
האביב המלבלב במחוזותינו הוא הזמן המושלם לצאת החוצה. לנשום את האוויר 

הטרי לאחר הגשמים ואת ריח הפריחה שנמצאת בשיאה. שביל הגולן המחבר בין נופי 

הגולן השונים וקהילות הגולן המגוונות, בתי הספר החילונים והדתיים היסודיים 

והתיכונים יצאו למקטעי האימוץ שלהם וכמו הפריחה והלבלוב כך גם העשייה בשטח 

 זיהום אוויר ואנרגיה מתחדשת -‘ שכבה ז  -שביל גולן 

להכיר את שביל הגולן. השנה נבחר נושא האנרגיה המתחדשת ‘ כבכל שנה יוצאים תלמדי כיתות ז

 וזיהום האוויר כנושא שיוביל את פרויקט. 

המפגש הראשון בכיתה חשף את התלמידים לנושא זיהום האוויר ולמושגים הקשורים כמו טביעת הרגל 

האקולוגית של האנושות וטביעת הרגל האקולוגית של כל אחד מאתנו, תושבי רמת הגולן, והאחריות 

 האישית של כל אחד ואחת .

לטיול אופניים בסביבת בית הספר, במהלך  שורשיםכבר בחודש פברואר יצאו תלמידי בית הספר 

הטיול עסקו התלמידים ביתרונות של נסיעה ירוקה והבינו שהשינוי בתפיסה לא מתרחש בין לילה וכי 

 כל אחד מאתנו הוא חלק מהשינוי. 

המפגש הבא, שהתרחש בכיתה, הפגיש את התלמידים עם דילמות מרחבי העולם בנושא האנרגיה 

המתחדשת על יתרונותיה וחסרונותיה. התלמידים התחלקו לקבוצות דיון ונערך עימות )דיבייט( בין 

 הקבוצות.

לקינוח הפרוייקט יצאו התלמידים לסיור בטורבינות הר חוזק. שם פגשו הילדים פנים אל פנים את 

 האנרגיה החלופית בגולן וערכו שיח מעניין ומעמיק עם יואב צור מנהל חוות הטורבינות ברכס.

נחשפו בכיתה לתחום התלמוד תורה בחיספין גם תלמידי 

טביעת הרגל האקולוגית והדילמות הניצבות בפני מדינת ישראל 

והעולם כולו, באשר למשאבים המתכלים בעולם והיכולות שלנו 

ליצור משאבים חדשים לצד החסרונות שיביאו איתן אנרגיות 

מתחדשות אלו. גם הם יצאו לטיול אופניים בסביבת חיספין שם 

פגשו את אחד הפקחים שלנו שסיפר על ההתמודדות של רשות 

הטבע בגולן עם נושא זיהום האוויר ולסיור בחוות הטורבינות 

 הגולנית.

נפגשו עם המדריכה בכיתה ודנו בדילמות גולן בנות בית ספר 

 הסביבתיות ועתידות לצאת לסיור בחוות הטורבינות בזמן הקרוב.

-שילב את הסיור להר הטורבינות עם מסע ה אביטלבית ספר 

למדינת ישראל, בחסות מכינת מיצר, שעשה  07-,לכבוד שנת ה07

את הדרך מחניון עין זיוון אל הטורבינות, כך שבדרך פגשו גם 

 אנשים מכל שכבות הגיל ומכל קצוות האוכלוסיה.
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 תיכונים  -שביל גולן 

 

מאמצים את המקטע מהר חוזק לחושנייה. הבנים הם אנשי עשייה ומקטע השביל הישיבה התיכונית באלוני הבשן 

מתוחזק על ידם לאורך כל השנה וכולל גם הטמנת בקבוקי מים טריים למטיילי השביל. בתחילת החורף פגשו 

התלמידים את שביל הגולן והתעמקו בנתיבו בעזרת חידון שביל 

גולן שחשף אותם לתוואי השביל ולנקודות עניין שונות לאורכו. 

השנה היה מיזם הסיום שלהם  הדרכה של גן כלנית החמודים 

במקטע השביל המאומץ שלהם והם העבירו יום של טיול ומשחק 

 בנושאי החי והצומח בשביל הגולן.

, מאמצות את מקטע השביל מגבעת יואב אולפנת נובבנות 

לאמפי גולן. הן יצאו לסיור במקטע שלהן ואף ירדו לנחל סמך 

בכדי להעמיק את היכרותן עם צומח הנחלים בגולן. בקרוב יצאו 

 הבנות למיזם הסיום שלהן וידריכו את הגנים מנוב ומבוא חמה.

יצאו הבנות לשני סיורים. האחד בצפון הרמה, באולפנת קצרין 

מנמרוד לברכת רם. שם פגשו לראשונה את שביל הגולן והכירו תוואי שטח שונה מזה בו הן נמצאות ביום יום. במפגש  

מגבעת יואב  -הבא כבר יצאו הבנות להכיר את המקטע המאומץ שלהן 

אדם הנשקפת -שגום. שם בצורה מעמיקה למדו את תמונת נוף-א-לביר

 ממקטע זה. 

מאמץ את אזור נחל מיצר, אך בכל שנה משלב וייס -ברנקובית ספר 

מספר סיורים נוספים, על מנת להעמיק את ההיכרות עם הגולן ואתריו.  

בתחילת האביב יצאו התלמידים לסיור בגמלא, בעקבות הנשרים. שם 

שמעו, ראו וחוו את הנשרים שאנו עובדים כל כך קשה כדי להציל. הסיור 

של השני שלהם היה למבצר נמרוד ושילב משחק משימות מפעיל יחד עם 

 הסיור שם.

, הן מאמצות איילת השחר ביונתןאחרונות חביבות הן אולפנת 

את מקטע השביל מהר בראון לעין זיוון. הבנות החלו את 

הפרוייקט במפגש אחר הצהריים שחשף בפניהן את הפרוייקט 

 ואת שביל הגולן עצמו ובקרוב תצאנה לסיור במקטע שלהן.
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“ בשביל הגולן”תכנית חינוכית   

 “נוער הגולן מדריך את ילדי הגולן "בשביל הגולן -חזון חינוכי מתממש  

 

במסגרת התוכנית החינוכית בשביל הגולן התקיים ביום רביעי שעבר יום שיא לכל תלמידי כיתות ג' בבתי הספר היסודיים 

 במועצה אזורית גולן, אשר התבצע במרחב עין תאופיק, נקודת הסיום של שביל הגולן. 

עם ההגעה לעין תאופיק התקיים הפנינג ענק שהופעל ע"י בני נוער מהגולן המשתתפים בתוכנית החינוכית בשביל הגולן 

יסודיים, מדריכי השל"ח מנופי גולן ובנות מאולפנת נוב תלמידי התיכונים היו מקסימים ומסבירי פנים -במוסדות העל

והעבירו תכנים בנושא שמירת טבע, כולל באולינג נחלים, מה פוגע בחיות, יצירת מסכות של חיות בר, משחקי ענק 

בנושאים של סלמנדרות ונשרים והפתעות נוספות.  עוד היו בשטח מדריכי רשות הטבע והגנים שהעבירו תחנות בנושא 

 נשרים, זיהום אוויר, חיות בר ועוד.  כמו כן הועברה תחנה בנושא  "תצפיטבע" תכנית שימור טבע בגולן בעזרת הקהילה.

האווירה הכיפית שהייתה בחורשה שבעין תאופיק הראתה אחדות גולנית, בתי ספר מתערבבים אילו באילו ומשחקים ביחד  

 בהפעלה של תלמידי תיכון, שמצדם הגיעו עם נכונות להפעיל ולתרום. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שווה צפיה!!!לכל מי שעוד לא זכה לראות את סרטוני המסלולרי מסוף השנה שעברה, הנה הקישורים מצורפים: !!!

 https://www.youtube.com/watch?v=LqGXm38W6dA באום אל קנטיר: נופי גולן תיכון 

 https://youtu.be/LyAuUemOS2g בנחל עין גב: אולפנת נוב 

 להתראות בשבילים! -רשמו וערכו:  מרכז חינוך והסברה גולן רשות הטבע והגנים

https://www.youtube.com/watch?v=LqGXm38W6dA
https://youtu.be/LyAuUemOS2g

