
להקטנת מדדים 
טביעת רגל אקולוגית 

ברעננה

ו"שנת הלימודים תשע



היא מדד לגודל שטח  טביעת הרגל האקולוגית 

האדמה והמים הנדרשים על מנת לספק לנו את  

כל הצרכים ולקלוט את חומרי הפסולת שאנו  

.מייצרים



!האדם הממוצע משתמש בכדור עולם וחצי, היום



, ברעננהכל האנשים בעולם היו חיים כמו אם 
!ארץ על מנת לספק את כל צרכיהםכדורי 2-היה צריך יותר מ



:המשימה

להקטין את טביעת הרגל האקולוגית

.בפחות-לעשות יותרוללמוד 



.תושביהבקרבהקיימותתחוםאתמקדמתרעננההאחרונותבשנים
בוומושקעיםעליונהחשיבותבעלהואזוברשותלקיימותחינוך

.רביםומשאביםמחשבה

מדדים להקטנת טביעת רגל אקולוגית  
ברעננה

"  לקפיצת מדרגה"ניסיון היווה " הירוקמדד "פיתוח 
בוחנות את הטמעת אורח הרשות באופן שבו 

.החינוךהחיים המקיים במוסדות 



קריטריוניםשלהעירוניתברמהוסטנדרטיזציהאחידהשפהיצירת

במיםחיסכון,פסולתוהפרדתהפחתה)הספרבבתימקיימתלהתנהגות

.(אנרגטיתוהתייעלות

משאביםצריכתולצימצוםלמיחזור,במקורלהפרדהמודעותהגברת

ביתתלמידי/המנהיגותקבוצת/הגןוילדיצוותבקרבהחינוךבמוסדות

.ניקיוןצוות/ביתאב/מורים/הספר

יוםהיוםחיילשגרתגםאימוץמכןולאחרהספרבבית"מקיימים"הרגליםפיתוח

.למשפחותיהםגםהמסראתהמעביריםצעיריםשגריריםמהוויםהתלמידים-בבתים

מדדים להקטנת טביעת רגל אקולוגית  
רעננה

:מטרות המדד



מנהיגות ירוקה

ועידוד אורח חיים  הגברת המודעות הסביבתית 

הפקת  )הספרמקיים בקרב קהילת בתי 

(.העברת מידע ועוד, אירגון ימי שיא, קמפיינים

כדוגמת מהלך צמצום  , מהלכים עירונייםקידום 

. התייעלות אנרגטית ועוד, והפרדת אשפה

"הכיתה הירוקה"בקרת 

ו"רעננה  תשע" הכיתה הירוקה"בקרת 



מקיימת  מתוקשב להתנהגות מדד היא "הירוקההכיתה "בקרת 
:קטגוריות3-המחולק ל, הספר ברעננהבבתי 

הפחתה והפרדת פסולת

 אנרגטיתהתייעלות

  חיסכון במים

ו"רעננה  תשע" הכיתה הירוקה"בקרת 

היכן הם  ? מי מעבד נתונים
?מתפרסמים

http://www.raanana.muni.il/Education/Pedagogyvalues/GreenCloud/Pages/elementary.aspx


:דוגמא לעיבוד נתונים



:דוגמאות לעיבוד נתונים



מרחב וירטואלי  " הענן הירוק של רעננה"
לעוסקים בחינוך לקיימות

הכיתה הירוקהסקרים ומדדים של •

פאדלטים עם תמונות מאירועים ופעילויות•

ורעיונות לפעילויות  מאגרים של מידע •
.קיימות לרכזות ולחברי המנהיגותבנושאי 

יזמות מיוחדות בתחום הקיימות  •
המתרחשות בעיר

מהשטחעידכונים וכתבות •



רעננה

התייעלות אנרגטית+ בקרת מים , הפחתה והפרדת פסולתמה נבדק

,מי נבדק

תדירות

בתי ספר יסודיים

.לשבועייםהמלצה אחת 

בחירה של בית הספר אם לקחת חלק ולהשתמש בממשקפ "ע

חברי מנהיגות ירוקהמי בודק

הנתונים מוקלדים לממשק אינטרנטי ומעובדים באופן אוטומטים לטבלאות אקסל  עיבוד נתונים

.  ולגרפים

-התהליך מסורבל . י רכזת החינוך לקיימות למורות המובילות"הנתונים נשלחים עמשוב

.  עדיין לא אידאלי

.בית ספר לתהליך הסמכה נעשה משוב תדירמול 

.בתכנית עדכון אחת חודש בניוזלטר

.בפועל עדכון כל ריבעון

?ולמה ? מה ? מי 



רעננה

.במסגרת פעילות שוטפת של רכז חינוךתקצוב

איןתגמול

.התלמידים לעיתים מנסים לרצות ולא עונים בהתאם לממצאיםאמינות

.על כן אין בהכרח היענות. אין אנטגוניזם מכיוון שההליך נעשה בבחירה חופשיתחסרונות/יתרונות/אתגרים

הממשק לא -התלמידים לא עוברים עם מחשב נייד בין הכיתות אלא עם דף

.מוביל לחיסכון בדפים

חסרה סמכות אכיפה למנגנון  



 כל מוסד חינוכי  נקודות החולשה של המדד מאפשר זיהוי

.המאפשרים פתרונות מותאמים

 נעשות בקרות עצמאיות  בממשק זה לא שימוש נמצא כי ללא

.מטעם המוסדות השונים

 גם כאשר התוצאות אינן –מוביל לעלייה במודעות המדד

.משביעות רצון

...על אף האתגרים



תודה על  
!ההקשבה


