מאי 2016
לכבוד
מנהלי/ות בתי הספר

קול קורא :תכנית 'עושים סביבה ביחד' שנת תשע"ז ()2016/17
"איגודן לתשתיות איכות הסביבה" הינו גוף ציבורי ,המאגד בתוכו  23רשויות מקומיות בגוש דן ומספק שירותי הולכה
וטיהור שפכים לכ 2.5-מיליון תושבים ולמעל מ 8000-בתי עסק" .איגודן" מפעיל את מכון השפד"ן שבמערב ראשון
לציון ,בו פועל גם מרכז מבקרים אקולוגי .המבקרים במרכז זוכים לחוויה אינטראקטיבית בנושא משק המים ,תהליכי
מחזור השפכים ושימוש נבון במים.
כגוף ציבורי בעל מודעות חברתית מפותחת ,שם לו איגודן למטרה את ההשקעה בחינוך לערכים סביבתיים.
הפרויקט החינוכי של איגודן' ,עושים סביבה ביחד' ,הוא פועל יוצא של מדיניות זו ,והוא מתקיים בשיתוף "המועצה
לישראל יפה" ,המפעילה עבור איגודן את הפרויקט בקרב בתי הספר היסודיים בערים בהן פועל האיגודן.
לקראת השנה העשירית של הפרויקט ,אנו יוצאים בקריאה אל מנהלי ומנהלות בתי הספר ,ומזמינים אתכם
להצטרף אלינו ,לתכנית 'עושים סביבה ביחד' ,שנת הלימודים תשע"ז ,ספטמבר  – 2016יוני .2017
מטרות התכנית:
.1

הטמעת ערכים סביבתיים בקרב התלמידים וחיזוק הקשר בין הקהילה לאיגודן ,תוך פעולה בכלל מגזרי
האוכלוסייה.

.2

העלאת מודעות התלמידים והקהילה (המשפחה ,השכונה) לפעילות האיגודן ,לנושא המים ולחשיבות שימור
הסביבה.

.3

הובלת שינוי התנהגות אישי של התלמיד וסביבתו הקרובה ופיתוח אקטיביזם סביבתי בקרב התלמידים.

.4

התאמה למגוון תחומי דעת הנלמדים בבית הספר.

קהל היעד של התכנית:
התכנית פועלת בקרב תלמידי כיתות ד' ועוסקת בנושא המים וטיהור השפכים ,תוך הלימה לתכנית הלימודים
של תלמידי כיתות ד' .התוכנית תפעל בשנה"ל תשע"ו בכ 100 -בתי ספר ברחבי גוש דן.
מרכיבי התכנית:




מפגשים  -סדרה בת  13מפגשים בני  45דקות המתקיימים אחת לשבועיים בפריסה שנתית ,העוסקים
בנושאים :מים בישראל ,טיהור שפכים ,שימוש במים מושבים ,איגודן ופעילות מיחזור המים שהוא מבצע.
מובילות ירוקה  -גיבוש קבוצה חדשה ,או עבודה עם קבוצה קיימת ,בסדרת מפגשים שתכליתם גיבוש
מנהיגות ירוקה ,תכנון פעילויות בית ספריות ויישומן.
תקציב פעילות  -כל בית ספר שישתתף בפרויקט יקבל מענק כספי שנתי מטעם איגודן ,ע"פ מדרג ותק
המפורט בהמשך .מענק זה מיועד להוצאות שוטפות בהפעלת הפרויקט ובעבור פעילות סביבתית ייעודית
שבית הספר מעוניין לקדם (כגון :הקמת תשתיות לחיסכון במים ,סיורים מקצועיים ,הפעלות ועוד).







חדר מורים לומד  -במסגרת התכנית ניתן לקיים השתלמות מקצועית בנושאים סביבתיים לצוות המורים.
סיור  -התכנית כוללת יציאה לסיור במרכז המבקרים של מכון השפד"ן בראשל"צ.
פרויקט שנתי – במהלך השליש האחרון של שנת הפעילות יתבצע פרויקט סיום שתכליתו יישום התכנים
שנלמדו בדרכים יצירתיות שונות .להלן דוגמאות משנים קודמות :הפנינג ענק עם מנחים מערוץ הילדים,
הקלטת שיר באולפן מקצועי ,הפקת קמפיין קהילתי ,צילומי וידיאו-קליפ והפקת כרזות פרסום.
כל מרכיבי התכנית ניתנים לבית הספר חינם ,ללא עלות.

על בתי הספר שייטלו חלק בפרויקט להתחייב:


למינוי מורה מוביל שיעמוד בקשר עם רכזת התכנית והמדריך בכל הקשור לתפעול התכנית בבית הספר.



נוכחות מורה בעת הפעילויות במקביל למדריכי התכנית.



לכניסת מדריכים/ות מטעם הפרויקט לשיעורים אחת לשבועיים ,ביום קבוע שיתואם מראש עם בית הספר.



לארגון ותפעול "מובילות ירוקה" :בחירת  12 -10ילדים להנהגה ירוקה בכל בי"ס.



לקיום יום סיור לימודי במרכז המבקרים של מכון השפד"ן בראשל"צ.



הקצאת אזור ייעודי בבית הספר להצגת תכני התוכנית (חשיפה לכלל התלמידים).



לשלוש שנות פעילות התכנית בבית הספר.

תקציב התכנית
"איגודן" יממן את כל הפעילות הבית ספרית הקשורה לפרויקט באמצעות מענק לבית הספר עומד על ₪ 25,000
בפריסה של שלוש שנים כמפורט:
 ביה"ס בשנה הראשונה לפרויקט :מענק בסך  7,000ש"ח.
 ביה"ס בשנה השנייה לפרויקט :מענק בסך  8,000ש"ח.
 ביה"ס בשנה השלישית לפרויקט :מענק בסך  10,0000ש"ח.

בברכה,
שלמה מסלאווי
יו"ר ועדת החינוך

ארנון גלעדי
יו"ר איגודן

לשאלות והבהרות בנושא התכנית ניתן לפנות:
לרעות רודיטי רכזת תכנית 'עושים סביבה ביחד' ,המועצה לישראל יפה ,טלפון ,03-6423111 :שלוחה.110 :
לד"ר אורלי רכטמן מנהלת המרכז ללימודי סביבה של המועצה לישראל יפה ,טלפון ,03-6423111 :שלוחה.118 :
או למר גדי ששון ,מנהל משאבי אנוש ולוגיסטיקה באיגודן לתשתיות איכות הסביבה ,טלפון  03-7914550ובדוא"ל
gadi@igudan.org.il
המעוניינים להצטרף לתוכנית זו מתבקשים למלא את הטופס המצורף ולהשיבו לפקס/דוא"ל:
shafdan@israel
-yafa.org.il
 03' -7454504או
תשע"ו
סביבה ביחד'
עושים
פקס-תכנית

טופס בקשת הצטרפות לתכנית:

שם בית הספר___________________:

סמל מוסד_____________________________ :

כתובת ________________________ :

עיר_________________________________ :

טלפון_________________________ :

פקס_________________________________ :

מייל בי"ס __________________________ :מורה מוביל/ה ___________________________ :

סלולרי מורה מוביל/ה _________________ :מספר כיתות ד' בבית הספר לשנה"ל תשע"ז________ :

מספר התלמידים בשכבה__________ :

נימוקים להצטרפות בית הספר לתוכנית "עושים סביבה ביחד":
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

פרטי מנהל/ת
שם_____________________________ :
מייל_____________________________ :
חתימת מנהל/ת בית הספר  +חותמת_____________________________ :

