
 לכל המורות והמורים שלום

. ומוריםעידוד לימוד מקצוע מדעי הסביבה הוא באחריותנו כמורות   
הצגת  בעזרת הסביבה מדעי כלי עזר לעידוד תלמידים בבחירת המצגת היא        

.שהולכת וגדלה לעסקים בתחוםוהדרישה המקצוע   

.היעד שלכםוהתאימה לקהל להשתמש במצגת הנכם מוזמנים   

 בהצלחה

                                             

 

2016, הסביבההמרכז הארצי למורים לביולוגיה ולמורי מדעי   
סוהיר סורה, אמיתישרית , שוקייר לאנא: לתודות   

ה"תשעבשנת שחלה הלימודים החדשה לפי תכנית מעודכנת המצגת   



 ,רק לאחר שייכרת העץ האחרון

 ,רק לאחר שיורעל הנהר האחרון

 ,רק לאחר שייתפס הדג האחרון

 ,רק אז יבינו בני האדם

 שכסף אי אפשר לאכול
 (אמרה אינדיאנית)

https://www.youtube.com/watch?v=xejQs-9WmdE
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 לימודי מדעי הסביבה יאפשרו לכם לענות
 על שאלות אלו ושאלות רבות נוספות 

,  אקולוגיה: היבטים שונים הנלמדים הם. מדעי הסביבה הוא מקצוע רב תחומי
 .....  כלכלה ועוד, משפט, הנדסה וטכנולוגיה, בריאות הציבור, סביבתיתכנון , גיאוגרפיה

? טורבינות רוח או גז טבעי -מה עדיף   

 ?מה זה בנין ירוק

 ? איך מתפילים מי ים

 ?כיצד ניתן לקיים צדק סביבתי

 ?האם אפשר ליצור אנרגיה מפסולת

 ?  האם יש קשר בין קרינה סלולארית לסרטן

 ?למה  מינים נכחדים

 ?האם גשם יכול להיות חומצי

?למה  מדעי הסביבה   



 משאבי את מנצל האדם - הסביבה במשאבי תלויים הארץ בכדור החיים
 ברמת עלייה המאפשרים אנרגיה ולהפקת מוצרים ליצירת ,לקיומו הסביבה

 הסביבה על משפיע האדם  <<  החיים
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אנו עדים להכחדה המונית של מיני חי וצומח על  
 כדור הארץ

המדינות  אירגון) OECD-בדוח רשמי מטעם ה
  2,500נקבע כי בישראל מתים , 2014משנת ( המפותחות

 אנשים בשנה בטרם עת כתוצאה מחשיפה לזיהום אוויר

 מקורות האנרגיה בעולם הולכים ומדלדלים

מדינות בעולם סובלות  26ומחים מדווחים ש מ
 2050ממחסור במים וצפוי מחסור כפול מזה עד 

הייתה השנה החמה ביותר שתועדה   2015שנת 
הטמפרטורה הממוצעת של כדור הארץ . מעולם

 1.5-4.50עולה בשיעור של 
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הצרכים  המציג את שטח האדמה והמים הנדרשים על מנת לספק את מספרי מדד 
.         שלהאת חומרי הפסולת ולקלוט , של אוכלוסיית האדם החיה באורח חיים מסוים

 ?מהי טביעת הרגל שלך

 טביעת הרגל האקולוגית 
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<<  רעב ומחלות , עוני, שינויי אקלים קיצוניים, היכחדות בעלי חיים, דלדול משאבים
 בעיות הסביבה משפיעות על החברה והכלכלה

 !יש להן השפעה מקומית כאן ועכשיו –אלו לא רק בעיות גלובאליות רחוקות 
 

   –נדרש שינוי מחשבתי ומעבר לתפיסת עולם חדשה 

 קיימות
 ומאפשר להם לחיות באופן הוגן  המשאבים גם לדורות הבאים אורח חיים השומר על 
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  הסביבה מדעי 

 טיפול בבעיות מקומיות ועולמיות שנגרמו מהתערבות האדם 
 הצגת פתרונות להקטנת הנזקים שנגרמו לסביבה

 חינוך והגברת מודעות למניעת השפעות האדם
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?מה לומדים  

הערכה בית ספרית  40%  

עבודת 
 –חקר 

 אקוטופ
 סדנה סביבתית 

הכרת שלוש סביבות שונות 
 ומעורבות האדם בהן

ביצוע  
 חקר

הערכה חיצונית  60%  

 העקרונות והמושגים הבסיסיים במדעי הסביבה

מערכות  
אקולוגיות  
ויחסי אדם  

 סביבה

משאב  
 המים 

משאב  
 האוויר 

פסולת 
 כמשאב 

רעש 
 וקרינה
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למידה חוץ  
 כיתתית

עריכת  
ניסויים  
 במעבדה

קריאת  
מאמרים  
 מדעיים

פעילות  
למען  

 הסביבה  
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 "סביבהחוקרים "ו " בעין המצלמה"תחרות 



 ובעולם ולאנשי מקצוע  לחדשות הסביבתית בארץ חשיפה •

 

 אסון אקולוגי בערבה 
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 שירות משמעותי

  -סביבתיים  מתנדבים , אזרחי-שירות לאומי, שנת שירות
 במשרד להגנת הסביבה   , ל"ברשות הטבע והגנים ובקק, בחברה להגנת הטבע

 הסברה לקיימות ומנהיגות סביבתית  , בתפקידי חינוך והדרכה

 
  –ל "בצהאיכות הסביבה גם 

 סביבתיות  מזעור השפעות •
יעילה וחסכון  התנהלות •

 במשאבים  
,  על שטחים פתוחיםשמירה •

 על בתי גידול ומינים נדירים  
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מקצועות  העתיד –מביטים קדימה   

 לבעיות הסביבה  מודעות גדולה 
 גובר לאנשי מקצוע בתחום  ביקוש 
 והכשרהאפשרויות לימוד מגוון 

 
 ומגווניםמעניינים הלימודים 
מתקדמים ללמוד לתארים להמשיך אפשרות 

 סביבהבתחומי ולערוך מחקרים 
 רבות ותנאי קבלה מגוונים תוכניות



 ,הנדסאי מים וקרקע: רופיןהמרכז האקדמי 

 מדעי הים והסביבה הימית  

 מדעי הסביבה: מכללת אחווה

  מדעי הסביבה והחקלאות: מכללת בית ברל

מרכז לימודי  , מדעי בריאות הסביבה: מכללת הדסה
 למחזור ואיכות סביבה

 ביוטכנולוגיה ואיכות הסביבה: מכללת תל חי

 

,  גיאוגרפיה ופיתוח סביבתי: גוריון-אוניברסיטת בן
 סביבתיתהנדסה , גיאולוגיה ומדעי הסביבה

 גיאוגרפיה: אילן-אוניברסיטת בר

ניהול  , תכנון, מדעי הסביבה: האוניברסיטה העברית
 ומדיניות הסביבה  

 ניהול משאבי טבע וסביבה: אוניברסיטת חיפה

,  וסביבהחינוך למדע טבע : א"אוניברסיטת ת
 וסביבת האדםגיאוגרפיה 

 סביבההנדסת : הטכניון

 

 לומדים סביבה באקדמיה
 

כל האוניברסיטאות והמכללות מציעות כמעט 
מסלולים ללימוד מדעי הסביבה ומסלולי התמחות  

 :  לדוגמה. ייחודיים
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משרדי ממשלה :  במגזר הציבורי
,  כמו המשרד להגנת הסביבה

, רשות המים, רשות הטבע והגנים
מחלקות סביבתיות ברשויות  

 מקומיות

השתלבות במחקרים  : באקדמיה
פורצי דרך במכוני מחקר  

 ובאוניברסיטאות

בחברות לייעוץ : במגזר העסקי
לפיתוח טכנולוגיות  , סביבתי

, (קלינטק)סביבתיות נקיות 
בחברות השקעה שעוסקות 

 באנרגיה ובטיפול במים

החברה   :ארגונים ירוקים כדוגמת
 אדם טבע ודין , להגנת הטבע

 שלוש ארבע לעבודה 



17 

 דרושים במדעי הסביבה



 

 

 

שיפור איכות  למיזם פרויקט חינוכי רכז 
 11.08.15-הסביבה במגזר הבדווי 

ת  /ה רכז/ייחודי ופורץ דרך דרושלפרויקט  
.  ת זיקה לנושאי קיימות וסביבה/ת בעל/חינוכי

,  השפעה, ליצירתיותהתפקיד מאפשר מקום 
העצמה והחלת תהליכים חינוכיים משמעותיים  

שיהוו נקודת מפנה בתחומי הקיימות במגזר  
 .הבדווי
 :התפקיד תאור

 .קיימות וסביבהריכוז וניהול מדריכים בנושאי • 
פיתוח וכתיבת מערכי הדרכה בנושאי קיימות  • 

 .וסביבה
 .קשר עם ראשי ישובים וועדים במגזר הבדווי• 
השתתפות  , עדכון שוטף הכולל הכנת מצגות • 

 .משרדיים-בצוותי חשיבה ופיתוח בין
נאמני אקולוגיה בכפרים /הובלת קבוצת פעילים• 

 .הבדווים

 

  

 18.06.15 -הנדסה סביבתית וחקלאית
למשרד מהנדסים מוביל בתחומי הנדסה   

ה מהנדס סביבה מנוסה  /סביבתית דרוש 
 :לעבודות תכנון ופיקוח תחומי העיסוק

 .מערכות טיפול בפסולת מוצקה -
 .מתקני טיפול בשפכים -
 .סקרים סביבתיים -
 מזוהמותקרקעות  -
  

 :דרישות התפקיד
 .הבנה נרחבת בנושאי סביבה -
 .ידיעה וניסיון בתכנון ושרטוט ממוחשב -
פ "יכולת מצוינת להבעה בכתב ובע -

 .בעברית ובאנגלית



העולם ניתן  
לנו במתנה  
בואו נשמור  

 עליו

הנאה 
 מהלימודים

חינוך  
 לערכים

משאבים שימור 
ושמירה על 

 הטבע

?למה מדעי הסביבה  


