
פליאה
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תשרי תשע”ה

תיקון עולםתרבות צריכהתרבות אדםמגוון ביולוגי

שלום לכם שותפות ושותפים יקרים!
שמחים  אנו  החדשה  השנה  עלינו  בפרוש 
להציג בפניכם את הגיליון הראשון של “עלון 
בשביל החינוך- בשביל חוף הכרמל”. מטרת 
וכלים  העלון לאפשר לכם מרחב להשראה 
יצירתיים לשילוב הנושאים בתכנית הלימודים 

ובפעילות השוטפת. 
בפליאה  בחרנו 
המרכזי  כנושא 
הראשון  בגיליון 

היוצא ערב ראש השנה, תשע”ה. 
פליאה, יותר מאשר ספק, היא שורשו של הידע. אין כמו 
הפליאה כדי לעורר את הרצון והסקרנות ללמידה, לחוויה 
רגשית וקוגניטיבית. בכל גיליון השנה יובא אחד מעמודי 
התווך של מיזם “בשביל חוף הכרמל”. אנו מזמינים אתכם 
זוהי  הגיליונות הבאים.  ולהשתתף בכתיבת  לקחת חלק 
וחומרים  תמונות  פעילויות,  מחשבות,  לחלוק  הזדמנות 

נוספים. 

הפליאה הינה יותר מרגש, היא דרך הבנה,
תובנה אל תוך משמעות גדולה ועצומה מאתנו 

מה בגיליון

דו-ירחון חינוך של המועצה האזורית חוף הכרמל בשיתוף הרשת הירוקה

הר תש הירוקה
חינוך לקיימות

משרד החינוך

אחד המשפטים היותר מרגשים שקראתי בשנים האחרונות בנוגע לחינוך מגיע דוקא 
מספר ילדים שקראתי פעמים רבות לבנים שלי: “תלמד לא להצליח או שלא תצליח 

ללמוד”. )מתוך “תומס ואני” מאת ד”ר טל בן שחר ושירלי יובל(.
כדי ללמוד לא להצליח צריך לזמן לילדים שלנו המון התנסויות ודרכי למידה שונות. 

השביל שרקמנו וסללנו יחד בשנה ויותר האחרונות מאפשר מסע חינוכי כזה.
החינוך  ממשרד  גבית  רוח  הרבה  עם  והשייכות  הקיימות  בנושא  רב  זמן  השקענו 

ושותפים רבים בראשם הרשת הירוקה.
עכשיו זה בידיים של כל אחד ואחת מאיתנו, בואו נעז, בואו נתחייב לעצמינו שפעם 
שלי  לתלמידים  ומאפשר/ת  הקירות  מארבעת  יוצאת  או  יוצא  אני  לפחות  בשבוע 

חוויה אחרת כדי שיצליחו וירצו ללמוד.
אם אתם צריכים מלווה רק תגידו...

שתהיה לכולנו שנה טובה.
דני גילדין וצוות אגף החינוך

ברכת אגף החינוך

דברי פתיחה  
וברכה

הפליאה לא 
רק מהטבע

על הפליאה

פעילות ושירי 
פליאה

מן המקורות

קישורי פליאה

אצלנו בשביל
בוסתן תם

צילומים:
שקיעה- איריס ארבל, עמותת 

אקואושן.  שלדג לבן חזה- רונן 
וטורי, מעגנים.

שאר הצילומים : דניאל גטניו.
עריכה: ד”ר יעל ברקי-גטניו, 

“הרשת הירוקה”

שנה טובה
לכל משפחת החינוך בחוף 

הכרמל

מאחלים :
כרמל סלע, אורן עזרד ומודי ברכה

ראש המועצה וסגניו

שנה טובה
לכל משפחת החינוך בחוף 

הכרמל

מאחלים :
כרמל סלע, אורן עזרד ומודי ברכה

ראש המועצה וסגניו

שנה של 
משמעות ערכים 
והרבה שמחה 

מאחלים צוות המפקחים 
הדס ריבנוביץ, ראובן לייבל

רחל תרזי, גבי אמסלם,
ורדה לבנה ואפרת אדרי
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על הפליאה
הפליאה הינה אותה השתוממות, הערכה, התפעלות, 
הכרה שאנו חלק ממשהו גדול ומופלא שלעולם לא 
נשכיל להבין אותו באמת. היא מובילה לענווה ולהיפך 
וגם  ידע  לפני  מובילה לפליאה. פליאה באה  הענווה 
שממנו  הזרע  היא  פליאה  הרבה.  שיודעים  אחרי 
על  ושמירה  דאגה  אכפתיות,  כבוד,  אהבה,  צומחים 
הסביבה. חינוך לקיימות הינו במהותו חינוך להערכה 
הקצב,  את  להאט  נדרשים  אנו  החיים.  של  והוקרה 
לצאת החוצה, לחדד חושים, להתבונן, לשהות, לחוות, 
להיות. זוהי הזמנה להקשבה- לטבע ולזולת, הקשבה 

שאין בה ביקורתיות אלא סקרנות. 
העולם  על  להסתכל  יכולים  שאנו  לכך  מודעים  אנו 
בשתי דרכים – בדרך  ההיגיון ובדרך של פליאה. בדרך 
ולהתאים את העולם  הראשונה, אנו מנסים להסביר 
לתבניות החשיבה שלנו; בשנייה אנו שואפים להגמיש 

את חשיבתנו ולהתאימה לעולם.
של  בדרך  רק  לא  העולם,  את  לפגוש  יוצאים  אנו 
כדאיות, אלא גם בדרך של פליאה. בדרך הראשונה 
אנו צוברים מידע בכדי לשלוט;  בשנייה – אנו מעמיקים 
את הערכתנו בכדי להגיב. כוח הוא השפה של כדאיות; 

שירה היא השפה של פליאה.
כדי  שלנו,  הידע  את  להרחיב  מחפשים  אנו  כאשר 
ומוזר.  זר  הופך  העולם   – לכוח  תאוותינו  את  למלא 
לעומת זאת,  הידע שנרכש מתוך אותה כמיהה להנאה 
והערכה, חושף  את הקשר שלנו עם דברים. ידע לבד, 
משאיר אותנו לבד. הנאה והערכה קושרים אותנו לכל.

באופן  כמעט   - הפליאה  מתקדמת,  שהתרבות  ככל 
אזהרה  אות  היא  העלמות  אותה  נעלמת.  מתבקש, 
אלא  ידע,  מחוסר  תגווע  לא  האנושות  למצבנו. 
האפשרות  בפליאה.    - בהנאה  בהערכה,  ממחסור 
לאושר תלויה בהבנתנו שחיים ללא פליאה אינם חיים. 

)אברהם השל(.

“לאחרונה ביקרתי במדבר יהודה והתבוננתי על עדר 
כבשים בזמן מרעה. מראה זה לא היה חדש עבורי אך 
בפעם הראשונה שאלתי את עצמי מה הן למעשה 
וקוצים.  באבנים   משופעת  הסביבה  הרי  אוכלות? 
המדבר  מדוע  הבאה-  לשאלה  הובילה  זו  שאלה 
היו  וכך הלאה..  נקרא מדבר? מה השורש הלשוני? 
והן  אלו מחשבות שנולדו מתוך התבוננות מחודשת 
ה”פליאה” שיש  היו משמחות מאוד שכן חשתי את 
ובגילוי. התשובות היו לא פחות נפלאות  בראשוניות 
שבאה  משמעותית  למידה  חוויתי  ואכן  מהשאלות 

מתוך התבוננות, גילוי, פליאה, סקרנות וחוויה”.
 אורנה מנדלסון, מורה בבי”ס גלי עתלית. 

הטבע תמיד נותן השראה...כדי לגדול עם אהבה 
ואכפתיות לטבע יש צורך בחוויה הישירה... בתוך מצב 
ברגישות  לחדור  יכולים  אנו  רגוע,  לב  תשומת  של  
אותנו.  הסובב  הטבע  של  והזרימה  הקצב  לתוך 
חוויות אלו מאפשרות לנו לגלות תחושה עמוקה של 
שייכות והבנה. החוויה הישירה פותחת אותנו למודעות 
עמוקה. בתוך החוויה אפשר לפעמים להרגיש אושר 
או  מפנים,  אותנו  שוטף  רגוע  או שקט  גדול מתפרץ 

ראיה מחודשת של היופי, הכוח המהמם של הבריאה.  החוויה הישירה מעוררת רגש של 
זו  לנו. רק מתוך אמפטיה  פליאה, השתוממות בה תודעתנו מכילה את העולם שמחוצה 
אנו יכולים להתחיל לדעת את הטבע... פיתוח רגישות לחיים הוא התוצר הגבוה ביותר של 
חינוך... השמירה על הנחלים היא לא שמירה על הנחלים, אלא על לב האדם )ג’וזף קורנל(. 

ובשביל ההורה שמחפש להדריך אותו, זה לא כל- כך חשוב לדעת כמו  ילד  ..בשביל 
והתרשמות  הרגשות  אז  וחכמה,  ידע  יוצרים  יותר  שמאוחר  הזרעים  הם  עובדות  אם  להרגיש. 

החושים הם האדמה הפורייה בה הזרעים מוכרחים לגדול  )ריצ’ל קארסון(.
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או  עומדים  וקולות  צבעים 
כל  לזוז.  מבלי  בחוץ  שוכבים 
שונה  קול  ששומעים  פעם 
מבלי  באוויר,  אצבע  מרימים 
תרגיל  לעשות  אפשר  לדבר.  
בצבעים.   להתבונן  אך  דומה, 
את  אחד  משתפים  לבסוף 
צבעים  או  קולות  בכמה  השני 

שמענו/ ראינו.

מעגל הקשבה - פליאה כל ילד 
שעורר  משהו  על  בתורו  יספר 

בו פליאה בימים האחרונים.

ביה”ס  לחצר  הילדים  עם  צאו 
בקשו  הקרובה.  לסביבה  או 
שכל ילד יצלם משהו שמעורר 
בו פליאה. חיזרו לכיתה. הורידו 
אותן.  והקרינו  התמונות  את 
מה  שיספר  ילד  מכל  בקשו 
את  לצלם  בחר  ולמה  צילם 

שצילם.

“הליכה” לסיור בשביל שאורכו 
חוט  ע”י  מסומן  השביל  מטר. 
הילדים  שאותו  זה  באורך 
הם  מעניין.  באזור  מניחים 
מה  ורואים  לחוט  מתכופפים 
נמצא על השביל: חיות, צמחים, 
טיפת מים, זרעים. אפשר לתת 

לילדים זכוכית מגדלת.

צבעים וקולות

מעגל הקשבה

פליאה וצילום

מיקרו סיור זמן  הרבה  מסתכלים  אם 
בטרשים

רואים מאיפה יוצאים נחשים. 
זמן  הרבה  מסתכלים  אם 

בעצים
יש  ואם  קן  יש  איפה  רואים 

בו ביצים. 
אם מסתכלים בחלון הפתוח 
רואים מאיפה נושבת הרוח.

 - דברים  כאלה  יודעים  אם 
כל העולם ואני- חברים.

אם מסתכלים/ עדולה

מי שיודע ללמדנו את סודות הפליאה הם ילדינו 
להם “עין של מתחיל” 

בגשם;  שדות  בשירו  אלתרמן  נתן  זאת  שמבטא  כפי 
הדברים  כל  בין  הצוחקת,  בתי  עם  היום,  נא  “אלך 
שנולדו שנית”, ואהוד מנור בשירו ילדותי השנייה; “דרך 
עינייך, בת, אני רואה ומגלה שוב עולם. דרך ידייך אלמד 
העמר. מנהלת  ולדמן,  אורנה  הים”.  בגלי  שוב  לגעת 

)ילדותי השנייה, אהוד מנור(    אורנה ולדמן, העמר.
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מועצה אזורית
חוף הכרמל

יוצאים אל השביל
20 המחנכים או הגננות הראשונים שישלחו 

מייל עם רעיון לפעילות על השביל יקבלו 
יום אוטובוס מתנה למימוש הפעילות

יש לשלוח הרעיונות למייל:
etibo@hcarmel.org.il

צילום: רונן וטורי
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אפלטון קבע שרגש הפליאה, מאפיין מאין כמוהו את הפילוסוף, והוא 
מקור הפילוסופיה. כך סבר גם אריסטו.הוא שקבע שההתפלאות 
שהיא  כשם  להתפלסף,  האדם  בני  את  בראשונה  שדחפה  היא 
דוחפת אותם גם היום. גם בימינו זוכה הפליאה השכלית לכינוי 
semen scientiae )זרע הידיעה(, כלומר דבר המסייע בידי ההכרה, 
אך אין יסודו בהכרה. הפליאה היא ההקדמה של הידיעה. כאשר 

מוסברת סיבתה של תופעה, פגה הפליאה.  )אברהם השל(.

הפליאה לא רק מהטבע

yael@reshet-yeruka.net :מי שמעניין לשלוח חומרים לגליונות הבאים שילחו מייל ל

מן המקורות
את ראש השנה אנו חוגגים ביום בו על פי המסורת נברא האדם, 
שמתוך  הוא  העולם  את  בורא  שא-לוהים  לכך  ההסברים  אחד 
ויופיו  מורכבותו  גווניו,  כל  על  הטבע  בעולם  ופליאה  התבוננות 
נכיר את בורא העולם. פרק ק”ד בספר תהילים הינו פרק מקסים 
שמתאר את נפלאות הבריאה ותחושת הפליאה של דוד המלך 

מול הטבע.
ֲאֶשׁר-ָשׁם, ִצֳפִּרים ְיַקֵנּנּו;    ֲחִסיָדה, ְבּרֹוִשׁים ֵבּיָתּה.

 ָהִרים ַהְגֹּבִהים, ַלְיֵּעִלים;    ְסָלִעים, ַמְחֶסה ַלְשַׁפִנּים.
בפרק זה נאמר הפסוק הידוע “מה רבו מעשיך ה’ כולם בחכמה 

עשית”.

קישורי פליאה

הורידו מחנות האפליקציות
סורק QR ותהנו 

פליאה של 
ילדה קטנה 

מגשם

נביטה 
וצמיחה

האבקה 

הרצאת 
TED קצרה 

ומרתקת

גול מדהים

מייקל ג’ורדן 
הכדורסלן 

שידע לעוף 
באוויר

בוב בימון, 
הקפיצה 

לרוחק 
שהגדירה 

מחדש את 
יכולות האדם

בוסתן תם
נוטע  רילוב מחוות מקורה,  2006 כשגיא  הסיפור מתחיל בשנת 
מטע זיתים חדש. את מלאכת הנטיעה הוא עושה בתשומת לב 
רבה, הוא מבין שאותם  עצי זית שהוא נוטע יתנו פרי  ויתקיימו 
מאות ואלפי שנים וישרתו הרבה דורות מעבר לגיא, לילדיו, נכדיו 

ואפילו ניניו.
באותה עת מתנהלת מלחמת לבנון השנייה, תם פרקש בין ה- 23 
טייס מסוקי  בית הספר המשותף, חוף הכרמל,  בוגר  מקיסריה, 
שמי  מעל  בלבנון,  ממשימתו  בשובו  משימה.  לעוד  יוצא  קרב, 

הגליל, מסוק הקרב שלו נופל ותם נהרג.
גיא, כדרכם של חקלאים, האזין לרדיו בזמן העבודה, והבין שחייבים 
להמשיך את דרכו של תם, רוח הנתינה של בחור צעיר ששם את 

הגנתה של החברה בה הוא חי מעל הביטחון העצמי שלו.
ברוח זו משפחת רילוב ומשפחתו של תם מקיימים את בוסתן תם.
בכדי  ביחד  להתקיים  חייבים  והאדם  לומדים שהטבע  בו  מקום 
תם,  בבוסתן  ואיכותית.  בריאה  בטוחה,  המשכיות  תהיה  שלנו 

האדם נכנס אל הטבע והטבע נכנס לליבו. 
הבוסתן הוא לא עוד שיעור טבע או חקלאות הוא 

פליאה מגודלו וחוכמתו של הטבע.
חוגגים את החיבוק הענק של מערכת החינוך  אנו 
ושל מועצת חוף הכרמל. השנה ילדי הגנים במועצה 
חיבור  זהו  קבוע.  בסיס  על  בבוסתן  ויעבדו  יבקרו 
משמעותי לנו בני משפחתו של תם אשר גדל והיה 
חלק ממערכת חינוך נפלאה. ענת פרקש, אמא של 

תם.
גני הילדים רחל תרזי,  בעזרתה של המפקחת על 
והמפקחת הארצית, חני פלג, נקים השנה בבוסתן 
תם, מרכז חקלאי-אקולוגי, בו יבקרו כל גני החובה 
הדברה  מים,  מיחזור  אורגנית,  בחקלאות  ויעסקו 

ביולוגית ועוד.


