
 
 הקמת גינות אקולוגיות בגני הילדים בדגש צמצום משאבים

 
 

 אבני דרך עיקריות לביצוע 
 

 גני ילדים ברשות. 10-גיבוש קבוצה של גננות וסייעות מ
מפגש פתיחה לכל צוותי הגנים בנושא חשיבות הקמת גינה בגן הילדים, מה בין גינה  .1

 וקיימות, מהי גינה מקיימת וכיצד ניתן להטמיע תהליך חינוך לקיימות בדגש גינה. 

סיור מקדים להכרה עם התשתיות ובחינת הצרכים הפיזיים הנדרשים בכל גן להקמה  .2
 ושדרוג המרחב האקולוגי של הגינה.

מפגש מנחה מקצועית עם צוות הגן להקניית ידע והעשרה בנושא  -י ליווי תוך גנימפגש .3
משבר הפסולת, אימוץ אורח חיים מקיים בגן הילדים, הקמה ותחזוקת גינה מקיימת תוך 

 דגש על יישום תהליך צמצום משאבים במרחב הגינה. לפחות שבעה מפגשים בכל גן.

תוכנית עבודה ליישום התהליך והעברת הידע בסיום כל מפגש מקצועי תיבנה במשותף  .4
 לילדי הגן וההורים במהלך החודש הקרוב.

 כל גן יבחר נושא בתחום צמצום משאבים ליציאה לקהילה )הורים או גן סמוך(. .5

 מיפוי שותפים, תיעוד התהליך ואיסוף נתונים. .6

 פעילות לקהילה וימי שיא. .7

 הצגת תוצרים. .8

 וסיכום.מפגש מדריכה מקצועית עם ילדי הגן  .9
 
 
 
 

 הקניית ידע
נושאים  –ראשי פרקים  מטרות מוגדרות לכל מפגש

 עיקריים שיועברו במפגש
 מושגים עיקריים שנלמדו במפגש

  הגננות והילדים
יתוודעו למשבר 
הסביבתי בדגש 

 -צמצום משאבים
פסולת ומים ויבינו 

את החשיבות של 
ניהול אורח חיים 

 מקיים.

  הגננות והילדים
המושג ילמדו את 

גינה מקיימת ויחשפו 
למגוון סוגים של 

 גינות מקיימות.
  הגננות ירכשו כלים

להקמת גינה מקיימת 
 בגן הילדים.

 והילדים הגננות 
 למגוון יחשפו

 בסביבה הביולוגי
 .הקרובה

  הגננות והילדים
יטפחו ערכים של 

כבוד לסביבה , לחי 
ולצומח, שינוי אורח 

תוכנית זו מהווה המשך 
לתהליכים והכשרות 

שהועברו בשנים הקודמות 
בגני הילדים והיו בדגש 
משבר הפסולת וצמצום 

 צריכה.
חזרה על  -מפגש ראשון

בעיית הפסולת והבנת 
הקשר בין הקמת גינה בגן 
הילדים למשבר הסביבתי 

 מוץ אורח חיים מקיים.ואי
 

הכרות עם  -מפגש שני
 מגוון גינות מקיימות.

 
יציאה  -מפגש שלישי

לחצר ותכנון הגינה )בחירת 
מיקום לפי סוג אדמה, אור 

ותנאי שטח( וחשיבה 
משותפת לתכנון מערכת 

 -השקיה חסכונית במים
איסוף מי מזגנים, איסוף 
מי גשמים, ספירלות של 

 צמחים.
***בין מפגש שלישי למפגש 
רביעי תתבצע הקמת הגינה 

 
 
 
 
 
 

משבר הפסולת, זמני התכלות, 
, קיימות, R -הטמנה, חמשת ה

גל אקולוגית, אורח חיים טביעת ר
 מקיים.

 
גינה מקיימת, גינה מושכת 

פרפרים, גינה חסכונית במים, 
סוקולנטים, גינת ירק, גינת צמחי 

 תבלין.
 

צמצום משאבים, חיסכון במים, 
איסוף מים, חיפוי קרקע, שימוש 

חוזר, טביעת רגל אקולוגית, 
הפחתת זיהום אוויר, עיצוב גינה 

 מותאמת ונגישה לילדים.
 
 
 
 



חיים, חינוך לאחריות 
. 

  הקמת גינה באמצעות
יאמצו הילדים 

וההורים ידע וכלים 
 לאורח חיים מקיים.

 
 

 

בכל גן בשיתוף ילדי הגן 
 והוריהם.

 
גינה מקיימת  -מפגש רביעי
קומפוסטר, -בדגש פסולת

שימוש בעזרים בשימוש 
חוזר להקמת הערוגות 

 ושילוט.
 

יחסי גומלין -מפגש חמישי
אדם סביבה )כיצד האדם 

משפיע על הסביבה, הכרות 
 ע( . עם המחזוריות בטב

 
הכרות עם  -מפגש שישי

המגוון הביולוגי שמזמנת 
 הגינה, חקר ותיעוד.

 
חלק  -מפגש שביעי

מהמפגש יוקדש למפגש 
מדריכה מקצועית עם ילדי 

הגן לבדיקת הידע וחלקו 
השני לסיכום התהליך 
 ובניית תוכנית להמשך.

 

 
 
 

הפרדת פסולת, פסולת יבשה, 
פסולת רטובה, קומפוסטר, שימוש 

 חוזר.
 
  

 
יחסי גומלין, השפעת האדם על 

הסביבה, המשבר הסביבתי, אורח 
 חיים מקיים, גינות פנאי, 

 
 

מגוון ביולוגי, מגוון מינים, חקר, 
פליאה, מינים פולשים, מינים 

 בסכנת הכחדה.

 
 


