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 כ"ח תמוז תשע"ט 

     שם בית הספר:

 1נספח  –"פ תש תכנית עבודה שנתית                   _______  :מספר תלמידים

  הפרדת פסולתיום  ניקיון/יום  
5/11/19 

 טבע עירוניבסימן  – בשבט טו
9-10/2/2020 

 
 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

 האיגוד מתקצוב

 

    

     הפעילות מועד

     נראות בית ספרית

 כולל פרטים ליצירת קשר() אחראי
    

 לאיגוד הגיע שהחומר טלפונית לוודא יש. 25/9/2019 עד לאיגוד להגשה
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 15-20/3/2020 שבוע קיימות
    

 שבוע קיימות
 

 

"הכדור בידיים  -פתיחה
 שלנו"

 

 אנרגטיתהתייעלות יום / ים וחופים יום(*)
  

 

                
 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
 הלמידה המוגדריםחומרי 

 )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. 25/9/2019 עד לאיגוד להגשה                                
  )*( לבחירה או יום ים וחופים או יום התייעלות אנרגטית
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 ל"ג בעומר

 
 10-11/5/2020 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(
תיאור ופירוט עלויות  -פעילות שיא

 מתקצוב האיגוד

 

  

   הפעילות מועד

   נראות בית ספרית

 כולל פרטים ליצירת קשר() אחראי
  

 לאיגוד הגיע שהחומר טלפונית לוודא יש.  25/9/2019 עד לאיגוד להגשה
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 תכנית עבודה שנתית

 

 מועצה ירוקה

 20 -) מינימום שכבות גיל ומספר תלמידים
  תלמידים(

 

תאריך תחילת הפעילות, השעה הקבועה במערכת, 
תדירות המפגשים, מי המורה המוביל/ה של 

 המועצה הירוקה?

 

 (*)* למועצה הירוקה תבית ספרי /יוזמהפרוייקט
 

 

 

 
 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. באחריות האיגוד - מפגש רכזי איכות סביבה

 
במסגרת המתווה ניתן  -(סיור למועצה ירוקה

 למועצה הירוקה של בית הספר.  אחדלתאם סיור 
 1-19/12 הסיור חייב להיות בטווח התאריכים :

 
 

 

 תאריך לאחר תיאום:

 באחריות האיגוד - כנס מועצות ירוקות
 6/5/2020 :אשדוד 
 7/5/2020 :רשויות האיגוד 

 
 לאיגוד הגיע שהחומר טלפונית לוודא יש. 25/9/2019 עד לאיגוד להגשה

 .08-8519505. את הסיור יש לתאם דרכינו סיור של יום פעילות מלא למרכז המבקרים של המועצה לישראל יפה)*( 
ם מנהל/ת בית הספר )**( במסגרת המתווה כל מועצה ירוקה תבחר פרוייקט/ יוזמה בנושא אותו בית הספר רוצה לקדם. מומלץ לקיים מפגש חשיבה על הפרוייקט יחד ע

 מתקציב בית הספר ליוזמה זו. 20%תלמידים. ניתן לנצל עד ו


