיקרוסקופיות ,חשיבותן לאיזון
האקולוגי והפוטנציאל הגלום בהן לשימושי האדם.
פרטים כלליים:
גילאים :ח'+
מס' המשתתפים85 :
מס' המפגשים( 8-11 :משך התכנית המאפשר ביצוע תהליך ניסוי שלם הינו לפחות  8מפגשים.
מפגשים נוספים מאפשרים להרחיב ולהעמיק את הידע ,לקשרו לאתגרים אמיתיים בהם עוסקים
בתעשייה ולאפשר למשתתפים לפתח רעיונות משלהם).
משך המפגש :שעה וחצי
תדירות המפגשים :אחת לשבוע
רקע :תחום האצות החד תאיות תופס תאוצה במחקר ובתעשייה ,ומעורר עניין רב בקרב יזמים,
חוקרים וממציאים הרואים באצות ענף מרכזי בחקלאות העתיד .האצות החד תאיות משמשות
למגוון יישומים ,ביניהם כמקור לחלבון לשימוש האדם באופן ישיר או באופן עקיף דרך הזנת
דגים בחקלאות הימית ,לטיפול במים ,לרפואה ,לקוסמטיקה ואף מהוות פוטנציאל עתידי להפקת
ביו-דלק .על מנת שנוכל להוזיל את עלויות הפקת המוצרים השימושיים מהאצות (אומגה ,6
חלבון ,דלק) ,עלינו לחקור את תנאי הגידול שלהן ,ולפתור בעיות טכנולוגיות מרתקות .במסגרת
פרויקט זה יחשפו התלמידים לעולמן המופלא של האצות ,יחקרו את התנאים האופטימליים
לגידול אצות ,יבחנו את יכולת האצות לגדול על מים מושבים ולנקותם תוך כדי כך ,וינסו
טכנולוגיות בעזרתן אנו מבקשים להאיץ את קצב הגידול של האצות.
כמבוא לתכנית ירכשו התלמידים ידע אודות עולם האצות המיקרוסקופיות ,חשיבותן לאיזון
האקולוגי והפוטנציאל הגלום בהן לשימושי האדם .בחלקה הראשון של התכנית ,יתכננו ויקימו
התלמידים ניסויים הבוחנים את תנאי הגידול של האצות ,מתוך מטרה להכיר את צרכי האצה
ואת תהליך הגידול .בחלקה השני של התכנית ,יתכננו ויקימו התלמידים פרויקטים  /מחקרים
מתקדמים ,המבוססים על רעיונות אותם יעלו בעצמם ,האצת תהליכי הגידול של האצה ומציאת
דרכים יעילות יותר לגדל אצות .בסיכום התכנית ,יציגו התלמידים את תוצרי הלמידה (מצגות /
פרויקטים) בפני קהל.

למידע נוסף:


דף בנושא מיקרו אצות באתר החממה האקולוגית  -כאן



כתבה שהוכנה בערוץ  8אודות חקר האצות על ידי תלמידים יהודים וערבים בחממה (בערבית,
עם תרגום לעברית)  -כאן
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"חושבים טיפה"
חקר שיטות ברות-קיימא לטיפול במים ואתגר המים
בישראל

פרטים כלליים:
גילאים :ז'+
מס' המשתתפים85 :
מס' המפגשים( 8-88 :משך התכנית המאפשר ביצוע תהליך ניסוי שלם הינו לפחות  8מפגשים.
מפגשים נוספים מאפשרים להרחיב ולהעמיק את הידע ,לקשרו לאתגרים אמיתיים בהם עוסקים
בתעשייה ולאפשר למשתתפים לפתח רעיונות משלהם).
משך המפגש :שעה וחצי
תדירות המפגשים :אחת לשבוע
רקע :
ארץ ישראל נשתבחה בפירותיה ,אך מים חסרים לה...
מקורות המים של ישראל הולכים ומתדלדלים אל מול השימוש הגובר והולך במים לצרכי
חקלאות ,תעשיה ,משק הבית וצרכי האדם .פער זה מציב בפנינו אתגר אמיתי ,עמו מתמודדים
בעולם כולו – אתגר המים! מוסדות אקדמיים ,חברות וארגונים עוסקים במציאת פתרונות שונים
לאתגר המים ,ביניהם העוסקים בפיתוח מקורות חדשים (כגון התפלת מים) ,הפחתת השימושים
(חסכון במים) ושימוש חוזר במים (טיפול במי שפכים והשבתם לשימוש חקלאי).
במסגרת תכנית זו יכירו התלמידים את אתגר המים ,ויעסקו בחקר שיטות שונות המאפשרות
לטפל במים :לקחת מים "מלוכלכים" (בעלי זיהום אורגני ,לדוגמה מים בהם חיים דגים) ולנקות
מים אלו באמצעות צמחים ,חיידקים ,אצות ופילטרים .התלמידים יתנסו בפיתוח שיטות ברות
קיימא לטיפול במים ,והקמת מערכות המסייעות להתמודד עם אתגר המים ,על ידי שימוש חוזר
במים לחקלאות ולגידול דגים.
כמבוא לתכנית יחשפו התלמידים לאתגר המים ,לחשיבות הטיפול במים ,לאמצעים הנהוגים כיום
לטיפול במים וילמדו מושגים הנוגעים בחקלאות ,ביולוגיה וכימיה .בשלב הראשון של התכנית,
יתכננו ויקימו התלמידים בצוותים ניסויים הבוחנים שיטות ברות-קיימא לטיפול במים,
באמצעות צמחים ,חיידקים ואצות .בשלב השני ,יתכננו ויקימו התלמידים בצוותים פרויקטים
ומחקרים המבוססים על רעיונות התלמידים ,ומטרתם להציע שימוש יעיל במשק המים ,בין אם
מהפן של טיפול במים ,ובין אם מהפן של ייעול שיטות השקיה או ייעול תהליך גידול הדגים במים.
בסיכום התכנית ,יציגו התלמידים את תוצרי הלמידה (מצגות  /פרויקטים) בפני קהל.

למידע נוסף:
דף בנושא טיפול במים בחממה האקולוגית  -כאן
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"חקלאות העתיד"
תכנית חקר בנושא תנאי הגידול של הצמח ,הדברה ביולוגית וצמחי מרפא

פרטים כלליים:
גילאים :ג' -י"ב' (מורכבות ורמת התכנית תותאם לגיל התלמידים)
מס' המשתתפים85 :
מס' המפגשים81-11 :
ניתן לשלב בתכנית את התכנים הבאים:
א .ניסוי בתנאי הגידול של הצמח
ב .הדברה ביולוגית
ג .צמחי מרפא ,הפקת שמנים אתריים והכנת תוצרים כגון תרופות ,תמרוקים ועוד...
משך המפגש :שעה וחצי
תדירות המפגשים :אחת לשבוע

רקע :
אתגר המזון העולמי מעסיק כיום חוקרים ומומחים רבים בעולם ,המבקשים למצוא דרכים לגדל
מזון בדרכים יעילות יותר ,תוך הפחתת השימוש בחומרי הדברה ודישון כימיים והפחתת הנזק
הסביבתי והבריאותי הנלווה לשימוש בחומרים אלו.
תכנית לימוד זו נועדה לזמן לילדים התנסות מעשית וחווייתית בחקר מדעי ,באמצעות עיסוק
באתגר המזון ,בנושאי הצמח ,המים והסביבה .הלימוד יכלול תחומי מדע ,סביבה וקיימות,
בשילוב אתגרים מחשבתיים ומעשיים ,בלמידה פרטנית ובצוות .בשלב הראשון ירכשו התלמידים
רקע מדעי וחקלאי אודות אתגר המזון ,חלקי הצמח ,צרכי הצמח ותנאי הגידול בטבע ובחקלאות.
בשלב השני יעבדו התלמידים בצוותים ,יתכננו ויקימו ניסויים מדעיים הבוחנים תנאי גידול שונים
והשפעתם על קצב הגדילה של הצמח .בשלב השלישי ינתחו התלמידים את תוצאות הניסויים,
יסיקו מסקנות בהתייחס להשערות הניסוי ותוצאותיו ויציגום בפני קהל עמיתים.
התכנית מומלצת לבתי ספר וקבוצות המעוניינים לשים דגש על הקניית מיומנויות חקר והתנסות
בתכנון וביצוע ניסוי מדעי .העיסוק בצמחים מאפשר לפשט את המושגים של משתנה משפיע,
משתנה מושפע ,חזרות ,קבוצת ביקורת ועוד...
ניתן לשלב בתכנית תכנים מרתקים העוסקים בהדברה ביולוגית ואף לקיים ניסוי בהדברה
ביולוגית באמצעות חרקים מועילים .בנוסף ,ניתן לשלב פרק לימודי העוסק בצמחי מרפא ,הפקת
שמנים אתריים ,הכנת תוצרים שימושיים כגון תרופות ותמרוקים מחומרים טבעיים ,הקמת גינה
אורגנית – קהילתית ,הכרת צמחי מרפא ותבלין ארצישראליים ועוד...

למידע נוסף:
דף בנושא צרכי הצמח וצמחי מרפא בחממה האקולוגית  -כאן בנושא הדברה ביולוגית  -כאן
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"ביו-מימיקרי"
פיתוח פתרונות טכנולוגיים בהשראת הטבע

פרטים כלליים:
גילאים :ט'+
מס' המשתתפים85 :
מס' המפגשים11 :
משך המפגש :שעה וחצי
תדירות המפגשים :אחת לשבוע

רקע :
הרמב"ם ,לפני מאות שנים ,סבר שהטבע הוא ייצוג של האיזון ,הסימטריה והשלמות ,ושבלמידה
וחיקוי הטבע ,אצורה ההשראה לאדם השלם ,לסביבה האידיאלית ולחברה המוסרית.
ביומימיקרי ) (Bio=Life, Mimesis=imitateהינה דיסציפלינה רב-תחומית העוסקת בחיקוי
ולמידה מהטבע לפתרון בעיות בדרכים מקיימות .ביומימיקרי מקדמת חשיבה חדשנית הרואה
בטבע מקור לרעיונות ותורמת לטיפוח הזיקה לערכי קיימות וסביבה .תהליך ההמצאה
ה"ביומימיקרית" מתחיל בהתבוננות בתופעות ביולוגיות וחיבורן לבעיות טכנולוגיות וממשיך
ביישום הפתרונות הטבעיים לפתרון בעיות אנושיות.
במסגרת תכנית לימוד זו עוסקים התלמידים בלמידה בינתחומית ,מבוססת פרויקט ,המסייעת
בפיתוח חשיבה אנלוגית ,יצירתיות וביצוע הקשרים בין תחומי ידע שונים .בשלב הראשון ,ילמדו
התלמידים חומר רקע אשר ישמש אותם בהמשך ,והנוגע באבולוציה ,במתודיקת הביו-מימיקרי,
בחשיפה ובהתבוננות בפתרונות מדהימים המיושמים על ידי בעלי חיים וצמחים בטבע .בשלב
השני ,יחקרו התלמידים בצוותים מבנים של אורגניזמים שונים המצויים בחממה במטרה
להתחקות אחר הסיבות שבעטיין מעוצב האורגניזם דווקא כך ,ויקימו פרויקטים בצוותים
המדגימים את אשר למדו וחקרו .בשלב השלישי ,יתנסו התלמידים בפתרון בעיות-אמת ,אשר
מקורן במפעלים חקלאיים  ,כאשר הפתרון אותו יציעו התלמידים יתבסס על עקרונות החשיבה
וההמצאה הביו-מימטית.
התכנית תשלב תכנות ,הדפסה ושימוש במדפסת תלת-מימד להפקת מודלים של המצאות
התלמידים!

למידע נוסף:
לקריאת דברי הסיכום לתכנית ביו-מימיקרי לקבוצת י' מבי"ס מבואות עירון בחממה (תשע"ד)
לחצו כאן
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"ד"ר דג"
תכנית חקר בנושא גידול דגים והסביבה המימית
גילאים :ה' – י"ב
מס' המשתתפים( 85 :מורכבות ורמת התכנית תותאם לגיל התלמידים)
מס' המפגשים( 81-88 :משך התכנית המאפשר ביצוע תהליך ניסוי שלם הינו לפחות  81מפגשים.
מפגשים נוספים מאפשרים להרחיב ולהעמיק את הידע ,לקשרו לאתגרים אמיתיים בהם עוסקים
בתעשייה ולאפשר למשתתפים לפתח רעיונות משלהם).
משך המפגש :שעה וחצי
תדירות המפגשים :אחת לשבוע

רקע :
עולמם של הדגים מגוון ומרתק ,ומהווה מצע נהדר ללימוד אודות הטבע ,בעלי החיים ,איזון
אקולוגי ,מים ,חקלאות וקיימות .הלימוד המסקרן על עולמם של הדגים משתלב עם אתגר שימור
הדגה בעולם  ,הקורא לנו להכיר את עולם הדגים וסביבת המחיה המימית ,וללמוד כיצד לשמור
עליהם .זיהום מקורות מים ,דיג יתר והעדר פיקוח הביאו להעלמות מיני דגים והתמעטות
אוכלוסיות הדגה במקורות מים מתוקים ומלוחים על פני כדור הארץ .
תכנית זו עוסקת בנושא הדגים ,מיני דגים שונים ,דגי מים מתוקים ומלוחים ,המזון אותו הם
צורכים ,סביבת הגידול שלהם ,הצורך לטפל במי בריכת דגים ,ויחסי הגומלין בין דגים וצמחים
במערכת מים משולבת.
במפגשים הראשונים ילמדו התלמידים כקבוצה ,יחשפו לאתגר הדגה ולחשיבות השמירה על
הסביבות המימיות הטבעיות (מלוחות ומתוקות) .כמו כן ירכשו התלמידים ידע אודות מיני דגים,
צרכי הדגים והאקולוגיה בבריכת הדגים .לאחר מכן יעבדו התלמידים בצוותי לימוד ,אשר יתכננו
ויקימו מערכות "אקווה-פוניות" :מערכות מים משולבות לגידול דגים וצמחים ,בהן מתקיימת
סימביוזה מרתקת ,כאשר הדגים והצמחים מסייעים אחד לשני :הפרשות הדגים משמשות דשן
אורגני לצמחים (הדגים "מזינים" את הצמחים) ,ואלו בתורם "מנקים" את המים עבור הדגים.
כשלב מקדים להכנסת הדגים למערכת ,יעברו המשתתפים הסמכת "חקלאי מים" ויקבלו תעודת
"ד"ר דג" .במסגרת הסמכה זו ילמדו התלמידים להשתמש בערכות למדידת ערכי מים ,יתנסו
בכללי עבודה נכונה המונעת גרימת נזק לדגים ,ויתרגלו התמדה ,כבוד ואחריות הנדרשים בגידול
בעלי חיים .לאחר מכן יכניסו התלמידים דגים למערכת המשולבת ויפעילו אותה תוך שמירה על
האיזון בין הדגים לצמחים.
ניתן לשלב בתכנית את הנושאים הבאים :ניסוי בטיפול במים באמצעות צמחים וחיידקים | הקמה
של מערכות גידול המדמות בריכות דגים במכוני גידול דגים | גידול סרטנים | לימוד על האלמוגים.

למידע נוסף:
דף בנושא גידול דגים וחקלאות ימית בחממה האקולוגית  -כאן
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קסם בריכת הדגים
תכנית העשרה המשלבת לימוד תהליכים
ביולוגיים וסביבתיים עם יצירה אמנותית
עכשווית
גילאים :ט ,י'
מס' המשתתפים85 :
מס' המפגשים8-88 :
משך המפגש :שעה וחצי
תדירות המפגשים :אחת לשבוע

רקע :
החממה היא מקום בו אמנות ומדע הולכים יד ביד מאז ומעולם .למרות שנהוג להסתכל על שתי
'התרבויות' הללו כנפרדות ,הן למעשה מהוות שני צדדים של אותו מטבע .גם האמנים וגם המדענים
עוסקים באופנים לא שגרתיים בחקר .לשתי הקבוצות רעיונות יצירתיים והם מחפשים דרכים בלתי
שגרתיות להציג וליישם את רעיונותיהם .בעזרת המדע אנו יכולים לגלות את חוקי הטבע ודרכיו ,כאשר
האמנות מאפשרת לנו לתאר את רגשותינו ולהוסיף ליצירה המדעית תוכן ואנושיות שהופכים אותה
לנגישה וזמינה יותר.

מטרת הקורס ותוכנו:
מטרת הקורס היא חינוך התלמיד לראות את העולם והתופעות שבו דרך מבט רחב ,רב תחומי ועם זאת
מעמיק וביקורתי .במילים אחרות ,נלמד כיצד ניתן להדגים נושאים מדעיים דרך יצירות אמנות .מטרה
נוספת היא הגברת המודעות לאמנות דרך העיסוק בנושאים מדעיים .נלמד על שיטות עבודה של אמנים
שונים ומדענים שונים ש'עשו את הדרך' בין אמנות ומדע :לאונרדו דה וינצ'י ,ת'יאו יאנסן ,יעקב אגם,
ג'יימס טורל ועוד .בכל שיעור נעסוק ביצירה מעשית בה יוכלו התלמידים ליישם את הידע שנצבר.

שיטת ההוראה:
במסגרת השיעורים יוצגו נושאים שונים דרך יצירות אמנות .השיעור יתחלק לשני חלקים – עיוני ()8/1
ומעשי( .)6/1בסוף כל שיעור נסכם את מהלכו ונתכונן למפגש הבא.
בסיכום התכנית ,יציגו התלמידים את תוצרי הלמידה (מצגות  /פרויקטים) בפני קהל.
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"חקלאות ללא קרקע"
פיתוח ובחינת פתרונות לחקלאות ואקולוגיה בערים :אקווה-
פוניקה ,הידרו-פוניקה ,אירו-פוניקה וקירות ירוקים

פרטים כלליים:
גילאים :ו' -י"ב (מורכבות ורמת התכנית תותאם לגיל התלמידים)
מס' המשתתפים85 :
מס' המפגשים8-88 :
משך המפגש :שעה וחצי
תדירות המפגשים :אחת לשבוע

רקע :
תהליכי העיור המקיפים את מרבית המדינות על פני כדור הארץ מעמידים בפנינו אתגר מרתק:
כיצד נוכל "להביא" את החקלאות ,האקולוגיה והקיימות המעשית לערים? כיצד נוכל לגדל מזון
כאשר קיים מחסור בקרקע? להתמודד עם זיהום האוויר? לפתח דרכים לטפל במים כדי שנוכל
לעשות בהם שימוש חוזר לחקלאות ולנוי בערים?
במסגרת התכנית נעסוק ב אתגר מרתק זה ,באמצעות שילוב של למידה עיונית ומעשית בצוותים.
בשלב הראשון ,נלמד על המגמה המתרחבת של המעבר לערים ,על האתגרים שהיא מציבה בפנינו
בתחומי החקלאות ,הסביבה והחברה ,ועל הפתרונות אותם מפתחים ארכיטקטים ,מהנדסים,
חקלאים ,אנשי סביבה וחברה .בשלב השני ,נתכנן ונקים בצוותים מערכות אקולוגיות-חקלאיות
המתאימות לשימוש בערים ,וביניהן :הידרופוניקה – גידול חקלאי החוסך בקרקע .אקווה-פוניקה
– גידול משולב של צמחים ודגים במערכות מים משולבות (כאשר המים משמשים לגידול הדגים
ולהשקיית הצמחים ,הצמחים מנקים את המים "עבור" הדגים ,והפרשות הדגים משמשות דשן
לצמחים) .אירו-פוניקה – גידול צמחים כאשר שורשיהם חשופים באוויר" .קירות ירוקים" – גידול
צמחים לגובה ,בגינות אנכיות ,על פני קירות חיצוניים ופנימיים של בניינים ועל גגות .הפרויקטים
אותם יקימו התלמידים יוצגו בתערוכה בחממה.
התכנית תשלב תכנות ,הדפסה ושימוש במדפסת תלת-מימד להפקת מודלים של המצאות
התלמידים!

למידע נוסף:
לצפייה בסרטון של חברת  LIVINGREENהמסביר מהי מערכת אקווה-פונית לחצו כאן
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בדפים הבאים מוצגות סדנאות ההעשרה בחממה לשנת תשע"ה:

"חושבים טיפה"
סדנה חד-יומית העוסקת באתגר המים בישראל ,מקורות ושימושים ,והכוללת התנסות בהקמת
מערכות המציעות פתרונות חדשים לשימוש יעיל במים.

פרטים כלליים:
גילאים :ז'+
מס' המשתתפים61 :
משך המפגש :שעתיים וחצי
רקע :סדנת "חושבים טיפה" עוסקת בלימוד וחקר נושא
המים באופן חוויתי ,תוך חשיפה להיבטים שונים של הנושא ויישומם בישראל .המפגש כולל סדנא
מעשית ולימוד חקר ,וחלקים עיוניים המותאמים לצרכי התלמידים ולרקע המדעי אתו הם
מגיעים.

תכנית:
 .8מצגת ודיון :המים בישראל – מקורות ושימושים ,וטכנולוגיות ישראליות לניצול וחסכון
במים.
 .1פעילות מעשית בצוותים :התלמידים יעבדו בצוותים ,ויקימו מודלים של טכנולוגיות
ישראליות לשימוש יעיל במים .כל צוות יקבל משימה ייחודית במהלכה יתכנן ויקים את
המודל ,כשבין הנושאים גידול אצות במים לטובת הפקת ביו-דלקים ,הקמת מערכת לניקוי
מים בעזרת צמחים והקמת מערכת לגידול משולב ויעיל של צמחים ודגים.
 .6הצגת המודלים על ידי הצוותים בפני שאר הקבוצה.
 .1סיור מודרך בחממה ,במהלכו יכירו התלמידים מערכות שונות לגידול אצות במים ,מערכות
לטיפול במים באמצעים שונים ,ומערכות חקלאיות לגידול משולב של דגים וצמחים.

תכנים נוספים אותם ניתן לכלול בסדנה:


דף חוקר – פעילות מעשית בזוגות להכרת החממה באמצעות הרגליים ובדרך הגילוי



פעילות "שתיל עם פתיל" במהלכה יכינו התלמידים מערכת המדגימה את האופן בו "שותה"
הצמח ,בעזרת כוח הנימיות .את המערכות יקחו התלמידים עימם לבית הספר או לביתם.



מבט במיקרוסקופ לתוך טיפת מים אחת
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"אדם ומים במנשה"

– מסלול המים במנשה

סיור לימודי העוסק בקשר בין אדם ,מים ,התיישבות וסביבה כפי שהוא בא לידי ביטוי באזור
מנשה.

פרטים כלליים:
גילאים :ה'-י"ב (מורכבות ורמת התכנית תותאם לגיל
התלמידים)
מס' המשתתפים61 :
משך הסיור :שלוש שעות

רקע:
פרויקט השבת המים במנשה מהווה מקור לגאווה ומודל לחיקוי בקנה מידה ארצי .בנוסף
להשפעתו המשמעותית של הפרויקט על החקלאות ,הכלכלה והסביבה באזורנו ,הוא מזמן עיסוק
חינוכי באתגר המים הישראלי ,ויש בו כדי לחבר את התלמידים לסיפור של אזור מגוריהם ,בו
שזורים האדם והמים יחדיו.
התלמידים יעסקו בנושא המים בדרך חווייתית ומסקרנת ,המשלבת לימוד עיוני ומעשי בצוותים
וסיור מודרך .במסגרת הפעילות ניגע בנושאים הבאים :מקורות המים והתיישבות ,כיצד נוצר
מעין ,תלות מקורות המים בגשמים ,מגוון המינים באזורנו" ,לטבע אין פה" :הצורך במים על ידי
אורגניזמים שונים בטבע ,הסביבה הטבעית שלנו והאיומים עליה ,מסלול המים :מהמעין ,לנחל,
למכון טיהור שפכים (מט"ש) וחזרה לשדות ,זיהום מים ,פרויקט השבת המים במנשה :כיצד
מטפלים במים במט"ש מנשה ,ואילו שימושים נעשים במים המטופלים.

מסלול הפעילות:
א .בבית הספר – פתיחה והיכרות
ב .הקפצת אוטובוס לעין ארובות .פעילות בתל אסור ,בנושא הבנת הקשר בין התיישבות בעבר
ובהווה לבין הצורך הבסיסי במים .פעילות בעין ארובות בנושא מגוון המינים ,מקורות המים
שלנו והצרכנים השונים – מלבדנו -הזקוקים למקורות מים אלו.
ג .הקפצת אוטובוס לשדות עין שמר ,מול גבעת חביבה .הליכה דרך שדות עין שמר לבתי
לובזובסקי .פעילות בבתי לובזובסקי :המחזה  -סיפורו של אברהם לובזובסקי  -כיצד
התאפשרה הקמת ישובים רבים כל כך במרחב שהיה עני במים? משם המשך הליכה ברגל דרך
שדות הקיבוץ לרפת עין שמר ואל החממה.
ד .פעילות חווייתית "דף חוקר" בחממה האקולוגית.
ה .סיכום פעילות בחממה האקולוגית.
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סדנאות חד יומיות

"אדם ומים במנשה"

– ביקור במט"ש מנשה ופעילות

מעשית בחממה
פרטים כלליים:
גילאים :ח'+
מס' המשתתפים61 :
משך הסיור :שלוש שעות

רקע:
במסגרת הפעילות יעסקו התלמידים בנושא המים בדרך חווייתית ומסקרנת ,המשלבת לימוד
עיוני ומעשי בצוותים ,יחד עם סיור במט"ש מנשה .ניגע בנושאים :מקורות המים בישראל ודרכי
השימוש בהם ,פרויקט השבת המים במנשה :כיצד מטפלים במים במט"ש מנשה ,ואילו שימושים
נעשים במים המטופלים .כן נכיר שיטות נוספות לטיפול במים ולניצול מים לחקלאות ימית
ולייצור מזון.

מסלול הפעילות:
א .בבית הספר – פתיחה והיכרות.
ב .נסיעה למט"ש (מפעל טיהור שפכים) גן שמואל .סיור מודרך במקום ,אשר יעסוק בסיבות
להקמתו של פרויקט השבת המים במנשה ,כיצד מטפלים במים במט"ש ,אילו שימושים
נעשים במים המטופלים ,וחשיבות המט"ש בהיבטים של חקלאות ,כלכלה וסביבה באזורנו.
ג .נסיעה לחממה :פעילות מעשית "חושבים טיפה" בחממה האקולוגית (לפירוט ראה עמ' 81
בחוברת זו ,סדנת "חושבים טיפה").
ד .סיכום הפעילות בחממה.
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סדנאות חד יומיות

סדנא חווייתית בנושא יצירתיות וביטוי עצמי

פרטים כלליים:
גילאים :כיתות ז'-י"ב ,מגמות אמנות או קבוצות
נוער.
מס' המשתתפים :עד 15
משך הסדנה :שלוש שעות
הנחיה :עתר גבע ,אמן פעיל ,בעל תואר שני באמנות
מ"בצלאל" ,מורה לאמנות ורכז מגמת האמנות של בי"ס "גימנסיה הרצליה"

רקע:
לאורך ההיסטוריה הקצרה של מדינת ישראל קמו אנשים רבים ואמרו את אשר על ליבם,
והצליחו להשפיע על סדר היום הלאומי והשיח הציבורי .להיות אזרח פעיל משמעו לקחת חלק
פעיל במתרחש ,לנקוט עמדה ולהביע אותה בפומבי.
בסדנא יביאו התלמידים לידי ביטוי את דעתם על המתרחש בארץ ,יחוו ויחליפו מסרים ביניהם
תוך כדי עשייה אמנותית בועטת ועכשווית.

תכנית:
א .התכנסות בחממה ,היכרות עם המדריך ,הכרת החממה (דף חוקר) והסבר על תכנית היום.
 .1שיחה ומצגת  -דיון בנושא הקשר בין מחאות וביטוי אמנותי שלהן בישראל
 .6פעילות מעשית בצוותים :כל צוות יבחר נושא עליו הוא מעוניין להביע דעה ,וכן יבחר כלי
אמנותי לביטוי .כל צוות יכין פרזנטציה ויציג את עמדותיו באמצעות כלי הביטוי שבחר.
 .1תערוכת יצירות.
 .5סיכום
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סדנאות חד יומיות

"סודות מהמטבח של אייזיק ניוטון"
סדנה העוסקת במבוא למדעים באמצעות ביצוע ניסויים מדעיים הנוגעים בביולוגיה ,כימיה
ופיזיקה .מתאימה במיוחד לקראת בחירת התלמידים במגמות לתיכון.

פרטים כלליים:
גילאים :כיתות ט'+
מס' המשתתפים :עד 11
משך הסדנה :שעתיים

רקע:
העולם הסובב אותנו מלא בתופעות הנראות לנו טבעיות ומובנות מאליהן .בהתבוננות חקרנית ,הן
מפליאות ומעוררות השתאות ממש! באמצעות ניסויים פשוטים ושימוש במכשירי ניטור ומדידה,
נגלה בסדנה זו מהעולם הסובב אותנו ,במבט מדעי המדגיש בכל פעם ממד הסתכלות שונה:
ביולוגי ,פיזיקלי וכימי .הסדנה משלבת לימוד עיוני המלווה בהדגמות יחד עם ביצוע מעשי של
ניסויים פשוטים בצוותים ,ומתאימה לתלמידי חטיבת הביניים ,כתכנית חשיפה למדעים וכתכנית
הכנה לקראת בחירה במגמות.
תכנית:

א .היכרות והסבר על הסדנה ומטרותיה
ב .סדנה עיונית :על ביולוגיה ,פיזיקה וכימיה וביצוע ניסויים הממחישים עקרונות מכל תחום
ג .עבודה בצוותים :תחנות ניסוי :פיזיקה ,ביולוגיה וכימיה
ד .סיכום פרק הניסויים
ה .סיור מודרך בחממה ומבט לתוך טיפת מים בעזרת המיקרוסקופ ,נראה אצות חד תאיות
יפהפיות ויצורים מיקרוסקופיים מרתקים – זאופלנקטון.
ו .סיכום
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סדנאות חד יומיות

"קסם רפואת הטבע"
סדנה חווייתית להכרת צמחי מרפא ולהפקת שמנים אתריים

פרטים כלליים:
גילאים :כיתות ג' -ז' (מורכבות ורמת התכנית תותאם
לגיל התלמידים)
מס' המשתתפים :עד 61
משך הסדנה :שעתיים
הנחיה :דיקלה באשר ,למדה והתנסתה שמונה שנים באופן עצמאי ומעשי ברפואת הצמחים
והרוקחות הטבעית בארץ ובחו"ל .בעלת דיפלומה בינלאומית בארומה תרפיה ,עיסוי רפואי
הוליסטי ורוקחות טבעית .מדריכת קבוצות חקר בחממה.

רקע:
בזמנים עברו ,נסמך האדם על הטבע ,חי בקרבו ולמד להכיר את נפלאותיו .ככורח המציאות ,למד
לעשות שימוש בצמחים למגוון צרכי היומיום ,כמזון ,כמקור לתרופות ,לטיפוח ,ליופי ,לטוויית
חבלים ועוד . ..כחלק מתלותו בטבע ובסביבה בה חי ,למד האדם להתייחס בכבוד לחי ,לצומח
ולדומם אשר סביבו ,לטפח את האדמה" ,לעבדה ולשומרה" .עם השנים ,אפשרה התפתחות
הטכנולוגיה לאדם להתנתק מתלותו בטבע ולהימנע מהסכנות עמן התמודד בעבר .יחד עם תהליך
זה ,דומה ששכח גם חלק מנפלאותיו ויתרונותיו של הטבע...
סדנה זו מבוססת על הידע העתיק אותו צברו קהילות אשר שמרו את סודותיהן ותובנותיהן באשר
לנפלאות הטבע! נלמד להכיר צמחי מרפא ותבלין הגדלים בסביבתנו ,נראה כיצד מפיקים שמן
במזקקת שמנים במעבדת החממה ,נריח ונחוש את השמן הצמחי ונתנסה בהפקת תוצרים בעצמנו,
אותם ייקחו המשתתפים עמם בסוף הסדנה!

תכנית:
א .פתיחה ,מעגל היכרות עם מגוון צמחי מרפא ,שמנים ודוגמאות לצמחים
ב .פעילות "דף חוקר" בזוגות ,להכרת החממה בדרך הגילוי
ג .הדגמה :זיקוק שמנים במעבדת החממה והרחת שמנים שונים
ד .פעילות מעשית  :8 -הכנת מטהרי אוויר טבעיים!
ה .פעילות מעשית  :1 -הכנת שקיקי ריח צמחיים להרחקת יתושים לבית ולגינה!
ו .סיכום
התלמידים ייקחו את התוצרים עימם לביתם בסוף הפעילות.
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סדנאות חד יומיות

"בונים עתיד ירוק"
סדנה חווייתית המשלבת לימוד עיוני ומעשי בצוותים ,סביב השאלה :כיצד ייראו ערי העתיד?

פרטים כלליים:
גילאים :כיתות ה'-ח' (מורכבות ורמת התכנית תותאם לגיל
התלמידים)
מס' המשתתפים :עד 61
משך הסדנה :שעתיים וחצי

רקע:
סדנת בונים עתיד ירוק עוסקת בלימוד רעיונות ועקרונות התכנון הסביבתי ,ומשלבת חשיבה
ולימוד אינטלקטואלי יחד עם פעילות מעשית וחווייתית בצוותים .המשתתפים יכירו מספר
רעיונות מרכזיים העומדים בבסיס התכנון הסביבתי ,יתכננו ויקימו "ערים ירוקות עתידיות"
הצפות על פני המים .בנוסף יסיירו המשתתפים בחממה האקולוגית ,וילמדו על מערכות
אקולוגיות וטכנולוגיות שונות העוסקות במים ,סביבה וחקלאות.

תכנית:
 .8היכרות והסבר כללי על הסדנא והחממה האקולוגית.
 .1מצגת ושיחה בנושא תכנון סביבתי וטביעת רגל אקולוגית .מהם אתגרי הסביבה שלנו? כיצד
מתמודדים ארכיטקטים ,מהנדסים ואנשי סביבה עם האתגר של תכנון ועיצוב ערי העתיד?
 .6סדנא מעשית – בניית מודלים של ישובים עתידיים "ירוקים" .המשתתפים יעבדו
בצוותים ,סביב המשימה :לתכנן ולבנות מודל של עיר העתיד הנותנת מענה לכמה שיותר
אתגרים סביבתיים .את הערים יתכננו הצוותים כך שיצופו על המים!
.1

תערוכת פרויקטים והצגתם ע"י המשתתפים :הצוותים יניחו את הערים אותן תכננו ובנו
על פני משטחים צפים בבריכת החממה ,ויציגו את הערים ותכנונם ,והרעיונות אותם
בחרו לכלול ב"עיר העתיד" ,שעמדו בבסיס התכנון.

 .5סיכום וסיור בחממה
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"כוח השמש"
סדנה מעשית בנושא אנרגיה סולארית ואנרגיה מתחדשת

פרטים כלליים:
גילאים :ז'+
מס' המשתתפים61 :
משך המפגש :שעתיים וחצי

רקע:
סדנת "כוח השמש" חושפת בפני התלמידים באופן מעשי וחוויתי את האפשרות לניצול אנרגיית
השמש לטובת האדם .הסדנא כוללת תכנים המשלבים המצאה ,בניה וחקר ,ותכנים במתכונת של
הרצאה ודיון ,ומותאמת לצרכי התלמידים ולרקע המדעי אתו הם מגיעים.
בסדנה יחקרו התלמידים מערכת סולארית חשמלית עובדת ,ייבנו בעצמם מערכות קטנות ויתנסו
בשיטות נוספות לניצול אנרגיית השמש.

תכנית:
 .8מצגת ודיון :אנרגיית השמש כתחליף לאנרגיה "מזהמת"
 .1פעילות מעשית בצוותים -התלמידים יעברו בצוותים בין תחנות עבודה המציגות שיטות
שונות לשימוש באנרגיית השמש:


חקר ביצועים של מערכת פוטווולטאית (פאנל סולארי לייצור חשמל) כתלות
בזוויות השמש  /עצמות התאורה.



בניית תנור שמש



חריכת גזע באמצעות ריכוז קרני השמש

 .6פעילות מעשית בצוותים – בניית רכבים סולאריים ותחרות בין הקבוצות
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צוות ההדרכה
גל דישון
מדריך חקר ומנהל מדעי
בעל תואר שני לביולוגיה ימית מאונ' בר-אילן ,סטודנט לדוקטורט במדעי הים באונ ,חיפה.
איתמר אבישי
מדריך קבוצות חקר וביו-מימיקרי
בעל תואר שני בביולוגיה ימית מאונ' בר-אילן
רוואן ביאדסה
מדריכת קבוצות חקר בנושא הצמח
בעלת תואר ראשון במדעים מדויקים ממכללת אלקאסמי.
עתר גבע
מנהל טכני ומדריך חממה לתחומי האמנות.
בוגר התכנית לתואר שני ולימודי המשך באמנות וצילום – בצלאל .עושה ומלמד אמנות ,מציג
בתערוכות בארץ ובעולם .זוכה פרס אמן בקהילה מטעם משרד המדע ,התרבות והספורט לשנים
 ,1111-1188רכז המגמה לאמנות בגימנסיה הרצליה.
דיקלה באשר
מדריכת קבוצות חקר בחממה מתמחה בנושא צמחי מרפא
בעלת דיפלומה בינלאומית בארומה תרפיה ,עיסוי רפואי הוליסטי ורוקחות טבעית.
ביאן מסארווה
בעלת תואר ראשון בהוראת המדעים ממכללת אל-קאסמי
נועם גבע
מנהל החממה ,מדריך בחממה תלמידי חינוך מיוחד
בעל תואר ראשון בכלכלה ומדעי המדינה מאונ' תל-אביב.
טל חן
מדריכת חקר בחממה
בעלת תואר ראשון בחינוך בלתי פורמאלי ממכללת בית-ברל ,תעודת הוראה לחטיבה העליונה
בסביבה וחקלאות וסטודנטית לתואר שני בבית ספר פורטר ללימודי סביבה.
דניאל שטיבל
מדריך לתחום הדפסה בתלת-מימד ,מחשוב הנדסה וטכנולוגיה
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מומחים המלווים את תהליך הלמידה:
ד"ר בני טלטש – תחום המים והאצות
ד"ר חנן סלע – חקלאות וחיטת הבר
ד"ר הישאם יונס – חקלאות
ד"ר אילנה עירון – ביולוגיה
איתי עברי  -לטימריה– אצות וחקלאות ימית
שאולי אביאל –  – Bio-Beeהדברה ביולוגית
ד"ר אסף ורדי – מכון וויצמן – גשם ירוק
ד"ר אלי קלמנזון – ערכות NOVA
שי פישביין – ערכות  NOVAוחניכת תלמידים אישית
ד"ר אלישע תלאור – הפקולטה לחקלאות ברחובות
ד"ר דני סימון וד"ר טובית סימון – אונ' תל-אביב וסמינר הקיבוצים

מפעלים מהם אנו שואבים אתגרים לתלמידים:
גלעם
גן שמואל מזון
BIO-BEE
מצרפלס
Algaecore
Green Start
לטימריה
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תומכים בפעילות החממה :משרד החינוך ,המינהל לחינוך התישבותי ,מינהלת
חברה ונוער ,המועצה האזורית מנשה ,קיבוץ עין שמר ,גבעת חביבה ,קרן ברכה ,קרן
יק"א בישראל ,קרן חבצלת ,יוזמות חינוך ימין אורד,Evert Van Der Bergh ,
 ,PEFהמפעלים "גלעם"" ,גן שמואל מזון" ,BIO-BEE ,החברות "לטימריה",
" ,Green Startפורייה"" ,יזראל אקספרטס" ,גדעון ידין ,מאירק'ה ,עמותת
רות"ם ,ערי חינוך ,מיכה נווה חממיות ,נביל וגאידה חנא .מנהלי בתי הספר,
המורים ,ההורים ולכל המתנדבים ,הידידים והשותפים!
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נשמח לשתף פעולה!
לפרטים נוספים:
נועם גבע
מנהל החממה האקולוגית בעין שמר
gevanoam@gmail.com
0523-750979

כתובת:
החממה האקולוגית בעין שמר (ע"ר)
קיבוץ עין שמר
ד.נ .מנשה ,מיקוד68883 :

משרד (חנה):
טל'  /פקס11-3611831 :
דוא"לhamama@mevoot-eron.org :
אתר אינטרנטwww.greenhouse.org.il :
דף פייסבוק  -כאן
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