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מחנכים יקרים,

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

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

הפעילויות הסביבתיות השישי אותו הכין צוות החינוך באיגוד ערים לאיכות הסביבה 

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

ולשימושכם. 

באוגדן זה הוכנסו פעילויות רבות ובכל שאלה נשמח לסייע.

שנת לימודים פורייה!

בכבוד רב,

מר יורם סויסה

יו"ר האיגוד
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צוותי חינוך, מנהלים ומפקחים יקרים !

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

של האיגוד בעת האחרונה.

האוגדן מכיל הצעות לפעילויות מגוונות לטווח גילאים רחב )מגן הילדים ועד 

מבוגרים(.

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

לשנת הלימודים  תש"פ ותשפ"א , לכל המוסדות בתחום שיפוט האיגוד. 

אנו תקוה שהאוגדן יהיה לכם לעזר רב ונשמח לסייע.

בברכת שנת לימודים פורה לכולנו !

תכולת האוגדן מבוססת על מידע, שהתקבל במשרדנו לאחר פרסום מודעה באתר 

האינטרנט ובדף הפייסבוק 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.(

מרב יגר, אורי מורלי , בתאל פרלמן

חינוך והסברה

ד"ר ענת רוזן

מנכ"ל
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אי

פעילויות לגיל

גן ויסודי



4

הצגה
"אבא, ליצן 

וסיפור"
הצגה ליצנית בנושא הפחתת צריכה. הילד הוא המלך בבית 
וההורים הם ליצני החצר. מה קורה כשהמלך מבקש שליום 

הולדתו יכינו לו מלבד בית מקושט בכל טוב גם... סיפור כמוהו 
לא נשמע מעולם! ליצני החצר אובדי עצות- החנויות סגורות 

ואין להם רעיון. מה יעשו?

עד 45 דקות, עד 250 משתתפים

עד 50 דקות, עד 400 משתתפים

עד 45 דקות, עד 200 משתתפים

הצגת ליצנות בשילוב אקרובטיקה בנושא מקורות חשמל 
חלופיים וזיהום אוויר. שני אחים מתכננים מסיבת יום הולדת 

הפתעה אחד לשני, לפתע נפסקת אספקת החשמל. האחים 
יוצאים למסע לחיפוש מקור אנרגיה חלופי וכל יסודות הטבע 

נרתמים לעזרתם.

טוני קרטוני הוא יצור מצחיק שעשוי מקרטון. יום אחד הוא 
מושלך לפח האשפה אך מחליט לברוח מהפח ולצאת למסע, 

שבסופו יגלה מאין הגיע וכיצד יוכל לשנות את גורלו.

הצגה
"חשמל באויר"

הצגה
"טוני קרטוני"

svivatron.co.il  l  svivatron@gmail.com

havayatheater.com  l  havayath@gmail.com

svivatron.co.il  l  svivatron@gmail.com

₪ 3,500

עד 400 משתתפים- 3,200 ₪

₪ 2,500

גן-ב'

גן-ב'

א'-ד'

דויד שילמן, 052-8011386

אליענה קרמרמן,
תיאטרון חויה 050-9338155

דויד שילמן, 052-8011386

עד 40 משתתפים- 1,600 ₪
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הצגה
"מיחזורו של

דון קישוט"
דון קישוט מתעורר בימינו ומגלה שהעולם אותו הכיר, 

השתנה מאוד. כמויות האשפה גדלו, האויר הזדהם, הים 
מלוכלך ועוד ועוד. בהשראת אהובתו דולצינאה ונושא כליו 
סנצ'ו פנסה יוצא הגיבור למשימתו המודרנית- לנקות את 

העולם!

עד 45 דקות, עד 150 משתתפים

עד 60 דקות, עד 300 משתתפים

עד 45 דקות. 
גילאי גן- עד 100 משתתפים, גילאי יסודי- עד 200 משתתפים

הצגה על נסיכה עליזה היוצאת לחפש אוצר בעזרת מפה. 
המפה מובילה אותה לגן ילדים שם היא מוצאת גרוטאות 

ופסולת. יכול להיות שהנסיכה טועה והיא מצאה אוצר? 
ההצגה יכולה להתקיים בכל חלל שאינו בחוץ.

הצגת ילדים מוזיקלית קצבית. העץ היחידי בשכונה עומד 
להיכרת. להגנתו נחלצות דמויות מפתיעות וכל אחת מספרת 

בדרכה על כל הטוב שהעץ מביא לחיינו.

הצגה
"סיפור נהדר

על אוצר"

הצגה
"קולו של עץ"

child-theater-bs.co.il  l  morb7t@br7.org.il

ecomusicplay.com  l  gil@halilim.com

svivatron.co.il  l  svivatron@gmail.com

₪ 2,500

גן- 2,000 ₪    יסודי- 3,500 ₪

גן-ו'

גן-ד'

גן

דויד שילמן, 052-8011386

גיל בוהדאנה, 052-3481315

תיאטרון לילדים ולנוער ב"ש, 
מור מלכה, 050-2611297

4,200 ₪      עלות מופע נוסף ברצף- 2,100 ₪
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הצגה
"שימי בממלכת 

הפחים"
הצגה מצחיקה שלוקחת את הצופים למסע היכרות עם 

הפחים השונים וצבעיהם. קוטי- אריזת קרטון חלב מגיעה 
לפח הירוק ובעזרת חתול וילדה מצחיקה, מנסה לשנות את 

גורלה.

עד 40 דקות להצגה, עד 50 משתתפים

עד 45 דקות, עד 200 משתתפים

עד 45 דקות, עד 70 משתתפים

סדרה של הצגות שונות בנושאי סביבה הבוקעות מתוך 
מזוודת קסמים. בכל פעם שנפתחת המזוודה יוצאת הצגה 

חדשה בנושאים לבחירת המזמין: מיהו הטיגריס האסייאתי?, 
מגבון לח רק לפח, חד פעמי לא בבית שלי ועוד ועוד.

הצגת ילדים המבוססת על סיפור אינדיאני עתיק ובמרכזה 
ילד בשם "נוצה קטנה", שמתגייס להצלת הכפר בו הוא חי. 

בהצגה שזורים מסרים ותכנים מעולם הקיימות והסביבה 
בדגש שמירה על הטבע המקומי ועל העצים בשילוב ערכים 

קהילתיים.

הצגה
"הצגות 

מהמזוודה"

הצגה
"לב אמיץ"

svivatron.co.il  l  svivatron@gmail.com

Eyalorya@gmail.com

havayatheater.com  l  havayath@gmail.com

1,000 ₪      העלות היא להצגה הראשונה. 

לכל הצגה נוספת ברצף תוספת של 800 ₪

700 ₪          ניתן להזמין מינימום 2 הצגות ברצף

גן-א'

גן חובה- ד׳

גן-ב'

אליענה קרמרמן, תיאטרון 
חויה 050-9338155

אייל שי, 052-4850910

דויד שילמן, 052-8011386

3,000 ₪      עלות מופע נוסף ברצף- 2,300 ₪
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הצגת
תיאטרון בובות
"היה היה יער"

הצגת תיאטרון בובות וחפצים עשויים בשימוש חוזר. ההצגה 
מספרת את הסיפור הסביבתי של הפיכת יערות ושטחים 

פתוחים לאזורי בנייה, מגורים ותעשייה ומעלה את חשיבות 
שמירת היער. הצופים יקחו חלק בהצגה וילחמו על שמירת 

היער והצלתו. קיימת גרסה נוספת של ההצגה המותאמת 
לנושא הפחתת זיהום אויר בהיבט ל"ג בעומר.

עד 45 דקות, עד 70 משתתפים

עד 45 דקות, עד 120 משתתפים

עד 50 דקות, עד 70 משתתפים

תיאטרון בובות על פי עיבוד של הסיפור "יום הולדת מסריח 
לאוסקר" מאת ג'ים הנסון. זבולון הוא בובה מיוחדת הגרה 

בתוך פח ברחוב. זבולון אוהב כל מה שקשור בלכלוך, פסולת 
וחומרים חסרי שימוש. תאריך יום ההולדת של זבולון הגיע 

וחבריו מתכננים לו יום הולדת שמח ושונה במיוחד. החברים 
יוצרים לזבולון מתנות נפלאות ומיוחדות מפסולת.

תיאטרון בובות על פי עיבוד לסיפור "הלורקס" של ד"ר סוס. 
יזם צעיר מחליט להקים מפעל על חוף הים. החוף נפגע, 

הדגים נעלמים ולילדים אין חוף ים לבלות בו. לפתע מגיע 
שומר הים ויחד עם הצופים מציל את חוף הים. סיפור על 

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

הצגת
תיאטרון בובות 

"יום הולדת 
לזבולון"

הצגת
תיאטרון בובות

"שומר הים"

sipurimpo.com  l nadinrn@gmail.com

sipurimpo.com  l  nadinrn@gmail.com

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

₪ 800

1,000 ₪      עלות הצגה נוספת ברצף- 800 ש"ח

גן-א'

גן-ב'

גן-א'

אסתי אוסובסקי, תיאטרון 
הג'ירפה, 052-3916740

תיאטרון "סיפורים פה"- נעמה חפץ, 
נדין ראובני נזרי- 054-6348850

תיאטרון "סיפורים פה"- נעמה חפץ, 
נדין ראובני נזרי- 054-6348850

     ₪ 1,500
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הצגת
תיאטרון בובות
"שלמה המלך 

והדבורה"

הצגת תיאטרון בובות מוזיקלית המספרת על דבורים 
ותרומתן האקולוגית. הצגה הממחישה את חשיבות מגוון 

המינים בטבע והמארג האקולוגי.

עד 45 דקות, עד 35 משתתפים

45 דקות / 90 דקות, עד 100 משתתפים

עד 45 דקות, עד 60 משתתפים

ההרצאה עוסקת בזיהום ים, תוך התמקדות בפסולת מוצקה 
ובעיקר בפלסטיק בים, השפעתו על בעלי החיים ומארג 

המזון הימי.

מה למדו עד היום חוקרים ויזמים מבעלי חיים וצמחים? מהם 
עקרונות החיים בטבע ומהו פיתוח בר קיימא? בהרצאה מלווה 

בדוגמאות, נבין כיצד המחקר של הסביבה יחד עם חשיבה 
יצירתית מביאים אותנו להתמודדות עם סוגיות טכנולוגיות, 

הנדסיות וסביבתיות. יחד נלמד להתבונן בטבע כמודל וכמדד 
לפיתוח בר קיימא. 

הרצאה
"אדם וים"

הרצאה
 "ביומימיקרי"

ecoocean.org  l  education@ecoocean.org

gil@safari.co.il

nadinrn@gmail.com

₪ 700

          ₪ 700

גן-א'

ה'-ו'

ד'-ו'

נדין ראובני נזרי
054-6348850 

המרכז הזואולוגי ת"א ר"ג, 
ספארי 03-6305357

אקואושן, תמר טננבאום
04-6364268 / 04-6364485

₪ 1,350 / ₪ 900
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הרצאה
נצלול יחד למעמקי הים ונכיר עולם חדש. נתמקד בחשיבותו "הכחול הגדול"

של הים לאדם ובהשפעות האדם על עולם הים ונבין כיצד כל 
אחד מאיתנו יכול לסייע בשמירה על הים והחופים.

עד 45 דקות, עד 35 משתתפים

עד 45 דקות, עד 40 משתתפים 

עד 45 דקות, עד 35 משתתפים

ההרצאה סוקרת את חשיבות הים לחיים בכדור הארץ בכלל 
ולאדם בפרט. במהלך ההרצאה יחשפו המשתתפים לגורמים 

האנושיים המשפיעים על הים ולדרכים השונות בהן כל אחד 
מאיתנו יכול לשמור על אוצר הים.

מסע בים התיכון והכרות עם המערכת האקולוגית העשירה 
והיונקים הימיים המגיעים אל חוף הים "שלנו". ההרצאה 

מלווה בסרטונים ותמונות בלעדיות שצולמו על ידי עמותת 
מחמל"י במהלך 20 שנות מחקר.

הרצאה
"הכרת הסביבה 
החופית והימית"

הרצאה
"מסע בים 

התיכון"

ecoocean.org  l education@ecoocean.org

immrac.org  l  dolphincenter@immrac.org

yifat.gueta@gmail.com

₪ 700

800 ₪           להרצאה נוספת ברצף- 650 ₪

א'-ו'

א'-ו'

ד'-ו'

יפעת וינרב,  052-2516555

מרכז המבקרים, עמותת מחמל"י 
054-9960171

אקואושן, תמר טננבאום
04-6364268 / 04-6364485 

     ₪ 600
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יום שיא
יום שיא המבוסס על רעיון חדר בריחה - משחק "קופסת "חדר בריחה"

בריחה אקולוגית". המשתתפים מתכנסים במרחב 
ומתחלקים לקבוצות של עד 5 משתתפים. כל קבוצה 

פועלת בצוות ומקבלת קופסא נעולה מלאה בחידות, צפנים 
ורמזים. תוך שיתוף פעולה ועבודת צוות, על הקבוצה לפתור 

את החידות. לבחירת המזמין: חדר בריחה "מצילים את 
העולם"- בעיית הפסולת, זיהום מים, זיהום אויר, הפחתת 

צריכה ועוד או חדר בריחה "עוזרים לנוח להציל את החיות"- 
מגוון ביולוגי, הכחדת בעלי חיים ועוד. בכל פעילות- שיחה 
מקדימה ודיון מסכם המשאירים את התלמידים עם הרבה 

טיפים מעשיים ופשוטים. 

יום פעילות, עד 3 סבבים, 
עד 90 דקות לסבב ועד 20 משתתפים לסבב

יום פעילות, עד 2 סבבים, 
עד 90 דקות לסבב ועד 100 משתתפים לסבב

יום שיא המבוסס על רעיון חדר בריחה. הפעילות נפתחת 
בהדרכה בנושא אדמה - מה הקשר בין אדמה לבנייה ירוקה 

ולמגוון ביולוגי? בסיום ההדרכה, התלמידים מתחלקים 
לקבוצות קטנות ומתחילים במשחק בו כל קבוצה צריכה 

לנסות להציל את כדור הארץ מנזקי האדם תוך משימות של 
הפרדת פסולת, צרכנות נבונה, אנרגיה מתחדשת וכו'.

יום שיא
"חצר בריחה 

סביבתית"

hofesh.biz  l   Hofesh.s@gmail.com

orlykenneth@gmail.com

          ₪ 4,600

א'-ו', בהתאם 
לחדר

ד'-ו'

אורלי קנת, 050-7236725

חופש סדנאות 052-4524676

₪ 2,300
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יום שיא
סדנאות ותחנות הפעלה בנושא אדם וים בדגש על הים התיכון: "אדם וים"

מונופול 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.

עד 3 שעות, עד 300 משתתפים

יום פעילות, עד 3 כיתות

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

נכתוב שיר ייחודי בנושא איכות סביבה יחד עם המשתתפים. 
את השיר- נשיר, נקליט ונערוך באולפן נייד המגיע למקום 

הפעילות.

הפעילות נפתחת בשיחה על ציפורים במרחב העירוני- אילו 
ציפורים ניתן למצוא לידינו, ממש ליד הבית וכיצד משפיע 

המשבר הסביבתי על ציפורים אלו? מה אנחנו יכולים לעשות 
לטובת העניין? יחד נמשיך ונבנה ערוגה בית ספרית, נשתול 
צמחים מושכי ציפורים, נבנה ונתקין מתקני האכלה ותיבות 

קינון מעץ. חיבור הערוגה למערכת השקיה בית ספרית- 
באחריות המזמין.

יום שיא
"אולפנוע"

יום שיא
"גינת ציפורים"

rakb26@gmail.com

yuvallp@gmail.com

mh.merkaz@npa.org.il

ניתן להוסיף תסריט וצילום קליפ של השיר 4,750 ₪
בעלות נוספת של 3,000 ₪.

שש סדנאות ביום פעילות- 6,000 ₪

ניתן להזמין סדנאות בודדות בעלות של 1,050 ₪ לסדנה

ג'-ו'

א'-ו'

א'-ו'

מירית קשלס, רשות הטבע 
והגנים 08-6220835

מיכל לוי פרץ, 050-5332337

נדב כהן, 054-5655830

₪ 5,000
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יום שיא
הכנת גרפיטי מקורי וחי! שכולו עשוי מצמחי טחב. יחד נתכנן "גרפיטי ירוק"

וניצור תמונת קיר חיה. 
אף גרפיטי לא היה סביבתי יותר....

עד 3 שעות

עד 3 שעות, עד 175 משתתפים )35 בכל תחנה(

עד 5 שעות, עד 35 משתתפים 
)בתאום מראש ניתן לקיים סבבים בקבוצות מתחלפות(

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.

הכרות עם חיות הבר בישראל - מגוון סדנאות לבחירת 
המזמין: "חי-בולנס"- הכרות עם בית חולים לחיות בר, צבי הים 
והמפגעים הנקרים בדרכם, פקח צעיר- על צבאים ועוד, מעוף 

ללא גבולות בנושא צפרות, מי יכול לחיות בחול- על המגוון 
החי בתא שטח. הפעילות מתקיימת בחצר המזמין.

יום שיא
"דמות שטח 

ירוקה"

יום שיא
"חיית שטח"

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

mh.merkaz@npa.org.il

malkash.mg@gmail.com

₪ 1,500

₪ 1,250

ג'-ו'

ג'-ו'

א'-ו'

מתן יעקב גולן, 052-3817216

מירית קשלס, רשות הטבע 
והגנים 08-6220835

הקרקס הירוק
054-5766796

חמש סדנאות ביום פעילות- 5,000 ₪
ניתן להזמין  סדנאות בודדות בעלות של 1,050 ₪ לסדנה
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יום שיא
"משחק חוזר 

לסביבה עוזר"
יריד משחקים המגיע אל המזמין. כל המשחקים ביריד הינם 

תוצר של שימוש חוזר בחומרי פסולת. משחקים של פעם 
ומשחקים חדשניים וכולם יחד משעשעים ומאתגרים את 

המשתתפים. ליריד ערכים חברתיים קהילתיים שמשולבים 
עם ערכים חינוכיים סביבתיים - שימוש חוזר מקטין את 

הצורך בשימוש במשאבי הסביבה ומקטין את כמויות 
הפסולת הנשלחות להטמנה. פעילות ע"פ עקרון ה"סים"- 

סקרנות, יצירתיות, מחשבה חופשית. 
מתאים גם כפעילות הורים וילדים או אירועים קהילתיים.

עד 5 שעות, עד 35 משתתפים 
)בתאום מראש ניתן לקיים סבבים בקבוצות מתחלפות(

עד 4 שעות, עד 300 משתתפים בסבבים של עד שעתיים, 
עד 120 משתתפים לסבב.

הידעתם? בעלות קטנה ובמקום צר ניתן לייצר עשרות )ואפילו 
מאות( שתילים בשנה. בואו יחד איתנו לתכנן ולהקים משתלה 

של ירקות, פרחים, תבלינים ואפילו עצי פרי. את הכל אפשר 
לשתול בגינת הגוף המזמין, בקהילה ובכל מקום שיתאים.

יום שיא
"משתלה"

malkash.mg@gmail.com

dinalior@gmail.com

₪ 2,250

₪ 3,900

גן-ו'

א'-ו'

דינה ליאור, 054-5649554

מתן יעקב גולן, 052-3817216
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יום שיא
"נקודה ירוקה 

למחשבה
)וגם לוח קיר("

יום שיא המשלב פעילות יצירה בשימוש חוזר והרכבת 
לוח קיר. כל משתתף יצור חלק ויחד נרכיב לוח קיר שלם. 

הפעילות נפתחת בהסבר על חומר הגלם שעם ועל הרציונל 
של שימוש חוזר וממשיכה בסדנה בה המשתתפים יוצרים 

ביחד לוח שעם ענקי.

עד 6 שעות, עד 70 משתתפים בסבבים

עד 3 שעות, עד 9 קבוצות בסבבים 
)3 סבבים, בכל סבב עד 3 קבוצות, עד 35 משתתפים בקבוצה(

עד 3 שעות, עד 2 סבבים,
עד 100 משתתפים בכל סבב )3 קבוצות(

יום שיא ליצירת פינת ישיבה פנים או חוץ בית ספרית תוך 
דגש על שימוש חוזר, חומרים בלתי מתכלים וזמינים ועבודת 

צוות. התוצר הינו פינת ישיבה של שבעה מקומות ושולחן 
מרכזי.

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

הורים וילדים ומתקיימת באחד מחופי הים של אשדוד.

יום שיא
"סדנת נגרות"

יום שיא
"פיסול בחול"

gilieshel.com  l  gilieshel2@gmail.com

refaelvi@gmail.com

noa.cork@gmail.com

₪ 4,900

₪ 5,800

א'-ו'

א'-ו'

ד'-ו'

נועה, "מעשה בפקק", 
052-6664760

רפאל וידל, 052-5937744

גילי אשל, 052-2692135

ניתן להוסיף 6 קבוצות )2 קבוצות בכל סבב( 3,500 ₪
בעלות נוספת של 800 ₪.
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יום שיא
"פסיפס 

בית ספרי"

יום שיא
"פיסול סביבתי"

יצירת קיר פסיפס מקרמיקה בשימוש חוזר ומסר סביבתי 
לבחירת המזמין. הפעילות דורשת פגישה מקדימה בגוף המזמין 

לבחירת מיקום מתאים ולגיבוש המסר הסביבתי של הקיר. יום 
הפעילות מתחיל בהסבר קצר על משבר הפסולת ועל חשיבות 

ניצול משאבים קיימים וממשיך בלימוד עקרונות ובהתנסות 
בעבודת פסיפס.

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

וזמינים ועבודת צוות.

עד 3 שעות, עד 3 קבוצות, עד 35 משתתפים בקבוצה

עד שלושה ימי פעילות )לפי האלמנט הנבחר(, 
עבודה בקבוצות מתחלפות )עד 15 משתתפים לקבוצה(

עד 6 שעות, עד 70 משתתפים בסבבים

הפעילות מתחילה בהסבר קצר - למה לנו "שימוש חוזר" ואיך 
המושג קשור בכלל למוזיקה? לאחר מכן נקים קיר תיפוף 

מוזיקלי המבוסס כולו על שימוש חוזר בכלי מטבח. המשתתפים 
יביאו עימם כלי מטבח שיצאו משימוש, יחד נתאים את הכלים 
לתלייה על גבי קונסטרוקציה מעץ. לסיום, נקיים מופע תיפוף 

קצר וסדנת תיפוף בסבבים. כל המשתתפים ינגנו על גבי הקיר 
החדש שנבנה ונשאר לשימוש המזמין.

יום שיא
"קיר תיפוף 

משובשב"

r-mania.com  l  office@r-mania.com

gilieshel.com  l  gilieshel2@gmail.com

yuvallp@gmail.com

₪ 4,000

ניתן להזמין צביעה של הפסל בעלות נוספת של 2,500 4,900₪ ₪

א'-ו'

א'-ו'

ד'-ו'

מיכל לוי פרץ, 050-5332337

תיפוף ירוק, 072-2757507

גילי אשל, 052-2692135

קיר קטן )2 מ' * 3 מ'(- 4,000 ₪, קיר גדול )2 מ' * 5 מ'(- 7,000 ₪
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יום שיא
הרצאה 

ושעשועון חוויתי 
"נופלים בפח"

הפעילות מתחילה בהרצאה לכל המשתתפים בנושא תרבות 
הצריכה- "חברת השפע שהפכה לתרבות של פשע סביבתי". 
לאחר ההרצאה מועבר שעשועון טריויה משעשע בסגנון "מי 

רוצה להיות מיליונר ירוק". 

עד 4 שעות, עד 140 משתתפים

עד שעתיים, עד 500 משתתפים

עד 4 שעות, עד 140 משתתפים

הפעילות מתחילה בהרצאה החושפת את ההשלכות 
הסביבתיות של השימוש באנרגיה. המידע המועבר במהלך 

ההרצאה יכול לסייע למשתתפים לחולל שינוי משמעותי 
בדפוסי ההתנהגות הימיומיים בצריכת אנרגיה. לאחר 

ההרצאה מועבר שעשועון טריויה משעשע בסגנון "מי רוצה 
להיות מיליונר ירוק". 

יום שיא
״חוסכים חשמל״

יום שיא
״סולאר סאונד 

סיסטם״

rubens@solarsoundsystem.org

daliagilboa.co.il  l  daliagilboa17@gmail.com

daliagilboa.co.il  l  daliagilboa17@gmail.com

2,800 ₪      ניתן להזמין מינימום 4 סדנאות ביום פעילות

ד'-ו'

א'-ו'

ד'-ו'

דליה גלבוע, 052-2668718

ראובנס בן שימול,
058-5684355

דליה גלבוע, 052-2668718

תוספת גנרטור אופניים- 1,000 ₪,3,300 ₪
לפעילות שיא נוספת ברצף- תוספת של 400 ₪

2,800 ₪     ניתן להזמין מינימום 4 סדנאות ביום פעילות

דיג'יי ירוק המגיע עם מערכת הגברה סולארית ומקפיץ את 
קהל המשתתפים. הפעילות נפתחת בהסבר קצר על אנרגיה 
מתחדשת וממשיכה למסיבה גדולה בה מושמעת מוזיקה לפי 

בחירת המזמין. בין השירים משולבים קטעי הסברה על נושאים 
כמו: התחממות כדור הארץ, שינויי אקלים, יתרונות השימוש 

באנרגיה מתחדשת ועוד. ניתן להזמין את הפעילות בתוספת תלת 
אופן סולארי- המשתתפים מדוושים על מנת להפיק את המוזיקה.
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יום שיא 
"יוצרים

בשימוש חוזר"
יום שיא המשלב סדנאות שימוש חוזר עם תוצר מרכזי 

משותף בבית הספר. הפעילות מתחילה בדיון על בעיית 
הפסולת והפתרונות האפשריים בדגש על אחריות אישית 

והתנהלות יומיומית מקיימת. סדנאות היצירה נבחרות על ידי 
המזמין בתיאום מראש ובהתאם לתוצר המבוקש:

"יוצרים רהיטים"- נלמד טכניקה לבניית שרפרפים ממיכלים 
ריקים ובקבוקי פלסטיק ונעצב פינת ישיבה בחלל הגוף 

המזמין, "לוח קיר"- בעזרת בדים, דיסקים ישנים, פקקים, 
חוטים ועוד ובטכניקות של אריגה ושזירה יכין כל משתתף 

עבודה אישית ויחד נעצב קיר בנושא סביבתי מתואם מראש, 
"שטיח חבלים"- סדנת סריגת אצבעות שבמהלכה נשזור 

חבלים ואת החבלים נשזור לשטיח מרהיב.

עד 45 דקות, עד 600 משתתפים

כל סדנה עד שעה וחצי, עד 35 משתתפים בסדנה,
עד 4 סדנאות ביום פעילות

מופע קצבי והומוריסטי. ההופעה מתחילה, כולם מוכנים, 
המוסיקה מתנגנת ופתאום ובבת אחת... נפסק החשמל. 
חברי "תיפוף ירוק" לא מתייאשים ויוצאים לחפש דרכים 

יצירתיות ליצירת אנרגיה ירוקה. 

מופע
"אנרגיה ירוקה"

r-mania.com  l  office@r-mania.com

nettakloner@gmail.com

שלושה אמנים- 4,800 ₪.

ניתן להוסיף 2 סדנאות נוספות ליום פעילות3,500 ₪    
בעלות נוספת של 700 ₪.

א'-ו', בהתאם 
לסדנה

גן-ו'

נטע קלונר,  050-4280322

תיפוף ירוק, 072-2757507
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מופע
"ד"ר מולקולה 

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.

עד 50 דקות, עד 150 משתתפים

עד 50 דקות, עד 150 משתתפים

עד 50 דקות, עד 150 משתתפים

בעקבות הפסקות חשמל חוזרות מחליט ד"ר מולקולה 
להגיע לתחנת כוח, שם הוא לומד כיצד מפיקים חשמל ומהן 

ההשפעות הסביבתיות של תהליך זה. הד"ר יוצא למשימה 
דחופה - למצוא אנרגיה מתחדשת שלא תזהם את הסביבה 

ולא תיגמר. האם הוא יצליח?... המופע עוסק באנרגיה 
מתחדשת תוך שילוב ניסויים ובשיתוף הקהל.

מופע
"ד"ר מולקולה 

באנרגיות 
חיוביות"

מופע
"ד"ר מולקולה 

שומר על 
הסביבה"

drmolecule.com  l  hagar@hagar.co.il

drmolecule.com  l  hagar@hagar.co.il

drmolecule.com  l  hagar@hagar.co.il

3,250 ₪      עלות מופע נוסף ברצף - 2,600 ₪

א'-ו'

א'-ו'

א'-ו'

הגר בר נר, 052-8339363

הגר בר נר, 052-8339363

הגר בר נר, 052-8339363

3,250 ₪      עלות מופע נוסף ברצף - 2,600 ₪

3,250 ₪      עלות מופע נוסף ברצף - 2,600 ₪

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.
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מופע
מופע קרקס בנושא מים, תהליך מיחזור והשבת מים ועל "האינסטלטור"

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

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

עד 45 דקות, עד 600 משתתפים

עד 45 דקות, עד 300 משתתפים

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

המופע נערכת הפעלה עם הקהל.

מופע
"צלילים מחצר 

הגרוטאות"

מופע
"קרקס ירוק"

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

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

ecomusicplay.com  l  gil@halilim.com

עד 150 איש- מערכת הגברה כלולה במחיר המופע 3,000 ₪     
מעל 150 איש- מערכת הגברה בתוספת 900 ₪.

א'-ו'

גן-ו'

א'-ו'

הקרקס הירוק, 054-5766796

הקרקס הירוק, 054-5766796

גיל בוהדאנה, 052-3481315

לגן - 1500 ₪, לבית ספר - 3,200 ₪

עלות מופע נוסף ברצף לגן- 800 ₪, 
עלות מופע נוסף ברצף לבית ספר- 1,600 ₪

שלושה אמנים- 5,000 ₪ ארבעה אמנים- 5,900 ₪ 
חמישה אמנים - 6,900 ₪ 

עד 150 איש- מערכת הגברה כלולה במחיר המופע 
מעל 150 איש- מערכת הגברה בתוספת 900 ₪.  

מופע קרקס אקולוגי המשלב את עקרונות הקיימות עם עולם 
הקרקס המודרני. תוך כדי מופע הקרקס מועברים מסרים של 
שמירה על הסביבה. ניתן להתאים את תוכן המופע לנושאים 

מסוימים, ע"פ דרישת המזמין. 
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מופע
מופע במה אנרגטי, המציג "שימוש חוזר" על ידי הפיכת "תיפוף ירוק"

כלים יומיומיים לתופים של ממש. המופע כולל קטעי תיפוף 
עשירים בהומור ובתיאטרליות, הפעלת הקהל ושיתוף 

מתנדבים מקרב הקהל.

מופע: עד 50 דקות. סדנה: עד 25 דקות, עד 60 משתתפים

עד 4 שעות, עד 400 משתתפים

עד 45 דקות, עד 300 משתתפים

מופע של מוסיקאי ויוצר של כלי נגינה מן הטבע )קליפות 
אגוזים, תפוזים מיובשים וכו'( וכלי נגינה בשימוש חוזר של 

פסולת )צינורות חשמל, כלי מטבח ישנים וכו'(. הצופים הם 
שותפים פעילים במופע. בסיום המופע ניתן להוסיף סדנה של 

בניית כלי נגינה.

מופע וסדנה
"הקשה 

בבקשה"

מתחם
"הגנרטור 

האנושי"

davidxdrum@gmail.com

r-mania.com  l  office@r-mania.com

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

שני אמנים - 3,400 ₪

גן-ו'

גן-ו'

א'-ו'

תיפוף ירוק, 072-2757507

דיויד פנסטר 054-6713849

יפעת בונה, יוזמת האנרגיה 
הטובה, 077-5112299

עלות מופע נוסף ברצף- 750 ₪
מופע- 1000 ₪. סדנת יצירה- 100 ₪

3,200 ₪      תוספת מכשיר להכנת שייק פירות- 2,200 ₪

מתחם הכולל מתקן דיווש לייצור חשמל. המתקן כולל 4 עמדות 
דיווש ומתחבר למערכת חשמלית כגון: מערכת מוסיקה/ מכונת 

בועות/ תאורה ועוד )לבחירת הלקוח(. המתקן בנוי מחומרים 
בשימוש חוזר ומדגים חלופה לייצור חשמל, שהינה ידידותית 

לסביבה. פעולת הדיווש מלווה בהסברים בנושא אנרגיה ירוקה 
ושימור אנרגיה. 

בעלות נוספת, ניתן לחבר למתקן מכשיר להכנת שייק פירות 
למשתתפים בפעולת הדיווש.
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סדנה
מתכננים פרויקט בנושא קיימות לבית הספר? רוצים לפרוץ "hub סביבתי"

את המוכר והידוע? ביום אחד ומרוכז שכולו למידה, מחקר 
ופיתוח קיימות נבנה פרויקט ייחודי ונבין יחד מה עלינו לעשות 

כדי להוציא אותו אל הפועל. תוצר הפעילות הינו תוכנית 
עבודה מפורטת לפרויקט בית ספרי.

עד 4 שעות, עד 3 קבוצות, עד 35 משתתפים בקבוצה

עד 3 שעות, עד 100 משתתפים בשלושה סבבים

עד 5 שעות, עד 35 משתתפים

סדנה אשר פותחת בפני המשתתפים שער לעולם של 
אקטיביזם ומעורבות אזרחית פעילה. סדנה מעשית שמתחילה 

בהכרות עם תנועת השינוי הסביבתי ועם דרכים שונות להניע 
שינוי. התלמידים בוחרים נושא סביבתי שהם רוצים לקדם 

ובונים תוכנית פעולה תוך שימוש בערוצים דיגיטלים, ארגון 
פעילות ציבורית בשטח בית הספר, הודעות לתקשורת ועוד. 

סדנה
"אקטיביזם 

סביבתי"

סדנה
"בועות סבון"

active.school@green.org.il

malkash.mg@gmail.com

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

₪ 900

ג'-ו'

ד'-ו'

גן-ג'

מתן יעקב גולן, 052-3817216

נמרוד הוכברג, 054-7694779

הקרקס הירוק, 054-5766796

₪ 4,100

₪ 1,700

בועות סבון הינן התחליף האקולוגי לבלונים. בסדנה ילמדו 
המשתתפים ליצור בועות סבון בגדלים שונים ולשחק בבועות סבון 

תוך שימוש במגוון כלים ובהם גם כלים בשימוש חוזר.



22

סדנה
"בניית פינת 

מוסיקה בחצר"
סדנה לבניית פינת מוסיקה בחצר המזמין, מחומרים בשימוש 

חוזר. לבחירת המזמין מגוון אפשרויות של פינת מוסיקה: זוג 
תופים+טלפון תהודה+קסילופון/ 4 תופים+צינופון+מטלופון/ 6 

תופים+קסילופון רצפה ארוך.

עד 90 דקות, עד 35 משתתפים

עד 90 דקות, עד 35 משתתפים

עד 3 שעות, עד 90 משתתפים בקבוצות מתחלפות

צינורות השקייה ישנים חוברים זה לזה והופכים למשחק 
יומיומי לכל משתתף. הפעילות נפתחת בשיח בנושא "שימוש 
חוזר", ממשיכה בסדנה פעילה ליצירת החישוקים ומסתיימת 

בהפעלה ומשחק עם החישוקים.

סדנה
"גלגולו של 

חישוק"

סדנה
"חביתותים"

dida217@gmail.com

ecomusicplay.com  l  gil@halilim.com

havitutim.co.il  l  havitutim@gmail.com

6,000 ₪/8,000 ₪/9,000 ₪ בהתאם לפינה הנבחרת

א'-ו'

א'-ו'

גן-ו'

גיל בוהדאנה, 052-3481315

עדי קסוטו, 050-9479215

ליאור וקנין, 054-5656675

החל מהסדנה השניה ברצף - 600 ₪ לסדנה700 ₪

₪ 2,400

סדנה להקמת מתקן גידול צמחים אקולוגי אנכי מחומר בשימוש 
חוזר ובשילוב מערכת קומפוסט. יחד עם המשתתפים נבחר היכן 

למקם את המתקן, נכיר את החומרים מהם הוא עשוי ונשתול 
צמחים. נדבר על פסולת ושימוש חוזר, חיסכון במים, קומפוסטציה 

ואורח חיים מקיים. תוצר הסדנה )תוצר אחד לבחירת המזמין(: 
חביתותים, חביתותים לייט עם קומפוסטר תולעים נפרד או שתי 
יחידות חבימיני. ניתן לחבר את המתקן למערכת השקייה קיימת 

או להתקין מערכת השקייה יעודית )בתשלום נוסף(.
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סדנה
מגוון סדנאות לבחירת המזמין בנושא הסביבה הימית "חופים"

והחופית. כל הסדנאות מורכבות מחלק ראשון של הצגת 
הנושא )בליווי מצגת וסרטונים( וחלק נוסף של פעילות/ניסוי: 

צדפות וקונכיות- על מעגל החיים, מארג מזון ימי- הכרות 
המארג וצפייה בפלנקטון, דייג ודגים בסכנת הכחדה, מתנות 

מן הים- פעילות סביב ממצאים שנפלטו מהים, חלקם 
טבעיים וחלקם תוצרת האדם.

עד 45 דקות לסדנה, עד 3 כיתות בסבבים ביום פעילות 

כל סדנה- עד שעה וחצי, עד 35 משתתפים

סדנה
"חופש סדנאות"

ecoocean.org  l  education@ecoocean.org

hofesh.biz  l  Hofesh.s@gmail.com

₪ 1,000

א'-ו', בהתאם 
לסדנה

א'-ו' בהתאם 
לסדנה

אקואושן, תמר טננבאום
04-6364268 / 04-6364485 

חופש סדנאות 052-4524676

לסדנה נוספת במקביל - 1,200 1,300₪ ₪

סדנאות בנושאי סביבה שונים: הפרדת פסולת - מהו משבר 
הפסולת ולמה צריך כל כך הרבה פחים? בדרך חוויתית נבין 

כמה פסולת כל אחד מאיתנו מייצר ולאן הולכת האשפה. נסכם 
בפעילות של הדפסה על חולצות משקיות פלסטיק. 

אנרגיה מתחדשת- כיצד מפיקים אנרגיה ומהי החלופה 
הידידותית לסביבה. נסכם בפעילות של בישול בתנור סולארי 

ומירוץ מכוניות סולאריות. בנייה ירוקה- איך בונים בית ירוק שאינו 
מזיק לסביבה? נתנסה בבנייה באדמה והכנת כדור זרעים. 
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סדנה
"יוצרים 

מצמיגים"
סדנת שימוש חוזר בה ניצור ביחד מצמיגים )וללא בטון(, פינת 
ישיבה פנימית או חיצונית )לבחירת המזמין(. הסדנה מתחילה 

בהסבר קצר על החומרים ועל שימוש חוזר ובמהלכה 
נחשפים המשתתפים למגוון רעיונות לשימוש יצירתי 

בחומרים קיימים. תוצר הסדנה הינו פינת ישיבה של ארבעה 
מושבים ושולחן בשילוב חומרים כמו: בדים, עץ, נייר ועוד. 

עד 3 שעות, עד 35 משתתפים 

עד 40 משתתפים בסבבים, עד 3 שעות

עד 4 שעות, עד 40 משתתפים בקבוצות מתחלפות 

סדנה
"ליקוט ובישול"

סדנה
"מיכלי פתיל"

shirrozen86@gmail.com

malkash.mg@gmail.com

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

ניתן להזמין סדנה נוספת במקביל בעלות של 2,100 ₪.2,800 ₪

ד'-ו'

ג'-ו'

ה'-ו'

שיר וצבע, 054-3391279

מתן יעקב גולן, 052-3817216

אמיר אלרון 052-5467143

₪ 2,100

₪ 2,500

רוצים לחבר את המשתתפים לטבע וללמוד על מגוון מינים בדרך 
מיוחדת? במפגש ליקוט נכיר צמחים שאנו פוגשים יום יום, נחקור 

אותם מקרוב, נלקט ונכין יחד ארוחה אחרת.

סדנה פעילה ללימוד והקמת מערכת בשיטת "מיכלי פתיל"- דרך 
יעילה וחסכונית לגידול צמחי מאכל. בסדנה נלמד את העקרונות 

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.
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סדנה
סדנאות יצירה אקולוגיות הנפתחות בהסבר על המשבר "משבצות"

הסביבתי בהיבט תרבות הצריכה והעולם המופלא של 
השימוש החוזר. לבחירת המזמין: סדנת בובות רעשנים 

מבקבוקים בשילוב בדים וחוטי טריקו, סדנת תמונת קולאז' 
מאריזות תה ובשילוב עיסת נייר, סדנת פעמוני רוח, וסדנת 

מנדלה כיתתית - אריגה בפלסטיק.

עד 90 דקות, עד 35 משתתפים

עד 40 משתתפים בסבבים, עד 3 שעות

 שעה וחצי, עד 35 משתתפים )כיתה(

סדנה
"עיצוב לוח 

מנהיגות"

סדנה
"על הידרופוניקה 

ועוד"

sigalm7@gmail.com

yuvallp@gmail.com

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

לסדנה שניה ברצף 750 ₪, לסדנה שלישית ברצף 450 900₪ ₪

א'-ו', בהתאם 
לסדנה

א'-ו'

ה'-ו'

סיגל מאור,  050-3741032

מיכל לוי פרץ, 050-5332337

אמיר אלרון 052-5467143

₪ 3,000

₪ 2,500

הפעילות נפתחת בשיחה על מנהיגות בכלל ומנהיגות ירוקה 
בפרט. מהו מנהיג? ומהו מנהיג סביבתי? איזה מנהיגים סביבתיים 

אנו מכירים? יחד נמשיך ונבנה, מחומרים בשימוש חוזר, לוח קיר 
סביבתי שיכלול גם מערכת הצבעה לסקרים בית ספריים.

סדנה פעילה ללימוד והקמת מערכת גידול הידרופונית בסיסית. 
נלמד מהם עקרונות שיטת הגידול ההידרופונית, כיצד ניתן לבנות 

מערכת פשוטה שאינה דורשת מערכות כמו משאבות ומכשירי 
מדידה. 

יחד נבנה מערכת שתשאר במקום הפעילות.
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סדנה
סדנת יצירה בה נחשפים המשתתפים לעץ בשימוש חוזר "עץ וצבע"

כחומר גלם. בדגש על תפיסת עולם אקולוגית וניצול מושכל 
של משאבים, ילמדו המשתתפים כיצד ניתן לחדש ולעבד 

עץ ישן וליצור ממנו פריטים שימושיים. תוצרים אפשריים של 
הסדנה )תוצר אחד לבחירת המזמין מראש(: מתקן תלייה 

משותף לחלל ציבורי / מתלה אישי לכל משתתף /  4 ספסלי 
ישיבה מעץ בשימוש חוזר.

עד שעתיים, עד 30 משתתפים

עד 4 שעות, עד 60 משתתפים בקבוצות מתחלפות

סדנה
"ערוגת פרפרים"

shirrozen86@gmail.com

parparimbbten@gmail.com

ניתן להזמין סדנה נוספת במקביל בעלות של 2,400 ₪.3,200 ₪

ד'-ו'

ד'-ו'

שיר וצבע, 054-3391279

מעיין בוניץ' קפח, 
052-6249363

₪ 2,150

סדנה יישומית אשר נפתחת בלמידה חוויתית על פרפרים בכלל 
ועל פרפרים כסמן אקולוגי בפרט. איך נמשוך פרפרים לסביבתינו 

הקרובה? במהלך הסדנה נקים יחד ערוגה מושכת פרפרים. 
הסדנה כוללת את כל הציוד להקמת הערוגה. התקנה וחיבור 

למערכת השקייה - באחריות המזמין.
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סדנה
"פסולת 

וטקסטיל"
מגוון סדנאות שימוש חוזר לבחירת המזמין, שהמשותף לכולן 

הוא שילוב בין שאריות טקסטיל וטקסטיל בשימוש חוזר 
לחומרי פסולת נוספים ולימוד טכניקות מקוריות וחדשניות 

פרי פיתוחה של האמנית: סדנה לעיצוב אביזרי ספורט - 
עמודי באולינג, טבעות לקליעה, מקלות למירוץ שליחים ועוד, 

סדנת בובות בשימוש חוזר- עיצוב ויצירת בובות עשירות 
בפרטים והבעות, סדנת בובות דאגה- בובות בשימוש חוזר 

שעל פי האגדה לוקחות בלילה את הדאגות מהאדם והוא 
מתעורר בבוקר רגוע ונטול דאגות, סדנת תיאטרון בובות- 
הכנת בובות לתיאטרון בובות )ניתן לבחור סיפור מראש או 

לבנות סיפור יצירתי תוך כדי הכנת הבובות(.

שעה וחצי לכל סדנה, עד 30 משתתפים, 
מינימום 3 סדנאות ברצף

כל סדנה- עד שעה וחצי, עד 30 משתתפים

סדנה
"צעדים בדרך 

הטבע"

netadolls.com  l  neta-amir@hotmail.com

earthtoys.org  l  eitan.adama@gmail.com

לסדנה שניה ברצף- 450 ₪, 900 ₪
לסדנה שלישית ברצף- 200 ₪

ב'-ו' בהתאם 
לסדנה

גן-ד'

נטע עמיר, 050-7387627

איתן שקד, 052-8534317

₪ 2,400

סדרה של שלוש סדנאות ברצף ליצירת והקמת פינת משחק בבית 
הספר על פי עקרונות משחקי האדמה- שיטה ליצירת משחקים 

וצעצועים מאדמה ונייר.
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סדנה
עיצוב קיר בנושא סביבתי לבחירת המזמין )פסולת, חסכון "קירות מדברים"

במים, מגוון ביולוגי, הפחתת זיהום אויר ועוד( תוך שימוש 
בחומרים בשימוש חוזר. תהליך העבודה מתחיל בגיבוש רעיון 

על ידי הצוות המזמין והאמנית, סדנאות יצירה בשימוש חוזר 
של הצוות והאמנית עם התלמידים ולבסוף הקמת הקיר עם 

כל המשתתפים בתהליך.

עד שעה, עד 80 משתתפים

יום פעילות, עד 270 משתתפים בסבבים, 
90 משתתפים בכל סבב

עד 2 ימי פעילות, 
עד 100 משתתפים בקבוצות מתחלפות

סדנה
"קצב הרחוב"

סדנה
"ראש הברוש"

shirrozen86@gmail.com

r-mania.com  l  office@r-mania.com

nirel@rhabrosh.co.il

₪ 5,200

ד'-ו'

ה'-ו'

א'-ו'

שיר וצבע, 054-3391279

תיפוף ירוק, 072-2757507

ניראל לוינסון, 058-4959898

עד 40 משתתפים- 1,300 ₪
עד 80 משתתפים- 1,900 ₪

15 ₪ לתלמיד

סדנת תיפוף המשלבת קטעי תיפוף מגוונים, תוך שימוש בכלים 
כמו דליים ופחי אשפה. הסדנה משלבת נגינה בקבוצות עם 

מקצבים בסגנונות שונים.

סדנת יצירה אקולוגית מחומרי טבע )קלחי תירס, מקלות ועוד( 
בשילוב חומרים בשימוש חוזר )קרטוני חלב, חוטי חשמל ועוד(.
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סדנה
סדנת תיפוף המייצרת חווית קצב אנרגטית בדגש הפחתת "רק בשמחות"

פסולת, צרכנות נבונה ושימוש חוזר. נמאס לכם רק לצפות 
במופע? רוצים להיות חלק  מהחוויה? נחלק כלי הקשה 

לכולם, נלמד מקצבים ותוך כדי נלמד על הקשר למשבר 
הפסולת וכיצד כל אחד מאיתנו יכול להשפיע, וקדימה- 

נתופף ביחד!

עד 90 דקות, עד 35 משתתפים

עד 45 דקות, עד 300 משתתפים

סדנה
"שביל הליקוט"

rakb26@gmail.com

shvilhalikut.com  l  talorishula@gmail.com

עד 70 משתתפים - 2,900 ₪, עד 300 משתתפים- 4,900 ₪.

גן-ו'

ג'-ו'

נדב כהן, 054-5655830

טלאור כהן, 050-6544566

החל מהסדנה השניה ברצף- 500 ₪ לכל סדנה.700 ₪

מה הקשר בין קיימות לצמחי בר? מהו ליקוט? 
צמחי בר אכילים צומחים בכל חלקי ארצינו. במפגש ליקוט שמגיע 

אליכם נכיר את עולם צמחי הבר האכילים אשר נמצאים סביבנו. 
נכיר את הסביבה הקרובה אלינו מזוית אחרת, נשמע סיפורים 

ונקנח בהכנת סלט מלוקט.
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סדנה
"תשעים דקות 

על סביבה"
סדנאות חווייתיות במגוון נושאים לבחירת המזמין. כל סדנה נפתחת 

בהסבר על נושא הסדנה בהקשר המשבר הסביבתי וממשיכה 
במגוון הפעלות. לבחירת המזמין: מהי סביבה?- מה מרכיב את 

הסביבה שלנו ומה פוגע בה על גבי לוח משחק. הופכים את 
הפח- על בעיית הפסולת וכיצד ניתן לצמצם. משאב המים- האם 

יש משבר מים והאם הפתרון הוא אכן רק טכנולוגי? התייעלות 
אנרגטית- על הקשר בין חברת שפע, אורח חיים מודרני ומשאבי 

טבע, לסיום נכין יחד תנור שמש. צופן הפסולת- על התכלות משאבי 
טבע ומשבר הפסולת במשחק בסגנון חדר בריחה. תרבות צריכה- 

על משאבי כדור הארץ, טביעת רגל אקולוגית ומסיבה ירוקה. מים 
וירטואליים- על טביעת רגל מימית בשילוב משחק קהות.

עד 45 דקות, עד 30 משתתפים לסדנה

יום פעילות- עד 6 שעות, עד 3 כיתות בסבבים

סדנה
"בעלי החיים 

המופלאים"

sviva.org.il   l  esc@israel-yafa.org.il

jerusalemzoo.org.il  l  yovarda@gmail.com

1,120 ₪ - 270 ₪, בכפוף למדד הטיפוח של המוסד החינוכי

א'-ו'

א'-ו'

המועצה לישראל יפה, 
03-6423111, שלוחה 132/108

יהונתן בור הלוי, 
050-6478878

500 ₪     לסדנה נוספת ברצף- 350 ₪.

סדנאות אקולוגיות של גן החיות התנ"כי בירושלים המגיעות אליכם 
בניידת מיוחדת. בסדנאות תוכלו לפגוש בעלי חיים, ללמוד יחד איתנו 

כיצד ניתן לשמור עליהם ועל בתי הגידול בהם הם חיים, לשמוע על 
מינים בסכנת הכחדה, על הקשר לפסולת ועוד. הסדנאות מתובלות 

בסיפורים של "מאחורי הקלעים בגן החיות התנ"כי". 
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סדנה
"יצורי הים 
הנהדרים"

סדנאות אקולוגיות של גן החיות התנ"כי בירושלים ואקווריום 
ישראל המגיעות אליכם. בסדנאות תוכלו להכיר בעלי חיים 

מופלאים החיים במצולות הים- צבי הים, כוכבי הים, המדוזות 
והאלמוגים. נספר לכם על כרישים ועל התהליך בו הם 

מאבדים את שיניהם ונלמד כיצד ניתן לסייע בשמירה על הים 
והמגוון המרתק שחי בו.

עד שעתיים, עד 35 משתתפים

עד שעה, עד 35 משתתפים

עד 45 דקות, עד 30 משתתפים לסדנה

סדנה וסיור
"ארבעת 

עקרונות הקסם"

סדנה 
"שימשוב"

jerusalemzoo.org.il  l  yovarda@gmail.com

eco-srv.com  l  orna@ecology-services.com

naamahef@gmail.com

לסדנה נוספת ברצף- 350 ₪.500 ₪

א'-ו'

ד'-ו'

גן-א'

יהונתן בור הלוי, 050-6478878

אורנה מנגולד, שירותי 
אקולוגיה בע"מ 054-4313344

נעמה חפץ 054-4768678

₪ 1,050

ניתן להזמין כסדנה להפנינג )סדנה פתוחה(, 600 ₪.
עד 150 משתתפים, 1,100 ₪

סיור קצר וסדנה פעילה- מהם ארבעת עקרונות ה"קסם" לטיפול 
בפסולת ומה האתגר העומד בפנינו בבית אך גם בתעשייה. 
במהלך הסיור נשמע את סיפורו של מפעל מקומי המטפל 

בפסולת בטכנולוגיות מתקדמות ובאופן המתחשב בסביבה, נצא 
לתצפית על המפעל ונמשיך לסדנה במרכז המבקרים הכוללת: 
סרטון, תערוכה, משחקי הגיון ועוד. פעילות זו מתקיימת במפעל 

שירותי אקולוגיה בע"מ אשר ממוקם בקרית גת.

סדנת שימוש חוזר בדגש על חומרי גלם זמינים. כל סדנה מתחילה 
בהסבר על משבר הפסולת ועל הפתרונות בדגש שימוש חוזר. 

חומר הגלם בסדנה הינו לבחירת המזמין ובתיאום מראש: "יצורי 
טבע" - יצירה מחומרים טבעיים.  "פיות ושדונים"-  משקיות ניילון. 
"מובייל ניירות ספרים"- מדפים שיצאו משימוש.  "בובות תיאטרון" 

- מקרטון ושקיות נייר.
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עד 45 דקות, עד 60 משתתפים

סדנת מופע 
מוזיקלית

"העולם המשובשב 
של מיקה"

r-mania.com  l  office@r-mania.com

תיפוף ירוק,072-2757507 גן-א'

1,200 ₪     לסדנה שנייה ברצף- 700 ₪  

סדנה מוזיקלית בשיתוף הצופים- מיקה, ילדה סקרנית ויצירתית, 
פוגשת בקבוצת ילדים ויחד איתם מגלה כיצד ניתן להשתמש שוב 

)לשמשב( בכלים יומיומיים וליצור מוזיקה.

סיור
"עולמם המופלא 

של היונקים 
הימיים בים 

התיכון"

סיור במרכז המבקרים - "מרכז הדולפין והים". המרכז עוסק בחקר 
יונקים ימיים בישראל ובמסגרת הסיור לומדים המבקרים על 

המערכת האקולוגית העשירה של הים התיכון, השפעת האדם 
על מערכת זו ועל עולמם של היונקים הימיים, שוכני הים התיכון- 

לוויתנים, דולפינים ועוד. המרכז מספר את סיפורם המיוחד של 
הדולפינים ה"ישראלים". פעילות זו מתקיימת במרכז המבקרים 

הנמצא במתחם בית ספר אורט ימי באשדוד.

עד שעה, עד 40 משתתפים לסיור

immrac.org  l  dolphincenter@immrac.org

₪ 600

מרכז המבקרים , עמותת א'-ו'
מחמל"י 054-9960171
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אי

פעילויות לגיל

חטיבה
ועל יסודי
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הרצאה
מה למדו עד היום חוקרים ויזמים מבעלי חיים וצמחים? מהם "ביומימיקרי"

עקרונות החיים בטבע ומהו פיתוח בר קיימא? בהרצאה 
מלווה בדוגמאות, נבין כיצד המחקר של הסביבה יחד עם 

חשיבה יצירתית מביאים אותנו להתמודדות עם סוגיות 
טכנולוגיות, הנדסיות וסביבתיות. יחד נלמד להתבונן בטבע 

כמודל וכמדד לפיתוח בר קיימא. 

עד 70 דקות, עד 100 משתתפים

עד 45 דקות, עד 35 משתתפים

45 דקות / 90 דקות, עד 100 משתתפים

הרצאה
"אני קונה משמע 

אני קיים"

הרצאה
"אדם וים"

gil@safari.co.il

rikiblich@gmail.com

ecoocean.org  l  education@ecoocean.org

₪ 1,350 / ₪ 900

ז'-יב'

ז'-יב'

ז'-יב'

המרכז הזואולוגי ת"א ר"ג, 
ספארי 03-6305357

ריקי בליך 052-2318035

אקואושן, תמר טננבאום 
04-6364268 / 04-6364485

להרצאה נוספת ברצף- 1,000 ₪ ₪ 1,500

₪ 700

איך זה להיות מפורסם ואיך זה קשור לאקולוגיה? בהרצאה 
משעשעת המשלבת דיון עם משחקים נלמד על התפתחות 
תרבות הצריכה, איך עובד הפרסום ואיך הוא משפיע עלינו, 

האם המחשבה שלנו חופשייה ואיך כל זה קשור לכדור הארץ. 
יחד נבין איך נוכל לעזור לכדור ולעצמינו.

ההרצאה עוסקת בזיהום ים, תוך התמקדות בפסולת מוצקה 
ובעיקר בפסולת הפלסטיק בים, השפעתה על בעלי החיים ומארג 

המזון הימי.
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עד 45 דקות, עד 35 משתתפים

הרצאה
"הכרת הסביבה 
החופית והימית"

ecoocean.org  l  education@ecoocean.org

אקואושן, תמר טננבאום ז'-יב'
04-6364268 / 04-6364485

₪ 700

ההרצאה סוקרת את חשיבות הים לחיים בכדור הארץ בכלל 
ולאדם בפרט. במהלך ההרצאה יחשפו המשתתפים לגורמים 

האנושיים המשפיעים על הים ולדרכים השונות בהן כל אחד 
מאיתנו יכול לשמור על אוצר הים.

עד 50 דקות, עד 200 משתתפים

הרצאה
"הפאשניסטה 

שהתפכחה"

michalevi66@gmail.com

מיכל לוי ארבל, ז'-יב'
055-6677401

₪ 1,600

מה הקשר בין אופנה לכדור הארץ? הרצאה החושפת את 
הקשר בין תרבות הצריכה לנזקים סביבתיים, חברתיים 

וכלכליים, מנקודת מבטה של מי שהחזיקה בתפקיד בכיר 
בתעשיית האופנה. ההרצאה מעניקה לצופים הזדמנות להציץ 
אל לב אחת התעשיות הגדולות על פני כדור הארץ ולהבין את 
המשמעויות הכרוכות בייצור פריט, זה שמשמש אותנו מספר 

פעמים בלבד ואז ממשיך את דרכו במציאות בה אין לו ביקוש. 
ההרצאה מלווה במצגת עשירה בתמונות משבועות האופנה 

בעולם, סרטונים, מידע ממחקרים ומסתיימת בטיפים יישומיים 
לאימוץ הרגלי צריכה ולבוש חכמים וגם סביבתיים.
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הרצאה
"יום שני ללא 

בשר"
הרצאה מעוררת מחשבה - כיצד יום אחד ללא בשר 

יכול לעשות שינוי חיובי כל כך גדול? בהרצאה נסביר מה 
ההשלכות הסביבתיות והבריאותיות של צריכת יתר של 

בשר. נציג מגמות וחידושים עולמיים בתחום ונשלב טיפים 
יומיומיים שיכולים לסייע לכל אחד מן השומעים.

עד שעה, מספר משתתפים ללא הגבלה

עד 45 דקות, עד 40 משתתפים 

עד 90 דקות, עד 70 משתתפים

הרצאה
"כל אחד יכול"

הרצאה
"מסע בים 

התיכון"

meatlessmonday.co.il  l  hila@meatlessmonday.co.il

adilustig@gmail.com

immrac.org  l  dolphincenter@immrac.org

₪ 1,000

י'-יב'

ז'-יב'

ז'-יב'

הילה שגב, 054-3333160

עדי לוסטיג, 054-7592792

מרכז המבקרים עמותת 
מחמל"י 054-9960171

₪ 2,500

₪ 600

איך משנים את העולם? ואיך גורמים לאנשים להאמין שגם 
הם יכולים? עדי לוסטיג מאמינה שכל אחד יכול לעשות הכל. 

בהרצאה פתוחה היא משתפת בשיעור שלמדה כשיצאה 
למאבק להצלת חוף פלמחים בהיותה בת 17. איך שומרים 

על האמונה, מתמודדים עם הקשיים ורותמים למטרה את מי 
שצריך. ההרצאה מלווה במצגת.

מסע בים התיכון והכרות עם המערכת האקולוגית העשירה 
והיונקים הימיים החיים בו ומגיעים אל חוף הים "שלנו". ההרצאה 

מלווה בסרטונים ותמונות בלעדיות שצולמו על ידי עמותת 
מחמל"י במהלך 20 שנות מחקר.
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הרצאה
"קיימות על 

הצלחת"
כולנו אוכלים כל יום ובוחרים בלי הפסקה בחירות שקשורות לצלחת 

האישית שלנו, אך הבחירות האלו יוצרות אדוות בעולם כולו- המזון 
שאנו אוכלים מכתיב את סוג החקלאות וכתוצאה מכך מושפעת 

הקרקע, המזון שאנו אוכלים מכתיב את כמות הפסולת וסוג האריזות, 
המזון שאנו אוכלים משפיע על הקילומטראז' שחומרי הגלם צריכים 

לנסוע וכל זה משפיע גם על שינויי אקלים. הרצאה בה נתפוס את 
הבטן ונבין שאי אפשר לברוח מקיימות בצלחת שלנו.

עד 90 דקות, מספר משתתפים ללא הגבלה

rohan.plaot@gmail.com

₪ 2,000

רוהאן פלאות, 077-5439585י'-יב'

עד 90 דקות, מספר משתתפים ללא הגבלה

הרצאה
"תרבות צריכה 

ופרסומות" 

rohan.plaot@gmail.com

רוהאן פלאות, 077-5439585י'-יב'

₪ 2,000

מסע שמתחיל בקשר שבין המשבר הסביבתי להרגלי הצריכה 
שלנו וממשיך להיכרות עם המנגנון שמתחזק את תרבות 

הצריכה- עולם הפרסום. במסע נבחן ערכים כמו "מותג" ו"מיתוג", 
נציג עקרונות בסיסיים שנמצאים בכל פרסומת ויחד נצפה 

בפרסומות- נחשוף את המלכודת שאנו רוצים להימנע ממנה!
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מופע
מופע מוסיקלי המנוגן כולו בכלי נגינה מחומרים בשימוש חוזר: "ג'אנק אנד ביט"

תופים מגרוטאות, גיטרה חשמלית, קסילופון קרשים, צינורות 
ביוב ועוד. לקראת סוף המופע נערכת הפעלה עם הקהל. 

עד 60 דקות,  עד 500 משתתפים

ecomusicplay.com  l  gil@halilim.com

₪ 4,100

גיל בוהדאנה, 052-3481315ז'-יב'

מופע 
מופע מערכונים מהיר ומצחיק בליווי דמויות ססגוניות "הפרד ומשול"

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

בסוף ההצגה נערכת הפעלה בשיתוף הקהל.

עד 50 דקות, עד 400 משתתפים

havayatheater.com  l  havayath@gmail.com

₪ 3,600

אליענה קרמרמן, תיאטרון ז'-יב'
חויה 050-9338155

עד שעתיים, עד 500 משתתפים

יום שיא
״סולאר סאונד 

סיסטם״

rubens@solarsoundsystem.org

ראובנס בן שימול, ז'-יב'
058-5684355

תוספת גנרטור אופניים- 1,000 ₪, 3,300 ₪
לפעילות שיא נוספת ברצף- תוספת של 400 ₪

דיג'יי ירוק המגיע עם מערכת הגברה סולארית ומקפיץ את 
קהל המשתתפים. הפעילות נפתחת בהסבר קצר על אנרגיה 

מתחדשת וממשיכה למסיבה גדולה בה מושמעת מוזיקה לפי 
בחירת המזמין. בין השירים משולבים קטעי הסברה על נושאים 

כמו: התחממות כדור הארץ, שינויי אקלים, יתרונות השימוש 
באנרגיה מתחדשת ועוד. ניתן להזמין את הפעילות בתוספת תלת 
אופן סולארי- המשתתפים מדוושים על מנת להפיק את המוזיקה.



39

עד 45 דקות, עד 300 משתתפים

עד 4 שעות, עד 400 משתתפים

מופע
"תיפוף ירוק"

מתחם
"הגנרטור 

האנושי"

r-mania.com  l  office@r-mania.com

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

ז'-יב'

ז'-יב'

תיפוף ירוק, 072-2757507

יפעת בונה, יוזמת האנרגיה 
הטובה, 077-5112299

שלושה אמנים - 4,000 ₪

תוספת מכשיר להכנת שייק פירות- 2,200 3,200₪ ₪

מופע במה אנרגטי, המציג אפשרויות לשימוש חוזר בכלים 
מחיי היומיום )דליים, פחים, שקיות, בקבוקים ועוד( על ידי 

הפיכתם לכלים מוזיקליים. המופע כולל קטעי תיפוף עשירים 
בהומור ובתיאטרליות, הפעלת הקהל ושיתוף מתנדבים מקרב 

הקהל.

מתחם הכולל מתקן דיווש לייצור חשמל. המתקן כולל 4 
עמדות דיווש ומתחבר למערכת חשמלית כגון: מערכת 

מוסיקה/ מכונת בועות/ תאורה ועוד )לבחירת הלקוח(. המתקן 
בנוי מחומרים בשימוש חוזר ומדגים חלופה לייצור חשמל, 
שהינה ידידותית לסביבה. פעולת הדיווש מלווה בהסברים 
בנושא אנרגיה ירוקה ושימור אנרגיה. בעלות נוספת, ניתן 

לחבר למתקן מכשיר להכנת שייק פירות למשתתפים 
בפעולת הדיווש.
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סדנה
"אקטיביזם 

סביבתי"
סדנה אשר פותחת בפני המשתתפים שער לעולם של 

אקטיביזם ומעורבות אזרחית פעילה. סדנה מעשית 
שמתחילה בהכרות עם תנועת השינוי הסביבתי ועם דרכים 

שונות להניע שינוי. המשתתפים בוחרים נושא סביבתי שהם 
רוצים לקדם ובונים תוכנית פעולה תוך שימוש בערוצים 

דיגיטלים, ארגון פעילות ציבורית בשטח בית הספר, הודעות 
לתקשורת ועוד. 

עד 5 שעות, עד 35 משתתפים 

עד 4 שעות, עד 3 קבוצות, עד 35 משתתפים בקבוצה

סדנה
"ליקוט ובישול"

active.school@green.org.il

malkash.mg@gmail.com

₪ 4,100

ז'-יב'

ז'-יב'

נמרוד הוכברג, 054-7694779

מתן יעקב גולן, 052-3817219

₪ 2,100

רוצים לחבר את המשתתפים לטבע וללמוד על מגוון מינים 
בדרך מיוחדת? במפגש ליקוט נכיר צמחים שאנו פוגשים יום 

יום, נחקור אותם מקרוב, נלקט ונכין יחד ארוחה אחרת.
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סדנה
"על הידרופוניקה 

ועוד"
סדנה פעילה ללימוד והקמת מערכת גידול הידרופונית 

בסיסית. נלמד מהם עקרונות שיטת הגידול ההידרופונית, 
כיצד ניתן לבנות מערכת פשוטה שאינה דורשת מערכות כמו 
משאבות ומכשירי מדידה. יחד נבנה מערכת שתשאר במקום 

הפעילות.

עד שעה, עד 80 משתתפים

עד 40 משתתפים בסבבים, עד 3 שעות

סדנה
"קצב הרחוב"

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

r-mania.com  l office@r-mania.com

₪ 2,500

ז'-יב'

ז'-יב'

אמיר אלרון 052-5467143

תיפוף ירוק, 072-2757507

עד 40 משתתפים- 1,300 ₪, עד 80 משתתפים- 1,900 ₪

סדנת תיפוף המשלבת קטעי תיפוף מגוונים, תוך שימוש בכלים 
כמו דליים ופחי אשפה. הסדנה משלבת נגינה בקבוצות עם 

מקצבים בסגנונות שונים.

עד 40 משתתפים בסבבים, עד 3 שעות

סדנה
"מיכלי פתיל"

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

אמיר אלרון 052-5467143ז'-יב'

₪ 2,500

סדנה פעילה ללימוד והקמת מערכת בשיטת "מיכלי פתיל"- דרך 
יעילה וחסכונית לגידול צמחי מאכל. בסדנה נלמד את העקרונות 

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.



42

סיור
"עולמם המופלא 

של היונקים 
הימיים בים 

התיכון"

סיור במרכז המבקרים - "מרכז הדולפין והים". המרכז 
עוסק בחקר יונקים ימיים בישראל ובמסגרת הסיור לומדים 

המבקרים על המערכת האקולוגית העשירה של הים התיכון, 
השפעת האדם על מערכת זו ועל עולמם של היונקים הימיים, 

שוכני הים התיכון- לוויתנים, דולפינים ועוד. המרכז מספר 
את סיפורם המיוחד של הדולפינים ה"ישראלים". פעילות זו 

מתקיימת במרכז המבקרים הנמצא במתחם בית ספר אורט 
ימי באשדוד.

עד שעה, עד 40 משתתפים לסיור

immrac.org  l  dolphincenter@immrac.org

₪ 600

מרכז המבקרים, עמותת ז'-יב'
מחמל"י 054-9960171

סדנה וסיור
"ארבעת 

עקרונות הקסם"
סיור קצר וסדנה פעילה- מהם ארבעת עקרונות ה"קסם" 
לטיפול בפסולת ומה האתגר העומד בפנינו בבית אך גם 

בתעשייה. במהלך הסיור נשמע את סיפורו של מפעל מקומי 
המטפל בפסולת בטכנולוגיות מתקדמות ובאופן המתחשב 

בסביבה, נצא לתצפית על המפעל ונמשיך לסדנה במרכז 
המבקרים הכוללת: סרטון, תערוכה, משחקי הגיון ועוד. 

פעילות זו מתקיימת במפעל שירותי אקולוגיה בע"מ אשר 
ממוקם בקרית גת.

עד שעתיים, עד 35 משתתפים

eco-srv.com  l  orna@ecology-services.com

₪ 1,050

אורנה מנגולד, שירותי ט'-יב'
אקולוגיה בע"מ 054-4313344
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פעילויות

צוות חינוך
וקהילה
רחבה
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הרצאה
מה למדו עד היום חוקרים ויזמים מבעלי חיים וצמחים? מהם "ביומימיקרי"

עקרונות החיים בטבע ומהו פיתוח בר קיימא? בהרצאה 
מלווה בדוגמאות, נבין כיצד המחקר של הסביבה יחד עם 

חשיבה יצירתית מביאים אותנו להתמודדות עם סוגיות 
טכנולוגיות, הנדסיות וסביבתיות. יחד נלמד להתבונן בטבע 

כמודל וכמדד לפיתוח בר קיימא.  

45 דקות או 90 דקות, עד 100 משתתפים

gil@safari.co.il

₪ 1,350 /₪ 900

המרכז הזואולוגי ת"א ר"ג, 
ספארי 03-6305357

עד 70 דקות, עד 100 משתתפים

הרצאה
"אני קונה 

משמע אני קיים"

rikiblich@gmail.com

ריקי בליך, 052-2318035

להרצאה נוספת ברצף- 1,000 1,500₪ ₪

איך זה להיות מפורסם ואיך זה קשור לאקולוגיה? בהרצאה 
משעשעת המשלבת דיון עם משחקים נלמד על התפתחות 

תרבות הצריכה, איך עובד הפרסום ואיך הוא משפיע עלינו, האם 
המחשבה שלנו חופשייה ואיך כל זה קשור לכדור הארץ. יחד נבין 

איך נוכל לעזור לכדור ולעצמינו.
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הרצאה
"הפאשניסטה 

שהתפכחה"

הרצאה
"יום שני ללא 

בשר"

מה הקשר בין אופנה לכדור הארץ? הרצאה החושפת את 
הקשר בין תרבות הצריכה לנזקים סביבתיים, חברתיים 

וכלכליים, מנקודת מבטה של מי שהחזיקה בתפקיד בכיר 
בתעשיית האופנה. ההרצאה מעניקה לצופים הזדמנות 

להציץ אל לב אחת התעשיות הגדולות על פני כדור הארץ 
ולהבין את המשמעויות הכרוכות בייצור פריט, זה שמשמש 

אותנו מספר פעמים בלבד ואז ממשיך את דרכו במציאות 
בה אין לו ביקוש. ההרצאה מלווה במצגת עשירה בתמונות 

משבועות האופנה בעולם, סרטונים, מידע ממחקרים 
ומסתיימת בטיפים יישומיים לאימוץ הרגלי צריכה ולבוש 

חכמים וגם סביבתיים.

הרצאה מעוררת מחשבה - כיצד יום אחד ללא בשר יכול 
לעשות שינוי חיובי כל כך גדול? בהרצאה נסביר מהן 

ההשלכות הסביבתיות והבריאותיות של צריכת יתר של 
בשר. נציג מגמות וחידושים עולמיים בתחום ונשלב טיפים 

יומיומיים שיכולים לסייע לכל אחד מן השומעים.

עד 50 דקות, עד 200 משתתפים

עד 90 דקות, עד 70 משתתפים

michalevi66@gmail.com

meatlessmonday.co.il  l   hila@meatlessmonday.co.il

₪ 1,700

₪ 1,000

מיכל לוי ארבל, 055-6677401

הילה שגב, 054-3333160
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הרצאה
"כל אחד יכול"

הרצאה
"מה הסיפור 

שלך?" 

הרצאה
"על חקלאות 

עירונית ובטחון 
מזון"

איך משנים את העולם? ואיך גורמים לאנשים להאמין שגם 
הם יכולים? עדי לוסטיג מאמינה שכל אחד יכול לעשות הכל. 

בהרצאה פתוחה היא משתפת בשיעור שלמדה כשיצאה 
למאבק להצלת חוף פלמחים בהיותה בת 17. איך שומרים 

על האמונה, מתמודדים עם הקשיים ורותמים למטרה את מי 
שצריך. ההרצאה מלווה במצגת.

הסיפורים שאנו מספרים יוצרים את הכל- הזהות שלנו, 
הגבולות שלנו, החלומות שלנו ולבסוף- גם הבחירות 

שלנו. שינוי אישי, סביבתי או קהילתי מתחיל, כמעט תמיד, 
בהסכמה אמיצה להישיר מבט אל מול הסיפורים ולבחור 

סיפור אחר. ההסכמה הזו היא כמעט הדרך היחידה לשינוי 
בר קיימא וארוך טווח.

בשנים האחרונות שומעים יותר ויותר על חקלאות עירונית. 
בהרצאה נחשף ונבין מהי באמת חקלאות עירונית, מהן 

המגמות בארץ ובעולם ונשאל את עצמנו- האם חקלאות 
עירונית יכולה לספק פתרונות לאתגרים של בטחון תזונתי? 

יחד נבין כיצד כל אחד מאיתנו קשור לנושא וכיצד אנחנו 
יכולים להשפיע.

עד שעה, מספר משתתפים ללא הגבלה

עד 90 דקות, מספר משתתפים ללא הגבלה

עד שעתיים, מספר משתתפים ללא הגבלה

adilustig@gmail.com

rohan.plaot@gmail.com

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

₪ 2,500

₪ 2,000

₪ 1,400

עדי לוסטיג, 054-7592792

רוהאן פלאות, 077-5439585

אמיר אלרון, 052-5467143
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הרצאה
"קיימות ואני" 

הרצאה
"קיימות על 

הצלחת"

הרצאה שמציגה את הקשר בין המשבר הסביבתי חברתי 
לתרבות הצריכה וחושפת את הפער בין הערכים עליהם אנו 

מצהירים אל מול המציאות בה אנו חיים. בהרצאה נחשף 
להגדרות ברורות וישימות לאתגר הקיימות ונבין כיצד כולנו 

ובמיוחד- אנשי החינוך, יכולים לקחת אחריות על הבעיה וכך 
להפוך לחלק מהפתרון.

כולנו אוכלים כל יום ובוחרים בלי הפסקה בחירות שקשורות 
לצלחת האישית שלנו, אך הבחירות האלו יוצרות אדוות 

בעולם כולו- המזון שאנו אוכלים מכתיב את סוג החקלאות 
וכתוצאה מכך מושפעת הקרקע, המזון שאנו אוכלים מכתיב 

את כמות הפסולת וסוג האריזות, המזון שאנו אוכלים משפיע 
על הקילומטראז' שחומרי הגלם צריכים לנסוע וכל זה 

משפיע גם על שינוי אקלים. הרצאה בה נתפוס את הבטן 
ונבין שאי אפשר לברוח מקיימות בצלחת שלנו.

עד 90 דקות, מספר משתתפים ללא הגבלה

עד 90 דקות, מספר משתתפים ללא הגבלה

rohan.plaot@gmail.com

rohan.plaot@gmail.com

₪ 2,000

₪ 2,000

רוהאן פלאות, 077-5439585

רוהאן פלאות, 077-5439585
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הרצאה
"קיימות, בריאות 

ומה שבינהם"

הרצאה
"תזונה מקיימת"

הרצאה
"תרבות צריכה 

ופרסומות" 

מה הקשר בין האוכל שאנו אוכלים, מוצרי הקוסמטיקה 
אותם אנו צורכים, פילאטיס, ריצה וקיימות? בהרצאה חוויתית 

נבחן יחד סוגיות בהן אנו נתקלים בחיי היומיום ונבין מה יכול 
להשפיע על הבחירה שלנו וכיצד אפשר לבחור במה שבריא 

לאדם ובריא לסביבה. 

מהו מזון בריא לאדם ומהו מזון בריא לאדמה? בהרצאה 
שעוסקת במזון, בריאות וסביבה יקבל כל אחד מהשומעים, 

כלים פשוטים ויומיומיים להתמודדות עם תרבות הצריכה 
של המזון. איך ניתן גם לאכול בריא וגם להנות ממה שאנו 

אוכלים? האם באמת ניתן לאכול בריא ובתקציב נוח?

מסע שמתחיל בקשר שבין המשבר הסביבתי להרגלי 
הצריכה שלנו וממשיך להיכרות עם המנגנון שמתחזק את 

תרבות הצריכה- עולם הפרסום. במסע נבחן ערכים כמו 
"מותג" ו"מיתוג", נציג עקרונות בסיסיים שנמצאים בכל 

פרסומת ויחד נצפה בפרסומות- נחשוף את המלכודת שאנו 
רוצים להימנע ממנה!

עד 60 דקות, עד 30 משתתפים

עד שעתיים, עד 50 משתתפים               

עד 90 דקות, מספר משתתפים ללא הגבלה

yifat.gueta@gmail.com

shirathaasavim.com  l  haasavim@gmail.com

rohan.plaot@gmail.com

להרצאה נוספת ברצף- 700 850₪ ₪

₪ 1,250

₪ 2,000

יפעת וינרב, 052-2516555

אתי גולן, 052-3064465

רוהאן פלאות, 077-5439585
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הרצאה וסדנה
"טביעת רגל 

אקולוגית בתוך 
צלחת האוכל 

שלי"

הרצאה וסדנה
"מגוון ביולוגי"

בידינו כוח עצום שאנו לא מודעים אליו. כל ארוחה שאנו 
מכינים בבית משפיעה על הבריאות שלנו ושל משפחתינו, 
משפיעה על חשבון הבנק שלנו וגם על עתיד כדור הארץ. 

בהרצאה מלאה בטיפים פשוטים ויומיומיים נלמד איך אפשר 
לעשות שינוי. קיימת אפשרות להוסיף סדנה מעשית להכנה 

והדגמה של בישול בריא ומקיים.

מה משותף לדב, כלב ים נזירי ואריה? בהרצאה נכיר בעלי 
חיים נכחדים ובעלי חיים בסכנת הכחדה ונתוודע למושגים 

חשובים בתחום. הרצאה על עולם הולך ונעלם ועל השפעת 
האדם על הטבע. בסיום ההרצאה נעבור לסדנה פעילה ובה 

נלמד כיצד ניתן לזמן מינים שונים לסביבתינו הקרובה. 

הרצאה- עד שעה וחצי, מספר משתתפים ללא הגבלה 
סדנה- עד שעה, עד 40 משתתפים

עד שעה וחצי, עד 30 משתתפים

orlykenneth@gmail.com

yifat.gueta@gmail.com

הרצאה- 1,250 ₪

₪ 950

הרצאה וסדנה- 3,800 ₪

להרצאה נוספת ברצף- 750 ₪

אורלי קנת, 050-7236725

יפעת וינרב, 052-2516555
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הרצאה וסדנה
"נשים מובילות 

מהפכה 
אקולוגית 
חברתית"

יום שיא
״סולאר סאונד 

סיסטם״

חיבור בין כלכלה לאקולוגיה מעשית. מה קורה כשקבוצת 
נשים מחליטה לשנות את השיטה? במפגש יוצג הסיפור 

של קואופרטיב "לי ולך" לייצור מוצרי קוסמטיקה טבעיים. 
הרצאה על חלום אקולוגי חברתי שנראה בהתחלה כבלתי 

אפשרי והפך בתוך שבע שנים למציאות מצליחה. קיימת 
אפשרות להוסיף סדנת התנסות במוצרי קוסמטיקה טבעיים 

שהמשתתפים יכינו במהלך הסדנה.

דיג'יי ירוק המגיע עם מערכת הגברה סולארית ומקפיץ את 
קהל המשתתפים. הפעילות נפתחת בהסבר קצר על אנרגיה 

מתחדשת וממשיכה למסיבה גדולה בה מושמעת מוזיקה 
לפי בחירת המזמין. בין השירים משולבים קטעי הסברה על 
נושאים כמו: התחממות כדור הארץ, שינויי אקלים, יתרונות 

השימוש באנרגיה מתחדשת ועוד. ניתן להזמין את הפעילות 
בתוספת תלת אופן סולארי- המשתתפים מדוושים על מנת 

להפיק את המוזיקה.

הרצאה- עד שעתיים, מספר משתתפים ללא הגבלה
סדנה- עד שעה, עד 30 משתתפים

עד שעתיים, עד 500 משתתפים

orlykenneth@gmail.com

rubens@solarsoundsystem.org

הרצאה- 1,250 ₪

₪ 3,300

הרצאה וסדנה- 1,950 ₪

תוספת גנרטור אופניים- 1,000 ₪, 
לפעילות שיא נוספת ברצף- תוספת של 400 ₪

אורלי קנת, 050-7236725

ראובנס בן שימול, 
058-5684355
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מופע
"צלילים 

שאספתי"

מופע
"עפים על 
הסביבה"

סדנה
"בנייה בעץ 

בשימוש חוזר"

מסע מוזיקלי חובק עולם המבוסס על סיפורו האישי של טל 
קרביץ- החל מהילדות בקהילה מקומית ועד מפגשים עם 

קהילות קצת אחרות. דגש מיוחד במופע הינו על כלי נגינה מן 
הטבע וכלי נגינה בשימוש חוזר.

מופע אימפרוביזציה אינטראקטיבי בנושא שמירה על כדור 
הארץ, שמירה על הים וצמצום משאבים בדגש מים וחשמל 

והכל בהומור רב ותוך שיתוף קהל הצופים. 

סדנה יישומית הנפתחת בהסבר על הרציונל ועקרונות 
הבנייה בעץ בשימוש חוזר. במהלך הסדנה יתחלקו 

המשתתפים לקבוצות וכל קבוצה תלמד לפרק משטחים 
ולבנות מוצר לשימוש המזמין. מטרת הסדנה היא להעביר 

את הידע הלאה ומשתתפי הסדנה יוכלו להמשיך ולבנות 
את התוצרים אותם למדו בסדנה. תוצרי הסדנה- 4 רהיטים 
שנבחרו ותואמו מראש מול המפעיל: ספסל/שולחן/אדנית/

ארגז אחסון/קומפוסטר/שולחן פיקניק.

עד 90 דקות, עד 300 משתתפים

עד שעה, עד 150 משתתפים

עד 3 שעות, עד 20 משתתפים

kravitztal@yahoo.com

havayatheater.com  l  havayath@gmail.com

eretzhutz@gmail.com

₪ 2,800

₪ 4,700

₪ 3,500

טל קרביץ, 050-6371271

אליענה קרמרמן, תיאטרון 
חויה 050-9338155

דן  שרון, 052-6167876
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סדנה
"גינת פרפרים"

סדנה
"חדר בריחה 

אקולוגי"

סדנה
"לאן עפות 
השאריות"

סדנה יישומית בה נצא לחצר הגוף המזמין, נבחן יחד את 
הגינה הקיימת ונלמד כיצד ניתן להפוך את הגינה למרחב 

למידה פעיל בדגש פרפרים. מתאים כהכשרה לפני הקמת 
גינת פרפרים.

חדר בריחה אקולוגי שבמהלך הניסיון לפצחו נדרש שיתוף 
פעולה והמשתתפים מגלים מהי טביעת הרגל האקולוגית 

שלנו ולמה חשוב להפחית צריכה ולהפריד ולהפחית פסולת. 
המשתתפים צריכים לפצח צפנים, חידות ורמזים הנוגעים 

למגוון מינים, זיהום אויר ועקרונות אורח חיים מקיים. 
הפעילות כוללת מבוא והסברים, משחק חדר בריחה וכיבוד 

קל ליד המדורה. פעילות זו מתקיימת במרכז "עם הטבע" 
)מרחב אקולוגי הממוקם בגן יבנה(.

אחת ההשפעות המזיקות של תעשיית האופנה היא ייצור 
כמות אינסופית של שאריות בדים. כל בגד שהגיע לחנות 

השאיר אחריו כמות גדולה של שאריות. בסדנה נעסוק 
בשאריות אלו ונבין מה ניתן ללמוד מהן על עולם האופנה 
ועלינו בכלל. בעזרת שימוש במלאכות מסורתיות נהפוך 

שאריות אלו למוצרים ברי קיימא. כל משתתף יעצב וייצור 
מוצר מקורי לפי בחירתו.

עד 90 דקות, עד 50 משתתפים

עד 3 שעות, עד 25 משתתפים

עד שעתיים, עד 30 משתתפים

parparimbbten@gmail.com

orlykenneth@gmail.com

netadolls.com  l  neta-amir@hotmail.com

₪ 750

₪ 2,000

₪ 1,500

מעין בוניץ' קפח, 
052-6249363

אורלי קנת, 050-7236725

נטע עמיר, 050-7387627
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סדנה
"ליקוט ובישול"

סדנה
"ליקוט ככלי 

חינוכי"

סדנה
"צילום סביבתי 

בסמרטפון"

רוצים לחבר את המשתתפים לטבע וללמוד על מגוון מינים 
בדרך מיוחדת? במפגש ליקוט נכיר צמחים שאנו פוגשים יום 

יום, נחקור אותם מקרוב, נלקט ונכין יחד ארוחה אחרת.

מה הקשר בין קיימות לצמחי בר? ומהו ליקוט? צמחי בר 
אכילים צומחים בכל חלקי ארצינו. ניתן ללקט את צמחי הבר 

במקומות רבים. במהלך הסדנה נפגוש צמחי בר אשר ניתן 
ללקט בקרבת הגוף המזמין. נלמד איך אפשר לשלב את 

הצמחים בפרט וליקוט בכלל בהפעלות ובתוכניות חינוכיות 
ונקבל טעימה מפעילות קצת אחרת שאפשר להעביר.

סדנה חוויתית המתחילה בהסבר על סביבה בעין המצלמה, 
ממשיכה בהכרות בסיסית עם יכולת המצלמה בסמרטפון 

ועם אפליקציה לעיצוב תמונה ומסתיימת בחלק יישומי של 
צילום אמנותי ביקורתי. הטבע הוא אובייקט צילום מדהים, 

הוא מקומי, נגיש וזמין. מהם כללי הצילום בטבע? איך נצלם 
וגם נשמור למען הבאים אחרינו? כיצד אפשר להעביר מסר 
של שמירה על הסביבה בכלים של צילום אמנותי ביקורתי? 

מי חי לידינו ואיך נצלם אותו?- צילום של מגוון מינים מקומי, 
צילום בלילה- כן או לא ואיך זה מתקשר לזיהום? וגם קצת 

על ארועים סביבתיים במהלך השנה בהם מומלץ לצלם.

עד 5 שעות, עד 35 משתתפים 

עד 90 דקות, עד 40 משתתפים

עד שעתיים, עד 30 משתתפים

malkash.mg@gmail.com

shvilhalikut.com  l  talorishula@gmail.com

kobire@gmail.com

₪ 2,100

₪ 1,200

₪ 2,100

מתן יעקב גולן, 052-3817216

טלאור כהן, 050-6544566

קובי רפאלי 052-2649955
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סדנה
"צעדים בדרך 

הטבע"

סדנה
"קוסמטיקה 

טבעית"

סדנה 
"בובנאות

ירוקה"

שיטת משחקי האדמה מאפשרת תהליכי התפתחות של 
הפרט והקבוצה תוך כדי יצירה של משחקים העשויים אדמה 

ונייר. סדנה חוויתית המקנה כלים ישומיים.

סדנה פעילה הנפתחת בהסבר על הקשר בין קיימות 
לבין כלכלה מקומית וייצור עצמי. האם ניתן להכין מוצרי 

קוסמטיקה בבית? והאם הם באמת מהווים תחליף למוצרי 
הקוסמטיקה התעשייתיים? במהלך הסדנה נכיר חומרי גלם, 
שמנים אתרים ושימושם ונכין יחד מוצרים לשימוש אישי. כל 

משתתף יצא עם שלושה מוצרים בהכנה עצמית.

סדנה פעילה בה נלמד ונכיר טכניקות ליצירת בובות בשימוש 
חוזר מחומרים זמינים ויומיומיים. כל סדנה נפתחת בהכרות 

עם סיפור "ירוק" שלאחריו ניצור בובה בנושא הסיפור. 
לבחירת המזמין ובתיאום מראש: בובות גרב, בובות מגלילי 

נייר טואלט, בובות עצים מדברים, בובות משקיות נייר, בובות 
ספוג.

עד 3 שעות, עד 30 משתתפים

עד 120 דקות, עד 30 משתתפים

עד שעתיים, עד 35 משתתפים

earthtoys.org  l  eitan.adama@gmail.com

yifat.gueta@gmail.com

nadinrn@gmail.com

yifat.gueta@gmail.com

₪ 2,300

₪ 2,600

סדנה שנייה ברצף- 200 ש"ח1,200 ₪

איתן שקד, 052-8534317

יפעת וינרב, 052-2516555

נדין ראובני נזרי, 054-6348850
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סדנה
"צמחי מרפא"

סיור
"ערב לאור 

עששיות"

סיור
"ארבעת 

עקרונות הקסם"

יש לכם גינה? יש אדניות? בטח גדלים שם נענע ועוד כמה 
צמחים מוכרים. אבל מה עושים איתם חוץ מלשים בתה? 
בסדנה חוויתית ומקיימת נלמד איך הופכים את הצמחים 

שגדלים בכל גינה לארון התרופות הפרטי שלנו.

סיור ערב לאור עששיות. שילוב בין היסטוריה לסביבה. 
במהלך הסיור נכיר מקומות ואת סיפורם ההיסטורי, נדבר על 

מגוון מינים מקומי, שטחים פתוחים, זיהום אור ועוד. פעילות 
זו מתקיימת באחד מהגנים הלאומיים- בית גוברין או עתיקות 

אשקלון.

מהם ארבעת עקרונות ה"קסם" לטיפול בפסולת ומה האתגר 
העומד בפנינו בבית אך גם בתעשייה. במהלך הסיור נשמע 

את סיפורו של מפעל מקומי המטפל בפסולת תעשיתית 
בטכנולוגיות מתקדמות ובאופן המתחשב בסביבה. הפעילות 

כוללת תצפית על המפעל, סרטון, תערוכה, משחקי הגיון 
ועוד. פעילות זו מתקיימת במפעל שירותי אקולוגיה בע"מ 

אשר ממוקם בקרית גת.

עד שעתיים, עד 30 משתתפים               

עד 3 שעות, עד 35 משתתפים

עד 90 דקות, עד 50 משתתפים

shirathaasavim.com  l  haasavim@gmail.com

mh.merkaz@npa.org.il

eco-srv.com  l  orna@ecology-services.com

₪ 3,500

₪ 2,000

₪ 1,200

אתי גולן, 052-3064465

מירית קשלס, רשות הטבע 
והגנים 08-6220835

אורנה מנגולד, שירותי 
אקולוגיה בע"מ 054-4313344
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שם המפעיל

אייל שי
גיל  בוהדאנה
גיל בוהדאנה
ד"ר מולקולה
ד"ר מולקולה
ד"ר מולקולה

דוד שילמן
דוד שילמן
דוד שילמן
דוד שילמן

דיויד פנסטר
הקרקס הירוק
הקרקס הירוק
נדין ראובן נזרי

תאטרון לילדים ונוער באר שבע
תיאטרון הג'ירפה

תיאטרון חוויה
תיאטרון חוויה

תיאטרון סיפורים פה
תיאטרון סיפורים פה

תיפוף ירוק
תיפוף ירוק

אקואושן
אקואושן

יפעת וינרב
ספארי

עמותת מחמל"י

אורלי קנת
גילי אשל
גילי אשל

דינה ליאור
דליה גלבוע
דליה גלבוע

הקרקס הירוק
חופש סדנאות

מיכל לוי פרץ
מיכל לוי פרץ

שם הפעילות

לב אמיץ
קולו של עץ

צלילים מחצר הגרוטאות
שיקוי החיים

ד"ר מולקולה באנרגיות חיוביות
ד"ר מולקולה שומר על הסביבה

אבא ליצן וסיפור
חשמל באויר

מחזורו של דון קישוט
הצגות מהמזוודה

הקשה בבקשה
האינסטלטור

קרקס ירוק
שלמה המלך והדבורה

סיפור נהדר על אוצר
היה היה יער
טוני קרטוני

שימי בממלכת הפחים
יום הולדת לזבולון

שומר הים
אנרגיה ירוקה

תיפוף ירוק

אדם וים
הכרת הסביבה החופית והימית

הכחול הגדול
ביומימיקרי

מסע בים התיכון

חדר בריחה
סדנת נגרות

פיסול סביבתי
משחק חוזר לסביבה עוזר

שעשועון חוויתי נופלים בפח
חוסכים חשמל

דמות שטח ירוקה
חצר בריחה סביבתית

גינת ציפורים
פסיפס בית ספרי

גילאים

גן חובה- ד
גן- ד
גן- ו
א- ו
א- ו
א- ו

גן- ב
א- ד
גן- ו

גן- ב
גן- ו
א- ו
א- ו

גן- א
גן

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

ד- ו
ד- ו
א- ו
ה- ו
א- ו

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

עמוד

6
5

19
18
18
18

4
4
5
6

20
19
19

8
5
7
4
6
7
7

17
20

8
9
9
8
9

10
14
15
13
16
16
12
10
11
15

הערות
הצגות ומופעים

הרצאות

ימי שיא

גן ויסודי
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שם המפעיל
מעשה בפקק

מתן יעקוב גולן
מתן יעקוב גולן

נדב כהן
נטע קלונר

ראובנס בן שימול
רפאל וידל

רשות הטבע והגנים
רשות הטבע והגנים

תיפוף ירוק

הקרקס הירוק
איתן שקד

אמיר אלרון
אמיר אלרון

אקואושן
גיל בוהדאנה

המועצה לישראל יפה
חופש סדנאות

טלאור כהן
יהונתן בור הלוי
יהונתן בור הלוי

ליאור וקנין
מיכל לוי פרץ

מעיין בוניץ' קפאח
מתן יעקוב גולן
מתן יעקוב גולן

נדב כהן
נטע עמיר

ניראל לוינסון
נמרוד הוכברג

נעמה חפץ
סיגל מאור
עדי קסוטו
שיר וצבע
שיר וצבע
שיר וצבע

תיפוף ירוק
תיפוף ירוק

אורנה מנגולד
יוזמת האנרגיה הטובה

עמותת מחמל"י

שם הפעילות
נקודה ירוקה למחשבה

גרפיטי ירוק
משתלה
אולפנוע

יוצרים בשימוש חוזר
סולאר סאונד סיסטם

פיסול בחול
אדם וים

חיית שטח
קיר תיפוף משובשב

בועות סבון
צועדים בדרך הטבע

מיכלי פתיל
על הידרופוניקה ועוד

חופים
בניית פינת מוסיקה בחצר

תשעים דקות על סביבה
חופש סדנאות
שביל הליקוט

בעלי החיים המופלאים
יצורי הים הנהדרים

חביתותים
עיצוב לוח מנהיגות

ערוגת פרפרים
האב סביבתי
ליקוט ובישול
רק בשמחות

פסולת וטכסטיל
ראש הברוש

אקטיביזם סביבתי
סדנת שימשוב

משבצות
גלגולו של חישוק

יוצרים מצמיגים
עץ וצבע

קירות מדברים
קצב הרחוב

העולם המשובשב של מיקה

ארבעת עקרונות הקסם
מתחם גנרטור אנושי

עולמם המופלא של היונקים 
הימיים בים התיכון

גילאים
א- ו
ג- ו
א- ו
א- ו
א- ו
א- ו
א- ו
ג- ו
ג- ו
א- ו

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

גן- ו
ב- ו
א- ו
ד- ו

גן- א
א- ו
א- ו
ד- ו
ד- ו
ד- ו
ה- ו

גן- א

ד- ו
א- ו
א- ו

עמוד
14
12
13
11
17
16
14
11
12
15

21
27
24
25
23
22
30
23
29
30
31
22
25
26
21
24
29
27
28
21
31
25
22
24
26
28
28
32

31
20
32

הערות

מתקיים בחוף הים

מתקיים בקרית גת

מתקיים באשדוד

שונות

סדנאות
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שם המפעיל

גיל בוהדאנה
תיאטרון חוויה

תיפוף ירוק

אקואושן
אקואושן

הילה שגב
מיכל לוי ארבל

ספארי
עדי לוסטיג

עמותת מחמל"י
רוהאן פלאות
רוהאן פלאות

ריקי בליך

ראובנס בן שימול

אמיר אלרון
אמיר אלרון

מתן יעקוב גולן
נמרוד הוכברג

תיפוף ירוק

אורנה מנגולד
יוזמת האנרגיה הטובה

עמותת מחמל"י

שם הפעילות

ג'אנק אנד ביט
הפרד ומשול

תיפוף ירוק

אדם וים
הכרת הסביבה החופית והימית

יום שני ללא בשר
הפאשניסטה שהתפכחה

ביומימיקרי
כל אחד יכול

מסע בים התיכון
קיימות על הצלחת

תרבות צריכה ופרסומות
אני קונה משמע אני קיים

סולאר סאונד סיסטם

מיכלי פתיל
על הידרופוניקה ועוד

ליקוט ובישול
אקטיביזם סביבתי

קצב הרחוב

ארבעת עקרונות הקסם
מתחם הגנרטור האנושי

עולמם המופלא של היונקים 
הימיים

גילאים

ז- יב
ז- יב
ז- יב

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

ז- יב

ז- יב
ז- יב
ז- יב
ז- יב
ז- יב

ז- יב
ז- יב
ז- יב

עמוד

38
38
39

34
35
36
35
34
36
36
37
37
34

38

41
41
40
40
41

42
39
42

הערות

מתקיים בקרית גת

מתקיים באשדוד

הצגות ומופעים

הרצאות

ימי שיא

שונות

סדנאות

חטיבה
ועל יסודי
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שם הפעילות

טביעת רגל אקולוגית בתוך צלחת האוכל שלי
נשים מובילות מהפכה אקולוגית חברתית

על חקלאות עירונית וביטחון תזונתי
תזונה מקיימת

יום שני ללא בשר
קיימות, בריאות ומה שבינהם

מגוון ביולוגי
הפאשניסטה שהתפכחה

ביומימיקרי
כל אחד יכול

מה הסיפור שלך
קיימות ואני

קיימות על הצלחת
תרבות צריכה ופרסומות

אני קונה משמע אני קיים

חדר בריחה אקולוגי
צעדים בדרך הטבע

צמחי מרפא
בנייה בעץ בשימוש חוזר

ליקוט ככלי חינוכי
קוסמטיקה טבעית

גינת פרפרים
ליקוט ובישול

בובנאות ירוקה
לאן עפות השאריות

צילום סביבתי בסמארטפון

ארבעת עקרונות הקסם
צלילים שאספתי

סולאר סאונד סיסטם
סיור ערב לאור עשישיות 

עפים על הסביבה

עמוד

49
50
46
48
45
48
49
45
44
46
46
47
47
48
44

52
54
55
51
53
54
52
53
54
52
53

55
51
50
55
51

הערות

הרצאה וסדנא
הרצאה וסדנא

מתקיים בקרית גת
מופע

יום שיא
מתקיים בבית גוברין/ גן לאומי אשקלון

מופע אימפרוביזציה

הרצאות

שונות

סדנאות

צוות חינוך
והורים

שם המפעיל

אורלי קנת
אורלי קנת

אמיר אלרון
אתי גולן

הילה שגב
יפעת וינרב
יפעת וינרב

מיכל לוי ארבל
ספארי

עדי לוסטיג 
רוהאן פלאות
רוהאן פלאות
רוהאן פלאות
רוהאן פלאות

ריקי בליך

אורלי קנת
איתן שקד

אתי גולן
דן שרון

טלאור כהן
יפעת וינרב

מעיין בוניץ' קאפח
מתן יעקוב גולן
נדין ראובן נזרי

נטע עמיר
קובי רפאלי

אורנה מנגולד 
טל קרביץ

ראובנס בן שימול
רשות הטבע והגנים

תיאטרון חוויה
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