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                                                                                                                                                                                                 מנהלי המחוזות,  ודלכב

 פ''בתשן בחשו  כ''ג , 12.2010.92' ום  השתתפות תלמידים במצעד האקלים ביונדון: ה

האקלים  צל  ב הביןפרסום  ו  הקשיםאירועי  הפאנל  של  השישי  האקלים  לשינויי -דוח  ממשלתי 

הא   (IPCC)האקלים האקלים  ו"ם  של  משבר  כי  פברור  של  ישירה  תוצאה  והוא  עילות מחריף 

עצור כי נדרשת פעולה מיידית בשנים הקרובות ביותר למתן ול  ניכרמו כן  חמן. כופליטות פ  אנושית

 ת. ממות הגלובליאת ההתח

דול ביותר בישראל  הסביבתי הגהשיא  אירוע  ,  עד האקליםיתקיים מצ  29.10.2021  -ביום שישי ה

לשנה אחת  פונות.  המתקיים  המחוזות  בבקשה   אנו  לב  למנהלי  ספר  לאפשר  בכך, מעוניינים  התי 

 . האקליםלצאת למצעד  

גיבוש קדמי, למלימוד א  המוביל  מלאחינוכי  תהליך  מהווה חלק מבמצעד    תלמידיםה  שתתפותה

, יביעו יאזרח  במעשה  ישתתפולמידי בתי ספר  תאקטיביזם.  לפעולה וועד  קבלת החלטות  ל,  עמדות

השימוש   את  להפחית  אמיתי,  שינוי  לקיים  בקשתם  וקלבדאת  מזהמים  השימוש לים  את  הגדיל 

ידשינוי    –  ותדשבאנרגיות מתח על  והאנרגיהשנתמך  הפעולה .  י המדע העדכני בתחומי האקלים 

נם הרגשי. ההשתתפות בעקבות כך גם את חוסשינוי וגרום לל  ניתןהתלמידים שת  תפיסזק את  תח

לפגוש ו  תודמוקרטי  ת, חברתיתאזרחי,  תערכי  תוך כדי התנסות וחוויהללמוד    תאפשר לתלמידים

 . חברה הישראליתמהים מזרמים אחרים חרזאלצידם 

האקלים   במשבר  כיום  הציבוריעומד  בשיח  בולט  האקלים  לקראת    מקום   מית הבינלאוועידת 

בנוב סקוטלנדזבגל  מברשתתקיים  ממשלתית  ו ל.  גו,  משלחת  יוצאת  תקדים ועידה  חסר  בהרכב 

הממשלה ראש  הנושא,  בהובלת  האנרגיה.  ושרת  הסביבה  להגנת  מקבלי   השרה  היום  מעסיק 

ם רבים בתחום לם ונמצא באופן גובר על סדר היום. משרד החינוך מקדם צעדי החלטות בכל העו

 ה במגוון ערוצים בתהליך הדרגתי מתעצם. ז

 חשיבות העיסוק בנושא.ולמסר משמעותי יהווה  םך לבתי הספר לצאת למצעד האקלי אישור

יכר רבין  כיתחילו לצעוד לו  10:30השעה    כיכר הבימה. יעברו פעילות חינוך עד יגיעו להתלמידים  

 . צרת עם הופעות ונאומיםעל 12:30 -ב יתכנסו שוב . הם אבן גבירול(-וחזרה )שדרות חן 

   האפשרות   את  לו  שיש  האחרון  הדור  גם  אבל  האקלים  שינויי  את  שחווה   הראשון  הדור  נחנוא

 )אובמה ברק) !"  זאת לעצור

 בברכה, 

 פדגוגיתהמזכירות ה, מדעיםאגף  מנהלת, רמאו-גילמור קשת''ר  ד   

 זכירות הפדגוגית , אגף מדעים, המותחינוך לקייממדריכה מרכזת הפלג, ני ח
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 העתקים :

 ת הפדגוגיתירויו''ר המזכ ,סלמירי שליד''ר 

 מטה ההיערכות החינוכית למשבר האקלים במשרד החינוך

 אינה זלצמן, סמנכ"לית ומנהלת המינהל הפדגוגי

 אגף על יסודי, מנהלת דסי בארי

 די , מנהלת אגף יסואתי סאסי

 סיכולוגי ייעוצי עינב לוק, מנהלת אגף בכיר, שירות פ

 


