
 "השטחים הפתוחים הם הבית שלי"
 התכנית החינוכית קהילתית במרחב שקמה

 !חוגגת עשור
 

 
 19.2.17  

 גן לאומי אשקלון  

 עשור לתכנית שקמה

 קהילתית-תכנית חינוכית
 'כלל תלמידי כיתות ו –משתתפים 

 

 :מהלך היום

 בגן הלאומיבתחנות סיור 

 טקס קצר

 

 רכזת התכנית –עברון רחל 

 :בתכניתהספר השותפים בתי 



 נחל שקמה יהווה מערכת סביבתית שתפעל תוך שילוב ואיזון בין  מרחב : המרחבחזון 
 .לדורותהייחודי שמירה על אופיו שתאפשר , קיימותהתושבים והסביבה בדרך של צרכי 

 התכנית החינוכית קהילתית במרחב שקמה

 "השטחים הפתוחים הם הבית שלי"

 !חוגגת עשור

 !ואתם מוזמנים לחגוג עמנו

 .בגן לאומי אשקלון" יום שיא"נקיים  19.2.17ביום ראשון 

 .מבתי הספר השותפים בתכנית' ביום זה ישתתפו תלמידי כיתות ו
 :תכנית היום

 .סיור בתחנות בגן, הגעה לגן הלאומי   12:00 – 9:00

 .ברכות וחלוקת תעודות, התכנסות בחניון הלילה 12:45 – 12:00

 פיזור 13:00

 !נשמח לראותכם  

 רכזת התכנית –רחל עברון   



 בתחנותפועלים 

 ,  שאבנו מים מהבאר

 ,דנו בשימוש מושכל במשאבי טבע

התנסינו בפעילויות בנושא יחסי גומלין  

 .בין האדם לסביבה



 הולכים ונהנים

כל בית ספר  

קיבל חולצה  

 בצבע אחר



 כותבים ברכות

 כתבנו ברכות ואיחולים למרחב שקמה

 של השנה הבאה' ולתלמידי כיתות ד

 "מרחב שקמה הבית שלי"ל
במהלך שלוש השנים האחרונות מכיתה  

מרחב  "לקחנו חלק פעיל בפרויקט ' ד

הכרנו את המרחב  ". שקמה הבית שלי

, ממה'גחירבה : כמו, וטיילנו בשמורותיו

,  זיקים, שמורת פורה, בריכת דורות

 ...כרמיה ועוד

,  הדרכנו תלמידים בסיורים שונים

 .טיפחנו את השמורות ולמדנו רבות

הטבע  : נחשפנו לטבע במלוא הדרו

פרחים והמון  , סלעים, הגדוש בצמחים

 .בעלי חיים

תודה לרשות הטבע והגנים על 

ההזדמנות שניתנה לנו להשתתף  

אין ספק כי נזכור חוויה זו  , בפרויקט

במהלך השנים כחוויה לימודית  

 .משמעותית

ברצוננו לאחל למרחב שקמה  , לסיום

שתמשיך להיות מקום מלא בטבע יופי  

שמרחביך יהיו תמיד מלאים  , ונוף

שבעלי  , במטיילים שמחים ומחויכים

,  חיים ירוצו בין שביליך בהנאה ובביטחון

ושהצמחים והפרחים ימשיכו לפרוח 

 .ולגרום הנאה לכל

 ,מודים מקרב לב

 .בית ספר רבקה גובר נהורה' שכבה ו



 כותבים ברכות
 שקמהשיר למרחב 

 ז"שער הנגב תשע' שכבה ו

 
 ,שקמה מגוון חיותבמרחב 

 ,ישנם עצים וגם חולות
 ,כולם את עצמם מתאימים

 .לתנאים המיוחדים
  

 ,שקמה מקום פורחמרחב 
 ,בלב עושה שמחלי 

 ,מושלם לטיוליםמקום 
 .לטף וגם לקשישיםגם 

  
 ,במרחב שקמה חוקים רבים

 ,מטרתם לשמור על החיים
 אסור לסטות מן השבילים
 ואסור לקטוף את הפרחים

 מצייתים לחוקים
 .ונהנים מהדרכים

  
 ,טיילנו במרחב שקמההשנה 

 ,למדנו על האזור והסביבה
 ,היו לנו חוויות רבות

 .מעניינות ומהנות

 ,תודה לרשות הטבע והגנים
 .בזכותכם למדנו דברים חדשים

 ,את הטבע לאהוב ולהכיר
 .ואת הארץ הטובה לחרוש לרוחבה

 .אותנו דור המסך הצלחתם להקי
 .מהכורסה הנוחה ושלל המשחקים

 ,להכיר את כרמיה וגם את זיקים
 .עקבות וציפורים,לעקוב אחר פרח 

  בשמורת פורה מתקיימת צעדה
 .שלנו היא מסורת במועצה

 ס הרב קוק"בי,  כהןאורי 



 מתכנסים



 מברכים

 נציגי בתי הספר מברכים את מרחב שקמה  

ההדרכה קורא את  צוות 

"  האמנה לשמירת טבע"

 והתלמידים חוזרים אחריהם

 מסירת התעודות למחנכות

מברך בשם   מיטרניר איל "ד

 רשות הטבע והגנים



 ...ובסוף מודים
 ומר דני מורביה שוסטרמר אלון : האזוריות שער הנגב ולכישלראשי המועצות; 

וצוותיהם אנפנגראורי מלול וצביה : למנהלי מחלקות החינוך במועצות; 

למשרד להגנת הסביבה ולמנהלת השקמה שתומכת ומעודדת את הפעילות כבר עשור; 

שבחופשת לידה הצטרפה אלינו , מן'להדס נגר תורג; מירב סעדון ואלון גור, גראלהדרורית , ענת רגב: למנהלי בתי הספר

 ;רונית ולאו, אוסנת, יעל, איילת, גלית, כרמי: לעמותת כלנית ולהורים שסייעו בהסעות, (...עם ירדן הקטנה)

ולכל  ; תמי ומירי, קארין, אלינור, הודיה; אורלי, קרן, ניצה, עדי, נגה: ז"תשע' לרכזות התכנית בבתי הספר ולמחנכות כיתות ו

 ...אבות בית, סייעות, מזכירות, מחנכות כלל הכיתות –צוותי בתי הספר השותפים 

שסייעו רבות להצלחת היום בהערותיהן המועילות, למחנכות שהשתתפו ביום השיא בשנה שעברה!!! 

 מדיקארדלבן סיני ולאורטל; 

אייל  , שרון גולן הרשקוביץ, אורי ארליך: ולתחום חינוך וקהילה במחוז מרכז, לאגף חינוך וקהילה ברשות הטבע והגנים

 ;ונעמה דרור מיטרני

 ולעובדים שסייעו בפועל ביום , בוכניק מנהל הגןעומרי שתמיד נרתם לסייע ובראשו , על כל עובדיולצוות גן לאומי אשקלון

 ;ואביתר גנאדי, דניאל: השיא

 קובי סופר וכל צוות המרחב, ברק שחם מנהל המרחב: ג"ברטלמרחב חוף; 

אלי ורומי, יבגניה, תמר, מרים, דליה, מימון, יעקב, הילה, שירה, מלכה: למדריכים; 

 

תלמידי בתי הספר במרחב שקמה –האזרחים של מחר  –אבל הכי חשובים , ואחרונים. 


