
One Pager  - "דרך ערך"

תיאור הפתרון: "דרך ערך" הינו מערך חינוכי לגני ילדים המתעסק בהטמעת ערכי איכות 
הסביבה וחברה בשיתוף של כלל ילדי הגן והגננת, בדגש על תמיכה, ליווי ועזרה לגננת בכל 

שלב.

המיזם יכלול אפליקציה ייעודית אשר תסייע לגננות ברחבי הארץ להטמיע בילדי הגן ערכים 
של איכות הסביבה, תוך לימוד החשיבות במחזור וכיצד ניתן למחזר יותר על מנת לשמור על 

כדור הארץ.

הבעיה: עידוד תושבים לקחת חלק פעיל בהפרדת פסולת והטמעת המודעות למחזור.

הפתרון: לאחר שיחה עם פסיכולוג ילדים הבנו שבגילאי 4-7 ילדים מקבלים את רוב הערכים 
שלהם ואם אנו רוצים לעשות שינוי אמיתי זה צריך להגיע דווקא מדור העתיד. כצוות חשבנו 
כיצד להנחיל ערכים של שמירה על איכות הסביבה ומחזור לאוכלוסיה והבנו שהדרך הטובה 
ביותר היא דווקא דרך ילדים, שדווקא ילדים "יחנכו" את ההורים למחזר יותר ולא להפך. על 
כן, החלטנו ליצור תכנית חינוכית סביבתית לגני ילדים. בישראל יש כ-10,000 גני ילדים ואם 

בממוצע יש בכל גן כ-20 ילדים, האימפקט הארצי יהיה מדהים לטווח הקצר בפרט ולטווח 
הארוך בפרט.

התכנית תתחלק לשלבים שונים: שנתי, חודשי, שבועי ויומי שבכל תקופה יקבלו משימות/ 
משחקי מחזור כמו קליעת אריזות מחזור לפח הנכון או משימה לילדי הגן עם ההורים (הבאת 

אריזות שונות למחזור לגן ופעילות משותפת) ולבסוף הגן המצטיין יזכה בפרסים מהעיריות 
כגון: הגן הכי ממחזר, גינות ירק, משחקים חדשים לגן ועוד.

הלקוחות: הן למעשה הגננות שלהן יש רצון לחנך את דור העתיד ועל כן החשיבות תהיה 
בעדיפות עלינו. אימא של אחת מחברי הצוות הינה גננת וערכנו סקר בקרב גננות בעוטף עזה 

ונוכחנו לדעת שאכן הגננות היו מאמצות את הרעיון ומשוועות לתכנית חינוכית מסודרת על 
מנת להעביר את התכנים בצורה נכונה תוך עזרה וליווי של ארגון כמו 'תמיר'.

היתרון התחרותי של המיזם הוא העיסוק בתכני איכות סביבה וחברה בגנים שתלויים בדרך 
כלל בגננות ומנק' המבט שלהן אינן נתמכות מספיק ע"י עיריות או רשויות מקומיות. ילדים 

שאינם מתחנכים בבית לשמירה על איכות הסביבה לא תמיד יספגו זאת במסגרת הגן או בית 
הספר. "דרך ערך" תלווה את הגננת לאורך כל השנה, האפליקציה תעזור לגננות להיות 

ממוקדות יותר, לסדר את הפעילויות ע"פ סדר נכון והגיוני ואף להיות בקשר עם גננות אחרות 
על מנת להתייעץ ולהחליף רשמים.

הצוות ודרכי תקשורת:

yuvooo260694@gmail.com, יובל אסרף  -Eladgargi10@gmail.com, אלעד גרג'י  
hilitfr30@gmail.com, הילית פרנקל  - elirozen2609@gmail.comאלי רוזן   - 

manuelelb54@gmail.com, מנואל אלבאום  - 

המודל העסקי: בתחילת המיזם, ייערך פיילוט על חמישה גנים על מנת לקבל חוות דעת 
ונקודות לשיפור מהגננות עצמן, בשנה לאחר מכן כ-30 גנים ובשנים הבאות לגדול בכ-40% 

משנה לשנה. ההתמקדות תהיה כמובן בגני ילדים חילוניים בשל העובדה כי הפלטפורמה 
מבוססת על אפליקציה בטלפונים חכמים וכרגע לגננות במגזר החרדי אין טלפונים חכמים.


