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משפחה עסוקה בימים

סביב הכפרהירוק.
הילדים פשוטיעמרועל גבעה

משמעותית והרת

ויבינו כיצדתהליךהעיורנוגע בגדרות הכפר,

כמעט כל
אלה
הקייטנה שלהילדים
גורל
בסוגיה

מפיגלילות

של

להסתפק
אקולוגיבתיכון ,והוא מאפיין
לחינוך
ראש האגף
אלינו מהר מדי .עידן השוקו
והלחמניה כמעט
ולחמניה ובטבילה
את שטח הקייטנה כאתר טבע בעלאלמנטים
העולם במתכונתו המיושנת והשמרנית,
פס מן
בבריכה כדי להעסיק
ייחודיים :הוא מכיל את שדה הנרקיסים הג־
$TS1$הגרול$TS1$
ומלבד הריגושים האינסופיים שהמבוגרים נדר־
$TS1$נדרשים$TS1$
שנה
000,2
$DN2$הגרול$DN2$בישראל ,מערות קבורה בנות
רול
$DN2$נדרשים $DN2$לספק
שים
לצעירים חסרי המנוח מחוץלשעות
את הילדים בקיץ.
וממלכה שלרו־חיים.
מתפתחת בשנים האחרו־
$TS1$האחרונות$TS1$
המקובלות,
הקייטנה
בית הספרמפעיל כמהלך השנה מגמהלמנ־
$TS1$למנהיגות$TS1$
$DN2$האחרונות $DN2$ההכרה שאי אפשר להשאיר בידיהילדים
נות
בקייטנה של בית
היגות
רק
פעילויות בוקר כמו בריכה ,סרט וישיבה
$DN2$למנהיגות $DN2$סביבתית .במסגרתה 800ילדים עורכים
הספר החקלאי הכפר
בקביעות בשטח
מול המחשב ,שלא לדבר על ישיבה על ברז־
$TS1$ברזלים$TS1$
פעילותערכית־חינוכית
לאזור שהם חייםבו .חלק מאותם
$DN2$ברזלים $DN2$ושוטטות חסרת תוחלת ברחוב,
לים
$DN2$שמעוררת $DN2$מודעות
עוררת
שעלולות
הירוק מציעים לילדים
תלמידים ישמשו מדריכים בקייטנה וירתמו את
להביאלצרות.
לצילוםותיעוד של פרפרים
הקייטנים הקטנים
הקייטנה של בית הספרהחקלאי הכפר הירוק
קרפדות
להכיר מקרוב
לטובת עבודת תואר שני של סטודנטים ממכון
אקולוגיתלתל־
$TS1$לתלמידי$TS1$
תציע בחופשה הקרובה תוכנית
תל־אביב.
פורטר באוניברסיטת
לצעירים חשיפה
ומעלה ותאפשר
$DN2$לתלמידי $DN2$כיתה א׳
מידי
ותנשמות ולתעד
כמו כןיעזרוהילדים בהפצת פרחי בר מקו־
$TS1$מקומיים$TS1$,
כמעט ראשונהלערכי טבעוחקלאות בסביבה
פרפרים כדי להפוך
$DN2$מקומיים $DN2$,האופייניים לבתי
מיים,
אשר מוקפתתהליכים אורבניים מואצים אבל
הגידול באזור השרון,
אשר כמעט נכחדו במשך השנים בעקבות פיתוח
מצליחה לשמור על אופייההחקלאי.
את החיבור של ״מה
עירוני מואץ .בכפר הירוק שילשו בשנים הא־
$TS1$האחרונות$TS1$
לביא ,מחנךומנהל מתחם
יורם
׳׳לגעת בטבע״
$DN2$האחרונות $DN2$את כמות הזרעים של צמח נכחד בשם
חרונות
005,1
בבית הספר,שלומדים בו במשך השנה כ־
עשיתי בחופש הגדול״
חומעתהאווירון ,שנצפה רק באזור שבין רש־
$TS1$רשפון$TS1$
ליצור בקייטנת הקיץ הקרובה את
ילדים ,מבקש
קצת יותר
למשמעות
לפולג,וסייעו לרשות הטבע והגניםלהביא
פון
$DN2$רשפון$DN2$
הילדים עם גושי הבנייה
המפגשהבלתינמנע של
בשוקו
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נוכח

חופשת

הקיץ

המתקרבת

את

וער צפונה

התוכניתהאקולוגית

רמת השרון.

הכין רוני שושן,

שמ־
$TS1$שמעוררת$TS1$
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לנקודות

ההשבהארסנלזרעים ענק במקום אותן

מאות בודדות שהיו בהישג יד

קורםלכן.

הילדיםזרעים מהשדות
במהלך הקייטנה יאספו
לזרוע תור־
$TS1$תורמוס$TS1$
ויוכלו
שהתפתח בהם בנק הזרעים

האקולוגית ,שיכולה
הפעילות החווייתית
להכיל כ־ 500ילדיםויותר ,תהיה רק חלק מסדר
היום

המלא

ותימשך כ־

שעות .היא

תשתלב

גם עםטיול טרקטור לשרה אבטיחים ועם

שאר

מוס
$DN2$תורמוס$DN2$
ארץ־ישראלי או תורמוס צרעלים באדניותפעילויות
לילדיהם בקיץ ,אבל
מעוניינים בסידור נוח
רבים
ובחצרות או למסור זרעים במתנהלחבריהם
לא טורחיםלבדוק את סדרהיום,ולפיכךהחל־
$TS1$החליטו$TS1$
כחלק ממנגנון ההפצה והריבוי .נוסף על כך
$DN2$החליטו $DN2$במוסר לצקת תכנים רבים יותר הקשורים
יטו
מפעילות חווייתית לא שגרתית
ייהנוהילדים
שמטרתן
לשימור סביבה על חשבון
לעקוב מקרוב אחר
יוכלו
לילה ,שבה
כמו ספארי
פעילויות
כיףבלבד.
חיי הלילה של ינשוף העצים ,לצפות במעוף
ולשמוע אתיללות התנים.
גחליליות
אביעד פוהורילס

קייטנה מוכרות.לביא מציין כי הורים

באחת

הכפר

מפינות

נחפרה

בריכת חורף,

וגם אם היא תהיה יבשה בחודשי הקיץ ייחש־
$TS1$ייחשפו$TS1$
$DN2$ייחשפו$DN2$הילדים לקרפרות ולשאר דו־חיים המצויים
פו

בסכנת הכחדה .חפירת הבריכה נועדה לאפשר
לדו־חייםלהתרבות ,ובין פברוארלמאי ,החו־
$TS1$החורשים$TS1$
רשים
$DN2$החורשים$DN2$

שלבי

שבהם

הראשן הופרלבוגר,לעקוב

אחר

ההתפתחות.

לביא מספר כיהילדים

ייחשפולעולם חי די

בשטחיםהחקלאיים ושומר על

גדול שמתקיים
אקולוגית
סביבה
קינון לתנשמות שניזונות מעכברי שדה ומסוגי
נברנים ,ובמקום להשתמש בפתיונות
ורעלים
ביולוגית.
מושגתהליך טבעי של הדברה
מאוזנת.

בבית

ליצור
הכפר

העיור

כר למשל

נבנו בתי

ילדים,

הספר ,שלומדים
את
המפגש הבלתי נמנע של הילדים עם גושי הבנייה סביב
הירוק .הילדים פשוט יעמדו על גבעה ויבינו כיצד תהליך
רמת השרון
בגדרות הכפר ,מפי גלילות ועד צפון
נוגע
בו

במשך

השנה כ־
005,1

מבקשים

