
תוכניות קיימות בגוונים
פ"פעילויות נבחרות משנת תש

ק ירוק"רכזת שח-ר דורית ריספלד"ד: י"מוגש ע



.  בשטח מועצה אזורית מנשה, משתתפים בחפירות בתל אסור' תלמידי כיתות ט
במשך שבוע  ' בכל תחילת שנה כל תלמידי שכבת ט: המשך מסורת רבת שנים

.  שלם משתתפים בחפירות בהנחיית רשות העתיקות
עם , מוקפת חומה, (ס"הרביעי לפנהסוף האלף )גדולה ומרכזית מתקופת הברונזה הקדומה , שם התגלתה עיר ענקית

.רחובות וסמטאות, אזורים ציבוריים, מגורים





'שכבת כיתות ח-חודש צריכה
המשך מסורת ארוכת שנים 

שיעורי חינוך בנושא הרגלי צריכה מערביים  -בחודש נובמבר•
....(.בין צורך לצריכה)

נסיעה של כל הכיתות לסופר בגן שמואל לפעילות  •
לקידום הבנה של צריכה  , אינטראקטיבית בהנחיית דליה גלבוע

ראיון  , צילום מוצרים, סמלים של קיימות על אריזות, נבונה
(google form)קונים 

עיבוד ממצאי השאלונים•

הכנת מצגת מסכמת בצוותים•



(המשך)' שכבת כיתות ח-חודש צריכה
דוגמה להצגת עיבוד ממצאי השאלון לקונים



המשך-'חכיתותצריכהחודש
תלמידיםצוותשלסיכוםממצגתלחלקדוגמה



סביבהחודש
’זכיתות

םיהחי “כבתיתישהרצאה-
תרבות הצריכה  -"בזבל

(גלגולו של מוצר)ותוצאותיה 
נופלים  "-שעשועון כיתתי-

להטמעת נושאי קיימות " בפח
הפרדת  , צריכה נבונה: כגון

וזיהוי תווים       , פסולת
ירוקים



"צומחים ביחד"

.ת"מופ' תלמידי כיתה ח
פרויקט אקולוגי משותף יהודי  

ערבי עם תלמידי בית ספר  
בחממה האקולוגית  , ברטעה

בעין שמר 



לסיכום ,מזוןרכיביכרתה"שליהכריך"פעילות-טשכבת
ושני ,מורג ,נוגהבהנחייתמדעיםשיעור-אורגניםחומרים



הוצגה  -תערוכה נודדת של פוסטרים בנושאי קיימות
במתחם המנהלה של גוונים בשבוע סביבה מנשה

י ניצן אגרנט רכזת חינוך לקיימות מועצה  "אורגן ע
מנשה-אזורית



Every act we make

Is one step ahead for the future

How do you want it to be?

Everything 
make a difference

פוסטר לתערוכת סביבה נודדת  

-2020בשבוע סביבה במנשה 

4-י תלמידת ט"מעוצב ע

יעל  -מהנבחרת הירוקה של גוונים

פוליקוב



מנשהאזוריתמועצהשלהספרבתיכלשלאקליםצעדת
עירוןממבואותנווהביוזמת

(של גווניםמהנבחרת הירוקה תלמיד -בןי "משבר האקלים עהצגה קצרה של -משמאל)



בריכתעםמעמיקההיכרות-'טכיתות
ה שלהדרכלקראת,  "גוונים"שלהחורף
"רעות"יסודיספרביתתלמידי



ניטור ארוך טווח, המשך מסורת רבת שנים -שימור בריכת החורף של גוונים
ר עופר מוקדי"י ד"שהוכנה ע, הרצאת פתיחה על בריכות חורף* 
הכוללת ניטור ואיסוף נתונים בשלולית, י מדריכה מהחברה להגנת הטבע"פעילות מודרכת ע* 
בחירת קבוצת תלמידים נבחרת מכל הכיתות שמתנדבים להכין הדרכה בתחנות הדרכה* 
....(לצערנו בוטל עקב הקורונה" )רעות"מבית ספר ' הדרכת תלמידי כיתות ד: יום שיא* 



פ"פריחת אביב תש-הגן הבוטני 



פ"תשב "תלמידי י–גווניםשלהלימודיתבחממהגמרעבודות
רייספלדר דורית "בהנחיית דמקיימתבחקלאותגמר לעבודותדוגמאות

מיקוריזהעומריה פרי  יישום פטריית 

שונים בגידול גזר אורגניקומפוסטבריכוזי 
פחם  -יישום של ביוזלודקובסנדרה 

בגידול נוריותוקומפוסט

בחינת השפעת סוג קרקע ויינשטייןנועה 

זני רוזמרין ועל רמת חומצה 3על גידול 

(חומר משמר טבעי)קרנוזית



-2020יוני -חקר בשמורת רמת הנדיב-סיור ביו
א מגמת ביולוגיה"תלמידי י



הכנת פסיפס טבע ופסיפס לכיתת חוץ להוראת קיימות עם 
.Rs-חמשת ה

ותלמידים מתנדבים מכיתה , תלמידי הנבחרת הירוקה-ביצוע
מרילןבהנחיית האומנית ' , י



פסיפס הטבע
מעל מתקן , משולב בקיר לבנים קיים 

האופניים בכניסה למנהלת בית הספר



-בכיתת חוץ Rs-פסיפס חמשת ה
ולכל  , לנבחרת הירוקה, להוראת קיימות

מי שמעוניין ללמד בחוץ



פריחת החצבים בגן הבוטני של גוונים
.א"בסתיו של תשפ

,  פורייה, בתקוה לשנה גשומה
וירוקה  , בריאה

ההנהלה התלמידים וצוות הקימות של , לכל צוות המוריםתודה רבה 
.שתרמו לפעילויות קיימות מגוונות בגוונים, המועצה האזורית מנשה

ק ירוק מהמנהל ההתיישבותי"תודה ענקית לתמיכה הרבה מצוות שח


