
 
 
 
 

 
 

 גיל תיכוןפעולה ל –קיימות וקהילה 

 מטרות 

 .סביבה-חברה-חיובי בין כלכלהקיימות על בסיס הקשר הההמשגת  .1
 יצירת הקשר הרעיוני בין קיימות לבין פיתוח החברה והקהילה.  .2
 האחר.  פיתוח העיסוק בקיימות ככלי לחיזוק המרקם החברתי ולאחריות על .3
 הכרות עם התנסויות שונות בתחום הקיימות, שאפשר ליישם ביישוב שלנו.  .4

 

 :ציוד

 מסוג לחניך. טוש ללוח/ טוש ופלקט.  8", "אדיש", בכפולות של שלילי", "חיוביות בשלושה צבעים שעליהן כתוב "מדבק •
 מכל סוג  השלושפתקים כלכלה/חברה/סביבה  -נספח א' •
 ונות של תופעותתמ -נספח ב' •
 הגדרה לקיימות -נספח ג' •
 עבודה בזוגות ו'-נספחים ד' •
 ציטוט של נערה -נספח ח' •

 
 דק'( 53) קיימות = כלכלה + חברה + סביבה-חלק א'

 דק'  5- משחק פתיחה .1
קיימות לקהילה, ונכיר אופנים שונים בפעולה הקרובה אנחנו ננסה להבין מה זה קיימות, ומה הקשר בין  אמרי:

 שבהם קיימות מייצרת התאגדויות וקהילות, ומהווה במה לאחריות על האחר. 

  

 דק'( 3)חנים את המציאות במשקפי הקיימות בו .2
, (חניכים יקבלו פתק זהה 5כך שבערך כל )כלכלה/ חברה/ סביבה  –' חלקים לכל חניך פתק אחד מנספח אמ .א

 ך צריך להיות אחראי על התחום שהוא קיבל בפתק. ובמתודה הבאה כל חני

על פי התחום שהם קיבלו  ןפעות והחניכים צריכים לבחון אותמפזרים בחדר תמונות מנספח ב' של תו .ב
בפתקים, ולתת מדבקת ציון: שמח/עצוב/אדיש לכל תמונה ,ביחס לתחום שלהם, בצבע של הפתק שלהם 

 (ירוק –כחול, סביבתי  –אדום, חברתי  –כלכלי )
  

בעיניים )וחיובי כלכלית  (ה בישראלילאוכלוסי)הוא חיובי חברתית  –"תו למוצרים  "מיוצר בישראל  –לדוגמה 
יתנו לו ציון שמח. חניכים עם אמת המידה  –ולכן חניכים עם אמת המידה החברתית והכלכלית  (ישראליות

למרות שלמעשה גם מבחינה סביבתית , הסביבתי הסביבתית יתנו לו ציון אדיש כי לכאורה אין לו השפעה על הנושא
נה אחת לאחרת ומיבשת אחת יש עדיפות לייצור מקומי כי נחסכת פליטת פחמן דו חמצני בשינוע מוצרים ממדי

 לאחרת.
  

 (דק' 15)  חוזרים למעגל ומשתפים בתוצאות

 למה דירגנו כמו שדירגנו ?  .ג
יים שונים? כלומר משהו קיבל מדבקה אדומה מחייכת וגם האם היה קשר בין הדירוגים שנתנו בעלי משקפ .ד

 מדבקה כחולה/ירוקה מחייכת? לאיזה דברים? למה? 
האם היו שונויות בין הדירוגים שנתנו בעלי משקפיים שונים? כלומר משהו קיבל מדבקה ירוקה מחייכת  .ה

 אבל מדבקה כחולה/אדומה עצובה? לאיזה דברים? למה? 
  

 (ק'ד 10) הגדרה לקיימות  .3
 את המושג קיימות?  מי מכיר .א
 מה ההגדרה לקיימות ?  .ב

  



 
 
 
 

 
 

 חושפים פלקט עם ההגדרה שלנו לקיימות בנספח ג', מקריאים ומסבירים

 מה ההגדרה של קיימות מוסיפה לנו?  .ג

 ם שבאים לידי ביטוי בהגדרה הזו ?מה הדגשי .ד
 

אפשר לבחון מעשה  בין הכלכלה לחברה לסביבה. איההגדרה הזו של קיימות מחזקת את הקשר הבלתי נפרד  – ךלמדרי
 –מהפן הסביבתי, ומהפן החברתי  מבלי להסתכל עליו מכמה זוויות בו זמנית, ויש חשיבות לבחון אותו מהפן הכלכלי,

הוא לא הדבר שאותו אנחנו מחפשים.  –באדם העובד  בעת ובעונה אחת. מעשה ששומר על הסביבה אבל פוגע בחלשים או
לא יוכל באמת להתקיים לאורך זמן. מעשה חיובי  –כדאיות כלכלית  ול בפן החברתי והסביבתי אבל שאיןמעשה חיובי 

להאיר כל הזמן את שלושת המבעים  הואגם הוא לא רצוי לנו. תפקידנו  –שפוגע בסביבה  בהשפעתו החברתית והכלכלית
 באופן ביקורתי כל מעשה דרך שלושת המשקפיים האלו.  האלו, ולבחון

  

 דק'( 35) קיימות בונה את החברה -ב'חלק 

ועל כל אחד מהדברים הזוג צריך לכתוב  –עוברים בזוגות בתערוכת דוגמאות של קיימות   -קיימות יוצרת קהילה  .4
 דק'( 11)ם, מה הפעילות עושה בין האנשים: מה קורה בין האנשי

 נספח ד' -מחאת האקלים  .א
 נספח ה' –גינה קהילתית  .ב
 נספח ו' –ית כלכלה מקומ .ג

 
 דק'( 05)דיון 

 מה הפעילויות בתחום הקיימות יוצרות בקהילה?  –משתפים  •

 מה המוטיבציות שמניעות אנשים לפעילויות כאלה?  •

 האם פעולה במציאות ואקטיביזם חשובים בעינכם כבני נוער?  •

 מכירים התנסויות כאלה נוספות? תספרו על ההשפעות החברתיות שלהן. הייתם רוצים ליצור התנסויות כאלה?  •
 

 נספח ח' –ציטוט מתוך כתבה על בני נוער ממחאת האקלים קוראים  .5

 דק'( 05) דיון: 

 מה היא אומרת? מה הקשר שהיא קושרת בין קיימות לבין התפתחות התודעה והמסגרות החברתיות?  •

 מכירים דוגמאות נוספות לקשר כזה?  •

 מה הקטע הזה מוסיף לנו לחיבור שבין קיימות לקהילה?   •
 

הכלכלי,  -הכרנו היום את המושג קיימות, את החשיבות של לבחון מעשה דרך כמה משקפיים שונים  – סיכום .6
במקביל, ופגשנו דוגמאות שונות למעשים שיכולים לחזק את המרקם החברתי תוך שהם  -הסביבתי והחברתי  

המאבקים האלה קשורים. אני מקווה  -ים על הסביבה .כמו שאלון כתבמרחיבים את האחריות על האחר ושומר
שהמושגים והרעיונות שפגשנו היום יוכלו לשמש אותנו במעשה המשותף שלנו בקן וביישוב .אם תרצו להוביל את 

 המאבק הזה בתוך הקן והיישוב אני כאן בשבילכם. 
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