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סיכום פעילות חינוכית בבתי ספר בנס ציונה 2017
תאגיד המים מי ציונה רואה עצמו כחלק מהקהילה בה הוא פועל ומשתלב בפרויקטים קהילתיים ,חברתיים וחינוכיים
שמתאימים לערכיו .כחלק מהשתלבות במערך הלימודי הכללי של משרד החינוך בו לומדים הילדים בשכבות ד' על
נושא המים שולבה תכנית העשרה של התאגיד בנושא זה מול מערך השיעור הקיים של הילדים.
תכנית זו הוכנה בלווי ובשיתוף מלא עם מחלקת החינוך בעיר בהובלתה של מנהלת מחלקת החינוך בעיריית נס ציונה
הגב' ריבה קליין  .במסגרת התכנית נחשפו כ  1,000 -תלמידי כיתות ד' ברחבי העיר לפעילויות הבאות:


ניידת מים ( גורי מים) – באמצעותה נחשפו הילדים לדרכים לשימוש מושכל במים  " -חסכון גדול במחשבה
תחילה " בצורה חווייתית .



הצגה " מה עם המים" ( דוד שילמן הפקות) – באמצעות ההצגה נחשפו התלמידים בצורה חווייתית למושגים
בנושא שימוש מושכל במים ומניעת זיהום מים.



סיור מודרך לשפד"ן ( איגוד ערים דן לסביבה)  -לסיום התוכנית החינוכית ועל מנת להעשיר בנושא שימוש
חוזר של מים מושבים נסעו הילדים לסיור במפעל השפד"ן בו הבינו הילדים כי חלק נכבד ממי השפכים עוברים
טיפול והופכים למי השקיה.



הכנת משחקים בנושא המים:

בסיום הלימוד המעמיק בנושא המים וכחלק מהעברת הידע גם לשכבות גיל צעירות יותר הכינו הילדים משחקים
בנושא מים .כל בית ספר הכין תערוכה של כל המשחקים בנושא מים שהכינו התלמידים אשר המחישה את הידע
הנרחב שרכשו הילדים במהלך התכנית.

לאחר סיור מקדים נבחר בית הספר סביונים להציג את תערוכת המשחקים לנכבדים  :מר יוסי שבו – ראש העיר ,
מנהלת אגף החינוך בעירייה הגב' ריבה קליין  ,מנהל מחלקת גני ילדים מר מוטי קליין  ,מנכ"לית תאגיד המים הגב'
רינה קטיף וצוות תאגיד המים האחראי על הפרויקט החינוכי בעיר .

במהלך הביקור ציינו הילדים את חווית הלימוד המהנה בנושא המים וכן את התרומה המעשירה של ניידת המים,
ההצגה והביקור בשפד"ן וכיצד שילוב הגורמים תרם להבנה הכוללת בנושא.
תוצרי המשחקים יעמדו כעת לרשות תלמידי בית הספר בתוכנית " ילדים מלמדים ילדים" .
המשחקים הוכנו בהנחיית מורות בית הספר והצוות החינוכי בלווי עובדות התאגידי קרן מאור קהלני ואוסנת ולדן  .את
התכנית הובילה וריכזה הגב' חיה יוגב מטעם מי ציונה .

תאגיד המים והביוב מי ציונה בע"מ
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