
 
 

 

 

 

 

 שומרי הנחל
 

 סיכום שנת פעילות

 ד"תשע

 
 

 



 
 

 

 

 תוכנית חינוכית שומרי הנחל

 ד"סיכום שנת תשע

 :מידע כללי

התכנית  המובילה בעשייה החינוכית של רשות ניקוז ונחלים  ,"שומרי הנחל"

 .להגנת הסביבה בשיתוף המשרד , כינרת

 בגליל העליון השהחל "שומרי הנחל"חלק מהתוכנית הארצית  ההינ תוכניתה

בתי הספר , ומתקיימת  תוך שיתוף פעולה הדוק עם הקהילות המקומיות

 .והמטיילים הרבים הפוקדים את האזור

, יחידה לאיכות הסביבה במועצה האזורית הגליל העליוןשותפים גם הפרויקט ב

 .קרבחברה להגנת הטבע וקרן ה, ניםרשות הטבע והג

איכות , התכנית עוסקת בשיקום נחלים וקשורה קשר הדוק לשמירת טבע

להיכרות קרובה ולחוויה משמעותית  ,לחינוך לשהות הילדים בטבע ,הסביבה

 . התוכניות מופעלות בכל אגן ההיקוות של הכינרת. בטבע

בקרבת מקום מאמצות קהילות קטעי נחל  "שומרי הנחל" במהלך תכנית

מקיימות פעולות  -והחשוב מכל  ,לומדות ועורכות מחקרים, שוהות בו, מגוריהן

חד פעמיים אלא על  ןניקיוהדגש איננו על מבצעי . לשיקום ופעולות הסברה

  .פעולה ארוכת טווח

צירת שייכות וחיזוק הזיקה שבין קהילת הנחל לבין המטרה העיקרית היא י 

ועידוד , אל משאבי הטבע והמורשת בסביבתם חיבור תושבי האזור -הנחל 

אחריות סביבתית באמצעות שילוב בין פרויקט השיקום הפיזי של הנחל 

 .והפרויקט החינוכי

 

 :מטרות התכנית

 פיתוח תחושת שייכות ומעורבות סביבתית   •

 .  חינוך לאחריות אישית •

 .יצירת גרעין מנהיגות מקומי שיוביל את שמירת הטבע •

 . הטמעת ערכי שמירת טבע בקרב הקהילה •

 העלאת המודעות הציבורית לחשיבות המקום ובעיותיו •



 
 

 

 

 

 :קהל היעד

 :ד"כ בתי ספר שהשתתפו בתכנית החינוכית בשנת תשע"סה

 שם בית הספר
' מס

 כיתות
' מס

 תלמידים
אתר 

 מאומץ
ריכוז 

 והדרכה
שנת תחילת 

 הפרויקט 

  מעין מטולה 24 2 מטולה, הנדיב

-4002סביב  
5  

 כפר בלום, הגמא

4 

00 

הירדן 
 ההסטורי

יחידה 
סביבתית 

+ מורה , ע"ג
 מתנדב

נאות , לב העמק
 מרדכי

2 

04 

הירדן 
 ההסטורי

יחידה 
סביבתית 

+ מורה , ע"ג
 מתנדב

 יראון, פסגות

2 

00 
נחל דישון 
 עין ערבות

יחידה 
, ע"סביבתית ג

 ע"ג ג"רט

כפר , עלי גבעה
 גלעדי

2 

00 
גן  שנירנחל 

 הצפון

יחידה 
, ע"סביבתית ג

 מורה

 דפנה, הר וגיא

1 

10 

 פלג דן

יחידה 
, ע"סביבתית ג

 מורה 

איילת , מבוא גליל
 השחר

2 

00 

 נחל חצור

יחידה 
, ע"סביבתית ג

 ע"ג ג"רט

 סאסא, נוף הרים

2 

00 

 דישון

יחידה 
, ע"סביבתית ג

, ע"ג ג"רט
 מורה

 עמיר, עינת הגליל

1 

10 
תעלת 
 הירדן

יחידה 
, ע"סביבתית ג
 שומרי הגן

 טובא' יסודי א

2 

02 
נחל מחניים 

 עין ירדא -

יחידה 
, ע"סביבתית ג

 2012 ע"ג ג"רט

 רמת כורזים

2 

00 

 עין תינה

יחידה 
, ע"סביבתית ג

 2003 ג גולן"רט

 ש"ש ק"מל נחל עין זהב 20 2 ש"ק, קורצאק

 4002-5סביב 

 ש"ק, יצחק הנשיא
1 

נחל  15
 החורשה

 נחל עין זהב 55 2 ש"מגינים ק

 ש"ק, ם"רמב
1 

נחל  11
 החורשה



 
 

 

 נחל עין זהב 54 2 ש"ק, רננים

 נחל עין זהב 50 2 ש"ק, תל חי

 חצור, פסגות
1 

חל פאר נ 18
 עם

 חצור,  חוני המעגל
1 

נחל פאר  11
 2012 עם

דל 'מג', יסודי א
 3 שמס

נחל סער  17
 עמק יעפורי

רשות ניקוז 
רכזת  ,כינרת

 קומיתמ
2011 

, יסודי אלמנהאל
 4 דל שמס'מג

נחל סער  55
 2011 עמק יעפורי

 יסודי עין קיניה
2 

נחל סער  50
 2012 עמק יעפורי

 מסעדה
3 

נחל סער  50
 עמק יעפורי

 ג גולן"רט
2013 

 מרום גולן, אביטל
2 

שלולית  00
 2011 חורף בנטל

 נטור, שורשים
1 

עין אום אל  47
 2011 קאנטיר

 2013 עינות פאחם 40 1 קשת, " ואהבת"

, תלמוד תורה
 1 חיספין

בריכת חורף  44
 2013 חיספין

 חיספין, גולן
3 

בריכת חורף  57
 2011 חיספין

 מצפה גולן

2 

00 

 2011 עין תאופיק

ראש , וילקומיץ
 4 פינה

נחל ראש  20
 פינה

 ע"ג ג"רט
2012 

 פרוד- נוף גליל
1 

נחל פרוד  45
 (צלמון)

 קרבקרן 
2010 

עין אל , אל ביאדר
 1 אסד

נחל פרוד  42
 (צלמון)

 ע"ג ג"רט
2012 

 אל רודראן' יסודי ה
2 

נחל רודראן  10
 (צלמון)

 ר'ש מע"מל
2010 

 2011 ת"ג ג"רט עין ארבל 50 2 ואדי חאמם

רשות ניקוז  מורד הירדן 40 2 אפיקים
 כינרת

2011 

 2011 מורד הירדן 01 2 דגניה

 2011 הירדן מורד 45 2 כינרת

 2011 מורד הירדן 40 1 בית ירח

 2012 נחל צלמון 50 2 נופי ארבל

 בתי ספר 93
56 

 קבוצות

מעל 
0011 

 תלמידים
 

 

  

 עמק : ד ולא יצא לפועל מסיבות שונות"בתי ספר שתוכננו לשנת תשע

, בני עקיבא במגדל, דרכי נועם וגמלא בקצרין, החולה בכפר בלום

 .ש"עוזיאל בק

 



 
 

 

 

 :עשייה ומיזמים באתרים המאומצים

אתר  ס"בי
 מאומץ

מה נעשה בשנים 
 קודמות

, הסברה, עשייה
פיתוח ומיזמים 

 ד"בתשע

 אלביאדר
 

 השתתפו ביום שיא ניקוי וחשיפת הגתות נחל פרוד

בריכת בנטל  אביטל
ממזרח )

 (למאגר

 נקיון שוטף .1
הכשרת אזור ישיבה  .4

פינוי וגיזום  –מוצל 
 צמחייה

הצבת שולחן  .5
תרומת )פיקניק 

בפינת ( ל"קק
 .הישיבה

אורחים יקרים "שלט  .2
אנא קחו את 

-ב" הפסולת איתכם
תרומת . )שפות 5

 (. מרום גולן
 .בניית טבון בוץ .5

 :עשייה
המשך נקיון ופינוי  .1

 .עשבייה וגיזום
הצבת לוח מודעות  .4

אותו יעדכנו 
התלמידים באופן 

 .שוטף
 :הסברה

מדריכים את ' כיתות ה
. ריכהבטיול לב' כיתות ב

במהלך ההדרכה ערכו 
פעילויות רבות בנושאים 

הקשורים למיחזור 
ח של בית "בע, אשפה

 הגידול הלח

 גולן 
 + 

תלמוד 
תורה 

 4)חיספין 
 (כיתות

בריכת 
 חיספין

 נקיון שוטף .1
הכשרת אזור ישיבה  .4

פינוי וגיזום  –מוצל 
 צמחייה

סידור שביל כניסה  .5
מהישוב לאזור 

 .הבריכה
הצבת לוח מודעות  .2

 .בכניסה
הצבת ספסל באזור  .5

 .הישיבה המוצל
 . פינוי פסולת גדולה .0

 

 :עשייה
, המשך נקיון שוטף .1

 .גיזום צמחיה
הכשרת שביל היקפי  .4

משולט סביב 
 .הבריכה

תחזוק ועדכון לוח  .5
 .המודעות
 :הסברה

' תלמידי כיתה ה
' מדריכים את כיתות א
. בטיול לבריכת חיספין
במהלך הסיור יפעילו 

בנושאים תחנות שונות 
הקשורים לבית הגידול 

שמירה על , הלח
 הסביבה והניקיון

אום אל  שורשים
 קנטיר

 .נקיון שוטף .1
 .פינוי בוץ מהתעלות .4
 .גיזום צמחייה .5

המשך תחזוקת  .1
פינוי בוץ  –המעיין 

 .וגיזום
 :הסברה
מדריכים ' כיתות ה

בסיור ' את כיתות א



 
 

 

. לאום אל קנטיר
ההדרכה התחלקה 

: לחמש תחנות
כ "בי, תצפית, פתיחה

ושתי תחנות לצד 
בכל תחנה . המעיין

הופעלו התלמידים 
הצעירים במגוון 
מתודות עשירות 

לסיום אף . בתכנים
התנסו בתרגיל דיגום 

 .מים
 

המקום לא אומץ  עין תוואפיק מצפה גולן
 .ל קודמת"בשנה

 :עשייה
תכנון העשייה והפיתוח 

פתיחת : ל"קקתואם עם 
, ערוץ הזרימה מן המעיין

 .פינוי וגיזום צמחייה
 :הסברה

כיתות ה הדריכו את 
בפעילות ' כיתות ד

שתוכננה להיות במעיין 
אך בעקבות גשם מפתיע 

הוערברה הפעילות 
ס ונערכה בין "לביה

הפסקה "הכיתות בסגנון 
 ".פעילה

 

הצבי 
 .ואהבת

המקום לא אומץ  עינות פאחם
 .ל קודמת"בשנה

 :עשייה
לוח מודעות בסמוך 

לשביל במטרה להבהיר 
למטיילים וקהילת 

המקום מה ערכה של 
שמורת הטבע והיכן 

 . גבולותיה
 :הסברה

' תלמידות כיתה ה
הדריכו את תלמידות 

בסיור לעינות ' כיתה א
בסיור הדריכו . פאחם

הפעלות בהליכה 
והפעלות ליד המעיין 

שעסקו במגוון המינים 
 .הלחסביב בית הגידול 

רמת 
 -כורזים 

 אליפלט

הצבת , בניית ספסלים עין תינה
שלט , לוח מודעות

הצבת , ושלט אבן בזלת

צילום סרטוני  .1
" מסלולרי"הסברה 

שמוצבים בשמורה 



 
 

 

, פחים לאורך השביל
הסברה . נקיון, נטיעות
, קהילה, להורים

בית ספר , מטיילים
 .ירכא

כברקודים לסריקת 
 .סמרטפונים

הדרכה  –יום סיום  .4
 .הוריםל

 לב העמק
 

ירדן 
היסטורי מול 

 בית הספר
 

קניית ,תיקון ספסל בוץ 
נטיעות ,עציצים לחממה

, פרויקט מיגל, באגמון
, עבודה עם טבע נאות

ימים ירוקים לבית 
 פוסטר מדעי, הספר

 

 הגומא
 

ירדן 
היסטורי מול 

 בית הספר
 

 פוסטר מדעי, כלי עבודה 
 

 עלי גבעה

כפר 
 גלעדי

חצבאני גן 
 הצפון

 

ציור על , שיפוץ הגשר 
הסברה , הצד השני
 פוסטר מדעי, לכיתות א

 

 מבוא גליל
 

נחל חצור 
 בקיבוץ

 

 ,צבע, שביל אירוסים 
 

עינת 
 הגליל

 

 הירדן עמיר
 

יום סיום ופעילות עם  
 הורים

 

 הנדיב
 

מעיין מטולה 
 עליון ותחתון

 

עבודות פריצה ותחזוקה 
, במעין התחתון 

, הסברה לקהילה
 מודעותהצבת לוח 

סרטון , פלייר למעיין
והצבת מצלמת לילה 

הסברה , וקוד אינטרנטי
הסברה , לכל בית הספר
פוסטר , לתיירני מטולה

 מדעי
 

 נוף הרים
  

נחל דישון 
ליד עין 
 ערבות

 

הסברה , ספסל אבן 
 לכיתות א

 

 טובא
 

נחל מחניים 
 חרבת ירדה

 

יום הורים בנחל והצבת 
 שלט שומרי הנחל

 הדרכת כיתות א
 

קידום 
 נוער

 

תעלת הירדן 
 דרבשייה/
 

וטיפול , סככת מסתור 
 בדרבשייה

 

 פסגות
 

 עין ערבות
 

, ציור מגדירי צמחים
דורסים וזוחלים מתחת 

 .לכביש

שביל , ספר מטיילים
הסברה , אירוסים

, לחיילים וילדי מטולה
 עדכון לוח מידע



 
 

 

 

 עינות ירדן
 

 הירדן עמיר
 

 ניטור בלבד 

 הר וגיא
 

 פלג הדן
 

 פוסטר מדעי 
 

אנה 
 פראנק

 

מפגש 
יש 'הנחלים ג

 דישון
 

  

 'יסודי א
דל 'מג

 שמס

נחל סער 
 עמק יעפורי

הכנת פינות ישיבה 
מעוטרות בפסיפסים 
ויצירת פסיפס לאורך 

 הטיילת בנחל

המשך עבודה , יום סיום
על הפסיפס לאורך 

 הטיילת

אלמנהיל 
דל 'מג

 שמס

נחל סער 
 עמק יעפורי

הכנת פינות ישיבה 
מעוטרות בפסיפסים 
ויצירת פסיפס לאורך 

 הטיילת בנחל

המשך עבודה , יום סיום
על הפסיפס לאורך 

הסברה להורים , הטיילת
 וקהילה

יסודי עין 
 קיניה

נחל סער 
ליד גשר 
 הידידות

פינות ישיבה עם 
 פסיפסים 

יום שיא לכל ילדי בית 
הספר עם תחנות 

 הפעלה

, חוף דגניה כינרת
מוצא הירדן 

 מהכינרת

בשנה שעברה חיברו 
שיר ויצרו סרטון הקורא 
לציבור לשמור על מורד 

 .הירדן

בניית פינת ישיבה בחוף 
, נטיעת עצים, דגניה

הצגת תכנית הפרויקט 
והמיזם בפני מנהלת 

 .מורד הירדן

אפיקי 
 ירדן

צעדה בהשתתפות ילדי  מורד הירדן
נציגות הורים , הפרויקט
ס מאפיקים "וצוות ביה

טים לצומת צמח עם של
הקוראים לציבור 

 .לשמור על מורד הירדן

, הפקת סטיקרים
חלוקתם במסיבת סוף 

השנה הבית ספרית 
והחתמת האורחים על 

עצומה הקוראת לשמור 
 .על הירדן הדרומי

וני 'מאום ג בית חינוך
לאי הנעלם 

 במורד הירדן

הכשרת שביל מאום 
וני לאי הנעלם 'ג

ופעילות שדה באי 
 .הנעלם

פיתוח ניסיון להמשך 
הפעילות  –השביל 

הופסקה במהלך יום 
 .השיא

מורד נחל  נופי ארבל
 צלמון

תחנות הדרכה מופעלות  
. י תלמידי הפרויקט"ע

', ילדי כיתות ג-המודרכים
 .במורד הצלמון

ואדי 
 חמאם

 מבצעי ניקיון  עין הארבל
 יום הסברה בכפר

 מבצעי ניקיון 
 יום הסברה בכפר

חוני 
, המעגל

 חצור

מפסיפס  מבואהשלט  עם-פאר
הסדרת , בכניסה לנחל

בריכת שכשוך ובנית 
 ספסל

 טיפוח הפינה

חינוך 
, לפסגות

 .בניית טאבון מבוץ-  עם-פאר



 
 

 

 חצור

, תל חי
 ש"ק

הסברה והדרכה סביב   מעין כורדי
' תחנות לילדי כיתות א

 'וב

 –אק 'קורצ
 ש"ק', ג

הכנת לוח ציורים גדול   פארק הזהב
 בנושא ליום ההורים

 -קורצאק
 ש"ק', ד

לוח ליום  –הכנת כרזות   פארק הזהב
 ההורים 

אל רודראן 
 אר'מג-

 ספסל, פיתוח שביל  נחל רודראן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 :ס"פירוט לגבי כל בי

 עין אל אסד –אל ביאדר 

 ג"רט, ה גליל עליון"מחו: גוף מרכז

 :תכנית המפגשים

מספר 
 מפגש

תאריך 
 מפגש

 תוכן ופעילות מיקום 

הכירות עם , הכירות עם הפרויקט כיתה  1
 אגן ניקוז כנרת, הנחלים והיווצרותם

מפלי   4
 פרוד

 וזיהוי מפגעיםסיור הכירות עם הנחל 

 הכירות עם עולם החי והצומח באזור כיתה  5
היה אמור להיות בנחל ולא קיבלנו )

 (אישור בטחוני ליציאה

הכירות קטע נוסף מהנחל והשוואה בין  נחל צלמון  2
 שני הקטעים

 מפגש עם ההורים כיתה  5

 יום סיום נחל פרוד  0

 

הצעות , נקודות לשימור או לשינוי, ד"הערות כלליות לגבי שומרי הנחל בתשע

 :לקראת שנה הבאה

כי לאחר , צריך לוודא עם בית הספר שהם יכולים ופנויים להעביר את הפרויקט

בית הספר צמצם את המפגשים לחמישה ' שעשינו תוכנית והתחלנו עם שכבה ד

מה שפגע מאוד , בגלל עומס על התלמידים 7במקום ( לא כולל יום שיא)

 . בהמשך הפעילות ויישום הפרויקט

 .נהנו והיה מאוד טוב הילדים, יום שיא_ נקודה לשימור

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 ואדי חמאם

 האני, ת"ה ג"מחו: גוף מרכז

 :תכנית המפגשים

מס 

 מפגש

 מיקום נושא הפעילות

פגישת הכרות בין  –היכרות עם הילדים  :פעילות פתיחה 1

הכרות עם , הצגת מתווה הפרויקט. המדריך לילדים

רשות הטבע והגנים ורשות ניקוז , הסביבה המשרד להגנת

 . ונחלים

 .הקרנת מצגת

/ בקשה מהילדים להביא תמונות וסיפורים של זקני *

מכובדי הכפר של המעין מהתקופה הישנה קאפות עם 

 התמונות

 ס "בבי

 

 

 

בניית קשר רגשי והתעניינות של  - היכרות עם הנחל 4

מציאת סימנים להתערבות , ח"סקר בע, התלמידים בנחל

משחק , חשיפה למסלע וזיהוי צמחים, האדם בשטח

 .לנחל. ז.ת. צמחיית נחלים

 

 נחל

. היכרות עם מושגי יסוד -הנחל כמערכת אקולוגית  5

בחירת מספר שאלות שמעניינות כל אחד בנושא הנחל 

: כמו. פיהן יבצעו את החקר -על -( שאלות מעשיות)

השפעת , השפעת כמות האור על מיני הצמחים בגדה

השפעת איכות המים על כמות , ח"על נוכחות בע' טמפ

. ח העל הנחל"השפעת בע. בניית דגם של מעיין. הצמחים

 . ר להכין משחק גדול סביב המושגיםאפש

 

 ס "בביה



 
 

 

יום הסברה בנושא המתחם התיירותי המתפתח  2

לקהילה לנשות –שימושים צמחי תבלין + בכפר 

י "הזמנות יחולקו ע –ותיקים , בעלי עדרים, הכפר

 הזמנה של נכבדים הילדים

 ס"בביה

 

חוקרי , סקר צומח, ח"תצפית בע -פעילות חקר בנחל  5

 . השפעת האדם -הזבל 

 דפי  , מטר רץ, מגדיר צמחים -לסקר צומח 

דפי , שקיות אשפה, כפפות -לחוקרי הזבל , רישום  נתונים

הממצא עלול להוות , ממצא: טבלת מחקר זבל כולל

עץ ,(מי השאיר הממצא בשטח, סוג החומר,  :....מפגע ל

 הכנת  -המשאלות 

 .לגבי עתיד הנחלמשאלות 

 נחל 

ק "ג ופקח רנ"מפגש עם פקח רט– מתנות הנחל והאדם 0

מהם , באילו בעיות נתקלים, שיספרו על עבודתם

חשיפה למפגעים  .הגורמים המסכנים את המקום

מה נחל . חשיפה לאפשרות שלנו להשפיע, סביבתיים

בהרבה מן המתנות שהנחל )נותן לנו ומה אנחנו נותנים לו 

בניית דגם של (. איננו יכולים להשתמש יותראמור לתת 

האם יש סיכוי לאיש אחד או לקבוצה קטנה . הנחל

 ?כיצד, האם יש להם רעיונות? להשפיע על סביבתם

 

 נחל

דיון וחשיבה על  -הכנת אמנה לשמירה על הנחל  1

פגישה עם איש רשות : אופציה)עבודות השיקום בנחל  

 (החתמת הקהילה)כתיבת אמנה –(.   ניקוז כינרת

 כיתה 

 טיול חוץ סובב כנרת –טיול חוץ  7

סיור מהארבל הורים  –פעילות הסברתית ויום סיום  5

שילוט לאורך הנחל באחריות , ילדים לאורך תוואי הנחל

ק להכין השלטים ולהציבם ביום "והרנרשות הטבע 

משפחות התלמידים יעברו בתחנות אותם למדו ,  ( השיא

הצבת . יחשפו לפיתוח הנעשה בנחל, לאורך הפרויקט

 .קאפות התמונות מסביב למעין

 נחל



 
 

 

 

 :הערות לסיכום –האני 

 ם מקומיים/יש להעמיק את הקשר עם הקהילה באמצעות שותף

 (חוץ  4כיתה  4מפגשים  2)שילוב כיתות ו׳ כפרוייקט המשך במקביל 

 .  יציאה לסיור בשמורת טבע סמוכה

 (ביום השיא)לשמור על שיתוף הפעולה עם רשות העתיקות 

   

 

 

 

 

 

זימון בכירים  . אפיית פיתות וכיבוד קל למשתתפים

 .מהכפר ומהרשויות וחתימת הילדים והקהילה על האמנה



 
 

 

 אר'מג –אל רודראן 

 לינה, אר'ש מג"מל: גוף מרכז

 :תכנית המפגשים

' מס
 פעילות

משך זמן 
 נושא הפעילות הפעילות

 שעה וחצי 1
ועם הנחל , היכרות עם שומרי הנחל

 אותו נשמור

 מגוון מינים בנחל שעה וחצי 2

 חלוקת מים וזכות המים בטבע שעה וחצי 3

 ודראן'טיול בנחל אלע יום שלם 4

 פסולת וזמני התפרקות שעה וחצי 5

 שעה וחצי 6
נטיעת עצים  -פעילות בנחל

 ופרסומים

 יום שיא  יום שלם 7

תל דן –שמורה משווה   יום שלם  8  

 

  

 

 



 
 

 

 ש וחצור"בתי הספר בק

 ניצן, ש"ש ק"מל: גוף מרכז

 :ס"תכנית המפגשים בכל בי

שם 

 ס "בי

מספר 

 יםמפגש

 תוכן ופעילות מיקום  תאריך מפגש

קורצאק 

 'ג –

אחת  14

לשבועיים 

החל מתאריך 

5/11  

 

בית 

הספר 

ופארק 

 הזהב

 :התכנית השנתית כללה 

היכרות עם הנחל : 1-4מפגשים 

 ועם הפרויקט

הנחל ופארק הזהב כבית : 5-2

 גידול חשוב וייחודי

חשיבות המים לאדם : 5-0

 וחיסכון במים

זיהום נחלים ומעורבות : 1-7

 האדם בנחל

מאבקים שהצליחו ונכשלו : 5-10

 ?למה להיאבק בכלל –

 הכנה ליום שיא ויום שיא: 11-14

ק 'קורצ

 'ד –

אחת  14

לשבועיים 

החל מתאריך 

5/11 

בית 

הספר 

ופארק 

 הזהב

 :התכנית השנתית כללה 

הכירות אחד עם : 1-4מפגשים 

 השני ועם המצאי בנחל

חשיבות המים לאדם : 5-2

 ולטבע

למידה על שרשרת המזון : 5-0

במערכת והיכרות עם חלקיה 

 האקולוגית בנחל

הכירות עם המושגים : 1-10

, שטחים פתוחים, משאבי טבע

 מינים בסכנת, השפעת האדם

 הכחדה

סיכום השנה בשטח : 11-14



 
 

 

 .ובהכנת כרזות בכיתה

 7 תל חי

 

 ,שני כיתה 

 שלישי נחל

המעיין 

 הכורדי

 

מרכז הפעילות היה סביב חיבור 

רגשי של הילדים לנחל הנמצא 

. לבית הספרממש בסמיכות 

הבנת חשיבות הניקיון ומושג 

החשיבות  –" בר קיימא"ה

בשימור הנחל וסביבתו לטובת 

דקות  40. הדורות הבאים

ראשונות בכל מפגש בנחל 

 .הוקדשו לחקר וניטור המים

 ,רביעי כיתה תל חי

 שלישי נחל

מגינים 

 ' ה –

14  +

נסיעה 

לבית 

 אוסישקין

אחת 

לשבועיים 

החל מאמצע 

 נובמבר

פינה 

בנחל 

 –הזהב 

מאחרי 

בית 

 הספר

 :התכנית השנתית כללה 

הכירות עם : 1-4מפגשים 

, והיכרות עם הנחל, הקבוצה

 .פגישת כיתה ושטח

סיכום התבוננות בנחל : 5-2

 .והדגשת חשיבות הנחל לעיר

למידה על הצומח ועל החי : 5-0

 .בכיתה ובנחל במקביל

למידה על הרס בתי גידול : 1-7

 והעלאת בעיית , לחים וחשיבותם

 .שימור מול פיתוח

סיכום הפעילות בכיתה : 5-10

לעשות בעקבות " מה אני יכול"ו

 כל 

 .הנלמד

 .תכנון יום שיא: 11-14

מגינים 

 'ד –

14 +

נסיעה 

לבית 

 אוסישקין

אחת 

לשבועיים 

החל מאמצע 

 נובמבר

פינה 

בנחל 

 –הזהב 

מאחרי 

בית 

 הספר

 :התכנית השנתית כללה 

היכרות עם הנחל : 1-4מפגשים 

 ועם הפרויקט

הנחל ופארק הזהב כבית : 5-2

 גידול חשוב וייחודי

חשיבות המים לאדם : 5-0



 
 

 

 וחיסכון במים

זיהום נחלים ומעורבות : 1-7

 האדם בנחל

מאבקים שהצליחו ונכשלו : 5-10

 ?למה להיאבק בכלל –

 הכנה ליום שיא ויום שיא: 11-14

פארק  ימי שני 7 ם"רמב

 הזהב

השנה התמקדה הפעילות 

בהכרות של הכיתה עם נחל 

 המטרה המרכזית. הזהב

הייתה בלימוד סביבת הנחל 

הכרה בזכות הגדולה , וחשיבותו

 שנחל עובר

בתוך העיר שלנו כמובן לצבור 

 .חוויות טובות משהות בטבע

במהלך הפרויקט היה לנו 

עם פעילויות , שיעורים בכיתה

 לימודיות

היו שיעורי חוץ , בנוסף. שונות

אכלנו שם , בהם הלכנו לנחל

 ארוחת

בוקר ועשינו פעילות כיפית 

השילוב בין . המשלבת חקר

 פעילויות החוץ

 .לפעילויות הכיתה היה נהדר

יצחק 

 הנשיא

ימי שני  14

 צ"אחה

פארק 

 הזהב

בבית ספר יצחק הנשיא יצאנו 

לנחל כחלק מחוג שפעל לאחר 

נפגשנו כל יום . שעות בית ספר

צאנו שני פעם בשבועיים וי

בחוג . להכיר את נחל הזהב

עצמו למדנו להתבונן מקרוב על 

ליצור תחושת , החי והצומח

בעקבות . אהבה וקרבה לנחל

הפעילויות נהננו לבוא לבקר 

 .בוא בזמננו הפנוי



 
 

 

 –רננים 

 יב+יא

אחת 

 לשבועיים

14-15 

ימי שני 

 בבוקר

פינה 

בנחל 

 –הזהב 

מאחרי 

בית 

 הספר

נפגשנו אחת לשבועיים לפעילות 

בחרנו בנושאים . בת שעה וחצי

 הנוגעים 

בטבע ובנחל אך מזווית ראייה 

זאת במטרה  –כללית ונרחבת 

 ליצור בסיס 

של הבנה ובתקווה שממנו נוכל 

להתקדם בשנת הפעילות 

ניסינו ללמוד דרך כל . הבאה

צפינו בקטעי  –החושים שלנו 

, הקשבנו למוזיקה, וידיאו

צבענו , הרחנו, אכלנו, ושיחקנ

השתמשנו בכל .. ונצבענו

 ! האמצעים

לאורך השנה יצאנו לנחל 

ולגבעת שחומית הנמצאת 

 למדנו , בקרית שמונה

. על הטבע ועל הסביבה שלנו

 ..צברנו חוויות טובות ומהנות

 –רננים 

 ח+י

חינוך 

 לפסגות

פעם בשבוע  14

שולב בחוג  –

החל ) טבע 

מחדש 

 (נובמבר

נחל 

 פארעם

חינוך לפסגות הוא מרכז העצמה 

לילדים בעלי פוטנציאל 

המרכז . למצוינות בפריפריה

בחצור פועל שלושה ימים 

שבמהלכם הילדים , בשבוע

שיעורי , מקבלים שיעורי העשרה

תגבור בנושאים אותם הם 

, חשבון)לומדים בבית הספר 

 .וחוגים, (שפה ואנגלית

 -השנה פעלו שלושה חוגים

פרויקט . רון וטבעתיאט, קפוארה

 שומרי 

. הנחל השתלב בחוג הטבע

במסגרת החוג למדנו על 

שטחים , מארג מזון, עקבות

, מגוון המינים וחשיבותו, פתוחים

התאמת בעלי חיים , הסוואה



 
 

 

 ערכנו . לסביבת מחיה

אישי ובנינו " מעקב חלקה"

דרך . טאבון מלבני בוץ

המפגשים חזקנו את הקשר 

נו הכר, שלנו לחצור וסביבתה

 את נחל 

פאר עם שנמצא במרחק הליכה 

למדנו על ערכו . מהעיר

 וחשיבותו 

 .ונהנינו לבקר ולשמור עליו

, הצלחת החוג הייתה גדולה

ביחס לשנים קודמות נרשמו 

 הרבה ילדים 

ולאורך השנה , לחוג הטבע

ילדים נוספים בקשו להצטרף 

 .אליו גם

חוני 

 המעגל

7 4/11, 11/11 - 

, 5/14, שטח

שטח - 45/14

 ,15/1  ,10/4 

 11/4, שטח -

תכנון יום  -

יום  -, שיא

 יוני - שיא

עקב פציעה *

של המורה 

היו שינויים 

בתאריכי 

 המפגשים

נחל 

 פארעם

 :התכנית השנתית כללה 

הכירות עם : 1-4מפגשים 

, והיכרות עם הנחל, הקבוצה

 פגישת כיתה ושטח

סיכום התבוננות בנחל : 5-2

 והדגשת הצומח והחי בסביבת

 .הנחל

למידה על בתי גידול לחים : 5-0

 והבעיה של , ומודע הם חשובים

 .שימור מול פיתוח

 הכנה ליום שיא וים מסכם: 1-7

 

ש "ד מטעם מל"רכזת התכנית בתשע, הערות לשימור ולשיפור מניצן

 ש"ק

למדנו במהלך השנה שבתי ספר . חשיבות רבה לצוות החינוכי מטעם בית הספר

בהם המורה המלווה לפרויקט נקשרה לתוכנית והאמינה בחשיבותה אפשרו 

. למצות את המיטב מהמפגשים ואף להעצים ולחזק את הדרכת הצוות שלנו



 
 

 

ם במסגרות בהם לא היה שיתוף פעולה עם הצוות החינוכי היה קושי גדול לקיי

 .פעילות טובה

חשיבות רבה לבנייה  –הפעילות הייתה תהליכית ונבנה קשר בין מפגש למפגש 

 .איכותית של התוכנית השנתית

" אקדמיה בכיכר"בשנה הבאה אנו בוחנים אפשרות של שיתוף פעולה עם 

גופים במטרה ' פועלים באצבע הגליל מס, כיום. ליצירת תוכנית ניטור נחלים

עשייה וחינוך מדעי וחיזוק תחושת השייכות , ל נכסי טבעלקדם הכרה ושמירה ע

מדעית משותפת של גופים אלה היא  -סביבתית-עשייה חברתית. המקומית

ולהעצמת , לשיפור מצב הטבע, בעלת פוטנציאל רב לשינוי מגמת הפילוג

 (.Silverstown, 2009)החינוך למדע וחשיבה ביקורתית 

. סטודנטים אנשי מדע, ותיקים" מבחוץאנשים "בשנה הבאה ננסה להביא יותר 

שמפגש שלהם עם קבוצות שומרי הנחל יוכל להעשיר ולהעמיק את אופי 

 .המפגשים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

, גולן, שורשים, מצפה גולן, אביטל –בתי הספר בגולן 

 :תלמוד תורה, ואהבת

 ג"רט, ה גולן"מחו :גוף מרכז

 :פירוט  המפגשים

 תוכן מקום ' מס

מפגש  1

 בכיתה 

שני שיעורים 

 לכל כיתה

 משחק הכרות עם המדריך .1

 (הצגת הגופים השותפים לפרויקט)הסבר פתיחה על הפרויקט  .2

ימת , שלולית עונתית, נחל, מעין"  )הכרות עם מקווי מים"מצגת הסברה  .3

 ...(הכנרת

בראייה  –צימצום בתי גידול ומשברים אקולוגים , מגוון המינים וחשיבותו  .4

 ..צגתמ. עולמית

 .חידון מסכם למפגש .5

באתר  4

 המאומץ

5:00-14:50 

 

 כללי התנהגות בסיור ובפעילות סיור להכרת המקום .1

במהלך הסיור התלמידים יקבלו הסבר מפורט על מיקומה של השמורה  .2

(.  בעזרת מפה ותצלום אוויר)ביחס לרמת הגולן וביחס לבית הספר

 .התלמידים יכירו את היווצרות מקווה המים

צילום מיני צומח , צילום בית הגידול הלח מזויות שונות  –משימת תיעוד  .3

ציור מקווה ,  מוקדי עניין וכדומה, ח ופעילות אדם"סימנים לבע, בולטים

 .המים

כל קבוצה . התלמידים יתחלקו לקבוצות –" בלשי מגוון המינים"תרגיל  .4

עזרים עקבות וכדומה בצירוף / צמחיה / ח "תקבל משימת בילוש אחר בע

על כל קבוצה לערוך רשימת . זכוכית מגדלת או משקפת, כמו מגדירים

 .עדויות למגוון הקיים בשטח הנבדק ולצלם כמה שיותר מינים ולהגדירם

כל קבוצה תדביק או תרשום , פוסטר של מקווה המים –פעילות סיכום  .5

המדריך ינתח . מינים מייצגים באיזורים בהם הם מופיעים יחסית לגוף המים

, מהו מארג המזון, עם התלמידים אילו יחסי גומלין מתקיימים בין מין למין

 .מה התלות של המין במים

 

מפגש  5

 בכיתה 

שני שיעורים 

 לכל כיתה

 

תשע בריבוע   –דיון מעמיק בבעיות שמירת טבע באמצעות משחק  .1

התלמידים יתמודדו עם דילמות בנושאי שמירת טבע ".. מפגעים ופתרונים"

במגוון מפגעים הנפוצים ברמת הגולן ומשפיעים על בתי הגידול השונים 

 . ובית  הגידול הלח בפרט

שיפת מיזמים ח. דיון בשיקום ושמירת טבע –? מה אנחנו יכולים לעשות .2

במסגרת התוכנית בבתי ספר שונים והעלאת רעיונות למיזם ועשייה כיתתית 

 .למען מקווה המים

בשטח  2

 -המאומץ  

 סיור עשייה

5:00-14:50 

. 

, פינוי פסולת –עבודה פיסית לטיפוח המקום  –סיור עשייה באתר המאומץ  .1

 .סידור שבילים וכדומה, שילוט, הכשרת פינות ישיבה, עשבייה נקוי

דיון בהשפעות . מפגש עם פקח רשות הטבע והגנים או רשות ניקוז כנרת .2

 .מאמצי שימור ושיקום, עבודת הפקח, האדם על בית הגידול



 
 

 

  

 כיתה 5

שני שיעורים 

 לכל כיתה

מעגלי דיון בצורך להרחבת  –י הקהילה "החשיבות של אימוץ האתר ע .1

 .החשיפה

התלמידים יתחלקו לקבוצות קטנות ויכינו . הכנת הדרכה ליום ההסברה .2

הפעלות ותוכנית ליום הסיור בו ידריכו את תלמידי , תחנות הדרכה

 .הכיתות הנמוכות או ההורים אל האתר שאומץ על ידם לאורך השנה

/ באתר  0

בבית הספר 

סיור  –

 הסברה

התלמידים יובילו . קהילה/ הורים /יום הסברה לתלמידי כיתות נמוכות  .1

 . סיור מודרך באמצעות הפעלות ותחנות הסברה שהכינו בעצמם

 

  

   

    

 

 



 
 

 

 :אליפלט –רמת כורזים 

 ג"רט, ה גולן"מחו :גוף מרכז

 :תכנית המפגשים

' מס

 מפגש

 תוכן מקום תאריך

1 1/11 

5:00-

15:00 

 עין תינה

 מדריכים 4

  

 

: הסבר פתיחה על המרחב למידה והצגת כל הגופים השותפים .6

מועצה אזורית גליל , רשות ניקוז כנרת, משרד להגנת הסביבה

 ג"עליון ורט

 הסבר על שמורת עין תינה וכללי התנהגות בשמורה .7

הסבר מפורט על מיקומה של השמורה ביחס לרמת הגולן  .8

 .וביחס לעמק החולה

 סיור להכרת השמורה  .9

התלמידים עוברים עם המדריכה מתחנה לתחנה בסיור  .11

, עופות, צמחייה יבשתית, והמדריכה מתייחסת  צמחיית נחלים

והסביבה הקיימת , קו המעיינות, ח במים"בע, ח יבשתיים"בע

 .מסביב למעיין  בעזרת המחשות והפעלות אינטראקטיביות

הכנת שלטי מידע על שמורת עין תינה  –משימת בית  .11

 .ללוח המודעות

יום  4

 ארוך

5.1.12 

5:00-

12:00 

 עין תינה

 מדריכים 4 

 

-הכרות עם המאפיינים הביוטים והא –דיגום מי המעיין  –' חלק א

 . ביוטים וקשרי הגומלין בינהם

. הפעלה בנושא מפגעים בשמורות טבע:  מפגעים בשטח -חלק ב

התלמידים יזהו אילו מפגעים קיימים כיום וישערו אילו מפגעים 

המדריכה תחדד כי חלק מהמפגעים נפתרו בזכות . עברהתקיימו ב

 !השנים האחרונות 10עבודת הילדים המסורה לאורך 

 .הרצאה של גרגורי פקח מרכז הגולן: 'חלק ג

 .יתרונות וחסרונות? מהן החלופות למצב הנוכחי -דיון: 'חלק ד

 .חלוקת שקיות אשפה וטיול איסוף אשפה בשמורה: 'חלק ה

שלטי מידע ללוח המודעות בנושא הכנת  –משימת בית 

נדידת ציפורים , פריחה ייחודית –האביב בשמורת עין טינה 

 .באביב

5 45.1.12 

5:00-

15:50 

 בניאס 

 

במה שונה ובמה דומה התנהלות שמורה : סיור לשמורה משווה

סיור . דיון ביתרונות וחסרונות? פתוחה לקהל או בתשלום

 .ממעייינות הבניאס לשביל התלוי

2 0.4.12 

11:50-

12:12 

 

 כיתה

  

 .'הכנה בכיתה להדרכות יום ההורים וטיול החונכות של כיתה א. 1

מפגש צילום בשטח להצבת שלטי  –הכנה בכיתה לסיור המיזם . 4

QR (ברקוד )לאורך המסלול. 

5 40.5.12 

5:00-

15:00 

 עין תינה

 עשייה

 מדריכים 4

 

 עבודת עשייה והסבר בשטח 

, ניקיון איזור הספסלים  -. פעילות שימור באזור עין תינה .1

סידור . נקיון הלוח ואזור האיקליפטוסים, ניקוש עשבים

סידור הפחים לאורך , גומות והשקיית העצים שננטעו



 
 

 

 .השביל

צילום סרטוני וידאו של ילדי הכיתה מסביברים ומדריכים  .2

 .QRבתחנות השונות לאורך המסלול למיזם ה

 תינהעין   0

 בלי מדריכים

 

 'סיום חונכות כיתות א

 .בסיור חווייתי בשמורה' מדריכים את תלמידי א' תלמידי כיתה ו

1 4.5.12 

7:50-

11:50 

 יום סיום 

 עין תינה

 

 

 .י הילדים"הדרכת ההורים ע 

 

 

 

 :סרטוני בר קוד בעין תינה

 חלק ב  חלק א      

 :או בקישור

http://www.youtube.com/watch?v=_WedSFx_TJw       חלק א 

http://www.youtube.com/watch?v=xdc54Y0jWRw     חלק ב 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=_WedSFx_TJw
http://www.youtube.com/watch?v=xdc54Y0jWRw


 
 

 

 :הגולןבתי הספר בכפרים הדרוזים ברמת 

 מגדל שמס -יסודי א 

 הדיל אבו סעדה: רכזת

 :תכנית המפגשים

מספר 
 מפגש

תאריך 
 מפגש

 תוכן ופעילות מיקום 

סרטון , מפגש הכירות וחשיפה לפרויקט  כיתה 40.5.4015 1
סיפור , על השפעת האדם על  הסביבה

 הנחל השותק  

 נחל סער 51.11.4015 4
 (סקרה) 

, הסבר על נחל סער , הכירות למקום 
 והסטוריה ,גאוגרפיה , טחנת קמח 

 נחל סער 47.14.4015 5
 אל 'מרג)  

 (יעפורי

, והחרמון/ג על רמת הגולן"סקירה ג
 סקר בעלי חיים

 נחל סער  15.4.4012 2
עין קניה ) 
) 

מתנות הנחל , הכירות למקום 

 (מפגעים)לאדם

פריסתם , הכרת הצמחים הדומיננטיים 

הבחנה בין צמחים שגדלים , בשטח 

צמחי גדות וצמחים אחרים , בתוך המים 

 .חיבור אישי לטבע. 

 

נחל סער  17.0.4012 5
מפגש 
 עשייה 

 חשיפה לנושא המחזור 

כיתה  44.0.4012 0
הכנה 
 לסיום

הכנת התלמידים ליום סיום וחלוקת 
 תפקידים

הצגת התלמידים לפעילות שעשינו  סיום  45.0.4012 1
במהלך הפרויקט וכל תלמיד קבל 

 תעודת הוקרה 

 

 :הדיל, יסודי א, דל שמס'מג

לפי דעתי תכנית מאוד מוצלחת נותנת לתלמידים להכיר הנחל והסביבה וללמוד 
מפגש הכירות . 1:דברים חדשים ומעניינים אבל יש כמה נקודות לשפר כמו 

מפגש עשייה צריך לדאוג מתחילת השנה . 4 צריך שיהיה בשטח ולא בכיתה
מפגש סיום צריך לעשות מופע מעניין . 5לאומן מומחה בעניין המחזור 

 .לתלמידים

 

 



 
 

 

 דל שמס'מג –אל מנהל 

 ערין מונדר: רכזת

 :תכנית המפגשים

מספר 
 מפגש

 תתוכן ופעילו מיקום 

 הכירות בית הספר 1

נחל  סער ליד  4
 הגבול

 הכירות המקטע
 חיי וצומחפעילות 

 לותכפעילות פסולת וזמני הת

טיילת נחל  5
סער עמק 

 יעפורי

 הכירות המקטע
גיאוגרפיה של המקום והחשיבות הגיאוגרפית של 

 הנחל
 דילמות

 גזם בעייה ופיתרון

נחל סער  2
מגשר הידידות 

 למפל

 שמורה משווה
 בעלי חיים וצמחייה

 תצפיות
 גזם ושטח חקלאי

שמראיינים אנשים מהכפר ומסברים קבוצות תלמידים  בכפר  5
 להם על הפרויקט

 הכנה לסיום בית ספר 0

יילת נחל ט 1
 סער

 עשיית פסיפס בנחל
 אוכל משותף

 סיכום וחלוקת תעודות

 

 

 

 

 



 
 

 

 עין קיניה

 ערין מונדר :רכזת

 :תכנית המפגשים

מספר 

 מפגש
 תוכן ופעילות מיקום 

בית  1

 הספר
 הכירות

נחל  סער  4

 ליד הגבול
 הכירות המקטע

 פעילות חיי וצומח

 לותפעילות פסולת וזמני התכ

טיילת  5
נחל סער 

עמק 

 יעפורי

 הכירות המקטע

 גיאוגרפיה של המקום והחשיבות הגיאוגרפית של הנחל

 דילמות

 גזם בעייה ופיתרון

נחל סער  2
מגשר 

הידידות 

 למפל

 שמורה משווה

 בעלי חיים וצמחייה

 תצפיות

 גזם ושטח חקלאי

 הכנה לסיום ספר בית 5

פארק עין  1

 אלריחאן
 חשיפה לכל בית הספר לפרויקט

 'י תלמידי כיתה ח"תחנות הפעלה ע

 

   



 
 

 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 :בתי הספר במורד הירדן

 יבין-חוה אליהו: רכזת

 מדריכה ענת חזן –בית ספר נופי ארבל בקיבוץ גינוסר  .0

מספר 
 מפגש

תאריך 
 מפגש

 ופעילותתוכן  מיקום 

הכרות , התמצאות במפה, הכרות תכנית הפרויקט בכיתה 14.14.15 1
התמודדות . עם נחלי הכנרת וישובים בסובב כנרת

, כיצד מופרת, עם השאלה מהי מערכת אקולוגית 
 כסיכום' גשר'וצפייה בסרטון 

חזרה על מושגים מהשיעור הקודם ועבודה מול  בכיתה 15.14.15 4
רים אותם הזכרנו בשיחה בעיקר חיפוש את. מפה

משחק כתרים  -מקורות המים . נחלים , חופשית
 .ונכון לא נכון

מורד  15.14.15 5
 צלמון

הדרכה והפעלה : סיור במורד צלמון עד לכינרת
מד , מהו סכר, התמצאות במרחב: בתחנות
, הנחל וטחנת הקמח, הצגה האדם, עכירות

 .מדידת מוליכות ויוצרים מעין

ס והכנת "הכנה ליום השיא עיצוב כרזה על ביה בכיתה 45.4.12 2
 .כיצד פועלת טחנת קמח –תחנה 

נחל  2.5.12 5
צלמון 

ליד 
קיבוץ 
 פרוד

יום שיא לבתי הספר המשתתפים בפרויקט שומרי 
ילדי נופי ארבל הפעילו תחנה . נחל צלמון

שעסקה בנושא כיצד פועלת טחנת קמח וסייעו 
 .'באפיית פיתות על הסאג

מורד  10.0.12 0
 צלמון

ילדי הפרויקט הדריכו והפעילות את : יום מיזם
בתחנות שעסקו בנושאים ' תלמידי כיתות ג

, משחק הכתרים –סוגי מקורות מים : הבאים
מפגעי , מחזור הצמח בטבע, מחזור המים בטבע

 .משחק זיכרון –הנחל 

 

 

 

 



 
 

 

 מדריכה מיטל גרין –בית ספר כינרת בקבוצת כינרת  .2

מספר 
 מפגש

תאריך 
 מפגש

 תוכן ופעילות מיקום 

למידה בקבוצות קישור , הכרות תכנית הפרויקט כיתה 51.10.15 1
, בין בעיה סביבתית לאזור בו היא מתקיימת

, התמודדות עם השאלה מהי מערכת אקולוגית 
 .גשר-צפייה בסרטון, כיצד מופרת

לא /הסבר על נהר הירדן באמצעות שאלות נכון כיתה 1.11.15 4
זום , חידון רמזים –מקורות המים בישראל , נכון

הכרות עם שפך הירדן מול מורד  –על הירדן 
, "לשיר זה כמו להיות ירדן"השמעת השיר , הירדן

סיכום , ההבדל בין מורד הירדן לירדן הצפוני
 .Jorsan riverצפייה בסרטון 

מורד  40.11.15 5
 ןהירד

ס בית "סיור בהדרכת תלמידי מגמת סביבה מבי
הדרכה באמצעות  הפעלה בתחנות לאורך . ירח

. מבית המוטור לסכר אלומות –מורד הירדן 
של , מהו סכר: התלמידים עברו בתחנות הבאות

זיקוק , מסננים מים,  מד עכירות, מי הירדן הזה
מדריכת הקבוצה ערכה . מים ומדידת מוליכות

מפת התמצאות והצגת סכר פתיחה באמצעות 
ש אלומות "דגניה וסיכמה בסיור קצר במט

 . ומשחק סיכום בלבולי ירדן

 בחירת המיזם הכיתתי כיתה 14.14.15 2

מוצא  7.1.12 5
הירדן 

 מהכינרת

הפקת מיזם בניית ספסל ושולחן מאבני בזלת 
 .ושברי קרמיקה בחוף דגניה

מוצא  5.1.12 0
הירדן 

 מהכינרת

בניית ספסל ושולחן מאבני בזלת הפקת מיזם 
 .ושברי קרמיקה בחוף דגניה

מוצא  10.1.12 1
הירדן 

 מהכינרת

נטיעת עצים , טקס בהשתתפות הורים, יום מיזם
 .וחנוכת המיזם לסיום אפיית פיתות בטאבון

שומרי 'הכנת קבוצת תלמידים להצגת הפרויקט  כיתה 11.4.12 7
 .למנהלת מורד הירדן' הנחל

סכר  40.4.12 .5
 אלומות

למנהלת מורד הירדן ' שומרי הנחל'הצגת פרויקט 
 .בעת סיורם באזור



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 מדריכה חוה אליהו יבין –בית ספר אפיקי ירדן בקיבוץ אפיקים  .9

מספר 
 מפגש

תאריך 
 מפגש

 תוכן ופעילות מיקום 

למידה בקבוצות קישור , הכרות תכנית הפרויקט כיתה 15.10.15 1
, סביבתית לאזור בו היא מתקיימתבין בעיה 

, התמודדות עם השאלה מהי מערכת אקולוגית 
 .גשר-צפייה בסרטון, כיצד מופרת

לא /הסבר על נהר הירדן באמצעות שאלות נכון כיתה 41.10.15 4
זום , חידון רמזים –מקורות המים בישראל , נכון

הכרות עם שפך הירדן מול מורד  –על הירדן 
, "לשיר זה כמו להיות ירדן" השמעת השיר, הירדן

סיכום , ההבדל בין מורד הירדן לירדן הצפוני
 .Jorsan riverצפייה בסרטון 

מורד  1.11.15 5
 הירדן

ס בית "סיור בהדרכת תלמידי מגמת סביבה מבי
הדרכה באמצעות  הפעלה בתחנות לאורך . ירח

. מבית המוטור לסכר אלומות –מורד הירדן 
של , מהו סכר: התלמידים עברו בתחנות הבאות

זיקוק , מסננים מים,  מד עכירות, מי הירדן הזה
מדריכת הקבוצה ערכה . מים ומדידת מוליכות

ת התמצאות והצגת סכר פתיחה באמצעות מפ
ש אלומות "דגניה וסיכמה בסיור קצר במט

 . ומשחק סיכום בלבולי ירדן

 בחירת המיזם הכיתתי כיתה 15.11.15 2

הפקת סטיקר הסברה הקורא  -הפקת מיזם  כיתה 17.5.12 5
 . לציבור לשמור על ניקיונו של הירדן

תאטרון  45.0.12 0
 אפיקים

ואורחים במסיבת חלוקת הסטיקרים להורים 
-הסיום הבית ספרית שהתקיימה בערב ה

והחתמת המעוניינים על עצומה הקוראת 45.0.12
 .לשמירה על הירדן והכינרת

 

  

 

 

 



 
 

 

, מדריכה חוה אליהו יבין –' בית ספר בית חינוך בקיבוץ דגניה א .4

 ס בית ירח"תכנית מורחבת בשיתוף תלמידי מגמת סביבה מבי

מספר 
 מפגש

תאריך 
 מפגש

 תוכן ופעילות מיקום 

 בהדרכת מגמת סביבה מבית ירח –משאבי טבע  כיתה 4.5.12 .1

 בהדרכת מגמת סביבה מבית ירח –פסולת  כיתה 5.5.12 .4

, כיתה 45.5.12 .5
, מעבדה

פינת 
מחזור 
בחצר 

ס "בי
 בית ירח

 5-הכיתות חולקו ל: מפגש בבית ירח בנושא מים
 :קבוצות כל קבוצה עברה בתחנות הבאות

התבוננות באמצעות מקרוסקופיים   –מעבדה  . 1
ח "בדגימות מים ממקורות שונים על שלל בע

 בהדרכת מגמת סביבה. והצומח שבהן
 –מה ניתן ליצור מהזבל שאנו מייצרים  –גן ירוק . 4

 .בהדרכת המורה חגי עוז מבית ירח -מחזור 
בהדרכת  –חידון רמזים , מקורות מים בישראל. 5

 חוה

למידה בקבוצות קישור בין בעיה סביבתית לאזור  כיתה 41.5.12 .2
התמודדות עם השאלה מהי , בו היא מתקיימת

-צפייה בסרטון, כיצד מופרת, מערכת אקולוגית
 .הכנה לסיור. גשר

מורד  50.5.12 .5
 הירדן

ס בית "סיור בהדרכת תלמידי מגמת סביבה מבי
הדרכה באמצעות  הפעלה בתחנות לאורך . ירח

. מבית המוטור לסכר אלומות –מורד הירדן 
של מי , מהו סכר: התלמידים עברו בתחנות הבאות

זיקוק מים , מסננים מים,  מד עכירות, הירדן הזה
מדריכת הקבוצה ערכה פתיחה . ומדידת מוליכות

ת התמצאות והצגת סכר דגניה באמצעות מפ
ש אלומות ומשחק סיכום "וסיכמה בסיור קצר במט

 .בלבולי ירדן

 .הוראות הפעלה, אופן הפעילות -הכנה למיזם  כיתה 50.2.12 .0

שתי הכיתות יחד יפעלו בסבב : התכנית. יום שיא מיזם 1.5.12 .1
קבוצות עבודה  2: בשביל. 1: בשני מוקדי פעילות

כל קבוצה במקטע אחר , השביליפתחו את 
האחת  –שתי קבוצות : באי הנעלם. 4. בשביל

. בפעילות ספורט חבלים והשנייה באפיית פיתות
: בפועל. לאחר כשעה הקבוצות יתחלפו ביניהן

לאחר זמן . התלמידים החלו לפרוץ את השביל
, קצר הפעילות הופסקה בהוראת ראש המועצה

. 'דגניה אלאחר קבלת תלונה מאיש התיירות של 
תכנית המיזם לא . ס כלעומת שבאנו"חזרנו לביה

סוכם שבשנה הבאה הפעילות . יצאה לפועל
תתקיים לאחר סיור מקדים עם איש התיירות של 

 .דגניה ובניית תכנית מוסכמת על כל הצדדים

 

 



 
 

 

נקודות לשימור או , ד"הערות כלליות לגבי שומרי הנחל בתשע -מורד הירדן 

 :את שנה הבאההצעות לקר, לשינוי

. המתקיימים בכיתה 1-4להשאיר במתכונתם את תכני המפגשים : לשימור

המיזם יבוא לידי ביטוי בעשייה . לצאת יותר מפעם אחת לסיור בנחל: לחיזוק

 .אימוץ קטע נחל במורד הירדן–בנחל 

 :משובים

מהקשר . היו מרוצים מאוד מהתכנית :בית ספר כינרת בקבוצת כינרת .0

מהדרכתו של ליאור מדריך  –מהמיזם . עם המדריכה ומאיכות הדרכתה

שביל סובב כינרת ומהסיור המוצלח במורד הירדן בהדרכתם של תלמידי 

המורה השכילה לקחת את התכנית ולמנפה באמצעות . בית ירח

הפעולה שיתוף . שפה ועוד, ג"התייחסות ולמידה בנושא בשיעורי הג

ס וביחוד המחנכת ובין המדריכה ורכזת התכנית הביאו "הפורה בין ביה

 .ליישום מירבי של התכנית

ס זה התקיימה כאמור תכנית "בבי :'בית ספר בית חינוך בדגניה א .2

השיעורים בכיתה . מורחבת בשיתוף תלמידי מגמת סביבה בבית ירח

המפגש  – ובחלקם היו לקויים בחסר, בחלקם היו מאוד משמעותיים

.  היה חלש ולא ממצה 1הראשון עם תלמידי בית ירח בכיתה ה

הסיור למורד הירדן התקיים . כ שיתפו פעולה בצורה יפה"התלמידים בד

הילדים . של הטיול על הזרימה במזג אוויר גשום לסירוגין דבר שהשפיע

וני לאי הנעלם 'יצירת שביל מאום ג: התרגשו מאוד לקראת המיזם

הורה לנו לעזוב את ' בפועל איש דגניה א. באי הנעלםופעילות שדה 

לטענתו תווי השביל . השטח בשל בעיות בטיחות בעבודת פיתוח השביל

וכיון שהשביל עובר בשטח הקיבוץ אין הקיבוץ מוכן לקחת , אינו בטיחותי

ובמפח נפש חזרנו כלעומת שבאנו  –הפעילות הופסקה  –אחריות בנושא 

התנהלותן המפרגנת והמשתפת פעולה של ראוי לציין את  .ס"לביה

 .המחנכות לאורך כל התכנית למרות הקשיים

התלמידים והמחנכת היו מרוצים  :בית אפיקי ירדן בקיבוץ אפיקים .9

הסיור עם בית ירח במורד הירדן היה מוצלח ביותר . מאוד מהתכנית

בשיעורים בכיתה התלמידים הפגינו ידע והכרות עם הנושא . ומשמעותי

תהליך בחירת המיזם היה מורכב וארוך . לדיון וללמידה בכיתהותרמו 

סטיקרים הקוראים לציבור  –בסופו של מאמץ משותף הפקנו מיזם 

 .(ראו תמונה מצורפת. )לשמור על הנחל

התלמידים היו מרוצים מאוד : בית ספר נופי ארבל בקיבוץ גינוסר .4

סיור ה. שתפו פעולה באופן יוצא מן הכלל עם המדריכה. מהתכנית

המחנכת המובילה הביעה . במורד הצלמון היה משמעותי וחווייתי

תחושה של עומס  - תרעומת על העבודה הנדרשת מהצוות החינוכי 

בסופו של . וגודש הן באשר ליום השיא במורד הצלמון והן באשר למיזם

ס הגענו "דבר לאחר תגבור ימי הדרכה ופגישות של הרכזת עם צוות ביה

 .רי שיצא לפועללמיזם מוסכם אפש



 
 

 

 

 :נספחים

בתי הספר  –ש "ש ק"מל –ד שומרי הנחל "מצגת סיכום שנת תשע .0

 .וקרית שמונה רבחצו

 .ע "יחידה סביבתית ג –ד שומרי הנחל "חוברת סיכום שנת תשע .2

 

 

 

 


