שאיפ"ה

פעילויות
היחידה לאיכות הסביבה
במוסדות החינוך בעיר הרצליה
לשנת הלימודים תשע"ד

"למדני אלוהיי ,ברך והתפלל
על סוד עלה קמל ,על נגה פרי בשל,
על החרות הזאת :לראות ,לחוש ,לנשום,
לדעת ,לייחל ,להכשל".
(למדני ,לאה גולדברג)
עולמו של הילד הוא רענן ,חדש ויפה ,מלא פליאה והתרגשות .אם הייתה לי השפעה על הפיה הטובה שאמורה
לפקח על הטבלתם של כל ילדי העולם ,הייתי מבקשת ממנה שמתנתה לכל ילד בעולם תהיה תחושת פליאה
עמידה כל כך ,שתשרוד תקופת חיים שלמה ,כסם נגד השעמום וההתפכחות של השנים המאוחרות.
אם עובדות הן הזרעים שמאוחר יותר מייצרים ידע וחכמה ,אז הרגשות והתרשמות החושים הם הקרקע הפורייה
שבה הזרעים מוכרחים לגדול( .תחושת הפליאה ,רייצ'ל קרסון)
מאמר של איילון שוורץ משנת  1997מתייחס לשלוש פרדיגמות בחינוך הסביבתי .הראשונה מכונה שמירת טבע,
גישה רוחנית ורומנטית לעולם וליקום ,ולמקום שלהם בחיי האדם .השנייה מכונה מדעי הסביבה ,גישה שכלתנית,
המעמידה את האדם במרכז (אנתרופוצנטרית לעומת הראשונה שבעיקרה ביוצנטרית) ,דוגלת בשמירה על איכות
הסביבה מנקודת ראות של האדם וצרכיו ,במטרה למזער את מה שמפריע לנו ,פוגע בנו או מאיים עלינו.
והפרדיגמה השלישית ,אקולוגיה תרבותית ,הינה סינתזה של השתיים שקדמו לה  -דואגת לטבע ,אך גם לצרכי
האדם .הדגש הינו מקומי  -המפגש בין האדם למקום ,חוויה אנושית וחובות מוסריים הקשורים אליו .חשיבותה
של הפרדיגמה החדשה הנה בדגש שהושם על ערכים ועל אורח החיים של כל פרט.
פעילויות החינוך הסביבתי שמציעה היחידה לאיכות הסביבה של עיריית הרצליה פועלות להעצמת תחושת הפליאה
בילדים לצד קידום החיבור למקום והעשייה הסביבתית דרך סיורים באתרי טבע בעיר ,והטמעת אורח חיים מקיים.
כל זאת בהתאם לשכבת הגיל בדרכים שונות  -שיעורים חווייתיים בגנים ובבתי הספר ,ליווי והכשרת שגרירים
במועצות הסביבתיות העירונית ,הכשרת צוותי ההוראה ואירועי שיא עירוניים .כולם מפורטים בהמשך חוברת זו.

תאריכים שכדאי לשמור
ימים סביבתיים במהלך שנת הלימודים תשע"ד
 | 9.9.13יום הניקיון הבינלאומי
 | 16.1.14ט"ו בשבט
 | 5.3.14יום החיסכון באנרגיה
 | 22.3.14יום המים
 | 25.3.14יום הניקיון הלאומי
 | 22.4.14יום כדור הארץ
 | 12.5.14יום הציפורים הנודדות
 | 22.5.14יום המגוון הביולוגי
 | 5.6.14יום הסביבה

פעילויות בגני הילדים טרום חובה-חובה
פעילויות בנושא הפרדת אשפה  -מפלצת הזבל

*ייתכנו שינויים בתוכנית המוצעת.
*מספר הכיתות שתוכלנה להשתתף בסיורים ובפעילויות מוגבל,
ועל כן תינתן עדיפות לבתי ספר ירוקים או כאלו שנמצאים בתהליך ההסמכה.
לתיאום הסיורים ופעילויות ,שאלות או בקשות,
ניתן לפנות לגל טל ,רכזת חינוך והסברה של היחידה לאיכות הסביבה בעיריית הרצליה
בין הימים ראשון-חמישי והשעות 16:00-9:00
בטלפון  09-9514595 -בפקס  09-9512092או במייל gal@herzliya.muni.il

בהמשך לפעילות שהתקיימה בשנת הלימודים תשע"ג ,נוסיף להתמקד בנושא הפרדת האשפה בגני הילדים .בת
השרות של היחידה לאיכות הסביבה תגיע ל 1-2-פעילויות בכל גן ,עם ערכת מפלצת הזבל .בפעילויות ישולבו
סיפור ומשחקים ,שנכתבו ועוצבו במיוחד לפעילות זו .גנים שעברו את הפעילות בשנת הלימודים תשע"ג יקבלו
פעילות המשך עם משחק רצפה חדש ,ופעילות יצירה מיוחדת בשימוש חוזר.

*גנים שלא הייתה להם פעילות בשנת הלימודים תשע"ג יקבלו ערכה במתנה לגן
פעילות יצירתית
במתכונת דומה למה שהיה בשנת הלימודים תשע"ג "ילדים מציירים מיחזור"  -גם השנה נציע לגנים פעילות יצירתית
בין החודשים פברואר-מאי .הגנים עם התוצרים ,שיענו במידה הרבה ביותר על הקריטריונים יזכו בפרס לגן.

השתלמות גננות
 25גננות יזכו להשתתף בהשתלמות ייחודית בנושא קיימות וחינוך סביבתי .במסגרת ההשתלמות יחשפו למרצים
שונים שיעבירו תכנים הקשורים לאיכות הסביבה ,והעברת התכנים בגן ,יקבלו חומרים הדרכה לשימוש בגן וליווי
אישי צמוד לאורך השנה.

*בעקבות ההשתלמות יוכלו הגננות שתשתתפנה לגשת להסמכה כגן ירוק.
ניוזלטר חודשי
גננות שירצו ,יקבלו אחת לחודש מייל מהיחידה לאיכות הסביבה ובו חומרי העשרה והצעות לפעילויות בגן
בנושאים סביבתיים.

פעילות בבתי הספר היסודיים
סיורים
הלמידה החוץ-כיתתית מאפשרת רכישת ידע מדעי ,טכנולוגי וסביבתי ויש לה ממד ריגושי ,חווייתי והתנהגותי.
(מתוך אתר משרד החינוך  -מוט"ב) במהלך הסיורים בעיר  -בסביבה הקרובה ,בשלולית החורף או בחוף הים,
והסיור בחירייה ,ילמדו התלמידים אודות הבעיות הסביבתיות הקשורות למקום ,ודילמות העולות סביב הפער בין
צרכי האדם לשמירה על הסביבה.
שכבת ב' | סיור צפרות בסביבת בית הספר
פעילות חשיפה לציפורים בסביבה הקרובה  -היכרות עם מגוון המינים הקיים בעיר ומה חשיבותו .לאחר שיעור
בכיתה יצאו התלמידים לספור את הציפורים שמאתרים במסגרת פרויקט ספירת ציפורי הבר בחצר ,ויתקינו מתקני
האכלה למשיכת ציפורים לחצר בית הספר.
*בתי הספר יוכלו גם לרכוש מהיחידה תיבות קינון להתקנה על העצים בחצר בית הספר.
שכבת ג' | סיור לחירייה
בסיור נראה בעיניים לאן מגיע הזבל שאנו מייצרים ,נלמד על התהליך שעובר ,וכל זאת במטרה להטמיע יותר את
הפתרונות היומיומיים אותם ניתן לעשות כדי לצמצם מפגע זה .לקראת הסיור יעברו התלמידים פעילות הכנה
מתוקשבת.
ד' | סיור לשלולית החורף בשיתוף פארק הרצליה
אחרי שיעור הכנה בכיתה ,ניסע לפארק הרצליה להכיר מקרוב את בית הגידול הייחודי של שלולית החורף והשוכנים
בו .במסגרת הסיור נסקור את הקיים בשלולית לפי סקר מובנה ,ולסיכום נכין קמפיין לשמירה על המקום ושוכניו.
שכבת ה' | סיור בחוף הים סידני עלי והגן הלאומי אפולוניה
נכיר את חוף הים כבית גידול  -רכס הכורכר והחוף ,בעלי החיים והצומח הייחודי לו ,בטיול בין דפי ההיסטוריה
נכיר את פעילות האדם בעבר בסביבה החופית ,ונלך על שביל ישראל.
לקראת הסיור יתקיים שיעור הכנה בכיתה.
שכבת ו' | סיור בחוף הים סידני עלי והגן הלאומי אפולוניה
(החל משנת הלימודים תשע"ד הסיורים לכיתות ו יהיו בחוף הסמוך למרינה ובתל מיכל)
לאחר שבכתה ה' נחשפנו לחוף הים כבית גידול ,וסקרנו בעצמנו מדדים בחוף ,נסתכל על החוף מנקודת מבט
שונה  -הים והחוף כמשאב לצורכי האדם  -תשתיות ,אנרגיה ,פרנסה ...נבין את מקומו של האדם והשפעתו על
הסביבה ,וניקח אחריות אישית וקבוצתית לשמירה על משאב זה למען הדורות הבאים .לקראת הסיור יתקיים
שיעור הכנה בכיתה.

*מספר הסיורים מוגבל .עדיפות תינתן לבתי ספר ירוקים ובתי ספר בתהליך הסמכה.
*הסיורים מחייבים תיאום באמצעות "טופס תיאום סיור לימודי" ,שישלח למנהלים במייל.

פעילויות בתןך בית הספר

פסולת
שכבות א'-ב' פעילות הכוללת סיפור "מפלצת הזבל" ,משחק רצפה בנושא הפרדת פסולת ויצירה בשימוש חוזר.
שכבת ג' סיור לחירייה (מפורט בפרק סיורים).
שכבות ד'-ה' הכנה בכיתות ובבית מתוך חומרים שישלחו מראש לחידון עירוני בו ישתתפו נציגים זוכים מכל בי"ס
 בשלבים המקדימים יתקיים חידון כיתתי ובית ספרי ,והזוכים ישתתפו בחידון עירוני ,אשר יתקיים בשבוע החינוך.שכבת ו' יצירת פסל שכבתי מחומרים בשימוש חוזר ,שיישאר כמתנה מהשכבה לביה"ס.
אנרגיה
כיתות ו' יעברו פעילות בנושא אנרגיה .במסגרת הפעילות יסקרו את הרגלי השימוש באנרגיה בביה"ס .בשלב שני
יתכננו בקבוצות קמפיין לחיסכון באנרגיה ,שיעבירו בכל ביה"ס ,ואחריו יבדקו האם היה שינוי .תוצר הפעילות
יהיה כרזות מעוצבות ,והכרזה הטובה ביותר בכל בי"ס תודפס בגדול .הנתונים לגבי השימוש באנרגיה בכל בי"ס
יפורסמו באתר העירייה (במידה והייתה ירידה).
*פעילות חובה בבתי הספר בהם הותקנו פאנלים סולריים
יתוש הטיגריס האסייני
שכבת ג' בתחילת הקיץ ,רגע לפני שהיתוש הופך למפגע רציני ,נכיר אותו ונלמד איך לצמצם את בתי הגידול
שלו ,הילדים יהפכו לשגרירים בבתיהם ,וכן יעבירו פעילות בנושא לכיתות הנמוכות יותר (ובמידת האפשר לגנים
הסמוכים לבית הספר).

פעילויות סביבתיות עירוניות
מועצה עירונית ירוקה
בהמשך לפעילות בשנה שעברה ,תתקיים פעילות במטרה להעצים את התלמידים החברים בה ,לצד העשייה בתוך
בתי הספר על ידי אותם תלמידים כשגרירים .נציגים מהמועצות הירוקות של בתי הספר (או נציגי מועצות תלמידים
מבתי הספר בהן אין מועצה ירוקה) מכיתות ה-ו ישתתפו בפורום ,כשהשנה הדגש יהיה על נושא המגוון הביולוגי בעיר.
במסגרת פורום זה יפגשו אחת לחודש בשעות הבוקר יחד עם המורים המלווים בהדרכת רכזת החינוך של היחידה
לאיכות הסביבה ומרצים חיצוניים ללמידה משותפת ובניית פרויקטים בית ספריים .חלק מהמפגשים יתקיימו בעיר
וחלקם במסגרת סיור לאתרים סביבתיים (פארק אריאל שרון ,שלולית החורף)...
יום השיא של המועצה יתקיים ביום המגוון הביולוגי הבינלאומי ,שמתקיים בתאריך .22.5.14
 | 9.9.13יום הניקיון הבינלאומי
פעילות המקודמת בארץ על ידי קק"ל .בתי ספר שייקחו חלק יקבלו שקיות ,כפפות ותעודת הוקרה מקק"ל  -יש
להודיע עד פתיחת שנת הלימודים איזה כיתות מוציאים (כולל כמות משתתפים) ואיזה שטח מנקים (ניתן לפנות
ליחידה לאיכות הסביבה להמלצה על שטח מתאים בקרבת ביה"ס).
 | 16.1.14ט"ו בשבט
יישלחו הצעות לפעילויות בנושאי טבע וסביבה להעברה ביום חג זה.
*מומלץ לתכנן ביום זה אחר הצהריים או שישי פעילות עם ההורים.
 | 22-29.3.14שבוע בריאות וקיימות
השנה חברו יחידת הבריאות העירונית והיחידה לאיכות הסביבה לשבוע שכולו בריאות וקיימות .בשבוע זה יתקיימו
פעילויות עירוניות לקהל הרחב ותכנים בתוך מוסדות החינוך .ימי השיא שכבר כדאי לשריין -
 22.3יום המים הבינלאומי | יום שיא בשלולית החורף פארק הרצליה – תצוגת תוצרים והדרכות של תלמידים בנושאים-
טבע עירוני ,מים ומגוון ביולוגי.
 25.3יום הניקיון הלאומי | בתי הספר יקיימו פעילות ניקיון בסביבת ביה"ס או באתרים שונים בעיר ויעסקו בנושאים
הקשורים לצמצום הפסולת (תשלח חוברת פעילויות).
 29.3שעת כדור הארץ הבינלאומית | יום לפני תיערך הכנה עם התלמידים בכיתות ,וכיבוי ייזום סמלי של החשמל
במהלך יום הלימודים לשעה .לקראת שבוע זה יועברו למורים הצעות לפעילויות בנושאי אורח קיימות ושימוש מושכל
במשאבים .ניתן לקיים הרצאה לצוות המורים בשבוע זה בנושא הקשר בין בריאות לקיימות או בנושאי צרכנות וצריכה
 תרבות הצריכה ,פסולת ,מים ,אנרגיה ...בנוסף ,מומלץ לקיים בשבוע זה שוק "קח תן" לקראת פסח.פורום רכזי בתי ספר ירוקים
יתקיימו שלושה מפגשים לכל הרכזים בתחילת ,אמצע וסוף השנה ,ולאורך השנה יינתן ליווי בתוך בית הספר.
ניוזלטר חודשי
רכזי איכות הסביבה (או מורים אחרים לבחירת המנהלים בבתי הספר בהם אין רכז) בבתי הספר יקבלו אחת לחודש
מייל מהיחידה לאיכות הסביבה ובו חומרי העשרה והצעות לפעילויות בבית הספר.

בתי ספר על יסודיים
פעילויות בתוך בית הספר
סדנת סקר שוק
כיתות ז' יעברו סדנה בת שני מפגשים במסגרתה ילמדו ,יכתבו ויבצעו סקר בעצמם בנושא פסולת ,צרכנות ,אריזות...
ובמפגש השני ינתחו את תוצאות הסקר ,יזהו את הנושאים שדורשים שיפור ,ויכתבו כתבות במטרה להעלות את המודעות
לנושאים אלו.

סרטי הכוכב שלנו
כל כיתות ז' (וכיתות ח מבתי הספר שלא השתתפו בתשע"ג) יזכו לצפות בתלת מימד בעזרת משקפיים מיוחדות
בסרטים קצרים בנושאי איכות הסביבה
סדנת עיצוב מוצר
כיתות ח'-ט' יתנסו בשני מפגשים בפעילות חוויתית של עיצוב מוצר בדגש על נושא האריזות ,וזאת במטרה להעלות
מודעות ולהמשיך להטמיע את הפתרונות באחריות הפרט לצמצום הפסולת.
סדנת סרטים סביבתיים
כיתות י יעברו פעילות "אקולנוע" -דיון והפעלה בעקבות צפייה בקטעי סרטים מסרטי הסביבה האקטואליים.
הופעה של טריואולה
שלישיית טריו אולה ,יקיימו מופע קצב סוחף וייחודי שנבנה במיוחד לצרכי העיר.
המופע משלב תיפוף גוף ושימוש בכלים שונים תוך העברת מסרים סביבתיים.
מופע אחד בכל תיכון.

פעילויות על  -יסודי עירוניות
קבוצת מנהיגות סביבתית עירונית
תלמידי כיתות ט'-י' במסגרת אזרחות פעילה ומחויבות אישית ישתתפו במפגשי פורום עירוני אחת לשבועיים
ביום קבוע אחר הצהריים למפגשי גיבוש ,רכישת ידע וכלים ,סיורים והכוונה במטרה ליצור קבוצה בעלת ידע
ומוטיבציה ,שתעשה פרויקט סביבתי עירוני ובמקביל ,לאורך השנה ,תוביל עשייה סביבתית בתוך בתי הספר.
פרויקט הסיום של הקבוצה יוצג במהלך שבוע החינוך בעיר.

לוח פעילויות שנתי

ספטמבר

פעילות בנושא פסולת בכיתות א'-ב'
פעילות בנושא פסולת חט"ב ותיכונים
סיורים בשלולית החורף לכיתות ד'
סיורי ספירת ציפורים בסביבת ביה"ס
לכיתות ב'
פעילות שיא בנושא עצים ,איכות הסביבה
ומגוון ביולוגי לכבוד טו בשבט
הכרזת הזוכים בפעילות יצירתית
בגני הילדים
שבוע בריאות וקיימות
תחרות בית ספרית בנושא קיימות
כיתות ד'-ה'
 22.4יום כדור הארץ
תחרות עירונית בנושא קיימות כיתות ד'-ה'
פעילות בבתי הספר  -ל"ג בעומר סביבתי
פרוייקט סיום מנהיגות עירונית על-יסודי
וועדות שיפוט גן/בי"ס ירוק
הדרכות לכיתות ג'-ד' בנושא יתוש הטיגריס
האסייני

אוקטובר

הרצאות בנושא קיימות למליאת חדר מורים

נובמבר

הכנת כרזות בנושא אנרגיה ותערוכה
לסיכום

דצמבר

סיורים בחירייה כיתות ג'

ינואר

סיורים בחוף הים כיתות ה'-ו'

פברואר

פעילות בנושא פסולת בגני הילדים

מרץ

מפגש עם רכזי איכות סביבה של בתי הספר

אפריל

השתלמות גננות

מאי

פעילות מועצות עירוניות (יסודי/על יסודי)

יוני

יום הניקיון הבינלאומי  9.9.13פעילויות
ניקיון בתוך וסביב בתי הספר (חופים,
פארק ,שדה בור)...

