
 בחינוך 0202שינוי כיוון 

משבר האקלים הוא עובדה קיימת ונמצא בקונצנזוס כמעט מוחלט בקרב הקהילה המדעית, 

בהתבסס על  דוחות היחידה המחקרית של האו"ם אנו נמצאים בחלון הזדמנויות צר ואחרון בו 

לפעול  נותר עשור למנוע תוצאות הרסניות של משבר האקלים, השינוי עדיין אפשרי, אך עלינו

 .במהרה

שינויי האקלים מציבים בפני החברה והפרט אתגרים חסרי תקדים, התמודדות עם מציאות 

 משתנה ותנאי חוסר ודאות. 

המודעות הציבורית בנושא משבר האקלים תופסת תאוצה ועל מערכת החינוך להתאים עצמה 

מבקשים ללמוד  למציאות וללמד את הנושא. התלמידים היום שומעים על הנושא ונחשפים לו,

ולהתייחס אליו, בעוד למורים אין מענה הולם לדרישתם. הנושא מופיע בתכנית הלימודים באופן 

-חלקי בלבד בתחומי דעת נפרדים )לדוגמה גיאוגרפיה, מדעים, אזרחות(, אולם אין חיבור בין

 תחומי כולל. 

בועית על המשבר ועל איטליה וניו זילנד כבר הכריזו כי כלל התלמידים במדינה ילמדו שעה ש

פעילות ציבורית רחבה, שחלקה אף נוגעת ישירות או בעקיפין מתקיימת  קיימות. גם בארץ

במערכת החינוך: "מורים למען אקלים", "הורים למען אקלים", "נוער למען אקלים", תנועות 

בה אך רו הנוער, התארגנויות מדענים מהאוניברסיטאות השונות, ארגוני חינוך סביבתי ועוד

 ככולה פעילות וולונטרית, המתקיימת במידה שונה בחלקים השונים של ישראל .

יש לקחת בחשבון כי העיסוק בנושא מעורר תגובות רגשיות מורכבות, ועל כן יש לאפשר 

לתלמידים לעבד את רגשותיהם ולתת לאלו מקום לביטוי. על כלל תלמידי ישראל להכיר את 

ת האתגרים העומדים בפנינו, להכיר בחשיבות הגדולה של התמונה הרחבה של משבר האקלים וא

 הצורך בשינוי וביכולת שלהם לפעול למען השינוי הזה ולהשפיע על עתידם. 

השינוי הנדרש אינו תיאורטי אלא קונקרטי ומעשי שמחובר לחייהם של התלמידים. היכרות עם 

שרי וקשור ישירות אליהם דרכי ההתמודדות והעשייה הקיימות תמחיש לתלמידים כי השינוי אפ

ולבחירותיהם ותחזק את תחושת המסוגלות והאמונה בדרך. זאת ועוד, מרבית הפעולות הנדרשות 

אינן כרוכות בהכרח בוויתור על חיים טובים, אלא צפויות להיטיב ולשפר את איכות החיים 

בנים שלהם. הדוגמאות לכך רבות; מעבר לאנרגיות מתחדשות וצמצום השימוש בדלקים מאו

יביאו להפחתה בזיהום האוויר ובשיפור הבריאות וכך גם הפחתה בצריכה האישית וסיגול אורך 

 חיים בריא ומקיים יותר.

במדינת ישראל ישנן מערכות אקולוגיות רגישות, העלולות להיפגע ממשבר האקלים. החינוך 

ומגוון ביולוגי לשמירה עליהן מהווה חלק מהפתרון למשבר האקלים. שמירה על שטחים פתוחים 

מאפשרת מרחבי בילוי ופנאי וכן מחזקת את הזיקה הרגשית לטבע ולמקום. צמצום השימוש 

ברכבים פרטיים ומעבר לתחבורה ציבורית, שיתופית, אופניים או הליכה רגלית מפחיתים את זיהום 

ח האוויר, הפקקים ואובדן הזמן ותורמת לבריאות הפיזית והנפשית. למעבר לתזונה מן הצומ

וצמצום צריכת מזון מהחי, כפי שממליצים גם משרד החינוך וגם משרד הבריאות, יש השלכות 

חיוביות על הבריאות וישנם היבטים מוסריים ערכיים הנוגעים לזכויות בעלי חיים. תכנון המרחב 

את זיהום האוויר, העירוני באופן מקיים כולל שתילת עצים ושמירה על ריאות ירוקות, מצמצמים 



י ומאפשרים מפגש עם הטבע והמגוון הביולוגי גם בתוך העיר. יתים את עומס החום העירונמפח

כל אלה הם רק . התייעלות אנרגטית הכוללת בניה ירוקה מביאה לחיסכון בצריכת משאבים ובכסף

חלק מהדוגמאות שהתלמידים יכולים וצריכים להכיר על מנת להבין שהשינוי הוא אפשרי, משתלם 

כיום וההתמודדות עם המשבר טומנת בתוכה גם הזדמנות אמיתית לחיים טובים ומתרחש כבר 

 וצודקים יותר לכולם.      

לשינויי האקלים ותכלול התייחסות  התמודדות והסתגלותבנוסף, יש צורך שהתוכנית תקדם 

של המשבר. כמו כן, הוראת הנושא מזמנת התייחסות לפדגוגיה מוטת עתיד, היבטים ערכיים ל

מקדם משרד החינוך, ופותחת הזדמנות לחדשנות ויזמות חינוכית ערכית, תוך הקניית אותה 

  מיומנויות של לומד עצמאי, ביקורתי ופעיל.

אנו שואפים שבוגרי מערכת החינוך יהיו בעלי מודעות גבוהה לנושא משבר האקלים, יכירו את 

ף יפעלו לעשות זאת ויהוו וא האתגרים ויבינו את משמעותם, יכירו בצורך החשוב לחולל שינוי

 .חלק מהפתרון

על משרד החינוך לקדם מהלך של הכנסת תכנית לימודים מוסדרת ומקיפה, מובנית במערכת 

השעות, שאינה נתונה לבחירתו של מורה זה או אחר. תכנית הלימודים צריכה להיות מבוססת ידע 

עולות מעשיות בבתי הספר ואקטואליה, חשיבה ביקורתית, ביטוי רגשי ואקטיביזם ולהוביל לפ

 בנושא שינויי אקלים.

 הפעולות הנדרשות מחייבות:

הכרזה על שינוי האקלים כנושא חובה לכלל תלמידי ישראל, בהתאמה לגילאים השונים. בחירתו 

והכנסת אלמנטים הנוגעים לשינויי האקלים אל  של נושא שינוי האקלים כנושא שנתי בתשפ"א

 מקצועות לימוד מרובים ככל האפשר.

 על מנת להוציא לפועל תכנית לימודים ראויה ומשמעותית, נדרשים כמה צעדים אופרטיביים:

בה יהיו שותפים אנשי משרד החינוך,  -הקמת וועדת מקצוע קיימות/שינוי אקלים  .1

 מדענים, נציגי ארגונים סביבתיים, אגף שפ"י בעל יסודי. 

 

 ם בישראל.הגדרת הנושא כמקצוע ומתן שעה שבועית במערכת הלימודים לכלל התלמידי .2

 בנושא באופן משמעותי.  הכשרת מורים .3

חומרים עדכניים ורלוונטיים לאור קצב השינויים המהיר, כולל  הקמת אתר המנגיש .4

 תפיסות פדגוגיות ומערכי שיעור לגילאים השונים. 

הכנסת תכנית לימודים למורי התיכון בישראל לאלתר. התכנית פותחה בעבודה של שנים  .5

רת מורים, ופועלת בארץ, בבחירה אישית של מורים. התכנית פותחה על ידי ליעד נים וכוללת הכש

שעות שנתיות לתלמידים, ומלווה את המורים המלמדים. התכנית  33מספקת תכנית לימודים של 

פועלת כבר בגרמניה בהצלחה מרובה. כפיתוח ישראלי, מן הנכון שתועבר בצורה מערכתית 

 במערכת החינוך בישראל.  



 

 על החתום: ארגוני הסביבה

 הארגון הגג של ארגוני הסביב –חיים וסביבה 

 עמותת אקואושן

 מרכז השל

 החברה להגנת הטבע

 הרשת הירוקה

 עמותת צלול

 המועצה לבנייה ירוקה

 מגמה ירוקה

 


