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איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד - חבל יבנה טל: 08-8519505 

איכות סביבה אשדוד חבל יבנהחפשו אותנו ב

מחנכים יקרים,

בכבוד רב,

עו"ד צחי אבו

יו"ר האיגוד

הסביבתי  החינוך  את  ולהרחיב  לקדם  למטרה  לו  שם  עומד,  אני  בראשו  האיגוד 

בתחומו ומידי שנה, מקצה משאבים כספיים רבים לכך. אני שמח להציג את אוגדן 

לאיכות  ערים  באיגוד  החינוך  צוות  הכין  אותו  החמישי  הסביבתיות  הפעילויות 

האוגדן  את  וערך  בחן  שליקט,  לצוות,  נתונה  תודתי  יבנה.  חבל  אשדוד  הסביבה 

לנוחיותכם ולשימושכם. 

באוגדן זה הוכנסו פעילויות רבות ובכל שאלה נשמח לסייע.

שנת לימודים פורייה!
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איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד - חבל יבנה טל: 08-8519505 

איכות סביבה אשדוד חבל יבנהחפשו אותנו ב

צוותי חינוך, מנהלים ומפקחים יקרים !

מרב יגר

רכזת חינוך והסברה

אורי מורלי

ע. רכזת חינוך והסברה

בכבוד רב,

ד"ר ענת רוזן

מנכ"ל

אנו שמחות להגיש לכם אוגדן חמישי לפעילויות סביבתיות, עליו שקד צוות החינוך של 

האיגוד בעת האחרונה.

האוגדן מכיל הצעות לפעילויות מגוונות לטווח גילאים רחב (מילדי הגן ועד למבוגרים).

האוגדן מכיל את מגוון הפעילויות, הפרטים הדרושים ליצירת קשר, ומחיר תקף לשנת 

הלימודים תשע"ח ותשע"ט, לכל המוסדות בתחום שיפוט האיגוד. 

אנו תקווה שהאוגדן יהיה לכם לעזר רב ונשמח לסייע.

בברכת שנת לימודים פורה לכולנו !

באתר  מודעה  פרסום  לאחר  במשרדנו  שהתקבל  מידע  על  מבוססת  האוגדן  תכולת 

האינטרנט של האיגוד. המידע נערך על ידינו.

באוגדן זה הוכנסו שינויים לאור הניסיון שנצבר בשנים האחרונות. האוגדן זכה לביקורות 

חיוביות בתחום האיגוד ומחוצה לו.

 לפרטים מלאים יש ליצור קשר עם מציע הפעילות. ברור, שמידע זה אינו כולל את כל 

העוסקים בתחום, ואין בפרסומו שום המלצה.( ט.ל.ח.)
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איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד - חבל יבנה טל: 08-8519505 

איכות סביבה אשדוד חבל יבנהחפשו אותנו ב
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פעילויות לגילאי
גן ויסודי



איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד - חבל יבנה טל: 08-8519505 

איכות סביבה אשדוד חבל יבנהחפשו אותנו ב

דוד שילמן, 054-5390021א'-ו'

svivatron.co.il     davidschilman@gmail.com

עד 45 דקות, עד 200 משתתפים

₪ 3,500

הצגה
הצגת ליצנות בשילוב אקרובטיקה בנושא מקורות אנרגיה חלופיים "חשמל באויר"

וזיהום אוויר. ההצגה מתחילה בפעילות הכנה שבמהלכה מפורסם 
כתב חידה. כתב החידה  ייפתר במהלך ההצגה בעזרת הצופים. 

שני אחים מתכננים מסיבת יום הולדת הפתעה אחד לשני, לפתע 
נפסקת אספקת החשמל. האחים יוצאים למסע לחיפוש מקור 

חלופי וכל יסודות הטבע נרתמים לעזרתם.

תיאטרון חוויהגן- ב'
אליענה קרמרמן,  050-9338155

    havayatheater.com     havayath@gmail.com

עד 50 דקות, עד 400 משתתפים

עד 40 משתתפים- 1,600 ₪

עד 400 משתתפים- 3,200 ₪

הצגה
הצגה העוסקת בהפרדת אשפה. טוני קרטוני הוא יצור מצחיק "טוני קרטוני"

שעשוי מקרטון. יום אחד הוא מושלך לפח האשפה אך מחליט 
לברוח מהפח ולצאת למסע, שבסופו יגלה מאין הגיע וכיצד יוכל 

לשנות את גורלו.

דוד שילמן, 054-5390021א'-ו'

svivatron.co.il     davidschilman@gmail.com

עד 40 דקות, עד 200 משתתפים

₪ 3,400

הצגה
"ככה לא בונים

בית ירוק"

זוג ליצנים מחליטים לבנות בית ירוק. בית מחומרים טבעים, מפריד 
פסולת, עם יכולת ייצור אנרגיה חלופית ועוד. בדרכם הליצנית

הם  בהם  לאתגרים  יצירתיים  פתרונות  מוצאים  הם  והאקרובטית 
נתקלים בדרך. ההצגה ללא מילים.
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איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד - חבל יבנה טל: 08-8519505 

איכות סביבה אשדוד חבל יבנהחפשו אותנו ב

דוד שילמן, 054-5390021א'-ו'

svivatron.co.il     davidschilman@gmail.com

עד 45 דקות, עד 200 משתתפים

₪ 3,500

הצגה
ביש, שוליית הפרופסור היודע כל, מגלה שנגמרו לו כל המים בברז. "מה עם המים"

לבקש  כדי  לשמיים  ועולה  הפרופסור  של  בהמצאותיו  נעזר  הוא 
מים  יוצאים  מהברז  אולם,  גשם.  שיוריד  הגשם,  טיפות  מאחראי 
לחיפוש  הברז  מתוך  למסע  ויוצא  גודלו  את  מקטין  ביש  מזוהמים. 

אחר מקור הזיהום.

תיאטרוקנרולא'-ו'
נגה שלו,  052-5576246

nogash11@gmail.com

כ- 30 דקות, עד 400 משתתפים

₪ 3,500

הצגה
"פרידה והפחים

המדברים"

מחזמר קומי בדגש הפחתת צריכה והפרדת פסולת. במרכז ההצגה, 
דמותה של פרידה, אישה "מן השורה" המגיעה למתחם הפחים על 
מנת להשליך פסולת, אך הפח עולה על גדותיו... ולא מוכן לקבל את 
הפח  בין  דיאלוג  מתפתח  ההצגה  במהלך  זרקה.  שפרידה  השקיות 

לדמות בנושא צריכת יתר, פסולת ופתרונות אפשריים.

תיאטרון הג'ירפהגן- א'
אסתי אוסובסקי,  052-3916740

girafa.co.il     esti@girafa.co.il

עד 50 דקות, עד 40 משתתפים

₪ 800

הצגת
תיאטרון בובות
"היה היה יער"

את  מספרת  ההצגה  חוזר.  בשימוש  עשויים  וחפצים  בובות  הצגת 
הסיפור הסביבתי של הפיכת יערות ושטחים פתוחים לאזורי בנייה, 
מגורים ותעשייה ומעלה את החשיבות בשמירה על היער. הצופים 

יקחו חלק בהצגה וילחמו על שמירת היער והצלתו.
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איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד - חבל יבנה טל: 08-8519505 

איכות סביבה אשדוד חבל יבנהחפשו אותנו ב

תיאטרון "סיפורים פה"גן-ג'
 נדין ראובני נזרי,  054-6348850

sipurimpo.com     nadinrn@gmail.com

עד 45 דקות, עד 120 משתתפים

₪ 1,300

הצגת
תיאטרון בובות

"שומר הים"

יזם  סוס.  ד"ר  של  "הלורקס"  לסיפור  עיבוד  פי  על  בובות  תיאטרון 
צעיר מחליט להקים מפעל על חוף הים. החוף נפגע, הדגים נעלמים 
עם  ויחד  הים  שומר  מגיע  לפתע  בו.  לבלות  ים  חוף  אין  ולילדים 
של  הסביבתית  ההשפעה  על  סיפור  הים.  חוף  את  מציל  הצופים 

האדם על הטבע ועל היכולת של כל אחד מאיתנו להוביל שינוי.

אקואושן, תמר טננבויםד'-ו'
04-6364268 / 04-6364485

ecoocean.org     education@ecoocean.org

עד 45 דקות, עד 35 משתתפים

₪ 700

הרצאה
ההרצאה עוסקת בזיהום ים, תוך התמקדות בפסולת מוצקה ובעיקר "אדם וים"

בפלסטיק בים, השפעתו על בעלי החיים ומארג המזון הימי.

אקואושן, תמר טננבויםד'-ו'
04-6364268 / 04-6364485

עד 45 דקות, עד 35 משתתפים

₪ 700

הרצאה
"הכרת הסביבה
החופית והימית"

ההרצאה סוקרת את חשיבות הים לחיים בכדור הארץ בכלל ולאדם 
האנושיים  לגורמים  השומעים  יחשפו  ההרצאה  במהלך  בפרט. 
המשפיעים על הים ולדרכים שונות בהן כל אחד מאיתנו יכול לשמור 

על אוצר הים.
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איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד - חבל יבנה טל: 08-8519505 

איכות סביבה אשדוד חבל יבנהחפשו אותנו ב

נועם ואן דר האל,  054-4802804ה'-ו'

svivayam@gmail.com

עד 45 דקות

עד 35 משתתפים (כיתה)- 770 ₪

עד 70 משתתפים (שתי כיתות)- 900 ₪

הרצאה
"ואני חושב 

לעצמי - איזה
יופי של עולם"

מהו המונח טביעת רגל אקולוגית ומה הקשר בין טביעת הרגל של 
כל אחד מאיתנו לעולם מסביב? דגשים אפשריים בהרצאה לבחירת 
המזמין: התחממות גלובלית- האם זה קורה? מזג אויר- הרבה יותר 

משלוש דקות בסוף החדשות, מגוון מינים והמשך החיים.

הרצאה
"להרגיש את

הים, לחוש את
המים"

השומעים  נחשפים  בו  ורחוקים,  מקומיים  וחופים  לים  מרתק  מסע 
אפשריים  דגשים  הים.  על  האדם  השפעת  של  שונים  להיבטים 
בהרצאה לבחירת המזמין- ים או מרק פלסטיק? שוניות אלמוגים- 

עולם הולך ונעלם, מים בלי סוף- האמנם?

א'-ו'
מרכז המבקרים

עמותת מחמל"י,  054-9960171
immrac.org     dolphinseacenter@gmail.com

עד 45 דקות, עד 40 משתתפים 

₪ 600

הרצאה
"מסע בים

התיכון"

העשירה  האקולוגית  המערכת  עם  והכרות  התיכון  בים  מסע 
ההרצאה  "שלנו".  הים  חוף  אל  ומגיעים  בו  החיים  הימיים  והיונקים 
מלווה בסרטונים ותמונות בלעדיות שצולמו על ידי עמותת מחמל"י 

במהלך 20 שנות מחקר.

עד 45 דקות

עד 35 משתתפים (כיתה)- 770 ₪

עד 70 משתתפים (שתי כיתות)- 900 ₪

נועם ואן דר האל,  054-4802804ה'-ו'

svivayam@gmail.com
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איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד - חבל יבנה טל: 08-8519505 

איכות סביבה אשדוד חבל יבנהחפשו אותנו ב

אורלי קנת,  050-7236725ד'-ו'

orlykenneth@gmail.com

יום פעילות, עד 3 סבבים, עד 90 דקות לסבב ועד 100 משתתפים לסבב

₪ 5,800

יום שיא
" להציל את
כדור הארץ"

יום שיא המבוסס על רעיון חדר בריחה. המשתתפים מתכנסים במרחב 
בצוות  פועלת  קבוצה  כל  משתתפים.  עד 6  של  לקבוצות  ומתחלקים 
ע“י  ורמזים.  צפנים  בחידות,  ומלאה  נעולה  בריחה  קופסת  ומקבלת 
שיתוף פעולה ועבודת צוות, על הקבוצה לפתור את החידות. במהלך 
הפתרון מתמודדים המשתתפים עם אתגרים סביבתיים כמו זיהום אויר, 
לעשרת  ונחשפים  אקולוגית  רגל  טביעת  הפחתת  פסולת,  הפרדת 

העקרונות של אורח חיים מקיים.

רשות הטבע והגניםג'-ו'
איריס נבו, מישור חוף דרומי,  08-6220835

mh.merkaz@npa.org.il

עד 4 שעות, עד 210 משתתפים (35 בכל תחנה)

יום שיא
סדנאות ותחנות הפעלה בנושא אדם וים בדגש על הים התיכון: מונופול "אדם וים"

על הים- משחק רצפה ענק, צבי הים מול כל העולם- משחק הפעלה 
אינטראקטיבי, עולם הולך ונעלם- זיהוי צדפים, חוף מבטחים- משחק 
סולמות וחבלים ענק, דייג אוהב דגים?- על מינים בסכנת הכחדה, חוף 

חלומותיי- תכנון סביבתי. הפעילות מתקיימת בחוף הים.

הקרקס הירוק,  054-5766796 א'-ו'

green-circus.co.il     kirkas.yarok@gmail.com

עד 3 שעות

₪ 1,500

יום שיא
"דמות שטח

ירוקה"

דמות שטח ירוקה המשתלבת בימי שיא וארועים- אמא אדמה על 
קביים, מר שימוש חוזר, בועלוג, אקו-לוגי, עיתונאיש ועוד. כל דמות 

לבושה בתלבושת מיוחדת מחומרים בשימוש חוזר. הדמויות 
מפעילות את הקהל בשעשועי קרקס.

שש סדנאות ביום פעילות- 6,000 ₪

ניתן להזמין מספר משתנה של סדנאות בעלות של 1,000 ₪ לסדנא
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איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד - חבל יבנה טל: 08-8519505 

איכות סביבה אשדוד חבל יבנהחפשו אותנו ב

ג'-ו'

mh.merkaz@npa.org.il

עד 4 שעות, עד 175 משתתפים (5 כיתות)

חמש סדנאות ביום פעילות- 5,000 ₪

ניתן להזמין מספר משתנה של סדנאות בעלות של 1,000 ₪ לסדנא

יום שיא
המזמין: "חיית שטח" לבחירת  סדנאות  מגוון   - בישראל  הבר  חיות  עם  הכרות 

צבי הים והמפגעים  "חי-בולנס"- הכרות עם בית חולים לחיות בר, 
גבולות  ללא  מעוף  ועוד,  צבאים  על  צעיר-  פקח  בדרכם,  הנקרים 
שטח.  בתא  החי  המגוון  על  בחול-  לחיות  יכול  מי  צפרות,  בנושא 

הפעילות מתקיימת בחצר בית הספר.

יום שיא
סביבתיים,  "יוצרים סביבה" בנושאים  רצפה  משחקי  של  פעילות  המשלב  ירוק  יום 

עציצי  חוזר/  משימוש  מודעות  (לוח  סביבתית  ויצירה  צוות  עבודת 
פתיל ועוד).

פנינה ישראלי , 052-2322467ג'-ו'

israelipnina@gmail.com

עד 4 שעות, עד 8 כיתות

₪ 5,000

יום שיא
"משחקידע

סביבתית"

יום שיא בנושא סביבתי לבחירת המזמין (איכות אויר, פסולת, מים, 
הפעלה  תחנות  בארבע  פעילות  השיא  ביום  ועוד).  צריכה  תרבות 
מגוונות. כל התחנות מופעלות על ידי צוות בית הספר ו/או המנהיגות 

הירוקה שיעברו חמישה מפגשי ליווי והכנה להפעלת התחנות.

עד שעתיים, עד 150 משתתפים (5 כיתות)

₪ 3,800

עלות פעילות נוספת ברצף- 2,200 ש"ח

הדס בן צביא'-ו'
יוצרים סביבה 054-9732654

yotzrimsviva@bet-hayotser.co.il
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רשות הטבע והגנים
איריס נבו, מישור חוף דרומי,   08-6220835



 מעשה בפקקא'-ו'
נועה,  052-6664760

noa.cork@gmail.com

עד 4 שעות, עד 3 סבבים, עד 100 משתתפים בכל סבב (3 כיתות)

₪ 5,400

יום שיא המשלב פעילות בשימוש חוזר ויצירת לוח קיר. כל משתתף 
ויחד נרכיב לוח קיר שלם. הפעילות נפתחת בהסבר על  יצור חלק 
חומר הגלם ועל הרציונל של הפחתת צריכה וממשיכה בסדנא בה 
כל משתתף מעצב ויוצר קוביית עץ בנושא סביבתי שתואם מראש. 
ויעוצבו יחד עם המשתתפים. התוצר הינו לוח קיר  הלוחות יתוכננו 

לכל כיתה או לוח קיר גדול למרחב בית ספרי.

רפאל וידל, 052-5937744א'-ו'

refaelvi@gmail.com

עד 3 שעות, עד 9 כיתות בסבבים (3 סבבים, בכל סבב עד 3 כיתות)

₪ 3,500

ניתן להוסיף 6 כיתות (2 כיתות בכל סבב) בעלות נוספת של 500 ₪

יום שיא
"פיסול בחול"

יום שיא
"נקודה ירוקה

למחשבה
(וגם לוח קיר)"

פיסול בחול ים בהנחיית אמן פיסול חול ובדגש שמירה על החוף ועל 
וילדים  הורים  כפעילות  גם  מתאימה  הפעילות  הימית.  הסביבה 

ומתקיימת באחד מחופי הים של אשדוד.

גילי אשל,   052-2692135ג'-ו'

gilieshel.com     gilieshel2@gmail.com

עד 6 שעות, עד 80 משתתפים בסבבים

₪ 4,800

יום שיא
"פיסול סביבתי"

ומשחק,  לישיבה  שונים  ואובייקטים  סביבתי  פסל  ליצירת  שיא  יום 
ועבודת  וזמינים  מתכלים  בלתי  חומרים  חוזר,  שימוש  על  דגש  תוך 

צוות.
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איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד - חבל יבנה טל: 08-8519505 

איכות סביבה אשדוד חבל יבנהחפשו אותנו ב



מתן יעקב גולן,  052-3817216א'-ו'

malkash.mg@gmail.com

עד שעתיים, עד 300 משתתפים
₪ 3,000

יום שיא
דוכן מיץ פרי לימי שיא המשלב הסברים בנושא תהליך "פרי וקומפוסט"

המיץ  הכנת  בתהליך  פעילים  שותפים  התלמידים  הקומפוסטציה. 
ומהו  קומפוסט  מהו  על  הסבר  ניתן  ובנוסף  לקומפוסטר  והפינוי 
התהליך. על המשתתפים להביא איתם לדוכן כוסות רב פעמיות על 

מנת לשתות את המיץ אותו הם הכינו.

דליה גלבוע,  052-2668718ד'-ו'

www.daliagilboa.co.il     daliagilboa17@gmail.com

עד 5 שעות (עד שעה הרצאה משותפת, עד שעה שעשועון לכל כיתה),
עד 4 כיתות

הרצאה ושעשועון 2,800 ₪, סדנת יצירה 600 ₪

יום שיא
בנושא "נופלים בפח" המשתתפים  לכל  משותפת  בהרצאה  מתחילה  הפעילות 

פשע  של  לתרבות  שהפכה  השפע  "חברת  הצריכה-  תרבות 
הכיתות  בין  מדריכים  צוות  יעבור  ההרצאה  לאחר  סביבתי". 
רוצה  "מי  בסגנון  משעשע  טריויה  שעשועון  ויעביר  המשתתפות 

להיות מיליונר". ניתן להוסיף ליום הפעילות גם סדנת יצירה.

ד'-ו'

www.daliagilboa.co.il     daliagilboa17@gmail.com

הרצאה ושעשועון 2,800 ₪, סדנת יצירה 600 ₪

יום שיא
”חוסכים חשמל“

הפעילות מתחילה בהרצאה משותפת לכל המשתתפים, החושפת את 
ההשלכות הסביבתיות של השימוש באנרגיה. המידע המועבר במהלך 
בדפוסי  משמעותי  שינוי  לחולל  למשתתפים  לסייע  יכול  ההרצאה 
ההתנהגות הימיומיים  של צריכת אנרגיה. לאחר ההרצאה יעבור צוות 
טיפים  המחשה-  סדנת  ויעביר  המשתתפות  הכיתות  בין  מדריכים 
מדליקים להתייעלות אנרגטית. ניתן להוסיף ליום הפעילות גם סדנת 

יצירה (הכנת מגנטים/ מדבקות לחיסכון בחשמל).
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עד 5 שעות (עד שעה הרצאה משותפת, עד שעה שעשועון לכל כיתה)
עד 4 כיתות

איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד - חבל יבנה טל: 08-8519505 

איכות סביבה אשדוד חבל יבנהחפשו אותנו ב

דליה גלבוע,  052-2668718



סורגות בזמן א'-ו'
נטע קלונר,  050-4280322

nettakloner@gmail.com

עד ארבע שעות, עד ארבע כיתות בשני סבבים
₪ 2,800

ניתן להוסיף 2 כיתות בעלות נוספת של 1,000 ₪

יום שיא
קיר "לוח קיר" עבודת  של  תוצר  עם  חוזר  שימוש  סדנאות  המשלב  שיא  יום 

(מחוייבות  מראש  בתאום  סביבתי  בנושא  הספר  בבית  משותפת 
לסביבה, הפרדת פסולת, התייעלות אנרגטית ועוד).  הפעילות מתחילה 
התנהלות  בדגש  האפשריים,  והפתרונות  הפסולת  בעיית  על  בדיון 
ישנים,  דיסקים  חוזר-  שימוש  בסדנאות  ממשיכים  מקיימת.  יומיומית 
באריגה,  יחד  המשתלבים  ופקקים  בקבוקים  טריקו,  מחולצות  חוטים 

שזירה וסריגה. תוצר הפעילות הינו לוח קיר סביבתי .

אילן עזריאל,  052-4478113גן-א'

info@dollbeat.com

עד 45 דקות, עד 70 משתתפים

₪ 2,000

לשני מופעים ברצף- 3,000 ₪

מופע
החומר "אלומינצ'יק" לעולם  הצופים  נחשפים  במהלכו  אינטראקטיבי  מופע 

ועל  חוזר  שימוש  על  הצופים  לומדים  המופע  במהלך  והיצירה. 
אפשרויות לשימוש נוסף באביזרים ובחפצים שהפכו לפסולת.

יערה ברבש,  052-6165825גן-ו'

ketzev.biz     ketzev1@gmail.com

עד 45 דקות, עד 600 משתתפים

שלושה אמנים- 4,800 ₪

מופע
מופע קצבי והומוריסטי. ההופעה מתחילה, כולם מוכנים, המוסיקה "אנרגיה ירוקה"

ירוק"  "תיפוף  חברי  החשמל.  נפסק  אחת...  ובבת  ופתאום  מתנגנת 
אנרגיה  ליצירת  יצירתיות  דרכים  לחפש  ויוצאים  מתייאשים  לא 

ירוקה. 
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הגר בר נר, 052-8339363א'-ו'

drmolecule.com     hagar@hagar.co.il

עד 50 דקות, עד 150 משתתפים

₪ 3,250
כאשר מזמינים שני מופעים ברצף- 2,950 ₪ לכל מופע

מופע
"ד"ר מולקולה

באנרגיות
חיוביות"

להגיע  מולקולה  ד"ר  מחליט  חוזרות  חשמל  הפסקות  בעקבות 
ההשפעות  ומהן  חשמל  מפיקים  כיצד  לומד  הוא  שם  כוח,  לתחנת 
למצוא  דחופה-  למשימה  יוצא  הד"ר  זה.  תהליך  של  הסביבתיות 
אנרגיה מתחדשת שלא תזהם את הסביבה ולא תיגמר. האם הוא 
ניסויים  שילוב  תוך  מתחדשת  באנרגיה  עוסק  המופע  יצליח? 

ובשיתוף הקהל.

א'-ו'

עד 50 דקות, עד 150 משתתפים

מופע
"ד"ר מולקולה

שומר על
הסביבה"

המדען המבולבל, נרתם לשמירה על כדור הארץ. הוא עורך תחרויות 
מיחזור, נלחם בחומרים בלתי מתכלים, עושה שימוש חוזר בחפצים 

מפח האשפה שלו ומכין ביחד עם הקהל תזמורת קצבית.

מופע
"ד"ר מוקולה 
שיקוי החיים"

מבול של ניסויים בנושא מים - זיהום מים, חיסכון במים וטיהור מים. 
ד"ר מולקולה עורך ניסויים מדעיים תוך שימוש במים ודרך הניסויים 

חושף לצופים נושאים שונים הקשורים במשאב המים.
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₪ 3,250
כאשר מזמינים שני מופעים ברצף- 2,950 ₪ לכל מופע

הגר בר נר, 052-8339363

drmolecule.com     hagar@hagar.co.il

א'-ו'

₪ 3,250
כאשר מזמינים שני מופעים ברצף- 2,950 ₪ לכל מופע

הגר בר נר, 052-8339363

drmolecule.com     hagar@hagar.co.il

עד 50 דקות, עד 150 משתתפים

איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד - חבל יבנה טל: 08-8519505 

איכות סביבה אשדוד חבל יבנהחפשו אותנו ב



הקרקס הירוק,  054-5766796א'-ו'

green-circus.co.il     kirkas.yarok@gmail.com

עד 45 דקות, עד 300 משתתפים

מופע
מופע קרקס בנושא מים, תהליך מחזור והשבת מים ועל הקשר בין "האינסטלטור"

מגבונים לחים, מערכת הביוב של כל אחד מאיתנו והסביבה. המופע 
משלב הומור וקטעי קרקס.

גיל בוהדאנה,  052-3481315א'-ו'

eco-music.org.il     gil@halilim.com

עד 60 דקות, עד 100 משתתפים

מופע
ובין ענפיו מקיימים הנגנים מופע צלילים קסום, "צלילים בצמרת" צילו של עץ  תחת 

במופע  ניתן  מיוחד  דגש  ולטבע.  לעץ  הקשורים  נגינה  כלי  בשלל 
למסרים של שמירה על הסביבה בכלל ועל העצים בפרט. 

גיל בוהדאנה,  052-3481315גן-ו'

עד 60 דקות, לגן- עד 50 משתתפים, לבית ספר- עד 250 משתתפים

מופע
"צלילים מחצר

הגרוטאות"

מחומרים  נגינה  בכלי  כולו  המנוגן  עולם  חובק  מוסיקלי  מופע 
בשימוש חוזר: חלילים מצינורות השקייה, גיטרה חשמלית מג'ריקן, 
נערכת  המופע  סוף  לקראת  ועוד.  אבק  משואב  אוסטרלי  דיג'ירידו 

הפעלה עם הקהל.
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₪ 3,000

עד 150 איש- מערכת הגברה כלולה במחיר המופע 

מעל 150 איש- מערכת הגברה בתוספת 900 ₪

לגן - 1,400 ₪, עלות מופע נוסף ברצף לגן- 800 ₪ 

לבית ספר- 3,000 ₪, עלות מופע נוסף ברצף לבית ספר- 1,500 ₪

eco-music.org.il     gil@halilim.com

איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד - חבל יבנה טל: 08-8519505 

איכות סביבה אשדוד חבל יבנהחפשו אותנו ב

₪ 3,000

ניתן לפצל מופע אחד לשני מופעים קצרים ברצף (30 דקות לכל מופע).

עלות מופע שלישי ברצף - 900 ₪



א'-ו'

עד 45 דקות, עד 600 משתתפים
3 אמנים- 5,000 ₪    4 אמנים- 5,900 ₪    5 אמנים - 6,900 ₪

עד 150 איש- מערכת הגברה כלולה במחיר 

מעל 150 איש- מערכת הגברה בתוספת 900 ₪

מופע
עולם "קרקס ירוק" עם  הקיימות  עקרונות  את  המשלב  אקולוגי  קרקס  מופע 

של  מסרים  מועברים  הקרקס  מופע  כדי  תוך  המודרני.  הקרקס 
לנושאים  המופע  תוכן  את  להתאים  ניתן  הסביבה.  על  שמירה 
קרקס  במופע  לשלב  ניתן  בנוסף,  המזמין.  דרישת  ע"פ  מסוימים, 

אוירי (בתוספת תשלום).

מופע
"תיפוף ירוק"

מחיי  בכלים  חוזר  לשימוש  אפשרויות  המציג  אנרגטי,  במה  מופע 
היומיום (דליים, פחים, שקיות, בקבוקים ועוד) על ידי הפיכתם לכלים 
מוזיקליים. המופע כולל קטעי תיפוף עשירים בהומור ובתיאטרליות, 

הפעלת הקהל ושיתוף מתנדבים מקרב הקהל.

דיויד פנסטר 054-6713849גן-ו'

davidxdrum@gmail.com

מופע: עד 50 דקות, סדנא: עד 25 דקות, עד 60 משתתפים

מופע וסדנא
"הקשה בבקשה"

אגוזים,  (קליפות  הטבע  מן  נגינה  כלי  של  ויוצר  מוסיקאי  של  מופע 
תפוזים מיובשים וכו') וכלי נגינה בשימוש חוזר של פסולת (צינורות 
חשמל, כלי מטבח ישנים וכו'). הצופים הם שותפים פעילים במופע. 

בסיום המופע ניתן להוסיף סדנא של בניית כלי נגינה.

עד 45 דקות, עד 300 משתתפים

שני אמנים - 3,400 ₪

יערה ברבש, 052-6165825גן-ו'
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ketzev.biz     ketzev1@gmail.com

מופע בוקר לגן- 850 ₪, מופע ערב לגן- 1,100 ₪, שני מופעים ברצף לגן- 700 ₪ למופע.
מופע בוקר לבית ספר- 950 ₪, מופע ערב לבית ספר- 1,300 ₪, 

שני מופעים ברצף לבית ספר- 750 ₪ למופע. 
לכל פעילות ניתן להוסיף סדנא בתוספת 100 ₪

איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד - חבל יבנה טל: 08-8519505 

איכות סביבה אשדוד חבל יבנהחפשו אותנו ב

הקרקס הירוק,  054-5766796

green-circus.co.il     kirkas.yarok@gmail.com



יוזמת האנרגיה הטובה א'-ו'
סיגל ספרוקט, 077-5112299

goodenergy.org.il      info@goodenergy.org.il

עד 4 שעות, מספר משתתפים ללא הגבלה

מתחם
"הפעלת

גנרטור אנושי"

דיווש  לייצור חשמל. המתקן כולל 4 עמדות  דיווש  מתחם הכולל מתקן 
ומתחבר למערכת חשמלית כגון: מערכת מוסיקה / מכונת בועות / תאורה 
ומדגים  חוזר  בשימוש  מחומרים  בנוי  המתקן  הלקוח).  (לבחירת  ועוד 
מלווה  הדיווש  פעולת  לסביבה.  ידידותית  שהינה  חשמל,  לייצור  חלופה 
ניתן  נוספת,  בעלות  אנרגיה.  ושימור  ירוקה  אנרגיה  בנושא  בהסברים 

לחבר למתקן מכשיר להכנת שייק פירות למשתתפים בפעולת הדיווש.

גור ענבי, 050-3275454גן-ו'

guriwater@gmail.com

יום פעילות, עד 4 סדנאות ברצף, עד 35 משתתפים לסדנא

סדנא
"ניידת מים"

סדנא החושפת את המשתתפים למשבר המים בדגש על אימוץ הרגלי 
אורח חיים מקיים ושימוש מושכל במים. הסדנא נפתחת בהסבר על 
מים"  "ניידת  ובעזרת  חוויתי  באופן  מכן,  ולאחר  בארץ  המים  משאב 
מתנסים המשתתפים בשימוש באמצעים פשוטים לחסכון במים. דגש 

מיוחד ניתן בסדנא לבעיית המגבונים הלחים. 
במקום בו מתקיימת הסדנא נדרש חיבור לחשמל ולמים.

משבצותד'-ו'
סיגל מאור,  050-3741032

sigalm7@gmail.com

 שעה וחצי, עד 35 משתתפים (כיתה)
₪ 1,000 

לכל כיתה נוספת ברצף, תוספת של 700 ₪

₪ 3,600

סדנא
"אקו-תיק"

שקיות ותיקים רב פעמיים הפכו למוצר נחוץ בכל בית. בסדנת יצירה 
תיק   - ושוב  שוב  לשימוש  הניתן  מיוחד  תיק  ביחד  ניצור  אקולוגית, 
אופנתי ממכנסי ג'ינס ישנים/ תיק צד לנסיעה באופניים/ סל פיקניק 
יוצא עם תוצר  (קליעת חוטי טריקו על סל פלסטיק)- כל משתתף 

אחד הנבחר מראש על ידי המזמין.

₪ 3,350

תוספת מכשיר להכנת שייק פירות- 2,200 ₪
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הקרקס הירוק,  054-5766796גן-ג'

green-circus.co.il     kirkas.yarok@gmail.com

עד 3 שעות, עד 100 משתתפים בשלושה סבבים

₪ 1,700

סדנא
ילמדו "בועות סבון" בסדנא  לבלונים.  האקולוגי  התחליף  הינן  סבון  בועות 

המשתתפים ליצור בועות סבון בגדלים שונים ולשחק בבועות סבון 
תוך שימוש במגוון כלים ובהם גם כלים בשימוש חוזר.

סדנא
"בניית פינת

מוסיקה בחצר"

סדנא לבניית פינת מוסיקה בחצר המזמין, מחומרים בשימוש חוזר. 
תופים  מעגל  מוסיקה:  פינת  של  אפשרויות  מגוון  המזמין  לבחירת 
וטלפון תהודה/ קסילופון, פינת תיפוף, צינופון ופטריית צלילים/ פינת 

תיפוף, טלפון תהודה, צינופון וכלי נוסף לבחירה.

דורון עובדיה, 052-2513005ג'-ו'

 plantypockets.co.il     plantypockets@gmail.com

עד יום פעילות, עד 50 משתתפים בסבבים
 ₪ 4,400

 

סדנא
"גינה תלויה"

הקמת קיר ירוק של צמחי תבלין/ צמחים חסכוניים במים בחצר הגוף 
בניית  מקום,  לבחירת  מוקדמת  בפגישה  מתחילה  הפעילות  המזמין. 
שלד לתליית כיסי שתילה ומרזב לקליטת מים. ביום הפעילות יתכנסו 
כל המשתתפים להרצאה בנושא קירות ירוקים והשפעתם הסביבתית, 

גינון אנכי וחיסכון במים. 
המשתתפים ישתלו צמחים בקיר הירוק וילמדו כיצד לטפל בצמחים 
ובקיר לאורך זמן. הקיר שיוקם הינו בגודל 4 מ"ר. ניתן לחבר את הקיר 
הירוק למערכת השקייה קיימת או להתקין מערכת השקייה בתמחור 

נפרד.

עד 3 שעות, עד 70 משתתפים בקבוצות מתחלפות
5,500 ₪ /  6,500 ₪ /  9,000 ₪  - בהתאם לפינה הנבחרת

גיל בוהדאנה, 052-3481315א'-ו'
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עינת בן סימון , 052-3594007ד'-ו'

yotzrim-bateva.co.il      einatbs@gmail.com

עד יום פעילות, עד 100 משתתפים בסבבים
₪ 5,800

סדנא
עם "גן מוזיקלי" יחד  מוזיקלי  גן  הקמת  למצילתיים.  והמכסה  לתופים  היה  הסיר 

סט  קסילופון,  כולל  הגן  המזמין.  הגוף  במרחב  חוזר  בשימוש  הילדים 
תופי גמבה ומתקן כלי נשיפה.

ג'-ו'

עד יום פעילות, עד 50 משתתפים בסבבים

סדנא
"הקמת

קיר ירוק,
צמחים

מטהרי אויר"

המזמין.  הגוף  מבנה  בתוך  אויר,  מטהרי  צמחים  של  ירוק  קיר  הקמת 
שלד  בניית  מקום,  לבחירת  מוקדמת  בפגישה  מתחילה  הפעילות 
כל  יתכנסו  הפעילות  ביום  מים.  לקליטת  ומרזב  שתילה  כיסי  לתליית 
הסביבתית  והשפעתם  ירוקים  קירות  בנושא  להרצאה  המשתתפים 

וצמחים מטהרי אוויר. 
כיצד לטפל בצמחים  וילמדו  הירוק  ישתלו צמחים בקיר  המשתתפים 
ובקיר לאורך זמן. הקיר שיוקם הינו בגודל 4 מ"ר. ניתן לחבר את הקיר 
הירוק למערכת השקייה קיימת או להתקין מערכת השקייה בתמחור 

נפרד.

א'-ו',
בהתאם לסדנא

כל סדנא- עד שעה וחצי, עד 35 משתתפים (כיתה)

סדנא
"חופים"

מגוון סדנאות לבחירת המזמין בנושא הסביבה הימית והחופית. כל 
מצגת  (בליווי  הנושא  הצגת  של  ראשון  מחלק  מורכבות  הסדנאות 
וסרטונים) וחלק נוסף של פעילות/ניסוי: צדפות וקונכיות- על מעגל 
החיים, מארג מזון ימי- הכרות המארג וצפייה בפלנקטון, דייג ודגים 
שנפלטו  ממצאים  סביב  פעילות  הים-  מן  מתנות  הכחדה,  בסכנת 

מהים, חלקם טבעיים וחלקם תוצרת האדם.
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₪ 5,000

₪ 1,000

אקואושן, תמר טננבוים
04-6364268 / 04-6364485

 ecoocean.org     education@ecoocean.org

דורון עובדיה,  052-2513005

 plantypockets.co.il     plantypockets@gmail.com
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חופש סדנאות, 052-4524676גן-ו'

עד 45 דקות, עד 200 משתתפים

עד 100 משתתפים- 1,220 ₪    עד 200 משתתפים- 2,300 ₪

סדנא
סדנאות בנושאי סביבה שונים: הפרדת פסולת - מהו משבר הפסולת "חופש סדנאות"

כמה  נבין  דגמים,  ובעזרת  חוויתית  בדרך  קיימים?  פסולת  סוגי  ואילו 
פסולת כל אחד מאיתנו מייצר וכיצד ניתן להפחית את הכמות. 

הידידותית  החלופה  ומהי  אנרגיה  מפיקים  כיצד  מתחדשת"-  "אנרגיה 
לסביבה. "מים, מים, מים"- מהו משבר המים, כיצד מתבצע תהליך טיהור 
מים ועוד. כל סדנא מבוססת על פעילות חוויתית מותאמת גיל ותוכן- 
צילום באריזות בשימוש חוזר, הדפסה על חולצות תוך שימוש בשקיות, 

בניית תנורים סולארים אישיים, הפרחת בועות סבון ענקיות ועוד.

סדנא
יחד נעצב מחדש סביבה לימודית! הסדנא נפתחת בהסבר קצר על "חידוש רהיטים"

התפיסה האקולוגית של שימוש וניצול הקיים במטרה להפחית ייצור 
ושימוש במשאבי טבע. נצא לסיור קצר ברחבי המבנה ונבחר רהיטים 
מעץ  משלימים  רהיטים  נבנה  בנוסף,  ונצבע.  נחדש  אותם  קיימים 
בשימוש חוזר (שני רהיטים לבחירת המזמין: ספסל אחסון, כוורת, לוח 

מודעות/ גיר).

ד'-ו'

יום פעילות, עד 40 משתתפים בקבוצות מתחלפות 

₪ 2,400

סדנא
"יוצרים

מצמיגים"

סדנת שימוש חוזר בה ניצור יחד מצמיגים (וללא בטון), פינת ישיבה 
בהסבר  מתחילה  הסדנה  המזמין).  (לבחירת  חיצונית  או  פנימית 
קצר על החומרים ועל שימוש חוזר ובמהלכה נחשפים המשתתפים 
למגוון רעיונות לשימוש יצירתי בחומרים קיימים. תוצר הסדנא הינו 

פינת ישיבה בשילוב חומרים כמו: בדים, עץ, נייר ועוד. 

עד 3 ימי פעילות, עד 40 משתתפים, בקבוצות מתחלפות
₪ 3,800

שיר וצבע, 054-3391279ד'-ו'

shirrozen86@gmail.com

שיר וצבע, 054-3391279

shirrozen86@gmail.com
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משבצותא'-ד'
סיגל מאור,  050-3741032

sigalm7@gmail.com

עד שעתיים, עד 35 משתתפים (כיתה)

    ₪ 800

לשלוש כיתות ברצף- 1,950 ₪

בקבוקים,  מגוונים-  מחומרים  חוזר  בשימוש  נגינה  כלי  מגוון  יצירת 
שאריות טפטים, פקקים ועוד.

אמיר אלרון,   052-5467143ה'-ו'

agrocity.co.il      amir.elron@gmail.com

עד 40 משתתפים בשני סבבים, עד 3 שעות

עד 20 משתתפים (סבב אחד)- 2,050 ₪

עד 40 משתתפים - 2,400 ₪

סדנא
"מיכלי פתיל"

סדנא
"יצירת כלי נגינה

בשימוש חוזר"

דרך  פתיל"-  "מיכלי  בשיטת  מערכת  והקמת  ללימוד  פעילה  סדנא 
העקרונות  את  נלמד  בסדנא  מאכל.  צמחי  לגידול  וחסכונית  יעילה 
המנחים מאחורי השיטה, כיצד בונים מיכל בודד וכיצד בונים מערכת 
נבנה  יחד  זמן.  לאורך  אותם  לתחזק  כיצד  חשוב-  והכי  מיכלים 

מערכת מיכלי פתיל שתשאר במקום הפעילות.

חופש סדנאות,  052-4524676ד‘-ו‘

hofesh.biz     Hofesh.s@gmail.com

שעתיים וחצי, עד  25 משתתפים

₪ 4,200

סדנא
"מערכת

הידרופונית"

סדנת חקלאות עירונית מעשית. בסדנא נבין מהי חקלאות עירונית 
ומהי מערכת הידרופונית. נחשף ליתרונות הסביבתיים של מערכת 
הידרופונית ונבנה יחד עם המשתתפים  גינה ללא אדמה במערכת 
סגורה של צינורות מים. תוצר הפעילות הינו מערכת הידרופונית ובה 
24 צמחי מאכל. תפעול שוטף של המערכת לאחר ההקמה וחיבור 

לחשמל באחריות המזמין.
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אורלי קנת,  050-7236725ד'-ו'

orlykenneth@gmail.com

עד 3 שעות, עד 25 משתתפים
₪ 1,950

סדנא
"משחקים

באדמה"

סדנא להפיכת שטח אדמה קטן לחצר משחקים אקולוגית. 
פעם, לפני המצאת הפלסטיק והטלפון, ילדים המציאו משחקים 

מחומרים טבעיים, הנמצאים בכל מקום סביבנו. 
לגן  בחצר  פינה  נהפוך  ויצירתיות  דמיון  ועם  המשתתפים  עם  יחד 
משחקים   5 יוקמו  שבסופה  מעשית  סדנא  אקולוגי.  משחקים 
 10 להקמת  וכלים  רעיונות  עם  יצאו  והמשתתפים  חדשים  טבעיים 

משחקים נוספים. ניתן לקיים גם כסדנת הורים וילדים.

פנינה ישראלי, 052-2322467ג'-ו'

israelipnina@gmail.com

עד 45 דקות, עד 35 משתתפים (כיתה)

₪ 500

ניתן לקיים סדנא ארוכה- עד 90 דקות, בעלות של 1,000 ₪ לסדנא

סדנא
"משחקים

סביבה"

סדנא אינטראקטיבית הנפתחת בהסבר קצר על הנושא הסביבתי 
וממשיכה  ועוד)  צריכה  תרבות  ביולוגי,  מגוון  מים,  (פסולת,  הנבחר 
יכולה להתקיים בתוך מבנה  וחידונים. הסדנא  במשחקים מקוריים 

או בשטח פתוח ומתאימה גם כפעילות משותפת הורים וילדים.

קק"ל , אגף החינוך מרחב דרוםגן- ו'
08 9986131/188

hagito@kkl.org.il

₪ 1,200

סדנא
"ניידת חינוכית"

וההשפעות  אקולוגיה  סביבה,  ציונות,  של  בנושאים  העוסקת  סדנא 
הסביבתיות של פעילויות קק"ל. הסדנא מועברת בדרך חוויתית ותוך 
שימוש במגוון הפעלות: ממטרד למשאב, סולמות וחבלים, מלך היער, 

מפת ארץ ישראל ועוד.
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סורגות בזמן א'-ו'
נטע קלונר,  050-4280322

nettakloner@gmail.com

עד שעתיים, עד 30 משתתפים
  800 ₪      סדנא נוספת ברצף- 500 ₪

סדנא
"סורגות בזמן"

סדנאות המבוססות על הכנת חומר גלם בשימוש חוזר. לבחירת המזמין  
טריקו  חוט  להכין  המשתתפים  ילמדו  חברות"-בסדנה  "צמידי  סדנת 
מחולצות ישנות. יחד נקלע מהחוטים הצבעוניים שיצרנו, צמידי חברות 
על גבי נולים מקרטון . את הנולים יוכלו המשתתפים לקחת עימם ולקלוע 
ישנים,  דיסקים  גבי  על  חוזר"-  בשימוש  "דגים  סדנת  נוספים.  צמידים 
נחווה  בתהליך  ישנות.  וחולצות  משקיות  העשויים  חוטים  ונשזור  נארוג 
ונלמד כיצד מפיקים חוטים בשימוש חוזר וכיצד אורגים בעיגול. בתוצרי 

הסדנא ניתן להשתמש גם לעיצוב סביבה לימודית בבית הספר. 
שתי הפעילויות מתאימות גם לבנים וגם לבנות.

עינת בן סימון,  052-3594007ד'-ו'

yotzrim-bateva.co.il     einatbs@gmail.com

יום עד יומיים, עד 100 משתתפים בקבוצות מתחלפות

פינת ישיבה (ארבעה מושבים)- 4,800 ₪

גדר שבשבות - 3,800 ₪

סדנא
"עיצוב מרחב"

 יצירת מיצג חוץ כיתתי בנושא אנרגיה חלופית או בניית פינת ישיבה 
בשיתוף  מתבצעת  הפעילות  חוזר.  ושימוש  צריכה  הפחתת  בדגש 
התלמידים תוך מתן דגש על עבודת צוות והעצמת היחיד. תוצרים 

אפשריים- פינת ישיבה בשילוב פסיפס או גדר שבשבות.

עינת בן סימון,  052-3594007ד'-ו'

yotzrim-bateva.co.il     einatbs@gmail.com

יום עד יומיים, פעילות  בקבוצות מתחלפות

קיר של  5 ציפורים  6,450 ₪      קיר של  7 ציפורים 8,100 ₪

סדנא
"על ציפורים

ועוד"

נכיר  בסדנא  ציפורים.  מיני  מגוון  עם  והכרות  ללימוד  פעילה  סדנא 
ציפורים נפוצות בחצר בית הספר, בחצרות הבתים ובשטחים פתוחים, 
נלמד על מינים מקומיים ועל מינים פולשים ומהו מגדיר ציפורים. ניצור 
על גבי שלד מברזל, ציפורים  מפסיפס בשימוש חוזר  ונעצב קיר לימודי 
בנושא. תוצר הסדנא הינו קיר לימודי קבוע בבית הספר בנושא צפרות 

המשלב מידע לימודי וברקודים.
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שיר וצבע, 054-3391279ד'-ו'

shirrozen86@gmail.com

עד 4 שעות, עד 60 משתתפים בקבוצות מתחלפות

₪ 2,800

סדנא
סדנת יצירה בה נחשפים המשתתפים לעץ בשימוש חוזר כחומר גלם. "עץ וצבע"

וניצול מושכל של משאבים, ילמדו  בדגש על תפיסת עולם אקולוגית 
פריטים  ממנו  וליצור  ישן  עץ  ולעבד  לחדש  ניתן  כיצד  המשתתפים 
שימושיים. תוצרים אפשריים של הסדנא (תוצר אחד לבחירה מראש 
לכל  אישי  מתלה  ציבורי/  לחלל  משותף  תלייה  מתקן  המזמין):  של 
משתתף / לוח מודעות מרכזי מעץ / 4 ספסלי ישיבה מעץ בשימוש חוזר.

גן-ו'

עד 90 דקות, עד 35 משתתפים (כיתה)

סדנא
"ערוגה אנכית"

בשימוש  מחומר  אנכי  אקולוגי  צמחים  גידול  מתקן  להקמת  סדנא 
היכן  נבחר  המשתתפים  עם  יחד  קומפוסט.  מערכת  ובשילוב  חוזר 
ונשתול  עשויה  היא  מהם  החומרים  את  נכיר  הערוגה,  את  למקם 
צמחים. נדבר על פסולת ושימוש חוזר, חיסכון במים, קומפוסטציה 
המזמין):  לבחירת  אחד  (תוצר  הסדנא  תוצר  מקיים.  חיים  ואורח 
שתי   / נפרד  תולעים  קומפוסטר  עם  לייט  חביתותים   / חביתותים 
יחידות חבימיני. ניתן לחבר את הערוגה למערכת השקייה קיימת או 

להתקין מערכת השקייה יעודית (בתשלום נוסף).

סדנא
"פינת ישיבה

אקולוגית"

בנייה של ספסל מחומרי פסולת, חיפוי בבטון וצביעה.
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₪ 2,300

ליאור ואקנין, 054-5656675

havitutim.co.il     havitutim@gmail.com

ה'-ו'

₪ 5,000

יוצרים סביבה
הדס בן צבי,   054-9732654

yotzrimsviva@bet-hayotser.co.il

שלושה מפגשים, כל מפגש עד 3 שעות, 
עד 20 משתתפים (ניתן לביצוע בקבוצות מתחלפות).

איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד - חבל יבנה טל: 08-8519505 

איכות סביבה אשדוד חבל יבנהחפשו אותנו ב



שיר וצבע,  054-3391279א'-ו'

shirrozen86@gmail.com

עד 4 ימי פעילות , עד 100 משתתפים (3 כיתות), בקבוצות מתחלפות

סדנא
במים, "קירות מדברים" חסכון  (פסולת,  המזמין  לבחירת  סביבתי  בנושא  קיר  עיצוב 

בחומרים  שימוש  תוך  ועוד)  אויר  זיהום  הפחתת  ביולוגי,  מגוון 
הצוות  ידי  על  רעיון  בגיבוש  מתחיל  העבודה  תהליך  חוזר.  בשימוש 
המזמין והאמנית, סדנאות יצירה בשימוש חוזר של הצוות והאמנית 

עם תלמידים ובסיום הקמת קיר עם כל המשתתפים בתהליך.

יערה ברבש, 052-6165825ה'-ו'

ketzev.biz      ketzev1@gmail.com

עד שעה, עד 80 משתתפים

סדנא
בכלים "קצב הרחוב" שימוש  תוך  מגוונים,  תיפוף  קטעי  המשלבת  תיפוף  סדנת 

עם  בקבוצות  נגינה  משלבת  הסדנא  אשפה.  ופחי  דליים  כמו 
מקצבים בסגנונות שונים.

ד'-ו'

 שעה וחצי, עד 35 משתתפים (כיתה)

סדנא
"שילוט חוזר"

סדנת שימוש חוזר בה ניצור שלטים קטנים למרחבים השונים של 
עצים  לשיום  שילוט  הסדנא:  של  אפשריים  תוצרים  המזמין.  הגוף 
במים,  לחיסכון  עידוד  בחשמל,  חיסכון  לעידוד  שילוט  וצמחים, 

הליכה ברגל ועוד.
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₪ 4,700

עד 40 משתתפים- 1,180 ₪         

עד 80 משתתפים- 1,800 ₪

 לכיתה  800 ₪
 לשלוש כיתות ברצף- 1,950 ₪

sigalm7@gmail.com

משבצות 
סיגל מאור,  050-3741032

איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד - חבל יבנה טל: 08-8519505 

איכות סביבה אשדוד חבל יבנהחפשו אותנו ב

אורן



ב'-ו'

שני מפגשים של עד שעה וחצי, עד 35 משתתפים (כיתה)

 800 ₪       לתבליט קבוצתי (3 כיתות)- 1,950 ₪ 

סדנא
או "תמונת נייר" נייר  מעיסת  יצירה  באמצעות  החוזר  השימוש  עקרונות  לימוד 

קולאז' נייר. הסדנא מתחילה בהסבר קצר על מיחזור נייר. 
ע"פ  אישי,  קולאז'  או  אישי  ותבליט  נייר  עיסת  יוצרים  התלמידים 
נושא נבחר. במידה ומשתתפות 3 כיתות, ניתן ליצור תבליט קבוצתי.

סדנא 
"גלגל נח"

סדנאות אקולוגיות של גן החיות התנ"כי בירושלים המגיעות אליכם 
בסכנת  חיים  בעלי  בשימור  עוסקות  הסדנאות  מיוחדת.  בניידת 
הסדנאות  ירוקה.  וצריכה  טבעיים  גידול  בתי  על  שמירה  הכחדה, 
בגן  הקלעים  "מאחורי  של  בסיפורים  ומתובלות  חיים  בבעלי  מלוות 

החיות התנ"כי". 

מעשה בפקקא'-ו'
נועה,   052-6664760

noa.cork@gmail.com

יום פעילות, עד 3 סדנאות ברצף (3 כיתות), עד 35 משתתפים לסדנא 

סדנא
"מעשה בפקק"

מתחילה  סדנא  כל  זמינים.  גלם  חומרי  על  בדגש  חוזר  שימוש  סדנת 
בהסבר על תרבות הצריכה ועל הקשר של חומר הגלם הנבחר לקיימות. 
חומר הגלם בסדנא הינו לבחירת המזמין ובתיאום מראש: "מהו שעם?"- 
נלמד על סוגי עצים ונכיר את "עץ השעם". יחד ניצור רפסודות או מתלים 
אישיים משעם ועץ בשימוש חוזר. "עץ ועוד"-  נחשף לפסולת עץ זמינה 
ומקומית, נכיר שימושים שונים של עץ ויחד נעתיק תמונה על עץ. "נייר 
מזוית אחרת"- האם קיימת באמת בעיה עם נייר בעולם ומה המשמעות 
של תהליך מיחזור הנייר? יחד ניצור מובייל יחודי מפסולת נייר. "אדמה" - 

על צמחי בר מקומיים ועל חימר. יחד ניצור "פצצת זרעים" של צמחי בר.

עד 45 דקות, עד 30 משתתפים לסדנא

₪350     לסדנא נוספת ברצף- 175 ₪

גן החיות התנ"כיא'-ו'
סיגלית הרץ,   02-6750125
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משבצות 
סיגל מאור,  050-3741032

sigalm7@gmail.com

jerusalemzoo.org.il     yovarda@gmail.com

₪2,000     לשלוש כיתות נוספות ביום פעילות - 1,800 ₪ 

לשש כיתות נוספות ביום פעילות -  3,400 ₪

איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד - חבל יבנה טל: 08-8519505 

איכות סביבה אשדוד חבל יבנהחפשו אותנו ב



שירותי אקולוגיהד'-ו'
אורנה מנגולד,   054-4313344

orna6eco-slv.com     orna@ecology-services.com

עד שעתיים, עד 35 משתתפים

סדנא וסיור
"ארבעת

עקרונות הקסם"

לטיפול  ה"קסם"  עקרונות  ארבעת  מהם  קצר-  וסיור  פעילה  סדנא 
במהלך  בתעשייה.  גם  אך  בבית  בפנינו  העומד  האתגר  ומה  בפסולת 
הסיור נשמע את סיפורו של מפעל מקומי המטפל בפסולת בטכנולוגיות 
מתקדמות ובאופן המתחשב בסביבה, נצא לתצפית על המפעל ונמשיך 
לסדנא במרכז המבקרים הכוללת: סרטון, תערוכה, משחקי הגיון ועוד. 
פעילות זו מתקיימת במפעל שירותי אקולוגיה  אשר ממוקם בקרית גת.

יערה ברבש, 052-6165825גן-א'

ketzev.biz      ketzev1@gmail.com

עד 45 דקות, עד 60 משתתפים

סדנא מוזיקלית
"העולם

המשובשב
של מיקה"

יוצאת  קופצנית,  ילדה  מיקה,  המשתתפים-  בשיתוף  מוזיקלית  סדנא 
להופעה ובדרכה "נבלעת" בקבוצת ילדים ויחד איתם מגלה כיצד ניתן 

להשתמש שוב (לשמשב) בכלים יומיים וליצור מוזיקה.

₪1,200        לסדנא שניה ברצף- 950 ₪

₪ 1,050
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איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד - חבל יבנה טל: 08-8519505 

איכות סביבה אשדוד חבל יבנהחפשו אותנו ב
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ב'-ו'
בהתאם לסדנא

נטע עמיר,  050-7387627

netadolls.com      neta-amir@hotmail.com

כל סדנא- עד שעה וחצי, עד 30 משתתפים
₪850       לשתי סדנאות ברצף - 1,300 ₪ 

כל סדנא נוספת ברצף, תוספת של 300 ₪ לסדנא 

סדנה
"פסולת

וטקסטיל"

הוא  לכולן  שהמשותף  המזמין  לבחירת  חוזר  שימוש  סדנאות  מגוון 
פסולת  לחומרי  חוזר  בשימוש  וטקסטיל  טקסטיל  שאריות  בין  שילוב 
נוספים ולימוד טכניקות מקוריות וחדשניות פרי פיתוחה של האמנית: 
ועוד  באולינג  עמודי  סלים,  כדורים,  כמו  ספורט  אביזרי  לעיצוב  סדנא 
בהם ניתן לעשות שימוש במשחקי ספורט, בובות בשימוש חוזר- עיצוב 
מפלצות בשתי וערב- עיצוב  ויצירת בובות עשירות בפרטים והבעות. 
חוטים  ויצירת  האריגה  מלאכת  של  לימוד  כדי  תוך  מקוריות  דמויות 
משקיות או מבגדים ישנים. בובות דאגה- בובות בשימוש חוזר שעל פי 
האגדה לוקחות בלילה את הדאגות מהאדם והוא מתעורר בבוקר רגוע 
(ניתן  בובות  לתיאטרון  בובות  הכנת  תיאטרון-  בובות  דאגות.  ונטול 

לבחור סיפור מראש או לבנות סיפור יצירתי תוך כדי הכנת הבובות).

מרכז המבקריםא'-ו'
עמותת מחמל"י,  054-9960171

immrac.org     dolphinseacenter@gmail.com

עד שעה, עד 35 משתתפים לסיור

₪ 600

סיור
"עולמם המופלא

של היונקים
הימיים"

סיור במרכז המבקרים - "מרכז הדולפין והים". המרכז עוסק בחקר 
על  המבקרים  לומדים  הסיור  במסגרת  בישראל.  ימיים  יונקיים 
המערכת האקולוגית העשירה של הים התיכון, על השפעת האדם 
זו ועל עולמם של היונקים הימיים, שוכני הים התיכון-  על מערכת 
של  המיוחד  סיפורם  את  מספר  המרכז  ועוד.  דולפינים  לוויתנים, 
הדולפינים ה"ישראלים". פעילות זו מתקיימת במרכז המבקרים של 

עמותת מחמל“י הנמצא במתחם בית ספר אורט ימי באשדוד.

איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד - חבל יבנה טל: 08-8519505 

איכות סביבה אשדוד חבל יבנהחפשו אותנו ב
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פעילות
"תאטרון 

ילדי הסביבה"

העלאת הצגת תיאטרון בובות בשיתוף ילדים. הסדנא נפתחת ביום 
פעילות במהלכו נבחר סיפור סביבתי וניצור דמויות ובובות תיאטרון 
סביבתי,  במאי  עם  יחד  נוסף,  פעילות  ביום  חוזר.  בשימוש 
הצגת  הינו  התהליך  תוצר  הצגה.  ומעלים  מתאמנים  המשתתפים 
תיאטרון בובות קטנה שניתן להציג לשכבות הצעירות בבית ספר או 

לגני ילדים.

סדנא
"גינה תלויה"

שני ימי פעילות, עד 12 משתתפים

₪ 5,850

דוד שילמן, 054-5390021א'-ו'

svivatron.co.il     davidschilman@gmail.com

פעילות
"הקמת

קומפוסטר
בית ספרי"

חוזר.  ובשימוש  התלמידים  עם  יחד  ספרי  בית  קומפוסטר  הקמת 
ההפרדה   תהליך  להטמעת  הספר  בית  עם  עבודה  תכנית  בניית 

והטיפול בקומפוסט. אפשר להוסיף לתהליך חיידקים מעודדי 
קומפוסטציה או תולעי קומפוסט.

עד 6 שעות, עד 120 משתתפים בסבבים

₪ 4,000

חיידקים או תולעים בתוספת 500 ₪

מתן יעקב גולן, 052-3817216א'-ו'

malkash.mg@gmail.com

פעילות
טבע "סיפורי פחים" פסולת,  (הפרדת  סביבה  בנושאי  שונים  ספורים  של  סדרה 

ולאחריה  ועוד). כל סיפור מתחיל בהצגה קצרה  אויר  זיהום  עירוני, 
נכתבו  אשר  מקוריים  סיפורים  הינם  הסיפורים  הקהל.  של  הפעלה 

במיוחד עבור סדרה זו או עיבוד של אגדות עם מוכרות.
עד 45 דקות, עד 40 משתתפים

₪ 1,000

ניתן להזמין סדרה

דוד שילמן, 054-5390021גן-א'

svivatron.co.il     davidschilman@gmail.com

איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד - חבל יבנה טל: 08-8519505 

איכות סביבה אשדוד חבל יבנהחפשו אותנו ב
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איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד - חבל יבנה טל: 08-8519505 

איכות סביבה אשדוד חבל יבנהחפשו אותנו ב

פעילויות לגילאי
חטיבה

ועל יסודי



ז'- יב'
תיאטרון חוויה

אליענה קרמרמן,  050-9338155
havayatheater.com     havayath@gmail.com

עד 50 דקות, עד 400 משתתפים

₪ 3,600

הצגה
הצגת מערכונים מהירה ומצחיקה בליווי דמויות ססגוניות ומוזיקה "הפרד ומשול"

הסביבה  איכות  של  השונים  בהיבטים  עוסקת  ההצגה  קצבית. 
ובמגוון נושאים: הפרדת פסולת, תרבות צריכה ועוד. בסוף ההצגה 

נערכת הפעלה בשיתוף הקהל.

אקואושןז'-יב'
תמר טננבאום,  04-6364685

ecoocean.org     education@ecoocean.org

עד 45 דקות, עד 35 משתתפים

₪ 700

הרצאה
מוצקה "אדם וים" בפסולת  התמקדות  תוך  ים,  בזיהום  עוסקת  ההרצאה 

ובעיקר בפסולת הפלסטיק בים, השפעתה על בעלי החיים ומארג 
המזון הימי.

זמן לטבעז'-יב'
יפעת וינרב,  052-2516555

zmanlateva.co.il     yifat.gueta@gmail.com

עד 45 דקות, עד 35 משתתפים

₪ 800

לשתי הרצאות ברצף- 1,400 ₪ 

הרצאה
של "הכחול הגדול" בחשיבותו  נתמקד  חדש.  עולם  ונכיר  הים  למעמקי  יחד  נצלול 

אחד  כל  כיצד  ונבין  הים  עולם  על  האדם  ובהשפעות  לאדם  הים 
מאיתנו יכול לסייע בשמירה על הים והחופים.
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איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד - חבל יבנה טל: 08-8519505 
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אקואושןז'-יב'
תמר טננבאום,  04-6364685
ecoocean.org     education@ecoocean.org

עד 45 דקות, עד 35 משתתפים

₪ 700

הרצאה
"הכרת הסביבה
החופית והימית"

ההרצאה סוקרת את חשיבות הים לחיים בכדור הארץ בכלל ולאדם 
האנושיים  לגורמים  המשתתפים  יחשפו  ההרצאה  במהלך  בפרט. 
יכול  מאיתנו  אחד  כל  בהן  השונות  ולדרכים  הים  על  המשפיעים 

לשמור על אוצר הים.

נועם ואן דר האל,  054-4802804ז‘-יב‘

עד 45 דקות, עד 30 משתתפים

₪ 770

הרצאה
"ואני חושב

לעצמי - 
איזה יופי 

של עולם"

מהו המונח טביעת רגל אקולוגית ועל הקשר בין טביעת הרגל של 
כל אחד מאיתנו לעולם מסביב. דגשים אפשריים בהרצאה לבחירת 
המזמין: התחממות גלובלית- האם זה קורה? מזג אויר- הרבה יותר 

משלוש דקות בסוף החדשות, מגוון מינים והמשך החיים.

ז'-יב'
אבוקדוס

נאוה רוזנפלד, 054-6765191
avocados.co.il      office@avocados.co.il

svivayam@gmail.com

עד 90 דקות, עד 70 משתתפים (2 כיתות)

₪ 1,500

הרצאה
"כדור הארץ 

השתגע"

התחממות כדור הארץ והשפעתה על משאבי הטבע, על האדם ועל 
תזונתו: מגוון המזון, כמותו ואיכותו. חקלאות היא בין הענפים 

ועל  כך  על  ההתחממות.  של  לתוצאות  ביותר  הרגישים  הכלכליים 
פתרונות אפשריים בהרצאה המשלבת פעילות אינטראקטיבית.
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נועם ואן דר האל, 054-4802804ז‘-יב‘

svivayam@gmail.com

עד 45 דקות, עד 30 משתתפים

₪ 770

הרצאה
"להרגיש את הים
לחוש את המים"

מסע מרתק לים וחופים מקומיים ורחוקים בו נחשפים 
השומעים להיבטים שונים של השפעת האדם על הים. 

דגשים אפשריים בהרצאה לבחירת המזמין- ים או מרק פלסטיק? 
שוניות אלמוגים- עולם הולך ונעלם, מים בלי סוף- האמנם?

תומר יפה,  050-6785470י'-יב'

yaffetomer@gmail.com

עד שעה וחצי, עד 80 משתתפים

₪ 950

לשתי הרצאות ברצף- 1,550 ₪ 

הרצאה
ובליווי "מבוא לקיימות" השונים  היבטיו  על  קיימות  המושג  את  מציגה  ההרצאה 

דוגמאות מהארץ ומהעולם. נסביר את המשבר הסביבתי-חברתי-
סביבתית  שפה  וניצור   21 ה-  במאה  חווים  אנו  אותו  תרבותי 
משותפת בקרב המאזינים.  ההרצאה מדגישה כי כל אחד מאיתנו 

יכול לסייע לשינוי משמעותי להתרחש.

אמיר אלרון,  052-5467143י'-יב'

agrocity.co.il     amir.elron@gmail.com

עד שעה וחצי, עד 100 משתתפים

₪ 1,400
 

הרצאה
"על חקלאות

עירונית ובטחון
מזון"

עירונית.  חקלאות  על  ויותר  יותר  שומעים  האחרונות  בשנים 
עירונית? מהן המגמות  ונבין מהי באמת חקלאות  בהרצאה נחשף 
יכולה  עירונית  חקלאות  האם   - עצמנו  את  ונשאל  ובעולם  בארץ 
לספק פתרונות לאתגרים של בטחון תזונתי? יחד נבין כיצד כל אחד 

מאיתנו קשור לנושא וכיצד אנחנו יכולים להשפיע.
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שרון מרק,  050-3436010י'-יב'

sharonmark.k@gmail.com

עד 50 דקות, עד 50 משתתפים

₪ 1,950

הרצאה
"תרבות 

ה(את לא) 
צריכה"

באמת  אנו  ורוחניים  חומריים  צרכים  אילו  הצריכה?  תרבות  מהי 
צריכים, והאם "שופינג" הופך אותנו למאושרים באמת? באיזה אופן 

הפרסומות משפיעות על חיינו? 

מרכז המבקריםז'-יב'
עמותת מחמל"י,  054-9960171

immrac.org     dolphinseacenter@gmail.com

עד 45 דקות, עד 40 משתתפים 

₪ 600

הרצאה 
"מסע

בים התיכון"
של   העשירה  האקולוגית  המערכת  עם  והכרות  התיכון  בים  מסע 
ההרצאה  "שלנו".  הים  חוף  אל  ומגיעים  בו  החיים  הימיים  היונקים 
מלווה בסרטונים ותמונות בלעדיות שצולמו על ידי עמותת מחמל"י 

במהלך 20 שנות מחקר.

תומר יפה,  050-6785470ז'-יב'

yaffetomer@gmail.com

עד שעתיים, עד 40 משתתפים

₪ 1,150

לשתי הרצאות ברצף- 2,150 ₪

הרצאה וסדנא
"מנהיגות

סביבתית"

והמעורבות  הסביבתית  המנהיגות  חשיבות  על  נלמד  בה  הרצאה 
הקהילתית, כחלק בלתי נפרד מקיימות. ניחשף לדוגמאות רבות של 
ונקיים סדנא בה כל אחד מהמשתתפים  מנהיגות סביבתית בארץ 

יבין כי לכל אחד יש תפקיד של מנהיג סביבתי בתהליך השינוי.
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אורלי קנת,  050-7236725ז'-יב'

orlykenneth@gmail.com

יום פעילות, עד 3 סבבים, עד 90 דקות לסבב ועד 100 משתתפים לסבב

₪ 5,800

יום שיא
"להציל את 
כדור הארץ"

מתכנסים  המשתתפים  בריחה.  חדר  רעיון  על  המבוסס  שיא  יום 
קבוצה  כל  משתתפים.   6 עד  של  לקבוצות  ומתחלקים  במרחב 
פועלת בצוות ומקבלת קופסת בריחה נעולה ומלאה בחידות, צפנים 
את  לפתור  הקבוצה  על  צוות,  ועבודת  פעולה  שיתוף  ע“י  ורמזים. 
אתגרים  עם  המשתתפים  מתמודדים  הפתרון  במהלך  החידות. 
רגל  טביעת  הפחתת  פסולת,  הפרדת  אויר,  זיהום  כמו  סביבתיים 

אקולוגית ונחשפים לעשרת העקרונות של אורח חיים מקיים.

גילי אשל,  052-2692135י'-יב'

gilieshel.com       gilieshel2@gmail.com

עד 6 שעות, עד 80 משתתפים בסבבים

₪ 4,800

יום שיא
ומשחק, "פיסול סביבתי" לישיבה  שונים  ואובייקטים  סביבתי  פסל  ליצירת  שיא  יום 

ועבודת  וזמינים  מתכלים  בלתי  חומרים  חוזר,  שימוש  על  דגש  תוך 
צוות.

דליה גלבוע,  052-2668718ז'- יב'

www.daliagilboa.co.il     daliagilboa17@gmail.com

עד 5 שעות (עד שעה הרצאה משותפת, עד שעה שעשועון לכל כיתה) 
עד 4 כיתות

2,800 ₪     סדנת יצירה בתוספת 600 ₪
 

יום שיא
בנושא "נופלים בפח" המשתתפים  לכל  משותפת  בהרצאה  מתחילה  הפעילות 

פשע  של  לתרבות  שהפכה  השפע  "חברת  הצריכה-  תרבות 
הכיתות  בין  מדריכים  צוות  יעבור  ההרצאה  לאחר  סביבתי". 
רוצה  "מי  בסגנון  משעשע  טריויה  שעשועון  ויעביר  המשתתפות 

להיות מיליונר". ניתן להוסיף ליום הפעילות גם סדנת יצירה.
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דליה גלבוע,  052-2668718ז'- יב'

עד 5 שעות (עד שעה הרצאה משותפת, עד שעה שעשועון לכל כיתה) 
עד 4 כיתות

הרצאה וסדנא 2,800 ₪    סדנת יצירה בתוספת  600 ₪

יום שיא
הפעילות מתחילה בהרצאה משותפת לכל המשתתפים החושפת את ”חוסכים חשמל“

ההשלכות הסביבתיות של השימוש באנרגיה. המידע המועבר במהלך 
בדפוסי  משמעותי  שינוי  לחולל  למשתתפים  לסייע  יכול  ההרצאה 
ההתנהגות הימיומיים של צריכת אנרגיה. לאחר ההרצאה יעבור צוות 
טיפים   - המחשה  סדנת  ויעביר  המשתתפות  הכיתות  בין  מדריכים 
מדליקים להתייעלות אנרגטית. ניתן להוסיף ליום הפעילות גם סדנת 

יצירה (הכנת מגנטים/ מדבקות לחיסכון בחשמל)

יערה ברבש,  052-6165825ז'-יב'

ketzev.biz       ketzev1@gmail.com

עד 45 דקות, עד 300 משתתפים

שלושה אמנים - 4,000 ₪

מופע
"תיפוף ירוק"

מחיי  בכלים  חוזר  לשימוש  אפשרויות  המציג  אנרגטי,  במה  מופע 
היומיום (דליים, פחים, שקיות, בקבוקים ועוד) על ידי הפיכתם לכלים 
מוזיקליים. המופע כולל קטעי תיפוף עשירים בהומור ובתיאטרליות, 

הפעלת הקהל ושיתוף מתנדבים מקרב הקהל.

יוזמת האנרגיה הטובהז'-יב'
סיגל ספרוקט,  077-5112299

goodenergy.org.il     info@goodenergy.org.il

עד 4 שעות, מספר משתתפים ללא הגבלה
₪ 3,350

תוספת מכשיר להכנת שייק פירות- 2,200 ₪

 

מתחם
"הפעלת גנרטור 

אנושי"

עמדות   4 כולל  המתקן  חשמל.  לייצור  דיווש  מתקן  הכולל  מתחם 
מוסיקה/מכונת  מערכת  כגון:  חשמלית  למערכת  ומתחבר  דיווש 
מחומרים  בנוי  המתקן  הלקוח).  (לבחירת  ועוד  בועות/תאורה 
ידידותית  שהינה  חשמל,  לייצור  חלופה  ומדגים  חוזר  בשימוש 
ירוקה  אנרגיה  בנושא  בהסברים  מלווה  הדיווש  פעולת  לסביבה. 
להכנת  מכשיר  למתקן  לחבר  ניתן  נוספת,  בעלות  אנרגיה.  ושימור 

שייק פירות למשתתפים בפעולת הדיווש.
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שיר וצבע,  054-3391279ז'-יב'

shirrozen86@gmail.com

עד 3 ימי עבודה, עד 40 משתתפים, בקבוצות מתחלפות

₪ 3,800
 

סדנא
יחד נעצב מחדש סביבה לימודית! הסדנא נפתחת בהסבר קצר על "חידוש רהיטים"

להפחית  במטרה  הקיים  וניצול  שימוש  של  האקולוגית  התפיסה 
ייצור ושימוש במשאבי טבע. נצא לסיור קצר ברחבי המבנה ונבחר 
רהיטים קיימים אותם נחדש ונצבע. בנוסף, נבנה רהיטים משלימים 
אחסון,  ספסל  המזמין:  לבחירת  רהיטים  (שני  חוזר  בשימוש  מעץ 

כוורת, לוח מודעות/ גיר).

שיר וצבע,  054-3391279ז'-יב'

יום פעילות, עד 40 משתתפים בקבוצות מתחלפות

₪ 2,400
 

סדנא
"יוצרים 

מצמיגים"
סדנת שימוש חוזר בה ניצור יחד מצמיגים (וללא בטון), פינת ישיבה 
פנימית או חיצונית (לבחירת המזמין). הסדנה מתחילה בהסבר קצר 
המשתתפים  נחשפים  ובמהלכה  חוזר  שימוש  ועל  החומרים  על 
למגוון רעיונות לשימוש יצירתי בחומרים קיימים. תוצר הסדנא הינו 

פינת ישיבה בשילוב חומרים כמו: בדים, עץ, נייר ועוד.

אמיר אלרון,  052-5467143ז'-יב'

agrocity.co.il     amir.elron@gmail.com

עד 40 משתתפים בשני סבבים, עד 3 שעות

עד 20 משתתפים (סבב אחד)- 2,050 ₪

עד 40 משתתפים - 2,400 ₪

סדנא
"מיכלי פתיל"- דרך "מיכלי פתיל" והקמת מערכת בשיטת  סדנא פעילה ללימוד 

לגידול צמחי מאכל. בסדנא נלמד את העקרונות  וחסכונית  יעילה 
בונים  וכיצד  בודד  מיכל  בונים  כיצד  השיטה,  מאחורי  המנחים 
יחד  זמן.  לאורך  אותם  לתחזק  כיצד  חשוב-  והכי  מיכלים  מערכת 

נבנה מערכת מיכלי פתיל שתשאר במקום הפעילות.
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ז'-יב'
 

קק"ל , אגף החינוך מרחב דרום
08-9986131/188

hagito@kkl.org.il

יום פעילות, עד 500 משתתפים בסבבים 
בכל סבב עד 100 משתתפים מחולקים לשלוש קבוצות

₪ 1,200

סדנא
"ניידת חינוכית"

סדנא העוסקת בנושאים של ציונות, סביבה, אקולוגיה וההשפעות 
הסביבתיות של פעילויות קק"ל. הסדנא מועברת בדרך חוויתית תוך שימוש 

במגוון הפעלות: הכדור בידיים שלנו, מלך היער, מפת ארץ ישראל ועוד.

עינת בן סימון , 052-3594007ז'- יב'

yotzrim-bateva.co.il     einatbs@gmail.com

יום עד יומיים, עד 100 משתתפים בקבוצות מתחלפות
פינת ישיבה (ארבעה מושבים)- 4,800 ₪      גדר שבשבות - 3,800 ₪

 

סדנא
"עיצוב מרחב"

יצירת מייצג חוץ כיתתי בנושא אנרגיה חלופית או בניית פינת ישיבה 
בשיתוף  מתבצעת  הפעילות  חוזר.  ושימוש  צריכה  הפחתת  בדגש 
תוצרים  היחיד.  והעצמת  צוות  עבודת  על  דגש  מתן  תוך  התלמידים 

אפשריים- פינת ישיבה בשילוב פסיפס או גדר שבשבות.

ליאור ואקנין, 054-5656675ז'- יב'

havitutim.co.il     havitutim@gmail.com

 עד 90 דקות, עד 35 משתתפים
₪ 2,300
 

סדנא
"ערוגה אנכית"

חוזר  בשימוש  מחומר  אנכי  אקולוגי  צמחים  גידול  מתקן  להקמת  סדנא 
את  למקם  היכן  נבחר  המשתתפים  עם  יחד  קומפוסט.  מערכת  ובשילוב 
הערוגה, נכיר את החומרים מהם היא עשויה ונשתול צמחים. נדבר על פסולת 
ושימוש חוזר, חיסכון במים, קומפוסטציה ואורח חיים מקיים. תוצר הסדנא 
לייט עם קומפוסטר  / חביתותים  (תוצר אחד לבחירת המזמין): חביתותים 
תולעים נפרד / שתי יחידות חבימיני. ניתן לחבר את הערוגה למערכת השקייה 

קיימת או להתקין מערכת השקייה יעודית (בתשלום נוסף).

יערה ברבש, 052-6165825ז'-יב'

ketzev.biz     ketzev1@gmail.com

עד שעה, עד 80 משתתפים
עד 40 משתתפים- 1,180 ₪         עד 80 משתתפים- 1,800 ₪

 

סדנא
"קצב הרחוב"

סדנת תיפוף המשלבת קטעי תיפוף מגוונים, תוך שימוש בכלים כמו דליים 
ופחי אשפה. הסדנא משלבת נגינה בקבוצות עם מקצבים בסגנונות שונים.
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agrocity.co.il     amir.elron@gmail.com

מרכז המבקריםז'-יב'
עמותת מחמל"י,  054-9960171

immrac.org     dolphinseacenter@gmail.com

עד שעה, עד 35 משתתפים לסיור

₪ 600
 

סיור
"עולמם המופלא

של היונקים
הימיים"

סיור במרכז המבקרים - "מרכז הדולפין והים". המרכז עוסק בחקר 
על  המבקרים  לומדים  הסיור  ובמסגרת  בישראל  ימיים  יונקיים 
המערכת האקולוגית העשירה של הים התיכון, על השפעת האדם 
זו ועל עולמם של היונקים הימיים, שוכני הים התיכון-  על מערכת 
של  המיוחד  סיפורם  את  מספר  המרכז  ועוד.  דולפינים  לוויתנים, 
הדולפינים ה"ישראלים". פעילות זו מתקיימת במרכז המבקרים של 

עמותת מחמל“י הנמצא במתחם בית ספר אורט ימי באשדוד.

שירותי אקולוגיהט'-יב'
אורנה מנגולד,  054-4313344

orna6eco-slv.com     orna@ecology-services.com

עד שעתיים, עד 35 משתתפים

₪ 1,050
 

סדנא וסיור
"ארבעת

עקרונות הקסם"

וסדנא פעילה- מהם ארבעת עקרונות ה"קסם" לטיפול  סיור קצר 
בפסולת ומה האתגר העומד בפנינו בבית אך גם בתעשייה. במהלך 

הסיור נשמע את סיפורו של מפעל מקומי המטפל בפסולת 
לתצפית  נצא  בסביבה,  המתחשב  ובאופן  מתקדמות  בטכנולוגיות 
סרטון,  הכוללת:  המבקרים  במרכז  לסדנא  ונמשיך  המפעל  על 
שירותי  במפעל  מתקיימת  זו  פעילות  ועוד.  הגיון  משחקי  תערוכה, 

אקולוגיה אשר ממוקם בקרית גת.

רשות הטבע והגניםז'- יב'
איריס נבו, מישור חוף דרומי,  08-6220835
mh.merkaz@npa.org.il

עד 3 שעות, עד 35 משתתפים

₪ 2,000
 

סיור
"ערב לאור

עששיות"
במהלך  לסביבה.  היסטוריה  בין  שילוב  עששיות.  לאור  ערב  סיור 
מינים  מגוון  על  נדבר  ההיסטורי,  סיפורם  ואת  אתרים  נכיר  הסיור 
ועוד. כל סיור מסתיים בשיחה  זיהום אור  מקומי, שטחים פתוחים, 
מהגנים  באחד  מתקיימת  זו  פעילות  צמחים.  תה  בליווי  מרתקת 

הלאומיים- בית גוברין או עתיקות אשקלון.
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שרון מרק, 050-3436010

sharonmark.k@gmail.com

עד 50 דקות, עד 50 משתתפים

₪ 1,950

מהשדה החקלאי, דרך רשתות השיווק ועד לפח האשפה בבית. גלו 
מדוע שלושים וחמישה אחוז מהמזון המיוצר בישראל מתבזבז וכמה 
ניתן  פשוטות  בדרכים  לפח.  חודש  מידי  משפחה  משליכה  כסף 
להפחית בזבוז מזון, לחסוך בכסף ולשמור על הסביבה למען הדורות 

הבאים. לאחר ההרצאה, רשימת הקניות שלכם תיראה אחרת.

הרצאה
"אוכל לא

זורקים"

זמן לטבע
יפעת וינרב,  052-2516555

zmanlateva.co.il      yifat.gueta@gmail.com

עד 45 דקות, מספר משתתפים ללא הגבלה

₪ 850

של  בחשיבותו  נתמקד  חדש.  עולם  ונכיר  הים  למעמקי  יחד  נצלול 
אחד  כל  כיצד  ונבין  הים  עולם  על  האדם  ובהשפעות  לאדם  הים 

מאיתנו יכול לסייע בשמירה על הים והחופים.

הרצאה
"הכחול הגדול"

נועם ואן דר האל, 054-4802804

svivayam@gmail.com

עד 45 דקות, עד 30 משתתפים

₪ 770

מהו המונח טביעת רגל אקולוגית ועל הקשר בין טביעת הרגל של 
כל אחד מאיתנו לעולם מסביב . דגשים אפשריים בהרצאה לבחירת 
המזמין: התחממות גלובלית- האם זה קורה? מזג אויר- הרבה יותר 

משלוש דקות בסוף החדשות, מגוון מינים והמשך החיים.

הרצאה
"ואני חושב

לעצמי- איזה 
יופי של עולם"
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שרון מרק, 050-3436010

sharonmark.k@gmail.com

עד 50 דקות, עד 50 משתתפים

₪ 1,950

בעוד 30 שנה העולם ימנה 9 מיליארד אנשים. איך יצליח כדור הארץ 
אנו  האם  האוכלוסייה?  לכלל  זורמים  ומים  נקי  אויר  מזון,  לספק 
יוצגו  צפויים להתמודד עם משבר מזון עולמי, עוני ורעב? בהרצאה 
להטמעת  כלים  וארגז  וחדשים  קיימים  לצרכים  חדשניים  פתרונות 

חדשנות בקיימות.

הרצאה
"ישראל 2050

חדשנות 
סביבתית"

נועם ואן דר האל, 054-4802804

svivayam@gmail.com

עד 45 דקות, עד 30 משתתפים

₪ 770

מסע מרתק לים וחופים מקומיים ורחוקים בו נחשפים 
השומעים להיבטים שונים של השפעת האדם על הים.

דגשים אפשריים בהרצאה לבחירת המזמין- ים או מרק פלסטיק? 
שוניות אלמוגים- עולם הולך ונעלם, מים בלי סוף- האמנם?

הרצאה
"להרגיש את 

הים, לחוש 
את המים"

נועם ואן דר האל, 054-4802804

svivayam@gmail.com

עד 45 דקות, עד 30 משתתפים

₪ 770

מרבית האנשים בעולם חיים כיום בעיר. האם ניתן לשלב בין אורח 
חיים עירוני - מודרני לשמירה על הסביבה? הרצאה החושפת את 
השומעים למונחי היסוד ועקרונות הליבה של עיר מקיימת ולמונחים 

כמו תחבורה בת קיימא, טבע עירוני ובנייה ירוקה.

הרצאה
"לחיות בעיר 

ולהרגיש בטבע"
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תומר יפה,  050-6785470

yaffetomer@gmail.com

עד שעה וחצי, מספר משתתפים ללא הגבלה

₪ 1,250

ובליווי  השונים  היבטיו  על  קיימות  המושג  את  מציגה  ההרצאה 
חברתי  הסביבתי  המשבר  את  נסביר  ומהעולם.  מהארץ  דוגמאות 
תרבותי אותו אנו חווים במאה ה- 21 וניצור שפה סביבתית משותפת 
בקרב המאזינים.  ההרצאה מדגישה כי כל אחד מאיתנו יכול לסייע 

לשינוי משמעותי להתרחש.

הרצאה
"מבוא 

לקיימות"

זמן לטבע
יפעת וינרב,  052-2516555

zmanlateva.co.il      yifat.gueta@gmail.com

עד שעה, מספר משתתפים ללא הגבלה

₪ 850

חיים  בעלי  נכיר  בהרצאה  ואריה?  נזירי  ים  כלב  לדב,  משותף  מה 
חשובים  למושגים  ונתוודע  הכחדה  בסכנת  חיים  ובעלי  נכחדים 
על  האדם  השפעת  ועל  ונעלם  הולך  עולם  על  הרצאה  בתחום. 

הטבע.

הרצאה
"מגוון ביולוגי"

אבוקדוס
נאוה רוזנפלד,  054-6765191

avocados.co.il      office@avocados.co.il

עד 90 דקות, מספר משתתפים ללא הגבלה

₪ 2,000

ולמשפחותיהם,  לתלמידים  תורמת  וטיפוחן  אורבניות  גינות  הקמת 
לצוות בית הספר, לגיבוש ולהווי ויש שקידמו את הנושא בהצלחה. 
על אלה ועל תוצאות מחקרים שבחנו את הנושא ומעידות על שיפור 
בהישגים לימודיים, בביטחון תזונתי, בניהול זמן, סדר וארגון, בתנועה 
בהרצאה  הפנאי,  לשעות  מומלץ  תחביב  גם  כמו  גופנית  ופעילות 

המשלבת הומור וכלים מעשיים ליישום.

הרצאה
"מה בין חנה מרון, 

מישל אובמה 
ואיכות חיים?"
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גיל בוהדאנה,  052-3481315

eco-music.org.il     gil@halilim.com

עד 60 דקות,  מספר משתתפים ללא הגבלה

₪ 1,400

בהרצאה  וגדלה.  הולכת  אליו  שהמודעות  סביבתי  מפגע  הוא  רעש 
יכולה  חוזר  בשימוש  נגינה  כלי  בניית  וכיצד  לעשות  ניתן  מה  נציג 
הפחתת רעש,  בנושא  ומדגימה  חוויתית  ללמידה  חינוכי  כלי  להוות 

כמו גם חשיבה מחוץ לקופסא, דימיון ועוד.

הרצאה
"מרעש לצליל"

זמן לטבע
יפעת וינרב,  052-2516555

zmanlateva.co.il       yifat.gueta@gmail.com

עד שעה, מספר משתתפים ללא הגבלה

₪ 850

הרצאה החושפת את הקהל למשבר הפסולת בארץ ובעולם ומציגה 
דרכים פשוטות ו"ירוקות" הניתנות ליישום בחיי היומיום. בואו נחשוב 

קצת אחרת בפעם הבאה שאנו הולכים לקניות!

הרצאה
"משבר הפסולת
ותרבות צריכה"

אמיר אלרון,  052-5467143

agrocity.co.il      amir.elron@gmail.com

עד שעה וחצי, מספר משתתפים ללא הגבלה

₪ 1,400

עירונית.  חקלאות  על  ויותר  יותר  שומעים  האחרונות  בשנים 
ונבין מהי באמת חקלאות עירונית?, מהן המגמות  בהרצאה נחשף 
יכולה  עירונית  חקלאות  האם  עצמנו-  את  ונשאל  ובעולם  בארץ 
לספק פתרונות לאתגרים של בטחון תזונתי? יחד נבין כיצד כל אחד 

מאיתנו קשור לנושא וכיצד אנחנו יכולים להשפיע.

הרצאה
"על חקלאות 

עירונית ובטחון 
מזון"
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עד שעה, מספר משתתפים ללא הגבלה

₪ 850

האם יש קשר בין תזונה לקיימות? בהרצאה קצרה יחשפו המאזינים 
לקשר ההדוק בין תזונה לקיימות ויגלו כיצד ניתן לעשות שינוי קטן 

באורח החיים היומיומי ולחיות חיים בריאים ומקיימים יותר.

הרצאה
"תזונה, קיימות 

ומה שביניהן"

שרון מרק, 050-3436010

sharonmark.k@gmail.com

עד 50 דקות, עד 50 משתתפים

₪ 1,950

באמת  אנו  ורוחניים  חומריים  צרכים  אילו  הצריכה?  תרבות  מהי 
צריכים, והאם "שופינג" הופך אותנו למאושרים באמת? באיזה אופן 

הפרסומות משפיעות על חיינו?

הרצאה
"תרבות 

ה(את לא) 
צריכה"

נטע עמיר,  050-7387627

netadolls.com      neta-amir@hotmail.com

עד 3 שעות, עד 25 משתתפים

₪ 1,300

הרצאה הנפתחת במצגת המספרת את סיפור הצעצועים 
האדם  בני  יצרו  ההיסטוריה  לאורך  שונות  בתקופות  האקולוגים. 
צעצועים מחומרים שהיו מצויים בסביבתם הקרובה- שאריות בדים, 
צעצועים,  של  דוגמאות  יחד  נראה  ועוד.  מיובשות  קליפות  עצים, 
נבדוק כיצד השתנו החומרים לאורך ההיסטוריה ונראה  את הקשר 
ברי  צעצועים  יחד  נעצב  ההרצאה  בסיום  לתרבות.  הצעצועים  בין 

קיימא.

הרצאה 
"ההיסטוריה
של צעצועים

אקולוגים"

זמן לטבע
יפעת וינרב,  052-2516555

zmanlateva.co.il      yifat.gueta@gmail.com
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אתי גולן,  052-3064465

shirathaasavim.com     haasavim@gmail.com

עד 90 דקות, עד 35 משתתפים

הרצאה- 850 ₪

השומעים  יחשפו  בהרצאה  בבית?  מרפא  צמחי  לגדל  ניתן  כיצד 
דרכי  ולמתכונים,  למרפא  המשמשים  צמחים  של  מקומי  למגוון 
צמחים  נכיר  מרפא.  בצמחי  ביתי  ושימוש  גידול  של  ויישום  עבודה 
ותכונותיהם, נלמד על אפשרויות השימוש ועל ארגז תרופות טבעי 

בבית.

הרצאה
"צמחי מרפא"

תומר יפה,  050-6785470

yaffetomer@gmail.com

עד שעתיים, עד 40 משתתפים

₪ 1,350

והמעורבות  הסביבתית  המנהיגות  חשיבות  על  נלמד  בה  הרצאה 
הקהילתית, כחלק בלתי נפרד מקיימות. ניחשף לדוגמאות רבות של 
מהמשתתפים  אחד  כל  בה  סדנא  ונקיים  בארץ  סביבתית  מנהיגות 

יבין כי לכל אחד יש תפקיד של מנהיג סביבתי בתהליך השינוי.

הרצאה וסדנא
"מנהיגות

סביבתית"

אתי גולן,  052-3064465

shirathaasavim.com      haasavim@gmail.com

הרצאה- עד 90 דקות, עד 35 משתתפים 
הרצאה וסדנא- עד שלוש שעות, עד 20 משתתפים

הרצאה- 850 ₪

הרצאה וסדנא- 1,500 ₪

על נזקי הקוסמטיקה התעשייתית לבריאות ולסביבה ובעיקר- מה ניתן 
אלא  המצח  על  מלפפון  אינה  טבעית  קוסמטיקה  אחרת.  לעשות 

מוצרים איכותיים ומעשירים- את הגוף ואת הסביבה. 
לכל  ונתאים  נרקח  בה  טבעית  קוסמטיקה  בנושא  סדנא  לשלב  ניתן 
עם  יצא  משתתף  כל  מעשירים.  טבעיים  מוצרים  מהמשתתפים  אחד 

תוצרים.

הרצאה וסדנא
"קוסמטיקה

טבעית"
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איכות סביבה אשדוד חבל יבנהחפשו אותנו ב
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הרצאה- עד 90 דקות, עד 35 משתתפים
הרצאה וסדנא- עד שלוש שעות, עד 20 משתתפים

הרצאה- 850 ₪

הרצאה וסדנא- 1,400 ₪

ומהו מזון בריא לאדמה? בהרצאה שעוסקת  מהו מזון בריא לאדם 
פשוטים  כלים  מהשומעים,  אחד  כל  ירכש  וסביבה  בריאות  במזון, 
לשלב  ניתן  המזון.  של  הצריכה  תרבות  עם  להתמודדות  ויומיומיים 
סדנת בישול מקיימת  שבמהלכה לומדים ומכינים מזון בריא ומקיים.

הרצאה וסדנא
"תזונה בריאה

לאדם ולאדמה"

משבצות
סיגל מאור,  050-3741032

sigalm7@gmail.com

עד 3 שעות, עד 30 משתתפות

₪ 1,200

הרצאה שתלווה בסדנא מעשית בה נחשף למגוון חומרים נפסדים 
ולאפשרויות היצירה הטמונות בהם. מגוון רעיונות וחשיפה לשיטות 
עבודה, אותם צוותי החינוך יכולים ליישם בפעילויות חינוכיות שונות.

הרצאה וסדנא
"יצירה מחומרים

נפסדים"

דליה גלבוע,  052-2668718

www.daliagilboa.co.il      daliagilboa17@gmail.com

עד 4 שעות, עד 30 משתתפים

1,500 ₪ (ניתן לקיים מתווה מקוצר- עד שעתיים בעלות 1,100 ₪)

* הרצאת פתיחה בה יחשפו המשתתפים לסיבות למשבר הסביבתי 
   ולהשלכות הסביבתיות של השימוש המוגבר באנרגיה. 
* סדנת המחשה- טיפים מדליקים להתייעלות אנרגטית 

* שעשועון טרויה בנושא הפרדת פסולת 
* סדנת יצירה להכנת תיקים בשימוש חוזר

יום עיון
בדגש התייעלות

אנרגטית
והפרדת פסולת

אתי גולן,  052-3064465

shirathaasavim.com      haasavim@gmail.com

איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד - חבל יבנה טל: 08-8519505 

איכות סביבה אשדוד חבל יבנהחפשו אותנו ב
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גיל בוהדאנה, 052-3481315

eco-music.org.il     gil@halilim.com

עד 60 דקות,  עד 600 משתתפים

₪ 4,100

חוזר:  בשימוש  מחומרים  נגינה  בכלי  כולו  המנוגן  מוסיקלי  מופע 
תופים מגרוטאות, גיטרה חשמלית, קסילופון קרשים, צינורות ביוב 
הינו  המופע  הקהל.  עם  הפעלה  נערכת  המופע  סוף  לקראת  ועוד. 

גרסה חדשה ומורחבת של "צלילים מחצר הגרוטאות".

מופע
"ג'אנק

אנד ביט"

אורלי קנת,  050-7236725

orlykenneth@gmail.com

עד 3 שעות, עד 25 משתתפים
₪ 2,000

חדר בריחה אקולוגי שבמהלך הניסיון לפצחו נדרש שיתוף פעולה 
והמשתתפים מגלים מהי טביעת הרגל האקולוגית שלנו ולמה חשוב 
להפחית צריכה ולהפריד ולהפחית פסולת. על המשתתפים לפצח 

צפנים, חידות ורמזים הנוגעים למגוון מינים, זיהום אויר 
והסברים,  מבוא  כוללת  הפעילות  מקיים.  חיים  אורח  ועקרונות 
מתקיימת  זו  פעילות  המדורה.  ליד  קל  וכיבוד  בריחה  חדר  משחק 

במרכז "עם הטבע" (מרחב אקולוגי הממוקם בגן יבנה).

סדנא
"חדר בריחה

אקולוגי"

אמיר אלרון,  052-5467143

agrocity.co.il      amir.elron@gmail.com

עד 40 משתתפים בשני סבבים, עד 3 שעות

עד 20 משתתפים (סבב אחד)- 2,050 ₪

עד 40 משתתפים - 2,400 ₪

דרך  פתיל"-  "מיכלי  בשיטת  מערכת  והקמת  ללימוד  פעילה  סדנא 
העקרונות  את  נלמד  בסדנא  מאכל.  צמחי  לגידול  וחסכונית  יעילה 
המנחים מאחורי השיטה, כיצד בונים מיכל בודד וכיצד בונים מערכת 
מיכלים והכי חשוב- כיצד לתחזק אותם לאורך זמן. יחד נבנה מערכת 

מיכלי פתיל שתשאר במקום הפעילות.

סדנא
"מיכלי פתיל"

איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד - חבל יבנה טל: 08-8519505 
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שיר וצבע,  054-3391279

shirrozen86@gmail.com

עד 4 שעות, עד 15 משתתפים

₪ 2,800

סדנת יצירה בה נחשפים המשתתפים לעץ בשימוש חוזר כחומר גלם. 
ילמדו  משאבים  של  מושכל  וניצול  אקולוגית  עולם  תפיסת  על  בדגש 
פריטים  ממנו  וליצור  ישן  עץ  ולעבד  לחדש  ניתן  כיצד  המשתתפים 
שימושיים. תוצרים אפשריים של הסדנא (תוצר אחד לבחירה מראש 
לכל  אישי  מתלה   / ציבורי   לחלל  משותף  תלייה  מתקן  המזמין):  של 
משתתף / לוח מודעות מרכזי מעץ / 4 ספסלי ישיבה מעץ בשימוש חוזר.

סדנא
"עץ וצבע"

אורלי קנת,  050-7236725

orlykenneth@gmail.com

הרצאה- עד שעתיים, עד 60 משתתפים
הרצאה וסדנא- עד שלוש שעות, עד 25 משתתפים

הרצאה- 1,250 ₪     הרצאה וסדנא- 1,950 ₪

כשקבוצת  קורה  מה  מעשית.  לאקולוגיה  חברתית  כלכלה  בין  חיבור 
של  הסיפור  יוצג  במפגש  השיטה?  את  לשנות  מחליטה  נשים 
על  הרצאה  אורגנית.  קוסמטיקה  מוצרי  לייצור  ולך"  "לי  קואופרטיב 
חלום אקולוגי חברתי שנראה בהתחלה בלתי אפשרי והפך בתוך חמש 
התנסות  סדנת  להוסיף  אפשרות  קיימת  מצליחה.  למציאות  שנים 

במוצרי קוסמטיקה טבעיים שהמשתתפים יכינו במהלך הסדנא.

הרצאה וסדנא
"משנות את

השיטה"

עד 4 ימי עבודה , עד 20 משתתפים

₪ 4,700

במים,  חסכון  (פסולת,  המזמין  לבחירת  סביבתי  בנושא  קיר  עיצוב 
בחומרים  שימוש  תוך  ועוד)  אויר  זיהום  הפחתת  ביולוגי,  מגוון 
הצוות  ידי  על  רעיון  בגיבוש  מתחיל  העבודה  תהליך  חוזר.  בשימוש 
המזמין והאמנית, סדנאות יצירה בשימוש חוזר של הצוות והאמנית  

ובסיום הקמת הקיר עם כל המשתתפים בתהליך.

סדנא
"קירות מדברים"

שיר וצבע,  054-3391279

shirrozen86@gmail.com

איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד - חבל יבנה טל: 08-8519505 
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שירותי אקולוגיה
אורנה מנגולד,  054-4313344

orna6eco-slv.com     orna@ecology-services.com

עד 90 דקות, עד 50 משתתפים

₪ 1,250

לטיפול  ה"קסם"  עקרונות  ארבעת  מהם  קצר-  וסיור  פעילה  סדנא 
בפסולת ומה האתגר העומד בפנינו בבית אך גם בתעשייה. במהלך 

הסיור נשמע את סיפורו של מפעל מקומי המטפל בפסולת 
לתצפית  נצא  בסביבה,  המתחשב  ובאופן  מתקדמות  בטכנולוגיות 
סרטון,  הכוללת:  המבקרים  במרכז  לסדנא  ונמשיך  המפעל  על 
שירותי  במפעל  מתקיימת  זו  פעילות  ועוד.  הגיון  משחקי  תערוכה, 

אקולוגיה אשר ממוקם בקרית גת.

סדנא וסיור
"ארבעת

עקרונות הקסם"

רשות הטבע והגנים
איריס נבו, מישור חוף דרומי,  08-6220835
mh.merkaz@npa.org.il

עד 3 שעות, עד 35 משתתפים

₪ 2,000

במהלך  לסביבה.  היסטוריה  בין  שילוב  עששיות.  לאור  ערב  סיור 
מינים  מגוון  על  נדבר  ההיסטורי,  סיפורם  ואת  אתרים  נכיר  הסיור 
בשיחה  מסתיים  סיור  כל  ועוד.  אור  זיהום  פתוחים,  שטחים  מקומי, 
מהגנים  באחד  מתקיימת  זו  פעילות  צמחים.  תה  בליווי  מרתקת 

הלאומיים- בית גוברין או עתיקות אשקלון.

סיור
"ערב לאור

עששיות"

איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד - חבל יבנה טל: 08-8519505 
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איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד - חבל יבנה טל: 08-8519505 

איכות סביבה אשדוד חבל יבנהחפשו אותנו ב

שם המפעיל

אילן עזריאל
גיל בוהדנה
גיל בוהדנה

דוד שילמן
דוד שילמן
דוד שילמן

דיויד פנסטר
הגר בר נר
הגר בר נר
הגר בר נר

הקרקס הירוק
הקרקס הירוק

יערה ברבש
יערה ברבש

תאטרון הג'ירפה
תאטרון חוויה

תאטרון סיפורים פה
תיאטרוקנרול

אקואושן
אקואושן

נועם ואן דר האל
נועם ואן דר האל
עמותת מחמל"י

אורלי קנת
גילי אשל

דליה גלבוע
דליה גלבוע

הקרקס הירוק
יוצרים סביבה
מעשה בפקק

מתן יעקוב גולן
נטע קלונר

פנינה ישראלי
רפאל וידל

רשות הטבע והגנים
רשות הטבע והגנים

גילאים

גן- א
א- ו
א- ו

א- ו 
א- ו 
א- ו 
גן- ו
א- ו
א- ו
א- ו
א- ו
א- ו
גן- ו
גן- ו

גן- א
גן- ב
גן- ג
א- ו 

ד- ו
ד- ו
ה- ו
ה- ו
א- ו

ד- ו
ג- ו
ד- ו
ד- ו
א- ו
א- ו
א- ו
א- ו
א- ו
ג- ו
א- ו
ג- ו
ג- ו

עמוד

12
14
14

4
4
5

15
13
13
13
14
15
12
15

5
4
6
5

6
6
7
7
7

8
10
11
11

8
9

10
11
12

9
10

8
9

שם הפעילות

אלומינצ'יק
צלילים בצמרת

צלילים מחצר הגרוטאות
חשמל באויר

ככה לא בונים בית ירוק
מה עם המים

הקשה בבקשה
ד"ר מולקולה באנרגיות חיוביות

ד"ר מולקולה שומר על הסביבה
ד"ר מולקולה שיקוי החיים

האינסטלטור
קרקס ירוק

אנרגיה ירוקה
תיפוף ירוק

היה היה יער
טוני קרטוני

שומר הים
פרידה והפחים המדברים

 
אדם וים

הכרת הסביבה החופית והימית
ואני חושב לעצמי איזה יופי של עולם

להרגיש את הים, לחוש את המים
מסע בים התיכון

להציל את כדור הארץ
פיסול סביבתי

נופלים בפח
חוסכים חשמל

דמות שטח ירוקה
יוצרים סביבה

נקודה ירוקה למחשבה
פרי וקומפוסט

לוח קיר
משחקידע סביבתית

פיסול בחול
אדם וים

חיית שטח

שם המפעיל

אורלי קנת
אמיר אלרון

אקואושן
גור ענבי

גיל בוהדנה
גן החיות התנ"כי

דורון עובדיה
דורון עובדיה

הקרקס הירוק
חופש סדנאות
חופש סדנאות
יוצרים סביבה

יערה ברבש
יערה ברבש

ליאור ואקנין
מעשה בפקק

נטע עמיר
נטע קלונר
סיגל מאור
סיגל מאור
סיגל מאור
סיגל מאור

עינת בן סימון
עינת בן סימון
עינת בן סימון
פנינה ישראלי

קק"ל
שיר וצבע
שיר וצבע
שיר וצבע
שיר וצבע

שירותי אקולוגיה

דוד שילמן
דוד שילמן

יוזמת האנרגיה הטובה
מתן יעקוב גולן

עמותת מחמל"י

שם הפעילות

משחקים באדמה
מיכלי פתיל

חופים
ניידת מים

בניית פינת מוזיקה בחצר
גלגל נח

גינה תלויה
הקמת קיר ירוק עם צמחים מטהרי אויר

בועות סבון
מגוון סדנאות

מערכת הידרופונית
פינת ישיבה אקולוגית

קצב הרחוב
העולם המשובשב של מיקה

ערוגה אנכית
מגוון סדנאות

פסולת וטכסטיל
מגוון סדנאות

אקו תיק
כלי נגינה בשימוש חוזר

שילוט חוזר
תמונת נייר

גן מוזיקלי
עיצוב מרחב

על ציפורים ועוד
משחקים סביבה

ניידת חינוכית
חידוש רהיטים

יוצרים מצמיגים
עץ וצבע

קירות מדברים
ארבעת עקרונות הקסם

תאטרון ילדי הסביבה
סיפורי פחים

מתחם גנרטור אנושי
הקמת קומפוסטר בית ספרי

עולמם המופלא של היונקים הימיים

גילאים

ד- ו
ה- ו
א- ו
גן- ו
א- ו
א- ו
ג- ו
ג- ו

גן- ג
גן- ו
ד- ו
ה- ו
ה- ו

גן- א
גן- ו
א- ו
ב- ו
א-ו
ד- ו

א- ד
ד- ו
ב- ו
ד- ו
ד- ו
ד- ו
ג- ו
ג- ו
ד- ו
ד- ו
ד- ו
א- ו
ד- ו

א- ו
גן- א

א- ו
א- ו
א- ו

עמוד

21
20
18
16
17
25
17
18
17
19
20
23
24
26
23
25
27
22
16
20
24
25
18
22
22
21
21
19
19
23
24
26

28
28
16
28
27

הערות

תאטרון בובות

תאטרון בובות

הרצאה ושעשועון

סדנא ובניית לוח קיר

סדנא ובניית לוח קיר

מתקיים בחוף הים

הערות

סדנא מוזיקלית

עיצוב קיר

עיצוב קיר
סדנא וסיור

בניית תאטרון בובות

סיור

גן ויסודי

הצגות ומופעים

הרצאות

ימי שיא
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איכות סביבה אשדוד חבל יבנהחפשו אותנו ב

שם המפעיל

אילן עזריאל
גיל בוהדנה
גיל בוהדנה

דוד שילמן
דוד שילמן
דוד שילמן

דיויד פנסטר
הגר בר נר
הגר בר נר
הגר בר נר

הקרקס הירוק
הקרקס הירוק

יערה ברבש
יערה ברבש

תאטרון הג'ירפה
תאטרון חוויה

תאטרון סיפורים פה
תיאטרוקנרול

אקואושן
אקואושן

נועם ואן דר האל
נועם ואן דר האל
עמותת מחמל"י

אורלי קנת
גילי אשל

דליה גלבוע
דליה גלבוע

הקרקס הירוק
יוצרים סביבה
מעשה בפקק

מתן יעקוב גולן
נטע קלונר

פנינה ישראלי
רפאל וידל

רשות הטבע והגנים
רשות הטבע והגנים

גילאים

גן- א
א- ו
א- ו
א- ו 
א- ו 
א- ו 
גן- ו
א- ו
א- ו
א- ו
א- ו
א- ו
גן- ו
גן- ו

גן- א
גן- ב
גן- ג
א- ו 

ד- ו
ד- ו
ה- ו
ה- ו
א- ו

ד- ו
ג- ו
ד- ו
ד- ו
א- ו
א- ו
א- ו
א- ו
א- ו
ג- ו
א- ו
ג- ו
ג- ו

עמוד

12
14
14

4
4
5

15
13
13
13
14
15
12
15

5
4
6
5

6
6
7
7
7

8
10
11
11

8
9

10
11
12

9
10

8
9

שם הפעילות

אלומינצ'יק
צלילים בצמרת

צלילים מחצר הגרוטאות
חשמל באויר

ככה לא בונים בית ירוק
מה עם המים

הקשה בבקשה
ד"ר מולקולה באנרגיות חיוביות

ד"ר מולקולה שומר על הסביבה
ד"ר מולקולה שיקוי החיים

האינסטלטור
קרקס ירוק

אנרגיה ירוקה
תיפוף ירוק

היה היה יער
טוני קרטוני

שומר הים
פרידה והפחים המדברים

 
אדם וים

הכרת הסביבה החופית והימית
ואני חושב לעצמי איזה יופי של עולם

להרגיש את הים, לחוש את המים
מסע בים התיכון

להציל את כדור הארץ
פיסול סביבתי

נופלים בפח
חוסכים חשמל

דמות שטח ירוקה
יוצרים סביבה

נקודה ירוקה למחשבה
פרי וקומפוסט

לוח קיר
משחקידע סביבתית

פיסול בחול
אדם וים

חיית שטח

שם המפעיל

אורלי קנת
אמיר אלרון

אקואושן
גור ענבי

גיל בוהדנה
גן החיות התנ"כי

דורון עובדיה
דורון עובדיה

הקרקס הירוק
חופש סדנאות
חופש סדנאות
יוצרים סביבה

יערה ברבש
יערה ברבש

ליאור ואקנין
מעשה בפקק

נטע עמיר
נטע קלונר
סיגל מאור
סיגל מאור
סיגל מאור
סיגל מאור

עינת בן סימון
עינת בן סימון
עינת בן סימון
פנינה ישראלי

קק"ל
שיר וצבע
שיר וצבע
שיר וצבע
שיר וצבע

שירותי אקולוגיה

דוד שילמן
דוד שילמן

יוזמת האנרגיה הטובה
מתן יעקוב גולן

עמותת מחמל"י

גן ויסודי

שם הפעילות

משחקים באדמה
מיכלי פתיל

חופים
ניידת מים

בניית פינת מוזיקה בחצר
גלגל נח

גינה תלויה
הקמת קיר ירוק עם צמחים מטהרי אויר

בועות סבון
מגוון סדנאות

מערכת הידרופונית
פינת ישיבה אקולוגית

קצב הרחוב
העולם המשובשב של מיקה

ערוגה אנכית
מגוון סדנאות

פסולת וטכסטיל
מגוון סדנאות

אקו תיק
כלי נגינה בשימוש חוזר

שילוט חוזר
תמונת נייר

גן מוזיקלי
עיצוב מרחב

על ציפורים ועוד
משחקים סביבה

ניידת חינוכית
חידוש רהיטים

יוצרים מצמיגים
עץ וצבע

קירות מדברים
ארבעת עקרונות הקסם

תאטרון ילדי הסביבה
סיפורי פחים

מתחם גנרטור אנושי
הקמת קומפוסטר בית ספרי

עולמם המופלא של היונקים הימיים

גילאים

ד- ו
ה- ו
א- ו
גן- ו
א- ו
א- ו
ג- ו
ג- ו

גן- ג
גן- ו
ד- ו
ה- ו
ה- ו

גן- א
גן- ו
א- ו
ב- ו
א-ו
ד- ו

א- ד
ד- ו
ב- ו
ד- ו
ד- ו
ד- ו
ג- ו
ג- ו
ד- ו
ד- ו
ד- ו
א- ו
ד- ו

א- ו
גן- א

א- ו
א- ו
א- ו

עמוד

21
20
18
16
17
25
17
18
17
19
20
23
24
26
23
25
27
22
16
20
24
25
18
22
22
21
21
19
19
23
24
26

28
28
16
28
27

הערות

תאטרון בובות

תאטרון בובות

הרצאה ושעשועון

סדנא ובניית לוח קיר

סדנא ובניית לוח קיר

מתקיים בחוף הים

הערות

סדנא מוזיקלית

עיצוב קיר

עיצוב קיר
סדנא וסיור

בניית תאטרון בובות

סיור

סדנאות

שונות
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גילאים

גן- א
א- ו
א- ו

א- ו 
א- ו 
א- ו 
גן- ו
א- ו
א- ו
א- ו
א- ו
א- ו
גן- ו
גן- ו

גן- א
גן- ב
גן- ג
א- ו 

ד- ו
ד- ו
ה- ו
ה- ו
א- ו

ד- ו
ג- ו
ד- ו
ד- ו
א- ו
א- ו
א- ו
א- ו
א- ו
ג- ו
א- ו
ג- ו
ג- ו

עמוד

12
14
14

4
4
5

15
13
13
13
14
15
12
15

5
4
6
5

6
6
7
7
7

8
10
11
11

8
9

10
11
12

9
10

8
9

גילאים

ד- ו
ה- ו
א- ו
גן- ו
א- ו
א- ו
ג- ו
ג- ו

גן- ג
גן- ו
ד- ו
ה- ו
ה- ו

גן- א
גן- ו
א- ו
ב- ו
א-ו
ד- ו

א- ד
ד- ו
ב- ו
ד- ו
ד- ו
ד- ו
ג- ו
ג- ו
ד- ו
ד- ו
ד- ו
א- ו
ד- ו

א- ו
גן- א

א- ו
א- ו
א- ו

עמוד

21
20
18
16
17
25
17
18
17
19
20
23
24
26
23
25
27
22
16
20
24
25
18
22
22
21
21
19
19
23
24
26

28
28
16
28
27

הערות

תאטרון בובות

תאטרון בובות

הרצאה ושעשועון

סדנא ובניית לוח קיר

סדנא ובניית לוח קיר

מתקיים בחוף הים

הערות

סדנא מוזיקלית

עיצוב קיר

עיצוב קיר
סדנא וסיור

בניית תאטרון בובות

סיור

שם המפעיל

יערה ברבש
תאטרון חוויה

אבוקדוס
אמיר אלרון

אקואושן
אקואושן

יפעת וינרב
נועם ואן דר האל
נועם ואן דר האל
עמותת מחמל"י

שרון מרק
תומר יפה
תומר יפה

אורלי קנת
גילי אשל

דליה גלבוע
דליה גלבוע

אמיר אלרון
יערה ברבש
ליאור ואקנין

עינת בן סימון
קק"ל

שיר וצבע
שיר וצבע

שירותי אקולוגיה

יוזמת האנרגיה הטובה
עמותת מחמל"י

רשות הטבע והגנים

שם הפעילות

תיפוף ירוק
הפרד ומשול

כדור הארץ השתגע
על חקלאות עירונית ובטחון מזון

אדם וים
הכרת הסביבה החופית והימית

הכחול הגדול
ואני חושב לעצמי איזה יופי של עולם

להרגיש את הים לחוש את המים
מסע בים התיכון

תרבות ה (את לא) צריכה
מבוא לקיימות

מנהיגות סביבתית

להציל את כדור הארץ
פיסול סביבתי

נופלים בפח
חוסכים חשמל

מיכלי פתיל
קצב הרחוב

ערוגה אנכית
עיצוב מרחב

ניידת חינוכית
חידוש רהיטים

יוצרים מצמיגים
ארבעת עקרונות הקסם

מתחם גנרטור אנושי
עולמם המופלא של היונקים הימיים

ערב לאור עששיות

גילאים

ז- יב
ז- יב

ז- יב
י- יב
ז- יב
ז- יב
ז- יב
ז- יב
ז- יב
ז- יב
י- יב
י- יב
ז- יב

ז- יב
י- יב
ז- יב
ז- יב

ז- יב
ז- יב
ז- יב
ז- יב
ז- יב
ז- יב
ז- יב
ט-יב

ז- יב
ז- יב
ז- יב

הערות

הרצאה ושעשועון

סדנא וסיור

סיור
סיור

חטיבה
ועל יסודי

עמוד

35
30

31
32
30
31
30
31
32
33
33
32
33

34
34
34
35

36
37
37
37
37
36
36
38

35
38
38

הרצאות

סדנאות

שונות

ימי שיא

הצגות ומופעים
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גילאים

גן- א
א- ו
א- ו
א- ו 
א- ו 
א- ו 
גן- ו
א- ו
א- ו
א- ו
א- ו
א- ו
גן- ו
גן- ו

גן- א
גן- ב
גן- ג
א- ו 

ד- ו
ד- ו
ה- ו
ה- ו
א- ו

ד- ו
ג- ו
ד- ו
ד- ו
א- ו
א- ו
א- ו
א- ו
א- ו
ג- ו
א- ו
ג- ו
ג- ו

עמוד

12
14
14

4
4
5

15
13
13
13
14
15
12
15

5
4
6
5

6
6
7
7
7

8
10
11
11

8
9

10
11
12

9
10

8
9

גילאים

ד- ו
ה- ו
א- ו
גן- ו
א- ו
א- ו
ג- ו
ג- ו

גן- ג
גן- ו
ד- ו
ה- ו
ה- ו

גן- א
גן- ו
א- ו
ב- ו
א-ו
ד- ו

א- ד
ד- ו
ב- ו
ד- ו
ד- ו
ד- ו
ג- ו
ג- ו
ד- ו
ד- ו
ד- ו
א- ו
ד- ו

א- ו
גן- א

א- ו
א- ו
א- ו

עמוד

21
20
18
16
17
25
17
18
17
19
20
23
24
26
23
25
27
22
16
20
24
25
18
22
22
21
21
19
19
23
24
26

28
28
16
28
27

הערות

תאטרון בובות

תאטרון בובות

הרצאה ושעשועון

סדנא ובניית לוח קיר

סדנא ובניית לוח קיר

מתקיים בחוף הים

הערות

סדנא מוזיקלית

עיצוב קיר

עיצוב קיר
סדנא וסיור

בניית תאטרון בובות

סיור

צוות חינוך
והורים

שם המפעיל

אבוקדוס
אמיר אלרון

אתי גולן
אתי גולן
אתי גולן

גיל בוהדנה
דליה גלבוע
יפעת וינרב
יפעת וינרב
יפעת וינרב
יפעת וינרב

נועם ואן דר האל
נועם ואן דר האל
נועם ואן דר האל

נטע עמיר
סיגל מאור
שרון מרק
שרון מרק
שרון מרק
תומר יפה
תומר יפה

אורלי קנת
אורלי קנת

אמיר אלרון
שיר וצבע
שיר וצבע

שירותי אקולוגיה

גיל בוהדנה
רשות הטבע והגנים

שם הפעילות

מה בין חנה מרון, מישל אובמה ואיכות חיים?
על חקלאות עירונית ובטחון מזון

צמחי מרפא
קוסמטיקה טבעית

תזונה בריאה לאדם ולאדמה
מרעש לצליל

התייעלות אנרגטית והפרדת פסולת
הכחול הגדול

מגוון ביולוגי
משבר הפסולת ותרבות הצריכה

תזונה, קיימות ומה שבינהן
ואני חושב לעצמי איזה יופי של עולם

להרגיש את הים לחוש את המים
לחיות בעיר ולהרגיש בטבע

ההיסטוריה של צעצועים אקוולוגיים
יצירה מחומרים נפסדים

אוכל לא זורקים
ישראל 2050 חדשנות סביבתית

תרבות ה (את לא) צריכה
מבוא לקיימות

מנהיגות סביבתית

חדר בריחה אקולוגי
משנות את השיטה

מיכלי פתיל
עץ וצבע

קירות מדברים
ארבעת עקרונות הקסם

ג'אנק אנד ביט
ערב לאור עשישיות

הערות

הרצאה וסדנא
אפשרות להוספת סדנא

יום עיון

הרצאה וסדנא

עיצוב קיר
סדנא וסיור

מופע מוזיקלי
סיור

עמוד

42
43
45
45
46
43
46
40
42
43
44
40
41
41
44
46
40
41
44
42
45

47
48
47
48
48
49

47
49

הרצאות

סדנאות

שונות
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