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 מנהיגות סביבתית  -התפתחות אישית ומעורבות חברתית  תוכנית
 

המשרד להגנת הסביבה, בשיתוף משרד החינוך, מציעים תכנית מנהיגות סביבתית חברתית שתפעל 

 התפתחות אישית ומעורבות חברתית"."במסגרת התכנית 

הינה פיילוט ראשוני וייחודי, של המשרד להגנת הסביבה ומשרד החינוך, שבו יבחרו בתי"ס  התכנית המוצעת

 עי"ס הראויים להשתתף בתכנית בליווי מנחים מקצועיים.

 

 עקרונות הפעולה :

בשנה"ל תשע"ו מתוכננת  ,בכל כיתות י' בבתי הספר בארץ"התפתחות אישית ומעורבות חברתית" 

 א ."י' וי התכנית להקיף את כל  כיתות

 התכנית למנהיגות סביבתית מיועדת לכיתות י' ומלווה ע"י מדריך מקצועי:

  משתתפים 10כוללת לפחות ההקמת קבוצת מנהיגות צעירה  -י' קבוצת מנהיגות מכיתות. 

 10 בניית הקבוצה, לימוד נושא כוללת - שעות יוקדשו להכשרה מעשית של קבוצת המנהיגות :

ה וכלכלה, תפישת הקיימות ותכנון פרויקט. ההכשרה כוללת סיור הסביבה, הקשר לנושאי חבר

כחלק  נחשבתמעבר לשעות הלימוד ו מתבצעתהמותאם לתכנים בהם תעסוק הקבוצה. ההכשרה 

 מההתנסות האישית של התלמידים.

 10 חברתי באזור -בשיפור המצב הסביבתי עוסקהפרויקט   - שעות יוקדשו לפרוייקט קבוצתי

ש יציאה משטח בית הספר ולעיתים שיתופי וראחרי שעות הלימוד וד מתבצעקט המגורים. הפרויי

 פעולה עם ארגונים או יוזמות מקומיות. 

ע"י מדריכים מארגונים ירוקים אשר נבחרו לפעולה זו ע"י המשרד להגנת הסביבה.  מתתקיימהפעילות 

 במשותף עם הצוות החברתי של בית הספר. תקבענהתוכנית של כל קבוצה 

וצות שיהיו מעוניינות להמשיך ולפעול במסגרת המנהיגות הסביבתית גם בכיתות יא' יוכלו לעשות זאת, קב

תלמידים, בכל שנה אפשרי שיצטרפו חדשים במקום תלמידים שבחרו לא להמשיך.   10על הקבוצה למנות 

אותו רוצים  הם ידרשו לבחור בכל שנה מהו התחום הסביבתי  בו הקבוצה רוצה להתמקד ומהו הפרוייקט

 לקדם.
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  קריטריונים לבחירת בתי הספר בהם יופעלו הקבוצות

 

התוכנית תבוצע  בעדיפות ברשויות שבהן יש יחידה סביבתית )אזורית או מקומית( או איגוד ערים  (1

 לאיכות הסביבה שבהן מועסק/ת רכז/ת חינוך סביבתי . 

ת לתמיכה בביצוע הפרויקט שייבחר בית הספר הציג מסמך מהרשות המקומית ובו התחייבות הרשו (1

 בתקציב או שווה ערך ובשיתוף פעולה של האגפים הרלוונטיים למימושו.

 תלמידים משכבת י' בשנת תשע"ו . 10משתתפים בקבוצה  (3

התחייבות של מנהל בית ספר שקבוצת המנהיגות הסביבתית תציג את פעילותה בפני מועצת התלמידים  (4

 למידים בלפחות פעילות אחת של קבוצת המנהיגות הסביבתית.הבית ספרית ותשלב את מועצת הת

רק לאחר עמידה  )עדיפות זו תופעל פר שבהם כבר פועלת מנהיגות ירוקהתינתן עדיפות לבתי ס (5

 .(1-4בקריטריונים 

)עדיפות זו תופעל רק לאחר   בתי ספר ירוקים בשנתיים האחרונותתינתן עדיפות לבתי ספר שהוסמכו כ (6

 .(1-4נים קריטריועמידה ב

 

 :בתי ספר המעוניינים להצטרף לתוכנית מתבקשים למלא את הטופס המצ"ב ולשלוח אותו

  .gilida@education.gov.ilלגילי דנה , מינהל חברה ונוער במייל 

  hanipe@gmail.comממונה ארצית לחינוך לקיימות  פלג חני,לאו  

 

 ,בברכה

 

 

 חנה פרלד"ר  איתן טימן

 

 יורם הורביץ

              מנהל אגף חברתי קהילתי,

               מינהל חברה ונוער

 משרד החינוך

מנהלת אגף מדעים,                     

            המזכירות הפדגוגית

 משרד החינוך

                       ,סמנכ"ל בכיר

 שלטון מקומי  חינוך וקהילה,

 המשרד להגנת הסביבה
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 תאריך ____________
 
 

 מנהיגות סביבתית -התפתחות אישית ומעורבות חברתית  תוכניתטופס הרשמה ל
 

 שם בית הספר   ___________________________________________________
 

 כתובת בית הספר ________________________________________________
 

 מחוז______________________________________________________
 

 סמל מוסד _______________________________________________________
 

 ___________תאריך הסמכת בית הספר כבית ספר ירוק או בית ספר ירוק מתמיד ________
 

 בבית הספר פועלת קבוצת מנהיגות ירוקה או מועצה ירוקה החל משנת__________________
 הקבוצה מלווה ע"י _______________________________

 
 שם מנהל/ת בית הספר ____________________________________________

 
 ________________כתובת מייל מנהל/ת בית ספר  _______________________

 
 טלפון מנהל/ת בית הספר ___________________  טלפון נייד______________________

 
 איש קשר אחראי להובלת התוכנית בבית הספר ____________________________

 
 כתובת מייל איש הקשר  _______________________________________

 
 _______טלפון נייד____________________טלפון איש הקשר  ______________

 
 פרטי היחידה הסביבתית או איגוד הערים שבית הספר נמצא באזור הפעילות שלהם __________________

 פרטי איש הקשר ביחידה הסביבתית / איגוד הערים לאיכות הסביבה שעובד מול בית הספר : 
 ________   _____________ שם ______________________    תפקיד

 פרטי התקשרות_________________________________________________________
 
 

 אני ___________________   מנהל בית ספר ________________  
 :מנהיגות סביבתית -להתפתחות אישית ומעורבות חברתית מתחייב כי במסגרת התוכנית 

  ם משכבת י'.תלמידי 10-15 ישתתפו בתוכנית בשנת תשע"ה  (1
קבוצת המנהיגות הסביבתית תציג את פעילותה בפני מועצת התלמידים הבית ספרית ותשלב את מועצת התלמידים וכי  (1

 בלפחות פעילות אחת של קבוצת המנהיגות הסביבתית.
 

 חתימת המנהל _________________________________

 .gilida@education.gov.ilונוער במייל את הטופס המלא יש לשלוח במייל לגילי דנה ממינהל חברה 

  hanipe@gmail.comאו לחני פלג, ממונה ארצית לחינוך לקיימות  

. רויקט באמצעות כסף או שווה כסףמהרשות המקומית ובו התחייבות של הרשות לתמיכה בביצוע הפכמו כן יש לצרף מכתב 

 כמפורט לעיל. 
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