
 
 
 

 חינוך והסברה בנושאי קיימות ואיכות הסביבה  

 הנחייה ותיאום פעילויות חינוכיות והסברתיות בנושאי קיימות בקרב תלמידים●
 ותושבים.

  
 הכנת חומרי למידה והפצתם במוסדות החינוך: ממלכתי, ממ"ד, ובחינוך המיוחד.●

  
 ארגון מפגשים, סיורים וימי עיון להעלאת המודעות לנושאי איכות הסביבה.●

  
 חלוקת חומר הסברה לתלמידים, מורים ולקהל הרחב.●

  
 הפעלת מרכז המבקרים במכון טיהור השפכים "שמשון" בנושאי איכות סביבה דגש●

  על נושאי מים, טיהור שפכים, שימוש במי קולחין ושיקום נחלים.

 היחידה מסייעת ומלווה פעילויות של תושבים לאימוץ שבילים ליד היישובים והכרת מעיינות
 והשטח הפתוח הסמוך אליהם.

 תכניות במוסדות החינוך:

 בשנה"ל תשע"ח  פועלות שתי תכניות:
 

 אחת בנושא : זיהום אויר וסביבה בריאה בגני ילדים ובכיתות א' בכל בתי הספר.
 

 ותכנית נוספת המסייעת  בהקמה והפעלת  וועדות ירוקות  בכל בתי הספר היסודיים.

 בתי ספר שהוסמכו  כירוקים עד היום:

 לביא, קס"ם, עין הרים, מתיתיהו, האלה, השחר, נווה שלום, יסודי עין נקובה-ראפה, יסודי
 הרטוב, אבן העזר (שנסגר)            הדסים (ירוק מתמיד), אלון (ירוק מתמיד)

 נמצאים בתהליך הסמכה לירוק : צורים ולירוק מתמיד: בתי הספר קס"ם ויסודי הרטוב

 
 עד היום הוסמכו כגני ילדים ירוקים 31 גנים:

 גן ארזים בתרום, גן העפרוני בשדות מיכה, גן ניצנים בטל שחר, גן השחר בטל שחר, גן יקינטון
 בקיבוץ הראל, גן רימון במושב תעוז, גן רימון במסילת ציון, גן אורן בנס הרים, גן דקל בזנוח, גן

 אלונה בבר גיורא, גן האוהבים בבקוע, גן סביון בצרעה, גן רקפת בצרעה, גן נרקיס בקרית
 ענבים, גן ניצנים בגבעת יערים, גן זמיר בגבעת יערים, גן תות בבית נקופה, גן כלנית בצובא, גן

 נטף בנטף, גן הפרחים (נסגר) בבית מאיר, גן הלבבות בשואבה, גן ורדים בעין נקובה, גן



 הפרחים בעגור, גן האלה בלוזית, גן פיסטוק בלוזית, גן רימונים בכפר אוריה, גן צנובר בצלפון,
 גן אורן בצלפון, גן האוהבים (קשת האוהבים) בנוחם, גן חצב בצור הדסה, גן שקד באדרת.

 
 בתמונה:

 הגננות: הרצליה אפרגן - במושב בקוע,   עפאף ברהום – בעין נקובה והסייעות אשישה גבאי
 ונג'את עוודאלה שקבלו את ההסמכה בדצמבר 2017

 יחד עם המפקחת ג'ולי מלמד ורכזת החינוך ביחידה ניצה לוי.

 


