
 

 "הבטחות צריך לקיים"

 סמינר -הווה ועתיד  -סביבה וקיימות

 nurithas@mta.ac.il יפה -ר נורית השמשוניד"

לכלה חסונה ודמוקרטית בסביבה בריאה ובחברה צודקת, לנו ולדורות הבאים "כאיך נוכל להבטיח 

זו משמעותה של קיימות , שהיא רב דורית ורב תחומית. הקיימות כורכת בתוכה תחומים  "?אחרינו

 רבים ומשיקים, ומחייבת ראייה מערכתית רחבה וארוכת טווח.

הסמינר יציג את השיח אינו בעל חשיבות פחותה.  –המבט הרב דורי מחויב המציאות, אך המעשה בהווה 

יאורטי והן במישור המעשי, יעסוק במתח שבין הגלובאלי למקומי המקיים והדיון ב'קיימות' הן במישור הת

 ובדרכים השונות שבהם נוקטים להבטחת קיימות בעולם. 

) בהתיחסות למשאבי  בתחומי חיים שוניםלממשו במרכזו של הסמינר מושג הקיימות והאופן שבו פועלים 

 .ובזירות שונות ) מדיניות ציבורית, חינוך, כלכלה וכיוב(  טבע, בהתיחסות לפעולה האנושית ( 

אופיה של הקיימות הוא גם אופיו של הסמינר, שהוא סמינר 'מעשי' בו המשתתפים והמשתתפות עוסקים 

בסוגיות סביבה עיקריות , בחירת  בלימוד וחקר של סוגיות סביבתיות בוערות. הסמינר כולל מפגשי לימוד

כולל הבנת ההבטים השונים של הסוגייה,  התארגנות , תכנון  -נושאי פעולה והעמקת הידע בנושאים אלו

 ופעולה אקטיביסטית סביבתית משותפת בקבוצות עבודה קטנות, .

 מרכיבי הסמינר 

 תיו בתחום הקיימות. של העולם הסביבתי, המשבר ופתרונו למידה עיונית ומעשיתהסמינר מציע 

הלמידה העיונית תתקיים במסגרת שיעורים שיתקיימו ברוח השתתפותית ודיונית ויתקיימו בעיקר 

 בסמסטר א', אלו יתבססו על חומר הקריאה.

 הלמידה המעשית תתקיים בעיקרה במפגשי הנחייה אישית והצגת תוצרים שיתקיימו בסמסטר ב', 

 סיור ) ראו חובת השתתפות למטה(. 

כרוכה בבחירת סוגייה סביבתית מתוך המגוון שיוצע בשיעור ) לדוגמא: בעית המים  -'הלמידה המעשית'

העולמית(, איסוף מידע עיוני הנוגע לסוגייה שיהווה בסיס לעבודה הכתובה, תכנון כתיבה וביצוע של 

הללו יוצגו קהילתי ומקומי צר מימדים המתמודד עם הסוגיה שהוצעה. הפרוייקטים  –פרוייקט אישי 

 לקראת סוף סמסטר ב בפני הקבוצה כולה באופן גרפי שיובהר בהמשך. 

 ציון בסמינרחובות ו

 לפחות מכל מפגשי הסמינר 70%ב =נוכחות חובה 

 הרכב הציון: 



 עבודה  50%

 תכנון וביצוע פעולה סביבתית  40%

 מהציון הסופי(.  10%כרוכה בהורדה של והשתתפות בסיור ) אי השתתפות בסיור מותנית באישור  10%

  



 רשימת הקריאה לסמינר:

 המשבר הסביבתי 

 התחממות גלובלית ומשבר האקלים -רקע

 ) מתוך אתר המשרד להגנת הסביבה (  התחממות כדור הארץ

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/ClimateChange/GlobalWarming/Pages/default.aspx 

 

 .87-103עמודים  המדע לקראת המאה של הסביבה: חוזה חברתי חדש עבור(  2001ג'יין לובצ'נקו ) 

עורך: ג'רמי בנשטיין ) הוצאה משותפת של המשרד להגנת הסביבה , יישוםחזון, ערכים ,  -קיימותמתוך 

  ומרכז השל( 

-4b36-n.com/uploads/55f8f0e101b4f/voice/515c41e6cd-http://synduimages.synduweb.netdna

aa74059552eb/5625d10482428.pdf-3937-2755 

 

 האם פתרון למשבר?  –קיימות 

 מושגים כלליים.  –מושגים בקיימות (, ndמרכז השל ) 

-http://ilgbc.org/wp

-content/uploads/2015/06/%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%92%D7%99%D7%9D

%D7%91%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA.pdf 

 ,:האתגר הגלובאלי -1עתידנו המשותף" , פרק " -דו"ח ברונטלנד

http://www.un-documents.net/wced-ocf.htm 

רקע, תקציר והיבטים ישראליים.  -והצהרת ריו 21ג'נדה ( .א 2002תמר אחירון פרומקין ורון פרומקין , עורכים. ) 

 המשרד להגנת הסביבה.

http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/ResearchAndPublications/Pages/Publication

s/P0101-P0200/P0162.aspx 

,  חזון, ערכים , יישום -קיימותמתוך  123 -111 "ע. ע הכללהטרגדיה של נחלת  ( . 2001)גרט הרדין 

 ) הוצאה משותפת של המשרד להגנת הסביבה ומרכז השל(  עורך: ג'רמי בנשטיין. 

-4b36-cdn.com/uploads/55f8f0e101b4f/voice/515c41e6-http://synduimages.synduweb.netdna

aa74059552eb/5625d0ec0d68c.pdf-3937-2755 

 

  Environmentalismחברה וסביבתנות אנשים, 

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/ClimateChange/GlobalWarming/Pages/default.aspx
http://synduimages.synduweb.netdna-cdn.com/uploads/55f8f0e101b4f/voice/515c41e6-4b36-2755-3937-aa74059552eb/5625d10482428.pdf
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http://ilgbc.org/wp-content/uploads/2015/06/%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%92%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA.pdf
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http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/ResearchAndPublications/Pages/Publications/P0101-P0200/P0162.aspx
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. ולמרקם האקולוגיסביבתנות: הדאגה לאיכות הסביבה, לשימור הטבע  (.  2007) קרין תמר שרפמן

 פרלמנט ) המכון הישראלי לדמוקרטיה(. 
https://www.idi.org.il/parliaments/5493/5494 

 259-256 ע"ע חזון, ערכים , יישום -קיימותמתוך המשבר הסביבתי והדמוקרטיה.  ( 2001אילון שורץ ) 

 ) הוצאה משותפת של המשרד להגנת הסביבה ומרכז השל. 

-4b36-0e101b4f/voice/515c41e6cdn.com/uploads/55f8f-http://synduimages.synduweb.netdna

aa74059552eb/5625d0d344a74.pdf-3937-2755 

 

 מי הם האקטיביסטים הסביבתיים?

 אקולוגיה וסביבה.  מה מניע אותם? -פעילים סביבתים בישראלטלי לאור, דפנה גן ואילנה אבישר ) (. 

 . 58-64 "ע( ע 9) 1כרך 

 

 לקראת פעולה  -" איפה אני בסיפור הזה?"

 http://media.wix.com/ugd/b8978e_55a811b858294d9fa8326f4a6d2479f9.pdf -שאלון

 טביעת הרגל האקולוגית.  –המחיר שמשלמת החברה הצרכנית (  2001אטינגר ליה )

http://media.wix.com/ugd/b8978e_8d839bb0876045aa9e69bb2cbf1df4f2.pdf 

אריאלי דן- ראיון עם דן אריאלי כלכלה התנהגותית בשירות איכות הסביבה. אקולוגיה וסביבה, גליון 3 
. 292-290ע"ע   

http://magazine.isees.org.il/ArticlePage.aspx?ArticleId=467 

קפלן מינץ ) 2018 (. נורמות חברתיות והתנהגויות סביבתיות. אקולוגיה וסביבה. גליון 2 ע"ע  33־28 . 

http://www.magazine.isees.org.il/ArticlePage.aspx?ArticleId=765 

 מקרי חקר ודוגמאות- ישראל:

 26-23ע"ע ,  יישוםחזון, ערכים ,  -קיימותמתוך . ההקשר הישראלי -פיתוח בר קיימא ( 2001אלון טל ) 

 . () הוצאה משותפת של המשרד להגנת הסביבה ומרכז השל

-3937-2755-4b36-http://www.heschel.org.il/uploads/55f8f0e101b4f/voice/515c41e6

aa74059552eb/5625d10a36455.pdf 

אקולוגיה ,  בשור -אזרחות סביבתית פעילה באגן ההיקוות חברון ( .2015תמרי שלומית ורננה אילן ) 

 .  106-101ע"ע  2גליון  2015יוני  וסביבה

http://www.magazine.isees.org.il/ArticlePage.aspx?ArticleId=515 
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מקנקון ומשבר האקלים. וגם: זיק של תקוההשריפה בכרמל דני רבינוביץ,   

 . מתוך הבלוג- הומו קומבסטאנס
https://homocombustans.com/2010/12/03/%D7%94%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%A4%D7%9

4-%D7%91%D7%9B%D7%A8%D7%9E%D7%9C-%D7%95%D7%9E%D7%A9%D7%91%D7%A8-
%D7%94%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%92%D7%9D-

%D7%96%D7%99%D7%A7-%D7%A9%D7%9C-%D7%AA/ 
 

 הנחיות לפעילות סביבתית 

 53 -44 "עע    קיימות: חזון, ערכים, יישוםמתוך  . לחזות עולם בר קיימאדונלה מדוז 

-4b36-cdn.com/uploads/55f8f0e101b4f/voice/515c41e6-http://synduimages.synduweb.netdna

36455.pdfaa74059552eb/5625d10a-3937-2755 

 

 שתיל.  כלים לקידום שינוי חברתי. -מדריך לאקטיביזם

ttps://www.shatil.org.il/download/file/fid/800 

 

 .ההשלכותמציגים תוצאות, בוחנים  -סיכום

 ליה אטינגר, אוריינות אקולוגית על רגל אחת 

-4b36-cdn.com/uploads/55f8f0e101b4f/voice/515c41e6-http://synduimages.synduweb.netdna

aa74059552eb/5625d10482428.pdf-3937-2755 

 

 

 

https://homocombustans.com/2010/12/03/%D7%94%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%A4%D7%94-%D7%91%D7%9B%D7%A8%D7%9E%D7%9C-%D7%95%D7%9E%D7%A9%D7%91%D7%A8-%D7%94%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%92%D7%9D-%D7%96%D7%99%D7%A7-%D7%A9%D7%9C-%D7%AA/
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