
 

 זיהום אוויר וסביבה בריאה
 מקיים חיים אורח של הרגלים לאמץ ניתן כיצד?. והסביבה האדם בריאות על האוויר זיהום משפיע כיצד? אויר זיהום מהו? האוויר מהו? בריאה סביבה מהי

 ?אויר זיהום של בהפחתה ולסייע
 

 הקניית ידע לצוותי ההוראה בנושא זיהום אוויר בריאות וסביבה
 מושגים עיקריים שנלמדו במפגש נושאי ההרצאה מטרות מוגדרות לכל מפגש

  הצוות החינוכי ייחשף למפגעים
סביבתיים ויבין כיצד  מפגעים 

סביבתיים משפיעים על 
 בריאות האדם והסביבה .

 צוות החינוכי ייחשף למצב ה
זיהום האוויר בארץ בדגש 

מקורות זיהום אויר, מצב קיים 
 ודרכי פתרון אפשריות.

  הצוות החינוכי יבין את
החשיבות של אימוץ וניהול 
אורח חיים מקיים על מנת 

 למנוע/להפחית זיהום אויר.

 ש כלים והצוות החינוכי ירכ
לקידום אורח חיים מקיים בגן 

 בדגש על זיהום אוויר.
 

  הרגלים לחיסכון צוות הגן יסגל
אנרגטי באורח חיים הגן 

 )חיסכון בחשמל(.

  צוות הגן יטפח גינה ו/או יוסיף
 עציצים לתוך הגן.

  צוות הגן יעודד את הילדים
וההורים להעדיף הליכה ברגל 

 ונסיעה באופניים .

  צוות הגן יעביר את הידע
הנרכש לילדים ,להורים 

הצוותים החינוכיים יקבלו הדרכה פרטנית וייעוץ 
להקניית ידע והעשרה בנושא זיהום אוויר וסביבה 

בריאה. התכנים ישתלבו באופן הוליסטי עם תכנית 
ת הלימודים וישולבו באורח חיי הגן. כל גננת תקבל לפחו

שבעה מפגשים עם מדריכה מקצועית של איגוד ערים 
הקניית ידע -שעות(. בכל מפגש  7לאורך השנה )לפחות 

מקצועי ובניית תכנית עבודה ליישום התהליך והעברת 
 הידע לילדי הגן ואוכלוסיות היעד לחודש הקרוב.

הכולל הסבר על הקשר בין  סביבה מפגש פתיחה  .1
וכיצד מפגע ובריאות , מהם מפגעים סביבתיים 

סביבתי יכול לפגוע בבריאות. קביעת לוח זמנים 
 ותאום ציפיות. 

זיהום אויר?, מהם  -מהו המפגע הסביבתי  .2
הגורמים העיקריים לזיהום אויר? מה מצב 

האוויר בארץ? מה הקשר בין זיהום אויר לאורח 
 חיים מקיים?.

זיהום אוויר מכלי רכב, חשיפה לנתונים מהשנים  .3
ה בין יום כיפור ויום רגיל(. האחרונות )השווא

פתרונות אפשריים בדגש אורח חיים מקיים.  על 
 צריכה מקומית והקשר לזיהום אויר.

צמחייה וחורש טבעי כמסייעים בהפחתת זיהום  .4
בדיקת האוויר. הכרות עם צמחים מטהרי אויר. 

אפשרות לטיפוח גינה אקולוגית או הוספת 
גש עציצים בתוך מבנה הגן. כמו כן, ינתן ד

 לחיסכון בנייר.

על הקשר בין חשמל לזיהום אויר. חיסכון  .5
בחשמל, הכרות עם מכשירי חשמל בזבזניים 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

מפגע סביבתי,  בריאות וסביבה, אורח חיים 
מקיים, זיהום רעש, זיהום מים, זיהום אור, 

 זיהום אויר, פסולת וזיהום קרקע.
 

זיהום אויר, ניטור אויר, סופות אבק, זיהום אויר 
פיח, תחנת מתחבורה, זיהום אויר מתעשייה, עשן, 

 ניטור, המשרד להגנת הסביבה
 

ניטור אויר, תחבורה בת קיימא, עידוד הליכה 
 ברגל, רכיבה על אופניים, צריכה מקיימת

 
 

עצים כמסייעים בהפחתת זיהום אויר, צמחים 
מטהרי אויר, גינה מקיימת, פרפרים וחרקים 

 כבקרים טבעיים, חיסכון בנייר, הפרדת פסולת.
 
 
 

כוח פחמית, דירוג אנרגטי,  זיהום אויר, תחנת



 

 ולאוכלוסיות יעד נוספות.
 

  יטפחו ערכים הגננות והילדים
של כבוד לסביבה , לחי 

ולצומח, שינוי אורח חיים, 
 חינוך לאחריות .

 

וחסכוניים. בדיקת דרכים אפשריות לחיסכון 
 בחשמל. 

הסבר על שעת כדור הארץ ועידוד הקהילה  .6
 להשתתף.

ל"ג בעומר וזיהום אויר. כתיבת סל רעיונות  .7
ת תיצור לחגיגת ל"ג בעומר בסימן ירוק, הגננ

קשר עם וועד ההורים במטרה לגרום להם לשתף 
 פעולה.

 נורות חסכוניות, זיהום אור, התייעלות אנרגטית.
 

חסכון בחשמל, שעת כדור הארץ, אקטיביזם, 
 מקומי וגלובאלי.

 
עשן, קמין, מדורה סביבתית, ל"ג בעומר ירוק, 

 ניקיון ברשות הרבים.

 
 
 

 הקניית ידע לילדי הגן בנושא זיהום אוויר בריאות וסביבה
 מושגים עיקריים שנלמדו במפגש נושא המפגש מוגדרות לכל מפגשמטרות 

 
  ילדי הגן יבינו מהו מפגע

 סביבתי.

  ילדי הגן יבינו כי מפגע סביבתי
משפיע על בריאות האדם 

 והסביבה.

  ילדי הגן יבינו מהו אויר ומהו
 זיהום אויר.

  ילדי הגן יסגלו הרגלים של
אורח חיים מקיים בהיבט של 

 אויר.הפחתת זיהום 

  והילדים יטפחו ערכים של
 .כבוד לסביבה , לחי ולצומח

 

 
 -מהו אויר. מפגש חוויתי מלווה בהמחשה  -מפגש ראשון

 כדור הארץ מהחלל, ניפוח בלון, שימוש במאוורר ועוד.
 

מה מכיל האוויר שלנו ? האם האוויר שלנו  -מפגש שני
ניסוי זיהום אוויר בתוך הגן ומחוצה לו ע"י הצבת  נקי?.

 ריבוע לבן מרוח בווזלין ומעקב שבועי.
 

תחבורה וזיהום אויר .עידוד הליכה ברגל,  -שלישימפגש 
בדיקה כמה מהילדים מגיעים בבקרים ברכבים וכמה 

 רגלית. השוואה בין אמצע השבוע ויום שישי.
עידוד הילדים להגעה רגלית או באופניים. אפשרות 

 להקמת חניית אופניים בכניסה לגן.
 

מהו אוטובוס הליכה. תכנון יחד עם הילדים  -יעימפגש רב
 של אוטובוס הליכה/שישי רגלי.

 
הכרות עם עצים העוזרים בהפחתה של  -חמישימפגש 

 "מטהרי אויר".  -זיהום אויר ועם צמחים ביתיים
 

חשמל וזיהום אויר. מיפוי מכשירים צורכי  -מפגש שישי

 
 אוויר, תכונות האוויר 

 
 

 זיהום אוויר, אבק, עשן, פיח , אויר נקי
 
 
 

זיהום אוויר מכלי רכב, תחבורה ירוקה )תחבורה 
ציבורית, הליכה ברגל, נסיעה על אופניים(, פעילות 

 גופנית.
 
 
 

 שישי רגלי, אוטובוס הליכה 
 
 

מקומיים, עצים כמסנני  מגוון ביולוגי, צמחים
 אויר, צמחים מטהרי אויר, חסכון בנייר.

 
 



 

צורך חשמל בגן הילדים. בדיקה יחד עם הילדים מתי יש 
בהדלקת אור ומזגן ומתי אין צורך. הסבר למשפחות  על 

שעת כדור הארץ ועידוד המשפחות להשתתף ביוזמה. 
 שילוט לחיסכון בחשמל בגן

 
 עשן וזיהום אויר. ל"ג בעומר בסימן ירוק.  -מפגש שביעי

 
חלק מהמפגש יוקדש למפגש מדריכה  -מפגש שמיני

השני לסיכום מקצועית עם ילדי הגן לבדיקת הידע וחלקו 
 התהליך ובניית תוכנית להמשך.

 

 
 מכשירי חשמל, חיסכון בחשמל, שעת כדור הארץ

 
 
 

עשן, זיהום אויר, מדורה ירוקה, שטח פתוח , 
 שמירת טבע וניקיון

 


