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חינוך ירוק במפרץ חיפה 
בתי ספר מרשויות איגוד ערים אזור מפרץ חיפה להגנת הסביבה זכו להכרה רשמית בפעילותם 

הסביבתית והוסמכו השבוע כירוקים וירוקים מתמידים 
 

אחווה , שלווה:  בתי ספר מחיפה6-העניקה לאחרונה את התואר הנכסף להסמכה לבתי ספר ירוקים הועדת 
מקריית ביאליק . הנרייטה סאלד וגניגר שהוסמכו כל אחד כירוק מתמיד, ואיינשטיין וכן בתי הספר יזרעאליה

העשייה הסביבתית בבתי הספר המובילים הוצגה השבוע בטקס . הוסמך בית הספר אורט דפנה כירוק מתמיד
במסגרת הטקס הוענקו תעודות . הסמכת בתי ספר ירוקים מטעם המשרד להגנת הסביבה ומשרד החינוך

משרד , במעמד ראש עיריית חיפה מר יונה יהב ובהשתתפות בכירים במשרד להגנת הסביבה, ההסמכה
. החינוך ומחלקת החינוך בעיריית חיפה

 
 

תהליך ההסמכה כלל פיתוח והטמעה של תכנית עיונית ומעשית ליישום עקרונות הקיימות בבית הספר 
תכנית לימודים : והצגתה בפני ועדת הסמכה מתווה הפעילות לבית ספר ירוק כולל את הקריטריונים הבאים

. נראות ירוקה והכשרת מורים, מועצה ירוקה, אורח חיים מקיים, פרויקט קהילתי, בינתחומית בקיימות
 

קמפיין לחלוקת שקיות רב פעמיות במרכז , במסגרת זו קודמו השנה מספר יוזמות קהילתית ייחודיות ביניהן
וטיפוח נחלת הכלל בשכונת ואדי  (בתי הספר שלווה ויזרעאליה)מסחרי בקריית אליעזר ובשכונת נווה שאנן 

. (ס שלווה"בי)מיפוי מפגעים סביבתיים בשכונה וכיוצא בכך ,  ניסנאס הכולל אימוץ גן ילדים וטיפוחו כגן ירוק
 

עסקו בנושא זיהום אוויר , בתי ספר  ירוקים מתמידים  דוגמת אורט דפנה מקריית ביאליק ויזרעאליה מחיפה
הפעלת אוטובוס הליכה באורט דפנה בשיתוף , למשל. ובפרט בשינוי דפוסי התנהגות על מנת להפחית זיהום

. תלמידים מבית ספר הבונים וביזרעאליה עמלים על שיתוף רכב בקרב קהילת בוגרי בית הספר
עוד בלטו השנה בתי הספר של החינוך המיוחד מחיפה אשר הוסמכו אף הם כבתי ספר ירוקים מתמידים 

במסגרת המחויבות הקהילתית יצרו בתי הספר שיתופי פעולה עם מוסדות חינוך . (גניגר והנרייטה סאלד)
. סרטוני הסברה לעידוד אורח חיים מקיים, בין השאר, ופיתחו (ב רעות"ס אהוד וחט"בי)אחרים בעיר 

 
באיגוד ערים אזור  מרכז תחום החינוך הסביבתי והקיימות, דן גוטליב ר"דאת התהליך בבתי הספר מלווה 

הינה , החל מגיל צעיר, הגברת המודעות לנושא ההגנה על הסביבה והקיימות: "מפרץ חיפה להגנת הסביבה
המתבצע בין היתר באמצעות החינוך הסביבתי במסגרות , תחום מרכזי וחשוב במסגרת פעילויות האיגוד

מטעם המשרד להגנת הסביבה ומשרד החינוך " ס ירוק"בי"העבודה לפי מתווה של תכנית . הפורמאליות
יישום אורח חיים סביבתי בבית הספר , שמה דגש על עקרונות של למידה על הסביבה בראייה בינתחומית

ההסמכה שניתנת . ופעילות בית ספרית שמטרתה להביא לטיפוח אורח חיים מקיים בבית הספר ובקהילה
מהווה הכרה פורמאלית בחינוך , בסוף התהליך ובהסתמך על הקריטריונים של המשרד להגנת הסביבה

המטרה שלנו באיגוד היא להטמיע חינוך ועשייה ירוקה בכל בתי . סביבתי משמעותי המתקיים בבית הספר
". הספר במרחב האיגוד ולסייע לבתי הספר הירוקים לממש את החזון הירוק בשיתוף הקהילה

 
מאיגוד ערים נמסר בי בתי ספר נוספים מרשויות האיגוד עומדים כעת בשלבים סופיים בדרך להסמכה כבתי 

. שיהיה בהצלחה. ספר ירוקים
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