
 

 

 
 2021אביב, של''ח בשביל ישראל -מחוז תל

 

  ניקיון המיליוןשל''ח ב –מעבירים את זה הלאה 

 "אתה מתחיל הכי חזק שאתה יכול ולאט לאט מגביר"  

 )מבצע סבתא(

 

 רעיון המרכזי 

ב שחל  הארץ  כדור  יום  לקראת  התגבש  הארץ  ניקיון  למען  המיליון"  "ניקיון  באפריל    22-מיזם 

הרשויות   ,2021 הפיס,  לישראל, מפעל  קרן קימת  ביניהם  רבים,  גופים  של  משותפת  בהתארגנות 

והגנים, והחברה להגנת הטבע, כעת   של''ח וידיעת  המקומיות, המועצות האזוריות, רשות הטבע 

 משנס מותניים ומצטרף אף הוא!  הארץ 

 

 חזון 

ב פני  לקיחת חלק  על  תנופה" לאומי שיתפרס  ומתפתח שיהווה "גלגל  טווח  יצירת  תהליך ארוך 

הארץ לניקיון  שנים  ישתתפוכחמש  במהלכו  בפרט  ,  והתלמידים  בכלל  מודעות    התושבים  מתוך 

 לחשיבות הניקיון ומניעת השלכת פסולת בשטחים הפתוחים ובשמורות הטבע. 

 מטרה

התלמיד ושל  בכלל  הציבורית  המודעות   ניקיון    העמקת  על  בשמירה  השותפות  בחשיבות  בפרט 

 .  והעברת החזון ממני והלאה  היערות והטבע וטיפוח הסביבה הקרובה תוך לקיחת יוזמה 

 הטמעת התוכנית 

 שלבים:  4במהלך התוכנית יתקיימו 

 )מתכוננים לקראת היציאה למיזם(.   אנחנו באים! -ניקיון המיליון שיעור הכנה:  .1

 )מבצעים ניקיון בטבע(.  במרחבים הפתוחים!: מנקים את השבילים  יום שדה .2

)חושבים מה הלאה כיצד ניתן לרתום עוד אנשים למיזם    שיעור סיכום: מה היה ומה יהיה?   .3

 ואיך ניתן לבצע את הריונות שלנו(. 

ם קבוצות כמו: קהילות, חברים,  )יוצאים עם הקבוצות החדשות לניקיונות נוספי  מעשה .4

 משפחות ועוד(. 

 

 



 

 

 אנחנו באים –ניקיון המיליון  שיעור הכנה, 

 . במקביל להכנה לקראת יום השדהלהיחשף למיזם "ניקיון למיליון"  מטרה:

 יעדים: 

 התלמיד ייחשף למיזם "ניקיון המיליון". .1

תופעות הנגרמות בעקבות  יכיר בחשיבות שמירה על ניקיון הארץ תוך מפגש עם  התלמיד   .2

 חוסר ניקיון. 

 התלמיד יגלה נכונות לפעול למען השמירה על הסביבה.  .3

 התלמיד יתוודע למיקום הסיור ע''ג המפה ומאפייני המסלול והאתרים.  .4

 התלמיד יהיה מוכן ליציאה בהיבט ההתנהגותי הארגוני והבטיחותי ויתארגן לביצוע   .5

 . המטלות הנדרשות ממנו ביש''מ הן כיחיד והן כחלק מחולית משימה

 טבלת התנהלות

 ציוד נדרש  זמן פעילות שלב השיעור 

הסבר קצר אודות המיזם "ניקיון המיליון"   פתיחה 

 בכלל ובשל''ח בפרט. 

 תמונות / סרטון / כתבה  דק'  5

 " לאורך השבילמשחק " גוף השיעור 

ב הלוח  על  וגם     בזום /    כיתה בהקרנה 

/    https://is.gd/mfOC7cבכתובת:  

   בכיתהבחוליות  

נמצא בגוך    –)יש אפשרות לדיון עם תמונות  

 המסמך( 

המשחק   דק'  20 בהתאם  ערכת 

 לאופן העברתו 

 

ויגיעו   סיכום שיעור  יסכמו  התלמידים  עם  יחד  המורה 

 לתובנות מדוע  נכון לפעול למען הסביבה. 

  דק'  7

הסבר לקראת  

 היציאה ליש''מ

איזה   הבנה  האזור,  הכרת  מוכנות,  יצירת 

ההתנהגות   כללי  הם  ומה  להביא  יש  ציוד 

 המצופים. 

  דק'  13
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 דק'(  5) פתיחה –שלב ראשון 

ירחיב כיצד  , יציג כי מדובר בפרויקט המונים והמורה יסביר בקצה אודות מיזם ה"ניקיון למיליון"

 בית הספר משתלב במיזם זה. 

 אפשר להיעזר ב: 

ובכתובת:    " ניקיון המיליון: מיזם הנקיון הארצי יוצא לדרך":   makoכתבה שפורסמה ב   •

https://is.gd/LKTGwA  . 

 .  https://is.gd/fPc0gt", ובכתובת: ניקיון המיליון יוצא לדרךקרן קיימת לישראל, "  •

והגנים,   • הטבע  רשות  לדרך" אתר  יוצא  המיליון  ובכתובת:  "ניקיון   ,

https://is.gd/TuXq7O  . 

ב   • שהתפרסמה  שלנו:  ,  ynetכתבה  השטח  המדינה"זה  את  שמנקים  ",  המתנדבים 

 .  https://is.gd/VK9wqrובכתובת: 

המיליון • ניקיון  על  מסביר  ניר  ובכתובת:    -  טוןסר,  טל  והגנים,  הטבע  רשות 

https://is.gd/uUzeuZ . 

 .  https://is.gd/MWIwxV, בכתובת: סרטון, מנקים את הארץ •

 למצוא עוד קטעי מקורות בנושא במרשתת. ניתן 

 גם אתם תעלו סרטון? 

 דק'( 20) גוף השיעור –שלב שני 

 משחק לוח:  – )ראו נספח(  "לאורך השבילהמורה והתלמידים משחקים במשחק "

 

 כל יחיד / זוג / חולייה זורקים את הקובייה ומתקדמים בהתאם למספר שיצא להם.  .1

אם הכתוב מתאר    . מרימים קלף  מסומנת בכוכב    "הפתעהעל משבצת "  ונעצרתם  במידה   .2

 . אין תור נוסף שלילי אם הכתוב מתאר מצב   מקבלים תור נוסף,מצב חיובי  

כאשר מופיע במשבצת מספר עם כפולה, בתור הבא מכפילים את המספר שיצא בקוביה   .3

 בכפולה שמופיעה במשבצת. 

 ראשון. המנצח הוא מי שמגיע למשבצת הסיום  .4
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 : הערות  

 ניתן לשחק את המשחק בשלושה אופנים: 

 

 . https://is.gd/mfOC7c: ובכתובת  קישור למשחק להקרנה ו/ או שיתוף

 יש להיערך עם ערכות בהתאם: 

חיילים )ניתן להביא או להשתמש בחפצים מהקלמרים(,   4לוח משחק, ערכה לחולייה בכיתה: 

 קובייה, קלפי הפתעה וקלפי משימה )יש להדפיס אותם על צבעים שונים (. 

גדולה )השחקנים נמצאים בתוך  מקרן, קישור למשחק, קובייה  ערכה  לכיתה בהקרנה על הלוח:  

 . יה(רהמשחק, ניתן להשתמש בקובייה שמופיעה גם בתוכו, לפי בח

 במקום משחק: 

יש אפשרות במקום משחק להציג שלל תמונות ולנהל עליהן דיון במליאה או לחלק לקבוצות וכל  

 קבוצה תקבל מס' תמונות ותכתוב "כיצד מתבטאת הפגיעה בטבע בתמונות. 

 נהדרות מהן ניתן לקחת תמונות הם: כתבות 

כרמלי,   הטבע  גלעד  את  משאירים  אתם  ככה  לטייל  -אם  תצאו  ב  ynet  ,9.6.2020,  אל  שוחזר   ,

 .  is.gd/VyPXhihttps//:, וגם בכתובת: 19.10.2021

קוריאל,   בגלילאילנה  היפים  השבילים  באחד  פסולת  ב  ynet  ,19.20.2020,  תיעוד:  שוחזר   ,

 .  https://is.gd/gwo60b, וגם בכתובת: 21.9.2021

 דק'( 7) סיכום –שלב שלישי 

במשחק   שהופיעו  ההתנהגויות  את  יסכמו  התלמידים  עם  יחד  הטבע  המורה  על  ששמרו  פעולות 

 וכאלה שפגעו בו. 

דיון   ינהל  הדגשת     המורה  תוך  למשחק  בהמשך  הטבע  ניקיון  על  לשמור  חשוב  חשיבות  המדוע 

 שבפעילות למען שמירה על הסביבה. 
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ניתן לקיחת ממנה תמונות להמחשה לסיכום    מצגת שנת שמיטה) והגנים,  באדיבות רשות הטבע 

בכתובת:   גם  הטבע,  על  להגן  מנת  על  לבצע  יכולים  שאנחנו  ולפתרונות  בטבע  פסולת  למפגעי 

https://is.gd/4fYZON   .) 

 דק'( 13) הסבר לקראת היציאה ליש''מ – שלב רביעי 

כל אחד בדרך    – התנהלות, כללי בטיחות וכד'  המורה יעביר מידע לתלמידים אודות שעות, ציוד,  

 שיבחר ובהתאם למקום בו יקיים את הפעילות. 
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 מנקים את השבילים  במרחבים הפתוחים! ,יום שדה

 בין חברי הקבוצה להתנסות בשמירה על הסביבה באופן פעיל תוך קיום שיתוף פעולה  מטרה: 

 יעדים: 

 התלמיד יתנסה בניקיון המרחב הפתוח בו הוא מסייר.  .1

 . התלמיד יבין אילו שינויים עליו לבצע בחייו על מנת שכולנו נוכל להנות מהמרחב הציבורי .2

יפנים כי ניקיון הארץ גם במרחב הציבורי הוא ערך תרבותי חיוני והאחריות על התלמיד   .3

 קיומו היא גם שלו.  

   : ותהער

נקודות: היש''מ יתנהל    2יום השדה יתקיים ככל יום שדה בהתאם לתוכנית החינוכית בדגש על  

 כיום שדה  ארוך ויתבצע במקום בו הניקיון נדרש !  

 להלן המלצה:  ''חמעגל שלבמהלך יום השדה יתקיים 

 את הציטוט הבא:  4Aהמורה מקריא / כותב על  .א

 " כולם נגועים זה בזה, 

 וכולם נוגעים זה בזה 

 ומשאירים טביעות אצבעות" 

 .(1)יהודה עמיחי, איזו תסבוכת בארץ הקטנה הזאת" 

למיזם   דגש  עם  אלה  בימים  בו  עוסקים  שאנחנו  למה  אלינו  מתקשר  הקטע  איך  שואל  המדריך 

 תלמידים עונים. 2-3  -הניקיון למיליון. 

  .ב

 המדריך מקריא כעת את חזונו של המשרד להגנת הסביבה שקובע כי:  .1

"במדינת ישראל תתקיים סביבה המספקת איכות חיים וביטחון סביבתי לתושבים, תוך שימוש  

ולערכי   לרווחת האדם  האקולוגיות מתוך מחויבות  המערכות  על  ושמירה  במשאבים  מושכל 

ולדורות הבאים.   ומורשת לדור זה  נוף  מדינת ישראל אחת המדינות המובילות בעולם  טבע, 

 .2"  בפיתוח בר קיימא

ריך יחד עם התלמידים מבארים את משמעות הקטע ומבינים את חשיבות מעשיהם  המד .2

 היום במהלך הסיור לרווחת כלל תושבי המדינה. 

משהקבוצה הבינה את חשיבות מעשיהם מבקש המדריך מכל אחד לחשוב מספר רגעים   .3

רחוקה  ו  / הקרובה  הסביבה  הניקיון  לטובת  לתרום  יכול  כיחיד  הוא  בה  דרך  על  לחשוב 

)זו יכולה להיות פעולה אישית, קבוצתית, שכונתית, עירונית,  ף את הקבוצה ברעיון  לשתו

 דברים גדולים מתחילים במעשים קטנים(.  –משהו קטן או משהו גדול   –משפחתית וכד' 

 
 . 31, עמ': 2010(, 10) עיוניםהעיסוק באקולוגיה, תרבות יהודית וחברה",  –אלי וינקר, "אמת מטרידה נוסח ישראל  1
   https://is.gd/mIIr20, וגם בכתובת: 21.9.2021)גורם ממשל(, שוחזר ב  המשרד להגנת הסביבהכל זכות,  2

https://is.gd/mIIr20


 

 

 אחרי השיתוף של כלל התלמידים, מסכם המדריך עם קהלת: .4

ים ֶאת ָהָאָדם   ַקח ה' ֱאֹלקִּ ית ב',  "ַויִּ ֵחהּו ְבַגן ֵעֶדן ְלָעְבָדּה ּוְלָשְמָרּה" )ְבֵראשִּ (. "ְבָשָעה ֶשָבָרא  15ַוַינִּ

יָלֵני ַגן ֵעֶדן, ְוָאַמר לֹו: ְרֵאה ַמֲעשֵ  ירּו ַעל כֹּל אִּ ְטלּו ְוֶהֱחזִּ אשֹון, נִּ י  ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ֶאת ָהָאָדם ָהרִּ

ין הֵ  ָבחִּ ים ּוְמשֻׁ יב ֶאת  ַכָמה ָנאִּ ֹּא ְתַקְלֵקל ְוַתְחרִּ י. ֵתן ַדַעְתָך ֶשל יְלָך ָבָראתִּ ְשבִּ י בִּ ן, ְוכֹּל ָמה ֶשָבָראתִּ

י ֶשְיַתֵקן ַאֲחֶריָך" ם ְתַקְלֵקל ֵאין מִּ י , ֶשאִּ  13קהלת רבה ז',     עֹוָלמִּ

 

 ליום השדה באדיבות רשות הטבע והגנים:נוספות פעילויות 

 . https://is.gd/JQPO8L, בכתובת: מטיילים ולא משאירים עקבות

למעגל של''ח  באדיבות רשות הטבע והגנים, ניתן לקיחת ממנה תמונות להמחשה    מצגת שנת שמיטה

 .   https://is.gd/4fYZONגם בכתובת: או לתחנה במסלול, 

 מה היה ומה יהיה?  ,ור סיכוםשיע

 יוזמה שתוביל למעשה. ולבחור לשחזר, לסכם ולעבד את שהתרחש בסיור  מטרה: 

 יעדים: 

 התלמיד יבצע שיחזור של יום השדה.  .1

שיר,   .2 מצגת,  מיוחדת:  בצורה  השדה  מיום  שלו  החולייה  של  התובנות  יציג את  התלמיד 

 סיפור, סרטון וכיו''ב. 

יציע   .3 )שכונה,  פעולות    1-2התלמיד  מגוריו  לסביבת  הקרוב  הפתוח  במרחב  לבצע  שניתן 

 קהילה וכד'(. 

 יפנים את החשיבות בשותפות בניקיון הארץ. התלמיד  .4

 ציוד נדרש  זמן פעילות שלב השיעור 

החולייה    פתיחה  תוצרי  והצגת  שעברנו  מה  של  קצר  שיחזור 

 סרטון / פלקט / תאור בחיבור וכד' 

במידת   דק'  10 מקרן 

 הצורך 

שלב א' בחוליות: חשיבה אילו פעולות ניתן לבצע במרחב   גוף השיעור 

 הפתוח בסביבת המגורים / בית הספר. 

במליאה: כל חולייה מציגה את הפעולות עליהן    – שלב ב' 

 היא חשבה. 

שלב ג' במליאה: נבחרת פעולה אותה יבצעו התלמידים  

בעזרתה יעבירו הלאה את משימת הניקיון )המורה יחליט  

ברמה כתתית, חולייתית,    –היקף תתבצע הפעולה  באיזה  

 משפחתית וכד'( 

  דק'  20

קב'   סיכום לשיתוף  הנבחרת  הפעולה  ביצוע  חשיבות  הבנת 

אוכלוסייה נוספות בניקיון וקביעה הלכה למעשה איך /  

 מתי וכד' יתבצעו הפעולה/פעולות 

  דק'  15

 

https://static.parks.org.il/wp-content/uploads/2018/01/14-11.pdf
https://is.gd/JQPO8L
https://static.parks.org.il/wp-content/uploads/2021/04/hergel.pptx
https://is.gd/4fYZON


 

 

 מעשה 

שהוצעה  לבצעמטרה:   הסיכום    יוזמה  )בהתאם    –בשיעור  כיתתית  חולייתית,  אישית,  ברמה 

 להחלטת צוות השל''ח / כיתה(. 

 .יוצאים ומבצעים את מה שנקבע בשיעור הסיכום פעילות:

 

 אולי יעניין אתכם 

 .  https://is.gd/vUNedg, וגם בכתובת:  משמר החוף – מערכי הדרכה לניקיון בחוף  •

שיעור   • אשפ  – מערך  )השארת  הרגלים  והאכלהשמיטת  בשטח  בכתובת:  )ה  וגם   ,

https://is.gd/QYtluS  . 

הטבע"ארז ארליכמן,   • על  הרגע לשמור  ב  ynet  ,10.1.2008",  זה  וגם 21.9.2021, שוחזר   ,

 .  https://is.gd/EGg3Smבכתובת: 

, שוחזר ב  כפר האומנים אניעם,  שמירה על חיי אדם, על הטבע ומה שביניהםעידו שקד,   •

 .   https://is.gd/al5VY2, וגם בכתובת: 21.9.2021

לסביבה • מזיק  שלנו  הזבל  ב  כיצד  שוחזר  אאוריקה,  בכתובת:  21.9.2021,  וגם   ,

https://is.gd/UEbXpi  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/D21DBB57-D5CB-45F0-BE57-CB0BAB71803A/119602/kithadracha.pdf
https://is.gd/vUNedg
https://static.parks.org.il/wp-content/uploads/2021/04/%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9A-%D7%A9%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A8-%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%AA-%D7%94%D7%A8%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%A8%D7%A2%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%98%D7%91%D7%A2.pdf
https://static.parks.org.il/wp-content/uploads/2021/04/%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9A-%D7%A9%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A8-%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%AA-%D7%94%D7%A8%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%A8%D7%A2%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%98%D7%91%D7%A2.pdf
https://is.gd/QYtluS
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3492409,00.html?utm_source=m.ynet.co.il&utm_medium=social&utm_campaign=whatsapp&utm_term=3492409
https://is.gd/EGg3Sm
http://www.koa.co.il/content/107
https://is.gd/al5VY2
https://eureka.org.il/item/22143/%D7%9B%D7%99%D7%A6%D7%93-%D7%94%D7%96%D7%91%D7%9C-%D7%A9%D7%9C%D7%A0%D7%95-%D7%9E%D7%96%D7%99%D7%A7-%D7%9C%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%94
https://is.gd/UEbXpi


 

 

  משחק לאורך השביל

 

וגם בכתובת:   למשחקקישור  קישור למשחק שמוקרן על הלוח או בזום: .1

https://is.gd/mfOC7c  

 

 ערכת משחק לחולייה בכיתה:  .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://view.genial.ly/613e02d6318a641001bb13ad/interactive-content--
https://is.gd/mfOC7c


 

 



 

 

 כרטיסיות: 

 

 



 

 

 


