
 
  וקמפיינים ספרים ,סרטים

  איכות סביבה וקיימות, שמירת טבעבדגש 
 והסביבה המלאכים של הטבע

 
 ,שלום רב

EcoNature Productions  יוצרת סדרות סרטים מרתקים על אנשים מיוחדים שמובילים שינוי בדרכם המיוחדת
 . ומעוררת השראה והתרגשות רבה

 . התארגנות קהילתית ועוד בעזרת הסרטים, מנהיגות סביבתית, יצירתיתבאפשרותנו להעביר פעילות לטיפוח חשיבה 
 . לקהל משך הפעילות וטיב הנושאים גמישים ומשתנים בהתאם

 . עסקים ועוד, חברות, הקהילה, (מורים ותלמידים) הפעילות מתאימה למגוון גופים רחב בתחום החינוך
 (מתאים לשכבות גיל שונות בבתי ספר)נה סדרת הקרנות וכן ימי הקר, ניתן לבצע הקרנה חד פעמית

 
 :הנושאים

 :סביבתיותנשים מובילות מהפכות . א
בדרך , נשים מצליחות לעורר שינויים מרחקי לכת ללא מלחמות, בניגוד לגישה המיליטנטית של אירגוני סביבה רבים

ך צלילי כינור הקסם  שהצליחה לשנות את החוק להפסקת טבח כלבי הים בסקוטלנד בדר, נפגש עם פיונה. שונה
ניפגש עם קטרינה שהיתה מעצבת אופנה מבוקשת וכיום מקדישה את חייה להצלת , שלה ולא דרך המראות הקשים

המשוחחת עם ינשופים ונלחמת בדעות קדומות הגורמות להרג , נצפה בסרט המרגש על שרה, לוייתנים ודולפינים
מוכנה לזחול בבוץ כדי להציל כלבי  57ית במיוחד אשר עדיין בגיל דמות צבעונ, נוכל להכיר את לני. ינשופים באפריקה

 . אשר נאבקת בקטל לוייתנים באיי פארו בדרך של חינוך ולא בדרך של מלחמות, נכיר את מרנה, ים
נחשף לסיפורה של ילדה אשר הצליחה להוביל שינוי סביבתי יוצא דופן לאחר אסון סביבתי ותוך כדי כך להציל עיר 

 !להביא לפריחה כלכלית וגם לשיחרור חסידות נדירות אשר נכחדו מהטבע ביפן לאחר עשרות שנים, שלמה מעוני
 

 : חינוך לפיתוח בר קיימא בקניהיצירתיות כמנוף ל. ב
. מחוייבת לתרום למדינות המתפתחות( OECD)כחלק מהיותה חברה באירגון המדינות המפותחות , אלמדינת ישר

 . הניסיון והטכנולוגיות שפיתחה, מדינת ישראל אינה תורמת כספים אלא משתפת את הידע
ושא צים שבו מגיעים אנשי חינוך מאפריקה ומשלתמים בנמעורר השראה ומע, יוצא דופןבמסגרת זו מתקיים מיזם 

לאחר . יצירתית ומחוללת שינוי, במהלך ההשתלמויות נחשפים המשתתפים לחשיבה אחרת. חינוך לפיתוח בר קיימא
ומתחילים לחולל ( שלא יגיעו)אינם ממתינים לתקציבים , המשתתפים נעזרים בכלים שרכשו בישראל, שובם לאפריקה

 . ונה אפשר להצליח בכלשמראים כי עם מודעות נכ מהפכות מצילות חיים ומעוררות השפעה
 Los Angeles Film Awardsסרט אשר זכה בפרס הסרט הדוקומנטרי הקצר בפסטיבל , מוזונגו :בין הסיפורים

 . Festigousובפרס חביב הקהל בפסטיבל 
 
 :ילדים מובילים שינוי סביבתי. ג

 ?האם באמת מסוגלים ילדים להוביל שינוי סביבתי
הקשבה של מורה וביצוע של ראש העיר הולידו מהפכה אמיתית , שבו חלום של ילדה נעקוב אחר מיזם יוצא דופן ביפן

 . והביאו לשינוי יוצא דופן
 !ולצייר מצויין, כל אחד יכול לצייר. ניתן לשלב סדנה יעילה וייחודית לטיפוח יצירתיות בתהליך של התבוננות

 
 נושאים נוספים המותאמים לקהלים שונים לפי דרישה. ד
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