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אייל בלוך חינוך לקיימות

דזמונד מֹוַמניי, המקשר המקומי של 
שגרירות ישראל בקניה, מכוון את נהג 

המונית ברחובותיה של שכונת קורוגוצ’ו 
שבניירובי. ה”שכונה”, שבה גרים כרבע 

מיליון איש, היא הסלאם הגדול בעיר, וחלק 
ניכר מתושביה הם כפריים שעזבו את ביתם 
בתקווה למצוא בעיר חיים טובים יותר להם 

ולילדיהם. תקווה זו התנפצה חיש קל, אך 
הכפריים לא ייסובו על עקביהם ויחזרו 
לחיים חקלאיים פשוטים. הם נשארים 

בקורוגוצ’ו, שם החיים אינם פשוטים כלל; 
בין פחונים דולפים ומטים לנפול, שבהם 

גרים התושבים, צחנת ביוב וטינופת מכל סוג 
יוצרות את המרחב הציבורי. בלב השכונה 

עמוד תאורה ענק, ומאז הוצב, הנשים 
יכולות ללכת בסמטאות בביטחון מסוים. 
בסמוך לו פועל המינהל השכונתי, שממנו 

מנסים האנשים שלא איבדו את התקווה 
לנהל את מה שאנשי הפשע מותירים. לשם 

אנו שמים כעת את פעמינו. 
מתחם המינהל מקושט בציורי קיר, 

הקוראים להפסקת האלימות בכלל ובמהלך 
מערכות בחירות בפרט. אנו פוסעים לעבר 

 .)misskoch.org( ’קרוון של ארגון מיס קוץ
המשלחת הקטנה משגרירות ישראל כוללת 

מלבד דזמונד את השגריר יעקב קידר, את 
מנהלת יחידת רמת רחל של מש”ב )סוכנות 

הסיוע של משרד החוץ הישראלי(, יהודית 
רוזנטל, ואת עבדכם הנאמן. מטרת הביקור 

היא לארגן קבוצה של מחנכים מובילים 
מרחבי קניה לקורס אינטנסיבי בנושא חינוך 

לקיימות בירושלים. ביקורו של השגריר 
במקום אינה עניין נדיר. קידר מבקר בשכונה 

כמעשה שגרה, ותומך במחנכים ובמוסדות 
חינוך בלתי פורמליים, המנסים להביא קצת 

אור לשכונת המצוקה. 
נכנסים פנימה. את פנינו מקבלת מארי 

ְמַג’מבי ְנג’מבי, בחורה יפה וחייכנית שגדלה 
בשכונה. היא מובילה אותנו אל החדר הקטן 

של מועדון המחשבים, שבין כתליו מתנהל 
חוג להעצמת נשים ונערות. במסגרת החוג 

זוכות הנערות לרכוש מיומנויות מחשב 
בסיסיות, ומה שיותר חשוב – אמונה ביכולתן 

להשתלב בעולם. חוויית ההעצמה שלהן 
מתגברת נוכח העובדה שנג’מבי היא בוגרת 

המסלול, שכיום מכשירה נערות אחרות 
– כדרך של הבעת תודה לארגון שהעצים 

אותה. דרך המפגש של הנשים נוצר מרחב 
שבו מלובנות בעיות שונות, החל מתחבושות 

היגייניות וכלה בתמיכה נפשית והדרכה 
אישית. יחד עם נג’מבי אני פוגש בשיבּויאנגה 

ביאטריס ְקַהיאלי ובאּוָמה ֶקֶנת אֹומֹונדי.

שגרירים של רצון טוב
המפגש עם מארי ומחנכים נוספים בקניה, 

שהתרחש בחודש יולי האחרון, היה תחילתו 
של מסע חינוכי משותף למחנכים מישראל 

ומקניה בניסיון להתמודד עם המשבר 
החברתי-סביבתי העולמי, משבר קיום עמוק, 

אשר מזהם את האדמה, מפרק קהילות 
ומשפחות ומטלטל אנשים הרחק מכור 

מחצבתם אל עברי פי פחת. מהומת ילדי 
העובדים הזרים וצחנת הקישון מסמלות 
אצלנו היטב את תחלואי הכפר הגלובלי.

בחזרה לקורוגוצו. הסיור הוא בחסות השגריר 
הישראלי, החונך היום בית ספר לא פורמלי, 

שהוקם כמיטב המסורת בשכונת עוני זו, שבה 

הנר של גולדה מאיר באפריקה
משרד החוץ הישראלי, כבר כמעט שכחנו, היה קיים גם לפני ליברמן. למעלה מחמישים 

שנה סוכנות הסיוע של משרד החוץ הישראלי תורמת ידע מתקדם לתושבים במדינות 
מתפתחות. כעת היא מובילה פרויקט של חינוך לקיימות בקניה

ירובי ני ו,  עמוד תאורה בלב שכונת קורוגוצ'
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מחנכים מקומיים יוזמים הקמת מערכות 
חינוך כחלק מניסיון אמיץ לחולל שינוי. 

השגריר קידר, כדוגמת לא מעט שגרירים 
ישראלים בעולם השלישי, לוקח את התקציב 

המיועד לחגיגות יום העצמאות הישראלי 
ומשתמש בו להקמת מבני חינוך בשכונת 

העוני. מסתבר שהתקציב למסיבת קוקטייל 
מפוארת לשועי קניה מספיק להקמת בית 

ספר בקורוגוצ’ו. תרומת השגרירות אינה רק 
כספית. עובדי השגרירות משתתפים בפועל 

ותורמים מזמנם ומרצם – מי בציור מיקי 
מאוס על הקיר ומי בניקיון ובצביעה פשוטה; 

כל עובד כמיטב יכולתו וכישוריו.
שלושה חודשים ו-3680 קילומטרים 
מאוחר יותר, נג’מבי, קהיאלי ואומונדי, 

שלושת המחנכים מקורוגוצ’ו, מצטרפים 
לעוד 22 אנשי חינוך מרחבי קניה, אשר שמו 

פעמיהם ציונה בואך רמת רחל. הקיבוץ 
השליו, המוקף בירושלים העצבנית, משמש 
משכן ל”מרכז עופרי”, אחד משלושת מרכזי 

הלמידה של משרד החוץ לשיתוף פעולה 
בינלאומי.

המחלקה לשיתוף פעולה בינלאומי 
הוקמה לאחר מסע לאפריקה של גולדה 

מאיר, אז שרת החוץ, בטרם השלימה המדינה 
עשור. הביקור טלטל את גולדה ובעקבותיו 

החליטה, יחד עם בן-גוריון, החלטה מרחיקת 
ראות, ולפיה ישראל הצעירה חייבת לשתף 
בידע וביכולות את העולם המתפתח. מאז 

אותה החלטה ועד היום יש בעולם כ-260 
אלף בוגרי מש”ב, שהועשרו בתחומים 

שלישראל ידע מתקדם בו, כגון חקלאות, 
רפואה, חינוך, רווחה וגם, מה לעשות, לחימה.

 

המשאבים נמצאים בלב
בחודש אוקטובר 2010 נערך במרכז עופרי 
קורס מרוכז לחינוך לקיימות, פרי שיתוף 

פעולה של המרכז עם המכון לחינוך 
לקיימות במכללת דוד ילין. בפתיחת 

הקורס נתבקש כל משתתף להביא לקהל 
פנינת חוכמה ויופי מתרבותו, דבר שִאפשר 

למחנכים להתחיל מעמדת מוצא של עוצמה 
ויכולת ולא מעמדת המוחלש והנזקק. בתום 

25 ימים של לימודים, ריקודים וסיורים 
ברחבי הארץ, תוך התמקדות במוסדות חינוך 

פורצי דרך בתחום החינוך לקיימות, נדרשו 
המחנכים מקניה לפתח רעיונות להתחדשות 

חינוכית במחוזותיהם.
אך לפני שנספר מה היו הרעיונות של 

המחנכים הקנייתיים, נחזור לסיור הראשון 
של הקורס, שהתקיים בבית ספר ולדורף 

“אדם” שבירושלים. במבואה הקטנה 
התייצבו שתי קבוצות: מצד אחד ילדי כיתה 

ח’ ודפים בידיהם, ומהצד השני קבוצה של 
מחנכים כהי עור בלבוש ססגוני. המפגש 
החל כאשר כיתה ח’ שרה שיר נוגע ללב 

שכתבו והלחינו שתי בנות ובן מהכיתה למען 

גלעד שליט. בתום השיר נתבקשו הקנייתים 
להודות לתלמידים בשיר משלהם. מניה וביה 

קמו בני החבורה על רגליהם ופצחו בשירה 
ובמחול, שהרי איך אפשר לשיר בלי לנוע? 
כהרף עין התחלפה האווירה במבואה, וכל 

הנוכחים מצאו עצמם רוקדים בספונטניות. 
סצנה זו המחישה את האיכויות של שתי 

הקבוצות, ואיך כל קבוצה משלימה את 
השנייה וחסרה את האיכות של חברתה.

בשבוע האחרון לסמינר התחלקו 
המחנכים לקבוצות עבודה על פי שיוך 

גאוגרפי ועמלו יומם וליל בניסיון לפתח 
את הדרוש מחד גיסא ולשמר ולהעצים 

את החוכמה והיופי שבמסורת ובמורשת 
המקומית מאידך גיסא. בתום סיעור 

המוחות המרתוני התייצבו מחנכים, מנהלי 
בתי ספר, מפקחים, כותבי תוכניות לימודים 

ארציות ודוקטורים מהאוניברסיטה להגן 
על הרעיונות והמיזמים שהגו. 

נחזור אל שלושת המחנכים מקורוגוצ’ו. 
ביאטריס קיאלי, מנהלת בית הספר הלא 
פורמלי, עלתה לבמה ובידיה פסולת נייר 

ובקבוק פלסטיק ואמרה: “עד היום חשבתי 
שזאת אשפה; כעת אני מבינה שזהו משאב 

לימודי וחינוכי ממדרגה ראשונה. הגעתי 
לכאן כדי לגלות שהמשאבים לחינוך 

לקיימות מצויים בהישג יד ולב בכל אחד 
מאיתנו ובילדינו”. 

הגדרה חדשה לבית הספר
וכך עלתה קבוצה אחר קבוצה והציגה את 

חזונה החינוכי. בשוך אבק ההתרגשות 
התבהרה התמונה, ולשמחת כולם גילינו 

שהמחנכים האפריקאים הגדירו מחדש 
את תפקיד בית הספר. בהגיעם לארץ 
הקודש, תפישתם את החינוך הייתה 

שמטרתו להעביר ידע ולפתח את היכולות 
הקוגניטיביות. לפי גישה זו, אין קשר בין 

שמחת הריקוד והשירה שממלאת את 
הווייתם לבין חינוך, למעט מספר חגיגות 
במהלך השנה. ההבנה החדשה שצמחה 

בביקורם, והפציעה במסכי המחשב 
והתודעה של כל הנוכחים הייתה: בית 

ספר הוא מרכז קהילתי לחינוך לקיימות 
ופיתוח בר-קיימא. מספר ימים אחרי שחזרו 

למקומותיהם, החלו הדיווחים לזרום דרך 
מערכת שיתוף מידע אינטרנטית, ומתברר 
שההתלהבות מידבקת, ולאט לאט מּופצים 

זרעי השינוי.

השגריר קידר, כדוגמת לא מעט שגרירים ישראלים בעולם השלישי, לוקח את 
התקציב המיועד לחגיגות יום העצמאות הישראלי ומשתמש בו להקמת מבני חינוך 

בשכונת העוני. מסתבר שהתקציב למסיבת קוקטייל מפוארת לשועי קניה מספיק 
להקמת בית ספר בקורוגוצ’ו


