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 שילוב תפיסת הקיימות 

 במכינות הקדם צבאיות

 

"קיימּות היא השקפת עולם דמוקרטית אופטימית ששמה במרכז את כבוד האדם וחירותו, 

מתוך הבנה עמוקה שכולנו חלק ממארג החיים המזין ומקיים את כל היצורים על פני כדור 

 הארץ. 

קיימּות היא לגלות מחדש את הערך של הדברים המקיימים אותנו: האוויר והמים הנקיים, 

השקט של המדבר והמגוון של החורש הים תיכוני, שכונה בה ילדים משחקים בחוץ 

 בבטחה, או קהילה בה קשיש הזקוק לעזרה יכול למצוא שכן הנכון לעזור." 

 ).כז השל)מתוך "על קיימות", מאת ד"ר ליה אטינגר. מר 

 רקע

אחד האתגרים המשמעותיים ביותר שבפניהם ניצבת מדינת ישראל והעולם בכלל, היא 

הפגיעה ההולכת וגוברת במקורות המים, באיכות האוויר, בקרקע ובמערכות החיים 

 שבהם תלויים קיומנו ואיכות חיינו. 

תפיסה -הקיימותגישת פיתוח על פי המנהיגות של מדינת ישראל נדרשות לבסס 

המקדמת שימוש נבון במשאבים טבעיים ליצירת חיים חברתיים, וכלכליים עשירים 

המספקים את צרכינו בהווה מבלי לפגוע ביכולתנו לספק את צורכי ילדינו והדורות 

 הבאים.

 

בחניכי אמונה בפוטנציאל המנהיגות הטמון  התכנית המוצעת פותחה מתוך

עתידי ראוי שיצטייד בגישה זו על מנת , וההבנה כי כל מנהיג ואזרח המכינות

 לטפח חברה בת קיימא בישראל ובכלל.
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לטפח אזרחים ומנהיגים עתידיים בעלי אחריות סביבתית  היא :התכניתמטרת 

בצבא,  ,בת קיימא בכל מקום בו יהיו חברהלפיתוחה של התורמים וחברתית 

 בחברה בישראל, ואף מעבר לכך.

 מוצעות:ה פעולהדרכי ה

הפעולה להטמעת תפיסת הקיימות במכינה, נבנות בשיח ועבודה משותפים, דרכי 

 למציאת מודל ההפעלה וקצב ההתקדמות המתאים ביותר לכל מכינה.

לב שלניתן נקודות מבט מרכזיות אשר  2מתוך  יפותחו יצאודרכי הפעולה אשר 

 בניהם:

קרונות פיתוח חומרי ההדרכה, קורסים, מתודות וע- קיימות כנושא לימוד 

 . השילוב נושא הקיימות בתכני המכינל

נחייה וליווי ה –בניהול המכינהו פרקטיקה בפעילות השוטפתכיימות ק  

תפיסת הקיימות בתיכנון בשילוב סגל המכינה וצוותי העבודה של החניכים 

 הפעולות השונות המתרחשות במכינה. 

 

 :חלק או את כלל המרכיבים הבאים העבודה בפועל תכלול

בנושאים  הכשרה קבוצתית להקניית ידע – ההמכינ צוותהכשרה וליווי של  .1

חברתיים וכן כלים מעשיים מתחום החינוך לקיימות לשילוב בתוכנית  –סביבתיים 

 הלימודים, העבודה והתפעול השוטף של המכינות.

של  )ועדות( לצוות המכינה ו/או לצוותי העבודה הנחייה מקצועית אישית .2

 יםדורשבהתאמה אישית למקום ואופיו, תפיסת הקיימות תהליך אימוץ   -החניכים

 . יםמקצועי והנחייה ליווי

סיוע מקצועי בפיתוח קורס, שבוע נושא, סמינר,  –פיתוח חומרי הדרכה שונים  .3

 דיון וכל חומר הדרוש לקידום הידע והיכולות בנושא הקיימות במכינה.
 

 פיילוט ראשוני:

במכינה, אשר תבנה במשותף עמכם מתוך הבנת המבנה אנו מציעים לשלב תכנית פיילוט 

הייחודי של מכינתכם, הרצונות והצרכים שלכם.  תכנית הפיילוט תשלב בהדרגה את 

 , ותוכל לכלול את דרכי הפעולה שמוצעות לעיל ואחרות שנבנה במשותף.הנושא במכינה
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 אשמח להפגש עמכם,

 בברכה,

 עדי ברזון

 

 

 

 

 מי אנחנו ?

עוסקת בייזום פעולות המקדמות באופן רחב מודעות והתנהגות סביבתית.   AEScחברת 

חינוכיים  –פעילות זאת נעשית במספר אספקטים: ייזום, תכנון, וניהול פרויקטים חברתיים 

 סביבתיים משלב הרעיון, דרך הפיתוח מכל היבטיו, ועד הביצוע.   –

 –נסים. פיתוח תוכן סביבתי מחקר ואסטרטגיה, ייעוץ, הרצאות וכבנוסף אנו עוסקים ב

 סביבתית לעסקים -, וקידום תוכניות של אחריות חברתיתחינוכי

 25, בעלת תואר שני בלימודי הסביבה, וניסיון של מעל עדי ברזוןהחברה מנוהלת על ידי 

)ברשת בייזום, פיתוח, וניהול פרויקטים בתחומי הסביבה, החינוך  -שנה בתחום החינוך 

 הג'וינט, המשרד להגנת הסביבה, ורשויות מקומיות ברחבי הארץ( הירוקה, מרכז השל,

המנוהלת על ידי עמוס חלפון, ועוסקת מעל    AESהיא חברת בת של חברת   AEScחברת 

שנה בייעוץ, תכנון, והנדסה של מערכות אנרגיה, אקלים ואיכות סביבה במבנים, בכל  40

 ישראל. מגזרי המשק, כמו גם התחבורה הציבורית החדשנית ב
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