
על השיעור הגדול בישראל
 

השנה יתמקד השיעור הגדול ביעדי האו"ם העוסקים בשימור ופיתוח סביבות חיים ברות קיימא
המקדמות מימוש זכויות של ילדים ובני נוער החיים בסביבות אלו. פיתוח בר קיימא בישראל

אינו מותרות, אלא הוא חיוני כדי לשפר את רווחתם של הדורות הנוכחיים והעתידיים. 
האנושות מתמודדת כיום עם שני אירועים מאתגרים – מגפת הקורונה ומשבר האקלים. אנו
רואים חשיבות רבה בזכות של הילדים ובני הנוער לקבל מידע הנוגע לשמירה על בריאותם
ורווחתם לנוכח אתגרים אלו. למחנכים תפקיד משמעותי בהובלת הנושא, ובהקניית ההבנה

והידע כי כל מהלך בחיינו קשור למשבר האקלים בכללו. 
בדו''ח IPCC  שפורסם לאחרונה על ידי האו"ם ישנה הסכמה רחבת היקף של מדענים מכל

העולם, כי השפעתו של הגורם האנושי הינה חד משמעית. 
המשבר האקלימי נמצא בעיצומו ומכה בלא רחמנות במרבית מדינות העולם. השלכותיו

ההרסניות מורגשות היטב בעולם כולו ואף באזורנו. המציאות העגומה של משבר האקלים
שהולך ומחמיר, מחייבת אותנו לעשות מעשה כדי לעצור את ההידרדרות. העלאת המודעות
בקרב הציבור, מחדדת את הבנת האירועים העלולים להיות משני עולם, ואת עומק המשבר.
חשוב  להבין שעלנו מוטלת המשימה לדאוג לכדור הארץ - הבית של כולנו. פעילות זו הינה

דוגמה לעשייה אקטיביסטית של ילדה שבחרה לא להתעלם מהמציאות בה כדור הארץ נתון
ולעשות מעשה.

 
דוח האקלים והשפעתו 

דוח האקלים השישי של הפאנל הבין-ממשלתי לשינויי האקלים (IPCC) שהתפרסם בסוף
אוגוסט 2021, קובע כי הקשר בין פעילות האדם, לבין שינויי אקלים גלובליים הוא חד משמעי
וללא עוררין. הדו"ח סוקר את הבסיס המדעי והפיזיקלי לשינויי האקלים, ומספק מידע מדעי
עדכני ואובייקטיבי על שינויי אקלים מעשה ידי אדם ועל ההשלכות והסיכונים הנובעים מכך.
מידע זה משרת את קובעי המדיניות  ב-195 המדינות החברות ב-IPCC ובינן גם ישראל. 234

מדענים השתתפו בכתיבת הדו"ח, שמסכם את הממצאים של יותר מ-14,000 פרסומים
מדעיים. 

 
משאבי טבע (מים, אוויר, מתכות, נפט ועוד) העומדים לרשות בני האדם מוגבלים. בדורות

האחרונים, בהשפעת המהפכה התעשייתית וההתפתחויות הטכנולוגיות, חל גידול באוכלוסיית
האדם והעליה ברמת החיים גבר, השימוש במשאבי הטבע בקצב העולה על הקצב של

התחדשות משאבים אלו. משאבי הטבע נפגעו מזיהומים או שימוש יתר וזמינותם פחתה.  עלינו
ליישם את "מסגרת 10 שנים" של תוכניות לצריכה בת קיימה וייצור. על כל המדינות לפעול,
בהובלת המדינות המפותחות, תוך התחשבות בפיתוח והיכולות של המדינות המתפתחות.

 
ומה אתם הייתם עושים למען שמירה על כדור הארץ?

 


