
 
 

 קיימות בגישת הפרמקלצ'ר

   

 :פתרון שני
ת אדמבבדים. באותם עטפנו  ,שטחי עץשימוש חוזר במ

השקיה  תחנו מערכתיפהמילוי שתלנו צמחי מאכל ונוי, 
 חסכונית, המקיימת את עצמה.  עצמאית

 

 וחשיבותה התכנית רציונל
מטפסים ומקורות  המזון מחירי, דלדליםתמ הטבע בימים שמשאבי .בזה בעבותות זה קשורים והטבע האנושית הסביבה

 הגדלתבנושא  חוקרת-יצירתיתלמידה התנסות בלאת תלמידיו מעודד  "שחקים"מתרחקים ואוזלים, בית הספר  המזון
  קיימא בביתם ובבית ספרם. ןלגידולי מזון בולא שגרתיים ולפתח רעיונות יצירתיים המזון  יצור אפשרויות

 

 התוכנית מטרות
הבאיםעל אוצרות הטבע עבורנו ועבור הדורות  שמירהחשיבות הו לחייהם בהקשר קיימותה כילער קירוב הילדים. 
 כלכלה - סביבה -קהילה ת הקשר:והמחשהבנה. 
ביומימיקרי"     " איזון אקולוגי ה והבנת המושג"הכר" bio=life  mimesis=imitate  
 להגדיל את הייצור לשימוש ביתי.התנסות ביכולת 
הטבע על ולא מהטבע לימוד. 
 מועיל -התייחסות ליחסי גומלין בין צמחים מזיק  

 

 מהלך העבודה
אפשרו להצמיח גידולים בשטחים . המערכות, התלמידים נחשפו לדרכי חשיבה חדשות ותכננו בעצמם מערכות אקולוגיות

 ש חוזר בחומרים סביבנו.שימו תוך .מוגבלים תוך חיסכון בזמן, כוח אדם, אנרגיה ומים

 :ראשוןפתרון 
 חוות חלון  מנוהק
 בבקבוקי שתיהעם 

בשימוש חוזר. 
המבוססת על  

 מערכת הידרופונית.
 
 

 :פתרון שלישי
 שימוש חוזר בפחי צבע

אדמה ב ילומימפלסטיק, 
חורים לשתילת יצירת ו

ההשקיה צמחי מאכל ונוי. 
יונק  בד בוצעה על ידי

מים ממאגר מים 
הצמחים  ,הפח תחתיתמ

 מים על פי צרכיהם.  וינק
 

  :פתרון רביעי
שק אוכל שימוש חוזר ב

שחורר כדי , של כלב
לשתול צמחי מאכל ונוי. 

מנו טצינורות שקופים נ 3
הזרמנו  הםב ,באדמה

ות צינורהמים להשקיה. 
כמד  השקופים שימשו גם

 מדידת גובה המים. ל

 מסקנות ותובנות
הבנו שתכנון מוקפד ומחושב יאפשר  יימצא פתרון חלופי.ששאסור לוותר עד  נו,תושהעצימה אתכנונית אכזבה למדנו מ 

 .בשבילנו כדי להפעיל את המערכות ולייצרמינימום אנרגיה ומעט עבודה שימוש ב
  

 מחשבות לעתיד
לא בתוכנית התלמידים המקום בו אנו חיים אינו מובן מאליו. שהתלמידים הבינו 
יביא את הבשורה  "אפקט המניפה"תקווה ש ו. אנ"איכות הסביבהיקלו ראש בנושא "

הקיימות על מנת לחולל שינוי אמיתי בתפיסת  ,יוטמע בכל שכבות הגיללכל בית ו
 .שלנוהלכת כוכב ב

 ט' - פרויקט תלמידי ג'
 בראוןשבע -מנהלת: בת

מנחה: הלית פינטו 
SHAKIMSCHOOL@GMAIL.COM 
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