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 עוברים ללמוד בחורשה ליד בית הספר

פרויקט טבע עירוני בפרדס חנה כרכור במערכת 
 החינוך המקומית

מאמצים אתרי טבע בישוב  תלמידים מבתי ספר
לקראת יצירת  , חוקרים אותם ומטפחים אותםמקומיים

 שביל טבע עירוני

תלמידי בתי הספר הממלכתיים בפרדס חנה כרכור יוצאים בחודשים האחרונים לשיעורי לימוד 
חורשות, בריכות חורף, שדות ובתי גידול למיני חי מקומיים. את הכיתה  -באתרי טבע מקומיים

ימוץ האתרים מחליפה החורשה ובמקום לשבת מול הלוח התלמידים יוצאים לחקר טיפוח וא
בשטח. פרויקט ייחודי זה הינו שלב נוסף בתהליך אותו מקדמת המועצה בשנים האחרונות 

סקר טבע עירוני קיום הפרויקט החל בלשימור וטיפוח הטבע העירוני וחשיפתו לציבור התושבים. 
 שזכה להיענות מרשימה בקרב התושבים ובעזרתו מופו מיני החי והצומח הייחודים לאזור. 

באמצעות שיתוף פעולה בין  הנוכחי הינו שילוב הפרויקט במערכת החינוך המקומית השלב
חודשים האחרונים החלו תלמידי מסגרת זו ב. בהיחידה לאיכות הסביבה לאגף החינוך במועצה

בי הישוב. מטרת הפרויקט היא "אימוץ" אתרי טבע מקומיים ברחהליך בתי הספר הממלכתיים ב
 .עבור כלל ציבור התושבים ע עירונישביל טב יצירה משותפת של

הפרויקט הייחודי משלב יציאה לטבע וכלים מתחום התקשוב ללמידה שיתופית בין בתי הספר 
במהלך התהליך כל השונים. לשם כך התקיים כנס של רכזי התקשוב ונבנה אתר אינטרנט ייעודי. 

 תקליטבך ת התהליא טח האימוץ שקיבל במסגרת הפרויקט ומתעדאת ש בית ספר עובד ומטפח
ומשתפים את בתי הספר את המידע שחקרו בשטח מרכזים התלמידים  השנהדיגיטלי. לאורך 

 מפגשים מקוונים.אמצעות עבודות משותפות וב האחרים

את "שמורת  ו במסגרת התכניתתלמידי כיתה ה' בבית החינוך "שבילים" ע"ש מנחם בגין אימצ
ת האזור כולו. התלמידים חוקרים ולומדים על בעלי החורש" שריד של יער החורש שכיסה בעבר א

במהלך הסיורים בשמורה גילינו  החיים והצומח בחורש. תלמידי בית החינוך משתפים בחוויה : "
גזעים מסועפים. חקרנו מינים של חרקים ועכבישים וגילינו את  15עצי אלון ענקיים, בעלי 

של החורש ששמה הומוס. גילינו שההומוס ההבדלים ביניהם. באחד השיעורים חקרנו את האדמה 
גילינו פרחי תורמוס ""מורכב משלדים ושאריות בעלי חיים וצמחים שנערמים על האדמה. 

שמוסתרים בתוך צמחיה סבוכה שנדחקים על ידי צמחים פולשניים. גילינו ששטחי החמציצים 
 דים.מספרים התלמי "יה הטבעית של יער החורש. יהם חזקים ומשתלטים על הצמח

לאחר ראש המועצה חיים געש, ציין כי מדובר בפרויקט רחב היקף אליו נערכנו בשנים האחרונות. 
. שלב זה זהו שלב מרכזי וחשוב בתהליך קידום וטיפוח טבע עירוניעריכת סקר הטבע הנרחב 

חקר ויציאה לשטח פיתוח מיומנויות חיבור הילדים לסביבתם, פיתוח מודעות באמצעות  מעודד
. החיבור שבחרנו לבצע בין איכות הסביבה למערכת ובמקביל שמירה על הטבע הייחודי לנו בישוב

סביבתיים, פדגוגיים, חברתיים ואישיים . זוהי הזדמנות להוציא  -הוא בעל היבטים רביםהחינוך 
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את הילדים לטבע במסגרת הבית ספרית ולאפשר להם מרחב נוסף לגיבוש חוויות מעשירות 

 ילדות בטבע ליד הבית, בין העצים והשדות הירוקים שלנו, ולכך אין תחליף."  ציין געש.וזיכרונות 

מנהל היחידה לאיכות הסביבה ומחלקת פיקוח ואכיפה, אייל שני, הסביר לגבי התהליך שהוביל 
כרכור עושר עצום של מיני צמחים ובעלי חיים.  בפרדס חנה" לגיבוש הפרויקט "אימוץ מקום" :

כחלק מגיבוש ציביון הטבע העירוני ביישוב, חיפשנו פרויקט שיחבר בין הטבע לבין הקהילה.  
לשימחתנו, במערכת החינוך היישובית הרימו את הכפפה, וכל אחד מבתי הספר ביישוב בחר 

ם.  אנו רואים בנושא זה חשיבות באתר טבע עירוני אותו מאמץ בית הספר לאורך שנת הלימודי
 רבה לחיבור אמיתי למקום המיוחד בו אנו גרים.

המיזם הינו  וציינה כי :" חינוכיאגף החינוך במועצה, אילנה זגול, התייחסה להיבט ה תמנהל
יישובי, עוסק בערכים של מנהיגות , שייכות וקיימות ומטרתו יצירת שפה יישובית בנושא . זוהי 

ללמידה אחרת תוך שילוב מיומנויות של חקר ולמידה שיתופית מתוקשבת . הזדמנות נוספת 
התלמידים מפתחים אחריות כלפי המרחב הפיזי והקהילתי בו הם חיים ומתנסים באקטביזם 

 "סביבתי. –קהילתי -חברתי

בשמורה :" התלמידים משתפים לאורך השיעורים החל חיבור עמוק בין התלמידים לסביבהכך, 
יש מגוון גדול יחסית של מיני צמחים ובעלי חיים שגדלים וחיים בחורש הטבעי. אפשר להסתובב 

בשמורה ולרגע לשכוח שאנחנו נמצאים במרכז פרדס חנה.  עוד מעט גם הפרחים החד שנתיים 
יפרחו והשמורה תהיה צבעונית ומקסימה. בהמשך, אנחנו מתכננים לבצע עבודות שימור, נסמן 

מחים השונים ונשים שילוט לידם, נדלל את הצמחיה הפולשנית, נפתח דרכים חדשות את הצ
 " כתבו התלמידים על החוויה.וננקה את השמורה. 

  )ועבורנו( תלמידי בית החינוך אף מבקשים לפנות לציבור התושבים ולהעביר מסר החשוב עבורם
עיים שמהם אנחנו יכולים אנחנו שמחים שנשארו לנו פה בפרדס חנה עוד כמה מקומות טב" :

ללמוד על מה היה פה בעבר )ובעיקר ליהנות מהם(. ומבקשים מכם לשמור על הפינות החשובות 
 " והמיוחדות האלו. 

 על הפנייה חתומים תלמידי "אמץ מקום" בית חינוך "שבילים" ע"ש מנחם בגין.

 

 



 21/03/2016
 

 

 

 


