
 גן הקיימות במשגב

 תכנית פעילות

 ו"תשע

 ללומדים ומלמדים, למדריכים ,לקבוצות

 120הגן ועד  מגיל



  ששימש "בוסתן"ה  שכונה בשטח 90-ה שנות בסוף "נולד" הגן
   .פרי עצי מגוון והכיל ההיסעים לתחנת מעבר כתוואי

 
  מגוונים מרכיבים בו ונוספו אורגני באופן ,בהדרגה התפתח הגן

  ,אקולוגיות ברכות ,"האדמה ספינת" מבנה :הקיימות מעולם
  בשיתוף אלה כל .למאכל אורגניות גינות ,וטרסות שבילים

    .מהקהילה מתנדבים
 

  מקום ,ר'הפרמקלצ ברוח "מעשית קיימות" הוא הגן של החזון
  חומרים עם לעבוד :הקיימות סוד את ללמוד רבים ינהרו אליו

  קיימא בת תרבות וליצור לטפח ,ללמוד ,שיטות במגוון טבעיים
  מכריע תפקיד ובעל הטבעי המארג מן כחלק האדם את הרואה

   .כאחד בו

 עבודה ,חיים סביבת הקהילה עם יחד ליצור"

  הקיימות רעיונות על המבוססת ויצירה

 הרגל טביעת ולצמצום משאבים לשימור

  .האקולוגית



 מפגשים וסדנאות

לימוד והיכרות עם המבנים ומערכות  : סדנת בניה ירוקה
,  טיפול במים, חיסכון באנרגיה, חומרי הבנייה, הגן 
 .  צמחי תועלת ועוד 

 טאבוןסדנת בניה באדמה בכוללת הכנת לבנים ובניית. 

  הרצאות לאנשי מקצוע מתחום הבניה עם המתכננים

 . באזור" בניה ירוקה"בשילוב סיור  

 :בגן נמצאים שני מבנים בעלי עניין מיוחד
 

מבנה אקולוגי הראשון מסוגו  " ספינת אדמה"

 .בישראל שנבנה כולו מצמיגים וחומרי פסולת
 

בגישת  יחודייםהמשלב אלמנטים מרכז מבקרים 

, ומאפשר מגוון פעילות של למידה" הבנייה הירוקה"
 .  התנסות ופעילות קבוצתית



 סדנאות

נלמד כיצד כל אחד יכול  , ומשמעותו בחיי היום יום של כולנו שאלון טביעת רגל
 .באמצעים פשוטים לעשות ולפעול ולתרום את חלקו

 

נלמד על , נבשל ביחד, נכיר את ערוגות הירקות בגן: מהגינה למטבח ובחזרה
 .הקומפוסט ועל התהליך המעגלי שעובר המזון שלנו

 
מיחזור , מבתי דפוס ולימוד על שימוש חוזרהכנת סימניות מעודפי נייר 

 .  והפחתת פסולת במקור
 

(.  נעליים ופחיות שימורים, מגירות)שתילה במיכלים בשימוש חוזר : גינת גמדים
 .קומפוסט וניצור תנאי גידול משופרים, ייחורים, זריעה, נלמד ונתנסה בהנבטה

 
מזמן שיח בנושא  , התנסות בתהליך ייצור נייר מעיסת נייר ממוחזר: הכנת נייר

 . מיחזור והפרדה במקור

טביעת הרגל האקולוגית כמושג מפתח 

 בהבנת ההשפעה האנושית על הסביבה 

הבנת מיקומו במרחב , סיור מרתק בצפונותיו של הגן

הפעילות בנושא מזמנת  . והמרכיבים השזורים בו וסביבו

, זיהום: עיסוק בנושאים נוספים הקשורים לקיימות

,  הפרדת פסולת, תרבות הצריכה, אנרגיה מתחדשת

 .  מחזור ועוד



 סדנאות לימוד והתנסות

היכרות עם שלבי גלגולו של הפרפר  . 

  סיור להיכרות עם צמחים מושכי פרפרים בשלבי
 (.  צמחים פונדקאים וצמחי צוף)התפתחות שונים  

 מזון, מסתור)הבנת יחסי הגומלין בין פרפרים לפרחים ,
 (.   האבקה 

הבנת משמעות צבעי הפרפר. 

ייחודו של הפרפר כסמן לזיהום אוויר  . 

קרטון וניילון, הכנת פרפרים מנייר. 

חידוש שתילת צמחים, טיפוח הערוגה. 

חידון זיהוי פרפרים נפוצים  . 

 

 

 

 

 

בין משתלת גליל צמחים וגן שיתוף פעולה 

(  ביוזמת הגננת אביבה שפר)הילדים ברקפת 

תומכת  , הביא להקמת ערוגה מיוחדת

 .פרפרים

 



   סדנאות
נלמד על תהליך יצור הקומפוסט 

  נחקור את הקומפוסט בשלבים השונים 

   נשווה טמפרטורות 

 זהב"ומפרקים אותו ל" בזבל"נכיר את היצורים החיים " 

נבין את חשיבותו של הקומפוסט לאדמה ולצמחים  . 

 

ערוגה  )ניתן לשלב פעילות מעשית לבנייה של ערוגה בשכבות 
 . על כל שלביה( פוריה

, בכל ישובי משגב מפרידים שאריות מזון למיחזור

באמצעות קומפוסטר ביתי או פח חום המפונה לאתר  

הקומפוסט המיוצר עומד לרשות  . הקומפוסט המקומי

בגינה  , תושבים וחקלאים לטיוב והשבחת הקרקע

 .  ובשדה



 פעילויות וסיורים
 :במסגרת הביקור ניתן לשלב

יישובי" מרכז הפרדת פסולת"סיור ב    . 

במתקן איסוף פסולת אורגנית וייצור קומפוסט אזורי  . 

במפעל אקולוגיה לקהילה מוגנת למיחזור פסולת אלקטרונית . 

 (בד,עץ, קרטון, נייר)פעילות יצירה בחומרים בשימוש חוזר 

בכל יישובי משגב ובגן הקיימות מוצבים מתקני הפרדת  

המיישמים את  " זרמים"פסולת למיחזור למגוון רחב של 

עקרון צמצום טביעת כף הרגל האקולוגית במרחב 

 .   המועצה

 .  בסדנה נכיר אותם ואת חשיבותם



 פעילות
 השקיה עתיקות   מערכות המשחזרת , המים בגןסיור להכרת מערכת 

 את ברכת המים ואת היצורים החיים בה וסביבהנחקור  . 

באר הסודית"נלמד על צמחיית מים ב." 

נכיר את מערכת איסוף מי הגשמים. 

נכין עציצי פתיל לגידול צמחים תוך שימוש בתכונת הנימיות של המים  . 

 .המים מקור החיים לאדם ולטבע

ברחבי הגן קיימים מופעים שונים של מים וצמחיית מים  

  האוירה. המשתנים לאורך השנה ובחילופי העונות

המיוחדת של הגן מאפשרת לנו להכיר טוב יותר את  

, את חשיבות החיסכון במים, ההדרולוגיהמחזור 

מערכות לטיהור מים ושימוש חוזר בהם בטבע ובעזרת  

 .                                   הטכנולוגיה



 סדנאות מגוונות  
נשתמש בבדים וחוטים ממפעלי טקסטיל או ממיכלי : שקיות ריח

השימוש  , ייחודם, נלמד על צמחי תבלין. המיחזור בשילוב עם צמחי תבלין
 .  ונשמע סיפורים ואגדות מסמרי שיער, בערוגות הבשם

קומפוסט וזרעים של צמחי ארץ ישראל  , נשתמש בבוץ: כדורי זרעים
 .  בבית הספר ובבית, להגדלת המגוון הביולוגי בתחומי גן הקיימות

נחווה את  . הטבע סביבנו מלא צורות צבעים ומרקמים: צבע מהטבע
 . צמחים ופרחים, העושר הזה דרך יצירת צבעים מסוגי אדמה שונים

קליעה בחומרי טבע  / פשטידות לציפורים : יצירה בחומרים טבעיים
 .ליקוט עשבי מאכל ועוד/  דבוראות/ 

 סיפורים מפתיעים על הפינות השונות סיור הכרות עם הגן בשילוב
 .  פתירת חידות וניווט בין שבילי הגן, בגן

מגוון ביולוגי הוא מושג המתייחס לכל המערכות  

הוא כולל את שפע היצורים . האקולוגיות בכדור הארץ

מימי או  , ימי, יבשתי)מכל מקור , (אורגניזמים)החיים 

ואת יחסי הגומלין המורכבים בינם לבין עצמם ( אחר

 .ובינם לבין הסביבה



 קורסים מוצעים

במגוון  ( מפגשים 3-10)גן הקיימות מציע קורסים 

בכל קורס מקבלים המשתתפים כלים להפיכת  , נושאים

מתוך מודעות לצורך בשימור  , חייהם למקיימים יותר

 . משאבים גם לדורות הבאים

   ר'לפארמקלצמבוא 

ר הינה דרך חשיבה ושיטת עיצוב  'פרמקלצ
. ותכנון של מערכות אנושיות בנות קיימא

ייחודה הוא ביצירת הקשרים ויחסי גומלין  
בין המרכיבים השונים במערכת כך  

  .שמתקבל שלם הגדול מסך חלקיו

בוסתנאות  

הבוסתנאות היא תורת חיים "
שהתפתחה במזרח התיכון בעבר  

בסדנאות נלמדים כלים שונים  . הקדום
המחברים את הבית לגינה וכן על טיפול 

ייחורים ושתילה השקיה  , וגיזום עצים
 .והרכבות

קוסמטיקה טבעית  : 

היכרות עם צמחי תבלין וריח והשמנים  
המופקים מהם ליצירת מוצרי קוסמטיקה  

 .טבעיים

  ריהוט מחומרים ממוחזרים 

עיצוב וייצור רהיטים מחומרי פסולת  
.  כדוגמת אריזות קרטון ומשטחי עץ

הקרטונים הופכים לשולחן או שרפרף  
 ..וממשטח העץ מנגרים אדנית או מגש



 ?מי העושים במלאכה 

 
עובדי מחלקת קיימות וסביבה. 

הגננים של המועצה   . 

עובדי מחלקת אחזקה . 

מדריכים ומנחי סדנאות לילדים ולמבוגרים  . 

פ עם מחלקת החינוך לגיל הרך"שת. 

פ עם עם הגננות"שת. 

ס היסודי משגב"פ עם צוות ביה"שת. 

ס"פ עם רכזת החוגים במתנ"שת. 

פ עם רכז חוגי סיירות"שת . 

פ עם מחלקת תרבות והדוברת לפרסום ושיווק"שת. 

תרומת כלים לשימוש חוזר –" משומשו"פ עם חנות "שת.   

 



 מוזמנים ליצור קשר עם אגף הקיימות
 

 קהילה וסביבה
 

04-9902003 
nirit@misgav.org.il 
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