
 פעילויות חינוכיות  

 בבתי הספר ובקהילה

 יפו -א "ת



 של בית הספר גורדון  " מגיני הים"

ס גורדון יצאנו להטמין פקעות  "של בי" מגיני הים"השנה במסגרת 

 .  זרעים בגן העצמאות" פצצות"ולהשליך 

השבה של מינים אנדמיים לאזורם מטיבה עם המערכת האקולוגית  

 .של הסביבה הימית כולה



תלמידים מהחינוך היסודי והחינוך המיוחד הגיעו ליום ניקיון   150-כ

במטרה להתחבר לים ולסביבה הימית ולשמור  , ענק בחוף הצוק

ביום זה גם שתלו שתילי אלוורה כמתן עזרה ראשונה לנעקצי  . עליה

 .  המדוזות והפריחו יוני בר לאוויר

 שמירת הים וחופו בקרב תלמידי  החינוך המיוחד  
 



תלמידים מהחינוך היסודי והחינוך המיוחד הגיעו ליום ניקיון   150-כ

במטרה להתחבר לים ולסביבה הימית ולשמור  , ענק בחוף הצוק

ביום זה גם שתלו שתילי אלוורה כמתן עזרה ראשונה לנעקצי  . עליה

 .  המדוזות והפריחו יוני בר לאוויר

 שמירת הים וחופו בקרב תלמידי  החינוך המיוחד  
 



 שמירת הים והחוף -תכנית לאקטיביזם סביבתי

 -אביבאירוע שיא בחוף 

א  "מת' יאל מיפו ותלמידי בית ספר עירוני ה'תלמידי בית ספר אג

 .  אספו פסולת בניין לכדי יצירת מייצג אומנותי מדהים



 חוף הצוק -גבריאליאקואושן בבית ספר 

ס גבריאלי עסקו בנושא כל השנה וקיבלו  "יבשל ' תלמידי שכבת א

את התכנית המובנת של אקואושן בנושאים של פסולת ימית  

 .  ושמירה על צבי הים



 ,הן בכיתות והן בחוף הים" דג הזהב של טימור"הקראה של הספר 

 .ובעקבותיו פעילויות לצמצום כמויות הפלסטיק שמגיעות לים

 שעת סיפור לילדים בנושא טבע וים  



 ס אוסישקין"בי –שפך הירקון 

השכנים של  "תלמידי בית ספר אוסישקין קיבלו הדרכה מעמותת 

עשו  , הם למדו על הזרמת השפכים לנחל שמגיעים אל הים" הירקון

סקרים והעבירו הסברה לתושבים בנושא זיהום ושיקום שפך הירקון  

 .ובעלי החיים המתגוררים באזור זה



Sail tlv 

ס אחווה ותלמידי  "תלמידי היסודי של בי – sail tlvכחלק מאירועי 

יאל בשיתוף עם שגרירים מהאיחוד  'ס אג"העל יסודי של בי

בין חוף  )האירופאי אספו ומחזרו פסולת ברזל מחוף שאינו מוכרז 

 (.  העלייה למדרון

 .פ עם מחלקת תברואה של העירייה"שת



Sail tlv 



 הגברת המודעות בקרב תושבי העיר לכך שמרבית מי  

הגשמים אינם מחלחלים לאדמה אלא זורמים ברחובות לקולטני  

 .מתנקזים ליםומשם , הגשם

 .צמצום הגעת הפסולת לקולטנים הנמצאים בצדי המדרכות

 (בתי ספר 8פעילות של ) "כאןהים מתחיל ”



חמישה בתי ספר החליטו לעשות את הפעילות הארצית של יום  

דבר המצביע על מודעות גבוהה לנושא  , הניקיון בחופי הים שבעיר

 .  ניקיון חופים ושמירה על הסביבה החופית

 (בתי ספר 5של פעילות )יום המעשים הטובים 


