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קישור להנחיות  
לתכנון בתחום  
שינויי האקלים

ישראלמדינת
משרד החינוך

חינוך בתחום 
שינויי האקלים
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שינויי אקלים-רקע |  01



ניתן לקבוע באופן חד , (2021-2022)השישי  IPCC-ח ה"על פי דו•
משמעי ששינויי האקלים הם תוצאה של פעילות אנושית

1.5-2צפויה התחממות גלובלית של , בשני העשורים הקרובים•
אלא אם יירשם צמצום משמעותי בפליטת גזי חממה, מעלות

–שינויי האקלים יגרמו לעלייה בתדירות ובעוצמה של מפגעי טבע •
משקעים כבדים ותקופות  -תנודות קיצוניות במזג האוויר , סופות
החמצת  , הפשרת קרחונים ועליה בפני הים, גלי חום, בצורת

עליה בפגיעות של מערכות אקולוגיות, האוקיאנוסים

מיליארד בני אדם מתגוררים באזורים החשופים למפגעי טבע 3.5-כ•
ברמת הסיכון גבוהה

לאומי ואנרגטי המעצימים את  , החרפת היבטי ביטחון תזונתי•
האתגרים האחרים בתחומים אלו

ולא נוכל לעצור את המגמהאת נקודת המפנהאם לא יחול שינוי מיידי נעבור

שינויי אקלים-רקע |  01



ביטוי עצמי ופעלנות  
((Agency  באמצעות

יוזמות תלמידים ופרויקטים  
של חדשנות לפתרון אתגרי  

הרחבת למידה חוצת  האקלים  
,  אותנטית, תחומים

לפי רעיון גדול ופתרון  
בעיות מהעולם  

האמיתי  

.  ידע מיומנויות וערכים המניעים לפעולה-" ידע עוצמתי"לקידום agencyשילוב הידע עם 
.התנהגות ככלי פדגוגי וכלי להטמעת ערכים המשולבת עם ידע בתחום שינויי האקלים

מטרות החינוך בתחום שינויי האקלים| 01

פיתוח חוסן אישי  
(SEL)וחברתי 

מוכנות לפעולה  
ולהתמודדות עם ההשלכות  

של שינוי האקלים

ערכים , ידעפיתוח
ומיומנויות

תוך עיסוק ישיר בשינויי  
האקלים



כבוד לסביבה וקיימות, לטבעחיבור רגשיפיתוח •

עשיה ופעולה סביבתית•
הגיל הרך

תוך עידוד לעשיה סביבתיתחיזוק ערכי הכבוד לסביבה וקיימות •

,  חובה במדע וטכנולוגיה-ובניית ידע ומיומנויות באופן ספירלי שילוב בתחומי הדעת •
מולדת חברה ואזרחות ובגאוגרפיה אדם וסביבה

יסודי

אדם וסביבהבגאוגרפיה ' יחידת מפתח עצמאית חובה בכיתה ח•

שפה ועוד, אמנויות, בחירה באנגלית, חובה במדע וטכנולוגיה-שילוב בתחומי הדעת •

ח ומעורבות חברתית"של, קהילתי-חינוך החברתי•

חטיבת  
הביניים

ביחידת מפתח חובה כחלק מהמבוא למדעים והשלמה חברתית  הבסיס המדעי•
ועודאמנויות, מדעי החברה-שילוב בתחומי הדעת ; בהשכלה כללית בגאוגרפיה

קהילתי ומעורבות חברתית-החינוך החברתי•

חטיבה  
עליונה

עקרונות| 01
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ב"מגן עד ילמידה באופן ספירלי 
מידע ערכים ומיומנויות לפעולה סביבתית וחברתית

יחידות מפתח  
עצמאיות  

בתחום שינויי  
(IPCC)האקלים 

'  כיתה ח
בגאוגרפיה  

אדם  
וסביבה

'  כיתה י
במבוא  
למדעים  

ובהשכלה  
כללית

שילוב 
בתחומי הדעת 

המגוונים  
(UNESCO)

יחידות  
חובה

יחידות  
רשות

החינוך  
החברתי קהילתי

ח "של
ים"ומשצ

רכזים  
חברתיים

מעורבות 
חברתית

י״ב-גןעל יסודי
בגן וביסודי 

דגש על  
חיבור לטבע

עקרונות| 01



שבט בטבע קבוצה ירוקה

ס על ידי הצוות המחוזי"ליווי ביה•

צירי ההיערכות בביה״ס| 01

ציר  
חשיפת צוות  פדגוגי

בית הספר לנושא
הקמת צוות רב תחומי לבניית  

התוכנית
פיתוח מקצועי

למורים

-הכשרת הרכז חברתי
קהילתי ורכז המעורבות

הכשרת רכז הטיולים  הכשרת המחנכים
ח"ומורי של

הקמת קבוצה ירוקה  
(חברתי קהילתי)

גיבוש שותפים ברשות  
המקומית לצד הצוות המחוזי

הקמת פלטפורמה  
ליוזמות בית ספריות

ציר  
חברתי

ציר  
הקהילה



:  לתלמיד בכל השכבות בנושאשעות בשנה 30להקדיש .  1
'י-ו' משולב בתחומי הדעת וביחידות מפתח בכיתה ח

קהילתי-לצד חינוך חברתי
.להובלהרב תחומי הקמת צוות .  2

בית הספר

נדרש

חומרי הוראה  , תוכנית לימודים מעודכנת
פיתוח מקצועי  , ולמידה חדשים

(ס"מורים לבי3-5)

בית הספר

מקבל

,  ערכים, ה בעלת ידע/תלמיד
מיומנויות המחזיקה בעמדות ופועלת  

בתחום שינויי האקלים
תוצאות

התנהלות מקיימת וקבוצה ירוקה של תלמידים הורים  
ומורים חיבור לרשות ולתנועות הנוער

בית הספר

יקיים ויקדם

בית הספר| 01



כ"סה
30לפחות )

(שעות

שפת  
אם

אנגלית אמנות חינוך  
חברתי

גאוגרפיה  
אדם וסביבה

מדע  
וטכנולוגיה

30 3 3 6 2 10 4

47 5 2 30
יחידת מפתח

10

30 4 3 4 3 10 6

דוגמה להיערכות בית ספרית בחטיבת הביניים|  01

הקניית בסיס  
והנעה לפעולה

מסת החומר 
והנעה לפעולה

העמקה
והנעה לפעולה

שכבה ז׳

שכבה ח׳

שכבה ט׳



(ועדת מומחים)המלצה ראשונית לתכנים בנושא שינוי האקלים 
מיומנויותמושגים לדוגמהנושא כללי

,  מהפיכה תעשייתית, אנתרופוקןהאדם בטבעמעורבות
צריכה, מהפיכה טכנולוגית

(חשיבה מערכתית)אוריינות מדעית 

מהן מגבלות , מהו קונסנזוס מדעי, הידע המדעימהומחקר מדעי
המדע ומדוע להאמין למדע

אוריינות מדיה, מדעיתאוריינות

?  מהו אקלים
?  מהו שינוי האקלים

מה הגורמים לשינוי  
?האקלים

אפקט  , גז חממה, מערכות כדור הארץ, הפחמןמחזור
שינויי  , מאפייני אקלים, גורמי אקלים, החממה
כלכלה, האקלים

אוריינות  ,(חשיבה מערכתית)אוריינות מדעית 
אוריינות  , חשיבה ביקורתית, (נתונים)מתמטית 

מדיה

מהן ההשפעות  
?של שינוי האקלים

,  השפעות ביבשה, תחזיות לגבי שינוי האקלים
, הגירה, התיישבות,מגוון המינים, באוקיאנוסים

תפוצת מחלות, כלכלה
גלובליתאוריינות, (מודלים)אוריינות מדעית 

מהן דרכי ההתמודדות  
עם האפשריות

שינוי האקלים

.  הלאומית והבינלאומית,הקהילתית, ברמה האישית
,  פגיעות התמודדות עם מצבי קיצון, איפחות והסתגלות

אקטיביזם, תכנון עירוני, מדע וטכנולוגיה, חקיקה

הכוונה עצמית  , (עבודת צוות)מודעות חברתית 
התמודדות עם לחץ , הנעה עצמית, ויסות עצמי)

זיהוי רגשות ומסוגלות  )מודעות עצמית ( ומשבר
( עצמית

תוכן| 02
הועדה בתהליך אישור הלשכה המשפטית



פעולות לחשיפה והתמחותתפקיד
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חשיפה והכשרהובמטה  מפקחים במחוזותב

קהילת מנהלים באבני ראשהמנהלי בתי ספר  

חשיפה והכשרהסגני מנהלים  

חשיפה והכשרהיועצות

מסלול התמחות להובלת יוזמות בתחום שינויי האקליםקהילתי-רכזי חינוך חברתי

ם
רי

מו

מורים ביחידות המפתח בתחום  
שינויי האקלים

;  מהקיץאקדמיים החל ובמוסדות השתלמויות בכל הפסגות 
תל אביב' של אונMOOCקורס , התוכנית המשולבת

צוותים בית ספריים רב תחומיים
התוכנית המשולבת שלמשרד החינוך והמשרד להגנת 

ס ובניית תוכנית רב תחומית"עבודה עם צוות ביה: הסביבה

מורים בתחומי הדעת
התמחות-

,  קולנוע ותקשורת, אמנות חזותית: קיץ
מדעי הסביבה, ביולוגיה, מדע וטכנולוגיה

ח ורכזי טיולים"מורי של
הוכשרו לנושא שילוב בפיתוח מקצועי  כל מורי שלח

של רכזי טיולים

והתמחותלימוד,חשיפה: יישום–פיתוח מקצועי | 04
תפקידיםולבעלילמוריםהאקליםשינוייבתחום



: המשך עבודה

,  גות"שיוך לפס, ליווי פדגוגי
הקמת סביבה דיגיטלית 

להשתלמות המורים

45
משתתפים

(מועמדים135מתוך )

מורי מורים בעלי  
תפיסת פיתוח מקצועי 
בתחום ומגוון תוכניות  
למידה המשלבות ידע 
ערכים מיומנויות ויישום

פיתוח מקצועי| 04

הכשרת מובילי ההשתלמויות בתחום שינויי האקלים



חינוך חברתי ביסודי

שילוב בפיתוח המקצועי של 
הרכזים החברתיים

יוזמות תלמידים ישולבו  
בתוכנית למעורבות חברתית  

(ן"בגפמאוגם)בבית הספר 

ח ורכזי טיולים"מורי של

הכשרת מורי שלח ושילוב  
בהכשרת רכזי הטיולים

פיתוח סדנה ייחודית בנושא  
שינויי האקלים

ומנהיגות  צים"משהכשרת 
צעירה

קהילתיים  -רכזים חברתיים
ומעורבות חברתית

מסלול התמחות לבחירה לרכזי  
חינוך חברתי

ציון ימי לוח באורח חיים הבית ספרי  
('וכיובשבוע קיימות , שבט)

במעורבות החברתית הרחבה של 
היזמות החברתית של התלמידים

תנועות הנוער

גיוס רכזי קיימות בתקצוב  
,המשרד להגנת הסביבה
הקמת מחלקות קיימות

ארגוני נוער 15-תנועות ו13-ב

ים"מדצהכשרת נאמני אקלים 

ביצוע יוזמות בסניפים

קבוצה ירוקה

רשת ארצית של : בפיתוח
קהילות בית ספריות 

,  פ עם הרשויות"בשת
מועצות התלמידים והנהגת  
.ההורים הארצית והמקומית

יעסקו בפעילויות סביבתיות  
וביוזמות תלמידים

מתבצע מיפוי קהילות  
חיבור השותפים , קיימות

.  ובניית מתווה פעולה
לפרוייקטמתוכנן אתר 

יישום במסגרות הפעולה מינהל חברה ונוער

לחזק את תחושת השייכות , ן לפעולה/להניע אותם, ות/של התלמידיםagencyטיפוח 
והקהילתיות כדי לקדם בנייה של חוסן רגשי וחברתי

יוזמות תלמידים והחינוך החברתי| 05



חיבור לקהילה| 05

נדרשפעולות עיקריותתחום

נציגי הרשות וארגוני סביבה, מורים, הנהגת ההורים, מועצת התלמידיםהקמת הקהילההקמה

עבודה עם המוביליםניהול קהילהפעילות

משאבים ליוזמותגיוס משאביםמשאבים

תוכן שפותח בקהילותוקליטת לקהילות סיוע בתוכן ניהול תוכןתוכן

פלטפורמה אינטראקטיביתאתרטכנולוגיה

מהלך|  קהילות שומרי טבע  

דוגמה לתבנית יוזמה|  קהילות שומרי טבע  

בית הספרהקהילהתנועת נוערפירוטשכבת גילפעילות

טיול משפחות  
למען חיבור  

לטבע

יסודי  
+

חטיבות

למידה על המערכות  
האקולוגיות העוטפות 

על חוקים  , את העיר
להגנת הסביבה ועל  

דרכי השפעה

להשתתף  , להגיע לטיול
להתחבר  , בתחנות
לדחוף את  , ליוזמות

הילדים לקחת חלק 
בתנועת נוער

לארגן מראש  , בזמן בית הספר או אחה״צ
להזמין את  , את התחנות וההפעלות

המשתתפים לפעילות לטווח בינוני בקן כגון  
להביא  , קומפוסט או סדרת הרצאות לילדים

ציוד היקפי להצלחת האירוע

,  טיול משפחות לטבע הקרוב לעיר
אחראית על תחנת ( ו-ד)כל קבוצה 

או הפעלה לשאר \הסבר ו
ובסוף מעגל שירה  . המטיילים

רב״פוארוחה משותפת בכלים 



לא משאירים את הזבל במרחב הציבורי|אחריות על הפסולת האישית

ידע

ההשלכות של 
השארת פסולת  
אישית במרחב 

הציבורי על עולם 
,  החי והסביבה

תרבות הצריכה

מיומנויות

אוריינות  , הכוונה עצמית
חשיבה , מדעית

חשיבה , ביקורתית
כישורים  , יצירתית

חברתיים ואוריינות  
דיגיטלית

ערכים

,  אחריות סביבתית
, כבוד לסביבה ולאדם

ערבות הדדית

שינוי  
עמדות

יש מי שינקה  "במקום 
אני לא משאיר "ל" אחרי

פסולת כי אני שומרת על 
"הסביבה ואכפת לי

התנהגות

דוגמה אישית ופעולות  
אקטיביסטיות בקהילה

פותח לתוכנית חינוכית ומיושם על ידי מרכזי  -מיכל ציון מאוניברסיטת בר אילן ' יוזמה של פרופ
במטרה להכניס  , החינוך לקיימות במשרד החינוך והמעורבות החברתית, "אשכולות הפיס"המדעים 

שינוי זה צפוי להניח . נורמות ועמדות של כבוד לסביבה ולהתניע תהליך של שינוי בחברה הישראלית
אגף מדעים  )א ולייצוב האקלים "תשתית לשינוי התפיסות הנדרש לשמירה על מערכות כדה

(והמעורבות החברתית
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ם ברומא  "שבע קבוצות תלמידים הציגו את מיזמיהם הסביבתיים בפני נציגי האו
(  משרד החוץ וקק״ל, משרד החינוך)

באמצעות  , אשר חקרו על פסולת אורגנית, אהל שם ברמת גן, תלמידי אשכול הפיס•
.בצפון מקדוניה, של זבוב החייל השחוררימות

אשר חקרו על גידול קנה סוכר  , ש הרצוג בית חשמונאי"עוויסברנקותלמידי תיכון •
.בזמביה, לייצור אתנול לחיטוי בבתי חולים

קמה ירוחם שחקרו על  גידול חגבים כענף חקלאי  ת"אמימדרשייתתלמידי •
.באתיופיה, במשקים פרטיים

תלמידי החממה האקולוגית בעין שמר שחקרו על עדשת מים כמקור לטיהור מים  •
.בקניה, ולחלבון

,  ציאנובקטריהתלמידי עין מאהל שחקרו כיצד לייצב קרקעות חוליות באמצעות •
.בסודאן

שנתי עין גדי שחקרו על טיהור מים באמצעות אבקת זרעי עץ -תלמידי תיכון שש•
.במחנה פליטים בקניה, המורינגה

שחקרו כיצד להפחית זיהום אוויר  , מחודש-באר שבע ' תלמידות מתיכון מקיף א•
.  להודו, מפסולת חקלאית ולייצר נייר אקולוגי מהפסולת

ם"תחרות מיזמים בנושא יעדי האו
ISDG, Israel Sustainable Development



חודש שבט יוקדש להעלאת המודעות לשמירה על הסביבה  
העירוני ובמרחב הפתוחבטבע 

ופעילויות בטבע בנושא קיימות ושינוי האקלים במסגרות החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי סיורים ●
ובשיתוף גופים ירוקים  

של וובינרים בנושא שינויי האקלים הפנינג ●
ו בשבט בדגש מגוון המינים והמשבר האקולוגי ובאורח החיים חברתי קהילתי בשותפות  "יום טציון ●

עם מועצת התלמידים  
בשבטו "הספר וסדר טאירועים בבתי ●

שבט בטבע



היערכות
מינהלית

פעולות תחום

וחינוכיתמינהליתמסמך מדיניות אסטרטגי להיערכות  אסטרטגיה

התאמת  ; פ"רבכלים , הסעים, התייעלות אנרגטית: מיטיגציה
תהליכי רכז לשינויי האקלים

רכש תפעול ולוגיסטיקה

, הצפות, סופות אבק: אדפטציה והתנהלות בעת חירום
גלי חום, שריפות

ביטחון ובטיחות

מבנים מאופסי  , דרישות דירוג אנרגטי, תקן בניה ירוקה עדכני
מעבר לתאורה  , שדרוג מערכות אקלום ישנות, אנרגיה

הצללה, מעטפת מבניםשיפוץ , חסכונית
בניה

ל ליציאה לטיולים והנחיות לחדר מצב"עדכון חוזרי המנכ טיולים

ס"להגהלמפות סיכונים של המשרד חיבור תקשוב

.השפעות נפשיות, השפעה של גלי חום בריאות

חיבוב מזון צמחוני על הילדים, הנחיות לצמצום בזבוז מזון הזנה

הנחיות לנהגים לצמצום פליטות  הסעות


