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   COP27ובפעילויות לקראת ועידת האקלים הבינלאומית השתתפות תלמידים במצעד האקלים 

 
.  COP27שייח שבמצרים ועידת האקלים הבינלאומית  -בתחילת חודש נובמבר תתקיים בשארם א 

משבר   השלכות  עם  בהתמודדות  תעסוק  והיא  האו"ם  של  גדול  בינלאומי  אירוע  היא  זו  ועידה 
האקלים. הועידה מתקיימת על רקע העליה בשיעור ובחומרה של אירועי מזג אוויר קיצוניים ברחבי  

לשינוהופרסום  העולם    ממשלתי  הבין  הפאנל  של  השישי  האו"ם (IPCC) האקליםי  דוח  .  של 
במסגרת הועידה יוקם ביתן ישראלי שהנושא העיקרי בו יהיה חדשנות מדעית וטכנולוגית ובו תוצג  
גם תוכנית משרד החינוך לחינוך בתחום שינוי אקלים. כמו כן יתקיימו פעילויות חינוכיות בשידור  

 . הישיר מהוועיד
הוע לקרא בישראל  ית  יתקיים  האקליםדה  ו'    מצעד  תשפ''  ג' ,    28.10.22ביום  מצעד .  גבחשון 

במטרה לעורר  לקראת ועידת האקלים,  האקלים הוא אירוע שיא רחב היקף המתקיים פעם בשנה  
 מודעות לשינוי האקלים ולקרוא לצמצום הפליטות של גזי חממה.  

התלמידים בתחום זה ולהניעם    מחייב את מערכות החינוך לפעול להעמקת הידע שלמצב האקלים  
. בהתאם לזאת ובהנחיית שרת  שינוי האקליםאת    למתן ולעצורכחלק ממהלך שמטרתו  לפעולה,  

גובשה המשרד  ומנכ"לית  אקלים    תכנית  החינוך  שינוי  בתחום  לחינוך  גם  חדשה  חינוך  הכוללת 
 אנו רואים חשיבות   התוכנית  יישוםלקראת האירועים המתוכננים וכחלק מ.  חברתי והנעה לפעולה

כדי  לבתי הספרבשבוע זה.  לשם כך פותחו חומרי לימוד ייעודיים  תות חינוכייופעילו רבה בקיום
  .ם המתרחשיםיעל רקע האירועים האקטואלילסייע בידם לקיים פעילויות לימודיות 

  . בקישור  - ,  ולחינוך העל יסודיבקישור -  הצעות לפעילויות לחינוך היסודילהלן בקישורים 
המוסד  שלוח נציגות של תלמידים מטעמם, שייצגו את  המעוניינים לבתי הספר  בהקשר זה יצוין, כי  

השתתפות תלמידים בטקסים  "  חוזר מנכ"ל בדבריוכלו לפעול בהתאם ל   במסגרת המצעד   החינוכי 
לפי חוזר זה השתתפות התלמידים  .  בקישור  "ובאירועים ממלכתיים ואיסור השתתפות בהפגנות 

 .אישור ההוריםב מותניתאפשרית אך מהחטיבה העליונה  
  רצונם את  הם להביע  ל המאפשר  אזרחי,  חינוכי  מעשה    משרד החינוך רואה בהשתתפות התלמידים

אמיתי שינוי  האקלים  לקיים  את    בתחום  שניתן    ומחזק  התלמידים  הנעה  שינוי  חוללל תפיסת   .
התנסות וחוויה ערכית,    ולייצר רלוונטיות בלמידה שיש בה  ,את חוסנם הרגשי  עשויה לשפר   לפעולה  

 .אזרחית, חברתית ודמוקרטית
 

 אנחנו הדור הראשון שחווה את שינויי האקלים אבל גם הדור האחרון שיש לו את האפשרות
 ) ברק אובמה)לעצור זאת!" 

 
 ,בברכה

 

 מאור -ד''ר גילמור קשת
 מדעים א' מנהלת אגף 

  המזכירות הפדגוגית
 

 רפאלה בביש 
 תחום שינוי אקלים  רכזתמ

 המזכירות הפדגוגית 
 

 חני פלג 
   חינוך לקיימותרכזת מ

ת המזכירות הפדגוגי 

 : העתקים
 ד''ר מירי שליסל, יו''ר המזכירות הפדגוגית 

 המפמר"ים בתחומים הרלוונטיים 
 איל רם, סמנכ"ל ומנהל מינהל עובדי הוראה 
 חגי גרוס, סמנכ"ל ומנהל מינהל חברה ונוער 

 אינה זלצמן, סמנכ"לית ומנהלת המינהל הפדגוגי 

 המינהל הפדגוגי מירי נבון, סגנית מנהלת  
 קרן רז נצר, מנהלת אגף א' חינוך על יסודי ד"ר 

 חנה ללוש, מנהלת אגף א' חינוך יסודי 
אריה מור, מנהל בכיר לביטחון, בטיחות ושעת  

 חירום 

https://drive.google.com/file/d/14IFm_1aDQ-e9YvaKt_hZ5dg64_IbH9xb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Bfxpgq1WlqOj-xRN7jIMYNQduGUd1emH/view?usp=sharing
https://apps.education.gov.il/mankal/Horaa.aspx?siduri=460

