אנו שמחים להציג את הדף הירוק הראשון לשנת הלימודים תשע"ג ולספר לכם שפעילות רבה ממשיכה המון דברים
חדשים מתחילים ,אבל בשורה התחתונה -בנתניה -הירוק נשאר באופנה!
אז מי מצטרף ומי ממשיך ,מה צפוי לנו השנה ,הצעות לשיתופי פעולה בין בתי ספר ,רעיונות לפעילויות ,וכמובן -מה
חדש בתחום הקיימות בארץ ובעולם ,על כל אלה -בגיליון זה.
באיחולי הצלחה לבביים לכולכם -המנהלים ,צוותי הקיימות ,המורות המובילות את תחום הקיימות וילדי ההנהגות,
גם השנה אנחנו יחד במסע הזה ויודעים שיהיה מרתק ומהנה.
אנו מודים מראש לשותפינו לדרך בעירייה :ד"ר שי פרוכטמן מנהל אגף חינוך יסודי וחט"צ ולמרינה אלישע מנהלת מח'
חינוך סביבתי בעירייה ,דרככם -דרכנו.
מצוות הרשת הירוקה נתניה :מיכל אברמוב ,איילת יוסט ,איילת טפירו ,עינת אמויאל ואפרת פינגר.

מרינה ושי
מברכים
לכל שותפינו בשדה החינוך-
עידן התיעוש והשפע הביא עימו רווחה ונוחות ,אך גם דאגה אמיתית
למשאבי הטבע ההולכים ומתמעטים ולצורך בשימוש מושכל בהם,
למעננו ולמען הדורות הבאים.
עיריית נתניה החברה בפורום ה( 51-הרשויות הגדולות במדינה)
חתמה על אמנה לצמצום פליטות לאוויר ואימוץ עקרונות הקיימות
להטמעת אורח חיים מקיים בקרב תושבי העיר.
אנו רואים את מערכת החינוך הפורמאלי בכלל ,ואת בתיה"ס
היסודיים בפרט כסוכני שינוי בקרב הקהילה להעלאת המודעות
בנושאים סביבתיים (תרבות הצריכה ,חיסכון במים ואנרגיה ,הפרדת
פסולת ,שמירה על שטחים פתוחים ועוד) באמצעות חינוך והסברה.
עיריית נתניה משקיעה משאבים רבים לקידום נושאים אלו בליווי
בתיה"ס באמצעות הרשת הירוקה ,כתיבת תוכניות לימודים ,הקמת
קבוצות מנהיגות ירוקה ,ייזום פרויקטים קהילתיים והסמכה לבי"ס
ירוק .אנו שותפים לתוכניות חינוכיות של משרד החינוך ,עונים לקולות
קוראים בנושא קיימות ,ומבקשים לראות במשרדי הממשלה שותפים
מלאים.

 מזל טוב לבי"ס בארי וביה"ס
בגין לקבלת ההסמכה לבי"ס ירוק.
 בבי"ס מסילות עמלים בימים
אלה על הקמת "גינת החלומות",
גינה ש"תחלם" ,תתוכנן ותוקם ע"י
תלמידי בית הספר.
 סיור שנתי להנהגה כבר
קבעתם? זה הזמן! תוכלו להעזר
במלווה מטעם הרשת הירוקה בבית
הספר.

קצרצרים

גן הירק בבי"ס מסילות .בקרוב -גם גינת
חלומות.

יש לציין את צוותי ההוראה ,המנהלים ,המורים וכמובן התלמידים
המחויבים למהלכים אלה ,ועושים רבות בכדי לקדם את הנושא.
נאחל שנת לימודים פורייה עם המון עשייה למען הסביבה!
ד"ר שי פרוכטמן מנהל אגף חינוך יסודי וחט"צ
מרינה אלישע מנהלת מח' חינוך סביבתי בעירייה.

סח'ה על
החסה!

קופצים
לשכנים
אחד הרעיונות המנחים
אותנו בחינוך לקיימות הוא
"הנמכת הגדר" ,כלומר-
הנמכת גדר ביה"ס
במטרה לאפשר לו
להתערב בקהילה ולאפשר
לסביבתו לחדור אליו.
רוצים רעיונות? בבקשה!
 .5פוגשים את בתי הספר
השכנים :מבררים מי בתי
הספר השכנים ומציעים
לעשות פעילויות
משותפות ,למשל להנהגות
הירוקות.
 .2מטיילים ביחד :את הסיור
השנתי לילדי ההנהגות
עורכים במשותף עם בי"ס
נוסף ,חוסכים בעלויות
ומכירים חברים חדשים.
אפשר בהזדמנות זו לפנות
זמן למחשבה על מיזם
משותף.
יש לכם רעיונות נוספים?
כתבו לנו ונשתף בגיליון הבא.
efratf@reshet-yeruka.net

(ראשת) עיר
ירוקה
בחודש שעבר פגשו נציגי קבוצת ההנהגות הירוקות בנתניה
והמנהלות את ראשת (באישור האקדמיה ללשון) העיר נתניה,
הגברת מרים פינברג.
במסגרת המפגש העניקו הילדים דגל ממוסגר " -דגל כחול חוף
מקיים" לראשת העיר וכן הציגו את סרט הסיכום של קבוצות
המנהיגות בחוף הים בשנה שעברה.
המפגש היה מרגש ,הילדים היו מקסימים וזכו לברכת הדרך
ממרים.
מטרת המפגש הייתה לתת כבוד לעושים במלאכה לאורך כל
השנה מורות מובילות ,מנהלות וכמובן תלמידים.
חשיפה והכרות עם העשייה המקיימת בעיר נתניה בלווי
הרשת הירוקה.

קבלו רעיון של קולגה -ניצה דנאי ,מורה מובילה בבי"ס נעמי שמר .ניצה
יסדה את ההפסקה הירוקה בביה"ס.
בכל פעם שהיא מורה תורנית בהפסקה הגדולה ,היא וילדי ההנהגה
עושים הפסקה ירוקה לילדי ביה"ס :משחקים ,יצירות בשימוש חוזר
ופינות הסברה .רוצים רעיונות? אתם מוזמנים לפנות לניצה
 nitsa_d@walla.comאו למנחה שלכם מהרשת הירוקה.

הברקה ירוקה
http://www.ynet.co.il/articles/0,
7340,L-4316711,00.html

!Save the date
ימי שיא עירוניים:
 14.2יום ללא קניות

 22.4יום כדור הארץ

 22.5יום שיא

שבוע סביבה

יש לכם רעיונות לפעילויות? שתפו אותנו ונעביר לכולםefratf@reshet-yeruka.net .

מקיימים!

כמה לינקים מעניינים בענייני קיימות בארץ ובעולם:
 אתר אינטרנט מיוחד לקבוצת מנהיגות ירוקה:
פרי יוזמה והפעלה של המורה ז'נה מבי"ס המגינים אשדוד:
https://sites.google.com/site/reshethamegenim/


איסוף זרעים -חוברת מרתקת של פורום אייט"ק בירושלים בנושא:

http://bit.ly/VQ97Ed


המגמה לאגרו-אקולוגיה –עירונית בכפר הנוער "מוסינזון" בהוד השרון מציעה
סדנאות מעניינות גם לקהל הרחב:

http://www.schooly.co.il/mosinzon-agro/


סרטון מומלץ על סטיבן ג'פרסון בן ה" :15-לעולם אל תעזוב את גן השעשועים":

http://bit.ly/XgFuv7


כיצד נאכל את הנופים שלנו? סיפורה של קהילה בטודמורדן ,אנגליה ,שהחליטה
לשנות .הרצאה מומלצת באתר טד (ניתן לבחור כתוביות בעברית):

http://bit.ly/Ng8cHj


ומשהו מתוק לקינוח -כדור הארץ כפי שמעולם לא ראיתם אותו...

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4316711,00.html

עד כאן להפעם.
רוצים לשאול ,להציע ,לשתף? זה המקום!
ניתן ליצור קשר עם עורכת הדף -אפרת פינגר efratf@reshet-yeruka.net
או לפנות למנחה מטעם הרשת הירוקה בבית הספר.
אתכם תמיד -מיכל ,איילת ט ,.איילת י ,.עינת ואפרת.

