
 
 

 

 

 כרמל-אירועי ועידת האקלים שרון

 מתעלמים מהמשבר? לא בבית ספרנו!

 11.05.21כנס לתושבים בנושא חינוך למשבר האקלים 

 סדנה אינטראקטיבית לגיבוש תכנית פעולה מקומיתבדיונים דעת קהל מסיכום 

 

 חינוך פורמלי

 תאיר ענברמנחה: 

 יש להקנות לתלמידים ידע בתחום משבר האקלים תוך שימוש במידע מהימן ועדכני 

 עם הגורמים הנכונים והמתאימיםנוער של השיתופי פעולה  ביצירת חוץ גוף אשר יעזורנ 

 ההיבטים לכלל מתייחסת אשר רחבהחינוכית  תוכנית פיתוח של דרוש 

  התלמידים אצל יצירתית חשיבה ופיתוח האקלים למשבר מודעות פיתוחיש לקדם 

 בסיס על שיח ליצור מומלץ. למשבר פתרונות לחיפוש הנוגע בכל ההוראה וצוותי

 האקלים משבר בנושא הספר בבתי קבוע

 הקדשת שיעורים לשיח ועזרה בדרכי  -ם להתמודדות רגשיתכליל תלמידים זקוקיםה

  התמודדות

  התלמידים לבעיות והפתרונות הקיימים לחשוף אתמומלץ 

  בנושא חשיבה ביקורתיתופיתוח למידת חקר יש לשלב 

 האקלים משבר בנושא הספר בבתי עגולים שולחנות מומלץ לקיים 

 ודרכי האקלים משבר נושא את להטמיע מנת על מהרשויות רחב אסטרטגי מהלך דרוש 

 .ובממשלה ברשויות הנושא את להכניס המאמצים כל את להשקיע יש.  התמודדות

 יצירת קבוצה אזורית של בני נוער לנושא האקלים בתמיכת הרשותהנוער קורא ל 

  של תלמידים ומורים התכנסותמרחב קבוע ברשויות לשיתופי פעולה, דיונים ונחוץ 

  קבוע בסיס על הרשות מטעם האקלים למשבר התייחסותמומלצת  

 הצגת דוגמאות מהשטח והכוונה לפעולה משותפת -בכיתות לאקטיביזם התייחסיש ל  

  ליווי פעילות אקטיביסטית ע"י מבוגר/איש חינוךלמצד הנוער קריאה יצאה 

  האקלים משבר בנושא הספר בתי ות/למנהלי כנסרצוי להקים 

 

 

 

 



 
 

 חינוך בלתי פורמלי

 שחף רטרמנחה: 

  ארגונים עם ותפגיש -ומהעולם מהארץ עשייההמציגים  לנוער יםמפגשמומלץ לערוך ,

 השראה לעורר על מנת , וזאת'וכו מיזמים, יוזמות

 יה נושאים מרכזיים להתמקדות: שמירה על עצים, ים, אנרגיה חלופית ואקטואלהמלצה ל

 בהיבט עולמי וסוגיות סביבתיות

 מושך מה, אותם מעניין מה איתם ולהבין נוער עם יחד עגולים שולחנות יש לערוך 

 אותם

  יכול מה, עומדים אנחנו איפה, הסכנות מהידע בתחום משבר האקלים:  להקנותחשוב 

 ?לשנות להצליח

  בעצמך זאת עשה" מיומנויות ה שלהקניימומלצת" 

  בפעילות החינוך הבלתי פורמלי ביקורתיים כישורים לשלב פיתוחרצוי 

  כיום הם . אקטיביסטית בעשייה ולהשתתף להתנדב מאפשריםה כלים לנוערדרושים

 חופים ניקיון כמו אקטיביסטיות בפעילות ההשתתפות גיל מבחינת במחסומים נתקלים

 מהזפת

 תמיכת מוסדות החינוך באירועים אקטיביסטים והפגנותיצאה קריאה ל 

 לתת על מנת  קבוצות משימה. למשל: סיירת חשמל, סיירת נזילות מים. ניתן ליצור

 לצעירים אחריות יחד עם מעמד

 תחום משבר האקלים בקולות קוראים מטעם המשרד להגנת הסביבה  כדאי לשלב את

 ומשרד החינוך

 הקהילה יש לחזק את  

  של והניסיון הידע בין חיבור - השלישי בגיל הקהילה לחברי הנוער בני בין לחברניתן 

 הצעירים לבין הבוגרים האוכלוסייה

  שפחות וכמה בחוץ שיותר כמה נוער/הילדים של נוכחות. לטבע זיקהה פיתוחמומלץ 

 במסכים

  והעולם הארץ מכל נוער משלחות של מפגשיםניתן ליצור 

  ת סדנאולהקים כדאי makersלהם ולעזור הנוער לבני מפריעותה בעיות לזהות על מנת 

 לבעיה יצירתיים פתרונות על לחשוב

  התיכוניים הספר בתי דרך חברתית למעורבות חיבורדרוש 

  האזורית ברמה סביבתיים למאבקים מודעות להעלותיש 

  כותרות לתפוס"ו בתקשורת לרעש הנוער את לכווןכדאי" 

  חסכון - להשתפר צריכות שהרשויות מקומות שמאתרת נוערניתן ליצור "סיירת" של ה 

 וכו' שמשאבים התייעלות, ניקיון, באנרגיה

 המקומית הכלכלהבתחום  ולהתעמק חיבור מומלץ ליצור 



 
 

  טבע שימור, מעגלית לכלכלה זיקה עם קהילתית בעשייהנוספת  מעורבותיש לפתח ,

 'וכו מוחלשות לאוכלוסיות עזרה

 תוך '( וכו וועדות, מועצה ישיבות) החלטות מקבלי של בגורמים נוערה דרוש ייצוג של

 להשפיעלפעול ו אותם התייחסות שכזו תעודד. הנוער בני ליתר אשר ישקף את המתרחש

 רה הגד. החינוך משרד של תקנים על ברובו מושתת הנוער וארגוני תנועות של התקציב

 מהתקציב חלק לקבלת כתנאי האקלים במשבר לעסוק חייב הארגוןכי  בתקנה מסודרת

 יכולה לקדם פעילות רבה בתחום

  כלאשר טוענת כי ". יהישול"ה מוסד בעזרת חינוך -מומלץ שילוב של גישה חינוכית 

 קהילתי חיבור תיוצר היא גם ,נותנת כזו שלמידה למיומנויות מעבר. מחנך הוא אדם

 המקומית הכלכלה על משפיעאשר  משמעותי

  מה הרבה הזה לקהל יש. מיוחדים צרכיםולמרכזי , המיוחד לחינוךחשוב להתייחס 

 מעורבות בקבוצות אקטיביסטית עשייהיש לתמוך ב. אליו להתייחס וחשוב לתרום

 

 הכשרות וליווי לצוותים החינוכיים

 הילה לרנאומנחה: 

  הנושא מוכר  לרוב -הכשרות לכלל צוות בית הספר בנושא משבר האקלים לקייםיש

 בעיקר למורות למדעים

 פרויקטים משותפים בנושא זמן קבוע למורים ליצירת כדאי לפנות 

 אשר ניתנים לשילוב במקצועות  ,מערכי שיעור בנושא משבר האקלים מומלץ להפיץ

 השונים

  במערכת החינוך בנושא שבועי שיעורנחוץ שילוב של 

  האקלים משבר על אשר מלמדים הצוותים של שוטף ליווידרוש 

 לעשייה  כל צוות בית הספר וםרתיש ל 

 

  הרחב הציבור למעורבות הסברה

 ניב הורביץמנחה: 

 ולמה, פועלות לא הממשלות מדוע, הקיימים הפתרונות מה להבין צריך הרחב הציבור 

 מערכתי שינוי לעשות על מנת לפעול צריכים הם

 במצב אנחנו למה אותם לשתף צריך ,חירום במצב שאנחנו להבין צריכים האזרחים 

 לעשות ניתן ומה, חזור האל נקודות מהם, עכשיו קורה מה, הסכנות מה, חירום

 עלול להשפיע  הואאיך ו את חומרתומשבר האקלים,  נושא האזרחים צריכים להבין את

 עליהם

  גוף מסודר בכל רשות להסברה בנושא משבר האקלים ליצוריש 



 
 

  למחאות יציאה למשל ,אקלים בנושאי וילדים הורים שמשלבים מיזמיםמומלץ להקים 

 מלווים הורים עם

  פחמן תהפחתל מיזמים קידוםהמתמקדים ב קוראים קולות ליצורכדאי  

  סולריים פנלים כמו פליטות להפחתת אמצעים לקידום מקצועיות סדנאותרצוי ליצור ,

 קהילהל קהילתיות גינות, חשמליים רכבים

  מבוגרים בליווי, האקלים למשבר לפתרונות צעירים ליזמים תוכנית להקיםיש 

  פחמן פליטות שמצמצמות יומיומיות פעולות על לציבור הסברהדרושה 

  עם לדבר אותם לעודדש י. הנוער במיוחד. העברת ידע מהילדים אל הוריהם חזקלכדאי 

 ולשתף ההורים

  לציבור פל״א כמו תכניות לתקצבו להטמיעמומלץ 

  באמצעים הרחב הציבור את ותיידע אקלים קמפיין תעשה המועצהעלה רעיון כי 

 ועוד דיגיטלית מדיה, מקומית עיתונות, לרשותה העומדים

  הצהריים אחר בשעות הספר בית מטעם להורים העשרה הרצאותכדאי להוציא  

  קהילתית במסגרתלציבור הרחב  הסברה מפגשייש לעשות 

  הם בנושא משבר אקליםלעובדי השתלמויות יעבירו המועצותהומלץ כי 

  וילדים נוער של ות/למובילים, הורים להנהגת אקלים משבר על עומק קורסדרוש 

 פורמלי בלתיהו פורמליבחינוך ה

  ילדיםלו לנוערההורים  הצטרפות חשיבותבהמתמקד  להורים ערב לעשותכדאי 

 יהם/ןבמחאות

  לתתמומלץ . נכון זה את עושים איך, אקטיביזםל התושביםמודעות  את להעלות יש 

 אקטיביזם של להצלחה דוגמאות

  תחבורה שילוט על – פרסום לקדם כדי המועצה שלקיימים  םבאמצעי להשתמשמומלץ 

 'וכו המועצה בניין, ציבורית

  האקלים משבר נושא על לתושבים ישירות הודעות לשלוחרצוי 

  למשבר במאבק המועצה התקדמות על חודשי דיווח ייתן העצהמו ראשעלה רעיון כי 

 האקלים

  האקלים משבר על הרחב לציבור סרטים ערביאפשר לערוך 

  יחוזק  כך אקלים תוכנית לתכנון המועצה עם יחד שתפעל אזרחים מועצת להקיםניתן

 הקשר בין התושבים למועצה

  הרחב לציבור אקלים פסטיבלעלתה אפשרות לערוך 

 האקלים משבר על מיצגים לעשות אמנים להזמין אפשר 

 


