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 בר בית הספר שלנו שוקד מזה שנים על הטמעת המודעות והאמונה בקרב תלמידינו, כי פיתוח

 שימור עם יחד סביבתו, את לפתח האדם ביכולת מוסרית המאמינה עולם תפיסת הוא קיימא

 הבאים.  הדורות למען זמן לאורך לקיימם אפשר שיהיה כך, הטבע וערכי הטבע משאבי

ח'. הצוות -תלמידים מכיתות ג' 15-בשנתיים החולפות נבחרה מועצה ירוקה, בה היו חברים כ

הנבחר שם לעצמו מטרה להרחיב ולהעמיק בפעילויות למען סביבה מקיימת יותר, וזאת מתוך 

 סוכני שינוי להיות הספר, יכולים בבית מקיימת התנהגות של בחוויות המתנסים אמונה שילדים
 לסביבה. חשיבות בעלי תהליכים ולהוביל ובקהילה, במשפחתם השפעה בעלי

בין הפעילויות אותן העבירו חברי המועצה בכיתות  

בשנתיים האחרונות, נציין את המצגות שהכינו וליוו בהסברים, ואת ההפעלות המגוונות בתחומים 

השלכות השימוש בשקיות ניילון, חשיבות הבאים: חשיבות החיסכון בנייר, מיון הפסולת, 

 החיסכון בחשמל.  

לימודים בכל הכיתות בקשת של נושאים,  בנוסף, בית הספר שלנו שם דגשים על מגוון תכניות

קהילתיים בהם תלמידים משכבות גיל  הפעלנו מיזמים נושא הקיימות. סביב מקצועות ופעילויות

 "עושים ירוק חושבים רחוק".שונות העבירו לקהילת הישובים את המסר: 

לאור העמידה שלנו בדרישות צוות השיפוט ממשרד  

החינוך ומהמשרד להגנת הסביבה (אשר בחן את ההיקף, האיכות וההמשכיות של פעילויותינו 

 מתמיד".  ירוק "בית ספר -למען החינוך לקיימות), קיבלנו בשנת הלימודים תשע"ו את ההכרה 

ביקשו להיות שותפים גם השנה  במועצה הנבחרת. יחד עם עוד  חלק מחברי המועצה הירוקה

 יצאנו שוב לדרך. -תלמידים, נציגי כל השכבות

 שמנו  לעצמנו כמה מטרות השנה:

, ספריות בית -קהילתיות  בפעילויות הסביבה למען ההסברה במסע פעולותינו היקף את להרחיב *

 .קהילה חברי ליותר להגיע במטרה



 ההסברה במסע פעולותינו יקףה את להרחיב *  

 .המורים בקרב גם יותר רבה מודעות לייצר במטרה, מורים בחדר הסביבה למען

ניילון (קופסאות מזון  שקיות, בנייר בשימוש  הפחתה אחר וניטור דיגום,  במעקב להמשיך *

הרבה בהפחתות  החשיבות את והמורים התלמידים למודעות ומים. להביא חשמל, במקום שקיות)

 אלו לסביבה.

לחברי המועצה הירוקה יש מודעות , מוטיבציה ועניין לשמירה על הקיימות, וגם בשנת תשע"ז 

 בנושאים בפעילויות התלמידים בהפעלת שנקדים ונתמיד המשכנו לפעול מתוך אמונה כי ככל
 מערכת במסגרת לסביבה ואחריות כבוד תחושת בהם לפתח הסיכויים גדלים כך סביבתיים,

 .שלהם הערכים

 



 

 


