
  
   

 

 

 טאיוואן -ישראלשיתופי קשר ולעט  חברי

  יחדבלחלוק את העולם  – שמירה על בעלי חיים משבר האקלים, 

 

 רקע: 

שמטרתה לייסד קהילה בין לאומית של אנשי חינוך לצורך קידום  ״חברי לעט״ היא תוכנית חינוכית 

 לישראל ולבסס ברית של בתי ספר תאומים בין שתי המדינות.  טאיוואןההיכרות בין  

 תלמידים עם חברים בני גילם מרחבי העולם.  בין הכרות  תהתוכנית מבקשת ליצור פלטפורמ

   .טאיוואןמשיתוף פעולה עם מורים וגם שואפת לקידום 

 בין מורה למדעים, מורה לאנגלית, מחנכת כתה. יתקיים בבית הספר  פעולה )בישראל(השיתוף 

משבר האקלים.  בעלי החיים והקשר לעמיק את הלמידה בנושא שמירה על ת מורה למדעים 

תלמידים באמצעות  תעשיר את וגם  באמצעות תכנית הלימודים המותאמת לגיל התלמידים בנושא

 הרצאות העשרה. 

 .ותהיה שותפה לכל התהליךלית תקדם את התקשורת בין שתי המדינות גלאנ המורה 

 . שותפה בכל התהליך תהיהמחנכת הכתה 

 : למיזם שותפים

 , בתי ספר יסודיים / חטיבות הביניים/ תיכון. הת טייפיישראל בטאיוואן, עירינציגות  

בתי ספר מרחבי ישראל כיתות  מפמ''ר אנגלית, משרד החינוך אגף מדעים א' במזכירות הפדגוגית, 

 בתי ספר יסודיים /חטיבות הביניים/ תיכון. 

 משרד להגנת הסביבה ה

 

 מטרות : 



  
   

 כו' ומנהגים  תרבות  בין שתי המדינות ישראל וטאיוואן הכרות  .1

 .בינלאומיות לחינוךלפתח תוכניות לימוד  המוריםיכולות   שיפור .2

ו  , משבר האקלים,הטבע  תשמירחשיבות  העמקה ולמידה על   .3 שמירה על המגוון הביולוגי 

 . בעלי חיים

 . מגוונים מיילים, פלטפורמות וכלים דיגיטלייםאיקשר באמצעות פיתוח  .4

 . קידום השפה האנגלית .5

 זמן: מסגרת ה

 . מפגשים לפי החלטת בתי הספר 8-6 יוני- נובמבר

 ( .את התכנים בחרו)המורים יהצעות למורים למפגשים  

 . /ישראל  ןאטאיוו של  הפיזית והאנושית  גיאוגרפיה  התרבות והמפגש היכרות עם התרבות,   (1

     . )סיפורי מקרה(חיות הבר ה עלשמירהחשיבות  (2

דוגמאות מהעולם  ) מינים  המגוון  על    הקשר בין משבר האקלים לאסונות הטבע והשפעתם (3

 שריפות והכחדת מינים. -אוסטרליה ואמזונס : לאסונות טבע

  CITESאמנת   –פעולות בינלאומיות לשמירה על בעלי חיים  (4

 דבורת הבר(.  מגוון המינים.)כגון:השפעת משבר האקלים על הפגיעה  (5

 גורמים סיכון, פעולות למניעה ושימור.  –בטאיוואן ובישראל  –מינים בסכנת הכחדה  (6

חיות הבר   תפלישדחיקה וגורמת להצמצום שטחי מחיה של בעלי חיים והתנהגות האדם   (7

 )תנים, חזירי בר(. למשכנות האדם. 

כל תלמיד ממקום אישי משתף על בעל    -חיבור ריגשי  )  .סקר בעלי חיים בקרב התלמידים (8

   .(חיים אותו הוא מגדל

עקרונות המוסר אותו מחויב האדם כלפי בעל  והטיפול בבעלי החיים דרך מקורות דתיים   (9

 חיים אותו הוא מגדל. 

 " בכל מדינה והמשמעות של החוק.חוק צער בעלי חיים"זכויות בעלי החיים  (10

פעולות לאומיות להשבת בעלי חיים לטבע )נשרים, צבי ים    –סיפורי הצלה של כל מדינה   (11

 וכו'(. 

 

 



  
   

 

 :  תכנון השנה

 

 המשתתפים  המדינה  הנושא  תאריך

18.10.2021 

 

 מפגש פתיחה 

 לברכת הדרך  

והיכרות עם השותפים  

 חברי לעט   פרויקט

 רק הצוות הבכיר נפגש 

אגף א'   תמנהל  ,גילמור קשת  ד''ר טאיוואן ישראל   

 , מזכירות פדגוגית. מדעים 

פרידמן,   ראשית  בילי  מפקחת 

 למדע וטכנולוגיה. 

 מפמ''ר אנגלית,  

ראשית   מפקחת  לוי,  ציונה 

 לאנגלית  

לחינוך  ארצי  ממונה  פלג  חני 

 לקיימות. 

 מדריכה לקיימות - דנית אוליאש 

 מדריכה לקיימות -סיגל זהבי 

 מדריכה לקיימות- חני צרפתי 

 מדריכה קיימות  –תמי שמלר 

חינוך   זיוית אגף  מנהל  לינדר, 

 וקהילה, משרד להגנת הסביבה.

תוכנית  פרופ'   מקדם  לשם,  יוסי 

 ציפורים בישראל. 

8.11.2021 

 16:00בשעה 

 

מפגש של בתי הספר 

מישראל מטרת המפגש  

הבין את מטרות  ל

 הפרויקט 

 . ואת האפשרויות

 ישראל  

טאיוואן מוזמנת 

להכין מפגש כזה 

 למוריה  

 הצוות הישראלי  



  
   

המורים יקבלו הרצאה  

מרתקת על חשיבות  

 השמירה של בעלי חיים. 

17.2.22 

 בשעות הבוקר 

 

הרצאת העשרה לתלמידים  

 מישראל 

   ה טרם נקבעשעת ההרצאה  

 

  6-8 יוני   –נובמבר 

 מפגשים  

 בין בתי הספר  

 מורי בתי הספר   ישראל טאיוואן  

1.5.22 

 יום כדור הארץ 

ותלמידים  מפגש מורים 

 הצגת תוצרים   

 

 מורים מישראל   ישראל 

סיכום   סיום הפרויקט  30.6.21 דף  הגשת 

 לחוברת מסכמת  

 

 

 

 

 לפרטים ויצירת קשר:  

   hanipe@gmail.com0523637145: ארצית לחינוך לקיימות חני פלג, ממונה   

 sigalzhv@gmail.com0522217327ך קיימות ינוסיגל זהבי, מדריכה ארצית לח

  amirdanit@gmail.com 5387760522  ומדריכה לחינוך לקיימות,  דנית אוליאש 

 tammarshmerler@gmail.com 0545827881 , מדריכה ארצית לאנגלית תמי שמלר 

 יש להירשם לתוכנית  בקישור המצורף:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelv5Qr6SB4A71XXIxdjXNZopJqT

OAYvUwmBB4hEAdj1c87pQ/viewform 
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