
עקב חורף–יהונתן כהן :צילום

,שותפים יקרים
ספרי מהפעילויות שבחרתםהבית"הסיפור"להציג את שמחה
.לשתף

הזיכרונות נאגדים לאלבום שיש בו סיפור על מעשים מופלאים  
.גיחות ועוד, צים"מש, ימי שדה: במרחב החינוכי בהובלתכם

.המתקיימים בימים אלהלמפעליםואיזכוריםלדגשיםשימו לב

בשקופיות תראו את תמונות הטבע המפעימות אותן צילם יהונתן  
.תודה לך יוני–כהן  



יהונתן כהן:צילום



ניקיון למיליון

על דגלו לשנות את המודעות לניקיון הארץ  נושא מיזם ה

.  וההתייחסות לטבע

.בפרוייקטספר יוכלו להירשם ולהשתתף בתי 

.את ההיסעיםמין זמהמשרד 

.2021המיזם יתקיים עד סוף חודש נובמבר 

להירשם חייב לקבל אישור טלפוני  המעוניין מורה כל 

.מהמנחה

.08:15-15:15: זמן סיורמינימום 

(.חזור-הלוך)מ "ק100מוגבלת עד נסיעה 

.  ח"של שלהפייסבוקלהעלות תמונות לאתר יש 
יהונתן כהן:צילום



?מה רואים במסלולים בשטח

שקיות חטיפים מוטמנות בין סדקי  
מסיכות , ופרים הנזרקים בדרך'צ, הסלע

שמאסו בהן ותלמידה אחראית ואכפתית  
. האוספת את שהשליכו מטיילים

חשוב לשוחח בכיתה ובשטח על העלאת 
!איתנו–המודעות ללקיחת הזבל 



יהונתן כהן:צילום



דווקא ההצלחה המזהירה של המין האנושי היא המובילה 
לקיימות" השל"מרכז , ר ליה אטינגר"דאותנו לסכנה קיומית 

מדעני העולם מזהירים שהטבע והאנושות נמצאים במסלול של התנגשות 
.אין ספק מי ינצח–ואם לא נצליח למנוע אותה 

בידינו הבחירה כי אנו מסוגלים להרבה  , המשבר האקולוגי אינו גזרת גורל
.יותר

?מה אנחנו יכולים לעשות

?  שומרים על כדור הארץ, האם אנחנו כבני אדם–חשיבה ביקורתית 1.
?איך ניתן להחליט מה חיוני ומה פחות בהתנהלותנו

?מהן הבעיות שביכולתנו לפתור–זיהוי בעיות 2.

כיצד כל אחד מאיתנו יכול לפעול בשמירה על הכדור  –הנעה לפעולה 3.
?שלנו



יהונתן כהן:צילום



בקרוב)נשקרענוןמועדי
אחראיהרשמהמכתבייצא

(מדאחאיהאב

:חיפה–נשק רענוןלהלן מועדי 

15/12/21

16/12/21

21/12/21

22/12/11

יהונתן כהן:צילום



ומצדיעיםצועדים 

במהלךושניראשוןבימי
יוכלוח"השלמורי,נובמבר
אחתכיתהעםלזוםלהיכנס

(מגבלהאין)שכבהאו
שללסיפורםולהקשיב

פעולותונפגעיל"צהפצועי
.האיבה

הכנהשיעורלקייםחשוב
.בנושא

יהונתן כהן:צילום



ומצדיעיםצועדים 





.  אלבום התמונות החודשי מפעולותיכם
.תודה על השפע ועל החיוכים של בני הנוער

.בזכותכם–כמה למידה יש בחוץ



נהלל מטיילים עם כיתות ח  ו "ויצ-סמי אלפסי ואיציק סייג 
בכרמל נחל כלח לשוויצריה הקטנה











–ו נהלל "ויצ

פעילות גיבוש  

ופתיחת פעילות  

צים בשכבת ט  "מש

בגן לאומי מעיין  

חרוד







נהלל הוציאו לקראת הגיחהמויצוצים"שהמשחולצה 



עוד –ויצו נהלל 

סיור בכרמל  

בסדנת 

".נופאדם"



ורוז בהובלת יוני כהן וגל  דרסקיעכו צים "מש
קציר הכינו שלטים לקראת מצעד האקלים



שלטים לקראת מצעד 
האקלים







ורוז  דרסקיעכו צית"מש
מעבירה שיעור על  

ההתחממות הגלובלית



מ"חנכיתות –בעקבות אמת המים של עכו " עכו עירי"יום שדה 



" עכו עירי"יום שדה 

בעקבות אמת המים של  
מ"חנכיתות –עכו 



בניווט בכרמיאלמ"חנ–יואל אהרון יחד עם איל עכו 



.יופי של מעורבות–יואל אהרון יחד עם תלמידיו בצעדה 



–ניווט בחוליות קישון 
דוד בהובלת המורה  רמת 

שלומי מלכה



רמת הנדיב–קישון -מיומנויות השדה





.שני ארגמן ודלית וינר בימי שדה במערת קשת ופארק אדמית יחד עם תלמידיהם מסולם צור



ציות"משיום בהובלת –אילון -בנחל שרך בצת" ניקיון למיליון"תלמידות אולפנת צביה מעלות ביום שדה 



בחוות הצופים" אמירים"רועי כרמל עם בית הספר –גיחה לתפארה 



"אמירים"רועי כרמל עם בית הספר –גיחה לתפארה 



אשריכן על ההשקעה ועל הדרך המופלאה. בגיחה בהובלת שני ארגמן ודלית וינר בחוות הצופים' שכבת ט





ודליתשני–הגיחהעלמנצחות



גיחה אולפנת צביה מעלות 



גיחה אולפנת צביה מעלות 



https://padlet.com/rahelioh/8rlox6yikvrwtmzq
.מחוז צפון–ח"השלטפסים למורה פאדלט

https://padlet.com/rahelioh/4ambeo2bxblnn39p

.חומרי הדרכה לכנס חנוכה בנגבפאדלט

https://padlet.com/rahelioh/t5pz4v499l6jj8z

.צים"ומששיתופי אשכול בית ספרי פרחים פאדלט

https://padlet.com/rahelioh/8rlox6yikvrwtmzq
https://padlet.com/rahelioh/4ambeo2bxblnn39p
https://padlet.com/rahelioh/t5pz4v499l6jj8z


"...נגמר לי הזמן"–אין דבר כזה 



,חברים יקרים
.שלא נרפה, תודה על העבודה המסורה

. שנאהב ונשמח על הקיים
ירחל,מוארוחודשבהצלחה


