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  10.28.4מיום  2009במניין לשנת  3 –ועדת איכות הסביבה  ה  תרשומת

  

  ר הוועדה"יו –אלון בנדט : נוכחים
  חברת וועדה –חנה חרמש   
  מזכירת הוועדה –עדי נופר   
  הורניק יורם  
    

  חברת וועדה –איריס חיימי   :חסרים
  חברת ועדה–סרף אורית א

  חברת וועדה ונציגת נגב בר קיימא –בלהה גבעון   
  חבר וועדה –יעקב שנחה   
  חינוך' מנהלת מח –בתיה הרפז   
  רכזת מיחזור במשרד להגנת הסביבה –חגית ציוני   

  
  .ברחבי הכפר, מנהל כפר הנוער אשל הנשיא, התקיים בהדרכת זאב מילרהסיור 

  
פעולות הנעשות בכפר ונערך דיון על רעיונות לעתיד לשיתוף פעולה בין זאב מילר פותח בסיקור כללי של 

  :להבים לאשל הנשיא
  

מורה בבית הספר שהתעסקה על שכבת חטיבת הביניים , אתיש שחר –" שחק ירוק"  –שחק  •
 .בנשוא סביבה ופרסמה עיתון בנושא

 .באחריות נציג הוועדה ומורה מאשל הנשיא –מנהיגות סביבתית  •

לרתום את . ל"צריך להתחיל ולהטמיע שם את הנושאים הנ, ס ולגנים"לחבור לבי – ס יסודי"בי •
יום עבודה יכול להיות בגן הילדים בתוכנית של . החברה הגדולים לטובת החברה הקטנים

 .הכשרת ילדים אלו להוביל בגני הילדים

ות הסביבתית מרבית הילדים שייבחרו להיות במנהיג –ליות אצופים והפעלות בלתי פורמ, ס"מתנ •
 .ופעם בשבוע יעסקו בפעילות סביבתית, יהיו פעילים במסגרות אלו

לא חייב להיות קשור לנושא מיחזור אלא בנושאים .כל טיול שיוצא יהיה קשור למשהו סביבתי
נציג הורים ונציג אשל , נציג חינוך, הצופיםנציג . אפשר לפתוח הרבה תחומים. סביבתיים שונים

הנשיא מתכנסים ושולחים רעיונות ומתוכם נבחר נושא או שניים שבהם מתמקדים ושבטוח 
  .להכין שרט בנושא סביבתי. אפשר להשתמש בכלים שלנו פה בכפר. שנצליח בהם

 .הכנת ייחורים ופיתוח צמחים –הקמת גינה  •

  
עדיין מחפש את הקטע שיסגור את נושא העברת . בל אותםאני מאמץ את דבריך ומק  אלון בנדט

נוצר  .חיבור בין מבוגרים לנוער הוא חיבור שעובד. י הפעלה לילדים"המסר לילדים ע
  .קשר

  

אני מאמין בו כי יש להם ראש . צריך לזרום עם הראש של הילדים. צריך לקבוע עקרונות  זאב מילר
כמו תחרות של . ת להם לבחור רעיונותצריך לקחת את המנהיגות הסביבתית ולת. טוב

. הילדים אוהבים לעדות זאת. חיבור שירים בנושא סביבתי, וידאו קליפים בנושאי סביבה
  .צריך תהליך שיבנה

  
  ?איך הלוז  אלון בנדט

  
  
  



  
  

, הוועדה תיפגש אם אתי שחר. אם זה משהו שרוצים לשנה הבאה אז רצוי בחודש מאי  זאב מילר
אנחנו נבצע . נכין ברושור לרישום מראש לחודש ספטמבר. לדיםי 4-5-ניזום פנייה ל

הם צריכים . וכשזה יהיה טוב ואיכותי ירצו להצטרף עוד ילדים" קטן"פעולות עם הילדים ב
  .מניסיוני כל פרוייקט שרדפנו אחרי ילדים גורלו היה כשלון. לחזר אחרינו

  
בני הנוער ואתי שחר על מנת שתהיה אתה תתאם את הפגישה עם . נוציא זימון לפגישה  אלון בנדט

  .סינכרוניזציה
  

  
  
  


