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 תוכן עניינים
 

 מבוא : 1פרק 

 ותהעולמי מטרותה : 2פרק 

 מטרות ויעדים  

 ותהעולמי מטרותהמלמדים את  עולמייםמחנכים  

 רוחבתפיסות  :3פרק 

 יבה של בתי הספר החדשניים  השראה, אמפתיה, פעולה: ל

 :STEAM-: אמנות בדיוקנאות לומדים

 המוח השמאלי, המוח הימני

 תמיכה והכללה

 פלא

 שיטות הוראה :4פרק 

 סקירה כללית של תכנית הלימודים 

 אלמנטים של למידה רבת עוצמה

 כמנחה של למידהתפקידך 

 מקום הפדגוגיה 

 תוצאות למידה

 קיימא עולמיים-מדדי פיתוח בר שיעורים בפרויקטפרישה של ה :5פרק 

 הגדרת כיתה

 סוגי קבוצות 

 חדשנות

 כלים וטכנולוגיה 
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  קיימא עולמיים-מדדי פיתוח בר שיעורי פרויקט :6פרק 

 עולמייםקיימא -המדדי פיתוח בר : סקירה כללית של1שיעור 

 קיימא עולמיים-המדדי פיתוח ברשל מיפוי מושגים  :2שיעור 

  קיימא עולמיים-מדדי פיתוח ברעיסוק ב: 3שיעור 

 : פתרון 4שיעור 

 : ראיון מומחה5שיעור 

 : הכנת סרט או מצגת6שיעור 

 מצגתפרזנטציה/ תכנוןאו  צילום הסרטו כתיבת הסיפור: 7שיעור 

 והכנה לחגיגה: עריכת סרטים 8שיעור 

 : משוב והכנה לחגיגה9שיעור 

 : חגיגת הלמידה 10שיעור 

 LEGO הרחבות  :7פרק 

    9 ,11 ,6  עולמייםהקיימא -מדדי פיתוח בר: בניית פתרון מים פרואקטיבי: 1שיעור 

    4 ,3 ,16 ,17  עולמייםהקיימא -מדדי פיתוח בר :: משחק תפקידים: יצירת סיפור שכנוע לפעולה 2שיעור 

   15 ,14 ,13  עולמייםהקיימא -מדדי פיתוח בר : : כוחם של שוניות האלמוגים3שיעור 

    5 ,1 ,2 ,10  עולמייםהקיימא -מדדי פיתוח בר ?: העולם אינו שווה: האם זה הוגן4שיעור 

    7 ,16 ,17 ,11  עולמיים הקיימא -מדדי פיתוח בר: : סיוע לאחרים לשפר את הקהילה5שיעור 

   12 ,9 ,7   עולמייםהקיימא - מדדי פיתוח בר: : רובוטים לחיים טובים יותר6שיעור 

   14 ,2 ,15  עולמייםהקיימא -מדדי פיתוח בר !םמי: צמחים הם מדהי 7שיעור 

 Minecraft  הרחבות :8פרק 

 9 ,11 ,6  עולמייםהקיימא -מדדי פיתוח בר: : בניית מתקן לטיפול במים1שיעור 

 4 ,3 ,16 ,17  עולמייםהקיימא -מדדי פיתוח בר: : משחק תפקידים: סימולציה של מצבים ותווים 2שיעור 

 15 ,14 ,13  עולמייםהקיימא -מדדי פיתוח בר !: נופים 3שיעור 

 5 ,1 ,2 ,10  עולמייםהקיימא -מדדי פיתוח בר: ?: העולם אינו שווה. האם זה הוגן4שיעור 

 . 12 ,8 ,7 עולמייםהקיימא -מדדי פיתוח בר: : צור אנרגיה נקייה5שיעור 
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 1פרק 

 מבוא

כיום, כוכב הלכת שלנו ואנשיו עומדים בפני אתגרים מרחיקי לכת בעולם: שינויי אקלים, עוני ורעב, חוסר  

שפעמים רבות התקשורת חושפות . אף על פי כו'בית ו יסרוח מהשכלה איכותית, אי שוויון בין המינים, 

  יודעים מעט מאוד עלאלה, אנו עדיין  אתגריםולהתעמת עם קיומם של  יםעדהיות ומאפשרת לנו לאותנו 

 .הפחות על איך לפתור אות  עודוהיקפי התופעה  

  שנתנו 2030שנת ל. עם מפת הדרכים רבערך נתפס כבעל פתרון בעיות יצירתי כיום, בעולם בו אנו חיים, 

כדי להבטיח חיים    צורכיהםקיימא של האו"ם, אנשים עובדים על זיהוי ברור של -מטרות הפיתוח בר

ובים יותר עבור כולם. רבים מתחילים להבין בצורה ברורה יותר את האתגרים, לראות בריאים, בטוחים וט

 .לשאול את השאלות החשובות שיכולות להוביל לשינויו אותנו כעולם אחד

כיצד להתמודד עם אתגרים אלה? עבורנו כקבוצה של אנשי חינוך עולמיים, אנו מאמינים שהפתרון טמון  

 .בחינוך

במטרה   ,מחויביםו מחנכים עולמייםקבוצה קטנה של ארגנו הת, בשיתוף עם מכון ג'יין גודול, 2018בשנת 

דרך טובה יותר לילדי   ,לגרום לשינוי חיובי בחייהם של תלמידים ברחבי העולם. ביקשנו ליצור דרך חדשה

 . מעוררות מחשבה ומניעות לפעולההעולם לעסוק בלמידה באמצעות חוויות 

,  ותפדגוגי פרקטיקות המיטב ה מאחדים את (the Innovation Lab Schools) פר החדשנייםבתי הס

הן   ,הטכנולוגיה והלמידה כדי לתמוך בתלמידים לחשוב באופן ביקורתי על ההשפעה שיש להם על העולם

שהרעיונות שלו מוערכים   בתוכנית יראהכל תלמיד המטרה היא שברמה המקומית והן ברמה הגלובלית. 

  10שיעורים באמצעות חוויית למידה של את ההתלמידים נתמכים על ידי מנחה מחנך המנחה  . ונחוצים

קיימא באמצעות עדשת חקר, חדשנות, חשיבה עיצובית  -כדי לבחון את מטרות הפיתוח בר ,חודשים

 .ויזמות

וות עולמי של מעצבי הוראה, בעלי רקע  צ שנוצרה על ידי תכנית לימודים זוהי , ותהעולמי מטרותהספר 

, מנהיגות חינוכית, מחקר חינוכי ועבודה מחויבת בתחומי מדעי החברה, המדע,  הכיתה בעשיר בהורא

בתי כל משאב עבור כהורחבה לבתי ספר החדשניים ו . התוכנית נוצרההאמנות, הטכנולוגיה והאוריינות

 .םבכל מקום ברחבי העולשמעוניין לקחת חלק בה, ספר 

, מורים ותלמידים  מדדי פיתוח בר קיימא העולמייםפרוייקט , בתי ספר החדשניים : יחדאם ננקוט פעולה 

 !. בואו נתחיל .יותר  בר קיימאולהשיג עתיד שליו   נוכלרחבי העולם כל ב
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  או עקוב אחר  www.innovationsdglab.com -ב ובקרבתי הספר החדשניים כדי ללמוד עוד על 

@SDGLabSchools . 

  

http://www.innovationsdglab.com/
https://twitter.com/SDGLabSchools
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 2פרק 

 ותהעולמיהמטרות 

 

לפיתוח בר קיימא",  2030, במסגרת מסמך שכותרתו "המרת העולם שלנו: סדר היום 2015בשנת 

 .הוצגה תכנית שמטרתה להביא לפתרון הבעיות המורכבות והדחופות ביותר שאנו מתמודדים איתן

לשמר ולהגן על  שמטרתו(http://bit.ly/2I9ExlI) מסמך מסודר  וזה. שלנותוכנית פעולה  הינוסדר יום זה 

 .עתידנו

לה  ו נקבעה על ידי האו"ם (או מטרות גלובליות (עולמייםה פיתוח בר קיימאה דדי מ , ידועה בשםתוכניתה

מציע יעדים ברורים ומדידים עבור מדינות ואזרחים להגיב לקריאה לפעולה כדי   מטרה. כל מטרות 17

 .2030של שנת  מטרותלעמוד ב

קיימא: כלכלי, חברתי -פיתוח ברהעל פני שלושת ממדי הפרוסים יעדים  169המטרות מספקות  17 

 זו בזו ובלתי ניתנות לחלוקה.  ותוסביבתי. המטרות, על פי סדר היום, קשור

  ,הספציפית שלוהחינוך יש לו את המטרה ש. ועל אף העולם הזהאזרחי  כולנו,המטרות הן באחריות 

לממש יוני חהם חלק  ,המורים והתלמידים, הכיתות, כל חינוך איכותי, כל בתי הספר :4מטרה מס'

 . 2030 שנתעד להמטרות  17בהצלחה את 

 . בהמשך ותמטרות פיתוח בר קיימא רשומ 17
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 מטרות ויעדים

 צורותיו ובכל מקום   מיגור העוני על כל 

בכל מקום. היעדים הם  ושואפת לשים קץ לעוני בכל צורותיו מטרה זו 

 :כדלקמן

 

, לחסל את העוני הקיצוני עבור כל האנשים בכל מקום,  2030עד  1.1

 ליום.  1.25$חיים על פחות מ שאנשים מדד: 

 

הגברים, נשים וילדים    את כמות  חציל, להפחית לפחות  2030עד    1.2

 בכל הגילאים החיים בעוני על כל מידותיו על פי ההגדרות הלאומיות.

 

 עד . ואמצעים לכל ותת נאותויישום מערכות הגנה חברתי  1.3

 הפגיעים. ולהשיג כיסוי משמעותי של העניים  2030-ל

 

, יש לוודא שלכל הגברים והנשים, בפרט העניים והפגיעים, זכויות שוות למשאבים 2030עד שנת  1.4

הכלכליים, וכן גישה לשירותים בסיסיים, בעלות ושליטה על קרקעות וצורות אחרות של רכוש, ירושה,  

 משאבי טבע, טכנולוגיה חדשה ושירותים פיננסיים חדשים.

 

העניים ואלה במצבים פגיעים ולהקטין את החשיפה שלהם ואת  , לבנות את החוסן של2030עד  1.5

 הפגיעות לאירועים קיצוניים הקשורים לאקלים ולזעזועים ואסונות כלכליים, חברתיים וסביבתיים אחרים. 

 

להבטיח גיוס משמעותי של משאבים ממגוון מקורות, לרבות באמצעות שיתוף פעולה משופר בפיתוח,    .א.1

על מנת לספק אמצעים הולמים וצפויים עבור המדינות המתפתחות, ובפרט המדינות המפותחות ביותר,  

 ליישם תוכניות ומדיניות לסיום העוני בכל ממדיו. 

 

ה הארצית, האזורית והבינלאומית, המבוססת על אסטרטגיות ברמלביטוי יצירת מסגרות מדיניות  .ב.1

 , כדי לתמוך בהשקעות מואצות בפעולות לחיסול העוני. במגדרותומכות תומכות בעוני 
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התזונתי של כלל    מיגור הרעב, ושיפור הביטחון 

 האוכלוסיות 
תזונה , שואפת לשים קץ לרעב, להשיג ביטחון תזונתימטרה זו 

 :קיימא. היעדים כוללים-משופרת ולקדם חקלאות בת

 

שימת קץ לרעב והבטחת הגישה של כל בני  2030. עד לשנת 2.1

במיוחד העניים ואנשים המצויים במצבים פגיעים, לרבות   –האדם 

 .למזון בטוח, מזין ומספק במהלך השנה כולה –ילדים 

 

עד   .צורותיה, שימת קץ לתת התזונה על כל 2030עד לשנת . 2.2

, השגה של מטרות הזוכות להסכמה בינלאומית בנוגע לפגיעה בגדילה בקרב ילדים שגילם  2025לשנת 

 .פחות מחמש, וכן מתן מענה לצרכים התזונתיים של נערות מתבגרות, נשים הרות ומניקות ואנשים מבוגרים

 

רני מזון הפועלים בקנה מידה  , הכפלה של הפרודוקטיביות החקלאית וההכנסות של יצ2030עד לשנת  .  2.3

קטן, במיוחד נשים, ילידים, חקלאים משפחתיים, מגדלי בקר ודייגים, לרבות דרך גישה בטוחה ושוויונית  

לאדמה, משאבים פרודוקטיביים נוספים, ידע, שירותים פיננסיים, שווקים והזדמנויות להוספת ערך  

 .ותעסוקה מחוץ לחווה

 

הבטחת מערכות בנות קיימא של ייצור מזון והטמעה של שיטות עבודה חקלאיות  , 2030עד לשנת . 2.4

בטוחות שמגדילות את הפרודוקטיביות והייצור ואשר מסייעות בשימור האקוסיסטמה, מגבירות את יכולת 

ההסתגלות לשינויים אקלימיים, למזג אוויר קיצון, לבצורת, לשיטפונות ולאסונות אחרים ואף משפרות באופן  

 .וגרסיבי את איכות הקרקע והאדמהפר

 

, שימור הגיוון הגנטי של זרעים, צמחים מעובדים, בעלי חיים מתורבתים וזני הבר  2020עד לשנת  2.5

הקשורים בהם, לרבות דרך מאגרי זרעים וצמחים מגוונים המנוהלים ביציבות ברמה הארצית, האזורית 

במשאבים גנטיים ובידע המסורתי המשויך אליהם    והבינלאומית, והבטחת גישה לתועלות שמקורן בשימוש

 .תוך שיתוף הוגן של תועלות אלה, בהתאם להסכמות בינלאומיות

 

הגדלת ההשקעה, בין היתר שיתוף פעולה בינלאומי מוגבר, בתשתית הכפרית, מחקר חקלאי ושירותי    . 2.6

יגבירו את הקיבולת היצרנית החקלאית הרחבה חקלאיים, פיתוח טכנולוגי ומאגרים של צמחים ומקנה אשר  

 .במדינות המתפתחות, ובמיוחד בארצות הפחות מפותחות

 

תיקון ומניעה של מגבלות ועיוותים הקשורים במסחר בשווקים החקלאיים של העולם, לרבות דרך  . 2.7

פוף  מניעה מקבילית של כל צורות הסבסוד של הייצוא החקלאי ושל כל אמצעי הייצוא במידה שווה, ובכ

 .למנדט של ועידת דוחא

 

הטמעת אמצעים שיבטיחו תפקוד נאות של שוקי המזון ושל נגזרותיהם, וכן הבטחת גישה מהירה  .2.8

לנתוני השוק, לרבות מידע הקשור במאגרי מזון, על מנת לסייע בהגבלת התנודתיות הקיצונית של מחירי  

  .המזון
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 .הגילאים עבור בני כל    קידום בריאות ואיכות חיים 

ה יבאוכלוסישואפת להבטיח חיים בריאים ולקדם רווחה מטרה ה

 :. היעדים כולליםכולה

 
  70-, הורדת אחוז תמותת התינוקות לפחות מ2030עד שנת . 3.1

 .לידות חיות 100,000עבור כל 

  
, מיגור מוות שניתן למניעה של תינוקות וילדים  2030עד שנת . 3.2

 .מתחת לגיל חמש

 
, מיגור מגפת האיידס, שחפת, מלריה, ומחלות  2030שנת עד . 3.3

 .טרופיות שהוזנחו ומלחמה בדלקת הכבד, מחלות זיהומיות העוברות במים, ומחלות מועברות אחרות

 
באמצעות הימנעות   (NCDs) הפחתה בשליש תמותת עוברים ממחלות שאינן מדבקות  2030עד שנת    . 3.4

 .ורווחהוטיפול וקידום בריאות נפשית 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 אלכוהול.תרופות נרקוטיות ושימוש מזיק בסמים, כולל שימוש בוהטיפול בלהגביר את פעולות המנע . 3.5

 
 .ההרוגים והפצועים ברחבי העולם כתוצאה מתאונות דרכים, להפחית בחצי את 2020עד שנת . 3.6

 
, להבטיח גישה כוללת לשירותי מין ופריון, ובכלל זה לתכנון משפחה, מידע וחינוך,  2030עד שנת . 3.7

 .והשילוב של בריאות הפריון לתוך האסטרטגיות והתוכניות הלאומיות

 
הגנה מפני סיכונים כלכליים, גישה לשירותי בריאות ובכלל זה  ,(UHC) להשיג כיסוי רפואי עולמי. 3.8

 .חיוניים איכותיים, וגישה לרפואה חיונית בטוחה, יעילה, איכותית וברת השגה, וחיסונים לכל

 
, להפחית באופן משמעותי את מספר מקרי המוות והמחלות בשל כימיקליים מסוכנים 2030עד שנת . 3.9

 .וכן זיהומי אוויר, מים, ואדמה

 
 .חיזוק יישום תוכנית המסגרת של האמנה בנושא פיקוח על טבק בכל המדינות, לפי הנדרש. 3.10

 
תמיכה במחקרים ופיתוח חיסונים ותרופות עבור מחלות מדבקות ומחלות שאינן מדבקות אשר . 3.11

ת משפיעות בעיקר על מדינות מתפתחות, מתן גישה לרפואה חיונית ברת השגה וחיסונים, בהתאם להצהר

 דוחא אשר מאשררת את הזכות של מדינות מתפתחות להשתמש עד תום בתנאים שנקבעו בהסכמי

TRIPS בנוגע להגנה על בריאות הציבור, ובפרט, לספק גישה לתרופות לכולם. 
 

להגדיל באופן משמעותי את המימון לבריאות ואת הגיוס, הפיתוח, האימון וההחזקה של כוח עבודה   .3.12

 -SIDS.וב-LDC-הבריאות במדינות מתפתחות, בעיקר בלמערכת 

 
חיזוק היכולות של כל המדינות, במיוחד מדינות מתפתחות, לאזהרה מוקדמת, הפחתת סיכונים, . 3.13

 וניהול כנגד סיכוני בריאות לאומיים וגלובאליים 
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וקידום הזדמנויות    שוויוני ,  הבטחת חינוך איכותי 

 .בכל הגילאים  , האוכלוסייה  לכלל   מידה ל 

שואפת להבטיח חינוך איכותי כולל ושוויוני ולקדם הזדמנויות  המטרה  

 למידה לכל החיים. היעדים כוללים:

 
, להבטיח כי כל הבנים והבנות משלימים השכלה 2030עד שנת  .  4.1

יסודית ועליונה הניתנת בחינם, והיא שוויונית ואיכותית, דבר אשר 

 .לתוצאות למידה רלוונטיות ויעילותיוביל 

 
, להבטיח שלכל הבנים והבנות תהיה גישה 2030עד שנת . 4.2

להתפתחות הילד, טיפול וחינוך ראשוני איכותיים כך שהם יהיו  

 .מוכנים להשכלה יסודית

 
מקצועי, על , להבטיח גישה שוויונית לכל הנשים והגברים לחינוך בר השגה טכני, 2030עד שנת . 4.3

 .תיכוני, כולל אוניברסיטאי

 
, להגדיל באופן משמעותי את מספר הצעירים והמבוגרים, בעלי המיומנויות רלוונטיות,  2030עד שנת  .  4.4

 .ובכלל זה יכולות טכניות ומקצועיות, שהם מועסקים כעובדים במשרות מכובדות והתמחויות

  
בחינוך ולהבטיח גישה שווה לכל רמות ההשכלה וההתמחות , למגר את הפערים 2030עד שנת . 4.5

 .המקצועית עבור האוכלוסייה החלשה, ובכלל זה אנשים בעלי מוגבלויות, ילידים וילדים במצבים פגיעים

 
, להבטיח כי כל הצעירים וחלק משמעותי מהמבוגרים, הן גברים והן נשים יהיו בעלי  2030עד שנת . 4.6

 .לות נומריותיכולות קרוא וכתוב ויכו

 
, להבטיח כי כל הלומדים רוכשים את הידע והכישורים הנדרשים לשם קידום פיתוח  2030עד שנת . 4.7

באמצעות חינוך לפיתוח בר קיימא וסגנון חיים בר קיימא, זכויות אדם, שוויון בין המינים,    בין היתרבר קיימא,  

קידום תרבות של שלום ללא אלימות, אזרחות בינלאומית, והערכה של מגוון תרבותי ושל תרומה תרבותית 

 .לפיתוח בר קיימא

 
יות, ולשני המינים ומספקים סביבת בניה ושדרוג של מתקני חינוך שהם מותאמים לילדים, בעלי מוגבלו.  4.8

 .חינוך כוללנית ויעילה, בטוחה ולא אלימה, לכולם

 
, להגדיל באופן משמעותי את מספר המלגות למדינות מתפתחות ובמיוחד למדינות  2020ד שנת . ע4.9

הכשרה הכי פחות מפותחות, איים קטנים ומדינות אפריקאיות, עבור רישום להשכלה גבוהה, ובכלל זה 

כניות טכניות, הנדסה ומדע במדינות מפותחות ומדינות מתפתחות  ומקצועית, וטכנולוגיות תקשורת, ת

 .אחרות

שיתוף פעולה  ע"יהמורים המוסמכים, ובכלל זה  כמות, להגדיל באופן משמעותי את 2030עד שנת . 4.10

 .ותחות ואיים קטניםבינלאומי להכשרת מורים במדינות מתפתחות, במיוחד במדינות הכי פחות מפ
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 . והעצמת נשים וילדות   חתירה לשוויון מגדרי 

להשיג שוויון מגדרי ולהעצים את כל הנשים פים שואבמטרה זו 

 היעדים כוללים: והבנות. 

 

 . מיגור כל צורות האפליה כנגד נשים ונערות בכל מקום. 5.1

 
הפרטי  מיגור כל צורה של אלימות כנגד נשים ונערות במרחב . 5.2

 .והציבורי, ובכלל זה סחר, ניצול מיני וכל סוג של ניצול אחר

 
מיגור כל התנהגות פוגענית, כגון נישואים של ילדים או נישואים .  5.3

 .בכפייה והטלת מומים באברי מין נשיים

 
 .קביעת נורמות חוקיות לקידום שוויון מגדרי והאדרה נשית לכל אישה ובת בכל הרמות. 5.4

 
הבטחת השתתפות נשית מלאה ויעילה והזדמנויות שוות להנהגה נשית בכל רמות קבלת ההחלטות . 5.5

 .בחיים הפוליטיים, הכלכליים והציבוריים

 
הבטחת גישה בינלאומית לשירותי בריאות עבור מין ופריון וזכויות לפריון כמוסכם בהתאם לתוכנית . 5.6

 .סמכי ההחלטות של הכנסים בנושאופלטפורמת בייג'ין לפעולות ומ ICPD הפעולה של

 
כמו גם גישה לבעלות על אדמות ,  רפורמות על מנת לתת לנשים זכויות שוות למשאבים כלכליים  קידום.  5.7

 .וסוגי רכוש אחרים, שירותים פיננסיים, נחלות ומשאבי טבע, בהתאם לחוקים המקומיים

 
 .על מנת לקדם העצמת נשים ICT טכנולוגיותהגברת השימוש בטכנולוגיות מאפשרות, ובעיקר  . 5.8

 
אימוץ וחיזוק מדיניות מבוססת וחקיקה ברת אכיפה לקידום שוויון בין המינים והעצמת נשים ונערות  . 5.9

 .בכל הרמות
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ותשתיות    הבטחת זמינותם של משאבי מים 

 .  קיימא- באופן בר   תברואתיות וניהולם 

קיימא של מים  -בהבטחת זמינות וניהול בר תמתמקדמטרה זו 

 ותברואה לכולם. היעדים הם כדלקמן: 

 

, השגת גישה עולמית שוויונית למי שתיה 2030עד לשנת . 6.1

 .בטוחים וברי השגה לכל

 

, השגת גישה לתברואה והיגיינה הולמים  2030עד לשנת . 6.2

מתן   ושוויוניים לכל, ומיגור התופעה של עשיית צרכים בחוץ, תוך 

 .תשומת לב מיוחדת לצרכים של נשים ונערות במצבים רגישים אלה

 

, שיפור איכות המים על ידי הפחתת זיהום, מיגור שפיכת הפסולת והקטנה למינימום 2030עד לשנת  .  6.3

של שחרור כימיקליים וחומרים מסוכנים, ובכך לחתוך בחצי את אחוז השפכים הלא מטופלים ובסופו של  

 .הגדלת המחזור והשימוש מחדש של המים באופן גלובאלידבר 
 

, הגדלה משמעותית של היעילות בשימוש במים בכל המגזרים והבטחה לשפכים ברי  2030עד לשנת  .  6.4

קיימא ואספקה של מים נקיים על מנת להתמודד עם בצורת, ובכך להביא להפחתה של מספר האנשים 

 .הסובלים ממחסור במים

 

, הטמעה של ניהול מקורות מים משולבים בכל הרמות, כולל באמצעות שיתוף פעולה  2030לשנת  עד    . 6.5

 .חוצה גבולות, לפי הנדרש

 

, הגנה ושימור של מערכות אקולוגיות הקשורות במים, ובכלל זה הרים, יערות, ביצות,  2020עד לשנת  .  6.6

 .נהרות ואגמים

 
הפעולה הבינלאומי ותמיכה בבניית יכולות למדינות מתפתחות , הרחבת שיתוף 2030עד לשנת  .6.7

בנושאים הקשורים בפעילות מים ותברואה, ובכלל זה התפלה, יעילות מים, טיפול במי שפכים וטכנולוגיות  

 .מחזור ושימוש מחדש במים

 

 .תמיכה וחיזוק ההשתתפות של קהילות מקומיות בניהול שיפור המים והתברואה .6.8
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האוכלוסייה   בטחת אספקתה של אנרגיה לכלל ה 

 .שווה לכל נפש   באופן אמין ובמחיר 

להבטיח גישה לכל אנרגיה סבירה, אמינה, בת  במטרה זו שואפים

 .קיימא ומודרנית לכולם

 

, יש להבטיח גישה אוניברסאלית לשירותי אנרגיה  2030עד   . 7.1

 .סבירים, אמינים ומודרניים 

 

של רכיב האנרגיה המתחדשת בתמהיל  תמשמעותיהגדלה . 7.2

 .2030האנרגיה הגלובאלית עד לשנת 

 

 .2030הכפלת שיעור השיפור הגלובאלי ביעילות אנרגיה עד לשנת . 7.3 

 

, העצמת שיתוף הפעולה הבינלאומי על מנת לאפשר גישה למחקרים וטכנולוגיות 2030עד לשנת . 7.4

גיה מתחדשת, יעילות אנרגיה, וטכנולוגיות מתקדמות ונקיות יותר  בנושאי אנרגיה נקייה, ובכלל זה אנר

 .לדלקים מאובנים, וקידום השקעות בתשתית אנרגיה ובטכנולוגיות אנרגיה נקייה

 

, הרחבת התשתיות ושדרוג הטכנולוגיות לאספקת שירותי אנרגיה מתקדמים וברי 2030עד לשנת  .7.5

 . SIDS-ו LDCs ותקיימא לכל במדינות מתפתחות, במיוחד במדינ
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ובר קיימא,    קידום צמיחה כלכלית באופן מתמשך 

 לכל רובדי האוכלוסייה   והבטחת תעסוקה הולמת 

קיימא, תעסוקה -צמיחה כלכלית מתמשכת, מכילה ובת המקדמתמטרה 

 מלאה ופורה ועבודה הגונה לכולם. היעדים כוללים: 

 
לנסיבות הלאומיות, ובפרט  שימור הצמיחה הכלכלית לנפש בהתאם . 8.1

 .תמ"ג לשנה לכל הפחות במדינות הכי פחות מפותחות 7%צמיחה של 

  
השגת שיעור גבוה יותר של פריון כלכלי באמצעות גיוון, שדרוג טכנולוגי  .  8.2

 .ותמריצים לעבודה שוניםבאמצעות מתן דגש למגזרים  וחדשנות

 
בפעילויות יצרניות, יצירת מקומות עבודה הוגנים, יזמות,  קידום מדיניות הקשורה לפיתוח התומכת . 8.3

יצירתיות וחדשנות, ומעודדת יצירה וצמיחה של מיזמים קטנים מאוד, קטנים, ובינוניים ובכלל זה גישה 

 .לשירותים כספיים

 
של יעילות המשאבים הגלובאליים בצריכה ויצירה, ושאיפה לבצע  2030שיפור מתמיד עד שנת . 8.4

שנתית לצריכה ברת קיימא ויצרנות    10-ן צמיחה כלכלית לבין פגיעה בסביבה בהתאם לתוכנית ההבחנה בי

 .בהובלת המדינות המפותחות

 
, להשיג תעסוקה מלאה ויצרנית ועבודה הוגנת לכל הגברים והנשים, ובכלל זה לצעירים 2030עד שנת  .  8.5

 .הואנשים בעלי מוגבלויות, ותשלום שווה לעבודה בעלת ערך שוו

 
 ., הפחתה משמעותית של אחוז הצעירים שאינם מועסקים, במסלולי לימוד או הכשרה2020עד שנת  .  8.6

 
נקיטת צעדים מיידים ויעילים להבטיח את האיסור והמיגור של התנאים הגרועים ביותר בעבודת ילדים,  .  8.7

צורותיה ובכלל זה גיוס ושימוש בילדים  הפסקת העסקת ילדים בכל  2025מיגור כפיית עובדים, ועד שנת 

 .חיילים

 
הגנה על זכויות העובדים וקידום סביבת עבודה בטוחה ומוגנת עבור כל העובדים, ובכלל זה מהגרים, .  8.8

 .במיוחד נשים מהגרות, והעובדים העובדים בעבודות מסוכנות

 
קיימא אשר יוצרת מקומות עבודה,  , לתכנן ולהטמיע מדיניות לקידום תיירות ברת 2030עד שנת . 8.9

 .ומקדמת תרבות ומוצרים מקומיים

 
הגדלת הקיבולת של מוסדות כספיים מקומיים לשם עידוד והרחבת הגישה לשירותים בנקאיים, . 8.10

 .ביטוחיים וכלכליים לכולם

 
באמצעות ובכלל זה  ,  LDC  הגדלת העזרה לתמיכה במסחר עבור מדינות מתפתחות, במיוחד מדינות  .8.11

 .LDC  תוכנית המסגרת לשיפור השילוב למדינות
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 ILO Global-, פיתוח והפעלת אסטרטגיה גלובאלית להעסקת צעירים והטמעת ה2020עד שנת . 8.12

Jobs Pact. 

 

ועידוד חדשנות    פיתוח תשתיות עמידות ואיכותיות 

    .ויזמות 

קיימא ולעודד חדשנות.  -תשתיות עמידות, לקדם תיעוש כולל וברבניית 

 כוללים: עולמייםהקיימא -מדדי פיתוח ברהיעדים שלנו עבור 

 

פיתוח תשתיות איכותיות, אמינות, ברות קיימא ועמידות, ובכלל זה .  9.1

תשתיות מקומיות וחוצות גבולות, לתמוך בצמיחה הכלכלית וברווחה,  

 .השגה ושוויונית לכלבדגש על גישה ברת 

 

להגדיל באופן משמעותי את חלקה של התעשייה  2030קידום תיעוש מכליל ובר קיימא, ועד לשנת . 9.2

 .LDCs-בהעסקה ובתמ"ג, בהתאם לנסיבות הלאומיות, ולהכפיל את חלקה ב

 

לשירותים  הגדלת הגישה של תאגידים תעשייתיים קטנים ואחרים, במיוחד במדינות מתפתחות, . 9.3

 .השווקים פיננסיים, ובכלל זה אשראי בר השגה, והשילוב שלהם לתוך

 

, שדרוג התשתיות ושיפור התעשיות על מנת להפוך אותן ליותר ברות קיימא, לצד  2030עד שנת . 9.4

גידול ביעילות השימוש במשאבים ואימוץ נרחב של טכנולוגיות נקיות וידידותיות לסביבה והליכים 

 .תעשייתיים, כל המדינות לוקחות חלק בהתאם ליכולות שלהן בהתאמה

 

שיפור המחקר המדעי, שדרוג היכולות הטכנולוגיות של המגזר התעשייתי בכל המדינות, במיוחד . 9.5

 עידוד מו"פ חדשני והגדלת מספר עובדי המו"פ לכל מיליון אנשים   2030במדינות מתפתחות, ועד שנת 

 .והוצאות המו"פ של המגזר הפרטי והציבורי %X-ב

 

סיוע בפיתוח תשתיות ברות קיימא ועמידות במדינות מתפתחות באמצעות תמיכה כלכלית, טכנולוגית  .  9.6

 . SIDS-ו LDCs, LLDCs ,וטכנית משופרת למדינות אפריקאיות

 

מתפתחות, ובכלל זה על ידי הבטחת תמיכה בפיתוח טכנולוגיות, מחקר וחדשנות מקומיים במדינות . 9.7

 .סביבת מדיניות התנהגותית עבור, בין היתר, שונות תעשייתיות והוספת ערך לסחורות

 

ושאיפה לספק גישה אוניברסלית וברת השגה לאינטרנט  ICT-הגדלה משמעותית של הגישה ל .9.8

 .2020עד לשנת  LDCs במדינות
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 .ובתוכן בין מדינות    השוויון - צמצום אי 

 מדינות. היעדים כוללים:האי שוויון בין האת ם צמצהמטרה ל

 

להשיג באופן הדרגתי ומתמשך צמיחה  יש  ,  2030עד לשנת    .10.1

הממוצע על מ המוחלשות, ותאוכלוסימ 40%-לוהתקדמות 

 .הלאומי

 

, העצמת וקידום הכוללנות החברתית,  2030עד שנת . 10.2

קשר לגיל, מין, לקויות, גזע,  כלכלית ופוליטית של הכלל ללא 

 .אתניות, מקור, דת או סטאטוס כלכלי או אחר

 

הבטחת הזדמנויות שוות והקטנת חוסר השוויון של  . 10.3

התוצאות, ובכלל זה באמצעות ביטול חוקים, מדיניות ונהגים מפלים וקידום חקיקה, מדיניות ופעולות  

 .נאותות בהקשר זה

 

 .כלכלית, שכר והגנה חברתית והשגת שוויון רב יותר לאורך זמןאימוץ מדיניות . 10.4

 

שיפור הרגולציה ופיקוח על השווקים והמוסדות הכלכליים בעולם וחיזוק ההטמעה של רגולציה . 10.5

 .כאמור

 

הבטחת ייצוג וקול משופרים למדינות מתפתחות בקבלת החלטות במוסדות כלכליים גלובאליים  . 10.6

 .בינלאומיים ופיננסיים על מנת לקיים מוסדות יותר יעילים, אמינים, אחראיים ולגיטימיים

 

הקלה על הגירה ומעבר של אנשים מסודר, בטוח וקבוע, באמצעות, בין היתר, הטמעה של מדיניות  . 10.7

 .הגירה מנוהלת היטב
 

מתפתחות, במיוחד המדינות הכי פחות  הטמעת עקרונות של טיפול מיוחד ושונה למדינות . 10.8

 . WTO-מתפתחות, בהתאם להסכמי ה

 

ותזרים פיננסי, ובכלל זה השקעות זרות ישירות, למדינות בהן הצורך הוא גדול, במיוחד   ODA עידוד.  10.9

 .בהתאם לתוכניות הלאומיות שלהן ,LLDCs-ו ,SIDS ,מדינות אפריקאיות ,LDCs מדינות

 

- וביטול פרמיום שעלותו גבוהה מ  3%-, הפחתת עלויות עסקאות ההגירה לפחות מ2030עד שנת  .  10.10

5%. 
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שערים ויישובים יהיו    קידום הסביבה העירונית, כך 

 .הקבוצות בחברה   ויכילו את כל   חוסן   בטוחים, בעלי 

 , בטוחים, עמידים ובר קיימא.  מכליליםערים וישובים אנושיים ל  הפיכת

 יעדים שהוצגו כ: 

 

, להבטיח גישה לכל למגורים ושירותים  2030עד לשנת . 11.1

 .בסיסיים הולמים, בטוחים וברי השגה, ושדרוג שכונות עוני

 

, מתן גישה למערכות תחבורה בטוחות, ברות  2030עד לשנת . 11.2

הבטיחות בדרכים, בייחוד  השגה, נגישות וברות קיימא לכל, שיפור 

באמצעות הרחבת התחבורה הציבורית, עם מתן תשומת לב מיוחדת לצרכים של אלה הנמצאים במצבים 

  .פגיעים, נשים, ילדים, אנשים בעלי מוגבלויות ואנשים מבוגרים

 

אנושית יכולת לתכנון וניהול התיישבות וה, שיפור העיור המכליל ובר הקיימא 2030עד לשנת . 11.3

 משתתפת, משולבת ובת קיימא בכל המדינות.

 

 .חיזוק המאמצים להגנה ושמירה על התרבות והמורשת העולמית. 11.4

 

של  %Y-, הפחתה משמעותית של מספר האנשים שנפטרו ושהושפעו והקטנה ב2030עד לשנת . 11.5

הקשורים במים, בדגש על הגנה על הפסדים כלכליים לתמ"ג אשר נוצרו בשל אסונות, ובכלל זה אסונות 

 .עניים ואנשים הנמצאים במצבים פגיעים

 

, הפחתת ההשפעה הסביבתית המשמעותית לנפש של ערים, ובכלל זה על ידי מתן  2030עד לשנת  .  11.6

 .תשומת לב מיוחדת לאיכות האוויר וניהול עירוני ואחר של פסולת

 

אוניברסלית לשטחים בטוחים, מכלילים ונגישים, ירוקים וציבוריים,  , מתן גישה 2030עד לשנת . 11.7

 .במיוחד עבוד נשים וילדים, אנשים מבוגרים ואנשים בעלי מוגבלויות

 

תמיכה בקשרים חיוביים כלכליים, חברתיים וסביבתיים בין אזורים עירוניים, פריפריאליים, וכפריים   .11.8

 .האזוריתעל ידי חיזוק תוכנית הפיתוח הלאומית ו

 

המאמצות ומטמיעות מדיניות ותוכניות   מספר הערים וההתיישבויות , הגדלה של2020עד לשנת . 11.9

משולבות כלפי כוללנות, יעילות במשאבים, הפחתת שינויי האקלים והתאמה אליהם, עמידות בפני אסונות,  

, הפחתת סיכונים באסוןסנדאי לפיתוח והטמעה בהתאם לניהול הוליסטי של סכנות מאסונות על פי תוכנית  

 .בכל הרמות

 

פחות מפותחות, בכלל זה דרך סיוע פיננסי וטכני, לבניינים ברי קיימא ועמידים  תמיכה במדינות הכי  .  11.10

 .המנצלים חומרים מקומיים
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 וייצור בר קימא   קידום דפוסי צריכה 

 :קיימא. היעדים כוללים-דפוסי צריכה וייצור בר קידום

 
שנתית של התוכניות לגבי   10-הטמעת תוכנית המסגרת ה.  12.1

כל המדינות הנוטלות חלק,   ,(10YFP) ומוצרים ברי קיימאצריכה  

כאשר מדינות מפותחות מובילות, תוך שהיכולות וההתפתחות 

 .של המדינות המפותחות נלקח בחשבון

 
, השגת ניהול בר קיימא ושימוש יעיל של 2030עד לשנת . 12.2

 .משאבי טבע

 
המזון פסולת כמות את  להוריד בחצי, 2030עד לשנת . 12.3

העולמית לנפש ברמת השיווק וברמת הצרכן, והפחתת אובדן מזון לאורך תהליך הייצור ושרשרת האספקה 

 .ובכלל זה אובדן לאחר האסיף

 
, השגת ניהול סביבתי נכון של כימיקלים וכל הפסולת לאורך החיים שלהם בהתאם 2020לשנת עד . 12.4

ורה משמעותית את שחרורם לאוויר, למים ולאדמה על  לתוכניות עבודה בינלאומיות מוסכמות ולהפחית בצ

  .מנת למזער את ההשפעות ההרסניות שלהם על הבריאות והסביבה

 
, הפחתה משמעותית של ייצור האשפה באמצעות מניעה, הפחתה, מחזור ושימוש  2030עד לשנת . 12.5

 .מחדש

 
אטלנטיות, לאמץ נהגים ברי קיימא ולהטמיע מידע  עידוד חברות, במיוחד חברות גדולות וטרנס . 12.6

 .בנושא קיימות לתוך מערכות הדיווח שלהן

 
 .קידום נהלי רכש ציבוריים ברי קיימא אשר הינם בהתאם למדיניות וסדרי עדיפות לאומיים. 12.7

 
והמודעות  , להבטיח כי אנשים בכל מקום בעולם הם בעלי המידע הנדרש 2030ד לשנת ע. 12.8

 .להתפתחות ואורח חיים ברי קיימא תוך הרמוניה עם הטבע

 
תבניות  לקדםתמיכה במדינות מתפתחות לחיזוק היכולות המדעיות והטכנולוגיות שלהן על מנת  .12.9

 .יותר וייצור ברי קיימא
 

קיימא אשר יוצרת פיתוח והטמעה של כלים לפיקוח על השפעות של פיתוח בר קיימא לתיירות בת    .12.10

 .משרות, מקדמת תרבות ומוצרים מקומיים

 
בהתאם לנסיבות המקומיות, באמצעות תכנון מחדש ים  דלקי מאובנים שאינן יעיל  סיבסוד שלייעול  .  12.11

  .של מיסוי וביטול אותן סובסידיות פוגעניות
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בשינויי האקלים    נקיטת צעדים מידיים למאבק 

 . ו ובהשפעותי 

פעולות למאבק בשינויי אקלים   טונקלאדם ליעד זה קורה 

של האו"ם בנושא שינויי   האמנמכירה בוהשפעותיו. מטרה זו 

בין ממשלתי למשא ומתן ה הבינלאומית העיקרי, פורוםכאקלים 

 תגובה העולמית לשינויי אקלים. היעדים הם כדלקמן:בנושא ה

 

אקלימיים  חיזוק החוסן והיכולת ההסתגלותית למפגעים . 13.1

 ואסונות טבע בכל המדינות.

  

הטמעת מדדים של שינויי אקלים למדיניות, אסטרטגיות . 13.2

 .ותכנון לאומי

 

שיפור החינוך, העלאת מודעות ויכולת הצמצום של שינויי האקלים על ידי אנשים ומוסדות, התאמה,  .  13.3

 .הפחתת השפעה ואזהרה מוקדמת

 

העברה יחד של  למטרה של   UNFCCC-שנלקחה על ידי המדינות המפותחות ליישום ההתחייבות  .  13.4

מכל המקורות על מנת להידרש לצרכים של המדינות  2020ביליון דולר ארה"ב שנתיים עד לשנת  100

המתפתחות בהקשר של פעולות לצמצום משמעותי ושקיפות ביישום ושימוש מלא בקרן האקלים הירוקה  

 .דם האפשריבאמצעות ההיוון שלה בהק

 

תוך מתן  ,LDC קידום מנגנונים להעלאת היכולות לתכנון וניהול יעילים של שינויי האקלים, במדינות  .13.5

 .דגש לנשים, צעירים וקהילות מקומיות וכאלה הנמצאות בשוליים
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בר קיימא    חיים מתחת למים: שימור ושימוש 

 .ימיים ובמשאבים    באוקיינוסים, בימים 

באוקיינוסים, בים ובמשאבים הימיים שלנו לפיתוח  שימושו שימור

 :הם יםמוצעה יעדיםה .קיימא-בר

 
, מניעה והקטנה משמעותית של הזיהום 2025עד לשנת . 14.1

הימי מכל סוג, במיוחד מפעילויות שמקורן באדמה, ובכלל זה זיהום 

 .שפכים וזיהום תזונתי

 
ניהול בר קיימא והגנה על המערכת , 2020עד לשנת . 14.2

האקולוגית של הים והחופים על מנת להימנע משינוי מהותי לרעה, 

ובכלל זה על ידי חיזוק העמידות שלהם, ונקיטת פעולות לשיקומם,  

 .לשם השגת אוקיינוסים בריאים ויצרנים 

 
 .שיתוף פעולה מדעי בכל הרמותהקטנה וטיפול בהשפעות של החמצת האוקיינוסים, כולל באמצעות  .  14.3

 
, פיקוח יעיל על הקציר, ומיגור תופעת הדייג המרובה, דייג בלתי חוקי, בלתי מפוקח  2020עד לשנת  .  14.4

ונוהגי דייג הרסניים והטמעה ויישום של תכניות מבוססות מדע לניהול, על מנת לשקם  (IUU) ובלתי מדווח

כל הפחות לרמה אשר יכולה להפיק תשואה בת קיימא את מלאי הדגים בזמן הקצר ביותר האפשרי ל

 .מרבית כפי שנקבע על ידי מאפיינים ביולוגיים 

 
אחוזים מאזורי החוף והים, בהתאם לחוקים לאומיים   10, שימור של לפחות 2020עד לשנת . 14.5

 .ובינלאומיים ובהתבסס על המידע המדעי הטוב ביותר הקיים

 
צורות מסוימות של סובסידיות דייג התורמות לכושר יתר ולדיג יתר, לבטל  , לאסור 2020עד . 14.6

סובסידיות התורמות לדיג בלתי חוקי, שלא הוצג ובלתי מפוקח, ונמנעים מלהכניס סובסידיות חדשות כאלו, 

תוך הכרה באותו טיפול מיוחד והבדל מיוחד ויעיל לפיתוח ופחות מפותח. מדינות צריכות להיות חלק  

 י ממשא ומתן הסובסידיות על ארגון הסחר העולמי. אינטגרל

  
התועלת הכלכלית למדינות המתפתחות באיים הקטנים ולמדינות הפחות  ת, הגדל2030עד שנת . 14.7

קיימא של דייגים, חקלאות עופות  -קיימא במשאבים ימיים, כולל דרך ניהול בר-מפותחות משימוש בר

 ותיירות. 

 
הטכנולוגיה הימית, תוך התחשבות בקריטריונים  ושיתוף  יכולת מחקר    פיתוח הידע המדעי,  לת  להגד.  14.8

נוגרפית הבין ממשלתית להעברת טכנולוגיה ימית, על מנת לשפר את בריאות  יוההנחיות של הוועדה האוקי

האוקינוס ולהעצים את תרומת המגוון הביולוגי הימי לפיתוח מדינות מתפתחות, בפרט מדינות מתפתחות  

 מדינות פחות מפותחות.באי קטן ו

 
 .מתן גישה לדייגים קטנים למקורות ושווקים ימיים .14.9
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קיימא באוקיינוסים ובמשאבים שלהם על ידי יישום החוק הבינלאומי  -ר השימור והשימוש ברופ יש .14.10

קיימא באוקיינוסים  -המספק את המסגרת החוקית לשימור ושימוש בר, UNCLOS -מכפי שמשתקף 

 ". רוצים עתיד שאנחנוב"  158ובמשאבים שלהם, כפי שנזכר בפסקה 

  

 ושימוש מושכל בהם.    החיים על פני האדמה: הגנה

הגנה של מערכות אקולוגיות באדמה, שחזורן וקידום שימוש בר  

קיימא בהן, ניהול בר קיימא של יערות, מאבק נגד מדבור, עצירה  

  . והפיכה של הריסת קרקעות, עצירת האבדן של מגוון ביולוגי

 היעדים כוללים: 

 

קיימא -, יש להבטיח שימור, שיקום ושימוש בר2020עד . 15.1

במערכות אקולוגיות יבשתיות ושירותיהם, בפרט יערות, אדמות  

רטובות, הרים ויבשות, בהתאם להתחייבויות על פי הסכמים  

 בינלאומיים. 

 
להגדיל באופן משמעותי את הייעור    .קיימא של כל סוגי היערות-, לקדם יישום של ניהול בר2020עד  .  15.2

 ברחבי העולם. 

 
מדבור, בצורת  מ אלה הפגועות, כולל פגועהאדמה  קם, להילחם במדבור, לש2030עד שנת . 15.3

 עם קרקעות נטולות הדברה. להשיג עולם  ולשאוף ושיטפונות

 
לוגי שלהן, על מנת , יש להבטיח שמירה על מערכות אקולוגיות בהרים, כולל המגוון הביו2030עד . 15.4

 קיימא.-לשפר את יכולתן לספק יתרונות החיוניים לפיתוח בר

 
נקוט בפעולה דחופה ומשמעותית להפחתת השפלה של בתי גידול טבעיים, עצירת אובדן המגוון  . 15.5

 , הגנה ומניעה של הכחדת מינים מאוימים. 2020הביולוגי ועד שנת 

 
תרונות הנובעים משימוש במשאבים גנטיים וקידום גישה הולמת  לקדם שיתוף הוגן ושוויוני של הי. 15.6

 .תלמשאבים כאלה, כפי שהוסכם בינלאומי

 
התייחס הן לביקוש  לוסחר במינים מוגנים של חי וצומח ו צייד לא חוקילנקוט פעולה דחופה לסיום . 15.7

 והן להיצע של מוצרי טבע בלתי חוקיים. 

 
הכנסת והפחתה משמעותית של השפעתם של מינים חייזרים  , נקוט אמצעים למניעת 2020עד . 15.8

 פולשים על מערכות אקולוגיות יבשתיות ומים ושליטה או מיעוט המינים העדיפים. 

 
ב ערכים של מגוון מערכות אקולוגיות ומגוון ביולוגי בתכנון לאומי ומקומי, תהליכי  ו, שיל2020עד . 15.9

 פיתוח, אסטרטגיות להפחתת עוני וחשבונות. 

 
והגדלה משמעותית של משאבים פיננסיים מכל המקורות על מנת לשמר ולהשתמש במגוון  ההזז .15.10

 .הביולוגי ובמערכת האקולוגית באופן בר קיימא
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הזזה של משאבים משמעותיים מכל המקורות ובכל הרמות על מנת לממן ניהול בר קיימא של  .15.11

למדינות מתפתחות לניהול בר קיימא של יערות, ובכלל זה לשם שימור  יערות, ולספק תמריצים הולמים 

 .וייעור 

 
העצמת התמיכה העולמית למאמצים למלחמה בצייד וסחר של מינים מוגנים, ובכלל זה על ידי   .15.12

 .הגדלת היכולת של קהילות מקומיות ללכת לכיוון של הזדמנויות בנות קיימא לפרנסה

 

מקדמות הכלה    שוחרות שלום אשר קידום חברות  

 .קיימא - פיתוח בר   חברתית למטרות 

 בנייתלצדק לכולם, ו נגישותפיתוח חברות שלוות ומכילות,  קידום

מוסדות אפקטיביים, אחראים ובונים מוסדות מכילים בכל הרמות. 

 היעדים כוללים: 

 

ם באופן משמעותי את כל צורות האלימות ושיעורי  ומציצ . 16.1

 המוות הקשורים בכל מקום.

 

 . אלימות נגד ילדיםסוגי הסיום התעללות, ניצול, סחר וכל . 16.2

 

 והבינלאומית ולהבטיח גישה שווה לצדק לכולם.ם שלטון החוק ברמה הלאומית וד יק. 16.3

 

השבתם וק תזרימי הכספים והנשק הבלתי חוקיים, חיז שלם משמעותי ומצי , צ 2030עד שנת . 16.4

 בכל צורות הפשע המאורגן. לחימהוהחזרתם של נכסים גנובים ו

 

 השחיתות והשוחד על כל צורותיהם. של ם באופן מהותי ומצ יצ. 16.5

 

 סדות יעילים, אחראים ושקופים בכל הרמות.פיתוח מו. 16.6

 
 .הבטחת קבלת החלטות אחראית, מכלילה, משתתפת ומיוצגת בכל הרמות. 16.7

 
 ק השתתפות של מדינות מתפתחות במוסדות השלטון העולמי. ו זיוח ההרחב. 16.8

 
 ., מתן זהות חוקית לכל, ובכלל זה מרשם לידות2030עד שנת . 16.9

 
גישה ציבורית למידע והגנה על החופש הבסיסי, בהתאם לחקיקה לאומית והסכמים  הבטחת . 16.10

 .בינלאומיים

חיזוק המוסדות הלאומיים הרלוונטיים, לרבות באמצעות שיתוף פעולה בינלאומי, לבניית יכולת  .16.11

 בכל הרמות, בפרט במדינות מתפתחות, למניעת אלימות ולחימה בטרור ופשע. 

 
 .יפה של חוקים ומדיניות שאינם מפלים לפיתוח בר קיימאקידום ואכ .16.12
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 . לקידום היעדים   חיזוק שיתופי פעולה 

לחזק את אמצעי היישום ולהחיות מחדש את השותפות העולמית 

 הם: מוצעים היעדים  הקיימא. -לפיתוח בר

 מימון

חיזוק גיוס המשאבים המקומיים, כולל באמצעות תמיכה  .17.1

במדינות מתפתחות, לשיפור היכולת המקומית בינלאומית 

 .סים וגביית הכנסות אחרותילגביית מ

מדינות מפותחות יישמו באופן מלא את ההתחייבויות  . 17.2

הרשמיות שנתנו לסיוע בפיתוח, ובכלל זה ההתחייבויות של 

  אחוזים של 0.7מדינות מפותחות רבות להשגת יעד של 

ODA/GNI  (  / סיוע פיתוח רשמי )ההכנה הלאומית של התורם

למדינות הכי פחות מפותחות; אנו מעודדים   ODA/GNI אחוזים של 0.20עד  0.15-למדינות מתפתחות ו

למדינות הכי   ODA/GNI אחוזים של 0.20לשקול קביעת מטרה לספק לכל הפחות  ODA-את ספקי ה

 .פחות מפותחות

 .קורות רביםס משאבים כספיים נוספים למדינות מתפתחות ממוגי . 17.3

לטווח הארוך באמצעות מדיניות מתואמת  הסדרי החזרת חובותע למדינות מתפתחות בהשגת וסי. 17.4

הקלה וארגון מחדש של החובות, לפי הצורך, וטיפול בחובות החיצוניים של מדינות ,  שמטרתה לטפח מימון

 ה.מצוקהעניות להפחתת 

 .מפותחותפחות מדינות קידום השקעות עבור  דיניותמ יישוםו  אימוץ .17.5

 טכנולוגיה

ר שיתוף  ופי ש .שיתוף הפעולה האזורי והבינלאומי בנושא גישה למדע, טכנולוגיה וחדשנות שיפור. 17.6

 .הידע בתנאים מוסכמים, באמצעות תיאום בין מנגנונים קיימים, בפרט ברמת האו"ם

הפיתוח, ההעברה וההפצה של טכנולוגיות צליליות לסביבה למדינות מתפתחות בתנאים   קידום . 17.7

 .נוחים

הפעלה מלאה של בנק הטכנולוגיה ומנגנון בניית יכולות מדע, טכנולוגיה וחדשנות עבור המדינות . 17.8

ע  והגברת השימוש בטכנולוגיות המאפשרות, בפרט טכנולוגיית מיד 2017המפותחות לפחות עד שנת 

 .ותקשורת

 בניית יכולות

ת במדינות מתפתחות לתמיכה ווממוקד ותר התמיכה הבינלאומית ליישום בניית יכולות יעילופיש. 17.9 

 .קיימא-כל יעדי הפיתוח בראת בתוכניות לאומיות ליישום  

 מסחר

ושוויונית תחת  כללים, פתוחה, לא מפלה -צדדית אוניברסלית, מבוססת-מערכת סחר רבקידום . 17.10 

 .ארגון הסחר העולמי, לרבות באמצעות סיום משא ומתן במסגרת סדר היום לפיתוח של דוחא
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יצוא של מדינות מתפתחות, במטרה להכפיל את חלקן של המדינות הפחות  במשמעותי  תהגדל.17.11

 .2020מפותחות מהיצוא העולמי עד 

בור כל המדינות הפחות מפותחות, בקנה אחד מימוש יישום מתואם של גישה לשוק פטור ממכס ע.  17.12

כי כללי מקור מועדפים החלים על יבוא ממדינות   העם החלטות ארגון הסחר העולמי, לרבות על ידי הבטח

 .גישה לשוקל הלהקל תרומהפחות מפותחות יהיו שקופים ופשוטים ו

 סוגיות מערכתיות

 לכידות המדיניות והמוסדות

 .כלכלית העולמית, כולל דרך תיאום ולכידות המדיניות-המקרוחיזוק היציבות . 17.13

 .  חיזוק לכידות המדיניות לפיתוח בר קיימא. 17.14

כבדו את מרחב המדיניות והמנהיגות של כל מדינה לקבוע וליישם מדיניות למיגור העוני ופיתוח  . 17.15

 .קיימא-בר

 בין בעלי עניין רביםשותפויות 

  ותאינטרסים המגייסות קיימא, בתוספת שותפויות רב-השותפות העולמית לפיתוח ברר ופ יש. 17.16

קיימא בכל -ידע, מומחיות, טכנולוגיה ומשאבים פיננסיים, כדי לתמוך בהשגת יעדי פיתוח בר ותומשתפי

 .המדינות, בפרט במדינות מתפתחות

ת בחברה, תוך התבססות על חוויות פרטיות ואזרחיו-עידוד וקידום שותפויות ציבוריות, ציבוריות. 17.17

 .ואסטרטגיות משאבים של שותפויות

 מידע, פיקוח ואחריות

תמיכה בבניית יכולות למדינות מתפתחות, כולל המדינות הפחות מפותחות  הר ופי, ש2020עד . 17.18

זמנת ומדינות מתפתחות באיים קטנים, כדי להגדיל משמעותית את הזמינות של נתונים באיכות גבוהה, מתו

ואמינה המתחלקים לפי הכנסה, מין, גיל, גזע, אתניות, מצב נדידה, מוגבלות, מיקום גיאוגרפי ותכונות  

 .אחרות הרלוונטיות בהקשרים לאומיים

מוצרים    פו, הקמת יוזמות לפיתוח אמצעים להתקדמות בפיתוח בר קיימא אשר יחלי2030עד לשנת  .  17.19

   .סטית במדינות המתפתחותבכושר היכולת הסטטי כומקומיים, ויתמ
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 יים עולמה  יעדים מלמדים את ה מחנכים עולמיים 

  יחד  חוברים יים,עולמה יעדים הלקידום  עשייה עידודמורים, שמבינים את תפקידם בהעלאת המודעות ו

לתוכניות לימודים, יוצרים פרויקטים בכיתה ומצטרפים    יעדים. הם קושרים את ההיעדים העולמיים ללמד את  

 .  עשייהו פעולות הסברהאחרים בפעולה קולקטיבית באמצעות  מחנכים עולמייםל

 

,  זההעולמיים ה יעדיםשיעורי ספר ה לקראתלמסע  בהכנהלהצטרף אלינו, למחנכים העולמיים,  םהחלטת

 הבאות:  פעולות שושללהתחיל ב כםאנו מזמינים את

 (. http://bit.ly/2Wvnka3) עולמיים ה היעדיםהזה להכיר את  בוידאו הקצר: צפו ?המה והלמה .1

 . )http://www.teachsdgs.org( בטויטר  #TeachSDGs אחר עקבו: ?האיך .2

את התמונה  פו. הוסכםבכיתה של מו. פרסהעולמיים היעדים 17את הכרזה של ועכשיו: הדפיסו  .3

 , משפחה, עמיתים וחברי הקהילהכםאותה היום עם חברי פוושת כםלחתימת הדוא"ל של

(material-https://www.un.org/sustainabledevelopment/news/communications) . 

 

 

  

http://bit.ly/2Wvnka3
http://bit.ly/2Wvnka3
http://www.teachsdgs.org/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/news/communications-material
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 3פרק 

 .חופשו , סביבהזמינות : שוויון, רוחב תפיסות 

ויש לו קופי אנאן, חתן פרס נובל לשלום בגאנה ומזכ"ל האו"ם לשעבר, אמר כי "החינוך הוא זכות אנושית 

 .  " דמוקרטיה, ופיתוח אנושי בר קיימאהחופש, האבני היסוד של  בסיסובנות. שאדירה להעוצמה ה את

שוויוני הוא זכותו של כל תלמיד ללא ו עם אנאן; חינוך איכותי מסכים( nsdglab.cominnovatio) צוותה

, וכך גם החופש והדמוקרטיה  תערערמקיימא -התייחסות לגבולות גיאוגרפיים. בהיעדר חינוך, פיתוח בר

 שלנו.

 

(. עם זאת, לפני שהמטרות הללו  קיימא עולמיים-פיתוח בר מדדי ) 4 כמטרה מספרחינוך איכותי מופיע 

 ,UDHRבהצהרה האוניברסלית בדבר זכויות האדם )  נכללנקבעו על ידי האומות המאוחדות, חינוך איכותי  

Human Rights Committee, 1948),  של מסמך  26על פי סעיףUDHR: 

  

סודי יהיה חובה. חינוך  לכל אדם הזכות לחינוך. החינוך יהיה חופשי, לפחות בשלבים הבסיסיים. חינוך י(  1)

 הכישרון., וההשכלה הגבוהה תהיה נגישה לכל אחד על בסיס לכל דורש יהיה זמין טכני ומקצועי 

 

 החינוך הכבוד לזכויות האדם ולחירויות היסוד.  ובחיזוקהתפתחות האישית האנושית ב יטפלהחינוך ( 2)

ויעמיק את פעילות האומות   דתותאו  קבוצות גזעניותיקדם הבנה, סובלנות וידידות בין כל העמים, 

 המאוחדות לשמירת השלום.

 

 להורים זכות מוקדמת לבחור את סוג החינוך שיינתן לילדיהם. ( 3)

 

 

 

 

 

 

  

https://innovationsdglab.com/team.html
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 פעולה: ו השראה, אמפתיה

 Innovation Lab Schools))בתי הספר החדשניים  הלב של
 

נועדו לספק גישה לחינוך איכותי וחינוך    אלהקיימא וזכויות אדם, בתי הספר  -לאורך הרצף לקראת פיתוח בר

חינם למיליוני לומדים ברחבי ארצות רבות ויבשות מרובות. החוויות המשותפות בין המורים והתלמידים  

 יקדמו למידה לכל החיים ויבנו קהילה באמצעות אמפתיה ומרחב משותף. 

 
בסופו של דבר במצבים שבהם נדרשת יפגשו , מבחינה אקדמית וחברתית, הם יתבגר דור הצעירככל שה

הדרך הנכונה היא זו של אהבה, חמלה,  -פעולה. אנו מאמינים כי צעירים יבחרו בדרך הנכונה בכל מקרה 

ולת של אנשים  סובלנות, וטוב. המידה שבה המין האנושי יוכל לקיים את עצמו תהיה תלויה במידת היכ

צעירים להזדהות עם אחרים. האמפתיה, אם כן, היא מרכיב הכרחי הן ביצירת מרחב למידה פונקציונלי והן  

 לכן חייבים ללמד אמפתיה . בעיצוב אנשים צעירים; 

 
שהתמקדה בזיכרון    תמסורתיה  למידהמה  , בשונה, אמפתיה מוטמעת בתהליך הלמידההאלההספר    יבתב

פיתוח אופי. כאשר מודלים של הוראה מטפחים מרחב המאפשר לתרגל אמפתיה ולעודד  המנעו ושינון

רגשית, סביר להניח שהלומדים יתחברו אל בני גילם, סביבתם וקהילתם. קשר זה -התפתחות חברתית

, כגון עוני, שינויי אקלים  יםובין אם לאומי ים, בין אם מקומיאתגרייםמניע את בני הנוער לפעול על רקע 

סטודנטים, עיין בפרויקטים הבאים: פרויקט אקלים, פרויקט  ות הילות בנות קיימא. לדוגמאות של פעולוק

קיימא  - המדדי פיתוח בר https://innovation)ההבדלים בבני אדם כמו חדשנות, או פרויקט ה

 (. -projects.htmlקיימא עולמיים -תוח בר המדדי פי/lab.comעולמיים

 

, ומשאבים אחרים. הלומדים  LEGOמחשבים ניידים, חיבור לאינטרנט, מוצרי ב מצוידים אלה בתי ספר 

 , חשיבה עיצובית וקיימות.  STEAMדגש על ביים עולמיעדים היעסקו בתוכניות מותאמות אישית עם 

תחומי  והתמחויות עלי בממדינות שונות תוכניות הלימודים הן תוצר של שיתוף פעולה עולמי בין מחנכים 

 .  שוניםתוכן 

, על המנחה לוודא בבתי הספר האלהשל הלומד התנסות בעוד שהמדע והטכנולוגיה הם חלק גדול מה

 בעל תונחה על ידי מחנך מקומי    כיתה בבית ספר כזה,גמישה, רלוונטית למשתתפים. כל    תהיההלמידה  ש

  עולמיות מורים ותלמידים ברחבי העולם. היכולת ליצור קשר עם עמיתים מרחבי הקהילות ה עם קשרים

  של התלמידים לרב תרבותיות  ם בהיחשפותה שכן שלנו מבטיחה שאמפתיה היא מרכזית בתהליך הלמיד

 סובלנות.וד הדדי ויפתחו כב

 
יתר על כן, באמצעות הטכנולוגיה והאמנות, התלמידים מתחברים עם מטרות הפיתוח בר קיימא בדרכים  

המוטיבציה הפנימית של  להגביר אתכדי  יםשלושה מרכיבים הכרחי -ערך, ותועלת  תובעלאותנטיות, 

חקר  תוך כדי עשייה ותוך  מאפשר לתלמידים ללמוד  ,  (PBL)  יםפרויקט  תהלומדים. מודל הלמידה המבוסס

מספר מערכות נתונים  שינוי אקלים, הלומדים עשויים לעקוב אחר  בנושא  . לדוגמה, בשיעור  עלמושגים  של  

עבור הלומדים    מרחבכזה נוצר  למידה  מודל  ב.  אחראו    פרזנטציה ,  קצר  את ממצאיהם באמצעות סרט  יציגוו

 לחגוג את הצמיחה שלהם.לפעילים ו, להפוך למעורבים

 

 

 

 

https://innovationsdglab.com/sdg-projects.html
https://innovationsdglab.com/sdg-projects.html
https://innovationsdglab.com/sdg-projects.html
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 נגישות

 שוויון 

 הכללה

 חופש

 . באופן אקראי ומרשאפשר לים אלה לא סתם מיל

כך . רחב הלמידהמאת הלומדים ב לראותניתן עדשה שדרכה כקו מנחה, או כמסגרת, כשקול כל מונח 

  ולמד יבדרך זו  . מכיל,  ברחבי העולם יקבלו גישה לחינוך איכותי, שוויוניהלומדים בבתי ספר החדשניים 

 .ות יותרלהפוך את הקהילות שלהם לטובהנוער בני 

 

 STEAM))  מתמטיקהבאומנויות ובהנדסה, בטכנולוגיה, במדעים, : בדיוקנאות לומדים 

 

 (.STEAM) הנדסה, אומנויות ומתמטיקהמדעים, טכנולוגיה,  שלהטבע הוא ביטוי 

כל הדרכים היפות בהן מדע, טכנולוגיה, הנדסה, אמנות לתזכורת פיזית ויומיומית כוורת היא 

 .ומתמטיקה הם פונקציות זה של זה

 
שוכבים  , רעפים סימטריים לחלוטין ,משושיםממורכבת הכוורת נתייחס למבנה ה גיאומטריהבשיעורי 

פועלות יחד כקהילה לטובת הכלל. הדבורים ל נתייחס שיעורי החברהבבתוך מצולעים ומשולשים.  

נוצצים בזהב ומספקים גם יופי   הכוורת, מוצרים המוגמרים שלנתייחס לבריאות האומנות והשיעורים ב

 וגם הזנה מתוקה. 

 

במספר   ,לחקור לעומק מושגים מסוג זה, STEAM-ה דרך, מספקים את החופש חדשנייםבתי הספר 

. זה גם מבטיח גישה הוליסטית  Roots & Shootsשיעורי פיתוח בר קיימא ושיעורי בדרכי חשיבה 

ת של הלומד, הכישרונות שלו וכן את תחומי הצמיחה  יויותר ללמידה המערבת את כל מערך המיומנו

ולשפר את הגביר את תחושות ההצלחה, ו למסוגל לחקור באופן שעוזר ל הלומדמכיוון ש, ושל

ההערכה העצמית, וכך גם המושגים העצמיים האקדמיים שלהם. יתר על כן, גישה זו מסייעת לשמור 

 .קולו עצמתבאמצעות ה הלמידה ממוקדת תלמיד תעל הסביב

 

ן ייצוגים חזותיים של  התבקשו לשרטט את מרחב הלמידה שלהם. להלPBL -לומדים שהתנסו בה

שלושה אמנים חוקרים. ראו כל דיוקנאות כנתון איכותי לתמיכה פרי יצירה של  האלה,סביבות ה

 .במודלים שהוזכרו עד כה
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 מוח שמאלי, מוח ימני: 1תמונה 
 

  -צד שמאלי וימין למוח מן, יצירה זו נוצרה בהשראת רעיון הדואליות והילד השלם. ואה/לדברי הלומד

ענייני הלב. אמפתיה צריכה להיות במרכז ונפלאות הנפש חשוב אך גם האמנותי והאנליטי. מתמטיקה 

לעולם לא  -תמיד הלומד יהיה במרכז כל מה שאנחנו עושים. זוהי תזכורת עבורנו כמחנכים להבטיח ש

 .ו לא מיוצגנשכח א

 



 32 

 

 תמיכה והכלה: 2תמונה 

 

  יהאקדממקצועות היצירת חללים מכילים. בעוד שבזה עוסק בתמיכה ו ציור, הזה אמן/לטענת הלומד

הדבר היחיד הדרוש במתן חינוך איכותי לילדים. במרכז מבנה הם אינם חשובים לסביבת למידה, 

פעילויות   -להפוך את הילד לשלם  יםעניין ומסייעהתמיכה ניצבים הלומד ודברים אחרים שמעלים 

 .שלו  זהותהו יםרגשי-יםחברתי  משקעים, רצונות התלמידלימודיות נוספות, אומנות,  
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 . פלא 3תמונה 
 

סקיצה זו נוגעת לתהייה, חקר, דמיון, יצירתיות וחדשנות. במילים אחרות, הצד   הלומדיםלטענת 

מה שקורה כאשר לייצג למידה. זה יכול הבמרחב  מעורבהתלמיד כש הנאהשל החינוך או ה המהנה

 .גם כשאף אחד לא צופהבזה שיא. הילד ימשיך לעסוק שלו בסקרנות ה

 

הוא האחרון  UDHR) -ה (החשוב ביותר של הצהרה האוניברסלית של זכויות האדם הסעיףניתן לטעון ש

כל מדינה, קבוצה או כך שלקובע: "שום דבר בהצהרה זו אינו יכול להתפרש כרמז ל 30מסמך. סעיף ב

זכות לעסוק בפעילות כלשהי או לבצע מעשה שמטרתו להשמיד את הזכויות והחירויות  האדם כלשהו 

תר על כן, משתמע כי לכל בעלי העניין מוטלת האחריות להעלות את זכויות האדם י ." המפורטות כאן

מקרה של חינוך איכותי  וב הקולקטיביות שלנו כמפורט בהצהרה זו. בעיקרון, אנו נמצאים בזה ביחד

 , אחראי על התחלת עולם של קיימות. בחלקו (, אנחנו כל אחד4 קיימא עולמיים-המדדי פיתוח בר)

מרחבים לחקר  הם ם חדשנייבתי הספר ה .אמרה פעם "מתן אהבה היא חינוך בפני עצמו"  רוזוולטאלינור 

ואמנות, אך בסופו של דבר הם מרכזים קהילתיים שבהם בני הנוער שלנו יבואו לעסוק באהבה י מדע

  ובאמפתיה.
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 4פרק 

 פרקטיקות הוראה

באמצעות החינוך אנו  הוא אדם ייחודי בעל יכולות מופלאות.  חדשנייםכל תלמיד הלומד בבית הספר 

אנחנו יכולים להנחות אותם  כמחנכים מספקים את הסביבה לשחרר את מה שכבר נמצא בתוך כל ילד.

עיצוב סביבות למרגשת  פתיחה  היא נקודת    זו. תוכנית לימודים  לכל מי שזקוקלתרום בדרכים רבות עוצמה  

 פוטנציאל ייחודי של הלומד.  למידה וחללים המשחררים כל

 .למידהאת המידע, אסטרטגיות וטיפים כדי לקדם את העבודה שלך ולעצב  ,  פרק זה יספק לך כמנחה למידה

 סקירה כללית של תכנית הלימודים
לשמור על התלמידים במרכז  השנועד חקרלמידת תית מבוססת שנתכנית מציעה  שלנותוכנית הלימודים 

.  לפעולה ולהניע אותו    עולמייםה  יעדיםלהפגיש את התלמיד עם הבמטרה    הנוצרכנית  והתהלמידה.  תהליך  

לפיכך, מחנכים מוזמנים לקחת את השיעורים הניתנים, את ההמלצות כנית היא נקודת פתיחה. והת

 לצורכי הלמידה בכיתותיהם.   מיטביהפדגוגיות ואת המשאבים ולהתאים אותם באופן 

 

 שלושה מרכיבים לתוכנית הלימודים:

 
 מחנך. כ ךשיטות ההוראה בפרק זה יסייעו בהנחיית עיצוב הפדגוגיה ובתפקיד פרקטיקות הוראה:. 1

 
  ולכן הם  שיעורים מתוכנית הלימודים  10הם  ואל :קיימא עולמיים-פיתוח בר מדדי שיעורים בפרויקט. 2

 10, שיעור אחד יכוסה מדי חודש במשך בתי ספר חדשנייםזמן. במקרה של ת רצף על פני תקופ יופעלו ב

, הזמן בין השיעורים יכול להיות  הזאתהפועלות מחוץ לתוכנית אחרים, ספר  יבתבחודשים. עבור תוכניות 

 . 12-18כנית מיועדת לתלמידים בגילאי והת שבועות. 10למשך  שיעור בשבוע,למשל, , אחר

חשיבה עיצובית,   עם הפיתוח בר קיימא יעדי שילובתוך חקר,  למידתב את התלמידים ובילוהשיעורים י

בכל אחד מהשיעורים. הפרויקט   כניתונמצאים בתחדשנות וטכנולוגיה גם אמנות, אוריינות, מדע ויזמות. 

 . יים לעתידנים כיוועל חשיבה למידה, תרגילים רפלקטיביים, וה תוצרישיתוף ת למידה: חגיגביסתיים 

 
 לגו בעזרתפיתוח בר קיימא  יעדישיעורי הרחבה המאפשרים חקר של אלו הם : הרחבהשיעורי . 3

( נועדו  כל אחת שיעור) ות כרטיסיה. 8-ו 7בפרק  להדפסה יותמוצגים ככרטיס רחבה . שיעורי המנקראפטו

להשתתף  ים מעודד אנו, מינקראפטבלגו וב. בנוסף להרחבות אין להן סדר מחייב לאפשר בחירה, ולכן

שיעורים בצורה של  בעולם. רכיבי וידאו אסינכרוני משולבים ב ותעם כיתות אחר יםבשיחות וידאו סינכרוני 

 . (Flipgrid) שיתופי פליפגרידבקטעי וידאו 

 
 שעות(  2-4מידה )אירוע ללדוגמה 

 ושיעור: שעה ת הלמידה● הכנת סביב

 שעות 1-2: קיימא עולמיים -פיתוח בר  מדדיבפרויקט  שיעור● 

 שעות 1-2ה: רחבה שעור● 
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 אלמנטים של למידה רבת עוצמה

לפני שחושבים על תפקידינו כמחנכים בתהליך הלמידה ובשיתוף השיעורים, חשוב לשקול תחילה את 

לטובת  לפעול  הלומד שלנו  מציעים הזדמנות מדהימה עבור    עולמיים הקיימא  -מדדי פיתוח בר.  הלומדתפקיד  

. הלמידה  רעיונות חדשים ויזמותהעלאת  , דיאלוג,  חקרלעשות, לשנות תוך כדי    שלהם  הזדמנותזו  העולם.  

 :עוצמתיתרלוונטית. זיהינו חמישה אלמנטים של למידה ו היא דינמית, משמעותית

 

.  מדויק וב שקטבולעיתים בלגן בלעיתים , רועשת, בתנועהלמידה . פעילההיא למידה רבת עוצמה ● 

 .  םגופבו יהםמוחותבמעורבים התלמידים 

 

  17-באחד מה יכול למצוא רלוונטיות ומשמעותכל לומד . אישיתורלוונטית היא למידה רבת עוצמה ● 

 . ועולמית ברמה אישית, מקומיתחיבורים /. יש אינספור אפשרויות ליצירת קשריםהיעדים העולמיים

 

בירור וחקר    זמניםמ  עולמייםהקיימא  -מדדי פיתוח בר.  מונעת על ידי שאלות הלומדלמידה רבת עוצמה  ●  

ההוראה צריכה לספק מרחב לשאלות ולהציע יותר שאלות מאשר תשובות. תפיסת מחשבות ופעולות.  של  

 . עשייה החינוכית שלו"מורה כמדריך עזר" תסייע להבטיח שפרקטיקות ממוקדות תלמיד הן מרכזיות ב 

 

תהליך  , לחשוב ביחד וליהנות מזה עם זהלדבר  יעודדו התלמידים. למידה רבת עוצמה היא חברתית● 

 . יש לעודד ולטפח את האינטראקטיביות הן במרחב הפיזי והן במרחב הווירטואלי. הלמידה

 

במפגש אחד כנקודה לאורך מסע, למידה  למידה לא מתרחשת בבידוד.  ה.  מחוברתעוצמה  למידה רבת  ●  

קשורה ללמידה במפגשים קודמים ולמידה במפגשים עתידיים. הלמידה קשורה לחוויות חיים ולשאיפות  

עתידיות. חיבורים נוצרים בתוך הכיתה מתלמיד לתלמיד, מחוץ לכיתה מתלמיד לעולם, ובאופן אישי  

 חיבור אנושי. הלחוויה. משאבים דיגיטליים ואנלוגיים תומכים במשאב העיקרי שהוא  תלמידמה
 

 

 

 פעילה 

 רלוונטית ואישית 

 מונעת על ידי שאלות הלומד 
 חברתית 

 מחוברת 

 היא... למידה עוצמתית
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 כמנחה של למידה המורה
.  לנו להיות מומחים תוכן ולהעביר ידע ללומדים הצעירים ש יםלעתים קרובות אנו רואים בתפקידנו כמור 

את עצמכם לחשוב אחרת על תפקידכם בכיתה.   לאתגר מזמנת לכם הזדמנות, זהתכנית הלימודים בספר 

אתגר את המומחיות שלך אתה מתבקש לושלך וותר על השליטה נדרש לזה עשוי להרגיש כאילו אתה 

תוכן, וזה אולי נראה קצת מפחיד. תישאר איתנו! אנו רוצים שללומדים שלנו תהיה יותר שליטה. אחרי  ב

והם  איתם שותפים להיות  ם. אנו כמחנכים צריכיםאתגרי מלאאלה שנכנסים לעולם  הלומדים הםהכל, 

 .הפתרונות היעילים ביותר לאתגרי העולםאת  עצבמנת ל לעאיתנו 

איך אתה יכול לתת ללומדים שלך שליטה רבה יותר? האזן לשאלות שלהם והשתמש במה שאתה שומע 

הייחודיים שלהם בנושא הנדון. להלן כמה כדי לעזור לעצב חווית למידה הקשורה לתחומי העניין והסקרנות  

 .רעיונות שיש לקחת בחשבון כשאתה מרגיש שתפקידך משתנה בכיתה

 .מחברכאתה ●

השתמש בפרופיל הלומד כדי להבין טוב יותר מה מניע את הלומדים הסקרנים שלך. איך הם לומדים מחוץ  

יחה כדי להכיר אותם אפילו  לבית הספר? מה מעורר אותם? התחבר איתם למה שאתה לומד באמצעות ש

 .יותר טוב. בנה מערכת יחסים חזקה עם כל אחד

 

 .מעצב חוויות למידהכאתה ●

  רצונות , חברו את המוטיבציה ללמידה שלהםלאחר שבניתם קשר חזק עם התלמידים שלכם והבנתם מה 

וכיצד תוכלו לעצב חווית  . מהן השאלות שלהם בנושאי השיעור ולשיעורים שלכםהאלה לתוכן, למיומנויות 

 ?התלמידים שאיפות שללמידה המחברת את השיעור ל

 

 את השאלות. שואלכאתה  ●

. תן לשאלות הללו ךדיילמתסקרנות של לשאלות והיות קשובים לחווית הלמידה, הקפידו תמיד לכל לאורך 

להבין טוב יותר את למידה. היה שואל ושאל שאלות של הלומדים הצעירים כדי ה להוביל אתלהנחות ו

הנלמד. היה לומד והשתתף בחקר שיתופי עם הלומדים שלך באמצעות שאלות. אתה מתרגל ושאלות הן 

 .חלק גדול מהתרגול שלך

 

 מקום הפדגוגיה

שגרות   בעזרתחשיבתם    לגרות אתהיא    מוטיבציה לחקר אצל הלומדהגביר  אחת הדרכים היעילות ביותר ל

את הדרך בה הלומדים עוברים את  בונים פרוטוקולים פשוטים לבחינת רעיונות. פרוטוקולים אלה  :חשיבה

תהליך הלמידה. כשאתה חוקר את שגרות החשיבה הללו כפדגוגיה, שאל את עצמך את השאלות הבאות: 

חשיבה? האם התלמידים מסבירים דברים זה לזה? האם התלמידים מציעים רעיונות  מופעלת כאן האם 

 ?יצירתיים? האם הם )ואני כמורה שלהם( משתמשים בשפת החשיבה

 

 !עובד טוב עם חפצים מכל הסוגיםזה  – ראו, חשבו, תהו

 ?מה אתה רואה בחפץ? מה אתה צופה ●

 ?גורם לך לחשוב? מה הפירוש שלך למה שאתה רואה? למהזה על סמך מה שאתה רואה, מה  ●

 ?מתבקשותעל סמך מה שראית ומה שאתה חושב, על מה אתה תוהה? אילו שאלות  ●
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 !רוצים להעמיק יותר במה שלומדים חושבים? השתמש בשגרה זו - חשבו, חדדו, חקרו

 ?רם לך לחשובומה השיעור געל  ●

 ?ובילה אותך החשיבה שלךמ לאילו שאלות ●

 ?כיצד תוכל לחקור את השאלות האלה ●

 

 .עזור ללומדים לגבות את חשיבתם בראיות - מה גורם לך לומר זאת?

 ?מה אתה רואה או יודע ●

 ?לך להגיד את זה? איך אתה יכול לתמוך בדברים שאתה אומר בראיותמה גורם  ●

 

את הלומדים בשיתוף כיצד השתנתה  עודדשגרה נהדרת ל -...  אבל עכשיו אני חושב חשבתי ש...אני 

 !כיצד הם למדו -חשיבתם במהלך השיעור 

 ... חשבתי שלפני השיעור? אני  ,מהם הרעיונות הראשוניים שלך בנושא ●

 ... כעת, לאחר שהשיעור הושלם, מה דעתך? אבל עכשיו אני חושב ●

 

 תוצאות הלומדים

כל אצל להבין שתוצאת השיעור לא צריכה להיות זהה  ,לבסוף, יהיה חשוב לך בתפקידך כמנחה הלמידה

. מטרות הלמידה  ולתלמיד צמיחה עבור כל תלמיד צמתיה תהיה לזהות ך/תלמיד. המטרה שלך כמדרי

 כל לומד.  אישיות שלהמטרות לתחומי עניין ול, שאיפותל חיבוריםועליהם להציע לומד יכולות לערב את ה
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 5פרק 

   השיעורים שלכללית ה ספרי

  8-ו 7ושיעורי הרחבה המוצגים בפרק   6המוצגים בפרק   עולמייםהקיימא -מדדי פיתוח בר שיעורי פרויקט

פרויקט,  -מתודולוגיות למידה מבוססותלקיימא ולעיצוב עקרונות חשיבה, - מותאמים ליעדי פיתוח בר

 משחוק.לחדשנות ול

 

 :לשינוי חיובי Roots and Shootsשל  שלבית 4 בנויה גם על פי הנוסחההתוכנית 

 תהיה מעורב: 1● שלב 

 לב ם: שי2● שלב 

 פעולהט : נק3● שלב 

 וג : חג4● שלב 

 

,  Roots and Shoots של לנוסחה הנוגעים אלה הם( 10, 5,  4, 3)    השיעורים המסומנים בכוכב 

מצגות   או קצר סרט ליצור כיצד יעסקו        ממוקדי מטרה ושיעורי , כללי תכנון  הם        הנורה שיעורי

או פיזית( להיות   וירטואלית) מקומיים מומחיםשמזמינה  ת למידה, הכיתה תארגן חגיג10בכיתה. בשיעור 

 מהאירוע.חלק 

 קיימא  -פיתוח ברל יעדיםהסקירה כללית של   :  1שיעור 

עצמי, זיהוי  ללקהילה / בהקשר  יעדיםלחיבור בחוויית חשיבה עיצובית מודרכת )שיעורים  :  2-9שיעור 

  עמיתים , ביקורת פיטצ' טיפוס, פעילויות חשיבה עיצוביות, -יצירת אבבעיה מקומית, חקר,  

 . וק(יואסטרטגיות אפשריות לשו

 (ההאוכלוסיילכלל ) חגיגת הלמידה :  10שיעור 

 

  

 פירוט השיעורים
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 קיימא עולמיים  -מדדי פיתוח בר פרויקט  שיעורי

 לפיתוח בר קיימא היעדים : סקירה כללית של1שיעור 

 מוחותור ע סי :2שיעור 

 הפכו למעורבים  : 3שיעור 

 פתרונות   צעתה: 4שיעור 

 מומחה עם : ראיון 5שיעור 

 : הכנת סרט או מצגת6שיעור 

   מצגתפרזנטציה/ תכנוןאו  צילום הסרטו כתיבת הסיפור: 7שיעור 

 : עריכת סרטים והכנה לחגיגה8שיעור 

 : משוב והכנה לחגיגה9שיעור 

 : חגיגת הלמידה 10שיעור 

 

 כיתהההגדרת 
 . בתוכנית משחקהו סביבת הלמידה תהיה המפתח בביסוס הלך הרוח של החקר

 :להלן טיפים למיטוב מרחב הלמידה והחשיבה

קישוט, אלא כמרחבים ללמידה ולתיעוד תהליך הלמידה. ניתן להדפיס  מרחב ללא כ  ותיש להשתמש בקיר ●

 כדי לגשת לקבצים  כאןעל קירות הכיתה. לחץ בצבע על גבי כרטיסים ולהציג אותם  היעדים העולמייםאת 

בוצות  בק הבעבוד פסה.את הקבצים להד ד יהורכדי ל https://bit.ly/2Hi2p6K עבור אלאו להדפסה 

 . או בכרטיסים על הקירות ותדביק פתקיותניתן להשתמש בהבניית רעיונות בו

   להדליק אורות בשעות היום המנעו מעם חלונות נטולי וילונות או חיפוי. היא אופטימלית תאורה טבעית  ●

 .במידת האפשר   

 .על שולחנות עבודה מסורתיים עדיפיםשולחנות עבודה גדולים מאפשרים עבודה קבוצתית  ●

 .לעבוד על הרצפה או בחוץשטיחי רצפה קטנים מאפשרים לתלמידים לשבת ו ●

 .לספק מרחב לעבודה קבוצתית, לעבודה בשותפות ולעבודה עצמאיתיש  ●

 .למידהביכולה לתמוך בחשיבה ו שקטהרקע מוזיקת  ●

 את כלתלמידים לכאשר התלמידים נכנסים לראשונה למרחב הלמידה בכיתה, הציעו סיור קבוצתי המציג 

מכשירים, כבוד ל התייחסות ,למשל ,וספקו הסברים מפורטים על הציפיותאחסון אזורי ההלימוד ו מרחבי

לא לקחת שום דבר מדיניות שימוש מתאימה. המדיניות הטובה ביותר כמדריכה היא  הציגו    .טבעללאנשים ו

 . הנחיהצפייה או לשהתלמיד אינו מודע ל הנח, לא הוגדרו והובהרו וההנחיות  ותאם הציפי - כמובן מאליו

 

 צותסוגי קבו
עוצבו  . סוגי הקבוצות ותשונ ות, התלמידים יעבדו יחד בסוגי קבוצהאלה הספר ילאורך כל המפגשים בבת

 .שיעוריםכל הינים בועל פי מטרה ומצ 

 לים או מספקים הוראות או הדרכה ישירהבקבוצה שלמה: כל התלמידים יחד עם המורה מק ●

   קבוצות  לעשותהימנעו מ. בשיתוף פעולה לעבודה 3-5קבוצה קטנה: התלמידים מחולקים לקבוצות של  ●

 .גילקבוצות  אל תכניסו את כל הבנות לקבוצה, אל תקבצו לפי  ,למשל, לפי "דמיון"     

 מועיל לעיתים קרובות למחקר או להשלמת חלק  .עבודה עצמאית: התלמידים בוחרים לעבוד לבד ●

 . ויקטמפר   

https://bit.ly/2Hi2p6K
https://bit.ly/2Hi2p6K
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 ציוד נדרש: 

 לוח / מקרן •

 מחשב אחד או יותר )רצוי מחשב נייד(•

 חיבור אינטרנט אלחוטי •

 Minecraft -ו  WeDo  לגו  :נחמד שיש

 

  ה והבעת התלמידים ישתמשו בכמה כלים טכנולוגיים ליציר ,פיתוח בר קיימא מדדיקט במהלך שיעורי פרוי 

 :רעיונות. להלן רשימה של הכלים העיקריים המומלצים לשימוש

• (flipgrid.com): Flipgrid   קוד שניתן לשתף. התלמידים  עם סרטון קצרמאפשר למורים להקליט

.  שהן מצלמים משתפים תגובות באמצעות סרטונים קצרים עם הקוד וFlipgrid -ניגשים ל

 .זה לזהלתת משוב ו מסוגלים להגיבבמרחב השיתופי ואז התלמידים  נשמרותהתגובות 

o פליפגריד:   כיצד להגדירhttps://bit.ly/2l5EdLm  

 https://bit.ly/2ETPK7Q:  מאת שון פי וקארלי מורהלמחנכים  מדריך פליפגריד 

o ב  בפליפגריד: כיצד להשתמש לתלמיד באנגלית מדריךhttps://bit.ly/2KuiCHu  

כיתת גוגל(: אפשרויות לסטודנטים  או  האופיסחבילת ב) Google או PowerPoint שקופיות •

 .להשתמש בהן כדי ליצור מצגות שקופיות

•  :MindMap Touch חשיבהמיקרוסופט ליצירת מפת חינמי של  כלי. 

 . של גוגל Hangout, כלי ועידת וידיאו: סקייפ, זום •

    WeDo   :http://lego.build/2WnW6ao ערכות לגו •

• Minecraft 

 עיצובית: חשיבה ב ם שימושייםקישורי •

● https://www.interaction-design.org/literature/article/5-stages-in-the-design-thinking-process 

● https://eodysseyblog.wordpress.com/2016/02/16/what-is-design-thinking/ 

  

https://bit.ly/2l5EdLm
https://bit.ly/2KuiCHu
http://lego.build/2WnW6ao
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 6פרק 

 עולמייםקיימא -פיתוח בר מדדי שיעורי פרויקט
 

 קיימא - לפיתוח ברהיעדים    : סקירה כללית של1שיעור  

 מטרות למידה 

   ים:הלומד

 . קיימא-פיתוח ברהיעדים להרקע, ההיסטוריה והרציונל של  את ויכיר ●

 .קיימא-פיתוח ברל היעדיםעל כל  ולמדי● 

 .שימוש בשיטות דיון ועבודת צוות קבוצתיתו יעשו  ויכיר● 

 . עולמייםהקיימא -פיתוח בר יעדיאחד מיחפשו הקשר בקהילה שלהם לכל ● 

 זה לזה.  מילולית וגרפיתהעולמיות בצורה את המטרות  וציגי● 

 העבודה  בסיום  Flipgrid-סרטוני תגובה ב וצרי● 

 

 חומרים 

 מחשבים ● 

 מסך ● 

 מקרן ● 

 )גודל פוסטר במידת האפשר(  ות נייר● 

 עטים, עפרונות, טושים ●  

 משאבים למורים: 

  :היעדים העולמיים   הוראה/למידה של  מטרות● 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247444 

 טרם השיעור  Flipgrid כיןיהמורה ● 
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 דקות(  10פתיח )

 :בכיתה, במליאהצפו בסרטונים 

● The World’s Largest Lesson (https://bit.ly/2WMzcsw)  

● We The People (https://bit.ly/2WcKKRy)  

● Do you know all 17 המדדי פיתוח בר-קיימא עולמייםs? (https://bit.ly/2roKtO7)  

 

 ( דקות  30חקר )

 :מורה

  השקופיות) הת להצגואתר זה שקופיב. יעדים לפיתוח בר קיימא במליאהלמספק סקירה כללית 

   .  set/-slide-basic-http://17goals.org/17goals:(אנגליתב

 .קבוצתיתהדינמיקה העבודה והשיטות את מסביר לאחר מכן המורה 

 :םתלמידיעבודה בקבוצת 

  עולמיותכל אחת מהמטרות השתיים או  מתארת במילהכל קבוצה  .1

 .הספציפיותבמילים  המדוע בחרמשתפת כל קבוצה  .2

 ., קריאה ודיוןלשם חקר קבוצה כללבוחרת מטרה או שתיים המורה  .3

 

 דקות(  30)  צור

 ת: ועבודה בקבוצ

או המטרה את ( המסכם PowerPoint / Google Slides-בכל קבוצה יוצרת עמוד דיגיטלי ) •

 שתיים שהמורה בחרה עבורם

 .המקומית לקהילה הקשרחייב להיות  עמודכל ב •

 

 ( דקות  20ף )ותיש

. Flipgridה להם באמצעות תשהוקצ קיימא עולמיים-פיתוח בר מטרותכל קבוצה מציגה ומדווחת על 

 .שיצטלםאדם אחד מכל קבוצה  שיעור גדיר לפני הימורה ה*

 קיימא? -פיתוח בר מטרותמ שלמדוהמפתח מושגי שאלה: מהם  מציבהמורה 

 הבא:שיעור המורה יסכם את השיעור בשיתוף הנושא של ה

לדון  יוזמנו התלמידים התוכנית. במהלך עולמית אחת אותה יחקרו  תבקשו לבחור מטרההתלמידים י

 .מקלחקור לעו אותה ירצו טרהמב

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=cBxN9E5f7pc
https://bit.ly/2WMzcsw
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=RpqVmvMCmp0
https://bit.ly/2WcKKRy
https://www.youtube.com/watch?v=0XTBYMfZyrM&feature=youtu.be
https://bit.ly/2roKtO7
http://17goals.org/17goals-basic-slide-set/
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 רשות 

 הרחבה )שעה(שיעור  

 בקהילה, מומחה או חבר מהעולםעם כיתה סקייפ שיחת ● 

 לגו   פעילות● 

 Minecraftפעילות ● 
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 ור מוחותעסי  :2שיעור  

 מטרות הלמידה 

 :יםהלומד

 באופן מעמיק יותר  קיימא עולמיים-מדדי פיתוח בר על ולמדי ●

 לקהילות שלהם קיימא עולמיים-פיתוח בר יהמדדאת  וקשרי ●

 הבאים במהלך השיעוריםאחד שייבדק לעומק  קיימא עולמי-פיתוח בר מדד ובחרי ●

 

 חומרים 

 מחשבים •

 מסך● 

 מקרן● 

 נייר )גודל פוסטר במידת האפשר(● 

 עטים, עפרונות, טושים ● 

 )או שימוש בעט ונייר(  Mindmap Touch  מפת מושגים כמותוכנת ● 

 

 למורה:

 https://uni.cf/2joFrz2 יות עולממטרות המיפוי ה● 

 

  

https://uni.cf/2joFrz2
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 דקות(  10פתיח )

 . 1שיעור המלהם זכור ש יותעולממטרות  התלמידים לציין כמה שיותר את מזמיןהמורה 

מטרות בהקשר :  קטגוריותהיות ע"פ עולמהאת המטרות תלמידים למיין ולסווג מה בקשהמורה מ

 .סביבתיבהקשר ההאנושי ומטרות 

 

 דקות(   20חקר )

   עם הכיתה.הפתיח שתף את הממצאים שלהם מ •
  .הלבד תעומד הואינ תלאחר הקשור מטרהדגיש שכל יהמורה 

 
 תלמידים לקבוצות קטנות.את החלק 

 בעזרת משאבים מקוונים. יותעולמהמטרות הר את וחק •

 

 דקות(  30צור )

יחקר במהלך תש תעולמיהקיימא -פיתוח ברל מטרה אחת בשלב זה המורה מבקש שכל קבוצה תבחר

 . פרויקטה

  או  Mindmap Touchבתוכנת  חשיבהמפת ב או בתבנית מחקר )נספח א(משימה זו ניתן להיעזר ב

 .עט ונייר מסורתייםבאחר או 

נסה לחשוב על ? )ה; מה הסיבות לבחירתתנבחרה יתעולממטרה ההחשיבות של הוזהה את הערכים 

 .בעיה קהילתית ספציפית לקהילה של הקבוצה(

 

 דקות(   30ף )ותיש

  שלה לכיתה. חשיבהכל קבוצה תציג את מפת ה

 .בפרויקטמחקר המשך הנבחר לקיימא -פיתוח ברלמדד האת  בחרתםמדוע  פושת •

וייבחן  ר שייבח אחד  קיימא עולמיים -מדד פיתוח ברבחירת  דונו, הצביעו וצרו קונצנזוס על •

 . על כל כיתה לבחור מטרה עולמית אחת שתיבחן יחד.  בהמשך השיעורים בפרויקט

  המורה יסכם את השיעור בשיתוף הנושא של השיעור הבא:

 שיעורים הקרובים. ל התכנוןהמורה סוקר את 

, אישיאו למשהו מטרות לקהילה / ה: חוויית חשיבה עיצובית מודרכת )שיעורים על חיבור 2-9שיעור ● 

, פעילויות בחשיבה עיצובית, המגרש, סקירת עמיתים,  יצירת אב טיפוס,  חקרזיהוי בעיה מקומית, 

 אסטרטגיות אפשריות לשוק(

 ת למידה : חגיג10שיעור ● 
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 )שעה(  הרחבה

 , מומחה או חבר בקהילהמהעולםעם כיתה סקייפ שיחת ● 

 לגו   פעילות● 

 Minecraftפעילות ● 
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 הפכו למעורבים  :  3שיעור  

 מטרות הלמידה 

 : יםהלומד

 נבחר.ה קיימא- פיתוח ברל יעדלקשורה הבעיה רלוונטית להם  ויזה ●

 את הבעיה. נתחכדי ל  ישיתופ  לוחב ויעבד● 

 . מצליחמה כבר נעשה בכדי להתמודד עם הבעיה והסיבות לכך שאולי זה לא  דקובי● 

 מוחות לפתרונות אפשריים.  סיעוריעשו ● 

 

 חומרים נדרשים 

 מחשבים •

 מסך● 

 מקרן● 

 נייר )גודל פוסטר במידת האפשר(● 

 עטים, עפרונות, טושים ● 

 

 דקות(  15פתיח )

שכל התלמידים מסוגלים   ודונו ביעד שנבחר. ודא. מים הקוד שיעורדיון מהלו החשיבהלמפות  רוחז

 שנבחר. יעדלמצוא ולהביע קשר אישי ל
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 דקות(  30חקור )

 . 5בפרק ש עיצוביתחשיבה ב ם שימושייםקישוריהמורה: עיין ב

 כל התלמידים:

 /בסביבתך הנבחר עולמיהקיימא -מדד פיתוח ברל'בעיות' הקשורות מה שיותר כ יכתבו. 1

הם אידיאליים לתרגיל   ותדביק  ותפתקי  .קהילה שלך. המטרה לרשום כמה שיותר רעיונותבמשפחתך/ב

 .דקות( 5) אם הם זמינים ,זה

 (דקות 1-2) הםבעיות שנראות הכי חשובות ל 3 ו בחרי. 2

 לקבוצות קטנות. המורה: מחלק את הכיתה

ביותר לקבוצה )אם ניקח בחשבון כיצד בעיות   ותשהם החשובבעיות  3בחרו יקבוצה קטנה, ב. 3

 (.יםכדי להיות יותר מכיל מחדשעבוד עליהם מסוימות עשויות להיות דומות, האם תוכלו ל

  .למליאההמורה: מחזיר את התלמידים 

 איתן. משיךבעיות לה  3בכיתה   ובחריו הקבוצות הקטנות את הרעיונות הסופיים של ישתפו. 4

? מה הקשורה לבעיה שבחרנומה המטרה  -בכיתה  קיימא עולמיים -מדדי פיתוח ברל חזרהכעת נחזור 

 .)זה יכול להיות בקבוצות קטנות, או ככיתה שלמה( ?כדי להילחם בבעיה זו נעשה בתחום

 

 צדקות(   30צור ושתף )

איך הרעיון   - בחרתםכדי לחקור את התוצאות והפתרונות האפשריים לבעיה ש כזה קנבסבו השתמש

  והצעת ערך ייחודיפיתוח  דדי  בעיה, פתרון, מ  לו בוכל כדי לפשט את הרעיוןיהיה שונה?  כםשל

)https://bit.ly/2Zcgpo5( . 

 המורה יסכם את השיעור בשיתוף הנושא של השיעור הבא:

, הפגישה הבאה נתחיל לחשוב לעומק יותר על  תםישהעל עם בעיות ורעיונות לפתרונות פוטנציאליים

 הפתרונות שלנו.

 

 הרחבה )שעה(

 ראה שיעור קודם ● 

 

https://www.free-power-point-templates.com/articles/wp-content/uploads/2017/11/free-lean-canvas-powerpoint-template.png
https://bit.ly/2Zcgpo5
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 פתרונות  צעתה:  4שיעור  

 מטרות הלמידה 

 הלומדים: 

 הטובים ביותר  ת הפתרונותשלוש בחרו אתיפתרונות אפשריים ו רוסקי● 

 :המבוסס על  ן אחד פתרובחרו  ו הנבחריםפתרונות ה 3 את רשמו● 

 קיימא?-עד כמה הפתרון בר ✓

 'לממן' את הפתרון? איך אתה יכול  ✓

 מי יכול לעזור בפתרון?  ✓

 
 הכינו תכנית מעמיקה ליישום., המשך לבחירת הפתרוןב● 

 .5קשר עם מנהיגים/תומכים אפשריים לראיון שיחות וידאו בשיעור  רוצי ו ובחרי● 

 

 חומרים 

 מחשבים •

 מסך● 

 מקרן● 

 נייר )גודל פוסטר במידת האפשר(● 

 עטים, עפרונות, טושים ● 

 

 דקות(  10פתיח )

 ברוך שובך! בואו נחשוב על המפגש האחרון שלנו.

 מהן הבעיות שזיהינו? ● 

 לפתרון  הצענואילו רעיונות ● 
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 דקות(   45חקור )

 רעיונות חדשים לפתרונות. במליאה: חישבו על 

 על סמך בסיס של:את הפתרונות החדשים  'ו'דרג

 ?מטרות הגלובליותביותר לאילו פתרונות מתאימים באופן הדוק ● 

 אילו פתרונות ייחודיים? ● 

 האם הם יכולים לעשות שימוש חוזר או להשתמש מחדש בחומרים קיימים?  -אילו פתרונות קיימים ● 

 איך אתה יכול לממן את הפרויקט שלך? ● 

 איזו עזרה זמינה?● 

 רעיון אחד לפתרון. ל מוצמצ

 

 דקות(  45)  תףוש  צור

 :קבוצות קטנותב משימות

 .סקייפ שיחתשאפשר להזמין אותם להצטרף למומחה או שניים חיפוש אחר  .1

 .)דוא"ל, טוויטר וכו '( מצאו את פרטי הקשר לפנייה אליהם

מה תרצה לכלול בהודעה )מבוא, חשבו "מומחים" להצטרף לשיחה. ה את הודעה כדי להזמין כתבו

 .וכו '( ,בקשה, פרטי תהליך / סקייפ

 

 .המומחה בפעם הבאה את כדי לשתףשלכם " נאום המעלית " הכנת .2

 .כנית פעולהודקות( של הבעיה שלכם, פתרון נחוש ות 2-4תיאור קצר ) הינו מעליתה נאום

משכנעת? באיזו שפה צריך להשתמש? אילו נתונים צריך לכלול? איך תכלול  בצורה  יםמציג םאיך את

בו המעלית הסופי כדי להשתמש  נאוםאת  הקפד לרשום ?נאום המעליתקבוצה שלך בכל האת 

 .בפגישה הבאה

 .סקייפ (, בכיתה יתארח אורח מיוחד באמצעות שיחת5התלמידים שבפגישה הבאה )שיעור את שתפו 

 באחריות המורה לתאם מול המומחה הנבחר את פגישת הסקייפ.

 

 הרחבה )שעה(

 , מומחה או חבר בקהילהמהעולםעם כיתה סקייפ יחת * ש

 לגו   פעילות● 

 Minecraftפעילות ● 

 

 

 

https://youtu.be/80OiO2A6zsY
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 מומחהעם  : ראיון  5שיעור  

 מטרות הלמידה 

 : יםהלומד

 מומחה.עם סקייפ שיחת  ויעש● 

:  6רעיונות כדי לקדם את תוכנית הפתרונות שלהם ולהתחיל בהכנות לשיעור בבמשוב ו ושתמשי● 

 .מצגת/סרט הכנת

 

 חומרים 

 )רשת אינטרנט( מחשבים •

 מסך● 

 מקרן● 

 נייר )גודל פוסטר במידת האפשר(● 

 עטים, עפרונות, טושים ● 

 

 דקות(  15פתיח )

 .השנבחר מטרה הגלובליתהזכר לתלמידים את הפתרון האפשרי שלהם ואת ה● 

 המעלית. נאוםסקור יחד את ● 
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 דקות(  30חקור )

 עבור התלמידים: הבאים תפקידים התארגנו לקראת השיחה בהיכונו לשיחת הסקייפ. 

 טכנאים: הקימו את הסקייפ ופקחו על הטכנולוגיה . 1

 : מברך את האורח שהוזמןמברך. 2

 במעלית נאוםשיתוף הפתרונות: משתף את . 3

 מומחהאת ה( 3-5שואלים: שואל שאלות ). 4

 מודה לוועם המומחה שיחה את ה: מסיים מסיים שיחה. 5

  ומתעד בכתיבה את השיחההערות: רושם הערות רושם . 6

 מצלם בוידאו את השיחהווידאו: צלם . 7

 מתעד בתמונות את השיחה : תמונות צלם. 8

 חדר: מקים כיתה, מסדר כסאות, מכוונן מצלמה, מחזיר כסאות בעקבות שיחההמעצבי . 9

 ויש לו תוכנית כיצד ניתן לטפל במידת הצורך צוץפותר בעיות: צופה נושאים שעלולים ל.  10

 

והפץ   םשאלות עבור המומחה. כתוב את השאלות על כרטיסי 3-5 והכנוסיעור מוחות ערכו שיעור, ב

  עשו חזרות. לשואלים.

 

 

 דקות(  30צור ושתף )

 שיחת סקייפ עם מומחה. 

? אילו םהערות. מה למדתהתמונות ועל ה, וידאוההקלטת עברו על . דונו על השיחה שיחההסיום ב

 ? איך אתה יכול לשנות את התוכנית הקודמת שלך?תשובהרוצה התה שאלות יש לך עכשיו ש

  כתוב מכתב תודה למומחה.

  המורה יסכם את השיעור בשיתוף הנושא של השיעור הבא:

 . שתפו את המפגש עם המומחה בקהילה.בפגישה הבאה, נתחיל בעבודה על יצירת סרט או מצגת

 

 הרחבה )שעה(

 לגו   פעילות● 

 Minecraftפעילות ● 



 53 

 : הכנת סרט או מצגת6שיעור  

 למידה המטרות  

 :הלומדים

 נבחרהקיימא -יעד לפיתוח ברהעל  םעבודתאת סרט/מצגת בכדי להציג  יצורעבדו בשיתוף פעולה לי ●

 לקראת הפקת הסרט או מצגת תוכנית עבודהיפתחו  ●

 סרט / מצגתלנרטיב ו בחרי ●

 קהל היעד  על וחלטי ●

 דרך הסרט/המצגת  לקהל היעד וצגשיו מסרים מרכזייםיחשבו על  ●

 תהליך הכנת הסרט/המצגת  עלשל התלמידים לעודד רפלקציה   Flipgridצורהמורה י הרחבה: 

 

 חומרים 

 :סרט צילום

 התכנת עריכת סרט על פי בחיר ●

 :מצגת

 PowerPoint / Sway / Google Slides  תוכנת מצגת ●

 חומרים ליצירת פוסטר ●

 

 דקות(  15פתיח )

 שיעורים קודמים ה סיכום

 .  6-8חלק את התלמידים לקבוצות. קבוצות אלה ישמשו לאורך שיעורים  

 :שאלות הבאותלסיעור מוחות תערוך כל קבוצה . יםתלמיד 4-6קבוצה: גודל 

   ?איזו בעיה זוהתה על ידי הקבוצה •

 ?איזה פתרון נמצא לבעיה זו  •

  ?לקהילהכיצד הקבוצה תעביר זאת  •

 ה. כיתברעיונות שיתוף 

 המורה על ידירעיונות איסוף ה
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 דקות(   30חקר )

 לכל קבוצה תהיה הבחירה ליצור סרט או מצגת.  •

אם כל מרכיב תורם לנרטיב שהם הבעת ביצוע משימה זו התלמידים צריכים להתמקד בשאלה  •

 רוצים להעביר. 

שלהם  המסריםדקות לכל היותר, כאשר  3-5 ביןלשאוף ליצור סרט הנמשך  תלמידיםעל ה •

דקות. ההוראות   5-10בצורה תמציתית ומבדרת או שהם צריכים ליצור מצגת של  מועברים

 בהמשך:לשתי האפשרויות 

 פרזנטציה/מצגת סרט

 :ליצירת הסרטהבאות בשאלות  והשתמש
 ?מיהו הקהל ●
ברצונכם שת מסרי המפתח שלושמהן  ●

 ?להעביר
 ההטוב מסרים אלה בצורהאת כיצד ניתן  ●

 ? ביותר
איזה סוג סרט ייווצר? סגנון דוקומנטרי המדבר  ●

למצלמה / קריינות באמצעות תמונות / קטעי  
שנוצרו על ידי   Creative Commons צילום של
 Stop Go Animation /  / אנימציה תלמידים

מוזיקלי? האם זה ייווצר על  פסקול האם לסרט ●
 מקוון תחת ממקור חיילקאו  התלמידיםידי 

Creative Commons   ם יחינמיאתרי מוסיקה מ 

 :ליצירת המצגתהבאות בשאלות  והשתמש
 ?מיהו הקהל ●
ברצונכם שת מסרי המפתח מהן שלוש ●

 ?להעביר
 מסרים אלה בצורהכיצד ניתן להעביר את  ●

שיר /  בביותר? שימוש בתוכנת מצגת /  ההטוב
 פוסטרים בראפ / ב
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 דקות(  35צור )

 במטרה לפתחם:  סרטב חלקים/ותסצנ חלוקת

פרזנטציה/מצגת סרט  

 הסרט תיבת תסריטכ
 שביצעתם החקר תעבודבתוצאות  והשתמש ●

 .תסריטכדי לתכנן את ה
עורר לשכנע וצריך לתסריט תיעודי טוב  ●

 .הקהלא אמור לגרום למעורבות והמחשבה. 
  מרכיבעל הכותבים להתמקד כיצד להפוך כל  ●

 .למסר שיועברלרלוונטי 
 .יידרשו לסרט התיעודי סצנותהחליטו כמה  ●
ובנתונים שנאספו בשיעורים   חקרב והשתמש ●

1-5 . 

 תסריטליצירת  בתבנית המצורפת והשתמש

 . תיעודי

 

 הפרזנטציהתיבת כ
 שביצעתם החקר תבתוצאות עבוד והשתמש ●

)מוסיקה/ מצגת/  פרזנטציהכדי לתכנן את ה
 .פוסטרים וכו'(

משכנעת  צריכה להיותטובה  פרזנטציה ●
למעורבות  היא אמורה לגרום ומעוררת מחשבה. 

 .הקהל
מרכיב  על הכותבים להתמקד כיצד להפוך כל  ●

 .למסר שיועברלרלוונטי  בפרזנטציה
 שו,תשתמת ומצגליצירת באיזה כלי  והחליט ●

 ,PowerPoint, Sway, Slides ,למשל
Keynote . 

בחקר ובנתונים שנאספו בשיעורים   והשתמש ●
1-5. 

 

 

 דקות(  10שתף )

 העבודה. מהלך כדי לתעד את Flipgrid -ב שתמשוי ישתפו בע"פ או כל קבוצה 

 : ישאלהמורה 

 שקבוצתך לקחה מהמפגש של היום.  לקחים המהם שלושת  •

 ?האלה בסרט או במצגת לקחיםאיך תשתמשו ב •

 

  המורה יסכם את השיעור בשיתוף הנושא של השיעור הבא:

 פרזנטציה. להכין או כיצד לכתוב תסריט הבא התלמידים ילמדו כיצד  שיעורב

  .על התלמידים לעבוד על רעיונות לסרט / מצגת שלהם לפני המפגש הבא

פרזנטציה/מצגת סרט  

 איך לעשות סטוריבורד? 

How to Storyboard  

PowerPoint, Sway, Slides, KeyNote  

 

 

https://youtu.be/ux_Em1lVsjI
https://office.live.com/start/PowerPoint.aspx
https://sway.office.com/
https://www.google.com/slides/about/
https://www.apple.com/keynote/
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 ה )שעה(חבהר

 , מומחה או חבר בקהילהמהעולםעם כיתה סקייפ שיחת ● 

 לגו   פעילות● 

 Minecraftפעילות ● 
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 פרזנטציה/מצגת  תכנוןאו    צילום הסרטו  כתיבת הסיפור :  7שיעור  

 מטרות הלמידה 

 :הלומדים

  מדדעל  את ממצאי החקרבכדי להציג  או פרזנטציה/מצגת עבדו בשיתוף פעולה כדי לפתח סרטי ●

 קיימא שנבחר-פיתוח בר

 או תוכנית עבודה תסריט וכיני ●

 או פרזנטציה/מצגת את הנרטיב שיועבר באמצעות סרט ופתחי ●

 מי קהל היעד  יטויחל ●

 שיועברו לקהל היעד ת המסרים החשוביםא גבשוי ●

 

 חומרים 

 :סרט צילום

 .התהליךוהקלטת ( Storyboardתרחיש )תכנון גרפי:  ליצירת OneNote אפליקציה כמו●

 מצלמה )עומדת לבד עם חצובה או מצלמה במחשב נייד / מכשיר ככל שיהיה זמין( ●

 . Microsoft Photosתוכנת עריכת סרטים כמו  ●

 : מצגתפרזנטציה/

   KeyNote , Slides, Sway, PowerPoint : ותתוכנ ●

, http://bit.ly/2WBGXlY, http://bit.ly/2KFk0He, http://bit.ly/31nUhcd(

) DXhttps://apple.co/2Iyz4 

 חומרים ליצירת פוסטר  ●

 

  

https://www.apple.com/keynote/
https://www.google.com/slides/about/
https://sway.office.com/
https://office.live.com/start/PowerPoint.aspx
http://bit.ly/2WBGXlY
http://bit.ly/2KFk0He
http://bit.ly/31nUhcd
https://apple.co/2Iyz4DX
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 דקות(  15פתיח )

 סיכום שיעורים קודמים 

 .קבוצהלתוכנית עבודה  יבנו, התלמידים 6בשיעור   יצרושתכנון הפרזנטציה באמצעות התסריט/

מצגתפרזנטציה/ סרט  

לחלוקה ע"פ התפקידים  קבוצות הנחה את ה. 1
 אים: בה

 במאי •
 מפעילי מצלמה •
תכנון גרפי:  רחיש )הת  קבוצת •

Storyboard) 
 קבוצת עריכה •

   את דרישת התפקיד  ילמדו התלמידים .2

התפקידים   הקבוצות לחלוקה ע"פ הנחה את .1
 הבאים:

 המצגת/תכנון הפרזנטציהקבוצת  •

 הפרזנטציה/המצגתקבוצת פיתוח  •

 קבוצת יצירת פוסטר •

 

 

 דקות(  30חקור )

 

 מצגתפרזנטציה/ צילום הסרט

 רחישהת קבוצת .1

סרט ב צילוםלכל   (storyboardתרחיש ) רוצ
 .6תסריט משיעור הבאמצעות 

 How to Storyboard )http://bit.ly/2K8lvOH( 

 קבוצת צילום סרטים .2
Learn about shots that can be used in 

filmmaking.  

) http://bit.ly/2R6aLRK( 

 קבוצת העריכה .3
 Microsoft-ב למדו כיצד לערוך סרטים 

Photos  או בתוכנות אחרות לעריכת סרטים 
How to edit in Microsoft Photos 

(http://bit.ly/2F1ABkY)  

Adding Titles and Text in Microsoft 

Photos 

(http://bit.ly/2XAOYDP)  

Adding Narration and Music in 

Microsoft Photos 

(http://bit.ly/2R5GLVY)  

Adding 3D Effects and Objects in 

Microsoft Photos 

(http://bit.ly/2Kaw3wI)  

 טתסריהקבוצת  .1
של מה שיוצג במהלך  תסריט נותכנ

בתוכנית  נו מצגת. עייפרזנטציה/ה
 בשיעור הקודם. שנוצרה 

 מצגות/פרזנטציההקבוצת פיתוח  .2
מצגת באמצעות אחד מהכלים  נותכנ

 Slides, Sway, PowerPoint ,הבאים:

KeyNote 

, http://bit.ly/31nUhcd(

, http://bit.ly/2KFk0He

, http://bit.ly/2WBGXlY

) https://apple.co/2Iyz4DX 

 קבוצת יצירת פוסטר .3
בעזרת הנושאים שפותחו בתסריט, 

שיציג את המסרים  ראת הפוסט נותכנ
 ם. העיקריי

https://youtu.be/ux_Em1lVsjI
http://bit.ly/2K8lvOH
https://www.youtube.com/watch?v=wU3gJd8BGBo
https://www.youtube.com/watch?v=wU3gJd8BGBo
http://bit.ly/2R6aLRK
https://youtu.be/XEyn2NYVZqw
http://bit.ly/2F1ABkY
https://youtu.be/5LM43thAjhI
https://youtu.be/5LM43thAjhI
http://bit.ly/2XAOYDP
https://youtu.be/ns0JPLpN8t8
https://youtu.be/ns0JPLpN8t8
http://bit.ly/2R5GLVY
https://youtu.be/Vo4pXQO7eZc
https://youtu.be/Vo4pXQO7eZc
http://bit.ly/2Kaw3wI
https://www.google.com/slides/about/
https://sway.office.com/
https://office.live.com/start/PowerPoint.aspx
https://www.apple.com/keynote/
https://www.apple.com/keynote/
https://www.apple.com/keynote/
https://www.apple.com/keynote/
http://bit.ly/31nUhcd
http://bit.ly/2KFk0He
http://bit.ly/2WBGXlY
https://apple.co/2Iyz4DX
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 דקות(  35צור )

 

 מצגת סרט

 Storyboarding  קבוצת .1
כדי להנחות את   Storyboard -ב והשתמש     

 .קבוצת הצילומים במהלך הצילומים
 קבוצת צילום סרטים .2

תסריט שנוצר בשיעור ה סרט באמצעות  מוצל     
 .ובלוח התכנון משיעור זה 6

 קבוצת עריכה .3
 לתרגל כיצד לערוך סרטים   כוהמש     
 .או בתוכנות אחרות Microsoft Photos-ב     

 קבוצת תסריט .1
 . תסריטאת ה רוצ        

 קבוצת פיתוח מצגות .2
מצגת באמצעות רו את הפרזנטציה/הצ

 שבחרתם.אחד הכלים 
 פוסטרלקבוצת יצירת  .3

 . פוסטר  רוצ        

 

 דקות(  10שתף )

 .התקדמותה במליאהמשוב על  תיתןכל קבוצה 

 המורה יסכם את השיעור בשיתוף הנושא של השיעור הבא:

 )איסוף תיעוד משיעורים קודמים וכו'(.  10יעור בשמתחילים בהכנות לקראת החגיגה  8בשיעור 

 

 הרחבה )שעה(

 , מומחה או חבר בקהילהמהעולםעם כיתה סקייפ שיחת ● 

 לגו   פעילות● 

 Minecraftפעילות ● 
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 לחגיגה  ות: עריכת סרטים והכנ8שיעור 

 מטרות הלמידה 

 הלומדים: 
    פיתוח בר קיימא   מדדעל  תםעבוד אשר יציג אתבשיתוף פעולה כדי לערוך סרט/מצגת  יעבדו● 
 .שנבחר   
 . 10מצגת שתשמש במהלך החגיגה בשיעור  ופתחי● 
 .את הנרטיב שיועבר באמצעות מצגתו חדדי● 
 .תרגלו את המצגת בקבוצהי● 

 .Flipgrid-ב רפלקציהסרטי  רוצי ●

 

 חומרים 

  Photos App in Windows 10כמוסרטים בעורך  והשתמש סרט:

● How to edit in Microsoft Photos 

● ) http://bit.ly/2F1ABkY( 

● Adding Titles and Text in Microsoft Photos 

) http://bit.ly/2XAOYDP( 

● Adding Narration and Music in Microsoft Photos 

) http://bit.ly/2R5GLVY( 

● Adding 3D Effects and Objects in Microsoft Photos 

● ) http://bit.ly/2Kaw3wI( 

  .Free Sounds Effects from BBC השתמש באפקטי צלילים ●

) http://bit.ly/2XD56oD( 

 מצגת: 

●  KeyNote ,Slides ,Sway ,PowerPoint 

 חומרים ליצירת פוסטרים  ●

Flipgrid 

 

  

https://youtu.be/XEyn2NYVZqw
http://bit.ly/2F1ABkY
https://youtu.be/5LM43thAjhI
http://bit.ly/2XAOYDP
https://youtu.be/ns0JPLpN8t8
http://bit.ly/2R5GLVY
https://youtu.be/Vo4pXQO7eZc
http://bit.ly/2Kaw3wI
http://bbcsfx.acropolis.org.uk/
http://bit.ly/2XD56oD
https://youtu.be/6tfoCgQuqcw
https://youtu.be/6tfoCgQuqcw
https://office.live.com/start/PowerPoint.aspx
https://www.apple.com/keynote/
https://www.apple.com/keynote/
https://www.google.com/slides/about/
https://www.google.com/slides/about/
https://sway.office.com/
https://sway.office.com/
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 דקות(  10פתיח )

 .האחרוניםעבודתם במהלך שבעת השבועות יעשו רפלקציה על התלמידים 

 ?איזו עבודה הושלמה ●

 ?10-שיעור האיזו עבודה צריכה להסתיים היום לפני החגיגה ב ●

 ?זאת שיגוכיצד י● 

 

 דקות(  40חקור וצור )שעה  

שלהם  המסריםדקות לכל היותר, כאשר  3-5  בין באורךתזכורת: על התלמידים לשאוף ליצור סרט 

 דקות.   5-10  בין בצורה תמציתית ומבדרת. המצגת צריכה להיות יםמועבר

 מצגת סרט

 קבוצת עריכה .1

רכו  , ע 7 שיעורבעזרת הקטעים שנאספו ב

או   Microsoft Photos-בסרטים את ה

 . תוכנות אחרות לעריכת סרטים

מצגת  הכינו כל הקבוצות האחרות .2

   המתעדת את תהליך העבודה שעשיתם.

  שיעורותרגול הצגתה לחגיגה בסיום המצגת  .1
10. 

 

 

 דקות(  40שתף )

  סרטון רפלקציה לתיעוד עבודתה.Flipgrid -ב יצורכל קבוצה ת

 ?10-ו   9להשיג במפגשים  ים מקוו םהיום? מה את שלמדתם הלקחים 3המורה הציבה שאלה: מהם 

 המורה יסכם את השיעור בשיתוף הנושא של השיעור הבא:

 או פיזית(  וירטואלי. )10 שיעורפוטנציאליים שסטודנטים ירצו להזמין לחגיגה בדונו באורחים 

 .רעיונות שיש לעבוד עליהם לפני המושב הבא
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 הרחבה )שעה(

 , מומחה או חבר בקהילהמהעולםעם כיתה סקייפ שיחת ● 

 לגו   פעילות● 

 Minecraftפעילות ● 
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 לחגיגהמשוב והכנה  : 9שיעור 

 מטרות הלמידה 

 :הלומדים

 10 שיעורחגיגה בה לקראתסרט ה/מצגתאת ה יסיימו ●

 10 שיעוררעיונות לחגיגה ב  יתכננו ●

   1-8 שיעורתוצאות הלמידה של  רפלקציה על ועשי●

 

 חומרים 

 סרט:

  קישורים קשורים מההפעלות הקודמות 

 מצגת:

PowerPoint, Sway, Slides, KeyNote Presentation software 

 חומרים ליצירת פוסטרים 

 

 דקות(  10פתיח )

 .זה שיעורעדיפויות ל מחליטים על סדר במליאה

 ?מהם יעדי העבודה להיום ●

 ?כיצד יושגו היעדים הללו ●

 .די העבודההתלמידים לקבוצות עם אחריות לכל יעחלק את 

 

  

http://bbcsfx.acropolis.org.uk/
http://bbcsfx.acropolis.org.uk/
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 דקות(   30חקר )

 10 שיעורמצגת לחגיגה בהסרט/מו את הסיי

 העבודה לקראת החגיגהכדי לסיים את  בפתיחבתחילת השיעור ביעדים שנוצרו  ומשתהש

 

 דקות(  35צור )

 10 שיעוררעיונות לחגיגה ב  חשבו על

 ?לחגיגהאילו אורחים יוזמנו  ●

 יוזמנו? איך  ●

 הפרויקט, העבודה הושלמה,  מטרותתוך הדגשה של אורחים את הדוא"ל/מכתב כדי להזמין  וצר ●

   תוכנן בחגיגה.מומה    

 ?יברך את האורחיםמי  ●

 .וצור תוכנית שניתן להדפיס 10 שיעורצור לוח זמנים של אירועים ל ●

 .המצגתדונו ברעיונות הנוגעים להשקת הסרט /  ●

 .הערכה לאורחים תעודותמתנות קטנות /  נוכתוב מכתבי תודה או הכי● 

 

  דקות(  15שיתוף )

 .במליאה 1-8 בשיעוריםאת תוצאות הלמידה של פעילויות  שקפו

 :מורים יכולים להשתמש בשאלות הבאות כדי ליצור טופס הערכה

 ?בפרויקטמהם תוצאות הלמידה האישית של כל תלמיד  ●

  זה היה שווה?האם  ●

 ?בפרויקט איזו עצה יש לתת לקבוצות עתידיות המשתתפות  ●

 . נמקו. כן/לא? בפרויקט האם היית ממליץ להשתתף  ●

 .בפרויקטהאם תוכלו לזהות מיומנויות ששיפרתם כתוצאה ישירה מהשתתפות ● 

 המורה יסכם את השיעור בשיתוף הנושא של השיעור הבא:

קיימא עולמיים או  -פיתוח ברההביאו חפץ מהבית או מהקהילה המייצג את סרט/מצגת לחגיגה.  הצגת 

 .את הפתרון
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 הרחבה )שעה(

 , מומחה או חבר בקהילהמהעולםעם כיתה סקייפ שיחת ● 

 לגו   פעילות● 

 Minecraftפעילות ● 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 66 

 : חגיגת הלמידה10שיעור  

 מטרות הלמידה 

 :הלומדים

 אירוע.הלהפעלת  ננוויתכ ●

 לקהל. את סרטיהם והמצגות שלהם יציגו ●

 .של אחרים ותעבוד  יעריכו ●

 

 חומרים 

 תוכניות● 

 קבצי מצגות ● 

 מחשבים ניידים ● 

 מקרן/מסך● 

 לאורחים תעודות הערכהמתנות קטנות או ● 

 כיבוד● 

 

 פתיח

 על ידי מורה או מנהיג תלמידים נבחר. -מבוא לפרויקט 

 .הצגת לו"ז החגיגה

או לפלטפורמות    לטוויטראת החגיגה סימולטנית בשידור חי  בצורהמנה תלמיד שיתעד המורה י

 חגיגה. ב בו שימושו hashtag יצירת המלצה:אחרות. 

 

 חקר 

 .מצגותהצגת הסרטים/פרזנטציות/ 

 

 צור ושתף 

 ת. עולמי מטרהפתרון  לקראת שעברתםתהליך דונו ב

 .תמונה קבוצתית מוצל

   .עתיד ניכיוו חשבו על

 . היעדיםדרך לפעול למען  וקבע
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 7פרק 

 הרחבה -שיעורי לגו 

 )http://bit.ly/31rZjUW ( שיעורי לגו בנושא המטרות העולמיות 

    9 ,11 ,6:  : בניית פתרון מים פרואקטיבי1שיעור 

   4 ,3 ,16 ,17.: לפעולה : משחק תפקידים: יצירת סיפור שכנוע 2שיעור 

 15 ,14 ,13.  :: כוחם של שוניות האלמוגים3שיעור 

   5 ,1 ,2 ,10 . :?: העולם אינו שווה: האם זה הוגן4שיעור 

   7 ,16 ,17 ,11 . :: עזרה לאחרים לשפר את הקהילה5שיעור 

 . 12 ,9 ,7   :: רובוטים לחיים טובים יותר6שיעור 

   14 ,2 ,15.  : : צמחים מדהימים7שיעור 

 

 

 

שיעורי%20לגו%20בנושא%20המטרות%20העולמיות%20
http://bit.ly/31rZjUW
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 8פרק 

 שיעורי הרחבה במינקראפט
 יעדים העולמיים  שיעורי מינקראפט בנושא ה

 (9 ,11 ,6)  : בניית מפעל לטיפול במים1שיעור 

  (4 ,3 ,16 ,17) : משחק תפקידים: הדמיית מצבים ודמויות2שיעור 

  (15 ,14 ,13) !: נופים 3שיעור 

 ? (5 ,1 ,2 ,10)  ן: העולם אינו שווה. האם זה הוג4שיעור 

 (12 ,8 ,7)  : ייצור אנרגיה נקייה5שיעור 

http://bit.ly/2F3ACox
http://bit.ly/2F3ACox
http://bit.ly/2F3ACox
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 9פרק 

 מבט קדימה ב

גישה  יותר תלמידים בשיתוף רעיונותיהם לשינוי עולמנו.  רבאנו מסתכלים קדימה ומחפשים דרכים לע

 נשיג ,אנו נמצאים במשימה - לכולםלחינוך איכותי, העצמת הקולות של כל התלמידים, ופעולות חדשניות 

 !זאת

  העולמיים מטרותה. השלמת השיעורים בספר מעבירים את זה הלאה, אליךעכשיו זה גם הרגע בו אנו  

התשוקה  עםלהתחיל כעת בעבודה.  ךואת תלמידי ותךהתחלה. אנו מזמינים אהוף, אלא סהאיננה 

 . והעולם כולוך יאנש –פעולה למען הקהילה שלך ה אתהתחל לנתב , מהשיעוריםשעולה  מטרה הנעלהוה

 !ךהגיע הזמן למהלך הבא של
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 נספח א

 תבנית מחקר 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

מטרה   איזה
אתם גלובלית 

 ?חוקרים

 
 

 ?קיימא-מדוע יעד זה חשוב לעתיד בר
 
 
 

סיכמו את העובדות 
והנתונים הרלוונטיים 

מטרה הגלובלית ל
 שבחרת

 
 
 
 

 
 

 םיעדי 3ציין 
שהקבוצה שלך 
מרגישה שהם 

הרלוונטיים ביותר 
 ה?עבור

 
 
 
 
 
 
 

מה אחרים עושים 
כדי להגיע למטרה 

 ?זו

 
 
 
 

השגת המטרה יעשה שמה ההבדל 

 ?לקהילה שלךשבחרת 
 
 
 
 

איך אתה יכול לעזור 

 ?בפתרון מטרה זו
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 נספח ב

 תסריט 

 ינותיקר חזותי אודיו

 מוזיקת רקע
 
 
 

 או
 

 אפקטים לשימוש
 
 

 ?מיקום: היכן מתרחשת הפעולה
 

 מגיש
 
 או
 

 תמונות / סרטים שיוצגו 
 

 
כדי  ניתן להוסיף הוראות אלה 

לתת למפעיל המצלמה 
הוראות כיצד להכין את  

 .הצילומים
 

Wide Shot 
Long Shot 
Close Up 

Extreme Close Up 
Mid Shot 

 
 

שימו לב למעברים הסרטים 
 :בהם תרצו להשתמש בעריכה

 
Fade in/fade out/dissolve 

etc.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

מלא את המילים שנאמרו על ידי  
ראיון/  מגיש למצלמה או במהלך 

 .שיחה
 
 או
 

 מלא את הסיפור
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 נספח ג

 קריאת רקע מומלצת 

 

פרקטיקות בספר  להלן טקסטים מומלצים של אנשי חינוך ברחבי העולם. אלה יצירות שהעניקו השראה ל

 למידה. -וראהתהליכי הי שנובועזרו  זה
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 . מכולם. בכל מקום. בואו נתחיל. לכולם 

 

הם יתעמתו בסופו של דבר עם   ,ככל שבני הנוער שלנו יגדלו, מבחינה אקדמית וחברתית

פעול. האמונה שלנו היא שצעירים יבחרו נכון את המסלול שלהם ל ידרשו מצבים/אירועים בהם 

חמלה, סובלנות וטובת הכלל. עד כמה המין האנושי בכל מקרה. הדרך הנכונה היא אהבה, 

 .להזדהות עם אחר  ברמת המסוגלות של הדור הצעיריות בר קיימא תלוי המסוגל ל

 בעיצוב הדור הצעיר.  הן לכן אמפתיה, היא נדבך הכרחי הן ביצירת מרחב למידה תפקודי ו

 .!יש ללמד אמפתיה

 

מוטמעת בתוך תהליכי הלמידה. כאשר מודלים  במקרה של בתי הספר החדשניים, אמפתיה 

בהוראה מטפחים מרחב המאפשר אמפטיה ומעודד התפתחות חברתית רגשית, הלומדים  

, לסביבה שלהם, לקהילה שלהם. חיבור זה יעורר מוטיבציה  בני גילם יגדלו בחיבור לעמיתיהם

ויי אקלים וקהילה  עולמית, בנושאים כמו עוני, שינ, אצל הצעירים לפעול מתוך דאגה מקומית

 בר קיימא. 

 

מציע למחנכים מדריך לתהליך הזה. מדריך שנכתב על ידי מורים   עולמיותה מטרותספר ה

מהעולם, עבור מורים מהעולם בכל מקום. ספר זה הוא תחילתו של שיח. דרך עדשת הפיתוח 

בר קיימא של האו"ם, הכיתות יכולות להשתמש במדריך להניע לפעולה ברמה מקומית,  

עולמית. ספר זה מציע סקירה כללית ומסגרת עם רעיונות פרקטיים, תוך שילוב של חשיבה 

 מוכנים לכיתה. –עיצובית, חקר, חדשנות וטכנולוגיה 

 כי השינוי מתחיל בחינוך! אנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו למסע זה 

  


