
   ם"

  

  

  

  

  

  ת הספרבי

"ת רמב"ד יסודי אמי"ממ

  באר שבע

  סופיח "דו

  כל הירוק הזה: קורס

  

  

  

  

  

200259422  

302635529 

  

 

      

                       

200259422סבן יעקב 

302635529שביט רעות 

 :ערוך בידי



.......................................................  3  

...........................................................................  4  

.......................................................  7  

..................................................  7  

..........................................................  7  

.....................................................................................................  8  

................................................................................  9  

..............................................................................................................  9  

....................................................................................................  9  

...................................................................................................9  

................................................................................................  9  

..................................................................................................10  

.....................................................................................................10  

..................................................................................10  

.......................................................................................11  

..........................................................  12  

...........................................................................  12  

...............................................................................................................12  

.........................................................................  14  

...................................................................................................15  

..................................................  17  

....................................................................................................17  

..................................................................................................18  

........................................................................  19  

.....................................................  20  

...........................................................  20  

2 

................................................................................................

................................................................  תיאור בית הספר

................................................................................................

................................................................................................

........................................................................................................חשבון מים

....................................................חשבון חשמל

................................................................  סקר שטח

................................................................כיתות

................................................................חדר מחשבים

..........................................................................ספרייה - מקלט

...............................................................................שירותי תלמידים

..............................................................מסדרון כיתות

..............................................................בית הכנסת

........................................................גינה ופרויקטים סביבתיים

.......................................................................סקר בקרב התלמידים

................................................................  טכנולוגיות חיסכון

................................................................  חיסכון במים

............................................................................................גינה

................................................................  חיסכון חשמל

.............................................................................בקרת אקלים

................................................................................................

............................................................................חיסכון בנייר

........................................................................נראות ומחזור

................................................................  מקורות ספרותיים

................................................................................................

................................................................  תוצאות סקר התלמידים

 

 

  תוכן עניינים

................................  הקדמה .1

תיאור בית הספר .2

................................ממצאים .3

................................  משאבים .3.1

חשבון מים .3.1.1

חשבון חשמל .3.1.2

סקר שטח .3.2

כיתות .3.2.1

חדר מחשבים .3.2.2

מקלט .3.2.3

שירותי תלמידים .3.2.4

מסדרון כיתות .3.2.5

בית הכנסת .3.2.6

גינה ופרויקטים סביבתיים .3.2.7

סקר בקרב התלמידים .3.2.8

טכנולוגיות חיסכון –מסקנות  .4

חיסכון במים .4.1

גינה .4.1.1

חיסכון חשמל .4.2

בקרת אקלים .4.2.1

................................  היגיינה .4.3

חיסכון בנייר .4.3.1

נראות ומחזור .4.3.2

מקורות ספרותיים .5

................................  נספחים .6

תוצאות סקר התלמידים .6.1

  



  מה שבין איכות סביבה לקיימות

' שנלמד בסמסטר א, "

סמי שמעון בשיתוף החברה להגנת 

שמתקיים , "נתיבים להנדסה

במסגרתו הסטודנטים במכללה שומעים קורסים 

שמים את העקרונות הנלמדים בפרויקט 

הקורס נועד לחשוף את הסטודנטים למושגי יסוד בנושאי סביבה וקיימות ולהעמיק את 

. המודעות ואת תחושת האחריות והשותפות בין הסטודנט לבין סביבתו הקרובה והרחוקה

כנית לייעול הוא משלב הרצאות בנושאי סביבה שונים ופרויקט קהילתי שעיקרו הכנת תו

אמורה להביא לחסכון כלכלי 

פיזיים , סקר משאבים סביבתיים

לצד מסמך המלצות  ,בבתי הספר וכן סקר התנהגות סביבתית בקרב התלמידים

באישור המועצה  1995הוקמה בשנת 

המכללה מפעילה שני . הגדולה בישראל ללימודי הנדסה

B.Sc.   הנדסת : במחלקות

הנדסת מכונות , הנדסת תוכנה

M.Sc. .  

, ישראלהוותיק והגדול ב הארגון הסביבתי

החברה פועלת לשמירה על 

תרבותית של האדם בישראל 

ילדים "תוכנית , ספר בארץ
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מה שבין איכות סביבה לקיימות - כל הירוק הזה

"כל הירוק הזה"ח המוגש בזאת הוכן במסגרת הקורס הכללי 

סמי שמעון בשיתוף החברה להגנת ש "עהמכללה האקדמית להנדסה 

נתיבים להנדסה"הינו חלק מהפרויקט החברתי " כל הירוק הזה

במסגרתו הסטודנטים במכללה שומעים קורסים ו ,במכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון

שמים את העקרונות הנלמדים בפרויקט אקדמיים בנושאים חינוכיים וחברתיים ולאחר מכן מיי

הקורס נועד לחשוף את הסטודנטים למושגי יסוד בנושאי סביבה וקיימות ולהעמיק את 

המודעות ואת תחושת האחריות והשותפות בין הסטודנט לבין סביבתו הקרובה והרחוקה

הוא משלב הרצאות בנושאי סביבה שונים ופרויקט קהילתי שעיקרו הכנת תו

אמורה להביא לחסכון כלכלי התוכנית  .שבע-ההתנהלות הסביבתית של בתי ספר בעיר באר

סקר משאבים סביבתיים תכולל והיא ולהפחתת ההשפעה הסביבתית של בית הספר

בבתי הספר וכן סקר התנהגות סביבתית בקרב התלמידים

  .תנהלות סביבתית בבית הספריישומיות לקידום ה

הוקמה בשנת , ש סמי שמעון"המכללה האקדמית להנדסה ע

הגדולה בישראל ללימודי הנדסה וכיום היא המכללה, 

 .B.Scומעניקה תואר ראשון בהנדסה, בבאר שבע ובאשדוד

הנדסת תוכנה, הנדסת תעשיה וניהול, הנדסה כימית, אלקטרוניקה

.M.Scותואר שני בהנדסת תוכנה  ;)בתהליך אישור

הארגון הסביבתיהיא , 1953שנוסדה בשנת , החברה להגנת הטבע

החברה פועלת לשמירה על  .ואחד מארגוני שמירת הטבע והסביבה הוותיקים בעולם

תרבותית של האדם בישראל -ועל המורשת ההיסטורית, על ערכי הטבע והנוף

ספר בארץ- ובמסגרת פעילותה מפעילה תוכנית חינוכית נרחבת בבתי

  

 

 

  הקדמה

  

ח המוגש בזאת הוכן במסגרת הקורס הכללי "הדו

המכללה האקדמית להנדסה  SCE-ג ב"תשע

כל הירוק הזה"הקורס  .הטבע

במכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון

אקדמיים בנושאים חינוכיים וחברתיים ולאחר מכן מיי

  . בקהילה

  

הקורס נועד לחשוף את הסטודנטים למושגי יסוד בנושאי סביבה וקיימות ולהעמיק את 

המודעות ואת תחושת האחריות והשותפות בין הסטודנט לבין סביבתו הקרובה והרחוקה

הוא משלב הרצאות בנושאי סביבה שונים ופרויקט קהילתי שעיקרו הכנת תו

ההתנהלות הסביבתית של בתי ספר בעיר באר

ולהפחתת ההשפעה הסביבתית של בית הספר

בבתי הספר וכן סקר התנהגות סביבתית בקרב התלמידים, וחינוכיים

יישומיות לקידום ה

  

SCE-המכללה האקדמית להנדסה ע

, להשכלה גבוהה

בבאר שבע ובאשדוד, קמפוסים

אלקטרוניקהחשמל ו

בתהליך אישור(והנדסת בניין 

  

החברה להגנת הטבע

ואחד מארגוני שמירת הטבע והסביבה הוותיקים בעולם

על ערכי הטבע והנוף, הסביבה

ובמסגרת פעילותה מפעילה תוכנית חינוכית נרחבת בבתי

  ."מובילים שינוי

  



 רשת. )1(ית"ברשת אמ

מפעילה רשת זו  .דתית-ציונית

ת נוסדה "אמי .רבות בישראל

 1925 במאי 10-של אמריקה ב

 .דתית-פעילה כרשת חינוכית ציונית

 20-של המאה ה 40-ובשנות ה

לשעבר נשות הפועל 

ששימש קודם  ,ר אמנון אלדר

על הפיכת כל בתי הספר לבתי 

 ,סובלנות ושורשיות יהודית

 20,000 -ברשת מתחנכים כ

רשת . םהפזורים מחצור הגלילית בצפון ועד באר שבע בדרו

בקרב , בעיירות בפריפריה ובמוסדות חינוך במרכז הארץ

ם הספר הקשורי-בכפרי נוער וכן בבתי

במקצועות עיוניים , הרשת מקיימת לימודים ברמה מוגברת בלימודי קודש

קשר עם ה חיזוק ,התלמידים

ממוקם בחלק  מבנהו. שנה

ממלכתי  הינו ספרה

 291מונה היום והוא  למידה

הם  מתלמידי בית הספר 7%

חיזוק את בית הספר חרט על דגלו 

המרכזיים ניתן  בין יעדיו. תורת ישראל וארץ ישראל

מניעת , שיפור הישגים במתמטיקה ואוריינות

בית . הליכות צנועותגמילות חסדים ו

המעניקה תחושת , יציבה תומכת וחמה

, את הלימודים לחוויה מעצימה
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  תיאור בית הספר

ברשת אמ אינטגרלים באר שבע מהווה חלק "ת רמב"ד אמי

ציונית רשת חינוך הינה ,ורהארגון מתנדבות למען ישראל ות

רבות בישראל וישיבות תיכוניות אולפנות, תיכונים, בתי ספר יסודיים

של אמריקה ב "מזרחי"התנועת נשות ארצות הברית על ידי 

פעילה כרשת חינוכית ציונית אהימאז ועד היום . גוטספלד) בתיה

ובשנות ה ,"המזרחי"תנועת נפרד הארגון באופן רשמי מ

לשעבר נשות הפועל , ת ואמונה"אמי :לשני ארגונים שונים "מזרחי"

ר אמנון אלדר"עומד בראש הרשת ד  2003שנתמ .של אמריקה

על הפיכת כל בתי הספר לבתי אלדר שם דגש . ת פתח תקווה"אמי לכן כמנהל כפר הנוער

סובלנות ושורשיות יהודית, בחירה מחויבות דתית מתוך, המקנים ערכים של פתיחות

ברשת מתחנכים כ .לצד חינוך למצוינות בכל תחומי הידעו תוך כדי דיאלוג

הפזורים מחצור הגלילית בצפון ועד באר שבע בדרו, מוסדות חינוך

בעיירות בפריפריה ובמוסדות חינוך במרכז הארץ, םותיקית פועלת בקרב עולים ו

בכפרי נוער וכן בבתי, אוכלוסייה מבוססת ובאוכלוסייה בעלת חסכים

הרשת מקיימת לימודים ברמה מוגברת בלימודי קודש .למוסדות אקדמיים

התלמידים ית שללצד העצמת חברתזאת . וטכנולוגיה כלליים ובלימודי מדע

 .מחויבות כלפי המדינה

שנה 55- פועל במשך כבבאר שבע ם "ת רמב"ד אמי

הבית . 1כפי המוצג באיור מספר  ,בבאר שבע 'הישן של שכונה ה

למידה ילקוילכיתות  3 - ו כלליות כיתות 10', ו –' כיתות א

%-כ. מזכירה ומאבטח, אב בית, סייעות 3 ,מורים

בית הספר חרט על דגלו  .חלקם עדיין גרים במרכזי קליטה

תורת ישראל וארץ ישראל, השורשים ותחושת השייכות לעם ישראל

שיפור הישגים במתמטיקה ואוריינות, וכישורי חיים דת, לציין טיפוח ערכי מסורת

גמילות חסדים וועזרה לזולת , ריםחינוך לכיבוד הורים ומו

יציבה תומכת וחמהלימודית הספר שואף להעניק לתלמידיו סביבה 

את הלימודים לחוויה מעצימה כל זאת על מנת להפוך. ביטחון ואהבה לכל הבאים בשעריו

  . ואת בית הספר לבית

 

 

תיאור בית הספר

ד אמי"בית הספר ממ

ארגון מתנדבות למען ישראל ות, ת"אמי

בתי ספר יסודיים

ארצות הברית על ידי ב בקליבלנד

בתיה(בראשות בסי 

נפרד הארגון באופן רשמי מ  1934תבשנ

"התפצלו נשות ה

של אמריקה "מזרחי"ה

לכן כמנהל כפר הנוער

המקנים ערכים של פתיחות חינוך

תוך כדי דיאלוג כל זאת

מוסדות חינוך 70- נוער בכ-בני

ת פועלת בקרב עולים ו"אמי

אוכלוסייה מבוססת ובאוכלוסייה בעלת חסכים

למוסדות אקדמיים

כלליים ובלימודי מדע

מחויבות כלפי המדינהההקהילה ו

ד אמי"ממ ספרהבית 

הישן של שכונה ה

כיתות א בוויסודי  דתי

מורים 25–תלמידים ו

חלקם עדיין גרים במרכזי קליטהו חדשיםעולים 

השורשים ותחושת השייכות לעם ישראל

לציין טיפוח ערכי מסורת

חינוך לכיבוד הורים ומו, אלימות

הספר שואף להעניק לתלמידיו סביבה 

ביטחון ואהבה לכל הבאים בשעריו

ואת בית הספר לבית

  

  

  



 המכילים אתעיקריים גדולים 

מספר מבנים קטנים צמודים 

ניתן להבחין כי אופי בניית  .קרוונים המהווים כיתות לימוד

על ידי אב הבית כי  צוין

  . וכי מערכת הצנרת הוחלפה במערך צנרת עדכני

מרבית השטחים הפתוחים . 

 בעיקרבחלק מהשטחים בהם נצפו צמחים ניתן 

, מינים 60עד  50-המונה כ

רוב מיני האשל הם ממוצא 

יש ביניהם . לאפיקי נחלים או לשטחי מלחה

א מרכז תפוצה הו המזרח הקרוב

האשל הוא אחד ממיני העצים הבודדים המסוגלים להתפתח יפה 

המיועד לקלוט , הוא נמנה עם הצמחים מפרישי המלח

האשל פולט את הלחות ולכן קריר בסביבתו 

מטפטף לאדמה ומעלה בצורה משמעותית את 

מעגלי "וגורם ל, הדבר משמיד את הצמחים סביב העץ

 כל המינים של האשל מפתחים מערכת שורשים

, רשים המתפשטים לרוחב

בעת הפריחה . עקב המלח המופרש מעליו

  .צמח זה מגלה התאמה מיוחדת לקרקעות מליחות

5 

גדולים  הספר ישנם שלושה מבניםלבית בעת סיור בבית הספר ניכר כי 

צמודים  ואלה המבניםלשלושת . ההנהלהחדרי מרבית כיתות הלימוד ו

קרוונים המהווים כיתות לימוד ושניאולם ספורט , 

צויןזאת עם  .נבנה לפני שנים רבות וכי המבנה, ינו מיושן

וכי מערכת הצנרת הוחלפה במערך צנרת עדכני םמשמעותייהמבנה עבר מספר שיפוצים 

. ניכר חוסר רב במגוון ביולוגי, בית הספר ביקורנו סיור בחצר

בחלק מהשטחים בהם נצפו צמחים ניתן . ערומהואדמה סלעית 

  

המונה כ, Tamaricaceae, עץ ממשפחת האשליים הינו סוג

רוב מיני האשל הם ממוצא  .המובדלים לעצים ולשיחים, עד-וחלקם ירוקי

לאפיקי נחלים או לשטחי מלחה, והם קשורים לאזורים חוליים

המזרח הקרוב. קיצוניים ביותר מינים המסוגלים לעמוד בתנאי מליחות

האשל הוא אחד ממיני העצים הבודדים המסוגלים להתפתח יפה  .חשוב של האשל המצוי

הוא נמנה עם הצמחים מפרישי המלח. בתנאי היובש של הנגב

האשל פולט את הלחות ולכן קריר בסביבתו , ביום. שבאוויר במשך הלילה

מטפטף לאדמה ומעלה בצורה משמעותית את , נמס מהטל, עליםהמלח מופרש מה

הדבר משמיד את הצמחים סביב העץ. רמת המליחות בשכבותיה העליונות

כל המינים של האשל מפתחים מערכת שורשים. דבר הניכר ממרחק רב, סביב הגזע

רשים המתפשטים לרוחבושו שורשים מעמיקים לחיפוש שכבות לחות ומי תהום

עקב המלח המופרש מעליו, אפרפר-צבעו הכללי של העץ ירוק

צמח זה מגלה התאמה מיוחדת לקרקעות מליחות .סגולים הוא מתכסה בפרחים

 מיקום בית הספר: 1 מספר איור

 

 

 

  

  

 

  

  

  

  

  

בעת סיור בבית הספר ניכר כי 

מרבית כיתות הלימוד ו

, בית כנסת :יותר

ינו מיושןה יםהמבנ

המבנה עבר מספר שיפוצים 

ביקורנו סיור בחצרבעת 

אדמה סלעית וה מנוצלים אינם

  .אשל ציע לראות

הינו סוג )2(להאש

וחלקם ירוקי חלקם נשירים

והם קשורים לאזורים חוליים, אפריקאי- סהרו

מינים המסוגלים לעמוד בתנאי מליחות

חשוב של האשל המצוי

בתנאי היובש של הנגב השקיהוללא 

שבאוויר במשך הלילה את הלחות

המלח מופרש מה. הקרובה

רמת המליחות בשכבותיה העליונות

סביב הגזע" צריבה

שורשים מעמיקים לחיפוש שכבות לחות ומי תהום: כפולה

צבעו הכללי של העץ ירוק. למרחק רב

הוא מתכסה בפרחים



מעוניינת לגייס תרומות לשם הקמת 

בגינה וכן בקניית  השקיה

עם זאת הובחן במספר תלמים אשר הכינו התלמידים לשם זריעה של מספר 

 .בקרב הסגל רבה לקיימות

ים סביבתי יםהתלמידים בנושא

באיור מוצג שכפי , שכבות הלימוד כעבודות אקדמיות לכל דבר

שימוש מרבים ב :של בית הספר

הקפדה על שימוש בהדפסה דו צדדית וכן 

ניכר כי ישנו ניסיון  בית הספר

למשל בכיתות הלימוד נמצאו פחי מחזור 

לתלמיד וכי  תאיםדרון אינו בגובה המ

משמש  אינו נתפס כפח מחזור ולמעשה

  

  רוק של התלמידים
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מעוניינת לגייס תרומות לשם הקמת היא ציינה בפנינו כי היא מנהלת בית הספר 

השקיהזאת היות שיש צורך בהקמת מערכת  ,התלמידים

עם זאת הובחן במספר תלמים אשר הכינו התלמידים לשם זריעה של מספר 

רבה לקיימותמהתרשמות כללית בית הספר מוצג כבית ספר נקי בעל מודעות 

התלמידים בנושא יבפרויקטמשל ל ,זאת ניתן לראות במספר מאפיינים שהוצגו

שכבות הלימוד כעבודות אקדמיות לכל דברהמפורסמים במסדרונות 

של בית הספר תשורכן ניתן לראות זאת בדרכי התק

הקפדה על שימוש בהדפסה דו צדדית וכן  ,טיים כגון אי מיילנך מוקדים אינטר

בית הספרבמעבר במסדרונות  .שימוש בנייר ממוחזר לשם הדפסה

למשל בכיתות הלימוד נמצאו פחי מחזור  ,מחזור בקבוקים ושאר המוצרים הניתנים למחזור

דרון אינו בגובה המזאת נדגיש כי פח האיסוף במסעם  .בקבוקי פלסטיק

אינו נתפס כפח מחזור ולמעשההוא כך ש ,וקיםדרון למחזור בקבקיים פח יחיד במס

רוק של התלמידיםדוגמא לפרויקט י: 2 מספר איור

 

 

מנהלת בית הספר בשיחה עם 

התלמידיםגינה עבור 

עם זאת הובחן במספר תלמים אשר הכינו התלמידים לשם זריעה של מספר . גידולים

  .צמחים

מהתרשמות כללית בית הספר מוצג כבית ספר נקי בעל מודעות 

זאת ניתן לראות במספר מאפיינים שהוצגו

המפורסמים במסדרונות 

כן ניתן לראות זאת בדרכי התקכמו  .2מספר 

ך מוקדים אינטרתקשורת דרב

שימוש בנייר ממוחזר לשם הדפסה

מחזור בקבוקים ושאר המוצרים הניתנים למחזורל

בקבוקי פלסטיקל

קיים פח יחיד במס

   .כפח כללי



פרויקט זה . ח בטבע"פרויקט פר

ח באמצעות סניף אוניברסיטת בן 

מטרתו לחשוף . ח ומכון ויצמן

ודי כימיה ומדעים מתוך שאיפה לעודד לימ

 32התכנית כוללת חונכות קבוצתית בנושאי טבע ואיכות הסביבה הנערכת במשך 

ויתית ומשולבת בפעילות חו

החונכים נעזרים במערכי שיעור מוכנים 

 כמו כן הם עוברים סדנאות המקנות

אחת לחודש יוצאים החונכים עם הקבוצה לסיורים 

   . ולטיול מסכם בימי שישי על מנת לבסס את חשיבות השמירה על הטבע ופיתוח בר קיימא

 

מדצמבר , מגרף זה ניתן לראות כי צריכת המים המרובה ביותר התקיימה בתקופת החורף

 בהה הינה מתאימה לתקופת

 ב"קו 64כמו כן ניתן לראות כי הצריכה הממוצעת למים הינה 

צריכה מוגברת זאת הוסברה על ידי אב הבית בקיומה של נזילה נקודתית בקו המים 

עדות  .המדובר ןבבניינדגיש כי נזילה נקודתית זו תוקנה על ידי החלפת הצנרת 
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פרויקט פר מתקיים גםבית הספר בין מכלול הפרויקטים המופעלים ב

ח באמצעות סניף אוניברסיטת בן "המופעל על ידי ארגון פר' ו-'הינו ייחודי לתלמידי כיתות ג

ח ומכון ויצמן"ארגון פר, "טבע"הפרויקט הינו שיתוף פעולה בין חברת 

מתוך שאיפה לעודד לימ, תלמידים לעולם המדע בכלל ולכימיה בפרט

התכנית כוללת חונכות קבוצתית בנושאי טבע ואיכות הסביבה הנערכת במשך 

ומשולבת בפעילות חו' החונכות מיועדת לכיתות ד .כשעתיים בשבוע

החונכים נעזרים במערכי שיעור מוכנים . הדגמות ומשחקים, יםיומאתגרת הכוללת מגוון ניסו

כמו כן הם עוברים סדנאות המקנות. רפואה וסביבה, תזונה, שאים כגון כימיה

אחת לחודש יוצאים החונכים עם הקבוצה לסיורים . הדרכה והוראה של הנושא

ולטיול מסכם בימי שישי על מנת לבסס את חשיבות השמירה על הטבע ופיתוח בר קיימא

  משאבים

  
  .של בית הספרחשבון המים נתוני מציג את 

  בחודשי השנהצריכת המים כתלות 

מגרף זה ניתן לראות כי צריכת המים המרובה ביותר התקיימה בתקופת החורף

בהה הינה מתאימה לתקופתובג המשנית צפה כי הצריכהכמו כן נ .2012ואר 

כמו כן ניתן לראות כי הצריכה הממוצעת למים הינה  .מאפריל עד יוני

צריכה מוגברת זאת הוסברה על ידי אב הבית בקיומה של נזילה נקודתית בקו המים 

נדגיש כי נזילה נקודתית זו תוקנה על ידי החלפת הצנרת 

 

 

בין מכלול הפרויקטים המופעלים ב

הינו ייחודי לתלמידי כיתות ג

הפרויקט הינו שיתוף פעולה בין חברת  .גוריון

תלמידים לעולם המדע בכלל ולכימיה בפרט

התכנית כוללת חונכות קבוצתית בנושאי טבע ואיכות הסביבה הנערכת במשך . בהמשך

כשעתיים בשבוע ,מפגשים

ומאתגרת הכוללת מגוון ניסו

שאים כגון כימיהומקיפים בנו

הדרכה והוראה של הנושאבכלים  להם

ולטיול מסכם בימי שישי על מנת לבסס את חשיבות השמירה על הטבע ופיתוח בר קיימא

  ממצאים

  חשבון מים
מציג את  1 פרגרף מס

צריכת המים כתלות : 1 מספר גרף

מגרף זה ניתן לראות כי צריכת המים המרובה ביותר התקיימה בתקופת החורף

ואר רעד פב 2011

מאפריל עד יוני, אביב-הקיץ

צריכה מוגברת זאת הוסברה על ידי אב הבית בקיומה של נזילה נקודתית בקו המים  .לחודש

נדגיש כי נזילה נקודתית זו תוקנה על ידי החלפת הצנרת . בבית הספר



וכי . זה ניתן לראות בגרף שכן צריכה מוגברת זו לא התפתחה באופן הדרגתי

 .ניתן לצפות בירידה משמעותית בצריכה

  

כי כמו כן ניתן לראות . זה ניתן לראות כי ישנה עלייה בצריכת החשמל בחודשי הקיץ

הצריכה התקיימה בחודש אוקטובר בעוד שבחודש נובמבר ישנה ירידה קיצונית 

 שימוש באמצעי מיזוג מלאכותיים

הציג זאת בעוד שחודש נובמבר 

יתן להניח כי צריכה נמוכה 

 בו התלמידים ,אשר התקיים בתקופת חודש נובמבר

נדגיש כי לא ניתן לברר  .מצמת

  .נתונים מתקופה קודמת עקב קושי בהנפקת נתונים אלו על ידי הנהלת בית הספר

למגזר זה קיים מקדם יעילות 

בפועל ביחס לצריכה אחידה 

מקדם יעילות צריכת חשמל ממוצעת במשק של 

החודשים  12במהלך  1.07עם זאת מקדם יעילות צריכת החשמל של בית הספר הינו 

נמוך מזה הקיים במשק מעיד על צריכה 
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זה ניתן לראות בגרף שכן צריכה מוגברת זו לא התפתחה באופן הדרגתי

ניתן לצפות בירידה משמעותית בצריכה המרביתלאחר נקודת הצריכה 

  חשבון חשמל

  .של בית הספר החשמל צריכת נתוני מתאר את 

  .צריכת החשמל כתלות בעונה

זה ניתן לראות כי ישנה עלייה בצריכת החשמל בחודשי הקיץ

הצריכה התקיימה בחודש אוקטובר בעוד שבחודש נובמבר ישנה ירידה קיצונית 

שימוש באמצעי מיזוג מלאכותייםעם עלייה באחד בקנה מידה  יםעולנתונים אלו 

זאת בעוד שחודש נובמבר . באותם החודשיםרר כתוצאה ממזג אוויר חם אשר ש

יתן להניח כי צריכה נמוכה כמו כן נ .חורף- כמאופיין לחודשי הסתיו יותר טמפרטורות נמוכות

אשר התקיים בתקופת חודש נובמבר "עמוד ענן"תוצר ישיר של מבצע 

מצמתמרבית הזמן וצוות בית הספר נשאר במתכונת מצו

נתונים מתקופה קודמת עקב קושי בהנפקת נתונים אלו על ידי הנהלת בית הספר

למגזר זה קיים מקדם יעילות  ."ז מתח גבוה"תעו"בית הספר שייך למגזר 

בפועל ביחס לצריכה אחידה מקדם זה משקף את התפלגות צריכת החשמל 

מקדם יעילות צריכת חשמל ממוצעת במשק של מגזר זה ל. ים השונים"ות המשב

עם זאת מקדם יעילות צריכת החשמל של בית הספר הינו 

נמוך מזה הקיים במשק מעיד על צריכה  ערך יעילות צריכת החשמלראוי לציין כי 

.   

   

נובמבר1 אוקטובר ספטמבר
)סתיו)         (סתיו- קיץ)           (קיץ(         

 

 

זה ניתן לראות בגרף שכן צריכה מוגברת זו לא התפתחה באופן הדרגתילנכונות מידע 

לאחר נקודת הצריכה 

חשבון חשמל
מתאר את  2גרף מספר 

צריכת החשמל כתלות בעונה: 2 מספר גרף

זה ניתן לראות כי ישנה עלייה בצריכת החשמל בחודשי הקיץמגרף 

הצריכה התקיימה בחודש אוקטובר בעוד שבחודש נובמבר ישנה ירידה קיצונית עיקר 

נתונים אלו . בצריכה

כתוצאה ממזג אוויר חם אשר ש

טמפרטורות נמוכות

תוצר ישיר של מבצע  זו הינה

מרבית הזמן וצוות בית הספר נשאר במתכונת מצו שהו בבית

נתונים מתקופה קודמת עקב קושי בהנפקת נתונים אלו על ידי הנהלת בית הספר

בית הספר שייך למגזר  יין כינצכמו כן 

מקדם זה משקף את התפלגות צריכת החשמל . צריכת חשמל

ות המשבבכל שע

עם זאת מקדם יעילות צריכת החשמל של בית הספר הינו . 1.09

ראוי לציין כי . האחרונים

.יעילה וזולה יותר

         



 .מגנטי משנקבגדולות המופעלות 

 .חלונות נמצאו גומיות איטום שחוקות ופסי איטום שחוקים

זמן ההמתנה שהוצג . 

 .בגובה שאינו מותאם לגובה התלמידים

9 

  סקר שטח

  :בבחינת הכיתות נמצאו הממצאים הבאים

גדולות המופעלות  פלורסנטבוצע שימוש בנורות , וכלל הנורות דלק

חלונות נמצאו גומיות איטום שחוקות ופסי איטום שחוקים

 .וילונות כבדים אשר חוסמים כניסת אור לכיתה

 .cm 29בגובה פח כיתתי קטן 

 .כוח סוס 2.3עם  scool-air ,QA353מזגן מיושן 

 .פח איסוף בקבוקי פלסטיק

 .בכיתה האין חיישני תנוע

 .קיים מקרן בכיתה

  מחשבים
  :בבחינת כיתת המחשבים נמצאו הממצאים הבאים

 .יםכבוי, מחשבים חדישים

 .stand aloneאלה מחשבי  ,פנימית ללא רשת

 .מורה על המסךשל הלטות השתיכולת 

 .האינטרנט גישה לרשת

  ספרייה
  :בבחינת הספרייה נימצא הממצאים הבאים

. דלוק במצב המתנה, 2000הערכה משנת , מחשב מיושן

 .min 10במחשב עומד על 

 .מגנטי בעלי משנק פלורסנט

  תלמידים
  :מבחינת שירותי התלמידים נמצאו הממצאים הבאים

בגובה שאינו מותאם לגובה התלמידיםברזים  3כיור בעל 

 .הברזים הופעלו על ידי ידית שער סיבובית

 .נימצא ברז מטפטף

 .לא נמצאו גלילי נייר טואלט או מכשיר לייבוש ידיים

 

 

  כיתות
בבחינת הכיתות נמצאו הממצאים הבאים

כלל הנורות דלק •

חלונות נמצאו גומיות איטום שחוקות ופסי איטום שחוקיםב •

וילונות כבדים אשר חוסמים כניסת אור לכיתה •

פח כיתתי קטן  •

מזגן מיושן  •

פח איסוף בקבוקי פלסטיק •

אין חיישני תנוע •

קיים מקרן בכיתה •

מחשבים חדר
בבחינת כיתת המחשבים נמצאו הממצאים הבאים

מחשבים חדישים 30 -כ •

ללא רשת •

יכולת ישנה  •

גישה לרשתיש  •

ספרייה -מקלט
בבחינת הספרייה נימצא הממצאים הבאים

מחשב מיושן •

במחשב עומד על 

פלורסנטנורות  •

תלמידים שירותי
מבחינת שירותי התלמידים נמצאו הממצאים הבאים

כיור בעל  •

הברזים הופעלו על ידי ידית שער סיבובית •

נימצא ברז מטפטף •

לא נמצאו גלילי נייר טואלט או מכשיר לייבוש ידיים •



 .ילדים

 .אעם ידיות הדחה לחצי מיכל ומיכל מל

 .ל פלורסנט שני

בו אשפה  הלמרות שמיועד למחזור פלסטיק נמצא

 .שאינו מותאם בגובהו לגובה התלמידים

אחד מהברזים הראה כי הידית אינה 

 .אינה מפעילה את הברז ומסתובבת בצורה חופשית מעליו

 .קורוזיה ורטיבות

בבחינת החלונות במסדרונות ניכר שיש צורך להחליף את אמצעי הבידוד בחלונות 

  :החיצוני נמצאו הממצאים הבאים

רונות דומים לאלו שנראו במסד

מיושנות שאינן תואמות לאלו המצויות 

מכילה שני  פינהה. בית הספר מפעיל מעין פינת ליטוף ניידת לנוחיות התלמידים

 במצב טוב נראיםהמכרסמים 

 .יטבוכן כלוביהם נקים ומטופלים ה

על ידי המנהלת שלבים  

התלמידים הכינו תלמים לשם גידול 
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ילדיםהבגובה שאינו מותאם לשימוש נוזלי סבון מתקן 

עם ידיות הדחה לחצי מיכל ומיכל מלתאי שירותים בעלי אסלות  

  כיתות
 :בחינת מסדרונות בית הספר נמצאו הממצאים הבאים

 .)מ רוחב צוהר"ס 30עד (חלונות קטנים מאוד 

ל פלורסנט שניטקטיקת חסכון חשמל על ידי הפעלת כשימוש ב

 .פח אשפה יחיד במסדרון הבנייןנימצא בכל 

למרות שמיועד למחזור פלסטיק נמצא, פח איסוף מעל לגובה התלמידים

 .מסוגים שונים

שאינו מותאם בגובהו לגובה התלמידים ,כיור המכיל מספר ברזים

אחד מהברזים הראה כי הידית אינה , צוהר סיבוביתברזים הפועלים בעזרת ידית 

אינה מפעילה את הברז ומסתובבת בצורה חופשית מעליו

קורוזיה ורטיבותניכרו ממצאי נזילה כגון כתמי  - חלק מהברזים דלפו

בבחינת החלונות במסדרונות ניכר שיש צורך להחליף את אמצעי הבידוד בחלונות 

 .כגון גומיות והן פסי הבידוד

 .לא נסגרים באופן מלאחלק מהחלונות 

  
החיצוני נמצאו הממצאים הבאיםחלקו במבחינת מבנה בית הכנסת 

דומים לאלו שנראו במסדגומיות האיטום של החלונות הציגו מאפיינים 

 .התלמידים ועל כן יש להחליפן

 .ישנה וניראה שיש להחליפם נראיםהמזגנים במקום 

מיושנות שאינן תואמות לאלו המצויות  קטור'פרוזעל גג בית הכנסת מותקנים מנורות 

 .בשאר רחבת בית הספר

  סביבתיים ופרויקטים
  :סביבתייםנמצא כי לבית הספר יש מספר פרויקטים 

בית הספר מפעיל מעין פינת ליטוף ניידת לנוחיות התלמידים

המכרסמים . מסההעעל עגלת  ,ארנבות ושרקנים-רסמיםי מכ

וכן כלוביהם נקים ומטופלים ה ,גלויות ללא בעיות בריאותיות

 והוצג .בית הספר מעוניין להפעיל תוכנית גינה לתלמידים

התלמידים הכינו תלמים לשם גידול כן ו ,גינה בבית הספרהקמת ראשוניים של 

 

 

מתקן נמצא  •

 2נמצאו  •

כיתות מסדרון
בחינת מסדרונות בית הספר נמצאו הממצאים הבאיםב

חלונות קטנים מאוד  •

שימוש ב •

נימצא בכל  •

פח איסוף מעל לגובה התלמידים •

מסוגים שונים

כיור המכיל מספר ברזים •

ברזים הפועלים בעזרת ידית  •

אינה מפעילה את הברז ומסתובבת בצורה חופשית מעליו, יעילה

חלק מהברזים דלפו •

בבחינת החלונות במסדרונות ניכר שיש צורך להחליף את אמצעי הבידוד בחלונות  •

כגון גומיות והן פסי הבידוד

חלק מהחלונות  •

  הכנסת בית
מבחינת מבנה בית הכנסת 

גומיות האיטום של החלונות הציגו מאפיינים  •

התלמידים ועל כן יש להחליפן

המזגנים במקום  •

על גג בית הכנסת מותקנים מנורות  •

בשאר רחבת בית הספר

ופרויקטים גינה
נמצא כי לבית הספר יש מספר פרויקטים 

בית הספר מפעיל מעין פינת ליטוף ניידת לנוחיות התלמידים •

י מככלוב

ללא בעיות בריאותיותו

בית הספר מעוניין להפעיל תוכנית גינה לתלמידים •

ראשוניים של 



המנהלת ציינה כי דרושה השקעה כספית רבה לבניית תשתית 

אדמת , הקיימת במקוםכי הקרקע 

                                                   1.ממצאים מספר נמצאו

 .מהתלמידים העידו על עצמם כמשפחה ירוקה המקפידה למחזר

זאת לעומת , בביתם ממחזרים בקבוקים

 .ממחזרים פחיות בביתם

 36%זאת לעומת , םמהתלמידים העידו כי הם ממחזרים נייר בבית

 

  9%זאת לעומת , םמהתלמידים העידו כי הם ממחזרים סוללות בבית

. 

  .אצלם בבית מותקנים חסכמים בברזים

 .מהתלמידים העידו כי אצלם בשירותים מותקנות שתי ידיות הדחה

 .מהתלמידים העידו כי הם סוגרים את המים תוך כדי צחצוח

מכבים את המחשב בעת השינה על מנת 

 .מהתלמידים העידו כי בביתם מותקן דוד שמש

 .אף אחד מהתלמידים לא העיד על שימוש בשקיות בד רב פעמיות

 .לנורות חסכניות םהנורות בבית

 זאת עם .מהתלמידים העידו כי בבית הספר ממוקמים מוקדי מחזור

. בלבד ובקבוקים נייר של

 מחזור על העידו 55%ו פלסטיק

העידו על אי  73% ,םמהתלמידים העידו על שימוש נרחב בשמרדפי

העידו כי אין  73%נתונים המסבירים הממצא הבה 

 .מהתלמידים העידו כי אינם משתמשים בקופסאות אוכל רב פעמיות

11 

המנהלת ציינה כי דרושה השקעה כספית רבה לבניית תשתית . ערוגות גידולים

כי הקרקע חשוב לציין עם זאת . השקיה כדי להקים גינה זו

 . לגידולים רביםאינה מתאימה , חמר עם אבנים רבות

  סקר בקרב התלמידים
נמצאו, ידניים בסקרים 'ו- 'תלמידים מכיתות ד 66 מול

מהתלמידים העידו על עצמם כמשפחה ירוקה המקפידה למחזר 100%

ממחזרים בקבוקיםהם מהתלמידים העידו כי  91%

ממחזרים פחיות בביתםהם העידו כי בלבד ש 27%

מהתלמידים העידו כי הם ממחזרים נייר בבית 82%

 .בלבד שהעידו שהם ממחזרים קרטונים בביתם

מהתלמידים העידו כי הם ממחזרים סוללות בבית 55%

 .כנולוגיה בביתםשהעידו כי ממחזרים ט

.מהתלמידים העידו כי הם ממחזרים בגדים 45%

אצלם בבית מותקנים חסכמים בברזיםמהתלמידים העידו כי  55%

מהתלמידים העידו כי אצלם בשירותים מותקנות שתי ידיות הדחה 27%

מהתלמידים העידו כי הם סוגרים את המים תוך כדי צחצוח 91%

מכבים את המחשב בעת השינה על מנת  מהתלמידים העידו כי הם 82%

 לחסוך בחשמל

מהתלמידים העידו כי בביתם מותקן דוד שמש 27% 

אף אחד מהתלמידים לא העיד על שימוש בשקיות בד רב פעמיות

הנורות בבית חילוף של בוצעשמהתלמידים העידו  55%

  :בבית הספר                                               

מהתלמידים העידו כי בבית הספר ממוקמים מוקדי מחזור 82%

של מחזור מתקיים הספר בבית כי סמנו התלמידים

פלסטיק בקבוקי מחזור על העידו 64% כאשר זאת

 .הספר בבית נייר

מהתלמידים העידו על שימוש נרחב בשמרדפי 82%

נתונים המסבירים הממצא הבה , די הדףרישום משני צ

 .תוכנית חינוך לסביבה בבית הספר

מהתלמידים העידו כי אינם משתמשים בקופסאות אוכל רב פעמיות 82%

                                         

  21-22הנתונים המלאים מופיעים בעמודים מספר 

 

 

ערוגות גידולים

השקיה כדי להקים גינה זו

חמר עם אבנים רבות

סקר בקרב התלמידים
מול בוצע סקר

o %

o %

%

o %

בלבד שהעידו שהם ממחזרים קרטונים בביתם

o %

שהעידו כי ממחזרים ט

o %

o %

o %

o %

o %

לחסוך בחשמל

o  

o אף אחד מהתלמידים לא העיד על שימוש בשקיות בד רב פעמיות

o %

                                               

o %

התלמידים

זאת

נייר

o %

רישום משני צ

תוכנית חינוך לסביבה בבית הספר

o %

                                                          
1
הנתונים המלאים מופיעים בעמודים מספר  



  :הבאות

בר כיוונון לשלוש ספיקות שונות של 

 הינההממוצעת  המים

 התוהשח גנבות למניעת ונדאליזם

, ביעילות הברז את לסגור קושי

 צמצום ידי שעל מכאן .מאמץ

 ברז השוואה לשם שכן

 ההדחה מיכל של במנגנון

 לגרום גמישותו ולבסוף את

 להתבזבז עלולים מים של

 מים ליטר 5-כ מאבד עבודתו

 האטם של החלפה ).לקוב₪ 

 .פעמים בשבוע עדצמחים פעם 

מחשב  זאת באמצעות. ומונעות התנדפות

רבי של וניצול מ להשקות בלילה או בשעות הבוקר המוקדמות למניעת התנדפות

מפרטורה טמירה על ש, התנדפות מים

ניתן להשתמש  לחלופין. עשבים שוטים

אשר מפריע לצמיחתם של זרעים 

היות שרוב הצמחים 

 .אינו מהווה מטרד משמעותי
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  טכנולוגיות חיסכון

  חיסכון במים

הבאות הפעולותמוצעות כדי לצמצם הוצאות הקשורות במשאב זה 

בר כיוונון לשלוש ספיקות שונות של שהוצע הינו חסכם  החסכם: )3(חסכמים

� -ו 5
�

���
המים ספיקת סטנדרטי בברזזאת שכן . 

ונדאליזם אנטי נעילה פטנט קיים זה לדגם כן כמו. 

 .כך שמתאים למוסדות ממשלתיים

קושייש להם  התלמידים של קומתם בשל :מגבה לתלמיד

מאמץ לאחר הברז של לסגירתו עד זמן של טווח שנוצר

שכן ,בעלויותבכמות המים המתבזבזים ו לקצץ ניתן

 .ליום ליטרים 12-כ מאבד 

במנגנון :ותניאגרב איטום גומיות והחלפת תקינות לוודא

את לאבד, השנים עם להתקשח שנוטה אטם יש 

שלרבים  מעוקבים מטריםכתוצאה מכך  .חרישית

עבודתו את עושה לא שלו אטםה אשר הדחה מיכל

₪  9.8בעלות של ( בחודש ליטר מים   150כ שהם

 .בלבד שקלים

  :בגינה להלן ההצעות לחיסכון במים

צמחים פעם האת השקות לה ליתחיש ב הצמחים ילתת

 .הצמח יגדל שורשים עמוקים

ומונעות התנדפות בטפטפות הקרובות לקרקעלהשתמש 

 .זור בכמות המים הנדרשת לוחכם שמשקה כל א

להשקות בלילה או בשעות הבוקר המוקדמות למניעת התנדפות

התנדפות מים למניעת האדמה שבבי עץפני על  מומלץ לפזר

עשבים שוטים ם שלצמיחת תעין ומנושידכן ו ,קרקעב

 .חצץ או חלוקי נחל

אשר מפריע לצמיחתם של זרעים  ,אפקט עיקור אשללעליי ה – אשלקיומם של עצי 

היות שרוב הצמחים . ילים ולא זרעיםתשם של על כן נמליץ על גידול

אינו מהווה מטרד משמעותיהחסכוניים במים מגיעים כשתיל דבר זה 

 

 

טכנולוגיות חיסכון – נותמסק

כדי לצמצם הוצאות הקשורות במשאב זה 

חסכמיםהתקנת  •

5, 3 ,מים

��
�

���
 .

כך שמתאים למוסדות ממשלתיים

מגבה לתלמיד •

שנוצר כך

ניתן זה טווח

 מטפטף

לוודא מומלץ •

 בניאגרה

חרישית לזליגה

מיכל .סתם

שהם ביום

שקלים 3עולה 

  גינה
להלן ההצעות לחיסכון במים

תלאחר ש •

הצמח יגדל שורשים עמוקיםשכך 

להשתמש יש  •

חכם שמשקה כל א

להשקות בלילה או בשעות הבוקר המוקדמות למניעת התנדפותיש  •

 .המים

מומלץ לפזר •

ב הקבוע

חצץ או חלוקי נחל, טופב

קיומם של עצי  •

על כן נמליץ על גידול ,בלבד

החסכוניים במים מגיעים כשתיל דבר זה 



על אף שירקות הינם צמחים שצורכים מים רבים תעסוקה זו הינה טובה לילדים וכן 

נמליץ על בניית חממות  רב מתוכנית זו

  .הילדים שתמנע התנדפות ותאגור חום הנחוץ לצמיחת הירקות

ילת תשעל נמליץ  ,ו פרויקט גינה שאפתני בהליך פיתוח

לשם הגיוון הביולוגי תוך דגש על 

להלן מפורטים המינים שנמצאו 

 הנגב\אשליל שעיר

ילת מינים אלו לשם העלאת המגוון הביולוגי וייצוב בית הגידול 

ילת זאת שכן שת. ניתן למצוא כי מינים אלו הינם זולים מבחינת עלות

  .ח"ש

שיתוף פעולה עם ארגוני סביבה שעוסקים 

אנו מציגים טבלה אשר תסייע להכיר את כמויות המים הנדרשות 

כי צריכת  נדגיש .ר בחודשי הקיץ

 .מחודשי הקיץ

יום אלא לחשב לפי - העובדה שהטבלה מציינת צריכה ליום אין פירושה שצריך להשקות יום

  גבוהה

4.5 
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על אף שירקות הינם צמחים שצורכים מים רבים תעסוקה זו הינה טובה לילדים וכן 

רב מתוכנית זועל כן כדי לנצל המ. חשיבה ירוקה 

הילדים שתמנע התנדפות ותאגור חום הנחוץ לצמיחת הירקות ל ידי

ו פרויקט גינה שאפתני בהליך פיתוחהיות שלבית הספר ישנ

לשם הגיוון הביולוגי תוך דגש על  זאת .)4(במיםחסכוניים ומדבר ל םתאמיומה

להלן מפורטים המינים שנמצאו . לטות מינים זריםתכדי למנוע הש ,צמחים מקומיים

 :מתאימים לתנאים אלו

Zygophyllum dumosum  =זוגן השיח 

Artemisia sieberi  =לענת המדבר 

Retama raetam  =רותם המדבר 

Thymelaea hirsuta  =מתנן שעיר 

Noaea mucronata  =נואית קוצנית 

Reaumuria hirtella/negevensis  =אשליל שעיר

Limonium pruinosum  =עדעד מאובק 

Haloxylon scoparium  =חמד המדבר 

Anabasis articulata  =יפרוק המדבר 

ילת מינים אלו לשם העלאת המגוון הביולוגי וייצוב בית הגידול נדגיש כי בנוסף ליתרון בשת

ניתן למצוא כי מינים אלו הינם זולים מבחינת עלות, העירוני בבית ספר

ש 2000 -כ עולהסיוני יסדר גודל של שטח חקלאי נ

שיתוף פעולה עם ארגוני סביבה שעוסקים  ינה נמליץ עללשם הוזלת הוצאות הג

 . חינוך סביבתיתוך דגש על 

אנו מציגים טבלה אשר תסייע להכיר את כמויות המים הנדרשות  1 בטבלה מספר

ר בחודשי הקיץ"צריכת מים ליום למברמות ההשקיה השונות ל

מחודשי הקיץ 30-40% -המים בחודשי האביב והסתיו נמוכה ב

העובדה שהטבלה מציינת צריכה ליום אין פירושה שצריך להשקות יום

 .תדירות ההשקיה המומלצת

   בינונית   נמוכה

3.7 
  להשקיה בחודשי הקיץטבלת צריכת המים 

 

 

על אף שירקות הינם צמחים שצורכים מים רבים תעסוקה זו הינה טובה לילדים וכן  •

 תמעודד

ל ידיניילון ע

היות שלבית הספר ישנ •

הצמחים 

צמחים מקומיים

מתאימים לתנאים אלו

o Zygophyllum

o Artemisia

o Retama

o Thymelaea

o Noaea

o Reaumuria

o Limonium

o Haloxylon

o Anabasis

נדגיש כי בנוסף ליתרון בשת

העירוני בבית ספר

סדר גודל של שטח חקלאי נמינים אלו ב

לשם הוזלת הוצאות הג •

תוך דגש על  בתחום

בטבלה מספר •

ברמות ההשקיה השונות ל

המים בחודשי האביב והסתיו נמוכה ב

העובדה שהטבלה מציינת צריכה ליום אין פירושה שצריך להשקות יום *)

תדירות ההשקיה המומלצת

נמוכה

3 
טבלת צריכת המים : 1 מספר  טבלה

  

  



העברת זרם  באמצעותורת מוליך למחצה אשר מפיקה אור 

Light Emitting Diode –  דיודה

) מילימטרים ספורים(מדובר בגוף תאורה קטנטן 

נורה זו . הבנוי מחומר מוליך למחצה שפולט אור כאשר עובר בו זרם חשמלי נמוך מאוד

 .מנורת להט יותר 80%

יותר  5פי , פעולת ההדלקה והכיבוי אין השפעה על אורך החיים של הנורה

 עובדת הנורה. פלורסנט

 הנורה. העוצמת ואת ההארה

בנוסף משנק חשמלי 

  .בחשיבה לטווח גדול מנורה זו מהווה עדיפות כלכלית

 להפעלת מתאימים תנאים

 להפעלה כלל בדרך ניתנות

 פריקה נורת בהפעלת החשמלי

 לעתים המשנק משמש

 המתח יצירתאת  מאפשר

בשוק ישנם שני סוגים של  .

את על אף הבלבול הרב המשנק החשמלי מהווה 

מוצר זה מהווה . ביחס למשנק מגנטי

על . אך עם זאת יעילותו אינה מוכחת
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  חיסכון חשמל

  :את צריכת החשמל מוצעות הפעולות הבאות

ורת מוליך למחצה אשר מפיקה אור לד הינו נ :)5(לד

Light Emitting Diodeהם ראשי התיבות של  LED .חשמלי בדיודה פולטת אור

מדובר בגוף תאורה קטנטן , במונחים פחות מקצועיים

הבנוי מחומר מוליך למחצה שפולט אור כאשר עובר בו זרם חשמלי נמוך מאוד

  . צורכת מעט מאוד חשמל ונהנית מאורך חיים גדול במיוחד

  : ינם ברוריםה )7(יתרונות נורת הלד

90%-%בערך , עבודהשעות  50,000, אורך חיים גבוה

 .כמעט ואינן פולטות חום

 .צריכת חשמל נמוכה מאוד

 .הדלקה מהירה

פעולת ההדלקה והכיבוי אין השפעה על אורך החיים של הנורה

 .סנטשעות עבודה מנורת פלור

פלורסנט לבית המתאים בעיצובהינן מנורות  מוצעשהמהסוג 

ההארה זווית את לבחור ניתןו בשנאי צורך אין, 230V של

בנוסף משנק חשמלי  על אף שהוצע .וסטרטר משנק ללא לחשמל ישיר

בחשיבה לטווח גדול מנורה זו מהווה עדיפות כלכלית ,פלורסנט

תנאים יצירת הנו המשנק של העיקרי תפקידו :)8(חשמלי

ניתנות לא ולכן ,אינהרנטית יציבות- באי מתאפיינותאלו 

החשמלי במעגל המייצב כרכיב משמש המשנק. הרשת

משמש העיקרי לתפקידו בנוסף. זרם למקור המתח מקור

מאפשר, )starter( המדלק או המצת עם יחד הצתה 

.הפריקה בנורת הראשונית הקשת לפריצת משמש

על אף הבלבול הרב המשנק החשמלי מהווה . משנקים האחד חשמלי והאחר מגנטי

ביחס למשנק מגנטי 80%מוערך ביעילות של וכי  ,המשנק החסכוני ביותר

אך עם זאת יעילותו אינה מוכחת ,תרון זמני לטווח קצר שכן עלותו היחסית הינה נמוכה

  .כן נמליץ על  שימוש בנורות לד

 

 

את צריכת החשמל מוצעות הפעולות הבאותכדי לצמצם 

לדמנורות התקנת 

חשמלי בדיודה פולטת אור

במונחים פחות מקצועיים .פולטת אור

הבנוי מחומר מוליך למחצה שפולט אור כאשר עובר בו זרם חשמלי נמוך מאוד

צורכת מעט מאוד חשמל ונהנית מאורך חיים גדול במיוחד

יתרונות נורת הלד

אורך חיים גבוה •

כמעט ואינן פולטות חום •

צריכת חשמל נמוכה מאוד •

הדלקה מהירה •

פעולת ההדלקה והכיבוי אין השפעה על אורך החיים של הנורהל •

שעות עבודה מנורת פלור

מהסוג  לד מנורת

של כניסה במתח

ישיר חיבור מקבלת

המתאים לנורות 

חשמלימשנק התקנת 

אלו  נורות .נורות

הרשת ממתח ישירה

מקור הפיכת ידי על

 כעזר גם קרובות

משמשהמצת  .הגבוה

משנקים האחד חשמלי והאחר מגנטי

המשנק החסכוני ביותר

תרון זמני לטווח קצר שכן עלותו היחסית הינה נמוכהפ

כן נמליץ על  שימוש בנורות לד

  



 .פריהבס הספר נימצא מחשב דלוק בחדר חשוך

נציין כי ניתן למנוע מצבים של אי כיבוי 

 המחשביםשכן בבית הספר אין פעילות בחדרי 

ההסברים המצויים את פרוטוקול הכיבוי ניתן להגדיר בצורה פשוטה על ידי 

זאת . יץ על הגדרת זמן המתנה נמוך מזה שמוגדר כעת במחשב

  .דקות המתנה וכי נמליץ על הפחתה לשלוש

מזגנים אלו אינם . נהש 20-מבדיקת המזגים בכיתות נמצאו מזגנים אשר נקנו לפני כ

על כן נמליץ על החלפת 

את ההוצאה על מנת לייעל 

י זה הינם בעלי צריכה נמוכה של 

עת היות שב .ר השקעה ורווח עתידי גדול

נתונים  2בחירת מזגן יש לקחת בחשבון עלויות והשלכות מיקום בחלל נציג בטבלה מספר 

 מקדם יעילותהספק חימום 
COPC COPH 

2.70 3.10 

3.95 3.65 

4.02 3.55 


	�ל המזגנים יש לכוון את כל� 

 2%כ לחסוך יכול במזגן

 משנה הוא רק אשר אחראי

  . זאת כדי להימנע מוונדליזם

במשך בכיתות הלימוד וכן במסדרונות נמצאו חלונות מיושנים אשר לא עברו עבודות תחזוקה 

בחלונות רבים שנבדקו . חוסר מודעות לנושא זה

בסרטי ספוג המשמשים להעלאת ההתנגדות 

טת החום של ימפל 80
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הספר נימצא מחשב דלוק בחדר חשוך בעת ביקורנו בבית :בקרת פעילות המחשב

נציין כי ניתן למנוע מצבים של אי כיבוי . דבר המעיד על אי השימוש בו בתקופה הקרובה

שכן בבית הספר אין פעילות בחדרי  ,המחשב על ידי הגדרת פרוטוקול כיבוי

את פרוטוקול הכיבוי ניתן להגדיר בצורה פשוטה על ידי 

יץ על הגדרת זמן המתנה נמוך מזה שמוגדר כעת במחשבכמו כן נמל. 

וכי נמליץ על הפחתה לשלוש, דקות 10 ו הינונה של

  אקלים
מבדיקת המזגים בכיתות נמצאו מזגנים אשר נקנו לפני כ

על כן נמליץ על החלפת . בזבני של חשמלהפעלתם כרוכה בשימוש ו

על מנת לייעל  זאת. Aי יתות הלימוד למזגנים בדירוג אנרגט

י זה הינם בעלי צריכה נמוכה של כמו כן המוצרים בדירוג אנרגט. הכספית על הפעלתם

ר השקעה ורווח עתידי גדולודבר המתקשר בראייה קדימה כעל אחז

בחירת מזגן יש לקחת בחשבון עלויות והשלכות מיקום בחלל נציג בטבלה מספר 

  .להשוואה איכותית המציגים את הצורך בהחלפת סוג המזגנים

רור יהספק ק 
 )ש"קוט(

הספק חימום 
 )ש"קוט(

 3.09 3.44  המזגנים המצויים כעת

tornado: Design3.548 3.732 

tornado: Super Inverter 2.744 2.500 

  .השוואת נתוני מזגנים

יש לכוון את כלנדגיש כי אף על פי שבעת ביקורנו לא נצפה מזגן פעיל 

��
במזגן אחת מעלהשינוי של זאת היות ש. �

אחראי לקבוע מומלץ כן כמו. שנתי בחישוב המזגן של החשמל

זאת כדי להימנע מוונדליזם, הצורך במידת במזגןרטורה 

בכיתות הלימוד וכן במסדרונות נמצאו חלונות מיושנים אשר לא עברו עבודות תחזוקה 

חוסר מודעות לנושא זהכתוצאה מכנראה דבר הנגרם 

בסרטי ספוג המשמשים להעלאת ההתנגדות  ורסישנו מחוכן  ,נמצאו גומיות יבשות ובלויות

80%כטיפול בבידוד החלונות הינו חשוב שכן . התרמית של המבנה

  :על כן נמליץ על הטכנולוגיות הבאות .החדר הינו דרך החלון

 

 

בקרת פעילות המחשב

דבר המעיד על אי השימוש בו בתקופה הקרובה

המחשב על ידי הגדרת פרוטוקול כיבוי

את פרוטוקול הכיבוי ניתן להגדיר בצורה פשוטה על ידי . משעות הערב

. 9מקור מספר ב

נה שלזמן המת שכן בו

אקלים בקרת
מבדיקת המזגים בכיתות נמצאו מזגנים אשר נקנו לפני כ :מזגנים

ו יתיעילים אנרגט

יתות הלימוד למזגנים בדירוג אנרגטהמזגנים בכ

הכספית על הפעלתם

דבר המתקשר בראייה קדימה כעל אחז ,חשמל

בחירת מזגן יש לקחת בחשבון עלויות והשלכות מיקום בחלל נציג בטבלה מספר 

להשוואה איכותית המציגים את הצורך בהחלפת סוג המזגנים

  

המזגנים המצויים כעת

tornado: Design Inverter 160 

tornado: Super Inverter - 14A 

השוואת נתוני מזגנים: 2 טבלה

נדגיש כי אף על פי שבעת ביקורנו לא נצפה מזגן פעיל 

 �לובחורף  בקיץ

החשמל מצריכת

רטורה הטמפ את

בכיתות הלימוד וכן במסדרונות נמצאו חלונות מיושנים אשר לא עברו עבודות תחזוקה 

דבר הנגרם  תקופה ארוכה

נמצאו גומיות יבשות ובלויות

התרמית של המבנה

החדר הינו דרך החלון

  



 לתוך הנגררים הזזה בחלונות

. התרמיים הכשלים את ומפחיתים

 תנאי פי על גם אך, אחד מצד

 לשמש החשיפה רמת, כימיקלים

, הרצוי האטם סוג את שיקבע

 אטם: מ"מ 3 ועד 0.5. מגומם

 8 לגליל המחיר .ספוג-מוקצף

 דבקיםנ אלו פסים .ציר בחלונות

 ומונעים המשקוף ובין

 הדרגות לפי האיטום מרווח

 הנדרש הלחץ מפל פי על

  .ח"ש 30 - מטרים הינה כ

החלון חשיפת ה הינו כתוצאה מ

דבר הגורר  .באחידות הטמפרטורה במבנה

לחלונות של מגן  ציפויים

 ,ות מערכות מיזוג האוויר

, הנתונים שנצפו על פי .ומביאות לחסכון משמעותי

ניתן להגיע  כיכמו כן . מעלות צלסיוס

דבר  .רהאווישל מערכות מיזוג 

על  .להשקעה חכמה המחזירה את עצמה בתוך זמן קצר

כאשר , צלונים ותריסים אינם דוחים חום

אך השמש עדין חודרת מבעד לחלון 

  .בכך לא תורמת להפחתת הטמפרטורה במבנה

זאת על מנת לחסוך , נמליץ על הגדלת החלונות במסדרונות

וכן סיוע  ,דרך החלונותף האור למבנה 

לראייה קדימה נמליץ על טכנולוגיה זו המשלבת יכולת דינמית של בקרה 

עם זאת מפאת המחיר נמליץ על יישום שאר ההמלצות טרם 

חוקרים . גוריון בן מאוניברסיטת

. השנה לעונות בהתאם החלון

 ההמצאה שנקראת כפי
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בחלונות ליישום מתאימים ספוגיים אטימה פסי: )10(פסי אטימה ספוגיים

ומפחיתים הקיימים למרווחים עצמם מתאימים הפסים

מצד הנדרש האיטום מרווח ידי על ייקבעו ותשדרנ

כימיקלים נוכחות, שימוש רטורתטמפ יהוו משפיעים 

שיקבע מה. המתאים החומר של לבחירה שיובילו נוספים

מגומם אריג: מ"מ 0.5 עד: הבאות הדרגות לפי האיטום

מוקצף גומי: מ"מ 25 עד 1. באיטום הנדרש הלחץ

  .ח"ש 15

בחלונות לשימוש מתאימים מגומי אטימה פסי :)10(גומי

ובין שבינו המרווח את ממלאים הם האגף סגירת ובעת

מרווח הוא הרצוי האטם סוג את שיקבע מה. מים חדירת

על גומי אטם: מ"מ 3 ועד 0.5. מגומם אריג: מ"מ

מטרים הינה כ 8המחיר לגליל  .ספוג-מוקצף גומי: מ"מ 25

ה הינו כתוצאה מבוויסות הטמפרטורה במבנ הקושי העיקרי: )

באחידות הטמפרטורה במבנה ר איזוןגורמת לחוסחשיפה זאת 

ציפויים .מלאכותיים מיזוג אווירגבוהות על אמצעי  להוצאות צריכה

ות מערכות מיזוג האווירחדירת אנרגיית חום ועל כן משפרים את נציל

ומביאות לחסכון משמעותי החשמל  מפחיתים את צריכת השיא של

מעלות צלסיוס 3-7ניתן להפחית בקרינת שמש ישירה בין 

של מערכות מיזוג  ה השנתיותמהוצאות הצריכ 40% -חסכון של עד כ

להשקעה חכמה המחזירה את עצמה בתוך זמן קצר ציפוי החלונות את התקנת

צלונים ותריסים אינם דוחים חוםזאת היות ש. שיטה זו כן נמליץ על הצללה באמצעות

אך השמש עדין חודרת מבעד לחלון , החוץ לפנים  הם מוגפים הם יוצרים חוצץ פיסי בין

בכך לא תורמת להפחתת הטמפרטורה במבנה .לצלוןומחממת את הרווח בין הזכוכית 

נמליץ על הגדלת החלונות במסדרונות: הגדלת חלונות המסדרונות

ף האור למבנה לביטוי על ידי הגדלת שט אבחשמל ב

  .במהלך חודשי הקיץ החמים

לראייה קדימה נמליץ על טכנולוגיה זו המשלבת יכולת דינמית של בקרה 

עם זאת מפאת המחיר נמליץ על יישום שאר ההמלצות טרם . לאור השמש בצורה פאסיבית

מאוניברסיטת חוקריםפותח על ידי " חלון העונות. "החלטה לביצוע הליך זה

החלון תכונות את שמשנה יגוגז מערכת על המבוסס

כפי, העונות בחלון. מעלות שמונים במאה יתגוגהז 

 

 

פסי אטימה ספוגיים

הפסים .גרירה כיס

נה האטם תכונות

גורמים. הסביבה

נוספים ופרמטרים

האיטום מרווח הוא

הלחץ מפל פי על גומי

15 -כ הינה מטרים

גומימפסי אטימה 

ובעת המשקוף אל

חדירת של אפשרות

מ 0.5 עד: הבאות

25 עד 1. באיטום

)11(ציפוי החלונות

חשיפה זאת . לאור השמש

להוצאות צריכה לרוב

חדירת אנרגיית חום ועל כן משפרים את נציל מפחיתים שמש

מפחיתים את צריכת השיא של

ניתן להפחית בקרינת שמש ישירה בין הוגדר ש

חסכון של עד כל

את התקנתהופך ה

כן נמליץ על הצללה באמצעות

הם מוגפים הם יוצרים חוצץ פיסי בין

ומחממת את הרווח בין הזכוכית 

הגדלת חלונות המסדרונות

בחשמל בחיסכון . בחשמל

במהלך חודשי הקיץ החמים באוורורו

לראייה קדימה נמליץ על טכנולוגיה זו המשלבת יכולת דינמית של בקרה : )12(חלון העונות

לאור השמש בצורה פאסיבית

החלטה לביצוע הליך זה

המבוסס חלון פיתחואלו 

 סיבוב באמצעות



 לעונתכן יש מצב מיוחד  וכמ

 בוהק: כמו נעימות בלתי

. השמש ל ידיע נעים ובלתי

 אחד לוח. מהשני האחד 

 השני הלוח. אחרת זיגוג מערכת

 בולעת ובמקביל השמש מקרינת

 המסתובבת במסגרת נתונה

 את תשפר חלוןה התקנת. 

 סינוור מניעת באמצעות

 החימום עלויות את תקטין

הינו מייבש ידיים חסכוני בחשמל המציע פתרון יעיל 

החיסכון בחשמל ובנייר הופך את 

סילוני המציע מספר בש ידיים 

אין צורך ברכישת פילטרים או 

ב "ארה, מייבש ידיים סילוני זה נמצא עומד בכל התקנים המחמירים ביותר באירופה

 86%חיסכון כספי ממוצע של 

ת פליטב כוןחסהמסתכם כ

  .של למעלה מטון פחמן דו חמצני לאוויר בשנה

 :באותתקופתיים בהם יבדקו הנקודות ה

 

 .בשנה
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כמ .החדר חימוםהגורם ל, החורף לעונת מיוחד מצב

בלתי לוואי תופעות אין בחלון לשימוש. החדר התחממות

ובלתי ישיר וחימום ישירה שמש פגיעות בגין חפצים

 קטן במרחק המותקנים, מקבילים זיגוג לוחות שני

מערכת בכל כמו, החלל אטימת את המאפשר רגיל

מקרינת חלק רק מעבירהזכוכית זאת  ."כהה" זכוכית

נתונה הזו הזיגוג מערכת כל. כך כדי תוך ומתחממת

. הקבועה החלון מסגרת בתוך אנכי ציר על מעלות

באמצעות יותר לנעימים החללים את תהפוך, בבניין הטבעי

תקטין מכאן  שהיא. בחורף החלל וחימום ,בקיץ החלל

  .המלאכותיים

  ההיגיינ

  בנייר
הינו מייבש ידיים חסכוני בחשמל המציע פתרון יעיל  הולנטיה :)13(מייבש ידיים סילוני

החיסכון בחשמל ובנייר הופך את . י נייר או מייבש רגיל"לייבוש הידיים יותר מאשר יבוש ע

בש ידיים הולטיה הינו מיי .ותי לסביבה וכדאי כלכליתהולטיה למוצר ידיד

 :  

  .משטח ייבוש ייחודי

אין צורך ברכישת פילטרים או , ”Microban“בקטריאלית ייחודית מסוג -אנטי

  .החלפתם

  .שנים 5תקופת אחריות למשך 

מייבש ידיים סילוני זה נמצא עומד בכל התקנים המחמירים ביותר באירופה

  

חיסכון כספי ממוצע של השימוש במייבש ידיים סילוני מייצר : חסכון כספי

המסתכם כדבר   .בהשוואה לשימוש בנייר או מייבשי ידיים רגיל

של למעלה מטון פחמן דו חמצני לאוויר בשנה גזי חממה

תקופתיים בהם יבדקו הנקודות ה נמליץ על הגדרת נהלים

   .נהלש אחתבאסלות  גומיותה אטימות בדיקת

בשנה פעמיים ודלתות בחלונות גומיות אטימות בדיקת

 .חודשים לשלושה אחת תאורה בתי ניקיון

  .בשנה פעמיים מזגנים של פילטרים ניקיון

 

 

מצב יש, החדשה

התחממות נעומה הקיץ

חפצים דהיית, ויזואלי

שניישנם  במערכת

רגיל שקוף זיגוג הוא

זכוכית של לוח הוא

ומתחממת ממנה ניכר חלק

מעלות ושמונים במאה

הטבעי האוויר מיזוג

החלל וםמניעת חימו

המלאכותיים והקירור

בנייר חיסכון
מייבש ידיים סילוני -ולנטיה 

לייבוש הידיים יותר מאשר יבוש ע

הולטיה למוצר ידיד

: יתרונות ייחודים

משטח ייבוש ייחודי .1

אנטיהגנה  .2

החלפתם

תקופת אחריות למשך  .3

מייבש ידיים סילוני זה נמצא עומד בכל התקנים המחמירים ביותר באירופה .4

  . ובארץ

חסכון כספי

בהשוואה לשימוש בנייר או מייבשי ידיים רגיל

גזי חממה

נמליץ על הגדרת נהלים •

o בדיקת

o בדיקת

o ניקיון

o ניקיון



שאינם  ,נמצא כי כמות הפחים בשטח בית הספר

זאת על אף שנראות בית הספר 

על  בדגש, פחים במסדרונות

כך ניתן יהיה להרגיל את התלמידים לביצוע 

נמליץ כן  על. פח משרדי, רור מצב הכיתות נמצא כי גודל הפחים בכיתות קטן

בנוסף נמליץ על הוספת מספר פחים 

זאת על מנת לעודד הפרדה ומיון הפסולת אצל התלמידים כמהלך חינוך 

ניתן לראות בברור כי כלל התלמידים מגדירים עצמם 

ניתן להסביר את . עם זאת את מרבית פעולות המחזור הם אינם מבצעים

ממצאי הסקר בבית הספר שכן הנתונים הציגו כי אין מגמה של חינוך ברור לאיכות 

את  עם זאת ניתן לראות כי בית הספר מבצע מאמצים כדי לתת לתלמידים

זאת ניתן לראות בפעולות מחזור 

וכן הכנסה , על כן נמליץ על הגדלת מגמת המחזור בבית הספר

נציין כי לדעתנו בית הספר יכול 

ר ויכול לתפקד כנקודת איסוף שכונתית ובכך 

פן כלכלי שכן על ידי  יש

העברת חומרים למחזור ניתן לקבל תשלום בדומה לבגדים משומשים אשר ניתן 

 :סביבתית עם התלמידים

 שבע

   - בישראל 

   כדי בערב
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   ומחזור
נמצא כי כמות הפחים בשטח בית הספר שכבות הלימודבעת ברור מצב 

זאת על אף שנראות בית הספר , דבר המעודד לכלוך .הינו דל מאוד ,בכיתות הלימוד

פחים במסדרונותהמספר  גדלתעל העל כן נמליץ  .הייתה נקייה מאוד

כך ניתן יהיה להרגיל את התלמידים לביצוע . שונים זרמיםלהוספת מספר פחי מחזור 

  .קיוןיהפרדה ולסייע בשמירה על הנ

רור מצב הכיתות נמצא כי גודל הפחים בכיתות קטן

בנוסף נמליץ על הוספת מספר פחים . ים גדולים יותרפחעל החלפת הפחים לבעלי נ

זאת על מנת לעודד הפרדה ומיון הפסולת אצל התלמידים כמהלך חינוך  

 .מהפרויקט העירוני בתחום קוכחל

ניתן לראות בברור כי כלל התלמידים מגדירים עצמם  סקרי התלמידים

עם זאת את מרבית פעולות המחזור הם אינם מבצעים. כממחזרים

ממצאי הסקר בבית הספר שכן הנתונים הציגו כי אין מגמה של חינוך ברור לאיכות 

עם זאת ניתן לראות כי בית הספר מבצע מאמצים כדי לתת לתלמידים. 

זאת ניתן לראות בפעולות מחזור , וקיימות מחזורההבנה כי יש צורך בביצוע פעולות 

על כן נמליץ על הגדלת מגמת המחזור בבית הספר. הנייר והבקבוקים

נציין כי לדעתנו בית הספר יכול . של תכנים של מחזור וקיימות לתוכנית הלימודים

ר ויכול לתפקד כנקודת איסוף שכונתית ובכך נקודות איסוף למחזו כפרויקט

ישנדגיש לפעילות זו . לשלב את הקהילה בתוכנית המחזור

העברת חומרים למחזור ניתן לקבל תשלום בדומה לבגדים משומשים אשר ניתן 

  .ח"ש 5000שקים  29כל לקבל על 

סביבתית עם התלמידים התייחסות / לפעילות המתאימים השנה במהלך

 .הלאומי הניקיון יום 13.03

 .הבינלאומי המים יום 22.03

שבע באר סובב שביל לחניכת שנה 27.03

 הארץ כדור ושעת הארץ כדור יום 22.04

בערב בשמונה בדיוק החשמל את מכבים כולם

 .חשמל צריכת לצמצם

 .הבינלאומי הסביבה איכות יום 05.06

  .הבינלאומי הניקיון וםי 13.09

 

 

ומחזור נראות
בעת ברור מצב  •

בכיתות הלימוד

הייתה נקייה מאוד

הוספת מספר פחי מחזור 

הפרדה ולסייע בשמירה על הנ

רור מצב הכיתות נמצא כי גודל הפחים בכיתות קטןיבעת ב •

על החלפת הפחים לבעלי נ

 .למחזור

וכחל ירוק

סקרי התלמידים מנתוני •

כממחזרים

ממצאי הסקר בבית הספר שכן הנתונים הציגו כי אין מגמה של חינוך ברור לאיכות 

. הסביבה

ההבנה כי יש צורך בביצוע פעולות 

הנייר והבקבוקים

של תכנים של מחזור וקיימות לתוכנית הלימודים

כפרויקטלהציב 

לשלב את הקהילה בתוכנית המחזור

העברת חומרים למחזור ניתן לקבל תשלום בדומה לבגדים משומשים אשר ניתן 

לקבל על 

במהלך ימים •



כמו כן נמליץ להמיר את סוג השקיות האשפה המשומשות כעת למעבר לשקיות 

קיימות נות זאת על מנת לשמור על הסביבה והן לסייע להעביר רעיו

חסכון 
סביבתי 

אקוויוולנטי 
מהפחתת 
פליטות 

אלפי (
 3)שנה/₪

רווח 
אלפי (
 )שנה/ ₪

20 10.65 

0.29 169.83 

2.1772813.426 

1. http://www.amit.org.il/learning/ecology/Pages/default.aspx

2. www.snunit.k12.il/sachlav/bioteach/main/upload/.doc11/1844.doc

3. http://www.thegreenh

4. http://www.gardening.org.il/articles/reshimat_500_zmachim_chaschanim_bemaym

.pdf - רשימת צמחים חסכוניים במים

5. http://www.thegreenhome.co.il/Default.asp?PageId=84018&FragmentId=391420

 מידע על נורות לד

6. http://www.architecture.org.il/art_bniya_y_yeilut.php

מידע על שימור חום ושיטות בידוד תרמי 

7. http://www.israeleshop.com/%D7%94%D7

%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA

סנטיותהשוואת מנורות לד לנורות פלור

8. http://studio-light.co.il/6.html

9. http://www.sevenforums.com/tutorials/95316

pc-automatically-task.html

10. http://www.sealing.co.il/page/280.html

11. http://www.israsun.com/page_sub.asp?topic2_id=438&topic_id=297

12. http://www.archijob.co.il/archijob_forums/PrintMessage.asp?id=4862&Fnumber=2

1&SunId=4860 – מידע על חלון העונות

13. http://www.greenservices.co.il/veltia_brochure_07106.pdf
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כמו כן נמליץ להמיר את סוג השקיות האשפה המשומשות כעת למעבר לשקיות 

זאת על מנת לשמור על הסביבה והן לסייע להעביר רעיו. 

 .לתלמידים

שם 
 המוצר

הפחתה 
בגזי 

חממה 
 )שנה/טון(

השקעה 
בתשתית 

אלפי (
 1)שנה/₪

חסכון 
ישיר 

אלפי (
 )שנה/₪

סביבתי 
אקוויוולנטי 
מהפחתת 
פליטות 

₪

HP155S0.2 0.75 11.4 

PL,QR2.86 6.72 176.55  

תוכנית 
כיבוי 

 אוטומטית
0.0648 0 13.4257 2.17728 

  .לדוגמא טבלת חיסכון

  מקורות ספרותיים
http://www.amit.org.il/learning/ecology/Pages/default.aspx  - ת"מידע על ארגון אמי

www.snunit.k12.il/sachlav/bioteach/main/upload/.doc11/1844.doc 

http://www.thegreenhome.co.il/Default.asp?sType=0&PageId=48191

http://www.gardening.org.il/articles/reshimat_500_zmachim_chaschanim_bemaym

 רשימת צמחים חסכוניים במים

http://www.thegreenhome.co.il/Default.asp?PageId=84018&FragmentId=391420

.architecture.org.il/art_bniya_y_yeilut.php - 

 מידע על שימור חום ושיטות בידוד תרמי

http://www.israeleshop.com/%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%90%D7%AA

%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%93/cp

 השוואת מנורות לד לנורות פלור

light.co.il/6.html  - משנק חשמלי 

http://www.sevenforums.com/tutorials/95316-task-scheduler-create

task.html - התקנת פרוטוקול כיבוי 

http://www.sealing.co.il/page/280.html  - פסי איטום לחלונות 

http://www.israsun.com/page_sub.asp?topic2_id=438&topic_id=297

http://www.archijob.co.il/archijob_forums/PrintMessage.asp?id=4862&Fnumber=2

 מידע על חלון העונות

http://www.greenservices.co.il/veltia_brochure_07106.pdf  - מייבש ידיים סילוני

 

 

 

כמו כן נמליץ להמיר את סוג השקיות האשפה המשומשות כעת למעבר לשקיות  •

. מתכלות

לתלמידים

שם  מערכת
המוצר

 HP155S חסכמים

 PL,QR מנורות לד

בקרת 
פעילות 
 מחשב

תוכנית 
כיבוי 

אוטומטית

טבלת חיסכון: 3 מספר  טבלה

מקורות ספרותיים
 מידע על ארגון אמי

 מידע על אשל - 

ome.co.il/Default.asp?sType=0&PageId=48191 – חסכמים 

http://www.gardening.org.il/articles/reshimat_500_zmachim_chaschanim_bemaym

http://www.thegreenhome.co.il/Default.asp?PageId=84018&FragmentId=391420  - 

%A9%D7%95%D7%95%D7%90%D7%AA-

%D7%9C%D7%93/cp-1.htm - 

create-shut-down-

http://www.israsun.com/page_sub.asp?topic2_id=438&topic_id=297 – הצללת החלון 

http://www.archijob.co.il/archijob_forums/PrintMessage.asp?id=4862&Fnumber=2

 מייבש ידיים סילוני



  לא יודע      לא    
6  6 

6  18 
30  30 
12  18 
36  24 
30  36 
30  36 
42  24 

6  48 

12  36 

18  30 

24  30 

0  12 

12  18 

12  12 

18  30 

6  30 
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  תוצאות סקר התלמידים

      כן  בית הספר שלי
 54 :ל מחזורבבית הספר שלי מותקנים מתקני 

 42 בקבוקי פלסטיק
 6 פחיות
 36 נייר

 6 קרטון
 0 סוללות

 0 פסולת אלקטרונית
 0 זכוכית

בבית הספר שלי מקפידים לא להכניס כל דף 
 12 .לשמרדף כדי לצמצם את השימוש בניילון

בבית הספר שלי מקפידים לכתוב על דפי 
 18 .בניירהמחברת משני הצדדים כדי לחסוך 

בבית הספר פועלת תוכנית לחינוך לאיכות 
סביבה ותלמידי בית הספר מבצעים פרויקטים 

 .לשמירה על הסביבה
18 

בבית הספר שלי מקפידים להביא כריכים 
בקופסאות רב פעמיות במקום בשקיות פלסטיק 

 12 .המזהמות את הסביבה

ניקיון הכיתות והחצר  בבית הספר מקפידים על
 54 .ומוצבים בו מספיק פחי אשפה

מקפידים לא , כאשר בית הספר יוצא לטיול
הגורמים לפגיעה , להשתמש בכלים חד פעמיים

 .באיכות הסביבה
36 

תלמידים בבית הספר מקפידים לא לזרוק פסולת 
 42 .בחצר בית הספר ובכיתות

בבית הספר מותקנות ידיות בשירותים 
המאפשרות שימוש בחצי מיכל הדחה כדי לחסוך 

 .במים
18 

בבית הספר מקפידים לא להשאיר אורות דלוקים 
 30  .שימוש בהם שאין בזמןומזגנים דלוקים 

 

 

  נספחים

בית הספר שלי

בבית הספר שלי מותקנים מתקני  1)

 
 
 
 
 
 
 

בבית הספר שלי מקפידים לא להכניס כל דף  2)
לשמרדף כדי לצמצם את השימוש בניילון

בבית הספר שלי מקפידים לכתוב על דפי  3)
המחברת משני הצדדים כדי לחסוך 

בבית הספר פועלת תוכנית לחינוך לאיכות  4)
סביבה ותלמידי בית הספר מבצעים פרויקטים 

לשמירה על הסביבה

בבית הספר שלי מקפידים להביא כריכים  5)
בקופסאות רב פעמיות במקום בשקיות פלסטיק 

המזהמות את הסביבה

בבית הספר מקפידים על 6)
ומוצבים בו מספיק פחי אשפה

כאשר בית הספר יוצא לטיול 7)
להשתמש בכלים חד פעמיים

תלמידים בבית הספר מקפידים לא לזרוק פסולת  8)
בחצר בית הספר ובכיתות

בשירותים  9)
המאפשרות שימוש בחצי מיכל הדחה כדי לחסוך 

בבית הספר מקפידים לא להשאיר אורות דלוקים  10)
ומזגנים דלוקים 

  

  

  

  

  

  

  



  לא יודע  לא

0 0 

6 0 
48 0 
6 6 

30 12 
18 12 
30 18 
24 12 
48 12 
42 18 

42 18 

48 12 

6 24 

24 24 

12 18 

0 6 

12 0 

36 12 

36 30 

6 24 
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  כן         הבית שלי

 66 :בבית שלי מקפידים למחזר

 60 פלסטיקבקבוקי 
 18 פחיות
 54 נייר

 24 קרטון
 36 סוללות
 18 נעליים

 30 בגדים ישנים
 6 זכוכית

 6 אלקטרוניקה

בבית שלי אוספים את שאריות אוכל 
והופכים אותה לזבל  אורגני מצוין 

 .לדשא ולגינה
6 

שלי מנסים לצמצם את  במשפחה
השימוש ברכב הפרטי כדי למנוע 

 .זיהום אוויר
6 

בבית שלי מותקנים בברזים חסכמים 
 36 .המונעים בזבוז מים

בבית שלי מותקנים במיכל ההדחה 
בשירותים ידיות המאפשרות שימוש 

 .כדי לחסוך מים, רק בחצי מיכל הדחה
18 

מקפידים לתלות כביסה בבית שלי 
בחוץ ולנצל את אנרגיית השמש כדי 

למנוע צריכת אנרגיה מיותרת במייבש 
 .כביסה

36 

בבית שלי סוגרים את המים תוך כדי 
 60 .שיניים צחצוח

ים לפני /בבית שלי מכבים את המחשב
שהולכים לישון כדי לחסוך אנרגיית 

 .חשמל
54 

מותקן שעון אוטומטי לדוד בבית שלי 
החשמל במטרה לחסוך באנרגיית 

 .חשמל
18 

בבית שלי מקפידים ללכת לקניות עם 
פעמית עשויה מבד כדי -שקית רב

 .להימנע משימוש בשקיות ניילון
0 

בבית שלי החליפו את נורות הלהט 
הרגילות שצורכות הרבה חשמל 

  .לנורות ניאון חסכניות
36 

 

 

הבית שלי

בבית שלי מקפידים למחזר 1)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2 
בבית שלי אוספים את שאריות אוכל 
והופכים אותה לזבל  אורגני מצוין 

(3 
במשפחה

השימוש ברכב הפרטי כדי למנוע 

בבית שלי מותקנים בברזים חסכמים  4)
המונעים בזבוז מים

(5 
בבית שלי מותקנים במיכל ההדחה 
בשירותים ידיות המאפשרות שימוש 

רק בחצי מיכל הדחה

(6 

בבית שלי 
בחוץ ולנצל את אנרגיית השמש כדי 

למנוע צריכת אנרגיה מיותרת במייבש 

בבית שלי סוגרים את המים תוך כדי  7)

(8 
בבית שלי מכבים את המחשב

שהולכים לישון כדי לחסוך אנרגיית 

(9 
בבית שלי 

החשמל במטרה לחסוך באנרגיית 

(10 
בבית שלי מקפידים ללכת לקניות עם 

שקית רב
להימנע משימוש בשקיות ניילון

(11 
בבית שלי החליפו את נורות הלהט 
הרגילות שצורכות הרבה חשמל 

לנורות ניאון חסכניות


