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     שם בית הספר:

 1נספח  – חתשע" תכנית עבודה שנתית                   _______  :מספר תלמידים

  הפרדת פסולתיום  ניקיון/יום  
 )*( 7/11/17 

 בסימן מגוון ביולוגי ושטחים פתוחים – בשבט טו
31/1/2018 

 
 פעילות שיא פעילות מקדימה פעילות שיא פעילות מקדימה

     שכבת גיל

)ברמת ידע וברמת  מטרת התוכנית
 התנהגות(

דגש על הכנת תשתית בבית ** 
הספר לתהליך הפרדת 

 **הפסולת

  

מפרט הפעילות  -פעילות מקדימה
 מתוך חומרי הלמידה המוגדרים

 )כולל מס' עמודים(
תיאור ופירוט עלויות  -פעילות שיא

 מתקצוב האיגוד

 

    

     הפעילות מועד

     נראות בית ספרית

 כולל פרטים ליצירת קשר() אחראי

    

 לאיגוד הגיע שהחומר טלפונית לוודא יש. 30/9/2017 עד לאיגוד להגשה
 

 ניתן להקדים את הפעילות ליום זה בתיאום מראש. 24.10.17יום הניקיון הבינלאומי של קק"ל חל ב (*)
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 11-16/3/2018 שבוע קיימות
    

 שבוע קיימות
 

 

"הכדור בידיים  -פתיחה
 שלנו"

 

 יום מים/ ים וחופים*           
  

 

                
 יום צרכנות נבונה                 

               
            

  
 פעילות 
 מקדימה

 פעילות
 שיא

 
 פעילות 
 מקדימה

 

 
 פעילות

 שיא

 שכבת גיל
     כל שכבות הגיל בבית הספר

)ברמת ידע וברמת  מטרת התוכנית
 התנהגות(

     

מפרט הפעילות מתוך  -פעילות מקדימה
 חומרי הלמידה המוגדרים

 )כולל מס' עמודים(
תיאור ופירוט עלויות  -פעילות שיא

 מתקצוב האיגוד

 

     

      הפעילות מועד

      נראות בית ספרית

 )כולל פרטים ליצירת קשר( אחראי
     

        לאיגוד הגיע שהחומר טלפונית לוודא יש. 30/9/2017 עד לאיגוד להגשה                                
 או יום מים או יום ים וחופים -לבחירה -)*(                                          
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 ל"ג בעומר
 

 1-2/5/18 ל"ג בעומר

 
 פעילות שיא פעילות מקדימה

   שכבת גיל

)ברמת ידע וברמת  מטרת התוכנית
 התנהגות(

  

מפרט הפעילות  -פעילות מקדימה
 מתוך חומרי הלמידה המוגדרים

 )כולל מס' עמודים(
עלויות תיאור ופירוט  -פעילות שיא

 מתקצוב האיגוד

 

  

   הפעילות מועד

   נראות בית ספרית

 כולל פרטים ליצירת קשר() אחראי

  

 לאיגוד הגיע שהחומר טלפונית לוודא יש. 30/9/2017 עד לאיגוד להגשה
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 תכנית עבודה שנתית

 
 
 

 מועצה ירוקה

 15 -) מינימום שכבות גיל ומספר תלמידים
  תלמידים(

 

   פעילותתאריך תחילת 

   תדירות מתוכננת למפגשים

   מרכז ומנחה מטעם בית הספר

 

 פעילויות נוספות המתוכננות במסגרת התוכנית
באחריות בית  -הספר בית לצוות התוכנית הצגת
הרצאה  עימנו . בנוסף, ניתן ומומלץ לתאםהספר

 מקצועית לכל צוות מורי בית הספר.
   תאריך:

 תאריך יפורסם בהמשך. : פתיחהמפגש  באחריות האיגוד - מפגש רכזי איכות סביבה

 
במסגרת המתווה ניתן  -)*( סיור למועצה ירוקה

 למועצה הירוקה של בית הספר.  אחדלתאם סיור 
  18/2-6/3הסיור חייב להיות בטווח התאריכים :

 
 

 

 218/-8/3/2016 :סיור בטווח התאריכיםהסיור שנבחר:                                       
 תאריך לאחר תיאום:

 באחריות האיגוד - כנס מועצות ירוקות
 25/4/2018 :אשדוד 
 26/4/2018 :רשויות האיגוד 

 לאיגוד הגיע שהחומר טלפונית לוודא יש. 30/9/2017 עד לאיגוד להגשה
 .08-8519505דרכינו . את הסיור יש לתאם לבחירתכם )מספר המקומות בכל אתר מוגבל ולכן כל הקודם זוכה()*( 

 סיור למרכז המבקרים של שירותי אקולוגיה.  -סיור בדגש פסולת ותרבות הצריכה -
 סיור למרכז של עמותת מחמל"י )מרכז חקר ליונקים ימיים(.  -סיור בדגש ים וחופים -

 


