
לא הכל דבש
מקווים לשנה מתוקה

המדאיגה התופעה ובינתיים לומדים להכיר את

כתבה זו מתורגמת גם לערבית!

האם בחג הבא נאכל דגים שגדלו
במעבדה?

שנהיה לראש ולא לזנב 
גם אם מדובר על דג מתורבת

המחיר הסביבתי של ארוחת החג
השנה, במקום לחשב כמה קלוריות חבויות
בארוחת ראש השנה, בואו נחשב גם כמה גזי
חממה כרוכים בייצור חומרי הגלם לארוחה

מי במים ומי באש
האם הקדשת מחשבה בחשבון נפש של יום

הכיפורים גם לדרך שבה גורל בני האדם והעולם
שזורים זה בזה?

ננושרשרת וסוכה לתפארת
הצעה למערך שיעור שיעיף לתלמידים שלכם

את הסכך!

כתבה זו מתורגמת גם לערבית!

14 בספטמבר: 
יום הניקיון הבינ"ל ויום ניקיון חופים

יש מחיר גם לפשעים נגד הסביבה 
ותלמידים מעל לגיל 16 יכולים לסייע באכיפה

16 בספטמבר: היום הבינלאומי להגנה על
שכבת האוזון

פעילות מעולה שיכולה לסגור עבורך
חור קטן במערכת

21 בספטמבר: יום אפס פליטות

הזדמנות מעולה לחשוף את התלמידים
למיזם,ששואף לעבור מייצור אנרגיה מדלק
מאובנים לייצור של 100% אנרגיה ממקורות

מתחדשים.
וכמובן שיש גם גאווה ישראלית

22 בספטמבר: יום ללא מכוניות

הזיהום ממכוניות הוא כה בעייתי
עד שמומלץ לחגוג יום כיפור שני

29 בספטמבר: יום חג לאופניים

התלמידים בטוחים שיום כיפור הוא חג
האופניים? לרגל יום ההולדת של כלי התחבורה
הדוגלגלי הגיע הזמן לחשוף עליו עוד כמה

עובדות בכיתה

סכנה ברורה ומוחשית

התלמידים מספרים לכם היכן טיילו בחופש או
מאילו יעדים הם מתכוונים להתרחק בחופשת

חגי תשרי ?
נצלו את ההזדמנות לשוחח איתם על שני
נושאים שעשו לא מעט כותרות בשבועות

האחרונים: על הקשר שבין עכברת לשינוי אקלים

טרור אקולוגי

אקטואליה סביבתית
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זווית חדשה להוראת מדע וסביבה בכיתה

איך עבר השבוע הראשון ללימודים? שמחת לחזור לכיתה? לתלמידים?

אנחנו בזווית בחינוך מתרגשים עבורך, ומקווים שנוכל ללוות אותך לאורך כל השנה עם מגוון
של הצעות ורעיונות למערכי שיעור ופעילויות. כדי שנוכל לעשות זאת באופן המיטבי ביותר,
ניצלנו את חופשת הקיץ להתעדכן בתוכנית הלימודים המעודכנת לחטיבת הביניים, ובקרוב

מאוד צפויים לעלות לאתר מערכי שיעור שישתדלו לענות על דרישות התוכנית.
בנוסף, רצינו לעדכן אותך בשינוי קטן שערכנו באתר. הוספנו לחלק מהכתבות תגיות: תגית
אדומה – הכתבה כוללת מערך שיעור או פעילות, תגית סגולה – קיים תרגום לערבית,

ותגית צהובה – הכתבה מתאימה גם לשיעורי חינוך.

בניוזלטר זה קיבצנו עבורך כתבות ופעילויות בסימן החגים, שיתאימו מאוד לחודש ספטמבר
הקצר בימי לימוד. הכתבות והפעילויות מזמנות חשבון נפש ודיון במחיר הסביבתי של ארוחת

החג.

נשמח לשמוע ממך
בסופה של כל ידיעה ישנה תיבה ובה מקום למשוב שלך על המערכים הקיימים, לרעיונות

למערכים נוספים והצעות ייעול.
zavit.edu@isees.org.il :בנוסף ניתן לפנות אלינו בכתובת המייל

שנה טובה ירוקה ופורייה,
צוות זווית בחינוך

לאתר זווית בחינוך

הניוזלטר עמוס כל טוב,
לכן מומלץ לפתוח אותו בחלון נפרד

כתבות ופעילויות בסימן חגי תשרי

היומן המדעיסביבתי שלך

חינוך סביבתי מזווית שונה

לחשוב כמו מדען

 ד"ר שירי צמח שמיר   מומחית לכלכלת סביבה
מבית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי הרצליה 

מה עושה מומחית לכלכלת סביבה? 
כלכלן סביבה יכול לעסוק במגוון רחב של נושאים – מציאת פתרונות לבעיות סביבתיות כמו  זיהום אוויר,
זיהום ים, מחסור במשקעים ועוד, כמו כן, הערכה כלכלית של נזקים סביבתיים, בדיקת יעילות כלכלית
– חברתית – סביבתית של כלי מדיניות כלכליים, ובעצם כל בעיה סביבתית יכולה להימדד ע"י כלכלן

סביבה.
אחד התפקידים העיקריים של כלכלן סביבה הוא לגשר על הפער בין אנשי הסביבה לבין קובעי
המדיניות. כולם מבינים שפה אחת – כסף. אנשי הסביבה רוצים לקדם שמירה על הסביבה וכלכלן
הסביבה מעביר את הערכים הללו לערכים כספיים, כך שמקבלי ההחלטות (משרד האוצר, המשרד

להגנת הסביבה, משרד האנרגיה ועוד) יכולים לעשות ניתוח עלות תועלת לפרויקטים כאלו. 

תחומי מחקר שלך: תחומי המחקר שלי הם מגוונים – הערכה כלכלית של שירותי מערכת אקולוגית
ימית, יבשתית, עירונית ועוד, הערכה כלכלית של המגוון הביולוגי, חשבונאות לאומית ירוקה, ניתוח עלות
יעילות של פתרונות מבוססי טבע ועוד. הכלכלה הקלאסית בשילוב כלכלת סביבה וכלכלה אקולוגית

מספקת לי כלים רבים לטיפול בבעיות סביבתיות רבות. 

מדי עבודה: מחקר אפשר לעשות בכל מקום, במשרד, בבית, בחו"ל. לכן, מדי העבודה שלי הם
הבגדים שאני לובשת. כשאני מלמדת או מקיימת פגישות עבודה אז אני משתדלת להתלבש קצת יותר

חגיגי.

איך הגעת לתחום? תמיד נמשכתי לטבע, לסביבה, כבר בתואר הראשון בדקתי מה הכדאיות
הכלכלית של הקמת תחנות כוח שחומר הגלם שלהן הוא צמיגים שלא ניתן למחזר. כשהתחלתי תואר
שני, פנה אלי פרופ' מרדכי שכטר, כלכלן סביבה, הוא הביא את כלכלת הסביבה לארץ לפני שנים רבות,
שאכתוב עבודת תזה בתחום של כלכלת הסביבה. כמובן שנרתמתי לעשות זאת ומאז הכל היסטוריה. 

בונוסים בעבודה: פרסום מאמר, כתבה, והפנמת הידע שאותו אנו מייצרים זה הבונוס העיקרי. כחלק
מעיסוקי אני מרצה לכלכלת סביבה וניתוח עלות תועלת ונרגשת לראות את הסטודנטים מתעניינים

בחומר ומפנימים אותו. זה סיפוק מרגש. 

טרנד עכשיווי בתחום המחקר שלך: כולם מדברים על פלסטיק, מיקרופלסטיק, ננופלסטיק ובצדק.
צריך להפנים שהפלסטיק שבו אנחנו משתמשים חוזר אלינו דרך המים, הדגים שאנחנו אוכלים ועוד. 

 הידעתם שבבדיקות שעשו מצאו שב 83% ממי הברז שאנחנו שותים נמצא עובדה מפתיעה על...
מיקרופלסטיק? אז אולי נעבור למים מינרלים? אז... בבדיקות שעשו במים מינרלים נמצא שב 90%

מבקבוקי המים המינרלים יש גם מיקרופלסטיק.

בתור כלכלנית סביבה כיצד לדעתך עלינו לערוך חשבון נפש לקראת יום כיפור?
כל אחד משתמש, מנצל, לוקח מהטבע ומהסביבה את מה שהוא יכול. זה הזמן לחשוב איך אפשר

להחזיר לסביבה. 

כתבות שבהם שירי מופיעה: כמה שווה לנו הים?, יש הרבה דגים בים?, כמה שווה לך חוף נקי?, כמה
תהיו מוכנים לשלם כדי להציל את חוף הים?, כמה כסף שווה נוף ירוק?

shiri.zemahshamir@idc.ac.il    תשמרו על קשר עם שירי: אשמח לענות על כל שאלה

שירי מאחלת לך שנה טובה, ירוקה, מקיימת וסביבתית

עמ"ר ברשת

אז אם גם אתם מזועזעים מהמחיר הסביבתי הכבד של ארוחת החג, ומחפשים לאן לברוח בחגים, מה
דעתכם על היעד החדש בעל השם המאוד מפתה "איי האשפה"?

ואם גם ממש תאהבו אתם יכולים להפוך להיות אזרחים בו.

הרעיון הוא כמובן לא ליישב את איי האשפה, אלא בעצם לצמצם או להכחיד אותם, ובעיקר – לוודא
שהמדינה החדשה לא תוסיף להתפתח ולגדול. הקמפיין הבינלאומי מבקש להפנות זרקור אל נושא

כמויות הפלסטיק ההולכות ומצטברות באוקיינוסים. 

לאתר זווית בחינוך
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אדומה – הכתבה כוללת מערך שיעור או פעילות, תגית סגולה – קיים תרגום לערבית,

ותגית צהובה – הכתבה מתאימה גם לשיעורי חינוך.

בניוזלטר זה קיבצנו עבורך כתבות ופעילויות בסימן החגים, שיתאימו מאוד לחודש ספטמבר
הקצר בימי לימוד. הכתבות והפעילויות מזמנות חשבון נפש ודיון במחיר הסביבתי של ארוחת

החג.

נשמח לשמוע ממך
בסופה של כל ידיעה ישנה תיבה ובה מקום למשוב שלך על המערכים הקיימים, לרעיונות

למערכים נוספים והצעות ייעול.
zavit.edu@isees.org.il :בנוסף ניתן לפנות אלינו בכתובת המייל

שנה טובה ירוקה ופורייה,
צוות זווית בחינוך

לאתר זווית בחינוך

הניוזלטר עמוס כל טוב,
לכן מומלץ לפתוח אותו בחלון נפרד

כתבות ופעילויות בסימן חגי תשרי

היומן המדעיסביבתי שלך

חינוך סביבתי מזווית שונה

לחשוב כמו מדען

 ד"ר שירי צמח שמיר   מומחית לכלכלת סביבה
מבית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי הרצליה 

מה עושה מומחית לכלכלת סביבה? 
כלכלן סביבה יכול לעסוק במגוון רחב של נושאים – מציאת פתרונות לבעיות סביבתיות כמו  זיהום אוויר,
זיהום ים, מחסור במשקעים ועוד, כמו כן, הערכה כלכלית של נזקים סביבתיים, בדיקת יעילות כלכלית
– חברתית – סביבתית של כלי מדיניות כלכליים, ובעצם כל בעיה סביבתית יכולה להימדד ע"י כלכלן

סביבה.
אחד התפקידים העיקריים של כלכלן סביבה הוא לגשר על הפער בין אנשי הסביבה לבין קובעי
המדיניות. כולם מבינים שפה אחת – כסף. אנשי הסביבה רוצים לקדם שמירה על הסביבה וכלכלן
הסביבה מעביר את הערכים הללו לערכים כספיים, כך שמקבלי ההחלטות (משרד האוצר, המשרד

להגנת הסביבה, משרד האנרגיה ועוד) יכולים לעשות ניתוח עלות תועלת לפרויקטים כאלו. 

תחומי מחקר שלך: תחומי המחקר שלי הם מגוונים – הערכה כלכלית של שירותי מערכת אקולוגית
ימית, יבשתית, עירונית ועוד, הערכה כלכלית של המגוון הביולוגי, חשבונאות לאומית ירוקה, ניתוח עלות
יעילות של פתרונות מבוססי טבע ועוד. הכלכלה הקלאסית בשילוב כלכלת סביבה וכלכלה אקולוגית

מספקת לי כלים רבים לטיפול בבעיות סביבתיות רבות. 

מדי עבודה: מחקר אפשר לעשות בכל מקום, במשרד, בבית, בחו"ל. לכן, מדי העבודה שלי הם
הבגדים שאני לובשת. כשאני מלמדת או מקיימת פגישות עבודה אז אני משתדלת להתלבש קצת יותר

חגיגי.

איך הגעת לתחום? תמיד נמשכתי לטבע, לסביבה, כבר בתואר הראשון בדקתי מה הכדאיות
הכלכלית של הקמת תחנות כוח שחומר הגלם שלהן הוא צמיגים שלא ניתן למחזר. כשהתחלתי תואר
שני, פנה אלי פרופ' מרדכי שכטר, כלכלן סביבה, הוא הביא את כלכלת הסביבה לארץ לפני שנים רבות,
שאכתוב עבודת תזה בתחום של כלכלת הסביבה. כמובן שנרתמתי לעשות זאת ומאז הכל היסטוריה. 

בונוסים בעבודה: פרסום מאמר, כתבה, והפנמת הידע שאותו אנו מייצרים זה הבונוס העיקרי. כחלק
מעיסוקי אני מרצה לכלכלת סביבה וניתוח עלות תועלת ונרגשת לראות את הסטודנטים מתעניינים

בחומר ומפנימים אותו. זה סיפוק מרגש. 

טרנד עכשיווי בתחום המחקר שלך: כולם מדברים על פלסטיק, מיקרופלסטיק, ננופלסטיק ובצדק.
צריך להפנים שהפלסטיק שבו אנחנו משתמשים חוזר אלינו דרך המים, הדגים שאנחנו אוכלים ועוד. 

 הידעתם שבבדיקות שעשו מצאו שב 83% ממי הברז שאנחנו שותים נמצא עובדה מפתיעה על...
מיקרופלסטיק? אז אולי נעבור למים מינרלים? אז... בבדיקות שעשו במים מינרלים נמצא שב 90%

מבקבוקי המים המינרלים יש גם מיקרופלסטיק.

בתור כלכלנית סביבה כיצד לדעתך עלינו לערוך חשבון נפש לקראת יום כיפור?
כל אחד משתמש, מנצל, לוקח מהטבע ומהסביבה את מה שהוא יכול. זה הזמן לחשוב איך אפשר

להחזיר לסביבה. 

כתבות שבהם שירי מופיעה: כמה שווה לנו הים?, יש הרבה דגים בים?, כמה שווה לך חוף נקי?, כמה
תהיו מוכנים לשלם כדי להציל את חוף הים?, כמה כסף שווה נוף ירוק?

shiri.zemahshamir@idc.ac.il    תשמרו על קשר עם שירי: אשמח לענות על כל שאלה

שירי מאחלת לך שנה טובה, ירוקה, מקיימת וסביבתית

עמ"ר ברשת

אז אם גם אתם מזועזעים מהמחיר הסביבתי הכבד של ארוחת החג, ומחפשים לאן לברוח בחגים, מה
דעתכם על היעד החדש בעל השם המאוד מפתה "איי האשפה"?

ואם גם ממש תאהבו אתם יכולים להפוך להיות אזרחים בו.

הרעיון הוא כמובן לא ליישב את איי האשפה, אלא בעצם לצמצם או להכחיד אותם, ובעיקר – לוודא
שהמדינה החדשה לא תוסיף להתפתח ולגדול. הקמפיין הבינלאומי מבקש להפנות זרקור אל נושא

כמויות הפלסטיק ההולכות ומצטברות באוקיינוסים. 

לאתר זווית בחינוך

ActiveTrail נשלח באמצעות תוכנת
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לא הכל דבש
מקווים לשנה מתוקה

המדאיגה התופעה ובינתיים לומדים להכיר את

כתבה זו מתורגמת גם לערבית!

האם בחג הבא נאכל דגים שגדלו
במעבדה?

שנהיה לראש ולא לזנב 
גם אם מדובר על דג מתורבת

המחיר הסביבתי של ארוחת החג
השנה, במקום לחשב כמה קלוריות חבויות
בארוחת ראש השנה, בואו נחשב גם כמה גזי
חממה כרוכים בייצור חומרי הגלם לארוחה

מי במים ומי באש
האם הקדשת מחשבה בחשבון נפש של יום

הכיפורים גם לדרך שבה גורל בני האדם והעולם
שזורים זה בזה?

ננושרשרת וסוכה לתפארת
הצעה למערך שיעור שיעיף לתלמידים שלכם

את הסכך!

כתבה זו מתורגמת גם לערבית!

14 בספטמבר: 
יום הניקיון הבינ"ל ויום ניקיון חופים

יש מחיר גם לפשעים נגד הסביבה 
ותלמידים מעל לגיל 16 יכולים לסייע באכיפה

16 בספטמבר: היום הבינלאומי להגנה על
שכבת האוזון

פעילות מעולה שיכולה לסגור עבורך
חור קטן במערכת

21 בספטמבר: יום אפס פליטות

הזדמנות מעולה לחשוף את התלמידים
למיזם,ששואף לעבור מייצור אנרגיה מדלק
מאובנים לייצור של 100% אנרגיה ממקורות

מתחדשים.
וכמובן שיש גם גאווה ישראלית

22 בספטמבר: יום ללא מכוניות

הזיהום ממכוניות הוא כה בעייתי
עד שמומלץ לחגוג יום כיפור שני

29 בספטמבר: יום חג לאופניים

התלמידים בטוחים שיום כיפור הוא חג
האופניים? לרגל יום ההולדת של כלי התחבורה
הדוגלגלי הגיע הזמן לחשוף עליו עוד כמה

עובדות בכיתה

סכנה ברורה ומוחשית

התלמידים מספרים לכם היכן טיילו בחופש או
מאילו יעדים הם מתכוונים להתרחק בחופשת

חגי תשרי ?
נצלו את ההזדמנות לשוחח איתם על שני
נושאים שעשו לא מעט כותרות בשבועות

האחרונים: על הקשר שבין עכברת לשינוי אקלים

טרור אקולוגי

אקטואליה סביבתית
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הסר | דווח כספאם

זווית חדשה להוראת מדע וסביבה בכיתה

איך עבר השבוע הראשון ללימודים? שמחת לחזור לכיתה? לתלמידים?

אנחנו בזווית בחינוך מתרגשים עבורך, ומקווים שנוכל ללוות אותך לאורך כל השנה עם מגוון
של הצעות ורעיונות למערכי שיעור ופעילויות. כדי שנוכל לעשות זאת באופן המיטבי ביותר,
ניצלנו את חופשת הקיץ להתעדכן בתוכנית הלימודים המעודכנת לחטיבת הביניים, ובקרוב

מאוד צפויים לעלות לאתר מערכי שיעור שישתדלו לענות על דרישות התוכנית.
בנוסף, רצינו לעדכן אותך בשינוי קטן שערכנו באתר. הוספנו לחלק מהכתבות תגיות: תגית
אדומה – הכתבה כוללת מערך שיעור או פעילות, תגית סגולה – קיים תרגום לערבית,

ותגית צהובה – הכתבה מתאימה גם לשיעורי חינוך.

בניוזלטר זה קיבצנו עבורך כתבות ופעילויות בסימן החגים, שיתאימו מאוד לחודש ספטמבר
הקצר בימי לימוד. הכתבות והפעילויות מזמנות חשבון נפש ודיון במחיר הסביבתי של ארוחת

החג.

נשמח לשמוע ממך
בסופה של כל ידיעה ישנה תיבה ובה מקום למשוב שלך על המערכים הקיימים, לרעיונות

למערכים נוספים והצעות ייעול.
zavit.edu@isees.org.il :בנוסף ניתן לפנות אלינו בכתובת המייל

שנה טובה ירוקה ופורייה,
צוות זווית בחינוך

לאתר זווית בחינוך

הניוזלטר עמוס כל טוב,
לכן מומלץ לפתוח אותו בחלון נפרד

כתבות ופעילויות בסימן חגי תשרי

היומן המדעיסביבתי שלך

חינוך סביבתי מזווית שונה

לחשוב כמו מדען

 ד"ר שירי צמח שמיר   מומחית לכלכלת סביבה
מבית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי הרצליה 

מה עושה מומחית לכלכלת סביבה? 
כלכלן סביבה יכול לעסוק במגוון רחב של נושאים – מציאת פתרונות לבעיות סביבתיות כמו  זיהום אוויר,
זיהום ים, מחסור במשקעים ועוד, כמו כן, הערכה כלכלית של נזקים סביבתיים, בדיקת יעילות כלכלית
– חברתית – סביבתית של כלי מדיניות כלכליים, ובעצם כל בעיה סביבתית יכולה להימדד ע"י כלכלן

סביבה.
אחד התפקידים העיקריים של כלכלן סביבה הוא לגשר על הפער בין אנשי הסביבה לבין קובעי
המדיניות. כולם מבינים שפה אחת – כסף. אנשי הסביבה רוצים לקדם שמירה על הסביבה וכלכלן
הסביבה מעביר את הערכים הללו לערכים כספיים, כך שמקבלי ההחלטות (משרד האוצר, המשרד

להגנת הסביבה, משרד האנרגיה ועוד) יכולים לעשות ניתוח עלות תועלת לפרויקטים כאלו. 

תחומי מחקר שלך: תחומי המחקר שלי הם מגוונים – הערכה כלכלית של שירותי מערכת אקולוגית
ימית, יבשתית, עירונית ועוד, הערכה כלכלית של המגוון הביולוגי, חשבונאות לאומית ירוקה, ניתוח עלות
יעילות של פתרונות מבוססי טבע ועוד. הכלכלה הקלאסית בשילוב כלכלת סביבה וכלכלה אקולוגית

מספקת לי כלים רבים לטיפול בבעיות סביבתיות רבות. 

מדי עבודה: מחקר אפשר לעשות בכל מקום, במשרד, בבית, בחו"ל. לכן, מדי העבודה שלי הם
הבגדים שאני לובשת. כשאני מלמדת או מקיימת פגישות עבודה אז אני משתדלת להתלבש קצת יותר

חגיגי.

איך הגעת לתחום? תמיד נמשכתי לטבע, לסביבה, כבר בתואר הראשון בדקתי מה הכדאיות
הכלכלית של הקמת תחנות כוח שחומר הגלם שלהן הוא צמיגים שלא ניתן למחזר. כשהתחלתי תואר
שני, פנה אלי פרופ' מרדכי שכטר, כלכלן סביבה, הוא הביא את כלכלת הסביבה לארץ לפני שנים רבות,
שאכתוב עבודת תזה בתחום של כלכלת הסביבה. כמובן שנרתמתי לעשות זאת ומאז הכל היסטוריה. 

בונוסים בעבודה: פרסום מאמר, כתבה, והפנמת הידע שאותו אנו מייצרים זה הבונוס העיקרי. כחלק
מעיסוקי אני מרצה לכלכלת סביבה וניתוח עלות תועלת ונרגשת לראות את הסטודנטים מתעניינים

בחומר ומפנימים אותו. זה סיפוק מרגש. 

טרנד עכשיווי בתחום המחקר שלך: כולם מדברים על פלסטיק, מיקרופלסטיק, ננופלסטיק ובצדק.
צריך להפנים שהפלסטיק שבו אנחנו משתמשים חוזר אלינו דרך המים, הדגים שאנחנו אוכלים ועוד. 

 הידעתם שבבדיקות שעשו מצאו שב 83% ממי הברז שאנחנו שותים נמצא עובדה מפתיעה על...
מיקרופלסטיק? אז אולי נעבור למים מינרלים? אז... בבדיקות שעשו במים מינרלים נמצא שב 90%

מבקבוקי המים המינרלים יש גם מיקרופלסטיק.

בתור כלכלנית סביבה כיצד לדעתך עלינו לערוך חשבון נפש לקראת יום כיפור?
כל אחד משתמש, מנצל, לוקח מהטבע ומהסביבה את מה שהוא יכול. זה הזמן לחשוב איך אפשר

להחזיר לסביבה. 

כתבות שבהם שירי מופיעה: כמה שווה לנו הים?, יש הרבה דגים בים?, כמה שווה לך חוף נקי?, כמה
תהיו מוכנים לשלם כדי להציל את חוף הים?, כמה כסף שווה נוף ירוק?

shiri.zemahshamir@idc.ac.il    תשמרו על קשר עם שירי: אשמח לענות על כל שאלה

שירי מאחלת לך שנה טובה, ירוקה, מקיימת וסביבתית

עמ"ר ברשת

אז אם גם אתם מזועזעים מהמחיר הסביבתי הכבד של ארוחת החג, ומחפשים לאן לברוח בחגים, מה
דעתכם על היעד החדש בעל השם המאוד מפתה "איי האשפה"?

ואם גם ממש תאהבו אתם יכולים להפוך להיות אזרחים בו.

הרעיון הוא כמובן לא ליישב את איי האשפה, אלא בעצם לצמצם או להכחיד אותם, ובעיקר – לוודא
שהמדינה החדשה לא תוסיף להתפתח ולגדול. הקמפיין הבינלאומי מבקש להפנות זרקור אל נושא

כמויות הפלסטיק ההולכות ומצטברות באוקיינוסים. 

לאתר זווית בחינוך

ActiveTrail נשלח באמצעות תוכנת
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http://www.zavit.org.il/להמציא-את-הגלגל-מחדש/
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http://education.zavit.org.il/סכנה-ברורה-ומוחשית/
http://education.zavit.org.il/סכנה-ברורה-ומוחשית/
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לא הכל דבש
מקווים לשנה מתוקה

המדאיגה התופעה ובינתיים לומדים להכיר את

כתבה זו מתורגמת גם לערבית!

האם בחג הבא נאכל דגים שגדלו
במעבדה?

שנהיה לראש ולא לזנב 
גם אם מדובר על דג מתורבת

המחיר הסביבתי של ארוחת החג
השנה, במקום לחשב כמה קלוריות חבויות
בארוחת ראש השנה, בואו נחשב גם כמה גזי
חממה כרוכים בייצור חומרי הגלם לארוחה

מי במים ומי באש
האם הקדשת מחשבה בחשבון נפש של יום

הכיפורים גם לדרך שבה גורל בני האדם והעולם
שזורים זה בזה?

ננושרשרת וסוכה לתפארת
הצעה למערך שיעור שיעיף לתלמידים שלכם

את הסכך!

כתבה זו מתורגמת גם לערבית!

14 בספטמבר: 
יום הניקיון הבינ"ל ויום ניקיון חופים

יש מחיר גם לפשעים נגד הסביבה 
ותלמידים מעל לגיל 16 יכולים לסייע באכיפה

16 בספטמבר: היום הבינלאומי להגנה על
שכבת האוזון

פעילות מעולה שיכולה לסגור עבורך
חור קטן במערכת

21 בספטמבר: יום אפס פליטות

הזדמנות מעולה לחשוף את התלמידים
למיזם,ששואף לעבור מייצור אנרגיה מדלק
מאובנים לייצור של 100% אנרגיה ממקורות

מתחדשים.
וכמובן שיש גם גאווה ישראלית

22 בספטמבר: יום ללא מכוניות

הזיהום ממכוניות הוא כה בעייתי
עד שמומלץ לחגוג יום כיפור שני

29 בספטמבר: יום חג לאופניים

התלמידים בטוחים שיום כיפור הוא חג
האופניים? לרגל יום ההולדת של כלי התחבורה
הדוגלגלי הגיע הזמן לחשוף עליו עוד כמה

עובדות בכיתה

סכנה ברורה ומוחשית

התלמידים מספרים לכם היכן טיילו בחופש או
מאילו יעדים הם מתכוונים להתרחק בחופשת

חגי תשרי ?
נצלו את ההזדמנות לשוחח איתם על שני
נושאים שעשו לא מעט כותרות בשבועות

האחרונים: על הקשר שבין עכברת לשינוי אקלים

טרור אקולוגי

אקטואליה סביבתית

Israel | | 6775323 | קהילת ניויורק 19 | תלאביב | www.isees.org.il  האגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה
036200025

הסר | דווח כספאם

זווית חדשה להוראת מדע וסביבה בכיתה

איך עבר השבוע הראשון ללימודים? שמחת לחזור לכיתה? לתלמידים?

אנחנו בזווית בחינוך מתרגשים עבורך, ומקווים שנוכל ללוות אותך לאורך כל השנה עם מגוון
של הצעות ורעיונות למערכי שיעור ופעילויות. כדי שנוכל לעשות זאת באופן המיטבי ביותר,
ניצלנו את חופשת הקיץ להתעדכן בתוכנית הלימודים המעודכנת לחטיבת הביניים, ובקרוב

מאוד צפויים לעלות לאתר מערכי שיעור שישתדלו לענות על דרישות התוכנית.
בנוסף, רצינו לעדכן אותך בשינוי קטן שערכנו באתר. הוספנו לחלק מהכתבות תגיות: תגית
אדומה – הכתבה כוללת מערך שיעור או פעילות, תגית סגולה – קיים תרגום לערבית,

ותגית צהובה – הכתבה מתאימה גם לשיעורי חינוך.

בניוזלטר זה קיבצנו עבורך כתבות ופעילויות בסימן החגים, שיתאימו מאוד לחודש ספטמבר
הקצר בימי לימוד. הכתבות והפעילויות מזמנות חשבון נפש ודיון במחיר הסביבתי של ארוחת

החג.

נשמח לשמוע ממך
בסופה של כל ידיעה ישנה תיבה ובה מקום למשוב שלך על המערכים הקיימים, לרעיונות

למערכים נוספים והצעות ייעול.
zavit.edu@isees.org.il :בנוסף ניתן לפנות אלינו בכתובת המייל

שנה טובה ירוקה ופורייה,
צוות זווית בחינוך

לאתר זווית בחינוך

הניוזלטר עמוס כל טוב,
לכן מומלץ לפתוח אותו בחלון נפרד

כתבות ופעילויות בסימן חגי תשרי

היומן המדעיסביבתי שלך

חינוך סביבתי מזווית שונה

לחשוב כמו מדען

 ד"ר שירי צמח שמיר   מומחית לכלכלת סביבה
מבית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי הרצליה 

מה עושה מומחית לכלכלת סביבה? 
כלכלן סביבה יכול לעסוק במגוון רחב של נושאים – מציאת פתרונות לבעיות סביבתיות כמו  זיהום אוויר,
זיהום ים, מחסור במשקעים ועוד, כמו כן, הערכה כלכלית של נזקים סביבתיים, בדיקת יעילות כלכלית
– חברתית – סביבתית של כלי מדיניות כלכליים, ובעצם כל בעיה סביבתית יכולה להימדד ע"י כלכלן

סביבה.
אחד התפקידים העיקריים של כלכלן סביבה הוא לגשר על הפער בין אנשי הסביבה לבין קובעי
המדיניות. כולם מבינים שפה אחת – כסף. אנשי הסביבה רוצים לקדם שמירה על הסביבה וכלכלן
הסביבה מעביר את הערכים הללו לערכים כספיים, כך שמקבלי ההחלטות (משרד האוצר, המשרד

להגנת הסביבה, משרד האנרגיה ועוד) יכולים לעשות ניתוח עלות תועלת לפרויקטים כאלו. 

תחומי מחקר שלך: תחומי המחקר שלי הם מגוונים – הערכה כלכלית של שירותי מערכת אקולוגית
ימית, יבשתית, עירונית ועוד, הערכה כלכלית של המגוון הביולוגי, חשבונאות לאומית ירוקה, ניתוח עלות
יעילות של פתרונות מבוססי טבע ועוד. הכלכלה הקלאסית בשילוב כלכלת סביבה וכלכלה אקולוגית

מספקת לי כלים רבים לטיפול בבעיות סביבתיות רבות. 

מדי עבודה: מחקר אפשר לעשות בכל מקום, במשרד, בבית, בחו"ל. לכן, מדי העבודה שלי הם
הבגדים שאני לובשת. כשאני מלמדת או מקיימת פגישות עבודה אז אני משתדלת להתלבש קצת יותר

חגיגי.

איך הגעת לתחום? תמיד נמשכתי לטבע, לסביבה, כבר בתואר הראשון בדקתי מה הכדאיות
הכלכלית של הקמת תחנות כוח שחומר הגלם שלהן הוא צמיגים שלא ניתן למחזר. כשהתחלתי תואר
שני, פנה אלי פרופ' מרדכי שכטר, כלכלן סביבה, הוא הביא את כלכלת הסביבה לארץ לפני שנים רבות,
שאכתוב עבודת תזה בתחום של כלכלת הסביבה. כמובן שנרתמתי לעשות זאת ומאז הכל היסטוריה. 

בונוסים בעבודה: פרסום מאמר, כתבה, והפנמת הידע שאותו אנו מייצרים זה הבונוס העיקרי. כחלק
מעיסוקי אני מרצה לכלכלת סביבה וניתוח עלות תועלת ונרגשת לראות את הסטודנטים מתעניינים

בחומר ומפנימים אותו. זה סיפוק מרגש. 

טרנד עכשיווי בתחום המחקר שלך: כולם מדברים על פלסטיק, מיקרופלסטיק, ננופלסטיק ובצדק.
צריך להפנים שהפלסטיק שבו אנחנו משתמשים חוזר אלינו דרך המים, הדגים שאנחנו אוכלים ועוד. 

 הידעתם שבבדיקות שעשו מצאו שב 83% ממי הברז שאנחנו שותים נמצא עובדה מפתיעה על...
מיקרופלסטיק? אז אולי נעבור למים מינרלים? אז... בבדיקות שעשו במים מינרלים נמצא שב 90%

מבקבוקי המים המינרלים יש גם מיקרופלסטיק.

בתור כלכלנית סביבה כיצד לדעתך עלינו לערוך חשבון נפש לקראת יום כיפור?
כל אחד משתמש, מנצל, לוקח מהטבע ומהסביבה את מה שהוא יכול. זה הזמן לחשוב איך אפשר

להחזיר לסביבה. 

כתבות שבהם שירי מופיעה: כמה שווה לנו הים?, יש הרבה דגים בים?, כמה שווה לך חוף נקי?, כמה
תהיו מוכנים לשלם כדי להציל את חוף הים?, כמה כסף שווה נוף ירוק?

shiri.zemahshamir@idc.ac.il    תשמרו על קשר עם שירי: אשמח לענות על כל שאלה

שירי מאחלת לך שנה טובה, ירוקה, מקיימת וסביבתית

עמ"ר ברשת

אז אם גם אתם מזועזעים מהמחיר הסביבתי הכבד של ארוחת החג, ומחפשים לאן לברוח בחגים, מה
דעתכם על היעד החדש בעל השם המאוד מפתה "איי האשפה"?

ואם גם ממש תאהבו אתם יכולים להפוך להיות אזרחים בו.

הרעיון הוא כמובן לא ליישב את איי האשפה, אלא בעצם לצמצם או להכחיד אותם, ובעיקר – לוודא
שהמדינה החדשה לא תוסיף להתפתח ולגדול. הקמפיין הבינלאומי מבקש להפנות זרקור אל נושא

כמויות הפלסטיק ההולכות ומצטברות באוקיינוסים. 

לאתר זווית בחינוך

ActiveTrail נשלח באמצעות תוכנת
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לא הכל דבש
מקווים לשנה מתוקה

המדאיגה התופעה ובינתיים לומדים להכיר את

כתבה זו מתורגמת גם לערבית!

האם בחג הבא נאכל דגים שגדלו
במעבדה?

שנהיה לראש ולא לזנב 
גם אם מדובר על דג מתורבת

המחיר הסביבתי של ארוחת החג
השנה, במקום לחשב כמה קלוריות חבויות
בארוחת ראש השנה, בואו נחשב גם כמה גזי
חממה כרוכים בייצור חומרי הגלם לארוחה

מי במים ומי באש
האם הקדשת מחשבה בחשבון נפש של יום

הכיפורים גם לדרך שבה גורל בני האדם והעולם
שזורים זה בזה?

ננושרשרת וסוכה לתפארת
הצעה למערך שיעור שיעיף לתלמידים שלכם

את הסכך!

כתבה זו מתורגמת גם לערבית!

14 בספטמבר: 
יום הניקיון הבינ"ל ויום ניקיון חופים

יש מחיר גם לפשעים נגד הסביבה 
ותלמידים מעל לגיל 16 יכולים לסייע באכיפה

16 בספטמבר: היום הבינלאומי להגנה על
שכבת האוזון

פעילות מעולה שיכולה לסגור עבורך
חור קטן במערכת

21 בספטמבר: יום אפס פליטות

הזדמנות מעולה לחשוף את התלמידים
למיזם,ששואף לעבור מייצור אנרגיה מדלק
מאובנים לייצור של 100% אנרגיה ממקורות

מתחדשים.
וכמובן שיש גם גאווה ישראלית

22 בספטמבר: יום ללא מכוניות

הזיהום ממכוניות הוא כה בעייתי
עד שמומלץ לחגוג יום כיפור שני

29 בספטמבר: יום חג לאופניים

התלמידים בטוחים שיום כיפור הוא חג
האופניים? לרגל יום ההולדת של כלי התחבורה
הדוגלגלי הגיע הזמן לחשוף עליו עוד כמה

עובדות בכיתה

סכנה ברורה ומוחשית

התלמידים מספרים לכם היכן טיילו בחופש או
מאילו יעדים הם מתכוונים להתרחק בחופשת

חגי תשרי ?
נצלו את ההזדמנות לשוחח איתם על שני
נושאים שעשו לא מעט כותרות בשבועות

האחרונים: על הקשר שבין עכברת לשינוי אקלים

טרור אקולוגי

אקטואליה סביבתית
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הסר | דווח כספאם

זווית חדשה להוראת מדע וסביבה בכיתה

איך עבר השבוע הראשון ללימודים? שמחת לחזור לכיתה? לתלמידים?

אנחנו בזווית בחינוך מתרגשים עבורך, ומקווים שנוכל ללוות אותך לאורך כל השנה עם מגוון
של הצעות ורעיונות למערכי שיעור ופעילויות. כדי שנוכל לעשות זאת באופן המיטבי ביותר,
ניצלנו את חופשת הקיץ להתעדכן בתוכנית הלימודים המעודכנת לחטיבת הביניים, ובקרוב

מאוד צפויים לעלות לאתר מערכי שיעור שישתדלו לענות על דרישות התוכנית.
בנוסף, רצינו לעדכן אותך בשינוי קטן שערכנו באתר. הוספנו לחלק מהכתבות תגיות: תגית
אדומה – הכתבה כוללת מערך שיעור או פעילות, תגית סגולה – קיים תרגום לערבית,

ותגית צהובה – הכתבה מתאימה גם לשיעורי חינוך.

בניוזלטר זה קיבצנו עבורך כתבות ופעילויות בסימן החגים, שיתאימו מאוד לחודש ספטמבר
הקצר בימי לימוד. הכתבות והפעילויות מזמנות חשבון נפש ודיון במחיר הסביבתי של ארוחת

החג.

נשמח לשמוע ממך
בסופה של כל ידיעה ישנה תיבה ובה מקום למשוב שלך על המערכים הקיימים, לרעיונות

למערכים נוספים והצעות ייעול.
zavit.edu@isees.org.il :בנוסף ניתן לפנות אלינו בכתובת המייל

שנה טובה ירוקה ופורייה,
צוות זווית בחינוך

לאתר זווית בחינוך

הניוזלטר עמוס כל טוב,
לכן מומלץ לפתוח אותו בחלון נפרד

כתבות ופעילויות בסימן חגי תשרי

היומן המדעיסביבתי שלך

חינוך סביבתי מזווית שונה

לחשוב כמו מדען

 ד"ר שירי צמח שמיר   מומחית לכלכלת סביבה
מבית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי הרצליה 

מה עושה מומחית לכלכלת סביבה? 
כלכלן סביבה יכול לעסוק במגוון רחב של נושאים – מציאת פתרונות לבעיות סביבתיות כמו  זיהום אוויר,
זיהום ים, מחסור במשקעים ועוד, כמו כן, הערכה כלכלית של נזקים סביבתיים, בדיקת יעילות כלכלית
– חברתית – סביבתית של כלי מדיניות כלכליים, ובעצם כל בעיה סביבתית יכולה להימדד ע"י כלכלן

סביבה.
אחד התפקידים העיקריים של כלכלן סביבה הוא לגשר על הפער בין אנשי הסביבה לבין קובעי
המדיניות. כולם מבינים שפה אחת – כסף. אנשי הסביבה רוצים לקדם שמירה על הסביבה וכלכלן
הסביבה מעביר את הערכים הללו לערכים כספיים, כך שמקבלי ההחלטות (משרד האוצר, המשרד

להגנת הסביבה, משרד האנרגיה ועוד) יכולים לעשות ניתוח עלות תועלת לפרויקטים כאלו. 

תחומי מחקר שלך: תחומי המחקר שלי הם מגוונים – הערכה כלכלית של שירותי מערכת אקולוגית
ימית, יבשתית, עירונית ועוד, הערכה כלכלית של המגוון הביולוגי, חשבונאות לאומית ירוקה, ניתוח עלות
יעילות של פתרונות מבוססי טבע ועוד. הכלכלה הקלאסית בשילוב כלכלת סביבה וכלכלה אקולוגית

מספקת לי כלים רבים לטיפול בבעיות סביבתיות רבות. 

מדי עבודה: מחקר אפשר לעשות בכל מקום, במשרד, בבית, בחו"ל. לכן, מדי העבודה שלי הם
הבגדים שאני לובשת. כשאני מלמדת או מקיימת פגישות עבודה אז אני משתדלת להתלבש קצת יותר

חגיגי.

איך הגעת לתחום? תמיד נמשכתי לטבע, לסביבה, כבר בתואר הראשון בדקתי מה הכדאיות
הכלכלית של הקמת תחנות כוח שחומר הגלם שלהן הוא צמיגים שלא ניתן למחזר. כשהתחלתי תואר
שני, פנה אלי פרופ' מרדכי שכטר, כלכלן סביבה, הוא הביא את כלכלת הסביבה לארץ לפני שנים רבות,
שאכתוב עבודת תזה בתחום של כלכלת הסביבה. כמובן שנרתמתי לעשות זאת ומאז הכל היסטוריה. 

בונוסים בעבודה: פרסום מאמר, כתבה, והפנמת הידע שאותו אנו מייצרים זה הבונוס העיקרי. כחלק
מעיסוקי אני מרצה לכלכלת סביבה וניתוח עלות תועלת ונרגשת לראות את הסטודנטים מתעניינים

בחומר ומפנימים אותו. זה סיפוק מרגש. 

טרנד עכשיווי בתחום המחקר שלך: כולם מדברים על פלסטיק, מיקרופלסטיק, ננופלסטיק ובצדק.
צריך להפנים שהפלסטיק שבו אנחנו משתמשים חוזר אלינו דרך המים, הדגים שאנחנו אוכלים ועוד. 

 הידעתם שבבדיקות שעשו מצאו שב 83% ממי הברז שאנחנו שותים נמצא עובדה מפתיעה על...
מיקרופלסטיק? אז אולי נעבור למים מינרלים? אז... בבדיקות שעשו במים מינרלים נמצא שב 90%

מבקבוקי המים המינרלים יש גם מיקרופלסטיק.

בתור כלכלנית סביבה כיצד לדעתך עלינו לערוך חשבון נפש לקראת יום כיפור?
כל אחד משתמש, מנצל, לוקח מהטבע ומהסביבה את מה שהוא יכול. זה הזמן לחשוב איך אפשר

להחזיר לסביבה. 

כתבות שבהם שירי מופיעה: כמה שווה לנו הים?, יש הרבה דגים בים?, כמה שווה לך חוף נקי?, כמה
תהיו מוכנים לשלם כדי להציל את חוף הים?, כמה כסף שווה נוף ירוק?

shiri.zemahshamir@idc.ac.il    תשמרו על קשר עם שירי: אשמח לענות על כל שאלה

שירי מאחלת לך שנה טובה, ירוקה, מקיימת וסביבתית

עמ"ר ברשת

אז אם גם אתם מזועזעים מהמחיר הסביבתי הכבד של ארוחת החג, ומחפשים לאן לברוח בחגים, מה
דעתכם על היעד החדש בעל השם המאוד מפתה "איי האשפה"?

ואם גם ממש תאהבו אתם יכולים להפוך להיות אזרחים בו.

הרעיון הוא כמובן לא ליישב את איי האשפה, אלא בעצם לצמצם או להכחיד אותם, ובעיקר – לוודא
שהמדינה החדשה לא תוסיף להתפתח ולגדול. הקמפיין הבינלאומי מבקש להפנות זרקור אל נושא

כמויות הפלסטיק ההולכות ומצטברות באוקיינוסים. 

לאתר זווית בחינוך
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