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המחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים

לפרטים נוספים:

מדינת ישראל
משרד החינוך

המזכירות הפדגוגית
אגף מדעים

הפיקוח על הוראת מדעי הסביבה

הסביבה קוראת לך 
האם יש קשר בין קרינה סלולארית לסרטן? 

האם אפשר ליצור אנרגיה מפסולת?
למה מינים נכחדים?

האם גשם יכול להיות חומצי?
מה עדיף - טורבינות רוח או גז טבעי? 

מה זה מבנה ירוק?
איך מתפילים מי ים? 

כיצד ניתן לקיים צדק סביבתי?

תלמידים אמרו: 
"מדעי הסביבה הם עולם בפני עצמו. חשוב ללמוד כי הנושא קשור לכל התחומים בחיים שלנו 

ולכל האנשים בלי התייחסות לגיל, לדת או למקום מגורים. זה קשור לא רק לבני אדם, אלא גם 
לכל היצורים החיים"

״היום זה התחום המוביל ביותר בעולם ויש לו חשיבות מאוד גדולה - מלמד אותנו על הסביבה 
שאנו חיים בה וגם על העבר שלנו, ההווה והעתיד שלנו ושל הילדים והנכדים שלנו"

"זה כיף, זה מעניין, זה מדהים ומשנה את נקודת המבט שלנו על העולם ועל איך אנו חיים" 

תלמידי מגמת מדעי הסביבה ובוגריה

 ללמוד סביבה –
זה מעניין וחשוב! 

מדעי הסביבה - תחום עדכני הנמצא בחזית המדע 
והטכנולוגיה. תחום ההולך ומתפתח, היוצר צורך 

גובר בבעלי מקצוע.
כאזרחים לעתיד עלינו להכיר סוגיות סביבתיות 

ולהכריע בדילמות סביבתיות שבחיינו. 

קיימות או לא להיות
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(   

דלדול משאבים, היכחדות בעלי חיים, שינויי אקלים 
קיצוניים, עוני, רעב, מחלות — בעיות הסביבה 

 משפיעות על הסביבה, החברה והכלכלה.
הן אינן בעיות גלובאליות רחוקות — יש להן השפעה 

 מקומית כאן ועכשיו.
נדרש שינוי מחשבתי ומעבר לתפיסת עולם חדשה 

— קיימות: התנהלות השומרת את המשאבים גם 
עבור הדורות הבאים.



מה לומדים?
במדעי הסביבה לומדים אחרת — סיורי שדה, פעילות 

תורמת למען הסביבה בשטח, עבודת מחקר ומעבדה, 
למידה מתוקשבת, דיונים ועבודה בקבוצות, תחרויות 

ועוד... 

40% הערכה 
בית ספרית

60% הערכה 
חיצונית

ביצוע וכתיבת 
עבודת חקר

הכרת שלוש סביבות 
שונות ומעורבות 

האדם בהן

מערכות 
אקולוגיות ויחסי 

אדם - סביבה

משאב 
המים

משאב 
האוויר

פסולת 
כמשאב

רעש 
וקרינה

עבודות חקר - 
אקוטופ

סדנה 
סביבתית

העקרונות והמושגים הבסיסיים במדעי הסביבה

שלוש ארבע לעבודה 
בעלי התמחות במדעי הסביבה יכולים לעבוד בפיקוח ובקרה, תכנון ופיתוח, 

בניהול ועיצוב מדיניות:

במגזר הציבורי - משרדי ממשלה, מחלקות סביבתיות ברשויות ובארגונים   *
ציבוריים.

במגזר העסקי - בחברות לייעוץ סביבתי, לפיתוח טכנולוגיות סביבתיות,   *
בניטור תהליכים במפעלים.

בארגונים ירוקים כדוגמת רשות הטבע והגנים, החברה להגנת הטבע, אדם   *
טבע ודין. 

באקדמיה - השתלבות במחקרים פורצי דרך.     *

דרושים מתנדבים למען הסביבה
בוגרי המגמה מכל המגזרים מוזמנים להשתלב:

שנת שירות ושירות לאומי-אזרחי בחברה להגנת הטבע, 
ברשות הטבע והגנים ובקק”ל, בתפקידי חינוך והדרכה.

מתנדבים סביבתיים של המשרד להגנת הסביבה )דרך 
האגודה להתנדבות(, העוסקים בחינוך והסברה 

לקיימות ובמנהיגות סביבתית.

איכות הסביבה גם בצבא
לצה”ל מודעות הולכת וגוברת לעיסוק בנושאי סביבה: 

מזעור השפעות סביבתיות; התנהלות יעילה וחסכון במשאבים; 
שמירה על שטחים פתוחים, בתי גידול ומינים נדירים.

מביטים קדימה 
ביקוש גובר לאנשי מקצוע בתחום.

מגוון אפשרויות לימוד והכשרה - רוב האוניברסיטאות 
והמכללות מציעות מסלולים ללימוד מדעי הסביבה 

ומסלולי התמחות ייחודיים. 
תנאי הקבלה נוחים והלימודים מעניינים ומגוונים.
יש אפשרויות להמשיך לימודי תארים מתקדמים 

ומחקרים בתחומי סביבה.


