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 מטרת ההוראה .1

 

בנושא החינוך  הפרויקטיםלהגדיר, לתאר ולאפיין את אופן ייזום מטרת ההוראה 

  במועצה מקומית שהם ומועצה אזורית חבל מודיעין.הסביבתי במוסדות החינוך 

 

 הגדרות .2

 

 א.מ.ל.

  

 תוכן ההוראה .3

 

תחום החינוך וההסברה בנושא איכות הסביבה מרוכז ביחידה לאיכות הסביבה  .3.1

שתפקידו  היח"ס. הפעילות מרוכזת ביחידה על ידי מנהל מודיעיןחבל -שהם

 מוגדר כאחראי על תחום החינוך וההסברה בנושא איכות הסביבה. 

ביזום, תכנון ויעוץ בנושאי החינוך פעילות מנהל מדור חינוך והסברה מתמקדת  .3.2

 .הסביבתי

תחום ב פרויקטיםעל מנהל מדור החינוך וההסברה בתחום איכות הסביבה ליזום  .3.3

החינוך הסביבתי ולסייע לבעלי תפקידים בתחום. מישור החינוך נוגע הן לחינוך 

בבתי הספר )יסודיים, חטיבות ביניים ותיכוניים( והן לפעילות בכיוון של חינוך 

 קהילתי. 

כמו כן על מנהל מדור חינוך והסברה לפעול גם במישור ההסברתי אשר מתפרס  .3.3

ות שתכליתם לחשוף את הציבור לתכנים על טווח רחב מאוד של מישורי פעיל

 הנוגעים לאיכות הסביבה.

לגיבוש  מנהל מדור חינוך והסברה יקיים מפגשים שוטפים עם גורמי החינוך בעיר .3.3

 תוכניות ופעילויות בתחום איכות הסביבה.

 חינוך               

 חניכת מוסדות חינוך

 

בה יהיה אחראי לסייע מנהל מדור חינוך והסברה ביחידה האזורית לאיכות הסבי .3.3

כאלה  פרויקטיםהחינוכיים בתחום איכות הסביבה כמו גם ליזום  בפרויקטים

חינוך גני ילדים, בבתי הספר. הפעילות תהיה בכל הרבדים במערכת החינוך: 

 .ותיכוניםיסודי, חטיבות ביניים 

פעילויות החינוך שתתבצענה בבתי הספר תהיינה מגוונות ותתמקדנה הן  .3.3

שוטפות אשר נעשות בתחום איכות הסביבה והן בפעילויות העשרה בפעילויות 

 לתכנית הלימודים של משרד החינוך והתרבות.
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 –פרויקטים ירוקים  ,פעילויות שוטפות: פעילויות אלו כוללות סיורים .3.3.1

ל הסביבתי של ביה"ס, טכנולוגיות ירוקות הפחתת צרכנות, תכנון הניהו

מסבירות עבור ביה"ס, שיתופי פעולה וישום תוכניות חיצוניות, יזום 

 פרויקטים של יציאה לקהילה.

תייעץ לגבי שילוב נושא החינוך  סביבתיתהפעילות לימודית: היחידה  .3.3.2

המתמקדות  תהייחודיותסייע למגמות לקיימות בתוכניות הלימוד ו

 ה. באיכות הסביב

יסייע למורים באם בשיתוף מנהל היחידה הסביבתית מנהל מדור חינוך והסברה  .3.3

הם פונים אליו במגוון נושאים הקשורים לאיכות הסביבה. סיוע זה נוגע בקידום 

רעיונות ונושאים אותם מעבירים המורים בבתי הספר כמו גם במתן עזרים 

 עילויות שונות בתחום.  להמחשה. כמו כן יסייע מנהל המדור בהעלאת רעיונות לפ

מנהל מדור חינוך והסברה אף יסייע להעשרת המורים למשל על ידי מתן הרצאות  .3.3

 או ארגון הדרכה. 

 

 אחריות ביצוע .3

 

 .תיתמנהל היחידה הסביב .3.1

 ת החינוך.ומחלק יראש אגף החינוך ומנהל .3.2

 

 מסמכים ישימים .3

 א.מ.ל.

 

 נספחים .3

 א.מ.ל.

 

 תפוצה .3

 מנהל היחידה הסביבתית .7.1

 ף איכו"סמנהלת אג .7.2

 מנהל היח' הסביבתיתתפקיד:  אמיר תאר: הוראהכותב ה

 תאריך:                   מנהל היח' הסביבתית תפקיד:  ההוראה אמיר תארמאשר 

 


