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 "חושבים ירוק חושבים רחוק"
שני גני ילדים בפרדס חנה כרכור קיבלו הסמכה לגן ירוק 

 וגן נוסף קיבל הסמכה לגן ירוק מתמיד

"לגן ירוק" ולגן התקיים כנס הסמכה ברמת הנדיב של גני ילדים  14/1/2016ביום רביעי האחרון 
שלושה גני ילדים נוספים בפרדס חנה כרכור הוסמכו כגנים ירוקים בטקס זה  ירוק מתמיד".

מטעם משרד החינוך. גן אגוז בכרכור בהובלת הגננת תמי נתניאל חורש והסייעת יפה שרעבי, גן 
רותם  אלה בכרכור בהובלת הגננת יפעת טינה והסייעת זהבה ששון  הוסמכו כגנים ירוקים. גן

 בהובלת הגננת ציפי פינטו והסייעת שולה דיין הוסמך לגן "ירוק מתמיד".

גן ירוק על פי הגדרות משרד החינוך הוא מסגרת חינוכית לגיל הרך הדוגלת בחינוך לאוריינות 
סביבתית וחינוך לערכים סביבתיים כגון: זיקה למקום ורצון לשמר ולהשפיע על הסביבה, כבוד 

לטפח עמדות חיוביות כלפי הסביבה  הינה מטרת התוכנית בה בה אנו חיים.לזולת, לטבע ולסבי
 האנושית והפיסית בהווה ובעתיד ולהוביל להטמעת התהליך החינוכי בו ייקחו חלק הילדים, צוות 

שילדים המתנסים בחוויה של התנהגות  הנחת היסוד היאויתמידו בו לאורך זמן.  ,הגן וההורים
 וי לכלל הקהילה ביישוב. מקיימת יהיו סוכני השינ

אוריינות סביבתית היא חלק משמעותי כי: "ראש מועצת פרדס חנה כרכור, חיים געש, ציין 
אנו מעודדים את הילדים לייצר שגרה התומכת בשמירה על פעילות בתי הספר וגני הילדים. ב

 סביבה ירוקה ולמעורבות קהילתית וחברתית גבוהה."

מנהלת אגף החינוך במועצה, אילנה זגול, ברכה את צוותי החינוך בגני הילדים הירוקים החדשים 
וכן את הגן שעלה לדרגת "ירוק תמיד". והוסיפה : "זהו הישג יפה. תוצר השקעת צוותי החינוך, 

הרשות המקומית והילדים ומשפחותיהם. התגייסות משותפת באמצעות מוסדות החינוך מובילה 
 קהילה ערכית ומעורבת. "ליצירת 

בכדי לעמוד בתנאי ההסמכה הגנים צריכים לעמוד בארבעה קריטריונים מרכזיים: הראשון הינו 
הקניית הידע על ידי קיום תכנית עבודה שנתית אינטגרטיבית המשלבת ומעמיקה בנושאים כגון: 

השני ביצוע פעילות טיפול בפסולת, חיסכון במים, תרבות צריכה מקיימת, יחס לבעלי חיים ועוד. 
קהילתית סביבתית המבוצעת על ידי ילדי הגן בשיתוף המשפחות והקהילה. קריטריון משמעותי 

נוסף הוא ביטוי התנהגותי חזותי לחינוך הסביבתי באורח החיים בגן. וכן ידע של הגננת המובילה 
 באמצעות השתתפות הגננת בהשתלמות בנושא חינוך סביבתי. 

ם באגף החינוך במועצה המקומית, אבי אוחיון מספר ומפרט כי העשייה באה מנהל מדור גני ילדי
לידי ביטוי בגנים במגוון פעילויות ויוזמות: הקמת פינת מיחזור והפרדת פסולת, הקמת גינה 

אקולוגית וגינה המזמנת פרפרים, למידה על צרכנות נבונה והכרת הסמלים הירוקים, שמירה על 
מי המזגן ומי הגשמים והשקיית הצמחים, שמירה על המגוון הביולוגי חיסכון במים כגון: איסוף 

כגון: הקמת בתי קינון לציפורים ופינות האכלה, שימוש מושכל בחומרים כגון: דפי נייר 
ממוחזרים, הכנת משחקים, מתקנים וקישוטים מחומרים בשימוש חוזר, אימוץ אתר בסביבת הגן 

 סוק באורח חיים בריא ועוד ועוד ועוד.  וטיפוחו, שמירה על ניקיון הסביבה, עי

בימים אלו נערכת ההרשמה לגני הילדים בישוב. אנא "אוחיון מזכיר לכלל ציבור התושבים כי 
 הקפידו להירשם על פי הנהלים והמועדים המצוינים באתר המועצה ובדף הפייסבוק."
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