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 ח ו  החינוך

 החינוך בעמק הוא בראש סדר העדיפויות של התושבים והמועצה

 ויוביל לעשייה בתחוםהחינוך הסביבתי יטמיע ערכים של פיתוח בר קיימא בקרב אוכלוסיית העמק 

 מטרות 
העלאת המודעות והאכפתיות לנושאים סביבתיים ביחד עם הרצון והיכולת להיות חלק פעיל ומשפיע 

 בחברה בה קהילת עמק חפר חיה.

 יעדים 
, האופן בו הן נגרמות, האופן בו פיתוח "ליבת לימוד" שתעסוק בנושאים הקשורים לבעיות סביבתיות

 טבע והדרכים למזער את השפעתן.הן משפיעות על האדם וה

 



 
 משאבי המוע ה עבור חינוך לקיימות בגני הילדים:

 שא הקיימות.השתלמויות בנו –פורום גננות ופורום סייעות  .1

 הנחיה למובילות צהרונים בנושא תכנים ירוקים והפרדת פסולת בצהרונים. .2

 בהדרכתה המקצועית של מיה הררי. פגישות בכל גן בנושא "סיפור מחזור" 9 .3

 הנחיה להקמת גינה אורגנית מקיימת בהדרכה המקצועית . .4

 (.קומפוסטרנייר, בקבוקים, אורגני )פח חום /  –הפרדת פסולת  מיכלי .5

 פעילים. בקומפוסטרים מצויידיםחלק מהגנים  – קומפוסטציה .6

 רוב הגנים מקיימים טיול או סדנא בנושא. –אירוע משפחות ירוק  .7

בפעילות קהילתית מקיימת אשר בוצעה  כל גן הניגש להסמכה מחוייב –אירוע קהילתי ירוק  .8

 ביישוב בו הגן נמצא. 

 תמיכה ייחודית בגננות ירוקות מוסמכות ולקראת הסמכה.  .9

 

 מיפוי גני הילדים בתחום הקיימות:

 גני ילדים  76 .1

 הגנים שזכו בתואר "גן ירוק" עד כה: .2

  לה מקסימובנ –גן ברוש בבת חפר  .3

 נבל אטיאס ע – גן ניצן בגן יאשיה .4

 רינת הכהן  – גן תמר בגן יאשיה .5

 סיגל לביא – גן ירדן בהעוגן .6

 אפרת וייס ז"ל – גן ניצנים בויתקין .7

 עמי יגלנ – גן אורנים בויתקין .8

 לזה גרינברגא – גן דקל בויתקין .9

 ג'רדמיכל  – גן לוטם בכפר מונש .10

 עדי פרדו  –גן גיל ביד חנה  .11

 ברטוב ויויאן –גן ארז בעולש  .12

 איריס שדה –גן אורן במעברות  .13

 אורטל וולף – גן לוטם בכפר מונש .14

 דפנה פרידמן –גן סנונית באלישיב  .15

 



 
 משאבי המוע ה עבור חינוך לקיימות בבתי הספר

 אחת לשנה. פורום מנהלים .1

כל השנה. מדריכה מורות, המגיעה לבית הספר ביום ושעה קבועים במהלך  מנחה / מדריכה .2

 הנהגה ירוקה, כיתות, אירועים.

 לחדר מורים, לכל בתי הספר.  הרצאה ו / או סיור .3

 לכל כיתות ד'. סיור אתרי קיימות ושימור החקלאות .4

 מכל בתי הספר. סיור לימודי להנהגות הירוקות .5

 עם תכני קיימות. ט"ו בשבט בית ספרי .6

 על פי הזמנת בית הספר. פעילויות ייחודיות .7

 פר בתי ספר.במס מיזמים ייחודיים .8

 מגוונות. ערכות לימוד .9

   לכיתות, למסדרונות ולחצר. הפרדת פסולת מיכלי .10

 בי"ס(. 9)להסמכת בתי ספר לירוקים הנחייה מקצועית  .11

 בני נוער(. 8בגרות חברתית )תעודת  .12

 מים ושכנות טובה )בי"ס רמות חפר(. –כדור הארץ ידידי  .13

 קורסים בקיימות. –ונוער שוחר מדע מחוננים  .14

 תפיסת הקיימות בתיכון.הטמעת  .15

 

 שנים לתחילת הטמעת הח ו  לפיתוח בר קיימא בבתי הספר: 7הושגו במלאת יעדים ש

 פורום מנהלי בתי ספר בכל שנה.  1

 ברוב בתי הספר.  –השתלמות לחדר מורים  1

 שלי ליפ. –מנחת קיימות מקצועית מנחה בבתי הספר באופן קבוע 

בי"ס קיבלו הסמכה לבי"ס ירוק: קדם, שדות, משגב, יובלים, ויתקין, אביחיל, בית יצחק, שפרירים  9

 א, שפרירים ב'.

 ים: שפרירים א, שפרירים ב, קדם.בי"ס סיימו תכנית השר 3

 בי"ס משלבים תכנית ייחודית )יזמות( עם הטמעת הקיימות: קדם, שדות, משגב, יובלים. 4

 ביסודיים. -ור לימודי לשכבה בנושא  אתרי קיימות וחקלאות בעמק חפר סי

 סיור לימודי להנהגות הירוקות. 1

 ידידי כדור הארץ בתיכון רמות חפר.

 בתי ספר מפרידים פסולת באופן חלקי עד במידה רבה. 12



 
 קהילה וגימלאים

 פעילויות סביבתיות באירועי המועצה: צעדת עמק חפר, .1

 פסטיבל גשרים בנחל, יריד ירוק בבת חפר.  

 ת משותפות עם שלוחות המרכז הקהילתי, לאשכולותפעילויו .2

 יישובים. 

 מיזמים סביבתיים בשטח ע"י מתנדבים והמועצה: 6הפעלת  .3

 נאמני נחל אלכסנדר, משמר החוף, שלוליות חורף, חורשות 

 אקולוגיות, חוות הנוי, תנשמות )חינוך והסברה לקהלי יעד,

 הכשרת פעילים(.  

 עין החורש ולבית דוד. גימלאימספר הרצאות בשנה לקתדרת  .4

 עניין ירוק.  –סיורים במהלך השנה / קורס פעילים  .5

 עובדי המוע ה

מצורפת  –תכנית רב שלבית להטמעת אורח חיים מקיים בקרב עובדי המועצה בבניין המועצה 

 בנפרד.

  סטודנטים

 הקיימות. משולבים בתרומה לקהילה בתחום מילגאים

 סטודנטים שאינם תושבי העמק ולומדים בעמק משולבים בתכנית הסברה בשכר. 

 נוער

השתלמות למדריכי הנוער הבוגרים, ניווט ט"ו בשבט בדגש קיימות ושמירת טבע, חודש איכות 

 הסביבה ויוזמות נוספות בסניפים. 

 פעילי סביבה

 תחומים ומיזמים: 6קבוצות פעילי סביבה ב  5

 נחל אלכסנדר

 חוף הים

 חוות הנוי

 חורשות אקולוגיות

 שלוליות חורף

 תנשמות


