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 קול קורא להשתתפות ביוזמה:  

 טבעי שנשמור על הטבע –'קחו איתכם את הזבל'  

 

גן מזמינים את צוותי החינוך להצטרף ליוזמה הסביבתית הארצית  -האגף לחינוך לגיל הרך ומרכז דע 

 את הזבל' ולהפוך לשגרירים של שמירה על המרחב הציבורי ומרחבי הטבע.  'קחו איתכם

באוגוסט   את הזבל' הוקם  מאוניברסיטת בר  2020המיזם 'קחו אתכם  ציון  מיכל  פרופ'  אילן -ע"י 

איכות  על  ושמירה  פסולת  השלכת  למניעת  האזרחים  כלל  של  אישית  אחריות  לפתח  במטרה 

מד ציבוריים. היוזמה  את האחריות האישית של כל אחד ואחת מאיתנו הסביבה במרחבים  גישה 

 לקחת את הפסולת האישית שלנו ולא להשאיר אותה בשטחים הציבוריים.  

 

 תמונת מצב קיים בישראל:

תופעת הזבל במרחב הציבורי, שהפכה לחלק משגרת חיינו, מובילה לזיהום מקורות המים, האוויר  

למגוון הביולו חמורים  לנזקים  וגורמת  גי. המצאות הזבל במרחב הציבורי פוגעת ברווחה והקרקע 

פיזית והחברתית, גורמת לזילות ערכי הערבות ההדדית, לזלזול בזכותו של אדם ליהנות  -הסביבתית

 מהיופי והשלווה במרחב הציבורי ופוגעת בזכויות היסוד שלו.

 

 מה נעשה עד כה:

רעיון הי - את  לעומק  לומדים  ותלמידים בבתי הספר  וזמה ועורכים מבצעי אלפי תלמידות 

 הסברה בקרב הקהילות שלהם

 פעילויות הסברה מתקיימות באשכולות ותפוחי הפיס למדעים ואומנויות -

 מועצת ארגוני הנוער בנתה מתווה לקידום היוזמה בשנת תשפ"ג -

הבינלאומי   - הסביבתי  לארגון  התקבלה  בכנסים   Life & Environmentהיוזמה  והוצגה 

 ארציים ובינלאומיים.

 

 ה היוזמה 'קחו איתכם את הזבל' מגיעה לגיל הרך!השנ 

יצאתי, את הזבל   לטבע  בגני הילדים:  את העקרון  ומטמיעים  אישית  אחריות  לוקחים  שלי השנה 

 לקחתי!
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 ילדים משנים את המציאות:  –ממשבר להזדמנות  

 1963-חוק גנים לאומיים ושמורות טבע, תשכ"ג  . אסור לקטוף פרחי בר מוגנים   – 1963

 1973 –חוק חגורות בטיחות ברכב, תשל"ג  .  חובה לחגור גם מאחור – 2005

 2007 –(, תשס"ו  81תיקון פקודת התעבורה )מס' . חובה חבישת קסדה בכל גיל בכל דרך – 2007

 היוזמה 'קחו איתכם את הזבל' – 2020

 הכל מתחיל בגיל הרך!

לכן/ם הזדמנות לחנך את הילד/ה להשפיע על המציאות יש   -צוותי חינוך, נציגי הרשויות, הורים 

 בה אנו חיים. הצטרפו ליוזמה!

 פירוט היוזמה:

בבסיס היוזמה נעוץ הרעיון לעבור ממודל מבצעי הניקיון של מרחבי הטבע למודל פיתוח אחריות 

 אישית של איסוף הפסולת האישית לאחר הבילוי/שהייה במרחבים טבעים ו/או ציבוריים.

 

 נדרש מהגננת ביוזמה זו?מה 

 הטמעת העקרון של לקיחת אחריות אישית בצד קידום פעילויות ליישום היוזמה בגני הילדים:  

 הגן בסביבת הטבע מרחבי עם העמקת ההכרות ❖

 הזמנה לפעילויות חקר ❖

 קידום פעלתנות סביבתית בנושא: 'קחו איתכם את הזבל' במרחב הטבעי והציבורי: ❖

 בסביבה שלנו. מדווחים על מפגעי זבל לרשות המקומיתבוחנים את מצב הניקיון   -

 מכניסים לגן נוהל של לקיחת הזבל שלנו חזרה לגן אחרי כל פעילות בחוץ -

שליחת המלצות ובקשה מהרשות המקומית להסיר פחים קטנים/ לא מתאימים והוספת   -

 פחים גדולים עם מכסה שמתאימים גם לילדים

 את הקהילה לאחריות סביבתית. לדוגמה: כתיבת  ילדות וילדי הגנים מגייסים/מעודדים   -

 אמנה, החתמת הורים/קהילה/ראש/ת הרשות המקומית על האמנה -

 גיוס מתנדבים מהקהילה להטמעת היוזמה בקהילה ע"י הסברה  -

 הפקת שלטים, מדבקות, סרטונים, סלוגנים, המעודדים לקחת את הזבל ולא להשליכו -

 חברתיות לקידום היוזמהשימוש באמצעים דיגיטליים ורשתות   -

 גיוס ההורים כשותפים לתהליך היוזמה -

 

 אוגדן 'טבעי שנשמור על הטבע':

 בשפה העברית.

 בשפה הערבית.

http://www.files.org.il/BRPortalStorage/a/4/61/59/09-3Uyj68WUPB.pdf
file:///C:/http:/www.files.org.il/BRPortalStorage/a/4/63/19/28-7JEI3fsezI.pdf
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 לקחת אחריות על הזבל שלך? פעלת למען שמירה על ניקיון הסביבה?

 שתפ/י אותנו!

ת העיר עם /לוח שיתופי זה מיועד לתיעוד פעולות חינוכיות ברוח היוזמה כגון שליחת מכתב לראש
מהגן הציבורי, עריכת יום שיא עם ההורים, כתיבה וחתימה על אמנה, פעילות  זבל  לפנות  בקשה 

 בקהילה וכדומה.  

בצירוף  ושם הישוב  מנהל/ת הגן  כגון שם הגן,  מעלה הפוסט  פרטי  את  בלוח השיתופי  לציין  יש 
 דוא"ל ולפרט בקצרה על הפעילות שנעשתה בהעלאת תמונה, הקלטת שמע, וידאו או בכתב.  

 לוח שיתופי: 

id/65s8u2yrsgg47x5jhttps://padlet.com/dagank 

 (24.1.23גן והאגף לגיל הרך )-תוצרי עשייה נבחרים יוצגו בכנס השנתי של מרכז דע 

 
 

 הצטרפו אלינו עם ילדות וילדי הגנים לשמירה על ניקיון הסביבה!

ליוזמה וכך תוכלו לשתף ולקבל עדכונים, מידע חדש ורעיונות חדשים ישירות לדואר  הרשמו
 האלקטרוני.

 

 הרשמה ליוזמה "קחו איתכם את הזבל"
 

 
   dagankid@gmail.com   מחכות לשיתוף שלכן/ם

 
 בהצלחה!

 לפרטים או שאלות ניתן לפנות:

 
 

 

 

            

 בברכה,                                                               

 

 

 

 ד"ר מירב תורגמן
 הממונה על גני הילדים

 הגב' אורנה פז
 מנהלת האגף לחינוך הגיל הרך

 לוי -ד"ר אורנית ספקטור
 גן, אוניברסיטת בר אילן-מנהלת מרכז דע

 לחינוך הגיל הרךנציגת האגף  

  ג'ני שעתל, מדריכה ארצית לחינוך סביבתי, מדע 
 וטכנולוגיה

gennish@education.gov.il 
 

לחינוך מתמטי מדעי,  המרכז   –גן  -נציגת מרכז דע
 נוך הקדם יסודיטכנולוגי וסביבתי בחי

 גן,-סגנית מנהלת מרכז דע ,  ד"ר טלי שכטר
                   הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת בר אילן                                                                                            

dagankid@gmail.com 

https://survey.gov.il/he/khuzevel
https://padlet.com/dagankid/65s8u2yrsgg47x5j
mailto:dagankid@gmail.com
mailto:gennish@education.gov.il
mailto:dagankid@gmail.com

