סיכום שנה
"פורום ירוק"
רמת-גן
תשע"ד

סיור במרכז לחינוך סביבתי בחירייה

סיור טבע עירוני בפארק הלאומי

סיור במוזיאון האדם והחי ברמת גן

ראשית תודות לשותפים ולשותפות שתרמו להצלחת הפורום:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

פנינה רפיד )המשרד להגנת הסביבה(
אורית איתיאל )מנהלת מחלקת החינוך היסודי(
ציפי בר שטרית )ס .מנהלת מחלקת החינוך היסודי(
אגף שפ"ע
ריבה ולדמן )מנהלת המרכז לחינוך סביבתי ,חירייה(
דורית ווליניץ )מנהלת ואוצרת מוזיאון האדם והחי(
חני שפנדורף ) רכזת חינוך ומדריכה ,מוזיאון האדם והחי(
דייזי יפתח )מנהלת החווה החקלאית ,רמת גן(
אביעד אלון )"כלכלת שירותים"(
עץ בעיר )הסימפוזיון(
דואן חנן )קומיונטי(
ד"ר דניאל נווה") -ציידים -לקטים"(

וכמובן לכן משתלמות יקרות...

"הפורום הירוק"
פורום של מורים המלמדים במערכת החינוך היסודית בעיר רמת-גן,
בעלי זיקה ומחויבות לקידום החינוך הסביבתי בעיר.
כבר בתחילת דרכו קיבל על עצמו הפורום הירוק לקדם את המטרות
הבאות:
•
•
•
•
•
•

הפיכת החינוך הסביבתי לנושא ערכי – לימודי בעל חשיבות ומשמעות בכל
בתי הספר המשתתפים.
פיתוח מוטיבציה בקרב הנהלות בתי הספר ,מורים עמיתים נוספים וכמובן
בקרב התלמידים לנקוט פעולות מעשיות למען שמירה על הסביבה.
עידוד פרויקטים בית-ספריים בהתאמה לייחודיות של כל בית ספר.
השתתפות בפרויקטים עירוניים לחיזוק הזיקה לעיר רמת-גן ולגורמים
העירוניים העוסקים בתחומי השמירה על הסביבה.
יצירת תשתית של קשר רציף בין המורים בפורום הכולל :שיתוף בידע,
דילמות ,ודרכי פעולה.
הרחבת מעגלי ההשפעה בקרב הקהילה.

נושא שנתי –מנהיגות
"מורים בדרך להובלת שינוי"

מפגש פתיחה הסימפוזיון –"מעוררים את החולם"
מרצה -צוות מנחים מעץ בעיר

הסימפוזיון  -סדנא לקידום נוכחות אנושית המבוססת על צדק
חברתי ,קיימות סביבתית והגשמה רוחני.
מטרת הסימפוזיון היא לקדם ולבסס חזון חדש לעתיד שלנו -
חברה המבוססת על עקרונות של צדק חברתי ,קיימות סביבתית
והגשמה רוחנית.
הסימפוזיון מניע אותנו ,באופן אישי וקהילתי ,לפעול ממקום של
הבנה ,חמלה ועוצמה -בסיס ממנו אפשר ליישם פתרונות ורעיונות
חדשים שיהפכו את החזון למציאות.
תוצאותיו האמתיות של הסימפוזיון מושגות על ידי כך שהוא מחבר
בין אנשים ומאפשר לנו לחלוק את ההשראה שלנו ,הידע
והרעיונות שלנו כך שכל אחד מאתנו נתמך להגשים את המטרות
המשותפות לכולנו.

מפגש מספר  -2כלכלה שיתופית.
מרצה :אביעד ארון

סתם בזבזתם....
לשם המחשה ,ניעזר במוצר נפוץ שקיים בלא מעט בתים בישראל -
המקדחה .רובנו רכשו את המוצר ,אבל כמה מאתנו עושים בו שימוש
תכוף? סביר להניח שאחוז מזערי .זוהי דוגמה מובהקת לצריכה מוטעית
– אנו רוכשים מוצר שכמעט ואין לנו שימוש בו .עלות הייצור והמקום
אותו תופס המוצר למעשה הופכים את הרכישה למיותרת בראייה
מאקרו-סביבתית.
לחלופין ,אם היינו גרים בבניין מגובש מבחינה חברתית או בקרב קהילה
סולידרית ,היינו משתפים את המוצרים שברשותנו וכך חוסכים בקנייה
של מוצרים שכמעט ואין לנו שימוש בהם .ומה רע במקדחה אחת
לבניין? תפיסה זו זכתה לכינוי "כלכלה שיתופית"

סדרת מפגשים  - 4+3ציידים לקטים
מרצה :ד"ר דניאל נווה
המעבר מאורח חיים המבוסס על צייד ולקט לאורח חיים המבוסס על חקלאות וגידול
בעלי-חיים מבויתים נתפס על ידי רבים כאחת ההתפתחויות המרכזיות בתולדות האדם.
מחקרים שונים מצביעים על כך שבנוסף לשינויים בכלכלת הקיום ולשינויים במישור
החברתי ,מעבר זה היה ועודנו כרוך בשינויים מפליגים בדרכי התפיסה וההבנה של
הסביבה .בסדנא בחנו את קשרי הגומלין בין כלכלה ,חברה ותפיסת הסביבה תוך
התמקדות בחברות ציידים-לקטים וחברות חקלאיות בנות זמננו .ובדקנו האם ובאיזה
אופן ההבנה של תהליכים אלו רלוונטית לחיים בחברות המודרנית והפוסט-מודרניות של
המאה ה.21 -
עיקרי הסדנא:
• בחינה והבנה של דפוסים שונים של יחסי אדם וסביבה בהקשרם התרבותי.
• התמקדות והעמקה ביחסי אדם-סביבה בקרב ציידים-לקטים.
• בחינה והבנה של השינוי שחל בתפיסת הסביבה עם המעבר לחיים חקלאיים.

מפגש מספר  – 5סיור במרכז לחינוך סביבתי בחירייה
מרצה :ריבה ולדמן

מפגש מספר  – 6ממנהיגות סביבתית לפרקטיקה
מרצה :דואן חנן
מהי מנהיגות?
מנהיגות היא יכולתו של אדם או קבוצת אנשים להוביל אנשים אחרים אל עבר מטרה משותפת.
מנהיגות ירוקה מהי?
מנהיגות ירוקה הינה יכולתו של אדם או קבוצת אנשים להוביל אנשים אחרים אל עבר מטרה
משותפת הקשורה בשמירה על הסביבה ובאקולוגיה.
ניצוצות של מנהיגות:
• מוטיבציה
• השראה
• חינוך

מפגש מספר  – 7מפגש סיכום במוזיאון האדם והחי
דורית ווליניץ ,חני שפנדורף

•
•
•
•

ברכות וסיכום שנה.
סיור במוזיאון האדם והחי ברמת גן.
הצגת עבודות הסיום של
המשתלמים.
סיור טבע עירוני בפארק הלאומי .

עבודות סיכום שנה "פורום ירוק" תשע"ד
יוזמות סביבתיות בהובלת משתתפי הפורום

תודה לכולם על שנה נפלאה ומלאה בעשייה סביבתית
"פורום ירוק" תשע"ד

ונתראה בשנה הבאה.....

