
 חזון 
 

ספר ירוק' היא הטמעת הנושא הסביבתי ביעדים החינוכיים -העל בחתירה להסמכה כ'בית-מטרת

של בית הספר, בדומה לחינוך לדמוקרטיה, כדי שהתלמידים  ירכשו ידע, ערכים והרגלים 

סביבתיים ויצמחו להיות אזרחים בעלי מודעות סביבתית המנהלים אורח חיים מקיים. מטרה 

 יצירת המשכיות עם החינוך הסביבתי שהתלמידים רכשו בבתי הספר היסודיים.נוספת היא 

ידי משרד החינוך כך: "בוגר בית הספר הפועל ברוח הקיימות -מטרת החינוך לקיימות הוגדרה על

יהיה אזרח פעיל, אחראי, מעורב ופועל בסביבתו ובחברתו, נוקט עמדה ובעל חשיבה ביקורתית, 

כלומר, חינוך סביבתי הוא חלק מאזרחות   1נוי לצדק סביבתי וחברתי.מאמין ביכולת להוביל שי

 אחראית.

לחינוך הסביבתי לקיימות מטרות נוספות ובהן: חינוך דמוקרטי שיתופי, למידה רלוונטית לאתגרי 

תחומית ובעיקר העצמה של -החיים, פיתוח סובלנות לאחר, טיפוח יכולת אזרחית, ראייה בין

מסוגלות. על כן, יש לראות בחינוך הסביבתי חינוך ערכי, כפי שנטען התלמיד ופיתוח תחושת 

פי גישה זו, חינוך סביבתי הוא תהליך של הכרת ערכים -. על(2013)פאר יעבץ וגולדמן  במחקר

והבהרת מושגים כדי לפתח מיומנויות וגישות הנחוצות להבנה והערכה של התלות ההדדית בין 

והביולוגית. התרומה של החשיבה הסביבתית לחינוך הערכי  בני אדם, תרבותם וסביבתם הפיזית

היא בפיתוח מסוגלות להתמודד עם מצבים מורכבים וקביעת סדר עדיפויות, פיתוח מיומנויות 

כגון קבלת החלטות ופתרון בעיות, אמונה ביכולת להשפיע באמצעות התנהגות אישית, וכן הבניית 

 זהות של המורים העוסקים בכך )שם(.

ו בית ספר שאינו עוסק בחינוך סביבתי חוטא לתלמידיו, בכך שאינו מפנה את תשומת ליבם לדעתנ

ותודעתם לאחד הגורמים המרכזיים המעצבים את חיינו. תלמידים שאינם רוכשים כלים להתבונן 

חברתית ולפעול בתוכה, אינם רוכשים את אחד מכישורי החיים הרלוונטיים -במציאות הפיזית

למות מהמשבר הסביבתי במישור החברתי כמוה כהזנחה רפואית במישור לחיים כיום. התע

 כן, זוהי חובה מוסרית של בית הספר כלפי תלמידיו.-האישי. על

 

 שח"ק ירוק
 

שח"ק ירוק )שיתופיות חינוכית קהילתית בת קיימא( הוא שמה של תכנית ארצית שהמנהל לחינוך 

 יסודיים בארץ.-בתי ספר על 70-התיישבותי במשרד החינוך מפעיל בכ

לחינוך התיישבותי ועליית הנוער יחנכו לחיים  המנהלבתי החינוך של חזון התוכנית הוא ש"

של אחריות וכבוד לאדם,  םאוניברסאליייטפחו ערכים אנושיים , קיימא-דמוקרטיים בעולם בר
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http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MadaTechnol
ogya/kayamut/tochniyot/tochniut.htm 



 תוך דאגה להווה ולדורות הבאיםלחי ולצומח, יפתחו אחריות למשאבי הטבע וערכי טבע ונוף 

  2"בשיתוף פעולה עם הקהילה.ו

פי חזון זה, אנשי שח"ק ירוק מסייעים לבתי ספר בהכשרת מורים ורכזי שח"ק ירוק בבתי -על

הפעלת הרכז  הספר, כדי לעמוד בקריטריונים להסמכה כבתי ספר ירוקים. המנהל מתקצב את

בבית הספר )שעתיים שבועיות(, ופעולות נוספות, כגון מימון סיורים לתלמידים ולמורים, מימון 

הרצאות, וסיוע במימון ציוד הנחוץ לפעילות החינוכית הסביבתית. כדי ליהנות מהתקצוב בתי 

 . )שם( הספר צריכים להציג תכנית עבודה שנתית ולעמוד בקריטריונים שקבע המנהל

 .שח"ק ירוק בבית ספר 'אסיף' בתש"ף: אסף נברו רכז

 

 בית ספר ירוק
 

הסמכה לבית ספר ירוק איננה מטרה לעצמה, אלא אמצעי חינוכי. היימליך הציג שלושה אופני 

הטמעת תכנים סביבתיים במקצועות קיימים,  – (Infusion)פעולה של החינוך הסביבתי: שילוב 

 – (Framing)מסגור -יצירת מקצוע לימוד עצמאי של 'מדעי הסביבה, ו – (Imposition)עצמאות 

(. התפיסה 1992)היימליך  (Whole-school approach)הגדרת הנושא הסביבתי כיסוד מארגן 

וכי שלה הוא ש"יש לעשות את העומדת מאחורי ההסמכה לבי"ס ירוק היא מסגור. הרציונל החינ

זה" ולא רק "לדבר על זה", כלומר בית הספר צריך לשמש כמודל להתנהלות מקיימת, כשם 

ידי קבלת החלטות כיתתיות ובחירת נציגים באמצעות הצבעה, -שביה"ס מחנך לדמוקרטיה על

 סובלנות לדעות שונות וכדומה.

כדפוס חשיבה כדי שתלמידים יגדלו בית ספר המתנהל בדרך מקיימת מקדם אחריות סביבתית 

 להיות בוגרים בעלי רגישות לסביבה, ושההתנהגות המקיימת תהיה עבורם "טבע שני".

 קריטריונים להסמכה לבי"ס ירוק
 

 3בתי הספר נדרשים לעמוד בקריטריונים הבאים:

  

הלימודים של נושאי איכות הסביבה ומושגים סביבתיים ייכללו בתכנית  -תכנית לימודים  .1

שעות לימוד שנתיות, לשלוש שכבות לימוד  30בית הספר, בתחומי דעת שונים, בהיקף של 
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שעות  10יסודי נדרשים לימודי סביבה בהיקף של -בבית הספר היסודי. בבית הספר העל

 שנתיות למחצית מתלמידי בית הספר.

שאבים, טיפול תכנית פעולה לאורח חיים מקיים בבית הספר הכוללת שימוש מושכל במ .2

 בתחום חינוך והתנהגות מול התלמידים, הסגל וההורים.  בתשתיות ופעולות

 ראות ירוקה בבית הספר הכוללת שילוט, לוחות קיר, אתר אינטרנט.תכנית לנ .3

לפחות שכבה אחת נדרשת לבצע פרויקט של עשייה מתמשכת למען  -מעורבות קהילתית  .4

 ת הסביבה ולהביא לשינוי התנהגותי .הקהילה במטרה להגביר מודעות לנושאי איכו

המורכבת מנציגים של תלמידים, מורים וקהילה, אשר תקדם את תהליך  -הנהגה ירוקה  .5

 ההסמכה בבית הספר.

 תכנית להכשרת מורים בנושאי סביבה וקיימות. .6
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