
 
 הוראה וחינוך סביבתי 

כר נרחב לפעילות של המדענים קשור לעדכון המתמיד של מערכות ההוראה והחינוך בחידושי המדע ובתפיסות שלנו את  
ההוראה .  בידי ילדינו ונכדינו-המפתח לשימור הארץ והטיפוח שלה מצוי בידי האזרחים בני דורנו ובני הדור הבא . טבע-יחסי האדם

 . הינם אתגר הקורץ לכולנווהחינוך הסביבתי
הכנת סרטים , תרומה לתכניות לימוד, כתיבת ספרי לימוד ברמות מוגדרות, לדוגמה, הכלים לקידום ההוראה והחינוך כוללים 
פעילות בועדי פעולה שכונתיים או ,  של משרד החינוךמקצועיותחיבור לועדות הוראה , מתן משוב לתכניות רדיו וטלביזיה, מקצועיים

 . מצווה של ממש-המסר לגן הילדים או כתת בית הספר בה לומדים הילדים או הנכדים הבאת 
 

המחלקה להוראת , עלון למורי הכימיה, ”הקשר הכימי”.  גשר בין הוראת הכימיה לידיעת הארץ-גיאוכימיה ): 1973. (מזור ע
 .20 עד 10 'ע; מכון וייצמן למדע, המדעים

 
המחלקה להוראת ; עלון למורי הכימיה” הקשר הכימי”.  מסקנות בעקבות סדנת מורים-ת הספר נושא הסלעים בבי): 1974. (מזור ע
 .16עד  14 'ע; מכון וייצמן למדע, המדעים

 
 השונים במחקר םההיבטי”ושא גוריון בנ-נה השני לפטירת דוד בןכנס ליום הש. מחקרים לאנרגיה גיאותרמית בנגב): 1975. (מזור ע

 תקציר; ”ופיתוח הנגב
 

 . 'ע 752; האוניברסיטה הפתוחה. סולם הזמן הגיאולוגי): 1978. (מזור ע, .ח.הרבאו ג
 

; מפקדת קצין חינוך ראשי, החברה להגנת הטבע ומדור ידיעת הארץ; צבא הגנה לטבע. הגיאולוגיה והמדבר, הצבא): 1979. (מזור ע
 .8 עד 5’ ע, 3חוברת 

 
 הוראת הגיאולוגיה ויישומיה לקורסחוברת עזר ; האוניברסיטה הפתוחה. ה בישראל הוראתה והדרכת-גיאולוגיה ): 1979. (מזור ע
 .'ע 90; בישראל

 
 .'ע 584; האוניברסיטה הפתוחה. גיאולוגיה בפטיש ישראלי): 1980. (מזור ע

 
 .65ד  ע60 'ע; 2-ג ”כרך כ, ”טבע וארץ”. המימד הגיאולוגי בשימור הטבע): 1980. (מזור ע

 
הוצאת ; ”גיאולוגיה בפטיש ישראלי” בספר 41פרק ; הילדים ועד לאוניברסיטה-הוראת הגיאולוגיה מגן): 1980. (מזור ע

 .391 עד 371עמודים , האוניברסיטה הפתוחה
 

 .'ע 444; י מיטב החוקרים” פרקים ע7; האוניברסיטה הפתוחה. נדבכים בגיאולוגיה של ישראל): 1987(עורכים . ת שפרן נ.מזור ע
 

 .'ע 185;  ההוצאה לאורןהביטחומשרד ; האוניברסיטה המשודרת. מסקנותגיאולוגיה עולם של תצפיות ו): 1987. (מזור ע
 

 .'ע 40חוברת . רשות שמורות הטבע.  תכנית אב- מערך ההדרכה -שמורת הרמון פארק גיאולוגי לאומי ): 1989. (מזור ע
 

 . 'ע 8חוברת . תכנית עבודה -) ביורמון(רמון -תכניות הדרכתיות לחי): 1989. (מזור ע
 

ודה אשר שימשה במשך שנים את כיתות חוברת עב.  גיאולוגיה לגיל הרך ולאוהבי מלאכת יד-ידידינו הסלעים ): 1991. (מזור ע
 . עמודים74; הוצאה פנימית של המחלקה למדעי הסביבה; הגיל הרך במצפה רמון

 
 .’ ע3,  33 ןגיליו, אמנותכתב עת ל” סטודיו”. היכולת להתפעם): 1992. (מזור ע

 
; 11 ןגיליו; בטאון החברה הישראלית לכימיה; ”הכימאי בישראל”. הגזים האצילים ככלי בחקר מערכות מי תהום): 1992. (מזור ע

 10 . עד5 'ע
 

, יוליםרשימות ומסלולי ט” אל הנגב  והמכתשים”.  דגם לתיירות עתירת מדע ואמנות-גבעת געש במכתש רמון ): 1993. (מזור ע
 .32 עד 30’ ע, החברה להגנת הטבע

 
      ;  ההוצאה לאורןהביטחומשרד ; האוניברסיטה המשודרת.  תצפיות שדה ומסקנות תפעוליות-מי תהום והאדם ): 1996. (מזור ע
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