
 חושבים ירוק 

 חושבים רחוק

 מנהיגות ירוקה



 פיתוח בר קיימא

הוא פיתוח העונה על צורכי הדור הנוכחי מבלי להתפשר על  
 .  יכולתם של הדורות הבאים לענות על צורכיהם

פיתוח בר קיימא הוא פיתוח אשר יכול להתקיים לאורך זמן רב 
מכיוון שהוא אינו פוגע בבסיס המשאבים  , ביותר באותו אופן
 .  עליהם הוא נשען



,  היא אדם המעורב בסביבתו ובחברתו, דמות הבוגר אליה שואף בית הספר

 .תורם ומוכן ליטול אחריות אישית

  

היא יכולתו של אדם או קבוצת אנשים להוביל אנשים אחרים אל   מנהיגות

 .  עבר מטרה משותפת

  

הינה יכולתו של אדם או קבוצת אנשים להוביל אנשים   מנהיגות ירוקה

עבר מטרה משותפת הקשורה בשמירה על הסביבה   אחרים אל 

 .ובאקולוגיה



שהתלמידים רוכשים יעשה  הידע ש, אנו מאמינים
יותר לאיכות הסביבה ולבעיות   מודעיםאותם 

אקולוגיות הנגרמות מהתערבות של האדם שנעשית  
עמדות  ללא מחשבה ומקווים שמודעות זו תיצור 

כלפי שמירה על איכות הסביבה ותעורר   חיוביות
 .אחראיתמוטיבציה להתנהגות 



 :ס"מטרות המנהיגות בביה
 
  שבה הם חיים הסביבה והקהילהלדאוג לקשר של התלמידים עם  : 

 .  לחבר את הקהילה המקומית לבית הספר, את ההרגשה של השייכות והזיקהלחזק        

 בנושאים המעניינים  , עשייה במציאות הקיימת בזמן אמת  -  לאזרחות פעילהלחנך
להעניק לתלמידים כלים שיאפשרו  , והמעסיקים את התלמידים בסביבתם הקרובה

   להם להרגיש מסוגלות להשפיע ולשפר את המקום שבו הם חיים

  חיסכון  , חיסכון בנייר, שימוש חוזר: כמו, איך לחיות באופן יותר מקייםללמד
הפרדת פסולת  , חיסכון בצריכת מים, התייעלות אנרגטית  -  ס"בצריכת החשמל בביה

 .שוניםומחזורים 

 לקיחת אחריות על הסביבה, כמו נכונות לפעול תמיד, ערכיםבתלמידים את הלפתח  ,
 להפוך לאזרחים פעילים למען הסביבה ולמען הקהילה

 



 דמות המנהיג הירוק

 

 לא רק יהיה לראות ניתן  שאת תוצאותיהעשייה משמעותית

 .גם באופן ערכי ואיכותיאלא  במספרים 

 לכל מי שמנהיג אותה ולוקח בה חלקותחושת שליחות גאווה  . 

 המנהיגיםשל התלמידים הביצוע יכולת שיפור. 

 אישיתדוגמה. 

הסביבה  עשייה משמעותית למען , עזרה לזולת, נתינה: חידוד ערכים
 .והקהילה

 



 :מבנה הועדה

ח -' דתלמידים מכיתות  18 -כ מנהיגות ירוקה משתתפים בועדה'  . 

 11:40 – 11:05בשעה רביעי בימי לחודש  הועדה מתקיימים אחת מפגשי. 
 

 ? בועדהנדון על מה 

 
 זיהום האווירצמצום.   
חשיבות ההליכה ברגל בצמצום צריכת משאבים.   
התחממות כדור הארץ.   
הפרדת אשפה.   
אשפה אורגנית.   
צרכנות נבונה 
ספרייםבית  פרוייקטים. 

 



פועל  כבר שנים רבות  " החיטה" בית הספר
להגברת מודעות התלמידים לנושא שמירה על  
 .איכות הסביבה ומעורבות התלמידים בשמירה

 ?לנו מה כבר היה



 המיחזורתחנת 



 "המיחזוראבירי "תחרות 



 אהרונסון. ש א"ע" החיטה"ס "ביה    

 תעודת הערכה

 ניתנת לתלמיד             

_______ 

 על התמדתו ועזרתו בקידום     

 נושא איכות הסביבה

 !כחישר 

 _______         ________          ________                

 ס  רכזת איכות הסביבה   מחנכת"מנהלת ביה              

                        

 ח"סיון תשס     

 

 תעודות הצטיינות והערכה
 



 הפרדה במקור -פרויקט לקהילה

 מתוך מכתב להורים
 
 

 2010בינואר 18
       

 פרויקט הפרדת האשפה במקור: הנדון
  

יתרחב ויתבצע הפיילוט של פרויקט הפרדה במקור   24.01.10 -בתאריך ה
 .  לי"נישל האשפה הביתית במספר רחובות באחוזת 

הפרויקט מובילה הרשות המקומית בשיתוף עם המשרד להגנת  את 
 .  הסביבה ועמותת ארץ כרמל

 למען שמירה על עולם , מטרת הפרויקט היא מחזור האשפה האורגנית
 .  יותר ונקי יותר עבורנו ועבור הדורות הבאיםטוב 

 ס החיטה שותף מלא בפרויקט מתוקף היותו בית הספר העיקרי  "בי
 לצורך הכנת התושבים יעברו . לי"ניאת ילדי נווה הברון ואחוזת הקולט 

 ס בשבוע הקרוב בבתי התושבים ויחלקו  "השכבה הבוגרת של ביהילדי 
 . מכין מנשר 

 .נודה אם תאשרו לילדכם להתנדב לפעילות חשובה זו
  
  

 .נשמח לשיתוף הפעולה
 !נחשוב עולמי, נפעל מקומי

 סיוון וילדי המנהיגות הירוקה



 השתתפות ביום ניקיון בינלאומי
 



 :הןשמטרותיו יום הליכה 

 
 .הספרעידוד התלמידים להליכה רגלית בטוחה לבית •

 .לסביבההעלאת המודעות  •

הנסיעה זיהום האוויר ומהירות , הורדת עומס התנועה •

 .בית הספרבקרבת 

 



 ס"מסלולים אל ביה



 חלוקת קופסאות אוכל



  -בקופסאות ארוחת העשר הקפדה על אריזת 
 צמצום שקיות הפלסטיק



 ספסלים -סביבתי פסלהקמת 



 מופיעים למען הקהילה



 "אוצרות הסביבה"פרויקט 

 טליה מבור במועצה

 פנויאןאלי אבוטבול ומרים 

 ניק'טבצרד 'ריצ -ל גרינפיס בישראל"מנכ

 מצטלמים לסרטון גמר



 חמיצרדן 

 הפצת דיסקים  

 תעודת הצטיינות



 יום המים הבינלאומי



 "החיטה"ס "חוסכים במים בבי



 תן -שוק קח



 ו בשבט ירוק"הפנינג ט

 הכנת פחי מחזור מפסולת בניין

 אדניות מחומרים ממוחזרים



 ....המשך

 מובייל מחומרים ממוחזרים  
 ומחומרים טבעיים

 קישוט קופסאות אוכל



 בונים דגמים לשיעור מדעים  
 מחומרים ממוחזרים



 יצירות משיעורי אומנות



 ס"עיתון ביה...מתוך



 ס"עיתון ביה...מתוך



 טיפוח ושיפור הסביבה -יוצרים משחקים




