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שלום לכל ידידינו,

כמו בצמחים, בטבע, בחקלאות, יום בהיר אחד פורצת מחלה,
והיום, כולנו צריכים להתחיל במלאכת האיזון וההחלמה.
לחזק את החוסן של כל פרט וחוליה, ושל כולנו ביחד, 

כאורגניזם אקולוגי.
כולנו זקוקים לביופילטרים ולאיזון:

דבורים לבדן לא יכולות בלי השדות והפרחים,
דגים צריכים ביופילטרים - 

וגם אנשים.
חוברת זו נועדה ליצור משב רוח: אופטימיות, חמצן ושיתוף פעולה. אנו מקווים כי רוח 
זו תישא זרעים של אופטימיות למקומות קרובים ורחוקים, ותנביט את הרעיונות של 

המחר.

שנה טובה, בריאה וירוקה!

צוות החממה 

צוות החממה

http://www.greenhouse.org.il
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לידידי החממה שלום רב,
 

מצב הקורונה והתחושות העולמיות הקשות שהוא יצר, הובילו אותנו לחשוב מהי המתנה הטובה 
ביותר שיכולה החממה להעניק לעולם בשעה זו. מחשבותינו הובילו לשלוש מילים: אופטימיות, 
חמצן ושיתוף פעולה. אופטימיות – האמונה כי אנו יכולים לבנות מחדש. חמצן – הדרוש כדי 
לעשות זאת ושיתוף פעולה – שכן "טובים השניים מן האחד... והחוט המשולש לא במהרה יינתק".

החממה במודל שנת 2020, תשפ"א, הינה מודל הבנוי על שיתוף פעולה בין גופים שונים: החווה 
החקלאית בעין שמר, מוסד אזורי מוכר ורשמי בפיקוח המינהל לחינוך התיישבותי ובבעלות 
המועצה האזורית מנשה. החווה מפוקחת ונתמכת על ידי המינהל לחינוך התיישבותי והמועצה, 

ואחראית על פעילות חינוכית - לימודית פורמאלית מול בתי הספר.

עמותת החממה האקולוגית בעין שמר, מלכ"ר, נתמכת על ידי מפעלים, תורמים, וקרנות, 
ואחראית על פעילות בלתי פורמאלית מול קהילות, שיתופי פעולה בין יהודים וערבים, יצירת 

חדשנות חינוכית, חקלאית וסביבתית.

שיתוף פעולה זה מאפשר לנו לקיים פעילות ענפה ומגוונת, הנותנת מענה לקהלים שונים. 

בפתח הדברים, אני מבקש להודות, בשמי ובשם צוות החווה והחממה, לכולכם על הנתינה 
הרחבה שלכם לכל אורך הדרך, ולגופים התומכים בנו, על שהם מאפשרים לנו לעשות יום-יום, 

שעה-שעה את שליחותנו.

 

שנה טובה!

נועם גבע
מנהל החווה החקלאית "החממה האקולוגית" בעין שמר

הקדמה – החממה 2020

http://www.greenhouse.org.il
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חינוכאים, תלמידים, הורים ועובדי החממה היקרים,
אנחנו בפתחה של שנה"ל תשפ'א, אחת השנים היותר מורכבות בתולדות המדינה בכלל ובמערכת החינוך 
בפרט. שנה בה חוסר הודאות והבלבול רב יותר מאי פעם; הקורונה ממשיכה לנהל את חיינו מזה למעלה 
מחצי שנה, רב הנסתר על הגלוי, הקשר עם משפחה, חברים ועובדים הוא בעיקר דרך מסכים וקוביות, 
השמירה על מרחק חברתי היא כורח המציאות, מסכה, זום, למידה מרחוק והיברידי הפכו בן ליל למילים 
השגורות בפי כל והשמירה על הבריאות, היא שם המשחק, היא הנותנת והיא הקובעת את הכללים והתקנות.

משבר הקורונה חידד את חשיבות החקלאות להבטחת אספקת מזון טרי ואיכותי לתושבי מדינת ישראל 
ולמינוף היתרון היחסי של חקלאות ישראל,  נס שהמינהל מניף בגאון כאחד מהמיקודים האסטרטגיים שלו. 

כבר עם הקמתה של המדינה, החקלאות זוהתה עם ההתיישבות, ענתה על הצורך להאכיל את האוכלוסייה 
אשר הכפילה את עצמה תוך שנים בודדות וסייעה בחיזוק גבולות הארץ. מאז וגם היום, החקלאות היא אבן 
יסוד בחייה של מדינת ישראל ועבודת האדמה היא היסוד לערכים של עבודה ואהבת הארץ, שמירת הסביבה 
וקיימות, חינוך לאחריות, להתמדה ולענווה. המחקר והפיתוח הישראליים מהווים מקור גאווה, הן בתחומה 

של המדינה והן מחוצה לה. חוזקה של חקלאות ישראל מתבטא ביעילותה ובחדשנותה פורצת הדרך.

בעידן הנוכחי, מדעי החקלאות הוא תחום עתיר ידע וטכנולוגיה הכולל בתוכו לימודי פיזיקה, כימיה, ביולוגיה, 
בבוטניקה ועוד. ללימודים בכתה עם ספרים ומחברות, נוספה למידה אחרת, חווייתית במשקים ובחוות הח

קלאיות, בהם עובדים, עושים ניסויים ועבודות חקר. המינהל משקיע משאבים בפיתוח משקים חקלאיים 
מבוססי טכנולוגיה כדי להעניק לתלמידיו ידע רלוונטי ועדכני למאה ה-21. תלמידינו לכל אורכה ורוחבה 
של המדינה, מבצעים עבודות חקר בתחום החקלאות, הביולוגיה ואיכות הסביבה ועוסקים בפיתוח ענפי 
משק חדשניים ומאתגרים כמו חקלאות מדייקת, גידול אצות ומדגה. באמצעות טכנולוגיות עילית הפוגשות 
טכנולוגיות מסורתיות, התלמידים לומדים כיצד לשדרג את פסי הייצור ותנובת השדות ומפיקים תובנות 

לחקלאים מקומיים באמצעות כלים של בינה מלאכותית.

אני מברכת אותנו שלמרות האתגרים תהא שנת לימודים זו פורייה ומשמעותית לחינוכאים ולתלמידים שלנו. 
אני מאחלת לכולנו שנה של חיזוק החיבורים בקהילות החינוכיות השונות ובקהילת המינהל בכלל, ובעיקר 

אני מאחלת לנו שנה טובה ומבורכת, שנת צמיחה ובריאות איתנה.

אילנה נולמן, מנהלת המינהל לחינוך התיישבותי

ברכת מנהלת המינהל לחינוך התיישבותי  / אילנה נולמן

מדינת ישראל
משרד החינוך

המינהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער
יחידת סמך

לשכת מנהלת המינהל

http://www.greenhouse.org.il
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לכל החניכות והחניכים, המורות והמורים, המדריכות ומדריכי החממה,

פותחים אנו היום את שנת הלימודים החדשה והפעם בסימן נגיף הקורונה, אשר חדר לארצנו.

אנו מחוייבים לשמור על הכללים, אשר ימנעו את התפשטות הנגיף, לכן יתקיימו הלימודים פחות בכיתות 
ויותר במרחבים הפתוחים, כמו החממה.

חיוניות אספקת המזון הטרי קיבלה את מקומה החשוב והחיוני בימים אלו של המגיפה וכאן נכנסים אנו 
למחוייבות לחקור, לשפר ולייצר יותר יבולים מכל סוג של מזון.

 אין ספק שאדם אחד עם כיוון חשיבה אחד יתקשה לפרוץ לעולמות חדשים, אך קבוצות עבודה כפי שהן 
מתנהלות בחממה עם סיעור מוחות ורעיונות, תמיד ימצאו דרכים חדשות, המובילות לעתיד טוב יותר וגם 

יתנו לחבריהן את ההיבט הערכי של יכולת לדעת לתרום ולדעת לקבל עמדות שונות.

 היום הנוסחאות הנכתבות על הלוח כבר אינן רלבנטיות מספר שעות לאחר שנכתבו בשל קצב ההתפתחות 
והשינויים החלים בעולמנו, אך הערכים הנרכשים בעבודה המשותפת של מחקר ויצירת דברים חדשים 
ילוו אתכם ואתכן לעתיד, וזו היא תרומתה המרכזית של החממה לכל הבאים בשעריה ולעולמנו המשתנה 

והמתחדש בקצב הולך וגובר – ועל כך תבורכו !

 

שלכם, אילן שדה
ראש המועצה

ברכת ראש המועצה האזורית מנשה / אילן שדה
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אנשי החממה היקרים,

פתיחתה של שנת לימודים חדשה מהווה נקודה של תקווה על ציר הזמן ובעיקר אם המשמעות היא שהחווה 
תתמלא בילדים ונוער ותמשיך את הדרך המיוחדת והחשובה שלה. מבחינתנו, החברים בגרנות, יש חשיבות 
גדולה לפעילות החינוכית של החווה מכיוון שאנחנו מאמינים שזה המקום הטוב ביותר בארץ לגדל את 

חקלאי העתיד ולפתח את חקלאות העתיד.

אנחנו שמחים להיות חלק מהמיזם המיוחד הזה, שמחים על ההזדמנות ללוות, ללמד ולתמוך במחקרים 
שלכם ושמחים על כל ילד וילדה, נער ונערה שמצטרפים למשפחת החווה.

 

בשם הנהלת גרנות ועובדיה – שנה טובה ומתוקה לכולנו
עמית בן יצחק, יו"ר גרנות

ברכת יו"ר מפעלי גרנות / עמית בן יצחק

http://www.greenhouse.org.il
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בימים קודרים אלה מתווה חדש הוגש לנו מתווה שלושת הכפים. כ.כ.כ )כוח, כסף, כבוד(. אתם, צוות החממה 
ושותפים רבים אחרים בחרתם להראות לנו את שלושת החתים ח.ח.ח. 

חממה חינוכית חכמה....

בשנת תשפ"א תמשיכו לחלום, להכין מרק ולצייר, בחיוך מבויש לתרגם לתכניות ולבצע.

יחדיו, עם כל שותפי החממה המשיכו להוכיח לנו כיצד במעט כפים )כ.כ.כ( אפשר להשיג הרבה חתים 
)ח.ח.ח..(

כל תלמיד הזוכה לקבל אור, אנרגיה נקייה, מדע ותרבות בחממה, הוא מקור לתקוותה של מדינת ישראל.

עדנה ואני, יחד אתנו כל משפחת יק"א מאד שמחים על ההזדמנות שאתם מאפשרים לנו להיות שותפים 
קטנים ל ח.ח.ח נפלא זה.

אוהבים ושנה טובה למרות הקורונה וכמו שאתם אומרים נראה במגיפה הזדמנות לחידוש.

 

שלכם, עדנה וזאב מילר
משפחת יק"א בישראל

ברכת מנכ"ל יק"א בישראל / זאב מילר
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11

www.greenhouse.org.il  | החממה האקולוגית בעין שמר אוקטובר 2020,  תשפ"א

בתי הספר של העתיד
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חינוך ְּפֵרה וּפֹוְסט קורונה / יורם הרפז 

מגפת הקורונה הכניסה אותנו לשלושה מצבי תודעה מתעתעים: ג'ט-לג קוגניטיבי, דז'ה-וּו היסטורי וחרדה 
אפוקליפטית. 

מבחינת המצב הראשון, התודעה מפגרת אחרי ההתרחשויות, מתקשה להסתנכרן ִאתן, לתפוס "מה הולך 
כאן?!". יש פער משונה בין החוויה להוויה. אנחנו לכאורה תופסים – מתפשטת מגיפה וירלית, צריך לשמור 
מרחק ולהסתגר בבתים – אבל לא תופסים. התודעה בדיליי, לא מצליחה להכיל את המצב, להטמיע אותו, 
להשתלט עליו ולהפוך אותו, כמו בכל יום, למשרת הבלתי נראה של תוכניותיה. המצב כאילו התמרד פתאום, 
התייצב מולנו ומסרב לשחק לפי הכללים. הסירוב הופך אותו משקוף לנראה, נראה וזר, זר ומאיים. יש מצב 
שיש מצב – נוכח, מתריס, מפחיד – ואנחנו מבולבלים, לא יודעים מה עושים במצב כזה שבו המצב מנכיח 

את עצמו ומסרב לציית לאינטרסים שלנו, להיאלם ולהיעלם... 

מבחינת המצב השני, מגפות, כך חשבנו, שייכות להיסטוריה. קראנו על מגיפות בעבר, למשל על המגפה 
שכונתה "המוות השחור". היא החלה להתפשט בתחילת המאה ה-14 בערבות מונגוליה ומשם דרומה לסין, 
שבה היא קטלה כ-25 מיליוני בני אדם; משם היא נעה מערבה על ידי לוחמים מונגולים ועל ידי סוחרים 
בדרך המשי, וממנה באוניות סוחר לסיציליה, ומשם לשאר אירופה. פריז, פירנצה, לונדון והמבורג התרוקנו 
מתושביהן... נו טוב, דברים כאלה הם נחלת ההיסטוריה, הם התרחשו מזמן לאנשים אחרים, נבערים, שהיו 
תלויים בחסדיהם של חיידקים ווירוסים שהם לא ידעו על קיומם. אבל לנו?!... הלו! אנחנו, עם כל המדע 
והטכנולוגיה המתקדמים שלנו, עם כל החיסונים והנוגדנים שפיתחנו?!... בבת אחת הפכנו מאנשים השולטים 
בגורלם ומסתכלים בהתנשאות על העבר הנבער, לאנשים מבוהלים הממתינים להתרחשותו של איזה נס 
שיגאל אותם מוירוס שאת התנהגותו הם אינם מבינים. וירוס אחד קטן החזיר אותנו להיסטוריה. ההיבריס 

שלנו חטף מכה רצינית...

מבחינת המצב השלישי, בנפשנו השרויה בג'ט-לג קוגניטיבי ובדז'ה-וו היסטורי מתגברת חרדה אפוקליפטית 
שהקורונה היא רק להקת חימום למגפות נוספות, קטלניות יותר, של חיידקים פוסט-אנטיביוטיקה ווירוסים 
פוסט-מוטציה. ועם או בלי מגפות, ממתין לנו המופע הגדול, האסון האִמתי, אסון מעשה ידינו: קריסה טוטלית 
של המערכות האקולוגיות, של הביוספרה. עידן האנתרופוקן שלנו עומד להסתיים בקרשצ'נדו אקולוגי של 
אחרית הימים, של קץ החיים, לפחות החיים האנושיים. הסביבה הטבעית שלנו, הפצועה, הגוססת – נוקמת. 
אחרי 200 שנות מהפכה תעשייתית שהתעללה בה – הזרימה שפכים מורעלים לאדמה ולים, פלטה גזי 
פחמן לאוויר, כרתה יערות והכחידה אינספור בתי גידול ומינים – היא מגישה לנו חשבון. ייתכן שכבר מאוחר 
 reset מדי; האקלים עומד להתייצב על נקודת איזון חדשה שבה לבני אדם לא יהיה מקום. הגאיה עושה

ומעצבת כוכב חדש – נקי, מאוזן וצודק יותר, ללא המין האנושי היהיר והמטומטם שהרס אותה... 

אבל עם מצבי תודעה כאלה קשה לפעול ולנסות להציל; צריך לצאת מהג'ט-לג, הדז'ה-וו והחרדה 
האפוקליפטית ולעשות משהו. המגיפה של המאה ה-14 חוללה שינוי חברתי. לאצולה, בעלת האדמות, 
היו חסרים ידיים עובדות, והיא שילשה את שכר האיכרים ושיפרה את תנאי עבודתם. התרחש שינוי מרחיק 
לכת במאזן הכוחות המעמדי. האם המגיפה של המאה ה-21 תחולל שינוי בקנה מידה דומה? זה תלוי בנו, 
במה שנעשה אתה. מה עלינו לעשות? קודם כל להמציא חיסון ולדאוג לכך שיגיע לכול דיירי העולם. זה 
מהלך קל יחסית שייעשה בוודאי בקרוב. אבל אז יגיע המבחן הגורלי: אם נמהר לפצות עצמנו על חודשי 
הקורונה בקניות מטורפות ובחבילות תיור, הלך עלינו. הצ'אנס שנתן לנו הוירוס לחשב מסלול מחדש – יאבד. 
הוירוס רמז לנו מה יש לעשות: הוא סגר את שני אתרי הצרכנות העיקריים שלנו – הקניונים ושדות התעופה. 
"אתם" הוא אמר לנו, "חייבים לצרוך הרבה פחות, לייצר הרבה פחות ולשרוף הרבה פחות; עליכם לחפש 

את אושרכם באתרים אחרים, להגדיר מחדש את 'טעם החיים'"... 

http://www.greenhouse.org.il
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ומה על החינוך לעשות? המגפה לא תמציא פדגוגיה חדשה. לא צריך. פדגוגיה חדשה כבר קיימת – פדגוגיה 
ּפֵרה-קורונה חכמה ומתחשבת. אך היא נעשית בשולי החינוך המרכזי, הממלכתי; עליה לעבור למרכז – 
להיות פדגוגיה מרכזית, ממלכתית, פוסט-קורונה. היכן נמצאת הפדגוגיה הזאת? במקומות שונים, למשל 
בחממה של עין שמר: בעזרת מדריכים תומכים, תוכנית לימודים מאתגרת וסביבה מעוררת השראה, 
תלמידים חוקרים, ביחד ולחוד, נושאים שמעניינים אותם ואת החברה, ומייצרים ידע חדש המסייע להצלת 

מקטעי חיים בכדור הקטן, החד-פעמי והפגיע שלנו. 

 פרופ' יורם הרפז הינו מרצה לחינוך במכללת בית ברל, ומלווה את צוות החממה בפעילותה החינוכית, 

מזה שנים אחדות.

http://www.greenhouse.org.il
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אסוציאציה ראשונה )אפוקליפטית( 
רקע: "ְוִהֵּנה ַאְרַּבע רּוחֹות ַהָׁשַמִים ְמִגיחֹות ַלָּים ַהָּגדֹול....
ְוַאְרַּבע ַחּיֹות ְּגדֹולֹות עֹולֹות ִמן ַהָּים, ׁשֹונֹות זֹו ִמּזֹו." 

דניאל פרק ז 
חיית השסע

חיית השנאה
חיית הכאוס

חיית הריפוי,ההחלמה 
שירו של מאיר אריאל, "חיית הברזל"

מה יהיה הסיפור של החממה ?

אסוציאציה שניה )רומנטית(
"החממה" - ספינת פיראטים 

הקפטן: רובין הוד
היעד: איתור הזדמנויות 

המרחב: העולם כולו, דרך ימים ויבשות וירטואליים. 
נמל הבית: החממה בעין שמר ו.....הקפה

מעגנים אקראיים – מפגשים מעשירים ומפתיעים 
הזמן: עבר הווה עתיד 

האמצעים: פרישת "רשתות" לדיג רעיונות 
העברת "סחורות" –שיתוף בידע, קשרים וקישורים, 

מה"עשירים" ל"עניים" 
)משאבי טבע מנוצלים –החזרתם לאנושות( 

להכריז על שנת הפלגה, לכל קצוות תבל )הנמצאים 
בטווח המגע והעין של ה-זום(

ספינת החממה נושאת עמה קפסולות של הדרכה, 
ביוטופ, חקר, שיתוף פעולה בינלאומי.... ומפיצה 

לכל דורש
עיסוק ב -being  במקום ב -doing, בהחלמה 

במקום בקידמה 
"מסיבות ליליות" עם יין )הדמיון(, שירה )האמנויות( 

וריקודים )ההישגים(

אסוציאציה שלישית )ניהולית(
מה? פיתוח מרכז עולמי ליזמות אקולוגית, חברתית.

למה? התייחסות לרווחת בני האדם, להתנסות בלתי 
מאיימת, לקידום שיתופי פעולה ושיתוף בידע

איך? הרחבת התשתית המחקרית לבני נוער ומנטורים 
מעולם המחקר היישומי שתהיה פתוחה לנוער מכל 

העולם באמצעים וירטואליים. 
התמקצעות בקשרי חוץ עם קהילות בעולם היהודי 

והלא יהודי בעלות אותו עניין וסדר יום.
מעבר הדרגתי ממרכז פיזי למרכז וירטואלי, כשהחממה 
הפיסית משמשת מעבדה לכלל הקהילות המעורבות 

בזמן אמת. 

לאה רוזנברג, 
מורה ומחנכת, מנהלת, ראש אגפי חינוך בתל אביב 
ובהרצליה וסמנכ"לית משרד החינוך בגימלאות.

החממה מפליגה / לאה רוזנברג

http://www.greenhouse.org.il


15

www.greenhouse.org.il  | החממה האקולוגית בעין שמר אוקטובר 2020,  תשפ"א

2000 וקצת, עמדה בריכה אקולוגית, היכן שכעת עומדת כיתת המייקרים. הבב  כשעבדתי בחממה בשנת
ריכה ביקשה להדגים את הרעיון של אגם אקולוגי, בו לכל אחד מהזנים יש תפקיד בשמירה על המערכת 

האקולוגית.

היא זימנה מסרים עמוקים של שיתוף פעולה בין שחקנים, בשפה של עולם הטבע בין יצרנים וצרכנים. הבריכה 
הקדימה את זמנה בכל כך הרבה מובנים, גם ברמה האישית שלי וגם ברמה ההתפתחותית שלנו כחברה. 

החיבור העמוק שלי לגישה המערכתית ולמנהיגות ההשתתפותית, הגישה המקצועית עמה אני עובדת היום 
כנראה צמחו שם על שפת הבריכה.

היא נתנה לי כלים להתבונן על המציאות הנוכחית באופטימיות, כיוון שהפתרון נמצא מתחת לאף שלנו, 
הפתרונות כולם. מה שהבנו בחממה כבר אז, כשתחת גג הניילון, עבדו בהרמוניה צוותים של מבוגרים וילדים, 
כל אחד באחריות על חלק אחר וכולם תורמים לאקוסיסטם של המרחב, התגלה לי ברבות השנים כמענה 

לאתגרים הגדולים הניצבים בפני האנושות היום.

בשיתוף פעולה עמוק, בין שונים, המממשים אחריותיות על אתגר משותף, שונים שלא מבקשים ליצור אחי
דות, אלא חוגגים את המגוון כמנוע ליצירתיות ולשיפור מתמיד. שיתוף פעולה כזה הוא הבסיס לכל תנועה 

אופטימית ובו נעוצה הקידמה.

האתגר הגדול עוד לפנינו, כדור הארץ מתחמם בקצב מדאיג. הקורונה היא רק חימום מנועים לקראת האתגר 
הגדול באמת. אם יש שיעור ללמוד ממנה לסיבוב הבא, הוא שבמקומות בהם מצליחים לאחד כוחות, להזיז 

את האגו הצידה, להתמקד במשותף ולקחת אחריות על נחלת הכלל, החיים מנצחים. 

שני מרצ'בסקי, שותפה ב'הטריבונה למנהיגות השתתפותית' יועצת לפיתוח ארגוני ומנחה, בגישת 
המנהיגות ההשתתפותית. שני הובילה את בניית הפדגוגיה של החממה במודל שנות ה – 2000.

 

ה א ג ם  ה א ק ו ל ו ג י / שני מרצ'בסקי
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בחלקת אדמה שקיבלנו לא היו מים מחוברים, למדנו תוך כדי תנועה איך מחברים מערכת השקיה פשוטה, 
אך היו ניתוקי מים רבים בעקבות חוסר תשתיות. שתלנו צמחים ולא היינו מוכנים שצמח אחד לא יפרח. 
בחלק האחורי של החווה שתלנו צמח היביסקוס, בעל פריחה אדומה יפה. הצמח היה חייב מים במיוחד 
בימים החמים. אי זמינות המים יכלה למנוע את צמיחתו ועצירת מעגל חייו. אני זוכר את התורנות שלנו - 
צוות החווה המייסד - להשקות את ההיביסקוס בעזרת דלי מים קטן שמילאנו מהברז בכניסת החווה. הלכנו 
צעדים ארוכים להשקותו. יום אחד הצמח נראה רענן ויום אחר נובל. עברו חודשים ואנחנו במאבק להציל 

את הצמח עם דליי המים יום יום... ובסוף הצלחנו: ההיביסקוס הצמיח פרח אדום יפהפה!

ההיביסקוס קבל את היחס הראוי לו כייצור חי, ובתורו הזמין את החרקים ליהנות מצוף מתוק!

הסיפור של החווה הוא הסיפור של ההיבסקוס. כל ילד יקבל את ההזדמנות והאדמה הפורייה כדי לצמוח, 
לשגשג ולהגשים את הפוטנציאל הטמון בו. בכול אמצעי ובכול דרך נשקה את ילדינו בידע ובסקרנות, נפתח 

שיטות וניזום פעילויות, עד שדור העתיד יפרח ויתרום לקהילתו ולחברה, למערכת האקולוגית כולה.

גם החווה וגם הארגונים השונים מתאפיינים במורכבות שלהם, אך כהקבלה מגוף האדם, ניתן לדמות אותם 
ואת תפקודם למערכת העצבים בגוף, המורכבות שלה, השוני בין התאים ועצמאותם ובה בעת עבודתם 
ביחד, הם אלו שמייחדים מערכת זו ומאפשרים לה להתנהל ביעילות ובמהירות לתפקוד בריא של הגוף. 

פיצוח מורכבות זו וההנאה מהתהליך ניתן אך ורק לאנשים הנושאים ערכים של שליחות, אמונה, מחויבות, 
נכונות מתמדת ללמוד ולהתפתח, אופטימיות ועבודה שיתופית. אנשים אלו הם בדיוק האנשים שאפיינו את 
הצוות שעבד איתי, שעם כול המורכבות תרמנו לפריחתו של ההיביסקוס, כמו גם להישגים נוספים ברמה 

המקומית, הארצית והעולמית.

כאן המקום להודות לחממה האקולוגית עין שמר, על תרומתה הרבה לעיצוב זהותי החינוכית והיזמית ולא 
אשכח כי את חיבור המים הראשון שהרכבתי, למדתי בחממה.

עמראן עמארנה,
 מקים ומנהל החווה החקלאית חורה, מקים ומנהל מחלקת חינוך ותיירות בפרויקט בוואדי עתיר, ובוגר החממה

על היביסקוס וחינוך / עמראן עמארנה
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לכל באי החממה היקרים,

בימים כתיקונם סדרי הלימוד ועולמות החינוך מתנהלים לרוב על מי מנוחות. ב"ימי הקורונה" כמעט כל 
סדרי עולם השתנו, כבר מימות הסגר הראשון חשנו כולנו במשב רוח משתנה, עולם של חוסר ודאות, אורח 

חיים חדש ועדיין לא נאמרה המילה האחרונה.

פתחנו את שנת הלימודים החדשה בסימן קורונה. עולם החממה הפך רלוונטי יותר מתמיד. בחממה קל 
יותר לשמור על הכללים למניעת התפשטות הקורונה. הלימודים במרחבים הפתוחים, בתוך ומחוץ לחממה 
הופכים מודל ודוגמא לכל מוסדות החינוך. תוכניות לימוד משותפות ומקוונות, שימוש בכלים דיגיטלים, לימוד 

סביב מחקר וחשיפת ידע חדש, מהווים מקור השראה - שחר חדש בחינוך המקומי, הארצי והבינלאומי. 

 בתקופה המאתגרת הזו בה אנו נמצאים "שיגרת האין שיגרה" שיגרת הקורונה, אשר השפיעה ועוד תשפיע, 
ראיתי אתכם – יחידים וקבוצות ממשיכים חדורי מוטיבציה ליצר כיווני חשיבה פורצי דרך לעולמות חדשים. 
מלאי אופטימיות ראינו באתגר הזדמנות, כן, גם אם הוא נראה כמו קושי עצום. האתגרים הם מכרה זהב, 

אם רק נדע לנצל אותם, לנתב אותם ואת עצמנו אל הדרך הנכונה! אין לי ספק שיחד נצליח.

 

ברכת אור, לשנה טובה ובריאות טובה,
רינת לוטן, משרד החינוך, מנחת הצוות וההנהלה בחממה

יחד נצליח / רינת לוטן
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אתגרי כדור הארץ
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בהכוח המניע העומד מאחורי שתי הדיסציפלינות - המדע והאמנות - היא הסקרנות. שתיהן מלאות הרפ
תקאות, שופעות תגליות. 

אחת הדוגמאות המפורסמות ביותר לחיבור הזה הוא ליאונרדו דה וינצ'י שסקרנותו הנחתה אותו לשאלות 
בתחום המדע, הטכנולוגיה והאמנות. הוא עיצב ותכנן מבנים מופלאים שמעולם לא נבנו והמציא מכונות 

דמיוניות, כאשר יצירתו האמנותית ממשיכה להדהים עד היום.

צבי ינאי, ידיד ואוהב החממה, כתב ב- 2006: "עיקרה של האמנות הוא לא בהעברה מדויקת ותמציתית של 
המציאות לצבע או לצליל או לכתב, אלא בהפקעת חלקים נבחרים מהמציאות הזאת והרכבתם למציאות 
חדשה )על-מציאות(, בסדר חדש, המעניק פירוש, משמעות ותוכן למציאות היומיומית. והלא בכך עוסק 
גם המדע, בהרכבה מחדש של פיסות מידע, חדשות וישנות, לתמונה התואמת תיאוריה קיימת או חדשה." 

בלמשל, ברכת המים בחממה. הברכה מכילה אור, מים, אצות, דגים, צמחים, אולי חלזונות, צבעים, השת
קפויות, קצף, בועות, מראות, קו סוגר-תוחם, תנודות-גלים ועוד. היא יוצרת מערכת אקולוגית השואפת 

לאיזונים ולשיוויי משקל, היא מעוררת אסוציאציות, היא משל ומטפורה. מושא למחקר ולעבודת אמנות. 

ד"ר בני טלטש היה ביולוג המאגרים הראשי של מקורות, 
היום גמלאי, מתנדב בחממה שנים רבות.

על מדע, אמנות והחממה שביניהם / בני טלטש
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בגלל נגיף קטנטן מיליוני אנשים נשארו בביתם בריחוק חברתי ולעיתים מצוקה כלכלית וכללית, ללא ידיעה 
מה צופן העתיד. הטיסות הופסקו והסחורה שהיתה נעה חופשי בין מדינות עצרה בגבולות. מצב זה גרם 
להרבה אנשים להעריך מחדש את סדר העדיפויות לשימוש בכמות המשאבים המוגבלת שבידם. החשש 
גבר ותחושת ההישרדות באוויר. הצורך בביטחון תזונתי עולה, והנה – אנשים למדו לגדל מזון קרוב לבית, 
אולי אפילו בתוכו. כשאין ברירה - אנשים הופכים ליצירתיים ומוצאים פתרונות ייחודיים לכל אתגר. המוח 

האנושי לא חדל להפתיע, וביכולתנו להפתיע שוב ולהמציא דרך חדשה לחיות בה לכלל האנושות.

גם מול משבר האקלים אנחנו במצב הישרדות. המצב מחמיר, אנשים מתעוררים מסביב לעולם, צעירים 
ומבוגרים כאחד, אך עדין כח התנועות הללו לא משתווה לכוחם העצום של הטייקונים הגדולים השולטים 
בשוק ומהללים את תרבות הצריכה. כדי להתמודד עם משבר האקלים יש לשנות משהו מהותי יותר ממחזור 
בקבוקים או קומפוסט - למרות שגם זה חשוב - משהו שמושרש עמוק: את תרבות הצריכה עצמה, האמונה 
שאם ניקנה נהיה יותר מאושרים, ושמי שיש לו יותר שווה יותר. עלינו לייצר אלטרנטיבה אמיתית, החל 
מהתפיסה ל"מהם חיים טובים ומאושרים?" ועד לאלטרנטיבה מעשית של גידולים אורגניים עם מינימום 
מים, בחקלאות מדייקת, בניצול מקסימלי של שטח לגובה, יצירת משאבים מתחדשים, הגדלת מגוון המינים, 

שכלולים של הידע העתיק והחדש. עלינו לייצר חברה הוליסטית הלוקחת אחריות. 

אני מאמינה שזה אפשרי,

ושהכוח האמיתי להוביל שינוי בידינו.

ואתן/ם?

דקלה באשר מורה בחווה החקלאית בעין שמר, ארומתרפיסטית,
 הקימה את תחום צמחי המרפא והרוקחות הטבעית בחממה.

 

זה הזמן ללמוד / דקלה באשר
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שינויי האקלים חושפים את מה שידענו מזמן: אנו מפרים את האיזון בטבע ופוגעים ביכולת ההתחדשות 
של כדור הארץ. האתגר עצום: כיצד ניתן לכלכל כמעט 8 מיליארד בני אדם, מבלי לקלקל כדור ארץ 1? 

האתגר גדל והולך, שכן בשנת 2050 יהפכו ה – 8 ל – 10, והכדור ישאר 1...

אחת הבעיות בהתמודדות עם אתגרי כדור הארץ היא בתפיסה שלנו כי אנו קטנים מדי מכדי להשפיע. 
תפיסה זו מתחזקת במציאות בה האזרח הפשוט והתלמידה הממוצעת מקבלים תפקיד משני באתגר: 

רואים כתבה מפחידה בטלוויזיה, שומעים על זה בשיעור... זה לא מספיק. 

כדי להתמודד עם אתגרי כדור הארץ, אנחנו צריכים לאפשר לעוד אנשים לקחת חלק פעיל, יצירתי ואופטימי! 
החממה מציעה יישום של "מו"פ שיתופי": תחת גג אחד בני נוער, מורים ומומחים מתחומים שונים חוברים 
ללמוד, לחקור ולהמציא סביב אתגרי כדור הארץ. כך, עולה המודעות, מומצאים רעיונות חדשים, ומתחזקת 

התפיסה של כל אחד מאתנו, שבידיו היכולת להשפיע.

אני מאמין שיש מקום ל"מו"פים שיתופיים", "חממות אקולוגיות" במקומות רבים נוספים בישראל ובעולם. 
כל מקום ייצור את החממה שלו, המתאימה לו, והמזמינה בני נוער ומבוגרים לקחת חלק, להיות חלק 

מהפתרון – ולהמציא אותו!

 

נועם גבע הינו מנהל החווה החקלאית בעין שמר
 

העתיד כבר כאן – מו"פ שיתופי! / נועם גבע
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 אקולוגיה חברתית

http://www.greenhouse.org.il


24

www.greenhouse.org.il  | החממה האקולוגית בעין שמר אוקטובר 2020,  תשפ"א

http://www.greenhouse.org.il


25

www.greenhouse.org.il  | החממה האקולוגית בעין שמר אוקטובר 2020,  תשפ"א

מודלים של שיתוף פעולה / אביטל גבע

יוסי קליין הלוי הינו סופר ועמית בכיר במכון שלום הרטמן, מחבר 
הספרים "כחולמים" ו"מכתבים לשכן פלסטיני"

יוסי קליין הלוי

http://www.greenhouse.org.il
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רוח האדם חזקה מכל רוח רעה. 

כל משבר גדול שעברה האנושות חיזק אותה והביא לפריחה וצמיחה. 

כך גם המגיפה הנוכחית - אנחנו נצא ממנה בריאים, חכמים וצנועים יותר.

פשוט כי חייבים להצמיח עתיד לחיים - עתיד לחיים בריאים, עתיד לחיים משותפים, עתיד 
לחיים אחרים. 

ישראל במיוחד תמתח את יכולותיה ותראה את עוצמותיה לעולם - הישראלים היזמים 
והממציאים יפתחו כאן גישות חדשות למזון, לחקלאות עתידית ובריאה. 

תצמח כאן רפואה חדשנית מותאמת אישית, שתשנה את המושגים שלנו לגבי חוסן ומערכת 
החיסון.

אם נהיה חכמים, נשכיל להזניק את החברה הישראלית קדימה עם יותר סולידאריות, יותר 
צדק חברתי, יותר לחינוך, יותר לבריאות, יותר לרווחה, יותר להגנת הסביבה. 

ואם נהיה ממש חכמים נשכיל לנצל את הזעזוע והמגיפה לקשירת הסכמי שלום ושיתופי 
פעולה עם העולם הערבי והפלסטינים.

בקיצור - ישראל תוכל להראות את עוצמתה, ישראל תוכל להעצים את העולם וישראל תתעצם.

רק צריך להרים דגל להפלגה, לבחור מגדלור ונמל יעד, לרתום את הרוח הנכונה למפרשים 
הנכונים ולהפסיק להתקרבן. את העולם מגלים האמיצים.

 

מצמיחים עתיד לחיים / קובי הוברמן

קובי הוברמן היה מנהל בכיר בהייטק והיום יועץ אסטרטגי בינלאומי. במקביל הוא יזם חברתי 
בתחומים רבים ומזה כ 15 שנים מוביל את "ישראל יוזמת" לקידום הסדר שלום אזורי עם 

הפלסטינים וארצות ערב. הוא מלווה את החממה בהתנדבות כבר שנים רבות.
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החברה האנושית ואתה גם החברה הישראלית נמצאות בפרשות דרכים מורכבות. אסונות אקולוגיים בחלקים 
שונים של העולם, מאות מליונים של תושבים בעולם רעבים ללחם, גזענות בין עמים ושבטים מרימה ראש, 
ומדינת ישראל נגררת למציאות קיומית. במציאות מורכבת זאת, מהווה החממה האקולוגית מעין גשש, 
המנסה לאתר את הפתרונות האפשריים למציאות בה אנחנו חיים. במסגרת החממה מתבצעים ניסויים 
בתחומים שונים ומגוונים, ומתבצע שיתוף פעולה אוהב ומלכד בין חלקים שונים של החברה הישראלית. 
תחת קורת הגג של החממה נפגש נוער דתי עם נוער ערבי, בני קיבוצים ובני מושבים, עולמות רוחניים שונים 
הפועלים ביחד למען מטרות משותפות. אווירת הפעילות המשותפת מתאפיינת בכבוד הדדי לכול אדם 
באשר הוא אדם, ולכול אמונה ומוצא לאומי באשר הוא. הפעילות המתרחשת בחממה במשך כול שעות 
היממה מצביעה על האפשרות של קיום סולידרי, הבנוי על כבוד הדדי בין נערים המתחנכים במסגרות 

דתיות ולאומיות שונות.

זאת האפשרות המועדפת של חברת העתיד העולמית והישראלית כחלק בלתי נפרד ממנה.

הדרך החינוכית ארוכה, לעיתים קשה אבל המטרה ראויה. 

אבישי גרוסמן, איש רוח חבר קיבוץ עין שמר, אחד ממייסדי החממה ותומך בה מיומה הראשון

ה ח מ מ ה  כ א ן  ו ל א ן / אבישי גרוסמן
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החממה כשמה כן היא, שימשה כחממה להתפתחות מדעית, מחשבתית, ארגונית 

ובמיוחד חברתית. 

תחת החממה עבדו וחקרו תלמידים ערבים כיהודים, תוך התדיינות בנושאים 

שבאמת חשובים להם. 

אני מאחל שתמשיכו לעשות חייל תוך שאיפה לפריצת מעגלים חדשים ואיכותיים. הרבה בריאות!

דר' מחאמיד סמיר, הינו ראש העיר אום אל פאחם, לשעבר מנהל בית ספר "עתיד" בעיר.

ח מ מ ה   ש ל  ע ש י י ה / סמיר מחאמיד
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בימים כתיקונם, שנה אחר שנה, כולנו עסוקים, ראשנו ורובנו, במטלות אישיות וחברתיות, בעבודה ובבית. 
תוכנית רודפת תוכנית, משימה רודפת משימה ונותר לנו זמן מועט להתבוננות ולחשבון נפש.

אולם, בתקופה מורכבת זו, אשר בה מצד אחד העולם עצר מלכת ומצד שני הוא ממשיך להסתובב על 
צירו כמנהגו מימים ימימה, ניתנת לנו הזדמנות יוצאת דופן לסכם את אשר פעלנו ולשלוח הצצה לעתיד 

חיינו כאן כחברה ישראלית מאוחדת.

במשך שנים שמתי לעצמי למטרה להניע ילדים יהודים וערבים לראות אחד את השני כפרטנרים שווים 
לפתרון אתגרים משותפים. האמנתי שעבודה משותפת של ילדים משני המגזרים תגרום להעמקת הדיאלוג 
ולשבירת החומות ביניהם. הנחתי שהדיאלוג בין הילדים ישפיע גם על הקשר בין ההורים משני המגזרים. 
שיתוף הפעולה יוצא הדופן עם החממה בעין שמר ובתי הספר היהודיים והערביים בסביבה הוא שאיפשר 
לקדם את המהלך, לצעוד זה לקראת זה ולהתקרב זה אל זה. על מכשולים רבים התגברנו בדרך, אך ידענו 

שעוד עבודה רבה עומדת לפנינו. 

והנה הגיעה המגיפה והסיגה אותנו לאחור. במקום בניית קשרים אנושיים מצאנו את עצמנו מבודדים, שומרים 
על ריחוק והמבנה החברתי המבוסס לו היינו מורגלים ואותו עוד שאפנו לשפר – נסדק. 

ועם זאת, בשל אותה מגפה, מצאנו את עצמנו כולנו באותה קלחת. לא עוד יהודים בנפרד וערבים בנפרד. 
סכנת המחלה מאיימת על כולנו באותה מידה וכל אחד מאיתנו אחראי היום לא רק לעצמו, אלא גם לזולתו. 
תחושת אחריות זו היא התשתית עליה צריך להישען המאמץ הבלתי נלאה לצמוח יחד. מתוכה יש להרחיב 
את מעגל העבודה ולפתח תוכניות לנוער בוגר, לסטודנטים ולהוריהם במטרה להגיע לדיאלוג אמיתי הבנוי 

על התבוננות, הקשבה ואמפטיה.

פרופ' אילנה עירון, הייתה חוקרת סרטן באוניברסיטת תל-אביב, יוזמת מלמדת ומלווה את התכנית 
"צומחים יחד" בחממה, לאורך שנים.

לצמוח יחד / אילנה עירון
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"לקחת פסק זמן ולא לחשוב

לשבת מול הים ולא לדאוג

לתת לראש לנוח מהפיצוצים

לתת ללב לנוח מהלחצים" / אריק איינשטיין

עשרים ותשע שנים לפני פטירתו, כתב לנו אריק נבואת ישועה הישר אל 2020.

איך מתנהלים עם המשבר הזה שתקף אותנו, עם התכניות שהתבטלו, ההרגלים ששונו וכל הזמן החופשי 
שנכפה עלינו בסגרים?

פשוט מאוד, לוקחים את פרק הזמן הזה ומנצלים אותו למנוחה, שלווה ולמה שנקרא גם "התבטלות". 

יש שמוחים על כך, ולא מבינים את החשיבות שיש בהתבטלות, חושבים שזה בזבוז זמן.

במשנה כתוב כי: "הבטלה מביאה לידי שעמום, והשעמום מביא לידי חטא" )מסכת אבות( ולי קצת קשה 
לקבל את זה.

אני חושבת שהבטלה מביאה לידי שלווה, והשלווה מביאה לידי שלמות הנפש. 

אני רואה יופי בחוסר מעש, ב"לשבת מול הים ולא לדאוג".

השגרה עוד תחזור ובגדול, ולכן כדאי לנו לנצל את התקופה הזאת, את פסק הזמן שנכפה עלינו ולהפיק 
ממנו את הטוב ביותר עבורנו ועבור הסביבה.

אסיים בציטוט של הסופר אלדוס האקסלי:

Your true traveller finds boredom rather agreeable than painful. It is the symbol of his 
liberty - his excessive freedom. He accepts his boredom, when it comes, not merely 
philosophically,but almost with pleasure / Aldous Huxle 

מאחלת לנו להעריך את הבטלה, לנוח ולאגור כוחות לשנה החדשה :( 

הודיה מדהלה, שירות לאומי, בוגרת החממה ואולפנה כפר פינס.

לקחת פסק זמן / הודיה מדהלה
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With time on my hands, I decided to write down five critical moments that confuse and concern me 
today, in Israel, September 2020, on the eve of the Jewish New Year, Rosh Hashana 5781 (תשפ״א).
Education. Classes are too big. Teachers, engaged in a challenging educational system, are underpaid 
and underappreciated. School days are too short. History is taught as religion and vice-versa. 
Democratic process in the classroom is not encouraged and student leadership is lacking.
We have the ability to address these issues, and by prioritizing education, formal and informal, we 
can facilitate the change.
Our political system and our politicians. The Israeli public continues to complain about the 
politicians and the political system, where corruption runs blatant. Educating towards democracy, 
social justice, equal rights and the pursuance of Peace will better prepare tomorrow's leaders to 
be better at their jobs.
Israeli Arabs. We are not alone. More than 20% of our citizens are Muslims. After 70+ years, the time 
has come to welcome them into the story of Israel, and to treat them with the equality they deserve 
in all areas of life, including housing, infrastructure development, educational opportunities and 
police protection. The good news is that change is in the air. This last year of political turmoil in Israel 
had created fertile ground for Israeli Arabs to join the narrative and be part of the society we share. 
Arab Israelis are prominent in Israeli medicine, science, business endeavors and the construction 
business, to name a few. It’s time to share the political scene with them as well.
Haredim. Hundreds of thousands of Israelis identify as Haredim, ultra-religious Jews. After 70+ 
years running a parallel State, the time has come to re-engage, and rethink what is known as the 
status-quo and make decisions on national priorities and basic equalities in the State.
This community needs to engage and be engaged. They need to contribute more. Regardless, they 
need to be treated as equal citizens.
Our Palestinian neighbors in Gaza and the West Bank. This, to my mind, is the greatest challenge 
of all, that being the open, honest engagement with our very difficult neighbors. This will require 
willingness to put the territorial issues on the table.
Compromise on both sides will be the key to success. Perhaps education, dialogue, and engagement 
can create a new, more productive reality.
These challenges are met daily at the Hamama, the Greenhouse located at Kibbutz Ein Shemer, an 
oasis of ideas, educational innovation, creativity, and algae. The Hamama is a vehicle for change 
in Israeli society through dialogue and deliberation on the big issues that we face. The Hamama 
provides the space and the inspiration for Israelis from all backgrounds to engage fearlessly, freely 
and responsibly with these and other issues that challenge us. Let’s grow together. 
 
Joe Perlov works in educational tourism, working with students and adults from 
around the world, focusing on the values close to his heart; Peace, Pluralism and 

Social Justice. He is active in Hamama education and endeavors.

  Critical Moments - Promising Future / Joe Perlov
s
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החממה היא בית משותף לכולנו יהודים וערבים כאחד.  הערכים ההומניים –החינוכיים, והמסרים שיוצאים 
מהפעילות בחממה, הם בראש ובראשונה מסרים של חיבוק רעיוני לכל החברים הבאים בשעריה.

החממה היא בית, שיסודותיו  הערכיים וההומניים 
נטועים עמוק בליבם של כל תושבי האזור ואף 

מעבר לים.

התמזל מזלי והייתי שותף למעגלי ההידברות מאז 
אירועי אוקטובר 2000.

מצאתי בכם שותפים נפלאים, אמתיים ומחזקים.

חברים יקרים, אני מחזק את ידיכם! שאו ברכה 
להמשך עשייה משותפת ופורייה.

עלי זחאלקה

עלי זחאלקה, 
לשעבר מנהל בי"ס בכפר קרע, ידיד החממה, 
כותב טור בעתון יומי, מיוזמי "אוהלי השלום" 

בוואדי ערה, בשנת 2000
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What the Pandemic has Taught us About What we Believe
The Coronavirus pandemic has brought to the fore the role 
of science in our lives, and how science is understood - or 
not - by most of us. The tension between the scientists, 
the politicians, big business, and the general public has 
been ongoing from the onset of the disease. Narrow 
sectoral concerns have often been more important 
than what the scientists say we should be doing, and 
the public often seems to not understand, believe, or 
care about what science is saying.
There are many reasons for this disconnect. I'd like to 
focus on one: the beliefs of various religious communities. 
Among Jews, Christians, and Muslims, religion is enlisted 
to argue against various scientific positions: "You can't 
tell us how to live our lives, run our places of worship, 
open or close them. That is none of your business. Our 
prayers, our rituals, are more important than your science."
For Jews, this is wrong, and tragic; much in our tradition 
encourages us to embrace reality, to work within, rather 
than transcend, it, and to see science as a revelation 
of the wisdom of the Creator, rather than being in 
opposition to religious thought and life. The Rambam 
says: "We are commanded to love and fear the great and 
awesome God, as it says 'And you shall love the Lord 
your God'... And what is the way to love Him? When a 
person contemplates His actions and creations, which 
are wondrous, and sees from them His wisdom, which 

 Science and Religion / Rabbi Shimon Felix
ב"ה

has no measure and no end, immediately he will love and praise and exalt, Him, and feel a great 
desire to to know the great God" (The Laws of the Foundations of the Torah, 2; 1). Maimonides then 
describes the world God created, using Aristotle's physics, which was the science of his day, as an 
introduction to the scientific study necessary to fulfill the commandment to know God's creation 
and, through it, come to love Him. For him, science and religion are partners.
The Hamama Institute at Ein Shemer is about the marriage of diverse world views and interests: 
science, social action, ecology, coexistence, Zionism, Judaism, art, and more. There is no more 
necessary project than this - to understand and responsibly work with the world. To recognize the 
truth at the heart of many diverse approaches, and use them all לתקן עולם - to make the world better. 
 

Rabbi Shimon Felix has worked in a wide range of communal and educational 
frameworks, including the Israeli school system, the Bronfman Youth 

Fellowships, the office of the Chief Rabbi of Great Britain, and at the 
Hamama. He is currently a director at Regding
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מהפכה בשיטת הבחינות, במערכות החינוך ובאקדמיה / יואל בן-נון ב"ה

מורת המורים לתנ"ך של הדור הקודם, נחמה ליבוביץ ז"ל, אמרה בשיעוריה פעמים רבות: "כל אדם שוכח 
כל מה שהוא לומד! רק מיומנות נשארת!" אמרתי לה אז – "כל אדם זוכר בעל פה את השירים שהוא אוהב, 
וכל אדם אוהב וזוכר היטב אלפי שירים!" בסוף ימיה אמרה )לתלמיד שלה ושלי( – "אולי יש בזה משהו"...

כאשר הקמתי את האולפנא לבנות בעפרה )בתשמ"ה, 1985(, ניסחתי חוק מספר 1 בחינוך: "כל אדם אוהב 
ללמוד; כל תלמיד שונא ללמוד; חובתנו לשמור על נערינו ונערותינו כבני אדם ולא כתלמידים!"

את חוק מספר 2 ניסחתי כך: "בית ספר חייב להיות קודם כל בית, ורק אחר כך ספר!"
לקחתי על עצמי את הקמת האולפנא לבנות בעפרה כדי לבחון האם אפשר לממש את שני החוקים האלה 
במערכת החינוך השמרנית, במיוחד במערכת החינוך הממלכתי-דתי. הניסוי הצליח בצורה בלתי רגילה. 

סיימתי במסקנה ברורה: המהפכה הזו אפשרית בהחלט!

א. שיטת הבחינות - הייתי מציע לשנות מן היסוד את שיטת הבחינות היחידניות והדקדקניות, קודם כל 
בביה"ס היסודי ובחטה"ב, משום שהיא פוגעת קשות באהבת הלמידה, במוסר ובחינוך. 

מוסד הבחינות הוא מורשת עכורה של הפגנת כוח וסמכות בלתי מועילה ובלתי נחוצה. בחיים, אדם לא נבחן 
מול ספרים סגורים על שינון וזכירה. בחיים אדם פותח את אוצרות הידע ומתעדכן; בחיים אנשים פועלים 

בצוותים, משלבים מידע ומסייעים זה לזה. בכל שנה אני בודק עם ילדים את "חוק מספר 1 .
"רובם שמחים מאד להיכנס לכיתה א' אך במהלך שנה אחת בלבד עוברים מהפך: בית הספר הופך להיות 

מקום לא אהוב על רובם המכריע. אל תאמרו "אין ברירה אחרת" – כי יש!

ב. למידה מרחוק - את הלימוד של ידע בסיסי עושים היום באינטרנט, לא בכיתה ולא בספרייה, כי ברשת 
יש תשובות הרבה יותר טובות ומקיפות מכל מה שמורה, אפילו ספרייה בית ספרית, יכולים לספק. חשבו 

על מספרי התלמידים והמורים הממלאים היום את הכבישים באוטובוסים ובכלי רכב...
תלמידים ייסעו לבתי הספר פעמיים-שלוש בשבוע כדי לפעול בצוותים על פרויקטים חכמים, שרק קבוצות 

של תלמידים יכולות לחקור, לבנות, להציג ולתרום לעצמם ולחברה. 
המורים והמדריכים כמובן יעמדו בקשר עם התלמידים בבתיהם לבדוק אם הם מתקדמים או נתקעים 

– אם יש להם שאלות – אם שמו לב למאמר חשוב – אם ענו כבר על שאלה זו או אחרת – וכדומה.

ג. מורים מתווכי ידע - במציאות האינטרנטית בה אנו חיים, רוב התלמידים יכולים ללמוד ולהבין ישירות 
ממורי המורים הטובים ביותר שבכל תחום ידע. המורים צריכים לקבל הכשרה מתאימה, שונה מהכשרת 
המורים עד היום, כדי לשלוט בספרייה המשודרת בתחום הידע והחינוך בו הם מתמחים, ולדעת לתווך את 

כל זה לתלמידיהם, בין אם הם יושבים בכיתות, או בספריות, או בבית מול המחשב.

ד. חינוך ויצירה בבתי הספר - בבתי הספר התלמידים יעסקו בפעולות משותפות של תרומה לחברה, למשל 
בלימוד משותף עם תלמידים מתקשים מסיבות שונות, בחידונים ובתחרויות ידע, וגם – ישמעו הרצאות )לרוב, 
מקוונות( ממומחים בעלי שם, מאנשי ציבור חשובים, ישתתפו בפעילות תרבותית וספורטיבית, ובסיורים 

בלימודיים, ובמיזמים שיבחרו לעסוק בהם בסיוע מורי בית הספר. באותם אולמות וחדרים בבתי הספר לסו
גיהם אפשר יהיה להכיל מספר כפול עד משולש של תלמידים כי לא כל התלמידים יגיעו באותם הימים, 
והחיסכון במשאבים על בניית כיתות ועל זמני המתנה בפקקים יופנה לטובת מיזמים יצירתיים ערכיים. כל 

מה שדרוש למהפכה זו הוא שינוי בחשיבה המקובעת של מערכת החינוך וההורים!

ה. מערכת החינוך - מערכת החינוך צריכה להתמקד בבניית הספרייה המשודרת של שיעורים נבחרים 
בכל התחומים, כדי שהמורים יוכלו לתווך ידע בעזרת שיעורים מעולים בכל תחום. הפיקוח במשרד החינוך 
יעניק ציונים לבתי ספר לפי מידת התרומה של תלמידיהם לשוויון חברתי, לפעילות חברתית, ליצירתיות 
לימודית ומחקרית, לפרויקטים נושאי פרסים בארץ ובעולם, ולהשתתפות בתחרויות ובמשחקי ידע ויצירה 

בארץ ובעולם.
כל זה נשמע פשוט, אבל זו מהפכה באמת!

הרב, ד"ר, יואל בן-נון הוא איש חינוך, חוקר ומפרש תנ"ך, מוסר והלכה.
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ח ו מ ר  ו ר ו ח / עומרי מורג

ראשית, אני רוצה לברך את כל העוסקים במלאכות המרכיבות את המקום המופלא הזה שנקרא החממה. 
גם בשנה המאתגרת הזו המשכתם לפתח ולהוביל את החממה מול אתגרי הקורונה ומול האתגרים הגדולים 

באמת של חינוך מחובר לאתגרי החיים על הכדור הזה.

ב"טד", יש הרצאה על הפילוסופיה של המים, המתבססת על שיר סיני בן 2,600 שנה, 

מעין מטאפורה על המים, החומר הפשוט והמופלא הזה שעומד בבסיס הקסם שנקרא חיים. 

הוא מסכם את מה שאפשר וכדאי ללמוד מהמים ובאפן מקרי או לא, הסימון המדעי שלהם מתאר את 
Humility, Harmony, Openness = H2O :שלושת התכונות המטאפוריות העיקריות שלהן

או בעברית: צניעות, הרמוניה ופתיחות. 

והחממה שלנו, מה היא מהות עיסוקה? מה הפילוסופיה שהיא מנסה להביא לעולם הזה? 

חיבורים בין חומר לרוח, בין הניתן למחקר מדעי לבין המופלא והנשגב מבינתנו, חיבור בין בועה כמעט 
אוטופית, הרמונית, העוסקת בטוב, משתפת ופתוחה לכול אדם, לבין סביבה שנמצאת בתהליך כמעט 

הפוך של  ניכור והקצנה כמעט בכל מובן. 

גם החודש הזה של חגי תשרי, עוסק במורכבות הזאת של המהות מול ההוויה, של חשבון נפש ולמידה, 
ביחסים שבין חומר ורוח ובין קביעות לזמניות, המתח הזה, מסתבר גם על פי המדע, נמצא גם בין החלקיקים 

הכי קטנים שידועים למדע לבין ה"אין" שביניהם. 

שתהיה לנו שנה אופטימית, מלאה ומצמיחה, שנה של חיבור למהות ולרוח הזו, שלא ניתן לראותה.

אּוַלי ָרִאיָת ֶאת ָהרּוַח?

לאה נאור 

אּוַלי ָרִאיֶת ֶאת ָהרּוַח?

ִלי ֶזה עֹוד ֹלא ָקָרה.

ָרִאיִתי ִגְבעֹול ִמְתנֹוֵעַע

ִסיָמן ֶשָׁהרּוַח ָעְבָרה.

אּוַלי ָרִאיֶת ֶאת ָהרּוַח?

ִלי ֶזה עֹוד ֹלא ָקָרה.

ֲאָבל ְשָׂעִרי ִהְתָפֵּרַע.

ִסיָמן ֶשָׁהרּוַח ָעְבָרה.

אּוַלי ָרִאיֶת ֶאת ָהרּוַח?

ִלי ֶזה עֹוד ֹלא ָקָרה.

ֲאָבל ִשְׂמָלִתי ִמְתעֹוֶפֶפת,

ִסיָמן ֶשָׁהרּוַח ָעְבָרה.

ׁשּום ִאיׁש ֹלא ָרָאה ֶאת ָהרּוַח.

גם ִלי ֶזה ַגּם ֹלא ָקָרה,

ִלי ֶזה עֹוד ֹלא ָקָרה,

ַאְך ֵיֹש ִלי ֲהמֹון ִסיָמִנים

ֶשָׁכּאן ָהרּוַח ָעְבָרה.

עומרי מורג הינו יו"ר עמותת החממה האקולוגית בעין שמר, ובוגר החממה
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לחצות את שנת הקורונה

אופטימיות-אנרגיה-שיתופי פעולה

החממה היא בית ליוצרים, מגלים, חוקרים, לומדים וחינוך. וחינוך.

כל אחד מביא איתו את האבקה שלו מהפרחים שלו והשדה שלו.

זו כוורת דבורים אנושית.

כ"א מהמשתתפים והשותפים בונה את הפוטוסינתזה שלו ומפתח שורשים.

היא שואפת ומחויבת לשיתופי פעולה, לחתירה להרמוניה.

מעלינו גג החממה ולמטה האדמה ובריכות המים. 
אנחנו חייבים לייצר "סיפור מלהיב", לפתח עמידות 
וחוסן ולייצר אנרגיה לחורף ולשנים הבאות. לאתגרים 

שיבואו ושעוד נגלה.

 מה הכיוון שלנו לשנים הבאות?

 אנחנו בקרב הישרדות ובשדה של הזדמנויות. הכדור 
בסכנה. הכל מתחמם. הארץ שלנו בסכנה )קיומית(. 
הרוח, החברה והפוליטיקה, עליית כוחות ההרס, 
הקנאות, הכוחנות והאנוכיות, מסכנים את הכדור שלנו, 
את בני האדם, האומנות, התרבות האנושית והמוסר. 

עלינו לייצר ולהציע אוטופיות קטנות מחדש, לטיפול 
בחקלאות, מזון, אקולוגיה, צמחים, מים, איזון וכל מה 
שקלקלנו, להקים "מקומות והזדמנות" ליצור, להמציא 

ולעבוד ביחד, מעבר לכסף, לאגו, למען האופק!

לאן טסים פה? לעשור הקרוב, מתוך הכאוס של 
2020, עלינו לצאת להפלגה כמו קולמבוס. לגלות 
את ישראל החדשה. כישראלים, לא נוכל להתקיים 

ולצמוח ללא גילוי ויצירת חלומות מחדש.

ניצור צוותי פעולה, נגייס משאבים ואנרגיה ונצא 
להפלגה בתוך האיומים והסערות שסביבנו, ונאמין, 

שיש סיכוי לגלות את ישראל החדשה.

מבט קדימה לאופק / אביטל גבע
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אנו בפתחה של עוד שנת לימודים ועשייה, עת בה הסערה הרב מוקדית השוררת מסביב, מאיימת לשבש 
אורחות חיינו, להפר האיזונים אליהם הגענו ולפרק יסודות אשר נוצקו בעמל רב במשך עשרות שנים.

החממה היתה ועודנה, אי של שפיות בים סוער זה, מעין מגדלור המכוון ליעד האמיתי את יורדי הים.  

הדרך אותה יש לבקש, היא להמשיך להאמין, גם כשלעיתים התקווה מתעממת לה. להמשיך ולעסוק 
בחקר הדברים החשובים, מהם נוצקו עמודי התווך של החממה – בריאות הצמח, החדשנות והשלום שבינינו. 

להמשיך ולפתח חממה של ערכים, ערכי חידוש וחדשנות, ערכי דיאלוג ושיח וערכי צמיחה של עץ ושיח.

ישראל של העשור הבא, תזדקק להם רבות, כבסיס לתיקון, פיתוח ושיקום העולם שהשתבש, חיפוש וחזרה 
לאמת, שקיבלה לאחרונה כבר צבעים של שקר.

"רוב הבעיות תיפתרנה, במרחב שונה מהמרחב בו נוצרו" כך לימד אותנו אינשטיין, וכך גם ישראל של השנים 
הבאות.

נחשוב אנחנו המבוגרים במונחים של מה אנו משאירים לילדינו ונכדינו מהעולם אותו בנינו, וניתן להם להמשיך 
וליצור אותו לפי התבנית שיבקשו הם לחיות ולהמשיך את הדרך.

תקווה שישראל של הדורות הבאים, תהיה מקום המבוסס על מנהיגותם של יחידים ורבים, המייצרים עוד 
ועוד איים של חוסן.  

בברכת שנה טובה שתישא עימה את רוח דבריו של הנביא ישעיהו: "איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק". 

ארז מלצר יו"ר בי"ח "הדסה" עין כרם. 
לשעבר מנכ"ל חברת "נטפים" ויזם בהיי טק הירוק והכחול.

לקהילת שותפי "החממה" / ארז מלצר
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אני מאמינה שאת השסע והשנאה אפשר לחצות כמו את האוקיינוס - רק מבפנים

כבר בניתם ספינה חסונה. יש להשיט אותה ישר לתוך המחלוקות החריפות ביותר שמטריפות היום את 
המרחב הישראלי 

למצוא בני פלוגתא מעולים - שהם שווי כוח ומעמד ולנהל את המחלוקת ביושר באומץ ובדרכי שלום.

אנחנו עושים את זה בעלמא, אפשר לעשות את זה בחממה.

דווקא מתוך ניהול המחלוקת יכולה להתחיל ההבנה, ההכלה, החיבה והשבת החיבור או לפעמים משם 
יבוא פירוד מתוך כבוד.

קהילת החממה יכולה להתחיל את המהלך בצפון. אחר כך חשוב להגדיל את המעגלים כמו אבן במים 
ולהגיע לרבים.

חשוב חשוב שנגיע לרבים וניצור תנועה של מחלוקת בדרכי שלום.

אותו הדבר מתקיים גם בטבע, כפי שאתם לומדים מאצות ופטריות, ואותו הדבר מתקיים בין יהודים לערבים, 
ובזה אתם ותיקים.. 

 

רות קלדרון-מייסדת מכללת "עלמא" ובית מדרש "אלול" מרצה בבית ספר מנדל.

מכאוס לעם / רות קלדרון
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