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  DOC.פעילות מתנדבי פארק שהם 5.4.3.10

 מטרת ההוראה .1

 .מתנדבי פארק שהםהקהילתית בישוב בתחום פעילות הלתאר את מטרת ההוראה 

 

 הגדרות .2

 א.מ.ל. .2.1

 

 תוכן ההוראה .3

  

שהם, מנהלת סניף המועצה לישראל פארק רכזת מתנדבי אגף איכות הסביבה באמצעות  .3.1

 פעילות.היפה, אחראית על 

 יער וקהילה בקק"ל.אגף הפעילות נעשית בשיתוף  .3.2

קבוצת "מתנדבי פארק לא(.  – 1) מתנדבים תושבי שהם  16נדבים כוללת קבוצת המת .3.3

חודשים מתבצעת ב הפעילותשוהם" פועלת על פי הנחיות של רכזת מתנדבי הפארק. 

 2 -הדרכות פתוחות לקהל הרחב )כ –בכל שבת  )עונת הפריחה( בימי שבת.פברואר, מרץ 

 הדרכות(.

מנהלת באמצעות מועצה מקומית שהם, באגף איכות הסביבה המדריכים מגויסים ע"י  .3.3

: בדרכי הפרסום השונותאודות הפעילות מתבצע פרסום ה יפה.  ישראלמועצה לסניף ה

באתרי וילוט, עיתונות ופרסום בפארק עצמו דיוור ישיר, ממסרים, שאתר של המועצה, 

 אינטרנט .

    .הדרכות לקראת חודשי ההדרכהתכנית  תכיןהפארק רכזת מתנדבי  .3.3

 הדרכתית:  פעילות 3.4.1

 סיורים נושאיים הכוללים סיור רגלי 

 הסבר+סיור רגלי

 הדרכה לציבור הדתי 

 מתקיימות פעילויות הדרכה.בעונת ההדרכות כל שבת  3.4.2

 יש פניה של התושבים והדרכה תהיה פרטנית.במהלך השנה  3.4.3

 .כיםימדרמהמשוב מתקבל  בסוף עונת ההדרכה  .3.3



 אגף איכות הסביבה     

 2 עדכון מס':  5.4.3.10 ה:מס' ההורא פעילות מתנדבי פארק שהם   שם הוראה:

 2מתוך:   2דף מס':    26.11.14 תאריך עדכון:  20.11.13 : דםתאריך הוראה קו

 

  DOC.פעילות מתנדבי פארק שהם 5.4.3.10

השתלמות חראית על ארגון אבשיתוף אגף יער וקהילה  הפארק רכזת מתנדבי .3.3

תהליך הכשרה והנחיית  .ובע"ח הכוללת הסבר על האתרים, הפרחים/הדרכה/העשרה 

 .שנתית-המדריכים מתבצע במסגרת סדנה חד

ן: קק"ל, רשות פועלת להידוק הקשר עם גורמים ארציים כגוהפארק  רכזת מתנדבי .3.3

לשכת וקהילה,  העתיקות ועם גורמים במועצה המקומית: רכזת מתנדבים באגף חינוך

 ראש המועצה, דוברת המועצה והיחידה הסביבתית , במסגרת חינוך סביבתי.

 הרכזת תקפיד על שמירת קשר אישי עם המתנדבים לצורך קבלת משוב שוטף. .3.3

 שנה.הרכזת תפעל להענקת פרסי הוקרה/ הערכה פעם ב .3.13

על פעילותם בפארק כנציגי וע"י קק"ל ע"י המועצה מבוטחים מתנדבי פארק שוהם  .3.11

 המועצה.

 

 אחריות ביצוע .3

 מנהלת סניף המועצה לישראל יפה. 4.1

 

 מסמכים ישימים  .3

 ערכות הדרכה. 5.1

 נספחים .3

 א.מ.ל. .3

 תפוצה

 מנכ"ל .3.1

 מנהלים .3.2

 ומנהלת סניף המועצה לישראל יפה.פארק הרכזת מתנדבי  .3.3

 

 תמי ויזנפלדאה:    כותב ההור

                                 

 רכזת מתנדבי פארק שוהםתפקיד: 

 מנהלת סניף המועצה לישראל יפה               

 המנהלת אגף איכות הסביב: תפקיד  וייס חננית:  מאשר ההוראה

 


