
לקראת בית ספר ירוקלקראת בית ספר ירוק
יצחק נבון הרצליה



-בבית הספר לומדים סך הכל 550 תלמידים
-מספר הכיתות בכל שכבה: 

א' – 5, ב'- 5, ג' – 4, ד' – 3, ה' – 2, ו' – 2.

קצת עלינו

בית ספרנו מטפח למידה של מיומנויות המאה ה-21. במסגרת זו לומדים.ות
התלמידים.ות לחקור, לזהות ולפתור בעיות באופן עצמאי, לעבוד בצוות, להעניק
ולקבל משוב ולבצע רפלקציה אישית תוך כדי תהליך הלמידה ובסופו. תהליכי

למידה אלו נקראים בבית הספר מסעות למידה.



הייחודיות שלנו



עבורנו, תהליך ההסמכה לבית ספר ירוק איננה מטרה כשלעצמה, אלא אמצעי חינוכי לקיום חיי שותפות

ואכפתיות סביבתית. לשם כך נפעל להטמעת תכנים סביבתיים במקצועות קיימים ומתן דגש על הנושא הסביבתי

כיסוד מארגן בבית ספרנו. 

התפיסה הירוקה שלנו

'יצחק נבון' כמוקד קהילתי צריך לשמש מודל להתנהלות מקיימת, בעזרת תלמידי בית

הספר אשר מהווים שגרירים צעירים בסביבתם. אנו מאמינות כי באמצעות התנהלות

בדרך מקיימת מקדמת ותפיסת אחריות סביבתית כדפוס חשיבה, תלמידינו יגדלו להיות

בוגרים בעלי רגישות לסביבה.



המטרות שלנו

1. חינוך למודעות, לחשיבה סביבתית ולשינוי התנהגותי בקרב התלמידים ובקרב הקהילה.

2. טיפוח ערכי כבוד ומחויבות לשמירה וטיפוח הסביבה.

3. חינוך התלמידים להתנהגות נאותה, להתייחסות של כבוד לזולת, לסובלנות, לקבלת אחריות אישית, לנכונות לעזור

ולתרום, כל זאת תוך יצירת סביבה חינוכית- לימודית נאותה המונעת תסכול ומחזקת את האמון בבית הספר.

4. פיתוח חשיבה סביבתית גלובלית וחינוך לאורח חיים מקיים שמטרתו הגברת המודעות 

לאיכות הסביבה, חינוך להרגלי התנהגות נכונים תוך שימוש נבון במשובים והימנעות

מתהליכים מזיקים.



קריטריון 1 - תוכנית לימודית עיונית ובין תחומית בנושא סביבה וקיימות

 שכבה ג' - מגוון ביולוגי

 שכבה ד' - טבע עירוני

 שכבה ה' - תרבות הצריכה / צריכה נבונה

.1

.2

.3



תוכנית לימודית עיונית ובין תחומית
בנושא סביבה וקיימות

קריטריון 1

שכבה ג'

מגוון ביולוגי 
מסע 'דבורה'

מטרות סביב הנושא

הכרת המגוון הביולוגי ותרומתו לחיים
מאוזנים וסביבתיים.

חשיפה לייחודיות המגוון הביולוגי
בישראל.

.1

.2

3. הבנת חשיבות המגוון הביולוגי לתחום 
   החקלאות.

4. השפעות האדם על המגוון הביולוגי.











תוכנית לימודית עיונית ובין תחומית
בנושא סביבה וקיימות

קריטריון 1

שכבה ד'

טבע עירוני - שמירה על שטחים
פתוחים ומרחבים עירוניים

מסע 'אני וסביבתי'

מטרות סביב הנושא

 הבנה מעמיקה של משמעות ה'ריאות
ירוקות' באזורים עירוניים.

 העלאת המודעות הסביבתית בטיפוח
'ריאות ירוקות.

 

.1

.2

- היכרות עם גינה מקיימת קהילתית3.
ותרומה לצמצום הצריכה. 

4. חשיפה לתהליכי המחזור
בטבע וחיקויים באמצעות

קומפוסטר.
5. שימור חורשת טבע.

 









במקביל ללימודי המסע, שכבה ד' לקחו חלק בתוכנית EACH בנושא קיימות ושימור אתרי טבע.

השכבה מארחת שכבות ד' משלושה בתי ספר בעיר (ברנדס, נוף ים וגליל ים) ומציגה בפניהם

את אתר הטבע אותו בחרו לשמר. 

במפגשים עם התלמידים והתלמידות בבתי 

ספר אחרים, למדנו על עיר בת קיימא, חשיבות 

שמורות טבע וטיפוחן כמו האקו- פארק 

בעזרת הוראת עמיתים.

 

EACH תוכנית עירונית







תוכנית לימודית עיונית ובין תחומית
בנושא סביבה וקיימות

קריטריון 1

שכבה ה'

תרבות הצריכה / 
צריכה מקיימת

מסע 'יזמות והמצאות'

מטרות סביב הנושא

 הכרת הקשר וההשפעה של
ההתנהגות הצרכנית האנושית על מצב

כדור הארץ.
 הבנה מעמיקה של ההבדלים בין תרבות

הצריכה המערבית לבין זו הקיימת
במדינות המתפתחות. 

.1

.2

3. הכרת התהליך שעוברים מוצרי
הצריכה עד הגעתם לחנויות.

4. העלאת המודעות הסביבתית
האישית ביחס לתרבות הצריכה

והשלכותיה.
 





התלמידים.ות נחשפו להמצאות משנות חיים ועוסקים במציאת צורך בסביבתם ומענה הולם עליו בעזרת המצאות

אלו. ניתן דגש לחשיפה לעולם הצריכה, מתוך רצון לאפשר לתלמידים למצוא פתרון לבעיות רבות הקיימות

במציאות הצרכנית בה אנו חיים. התוצר הוא האקתון (9-10.6.22) בנושא קיימות ונגישות סביבתית. בעקבותיו,

הילדים ייצרו את ההמצאה שלהם הנוגעת לסביבה הפיזית הקרובה ו/או להתנהלות אדם בסביבה.  





קריטריון 2

פרויקט קהילתי

שם הפרויקט

מדורת ל"ג בעומר 
קהילתית

הבעיה הסביבתית:
פליטת גזי חממה אשר מוסיפים לזיהום האוויר

ומעודדים את ההתחממות הגלובלית.
 

השכבות המובילות את התוכנית הקהילתית: ד'-ו'
 

הקהילה: ילדי בית הספר, מורי בית הספר,
הורים, ילדי הגנים המזינים ותושבי השכונה.

 
שותפים פוטנציאליים: גני הילדים בשכונה, תנועת

הצופים השכונתית.
 

תכנית הסברתית: הכנת מצגות והעברתן בכיתות
השונות, פוסטרים להעלאת מודעות סביבתית

ופלייר דיגיטלי שהופץ בימי ההורים.
 



1. העלאת המודעות לפליטת גזי חממה

2. צמצום זיהום האוויר

3. שמירה על שטחי טבע עירוניים 

4. חיזוק תחושת הקהילתיות סביב המדורה

 

כחלק מתוכנית הפעולה שלנו, קבוצת המנהיגות הירוקה יחד עם שכבה ד', כחלק מלימודיהם על ריאות

ירוקות ושטחי טבע עירוניים עברו בין כיתות בית הספר והפיצו את הרעיון על מדורה קהילתית.

במקביל, הנהגת ההורים הפיצה את הבשורה להורי בית הספר.

מטרות מדורת ל"ג 

בעומר קהילתית





פרויקטים קהילתייים נוספים

צמצום בשימוש בכלים חד פעמיים

עידוד מחזור של חומרי פלסטיק

צמצום בזבוז כלי חד"פ

מניעת זיהום סביבתי

צמצום כמות הפסולת בבית הספר

.1
 

מטרות:

.1

.2

.3

.4





עידוד שימוש חוזר בשקיות

מניעת זיהום סביבתי

צמצום כמות הפסולת בבית הספר

2. חלוקת ספרי לימוד בשקי בד

 

מטרות:

.1

.2

.3

פרויקטים קהילתייים נוספים



עידוד שימוש חוזר בחומרים

מניעת זיהום סביבתי

יצירת קישוטים מקיימים לאורך זמן 

3. פסטיבל קישוט 'ירוק' לכבוד פורים

 

מטרות:

.1

.2

.3

 

**האישה עשויה מעטיפות נילון של אוכל מהצהרון, נייר משומש גרוס, 

גלילי אל-בד ואריזות של כיסאות שהוזמנו למעבדה**

פרויקטים קהילתייים נוספים



הפרויקט הבא - גינה קהילתית

1. גינת מאכל (חסה, סלרי, בצל, קולרבי, נענע, פטרוזיליה, בזיליקום, לואיזה וכדומה).

2. גידול אורגני, הדברה ביולוגית (בעזרת מי שום אשר הוכנו ע"י המנהיגות הירוקה), תהליך הייצור  

 החקלאי.

3. טיפוח אחריות וחיבור לאדמה בקרב התלמידים .

4. חיזוק תחושת הקהילתיות סביב הגינה.

 

הפרויקט יהווה המשך ישיר לתחום הדעת 'גינה אקולוגית' אשר מלווה את מסע שכבת ד'. מתוך רצון

להפוך את תלמידינו ותלמידותינו לשגרירים ירוקים בקהילה, אנו רואות משמעות רבה בחיבור הילד.ה אל

הטבע והבנת המשמעות של חיים מקיימים ומתחשבים בסביבה.

הפרויקט בשיתוף המחלקה לאיכות הסביבה ואוניברסיטת רייכמן (בינתחומי הרצליה). 

 









קריטריון 3

אורח חיים מקיים בבית הספר

שלושת התחומים בהם ביצענו שינוי

לטובת אורח חיים מקיים:

1. הפרדת פסולת לזרמים
 

2. צמצום שימוש במוצרי פלסטיק/
חד פעמי ומעבר לארוחה בקופסה

רב פעמית
 

3. מחזור נייר



1. צמצום שימוש במוצרי פלסטיק/ חד פעמי ומעבר לארוחה בקופסה רב פעמית











2. מחזור נייר









במהלך הביקור במרכז התלמידים והתלמידות נחשפים החיים שמתחת לפני הקרקע

במטרופולין גוש דן. החוויה משלבת סרטונים לימודיים, הדמיה של סיור בצינור תת

קרקעי והיכרות עם תהליכי מחזור המים. 

סיורים לימודיים נוספים - מפעל השפד"ן



עוד עשייה ירוקה...







קריטריון 4

נראות ירוקה בבית הספר

בהלימה לשלושת נושאי 

הלימוד הנבחרים

- גינה קהילתית
- מגוון ביולוגי

  - תרבות הצריכה

א. גינה קהילתית - תכנית עקבות  שמטרתה
היא להשיג השפעה ארוכת טווח על הדור
הבא וליצור קהילה בעלת מודעות סביבתית

בישראל ועידוד מגוון ביולוגי.
 

EACH ב. שכבה ד' תארח במסגרת תוכנית
 בנושא קיימות ושימור אתרי טבע. תציג

בפניהם את האתר אותו בחרו לשמר במסע. 
 

ג. קישוטים 'ירוקים' באירועים – צריכה
נבונה. פתיחת שנה/ פורים/ סיום שנה אנו

עושות מאמצים לצמצם שימוש בקישוטים
מזהמים כמו בלונים ומטפחות קישוטים ארוכי

טווח.
 























קריטריון 5

הנהגה ירוקה

מטרה
הובלת חשיבות ופעילות ירוקה בבית

הספר והסביבה

הרכב
30 תלמידים ותלמידות מכיתות ד'-ו', מובילת מנהיגות

ירוקה, רכזת קיימות ואחראית מועצת נבון

מועצת נבון מתכנסת מדי יום שני למשך שעה
אחת על מנת לדון בענייני היום והשעה. בין

היתר, הילדים אחראים לקדם תכניות
הסברה בכיתות השונות, להחליט על אירועי
שיא 'ירוקים' ולקבל החלטות בנוגע לעשייה

הסביבתית בבית הספר.
 

המנהיגות הירוקה נפגשת אחת לשבוע
למשך שעתיים, אשר במהלכן הם גם

דואגים לתחזוק גינת הנוי והגינה 
המקיימת, פינוי הקומפוסטר 

ושימוש בדשן החדש.





הקמת קומפוסטר קהילתי בשטח בית הספר, העברת הדרכות על שימושו ותפעולו.

 תחזוק גינת הנוי הלימודית בבית הספר.

תכנון גינה קהילתית בעזרת סקר בית ספרי על שימוש מיטבי בגינה.

 קידום והוצאה אל הפועל מדורה קהילתית 'ירוקה'.

 קישוט 'ירוק' שוטף באירועים בית ספריים. 

.1

.2

.3

.4

.5

הישגים שנתיים

ולקראת שנה הבאה..

הקמת הגינה הקהילתית ותפעולה.

יצירת שיעור בחירה 'ירוק' לכל שכבות בית הספר לאורך השנה

.1

.2









קריטריון 6

חדר מורות מקיים

כחלק מתהליך ההסמכה,
בחרנו להתמקד בצמצום צריכת

כלים חד פעמיים והפרדת
פסולת בחדר המורות.

לצורך הגשמת מטרה זו, פעלנו

במישורים הבאים:

- צמצום קניית כלים חד פעמיים לחדר
המורים/ מזכירות.

- רכישת מדיח כלים לחדר המורות.
- הצבת פח אשפה ממוין.

- קניית מעמד לייבוש כלים וכלי מטבח
רב פעמיים.

 









  אנחנו בית ספר ירוק!אנחנו בית ספר ירוק!
יצחק נבון הרצליה


