
  

 

  
  :הצעה למסגרות קבוצתיות    

  

  העשרה בתחומי הסביבה / ת הדרכה יופעילו
  
  

והיא אף , המפותח והמוביל בישראל בנושאי סביבה, גוף ההדרכה המקצועיהמועצה לישראל יפה היא 
. כזכיין הרשמי של משרד החינוך לפיתוח וביצוע תכניות לימודי הסביבה, כבר שנים רבות, משמשת

ל "י משרד הביטחון לשמש כגוף ההדרכה הרשמי והבלעדי של צה"ה נבחרה גם עהמועצה לישראל יפ
לאחרונה אף בחר אל גור במועצה לישראל יפה כזרוע הישראלית של הארגון המפיק את . לנושאי סביבה

  . שבסיסו בפעילות הדרכה והסברה, קמפיין האקלים המפורסם שלו
  

ציבורי בסביבה והנטייה להעמיק בתחום האחריות על בסיס יכולותיה בתחום זה ועם גבור העניין ה
לבניית פעילות העשרה למסגרות קבוצתיות ' ארגז כלים' פיתחה המועצה -סביבתית -החברתית

  : בעולמות הסביבה
  

  ועוד סיורים ,סדנאות, ימי עיון, המועצה מציעה עתה הרצאות 
  ,קהילתית-יה סביבתית כפעילות הפוגתית או כהשלמה לעשי- לגורמים משקיים ומוסדייםהן 

  . כחוגי פנאי–לקבוצות פרטיים והן 
  

:  לפעילותובונה לכל פונה הצעה ספציפיתקבוצה / הצוות המקצועי של המועצה מספק מענה לכל ארגון 
/ הזמנים ולתקציב של הארגון -ללוח, לרמה המקצועית הנדרשת, לציפיות, ההצעה מותאמת למטרות

אך , העומדות בפני עצמןתוכן -יחידותמ מורכבת,  היא מודולאריתהפעילות –מטבע הדברים . הקבוצה
  . קבוצתי וסביבתי בצידה, שרווח אישי חווייתיתמסכת עשויות להתלכד ל

  
 שתכליתה להמחיש את שפע האלטרנטיבות לתכנים )בהחלט-חלקית(בזה רשימת נושאים מצורפת 

עומדות ספור אפשרויות -איןכך ש, מישה גם היא ג–מתכונת הפעילות . שניתן לבחור כמרכיבי הפעילות
  . בפני הצוות והגורם המזמין

  
 של סגל אורגאני מיומן,  בתחומם בארץטובי המרצים והמומחיםלרשות המועצה בפעילות זו עומדים 

 הכל כדי – ןמגוו יםלמנט אמבחר זמינים ושפע של נושאים,  סרטים ומצגותשלל, מדריכים אקדמאים
  . פתחוויה עשירה ומאללספק 

  
הסביבה וסוגיות  במרכיבימרמה של התמצאות בסיסית  :יםגמישהיקף ועומק ב להתבצע יכולההפעילות 

עומק -עולמות תוכן מגוונים ועד להרצאותלתמציתית -ת פרקטיתהתייחסומו, ועד לרמת מומחים מקצועיים
וירה ובא, "פה בפארקשראל יי"במרכז הכנסים :  יכול להיות גמישמיקום הפעילותגם . בנושאים ספציפיים

  . לבחירת הגורם המזמין-או אחרת , שונה וירוקה
  

 קודש למימוש –ולפיכך כל הכנסותיה , ללא כוונת רווחהמועצה לישראל יפה היא עמותה ציבורית הפועלת 
  .  מחירים נוחיםגם מכי יהנה גורם המזמין המועצה לישראל יפה מבטיחה ל. לתועלת הציבורמטרותיה 

  
  

  ים נוספים ולבניית תכנית הדרכה לקבלת פרט
  il.org.yafa-israel@info: ל"ניתן לפנות לאיש הקשר שלך במועצה או בדוא
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  בנושאי סביבה פעילותימי רשימה חלקית של נושאים ותכנים להרכבת 
  

  הרצאות
  
  -פיתוח בר, פליטות פחמניות, טביעת רגל אקולוגית): ' ש1-2(  ס כניסה לעולם הירוק כרטי–מושגי יסוד בסביבה □    

  . מורה נבוכים-... עמעום גלובאלי  ,קיימא                                                                                
  .סקירה מקיפה אודות המושג הסביבתי המדובר ביותר): ' ש1(                             תחומית- הגישה הרב–קיימות □    
   עסקיהטמיע את נושא הסביבה במערך נאיך ): משך גמיש(                     ניהול סביבתי בעסק : על קצה המזלג□    

  .נימודרה                                                                                      
   .הרצאת מומחה): ' ד45(                           אודות שינויים אקלימיים בעולם □    
  .של אל גור" אמת מטרידה"דיון מונחה סביב תוכן הסרט ): ' ד45(  ? כמה זה מטריד אותנו: ההתחממות הגלובאלית□    
  הרצאת מומחה אודות בעיות ואתגרים עדכניים ): משך גמיש(                              אקטואליה סביבתית בישראל □    

  . בתחומי הסביבה בישראל                                                                              
  .שראלאודות הישגים סביבתיים בי: לשם שינוי ):' ש1(                   הרצאה בגוון אופטימי : לא הכל שחור□    
  .סקירה מקיפה ומאלפת מפי מומחה): משך גמיש(                                                     סביבה ובריאות □    
  .הרצאת מומחה): ' ד45(                  גיאופוליטיקה ופוליטיקה : משבר המים□    
  , הנחלים, מקורות ומפעלי מים בארץ: סקירה מקיפה): משך גמיש(                              חסר , יקר, נדרש: משאב המים□    

  .מגוון גישות לנושא ופתרונות למצוקה, איכות המים, צריכת מים                                                                              
  . יםבמ יםהרצאת מומחה אודות שיטות וצמחיה חסכני): ' ד45(                     גינון תואם אקלים : בצל משבר המים□    
  מה עומד מאחורי ; גם בעיר הסואנת מלווה אותנו הטבע): ' ד45(                                                       טבע עירוני □    

  ?המושג שחדר לחיינו                                                                              
  סקירת , מערכות אקולוגיות, מגוון המינים, המגוון הגנטי): ' ש1(                                           שימור המגוון הביולוגי □    

  .כלים ומדיניות, ת והפרעות לבתי גידולפגיעו, הכחדות                                                                              
  .תפיסות שונות של ניצול המרחב האורבאני ושלל דוגמאות): ' ש1(                   אסכולות רווחות וחדשניות : תכנון עיר□    
  , סביבה-עות עירהתפתחות ותופ: הרצאת מומחה מקיפה): ' ש1(                          קיימא - תכנון סביבתי ופיתוח בר□    

  . מוסדות, חקיקה, מפגעים, מושגים, מדדים                                                                              
  .הרצאת מומחה מאלפת): ' ש1(                  משאב יקר המציאות: שטחים פתוחים□    
   .פתרונות מתקדמים בתחוםומפגעים סוקר מומחה -חוקר): ' ש1(                                          זיהום קרקעות ושיקומן □    
  .הרצאת מומחה המקיפה מכלול היבטים עשיר): ' ש1(                            מטרדי קול ורעש , אויר וזיהומו□    
  אנרגיה ( סקירת מקורות חלופיים זמינים –הרצאת מומחה ): ' ש1(                      טכנולוגיות ויישומים –אנרגיה נקייה □    

  . ומגמות בתחום) ירוקה                                                                              
  .  לבחירת המזמין– סקירה ברמות וחתכים שונים): משך גמיש(                                תחבורה בת קיימא בישראל □    
  . הרצאת מומחה-סקירת אתגרים ופתרונות): ' ש1(                   ? לאן פנינו מועדות: הפסולת בישראל□    
     .רצון המזמין לםההרצאה יותאומיקוד עומק ): משך גמיש(                              על בנייה ירוקה ותקינה בתחום□    
  . הרצאה לבעלי מקצוע): ' ש1(                             שימוש בחומרים לבנייה ירוקה □    
   .הרצאה מפי מי שמנהלת אורח חיים מקיים בעיר): ' ד45(                                                     אקולוגיה עירונית □    
  . סקירה וטיפים– על התנהלות ירוקה ברמת הפרט): משך גמיש(                                       ?ה/כיצד אוכל להיות ירוק□    
  ומה זה דורש , מה זה;  כל אחד יכול–" מקיים"אורח חיים ): ' ש1(                        אורח חיים אחר : לחיות את השינוי□    

  .  הרצאה מעשירה? מאיתנו                                                                              
   .מייסד חווה אקולוגית על התנהלות מיוחדת בעידן הקיימות): ' ש1(                                   ר כתפיסת חיים 'קלצ- פרמה□    
  על סגולותיו הבריאותיות , ות האורגאניתעל החקלא): ' ש1(                                  ? על שום מה -מזון אורגאני □    

  .אני ועל הפיקוח בתחוםגוהסביבתיות של המזון האור                                                                              
   היא המסר העסקי הבולט של המהפכה הירוקה): משך גמיש(                                        יירוק חברות וארגונים □    

  ?מדוע היא חיונית ומהן תועלותיה, מהי פעולת יירוק: 21-המאה ה                                                                              
  .ון ועיצוב מקיימיםהרצאה מעניינת אודות תכנ): משך גמיש(   ...וקתכנון יר, שירות ירוק, עיצוב ירוק, מוצר ירוק□    
  .הרצאת מומחה): ' ש1(               כלכלה אקולוגית ומקומה בשינוי הנדרש□    
  , יעילות כלכלית, זכויות קניין בהם, אודות ערכם הכלכלי ):' ש1(                 היבטים כלכליים-משאבי טבע וסביבה □    

  .בעיות סביבה ומדיניות סביבתית                                                                             
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  .הגנה על הסביבה במשפט הבינלאומי והישראלי): ' ש1                           (עקרונות המשפט הסביבתי □    
  .סקירת מומחה מקיפה ומאלפת): משך גמיש(                                          תחיקה סביבתית □    
  .ותמריצים, המזהם משלם, עקרונות המיסוי הירוק):  משך גמיש(                                       מיסוי ירוק בישראל □    
  .הרצאת מומחה מרתקת): ' ש1(                                           אמנות וסביבה□    
  . יהעל כיצד הוא מגן גם ;נמנע עם הסביבה-ממשק בלתילצבא ): ' ד45(                                          ל והסביבה"צה□    

  
  סדנאות

  
  שפע . תכנון ותוצאה, שיקולים, פרוגרמה: תוח פרויקט אורבאני חשוב                                ני מקרה בתכנון עיר-חקר□    

  . יתן לשלב סיורי שטחנ; פרויקטים זמינים                                                                     
  ;שילוב הנושא הסביבתי כחלק ממערך השיווק בארגון: שיווק ירוק .  I   ): מפגשים2(על השוק הירוק ועל שיווק ירוק □    

                                                                           II .  זיהוי הזדמנויות עסקיות ירוקות.  
  ;מושגי יסוד וסקירת מפגעים בארגון.   I):  מפגשים4(סדנה להתנהלות ירוקה במשרד □    

                                                                           II   .בה סבי-ארגון מסחרי : השפעות גומלין;  
                                                                          III .  מה לעשות וכיצד לחסוך: יישום? 
                                                                         IV . סביבה כחלק מחזון הארגון .  

  
  פעילות משולבת סרטי קולנוע

  
  .וסקירת מגמות להפחתת פסולת) חלקית/ בגירסה מלאה (סרט קולנוע ): משך גמיש(            מכורים לפלסטיק □   

□     The Story of Stuff    )45על תרבות הצריכה ועל הפסולת ומה שביניהם; סרט אנימציה מאלף ודיון בצידו): ' ד.   
□    Waste = food           )50הסוקר בתמצית את , "מעריסה לעריסה"המסמך הסביבתי החשוב סרט אודות ): ' ד  

  .של התנועה הסביבתית של ימינו המסר המרכזי                                          
  .סרטו של ניצן הורביץ מוגש במסגרת דיון אודות עקרונות תכנון עיר מוטה סביבה): ' ש1(            אגדה אורבאנית     □
  . והתזונה שלנו, חקלאות מתועשת, סרט משעשע ומבריק על תירס מהונדס): ' ש1.5(                שלטון התירס    □
  להיות ירוק זו הפטריוטיות .  נותר רק לאמץ אותה–הטכנולוגיה הירוקה כבר כאן ): ' ש1(                 מכורים לנפט    □

  . האמריקאית החדשה                                          
  2007זוכה פרס הסרט הדוקומנטארי הטוב ביותר לשנת ; אודות המשאב האוזל) ' ש1.5 (                מפולת הנפט    □
  סרט דוקומנטארי אודות משברים סביבתיים עכשוויים וכיצד עשויה מחשבה יהודית ) ' ש1(               חובה מקודשת    □

  .       להתמודד עימם                                     
  מתוך (מלאכת הבחירה ; בזה אחר זה, וני קולנוע קצריםטמחרוזת גמישה של סר) משך גמיש(מקבצי סרטונים וקליפים     □

  .   והעריכה תתבצע בהלימה לדרישות המזמין) עשרות סרטים זמינים                                          
  

  מיוחדים
  
  סיור המציג היבטים אקולוגיים מגוונים ואת : מחקלאות קיומית לריאה ירוקה): כשעה וחצי(  סיור לאורך הירקון    □

  . ניתן לשלב שייט בירקון; שילוב הטבע בפארק                                     
  וניינים למערך נאמני הניקיון של המשרד להגנת ההליך הרשמי לצירוף מע ): שעות3-כ(הכשרת נאמני ניקיון     □

  .תעודות רשמיות תוענקנה למשתתפים). מבחן(ת ומשוב "שו, מצגת, הרצאה; הסביבה                                       
  אפשרות ; לדורותיהם" מגשים ישראל"הרצאות מרתקות של זוכי אות : אנשים מיוחדים בפרויקטים מרגשים    □
   .ים/ים לאתר/לשילוב סיור                                                                 
  .השלמה/ להמחשה :  בדגש על היבטים אקולוגיים-סיורים נוספים      □
  
  

   : לדוגמא– ימי פעילות
  
   ;)ותאפשרי בשילוב בני משפח( פעילות חווייתית מאורגנת ומודרכת – ניקוי חופים    □
  .פעילות מאורגנת בשיתוף מתנדבי המועצה לישראל יפה כסיוע לקהילה - ציבורי/ עירוני  טיפוח מתחם    □
  


