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הפרויקט מבוצע עפ"י מכרז  9/7.2013עבור האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים ,המזכירות הפדגוגית ,משרד החינוך.
במימון מינהלת מל"מ – המרכז הישראלי לחינוך מדעי טכנולוגי ע"ש עמוס דה שליט..

במסגרת השתלמות עדכון ידע מדעי – סוגיות אקלים סביבה ומגוון מינים במאה ה ,21-נחשפו המורים לסדרה בת 8
הרצאות בתחומי סביבה מגוונים.
נושאים סביבתיים בדגש על שינוי אקלים קיבלו לאחרונה הד תקשורתי נרחב ולפניכם כמה קישורים חמים שיוכלו
לסייע בהוראת הנושא.
עלון שמורת טבע
קריאת ביניים – גיליון חדש יצא בקרוב
אקולוגיה וסביבה
שינוי אקלים  -באתר המשרד להגנת הסביבה
לפני שנצלול לתכנים בכל אחת מההרצאות במסגרת ההשתלמות נתרשם מתפיסות המורים בנושא שינוי האקלים.
לפניכם תוצאות סקר שנערך במסגרת ההשתלמות .בסקר השתתפו כ 60-מורים .ניתן להתרשם מאיור  1כי רוב המורים
עם למעלה מ 10-שנות ותק בהוראה.

איור  – 1שנות הוותק של המורים שהשתתפו בהשתלמות ,וענו על הסקר

למעלה מ 70%-מהמורים דיווחו כי הלמידה העיקרית שלהם על הנושא מתבצעת בעקבות חשיפה להשתלמויות מורים
ומהמדיה.
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איור  – 2מקורות הידע של המורים בנושא משבר האקלים .מורה יכל לבחור יותר ממקור אחד לידע שלו בנושא.
אחת השאלות המעניינות בנושא שינוי האקלים העולה גם בהקשר של הוראת הנושא ,מתיחסת להוראת הנושא כנושא
שנוי במחלוקת .בתחילת הרצאה מספר  2הציג המרצה ,פרופ' אביגדור אבלסון ,בפני המורים את השאלה "האם קיים
קונצנזוס בקרב המדענים בכל הקשור לשינוי אקלים והגורמים לתופעה?" 56 .מורים ענו על השאלה בתחילת הרצאתו,
מתוכם  55%מהמורים השיבו כי אין קונצנזוס בקרב המדענים .השאלה נשאלה שוב ,במסגרת סקר שנערך לקראת
ההרצאה החמישית בהשתלמות .באיור מספר  3ניתן להתרשם כי כ 56%-מהמורים טענו כי יש קונצנזוס בנושא.

איור  – 3תפיסת המורים ב אשר להסכמה הכללית בקרב מדענים בנושא שינוי האקלים והגורמים לתופעה.
מעניין לציין כי למרות האחוז הגבוה יחסית ( )38%של המורים שסבורים כי אין קונצנזוס בקרב מדענים באשר לשינוי
אקלים והגורמים לתופעה ,כמעט  80%מהמורים טוענים שהשפעות שינוי האקלים כבר מורגשות והחלו להשפיע (איור
.)4
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איור  – 4המועד בו יורגשו השפעות שינוי האקלים

כשהמורים נשאלו ישירות על מידת ההשפעה של ההרצאות אליהן נחשפו במסגרת ההשתלמות על עמדתם בנושא משבר
האקלים ,כ 60%-מהמורים דיווחו על השפעה במידה רבה מאוד ( )5ובמידה רבה (( )4איור .)5

איור  – 5מידת ההשפעה של ההרצאות על דעת המורים בנוגע לסוגיית משבר האקלים

הוראת שינוי האקלים כוללת התייחסות לתוכן מורכב מבחינה רגשית וחברתית .הוראה של הנושא עלולה לגרום לדיכוי
ותחושה של דכדוך בקרב תלמידים ,הנגרמת מהמסר שלא ניתן לתקן את המצב .האתגר הגדול של המורה הוא ללמד את
הנושא וליצור אופטימיות ריאלית שתעודד את תלמידיו לפעול .נוכח החשיבות של האופן בו ילמד הנושא ,מעניין לבחון
כיצד המורים תופסים את הנושא .המורים נשאלו עד כמה הם אופטימיים בנוגע ליכולת השיקום של מפגעים סביבתיים,
וניכר כי פחות מ 40% -אופטימים במידה רבה ורבה מאוד (איור  .)6כאשר נשאלו האם הם מאמינים שניתן לצמצם את
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השפעות שינוי האקלים ,תשובותיהם לשאלה (איור  ,)7מצביעות על גישה יותר אופטימית ,כ 57%-מהמורים מאמינים
שניתן למנוע במידה רבה את השפעות שינוי האקלים.

איור  – 6מידת האופטימיות של המורים בהתיחס ליכולת השיקום של מפגעים סביבתיים

איור  - 7האמונה שניתן להשפיע ולצמצם את השפעות שינוי האקלים

לרוב ההתיחסות לתופעת שינוי האקלים היא כאל תופעה גלובלית ועל הרקע הזה מעניינת ההתיחסות המקומית
לתופעה .על כך נשאלו המורים בשאלה שהתיחסה לתרומתה של ישראל לשינוי האקלים .למעלה מ  50% -מהמורים
ציינו כי תרומתה של ישראל גדולה ביחס לגודלה .מעניין יהיה בסקר עתידי לבחון עד כמה המורים מתיחסים בהוראתם
את הנושא לרמה המקומית ולרלוונטיות של הנושא למקום המחייה של התלמיד.
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איור – 8דעתם של המורים ביחס לתרומתה של ישראל לשינוי האקלים
כאשר המורים נשאלו על החשיבות של הוראת הנושא ,ניתן להתרשם כי לכ 95%-מהמורים חשוב במידה רבה ורבה
מאוד ללמד את נושא שינוי האקלים (איור  ,)9ויש לקחת בחשבון כי מורים אלו בחרו להשתתף בהשתלמות שהנושא
שלה הוא שינוי אקלים.

איור  – 9דעתם של המורים בנוגע לחשיבות ההוראה של הנושא על-ידי מורים למדעים
נוכח מידת החשיבות הגבוהה שמיחסים המורים להוראת הנושא ע"י מורי המדעים ,מעניינת השאלה הפרקטית הנוגעת
לשעות ההוראה שהם מקדישים לנושא שינוי האקלים (איור  .)10כ 61%-מהמורים מקדישים לנושא יותר משעתיים.
יותר משעתיים נחשב למצב טוב ביחס לזמן המדווח בספרות המוקדש להוראת הנושא ,וגם כאן יש לקחת בחשבון כי
המורים הללו הם מורים שבחרו לקחת חלק בהשתלמות זו ,ויש להניח שבקרב כלל ציבור המורים נראה תמונה שונה.
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איור  - 10שעות ההוראה שמקדישים מורי ההשתלמות להוראת הנושא
כשנשאלו המורים למדעים/ביולוגיה באילו מקצועות יש לעסוק בנושא משבר האקלים (איור  53% ,)11מהם ציינו כי
מדעים 54% ,ציינו ביולוגיה .תחומי דעת נוספים שצויינו היו גיאוגרפיה ,אזרחות וחינוך .כ 80%ציינו כי יש לשלב בכל
המקצועות .המורים יכלו לבחור יותר מתחום דעת אחד בו ניתן לשלב את הוראת הנושא ,ולכן האחוז הכללי עולה על
.100%

איור  – 11תחום הדעת בו לדעת המורים ניתן לעסוק בנושא משבר האקלים.
כשהמורים נשאלו עד כמה לדעתם תלמידיהם מבינים את המשמעות של מושגים סביבתיים בסיסיים כמו – אפקט
החממה ,שינוי אקלים ועוד (איור  .)12ניתן להתרשם כי מושגים כמו צרכנות בת קיימא הוא המושג שתלמידים מבינים
הכי פחות ,בעוד המושג אפקט החממה הוא המושג שלדעת המורים תלמידים מבינים את משמעותו באופן הטוב ביותר.
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איור  – 12ההשערה של המורים על מידת ההבנה של מושגי סביבה בסיסיים בקרב תלמידיהם.
מטרת ההשתלמות היתה לחשוף את המורים למגוון סוגיות סביבתיות בדגש על שינוי האקלים ולהשביח את תהליכי
ההוראה .ממד שמוסיף מאוד לערך של ההשתלמות הוא מידת "השימושיות" ,כלומר האם המורים יצאו עם משהו
יישומי לכיתות בהם הם מלמדים .מורים נשאלו בסקר באיזו מידה לדעתם ההשתלמות תשפיע על אופן הוראת הנושא
(איור  )13מתגובת המורים ניתן להתרשם כי רובם ( )89%מאמינים כי ההשתלמות תשפיע על אופן הוראת הנושא במידה
רבה ורבה מאוד.

איור  – 13מידת ההשפעה של ההשתלמות על הוראת הנושא
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לקראת סוף ההשתלמות המורים נשאלו באילו סוגיות סביבתיות נוספות הם ירצו לעסוק ,הנושאים שעלו על-ידי
המורים היו –

"מגמות גלובליות שבהן יש עשיה חיובית לטובת צמצום פליטות גזי חממה  -כך שניתן יהיה להשיב בצורה מעמיקה יותר
לשאלה "מה ניתן לעשות על מנת להאט את תהליך ההתחממות הגלובלית?"
"פיתוחים טכנולוגיים וביולוגיים שיאפשרו לאדם להתמודד טוב יותר עם האתגרים בתחום הסביבתי"
"אנרגיה ירוקה והתרומה שלה לתצרוכת האנרגטית ,מה הפתרונות החלופיים לאנרגיה ירוקה ולאן בעצם אנו חותרים".
"מגוון המינים בעולם  ,טביעת רגל אקולוגית ,מינים פולשים".
"השפעת הגלובליזציה על תהליכים אבולוציונים"
"אירוע אקלים קיצוניים כמו צונאמי ,סופות הוריקן וכדומה"
" העלמות מינים!! ההכחדה השישית והשפעותיה עלינו"....
"המחיר הסביבתי של צריכת מזון מן החי"
"הגבלת ילודה"
"העלמות שוניות אלמוגים ובכלל פגיעה סביבתית בים (כיום יש ניסיון חקיקתי להקמת שמורות טבע ימיות)"
"איך שינויי אקלים משפיעים על מקומות שונים בעולם .מה המדינות השונות וישראל בפרט עושות כדי להתמודד עם
משבר האקלים  -צעדים מעשיים .לדעת יותר על הועידות כגון ועידת פריז .מהם הישיגיהן .האם יש ועדות נוספות? מהי
השפעתן?"
"בנייה מותאמת אקלים בייחוד לאור ההתחממות הגלובלית".
"הידלדלות משאבים ,משבר המזון".
"חקלאות וצרכנות בר קיימא .כיצד ניתן לקיים חיים מודרנים אבל לשמר את כדור הארץ".
"השפעת סוגיות סביבתיות על בריאות הציבור בדגש על מחלות".
"להתייחס ולהעמיק בנושא היגון האקולוגי".
"הייתי מעוניין שתהיה התייחסות לכל הנושאים של חקיקה סביבתית ואכיפה".
"עיסוק בבעיות הספציפיות של מדינת ישראל בנושא שמירה על שטחים פתוחים ,פיתוח בר קיימא ותכנון לישראל
".2050
"אסדות הגז בישראל השלכתן על איכות הסביבה".
"זיהום אוויר וזיהום קרקע".
"העלמות הדבורים והקשר לשינוי האקלים".
לאחר כל הרצאה התיחסו המורים למידת הייצוג של החומר בתוכנית הלימודים הקיימת וחשיבותו .המשתנים חושבו
ע"י עריכת ממוצעים של השאלות .המורים נתבקשו לדרג על סולם ליקרט בן  5דרגות ,ציון גבוה משמעותו מידת יצוג או
חשיבות גבוהה .ההתיחסות לממצאים אלו ולפירוט הרעיונות שחידשה כל אחת מההרצאות למורים מופיעים לגבי כל
אחת מההרצאות בטבלה .1
ניתן לצפות בהרצאות ,להוציא ההרצאה השלישית ,באתר מורי הביולוגיה או באתר הקורס (שניהם סגורים בסיסמה).
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טבלה  : 1מידת הייצוג ,החשיבות והמושגים החדשים בכל אחת מההרצאות בהשתלמות

שם ההרצאה
מהם שינוי אקלים וכיצד
הם משנים את הטבע

משבר האקלים לא לבד:
כיצד אנו פוגעים בחיים
על פני כדור הארץ
עידן הפלסטיק -איך
נגמלים מההתמכרות של
המין האנושי לפלסטיק ?
שילוב ניסויים
וסימולציות מחשב
לבחינת ההשפעות של
שינויי אקלים על בעלי
חיים
שינויי אקלים גלובליים
ואזוריים והשפעותיהם על
בריאות האדם
שמירת טבע בעידן של
שינוי אקלים
התכנית הלאומית
לשמירה על המגוון
הביולוגי בישראל –
אתגרים והזדמנויות
בפתחו של עשור חדש
תזונה בת קיימא  -מפתח
לבריאות האדם והסביבה

מידת ייצוג
תכני ההרצאה
בתוכנית
הלימודים
הקיימת

מידת החשיבות
של שילוב תכני
ההרצאה
בתוכנית
הלימודים

2.9

4.6

)(n=84

)(n=84

2.5

4.3

)(n=80

)(n=80

2.3

4.7

)(n=83

)(n=83

2.3

3.5

)(n=72

)(n=72

2.4

4

)(n=75

)(n=75

3

4.3

)(n=73

)(n=73

2.9

4.3

)(n=71

)(n=71

2.2
)(n=81

4.5
)(n=83

מושגים ורעיונות שההרצאה חידדה למורים:
איי חום עירוניים ,חידוד ההבחנה בין השפעת
אפקט החממה והפגיעה בשכבת האוזון על
ההתחממות הגלובלית ,ההשפעה הלוקלית של
שינוי האקלים ,אפקט העמעום העולמי ,אי
התאמה בין המינים.
הקשר בין משבר האקלים להתפרצות מגיפות,
יגון אקולוגי " ,"ecological griefבורות
סביבתית ,ההשלכות של זיהום האוויר ,הכחשת
משבר האקלים ,שיבוש מחזורים ביוגאוכימיים
מיקרופלסטיק ,הגברה ביולוגית ,מחיר סביבתי,
מערבולות ,אי הפלסטיק.
מיקרו-אקלים ,מידול אקלימי ,הכחדה שישית,
רזולוצית נתונים ,ביג דאטה,

אנדמיזציה ,מחלה זואונוטית ,אי חום עירוני ,עוני
אנרגטי ,איקלום פיזיולוגי
מסדרונות אקולוגיים ,מינים מתפרצים,
סניטציה ,שמורת טבע ,ניהול טבע ,שמירת טבע.
ערכי סף ,קישוריות ,רצף טריטוריאלי ,הוט
ספוט ,אקולוג עירוני ,נקודת קריסה של מערכת
אקולוגית.
תזונה בת קיימא ,תזונה פלאנטרית ,סינדמיה,
מזון מעובד ,תזונה ים תיכונית ,ביטחון תזונתי

הרצאה ראשונה בסדרה "מהם שינוי אקלים וכיצד הם משנים את הטבע" –
הרצאה של פרופ' ז'וזה גרינצוייג העוסק בתגובת עצים ומערכות אקולוגיות של חורש ויער לשינויי אקלים ,ובאמצעי
ניהול שטח ,כגון רעיה של בעלי חיים ,למיתון ההשפעה הזאת.
בהרצאה התיחס פרופ' זוזה גרינצוויג להיקף של שינויי האקלים הגלובליים ואיך הם באים לידי ביטוי בישראל? איך
מודדים אותם? ומהם הגורמים לשינויי האקלים? פרופ' גרינצוייג דן גם בהשלכות של שינויי האקלים על הטבע  -איך
צמחים ,בעלי חיים ומערכות אקולוגיות מגיבים לשינויי האקלים? ומה יכול לעשות האדם כדי להמעיט את הנזקים
ששינויי האקלים גורמים לטבע.
מהתגובות ניכר כי ההרצאה חידשה וחידדה למורים את המושגים והרעיונות הבאים -
"ההרצאה חידשה לי את עוצמת ההשפעה של גורמים שונים (גזי חממה ,חור באוזון ועוד) על שינוי האקלים .ההבנה שגזי החממה הם גורם עיקרי
להתחממות הגלובלית מסייעת לי להמליץ לתלמידים להתמקד בדרכים להפחתת גזי חממה פעילות היומיומית שלהם ,כאשר הם שואלים מה
ביכולתם לעשות על מנת לתרום למאבק במשבר".
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"לרוב משבר האקלים נידון באופן כללי מאוד וגלובלי ולא לוקאלי ,ומלווה בנתונים על פני שנים רבות .בהרצאה הוצגו נתונים מקומיים כגון
הטמפרטורה היומית המינימלית והמקסימלית שנמדדה ברמת הנדיב בשנים  .2000-2018זה ממחיש הרבה יותר את הקשר בין התהליך הגלובלי
של התחממות הגלובלית  1.2לבין מה שמורגש מקומית .כמו כן הוצג הסבר בהיר לגבי "טיעוני הפרכה" וטעויות נפוצות של הקשר בין הפעילות
האנושית לבין שינויי האקלים .הפרכת הקשר בין התפרצויות געשיות להתחממות כדור הארץ ,והחור באוזון".
"הרעיון החדש שההרצאה חידשה בהקשר של תוכנית הלימודים הוא ההקשר האקולוגי של תמותת עצים ותמותת בעלי חיים  -קצב השינויים היה
חדש .ההרצאה כולה עודדה לפתח שיח עם התלמידים על ההתחממות הגלובלית והשפעתה על מגוון המינים ועל תפוצת המינים (צמחים ובעלי
חיים)".
"בהרצאה התחדד לי ההבדל בין מזג אויר לאקלים וניתנה הגדרה מדויקת למושג אקלים .ההגדרה תסייע לי לשכנע את הספקנים בקיומה של מגמת
התחממות למרות התרשמויות סובייקטיביות".
"ההרצאה הייתה מאוד מעניינת והחשיבות העיקרית מבחינתי הייתה שההרצאה הבהירה לי את רמת הרזולוציה של ההשפעה של שינוי האקלים
על המערכת האקולוגית  .בהוראה שלי אני מתיי חסת לאפקט החממה ונותנת דוגמאות להשפעה של אפקט זה  .ההוראה שלי היא כללית ואילו
בהרצאה דווקא הירידה לפרטים ודוגמאות שלא הכרתי ,הם אלה שהשאירו עלי רושם גדול שלא הדגשתי מספיק את הנושא .הדוגמא שניתנה על
חוסר התזמון בפנולוגיה בין מינים הצביעה על המורכבות הרבה של הנושא  ,דוגמא זו הייתה משהו חדש עבורי ".
"בתוכנית הלימודים מתייחסים לנושא טביעת הרגל האנושית ולהשפעת האקלים על האקולוגיה בצמצום ,לקראת סוף הוראת נושא האקולוגיה,
בעוד נושא האקלים משפיע על כלל המערכת האקולוגית והיא תלוייה בו .יש להדגיש ולהרחיב רעיון זה בעת ההוראה של הנושא .תחת מאפייני
הסביבה יש להרחיב את הדיבור על הנושא ,וכן לדון בו גם בהקשר לשאר הנושאים ,היות והוא משפיע עליהם (התאמה ,שונות ,הרכב אוכלוסיה
וכדומה)".
"ההרצאה בהחלט חידשה לי בנושא השפעת ההתחממות הגלובלית על רביה בין מינים .לא הייתי מודעת לכך שאפילו תחום זה מושפע".
"ההדגשה שאפקט החממה הוא לא שלילי ביסודו אלא אפקט חשוב שמאפשר חיים על פני כדור הארץ ,שכן בלעדיו הטמפ' היתה  19-מעלות".

טבלה  :2תפיסות המורים לגבי הייצוג והחשיבות של הנושא בתוכנית הלימודים )(n = 84

מידה מעטה מאוד ומעטה
2/ 1

מידה בינונית
3

מידה רבה ורבה מאוד
4/5

האם הנושא בא לידי ביטוי בתוכנית
הלימודים הקיימת

35%

35%

30%

באיזו מידה חשוב לשלב את הנושא
בתוכנית הלימודים

0%

8%

92%

ניתן להתרשם מטבלה  2כי כשליש ( )30%מהמורים סבורים כי הנושא של שינויי האקלים מקבל יצוג מספק בתוכנית
הלימודים .שליש אחר של המורים ( )35%סבורים כי יש יצוג מועט לנושא בתוכנית הלימודים .להלן מספר תגובות
מיצגות של המורים הנוגעות לייצוג הנושא בתוכנית הלימודים -
"מלמדים את הנושא אך לא מאוד לעומק .יש להכניס את המושג אקלים ,כי באקולוגיה ההסתכלות היא לא רק על שינויים מיידיים ,מאוד חשובה
ההסתכלות על מגמות לאורך תקופות זמן ארוכות יותר".
"תוכנית הלימודים לא עוסקת בכלל באקלים כמושג .אנחנו מלמדים על רכיבים ,שהם חלק ממה שמגדירים את האקלים בראייה לאורך זמן ,דוגמת
טמפרטורה ,קרינה וכדומה ,אבל המונח "אקלים" לא מוזכר בכלל בתכנית הלימודים .ההרצאה עשתה את האיחוד של כל הפרמטרים הבודדים
למשהו שלם יותר".
"בתוכנית הלימודים אין התיחסות להשפעה של שינויי האקלים על מזוננו  -מדברים על השינויים באקלים בדרך כלל בהקשר של הפשרת
הקרחונים ,ופחות עוסקים בעניין ההזנה ,שעלול להפגע קשות".
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"לדעתי לא קיי מת התייחסות מספקת לנושא הזה בתוכנית הלימודים ,יש חלק קטן על השפעת האדם על הסביבה .אני לא יודעת להגיד אילו תכנים
הייתה מוסיפה כי אני לא מכירה המון אבל אני כן יכולה להגיד שההרצאה של זוזה הייתה מאוד מעניינת ,מצד שני יש לו המון ידע שלי אין להעביר
בנושא".
" בעיניי חשוב ללמד על ההשפעות הנרחבות של משבר האקלים גם על האקולוגיה  -ההשפעה על הפנולוגיה ,הרכב המינים ומספרם ,אורך חיים,
תפוצה ,מינים פולשים ,יצרנות ראשונית של מערכות אקולוגיות"
"יש ללמד אילו פתרונות קיימים כיום ,גם ברמה האישית בפעולות היומיומיות שלנו (לעורר מודעות להשלכות של פעולות היומיום וכיצד ניתן
לשנות הרגלים) וכמובן ברמה המדינית והעולמית וכיצד לחץ ציבורי וצרכני יכול להשפיע על שינוי האקלים ,וחשוב לתת מקום לאוורור רגשות
שיח ,לעודד חשיבה ופיתוח פתרונות".

מלבד ההתיחסות לתכנים ,המורים התיחסו גם לשעות ההוראה ולאופן בו יש להורות את הנושא-
"הנושא בתוכנית הלימודים קטן יחסית ,לדעתי יש צורך להגדיל את כמות השעות לנושא הגורמים של שינוי האקלים ומה שניתן לעשות כדי
להשפיע"
"חשוב להציג יותר תרשימים ,מחקרים ומאמרים חדשים העוסקים למשל באי התאמה בפנולוגיה של מינים שונים".
"צריך לשלב את הנושאים בכל שנה ואף לשלב פעילויות בנושאים אלו".
"יש לשלב מערכים מסודרים על שינוי האקלים ,ולא רק הערות המשולבות בספרי הלימוד .יש לחשוב על פיתוח יחידה מדעית שכולה עוסקת
בשינויי האקלים והמשבר האקולוגי ,שהיא חובה לכל הכיתות ,ואם לא במסגרת לימודי המגמה אז במסגרת יחידה מדעית בכיתה י'.
תכנית הכוללת הבנה של הגורמים לשינויי ,ההשלכות שלהם על עולם החי ועל האנושות וכן מקום לאוורורו רגשות ושיח ,ולמחשבה ופיתוח
פתרונות".
"כדאי שבסופו של דבר הדור הבא שלנו יתעסק בפתרונות ויתחיל להיחשף לאפשרויות ואף לחשוב על פתרונות משלו ,ולכן יש לחשוף ולשלב את
התלמידים בפרוייקטים שבוחנים השפעת שינויי אקלים בסביבה שלנו ,שיתוף עם מעבדות מחקר  -במסגרת הביוחקר"
“ הייתי בוחרת לעשות יחידה שלמה בנושא ההתחממות הגלובלית שתתיחס גם לסוגיות פוליטיות מנוגדות אינטרסים ,ותנועות אזרחיות .יחידה
מלאה של  12שעות לימוד לפחות ,אם לא יותר ,עדיף אפילו יחידת  PBLכך שהתלמידים יוכלו לקחת חלק אקטיבי בלמידה ובמציאת פתרונות.
הייתי גם מוסיפה חלק של תנועות אזרחיות כך שיהיה גם מקום מכובד לחינוך לאקטיביזם".

הרצאה שניה בסדרה " משבר האקלים לא לבד :כיצד אנו פוגעים בחיים על פני כדור הארץ " –
הרצאה של פרופ' אביגדור אבלסון אקולוג ימי מהפקולטה למדעי החיים ,בית הספר לזואולוגיה .הוא מקדיש את זמנו
לקידום ,שימור ושיקום ימי ,באמצעות מחקר ותכנון ,ועובד כיועץ לארגונים ממשלתיים ולא ממשלתיים ברחבי העולם.
בהרצאתו התיחס פרופ' אבלסון לתקופתנו כעידן המוצלח ביותר שידע המין האנושי מאז שחר ההיסטוריה שלו (עידן
אשר זכה לכינוי אנתרופוצן  -עידן האדם) ,בו אוכלוסיית האדם קרובה לחצות את קו  8מיליארד בני אדם והסביבות
הטבעיות (האקוסיסטמות) שעל פני כדור הארץ נאנקות תחת העקות שגורם האדם .הבעיה הסביבתית המוכרת היום
לכל נערה ונער היא ׳משבר האקלים׳ ,אך המספרים המאמירים של אוכלוסיית האדם ,העלייה בקצב הצריכה וההרגל
שלנו לצרוך ללא חשבון בזולת ,בסביבה ובמינים האחרים (תופעה שנקראת ׳טרגדית הקנין המשותף׳) יוצרים מגוון
בעיות סביבתיות נוספות אשר עלולות בשלב כלשהו לפגוע בנו .בהרצאה נגע פרופ' אבלסון על קצה המזלג במספר שאלות
הנוגעות לבעיות הסביבתיות הללו -מהן הבעיות? האם ניתן למתן אותן או אף למנען? האם חשוב לשתף את הדורות
הצעירים במידע עליהן ,ואם כן ,כיצד?
מדיווחי המורים ההרצאה חידשה וחידדה למורים את המושגים והרעיוניות הבאים:
" קיומו של קשר ישיר בין משבר האקלים להתפרצות מגיפות .למשל זיהום אוויר גורם לעלייה בהתפשטות גורמי מחלות".
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"קוצר רואי פסיכולוגי  -רעיון שמסביר מדוע בני האדם לא נוקטים צעדים למזעור סכנות ,מתייחסים רק לסכנות ואיומים שנוכחים כאן ועכשיו.
כאשר דנים בנושא מעורבות האדם בטבע יש טעם להציג את הרעיון הזה כיוון שחלק מהתלמידים תמיד מזדעזע מנושא הבעיות הסביבתיות שהאדם
יוצר בכדור הארץ".
"הרצאה חידשה לי את ההסתכלות על התהליכים שמשפיעים על מערכות אקולוגיות כגבולות פלנטריים שעשויים להשפיע על כל האקוסיסטמה
של כדור הארץ .הצגת  9גבולות  -תהליכים שעשויים להשפיע .1 :פגיעה במגוון הביולוגי  .2שטפים ביוכימיים  -בעיקר שטפים של חנקות
וזרחות .3 .שינויי אקלים .4 .שינוי יעודי קרקע (בעיקר ברוא יערות)  .5דלדול האוזון בסטרטוספירה  .6ארוסולים אטמוספריים  .7החמצת
האוקיינוסים .8 .ניצול משאבי מים מתוקים .9 .כניסה של מזהמים חדשים (מזהמים אורגניים ,מיקרו-פלסטיק) מבין תהליכים אלו השניים
הראשונים מהווים סיכון משמעותי לאקוסיסטמה של כדור הארץ והשניים הבאים מהווים סיכון שהולך ועולה עם השנים .כל ארבעת התהליכים
האלו עברו את הערכים הבטוחים מבחינת קיום האקוסיסטמה של כדור הארץ .מעניין לראות ששינויי אקלים הוא לא מהגורמים הראשונים
שמשפיעים על כדור הארץ אך בהחלט בין התהליכים העיקריים".
“ההרצאה חידדה את הקשר בין מגפות (קורונה) לבין משבר האק לים  .בהרצאה התחדשו לי עד כמה המצב חמור לדוגמא בנושא זיהום האוויר
(כ 7-מיליון נפטרים) אין ספק שהצגת הנתונים תעורר אצל התלמידים את המודעות לשמירת הסביבה עד כמה שניתן”
“בהרצאה הועלו הטענות של מכחישי משבר האקלים (בהקשר של הגברת אפקט החממה) וכיצד להתמודד עם טענות אלו".
“ הרס אקוסיסטמות .התייחסות לשורשי הבעיות הסביביות :גודל אוכלוסיית האדם ,מערכת כלכלית קפיטליסטית ו"יצר האדם".

טבלה  :3תפיסות המורים לגבי הייצוג והחשיבות של הנושא בתוכנית הלימודים )(n = 80

מידה מעטה מאוד ומעטה
½

מידה בינונית
3

מידה רבה ורבה מאוד
4/5

האם הנושא בא לידי ביטוי בתוכנית
הלימודים הקיימת

56%

24%

20%

באיזו מידה חשוב לשלב את הנושא
בתוכנית הלימודים

4%

11%

85%

למעלה ממחצית המורים ( )56%סבורים כי ההתיחסות לנושא ההרצאה בתוכנית הלימודים היא מועטה והם מציינים
מה היו מוסיפים לקיים –
"אין התי יחסות מספקת לנושא של משבר האקלים והשפעתו ההרסנית על הסביבה .הייתי מוסיפה מחקרים שעשו בעולם בנושא .ומחדדת את
הנושא של הקשר בין מגפות ( כמו הקורונה) לסביבה -לזיהום האוויר".
"התכנים שהייתי בוחרת להוסיף הם המודעות הסביבתית ובניגוד לבורות סביבתית ,יש מקום לחבר את התלמידים לסביבתם הקרובה וגם להוסיף
ידע על סביבתם הרחוקה יותר באמצעות סרטים ,כתבות וסדרות מצוינות ,יש אפשרות לחשוף תלמידים לנושאים אלו .גם השפעתה המזיקה של
גידול בעלי חיים לצורך מזון עבור אוכלוסיית האדם ההולכת וגדלה  -יכולה לעניין ולהיות משמעותית לתלמידים"
"חסרה התייחסות לגישה האדישה לפיה אין התחממות ,והסבר לגבי בעלי האינטרסים .בנוסף ,חסרה ההתייחסות הרגשית לנושא הסביבתי,
התמיכה והעידוד לעשייה ולתקווה למרות המצב העגום"
"הייתי עוסקת יותר בביסוס הטיעונים כנגד מכחישי המשבר בקרב התלמידים .הם חשופים להכחשה ויש צורך לפרוש בפניהם את המציאות שבה
פועלים אנשים וארגונים למען הסביבה .האינטרסים הכלכליים המניעים את מכחישי המשבר ואת היקף המשבר בתחומים הנזכרים בהרצאה :
שוניות ,זיהום אויר ,הכחדת המינים ,זיהום האוקיינוסים".
"אני מורה בתיכון וידוע לי שבחטיבת הביניים מלמדים את הילדים "מהימנות מקורות מידע" .הנושא אינו חלק מתוכנית הלימודים בביולוגיה ,אבל
יש כאן הזדמנות מצויינת להדגים לתלמידים כיצד נתונים מוצגים בצורה מעוותת ע"י מדענים בשירות תעשיית הכסף .הייתי מוצאת מספר מאמרים
שמצויים בסתירה להגיון ,ומנסה לאתר את הגוף שמימן את המחקר ולהציג זאת לתלמידים".
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"הייתי מדגישה את הנושא של צרכנות נבונה והפעלת שיקול דעת...החשיבות בהפחתה של הביקושים וההפחתה בייצור ,דבר שיוביל לפחות
פליטה של גזי חממה ,פחות התחממות והאטת קצב משבר האקלים .פחות ביגוד ,כלי בית ועוד ,פחות מפעלים ,פחות צריכת חשמל ופחות גזי
חממה .אותו הדבר בצריכת פחות בשר תוביל לפחות בקר ובהמות אחרות ופחות צורך בשטחי גידול ולכן פחות בירוא של יערות והרס מערכות".
“ מכחישי משבר האקלים זה לא בדיוק בתכנית הלימודים אך מדברים על זה בד"כ בשיעורים כאשר מדברים על שינויי אקלים .לרוב בכיתות שלי
אחד התלמידים היה אומר שהוא שמע שזה קונספירציה וכדומה ומכאן היינו מדברים על הנושא .לדעתי אפשר להכניסו אפילו במעט לתכנית
הלימודים”.
"התכנים בתוכנית הלימודים מספיקים ,אך אנו המורים צריכים לתת להם דגש רב יותר בשיעורים ,וכן להעמיק יחד עם התלמידים את גודל הבעיה
וכן מה כן ניתן לעשות על מנת להפחיתה".
" קיימת התייחסות בתוכנית הלימודים לגבי ההשפעה של מעורבות האדם בטבע ,שגורמת להרבה בעיות סביבתיות .אבל אני חושבת שחסר לנו
הדגש לגבי הפעולה לשם שינוי העמדות וההתנהגויות של התלמידים לשם גילוי אחריות כלפי הסביבה כדי שזה יגרום לשינוי ולא יהיה רק חומר
שנלמד לבחינה".
"הייתי בוחר להוסיף פעילויות אקטיביות שיצריכו את התלמידים ללמוד לא בצורה פרונטלית ולהיות מעורבים בתהליך הלימוד ולתת ביטוי
לעצמם בתהליך".
"הייתי מציגה בפני התלמידים כל מיני סוגים של מאבקים אזרחיים שנעשו כנגד תכניות לאומיות שונות .לדוג' כביש חוצה ישראל שהרס ופגע
ברצף של שטחים פתוחים בישראל  -אפשר לדבר עם התלמידים ולראות איך ולמה התקבלו החלטות שונות .בהקשר יותר ישיר למשבר האקלים
ולפליטות גזי חממה אפשר להסתכל על הנושא של אסדות הגז שמוקמות לאורך חופי ישראל  -למרות הסכנות שיש בהן ,למרות שהגז הופך בעצם
לטכנולוגיה מיושנת וישראל תישאר עם תשתיות יקרות מאוד".
"חשוב ללמד תלמידים לקרוא ולעבד חומר חדש ממאמרים בנושא לבד תוך התייחסות לחשיבה ביקורתית".

הרצאה שלישית בסדרה "עידן הפלסטיק -איך נגמלים מההתמכרות של המין האנושי לפלסטיק?"
הרצאה של ד"ר עדי לוי ראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחוה והמנהל המדעי של האגודה
הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה .עוסק בשנים האחרונות בחיבור שבין מדע למדיניות ,תוך חיבור בין מדענים
ומקבלי החלטות על מנת לקדם קבלת החלטות מבוססת מדע ,וכן בהנגשת מדע לקהל הרחב דרך סוכנות הידיעות למדע
וסביבה זווית .
בהרצאתו התיחס ד"ר לוי לתקופתנו ,שתקרא בעתיד עידן הפלסטיק ,עד היום יצרו בני האדם למעלה מ 9-מיליארד טון
של פלסטיק .פלסטיק שפוגע בסביבה הימית ,בבע"ח ביבשה ועלול לחזור אלינו לצלחת עם המזון מהים שאנו אוכלים,
ולכוס השתייה עם מגוון משקאות שאנו שותים .מלבד ההשפעות הסביבתיות של הפלסטיק ,לפלסטיק יש השפעות
שליליות על בריאות האדם .ההרצאה עסקה בבעיית הפלסטיק ,בהשפעות הסביבתיות והבריאותיות שלה ובדרכים
לפתרונה.
מדיווחי המורים ההרצאה חידשה וחידדה למורים את המושגים והרעיוניות הבאים:
"הרצאה זו הדאיגה אותי מאוד לגבי מה הולך להיות עתיד כדו"הא ,הפלסטיק הפך להיות דבר כל כך משמעותי וחלק בלתי נפרד מהחיים שלנו".
"לפני ההרצאה לא הבנתי את היקף הבעיה"
"למדתי שפלסטיק מורכב ממונומר ש יוצר פולימר של חומר שאף פעם לא מתפרק לחלוטין ,אלא יכול להפוך לחלקים קטנים מאוד שנקראים
מיקרופלסטיק שחוזרים לצלחת שלנו ע"י בע"ח שהאדם ניזון ממנו והוא בעצמו צורך את אותם חלקים קטנים מבלי להתכוון גם הבנתי את הקשר
בין פלסטיק למגוון ביולוגי והכחדת מינים רבים"
" התחדש לי המון בהרצאה המרתקת  -מהו מיקרופלסטיק ,שהפלסטיק הוא תוצר של נפט ,וטון פלסטיק יכנס לים תוך פחות משלוש שניות!!
הזוי!!"
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"המידע שפלסטיק אינו מתכלה ,ומהו מיקרופלסטיק  -שבהשפעת קרינת  UVואנרגית הגלים והרוח ,הפלסטיק בים מתפרק לחתיכות קטנות .היות
שהן הידרופוביות ,הן מושכות אליהן חלקיקים מזהמים אורגניים דוחי מים ,רבים מהם רעילים .עם הזמן הן מתכסות באצות ונבלעות ע"י בע"ח
ימיים עם הפלנקטון".
"ע יקר החידוש בהרצאה מבחינתי היה הנושא של יצוא פסולת למחזור ממדינות המערב לסין והודו .לא היה לי מושג שזה קיים .הנושא של תרבות
הצריכה לא מוזכר בתכנית הלימודים אך הוא מאוד רלוונטי להשפעת האדם על הסביבה".
"מצבה של מדינת ישראל  -ישראל לא מרבה למחזר אלא לטמון ,בהשוואה למדינות ה".oecd-
"גילוי חיידק בעל אנזים המסוגל לפרק פלסטיק"
"המיחזור של הפלסטיק הוא לא פתרון אופטימלי לבעיית הפלסטיק ,המחזור מצריך השקעת הרבה אנרגיה וגם גורם לזיהומים"
" נושא הפלסטיק כבעיה סביבתית הוא נושא מוכר ומדובר אבל היקף התופעה וחומרת המצב הפתיעו אותי .המספרים שהוצגו הם בלתי נתפסים
בעיני 9 .מיליארד טון פלסטיק שיצרנו עד היום וכמעט כולו נמצא עדיין בעולם...בנוסף הקשר המתבקש בין הפלסטיק לבין צריכת נפט והזיהומים
שיוצרת תעשיית הנפט .חשוב להעביר בתוכנית הלימודים .דבר נוסף שלא חשבתי עליו לפני כן ,זה שחלקיקי המיקרו פלסטיק מרכזים עליהם
זיהומים כימיים נוספים ולכן כאשר בעלי החיים בים בולעים את המיקרו פלסטיק הם בעצם מכניסים לגופם תרכובות כימיות מגוונות שעשויות
לפגוע בהם".
"שישנם תחליפי ביופלסטיק :תחליפים טבעיים שיכולים להחליף את הפלסטיק  ,שמספקת ויעילה באותה צורה אבל לא מזיקה באותה צורה".
" ההרצאה חידשה והרחיבה את נושא האחריות האישית של האדם על הסביבה ,בהקשר של צמצום שימוש במוצרי פלסטיק על ידי שינוי דפוסי
ההתנהגות"
“ההרצאה תרמה לי בעיקר בנושא של ארגון הידע בנושא של פתרונות לצמצום פסולת הפלסטיק תוך התיחסות לפתרונות רגולטוריים ,טכנולוגיים
והתנהגות הצרכנים”.
“ פלסטיק פוגע בבריאות האדם .ההתייחסות לפגיעה בתאי זרע ,כמו גם חימום במיקרוגל הגורם לפליטת חלקיקים הינו מידע חדש עבורי”.

טבלה  :4תפיסות המורים לגבי הייצוג והחשיבות של הנושא בתוכנית הלימודים )(n = 83

מידה מעטה מאוד ומעטה
2/1

מידה בינונית
3

מידה רבה ורבה מאוד
4/5

האם הנושא בא לידי ביטוי בתוכנית
הלימודים הקיימת

58%

25%

17%

באיזו מידה חשוב לשלב את הנושא
בתוכנית הלימודים

1%

4%

95%

למעלה ממחצית המורים ( )58%סבורים כי ההתיחסות לנושא ההרצאה בתוכנית הלימודים היא מועטה –
" בתכנית הלימודים בביולוגיה ,באקולוגיה ,המילה פלסטיק בכלל לא מופיעה .שלא נדבר על ההצטברות והנזקים בשימוש הרב שבו".
"חייבים להכניס את הפלסטיק לתוך תוכנית הלימודים אם רוצים ל עשות שינוי!! חייבים להוביל תהליך של חינוך בבתי הספר והביולוגים חייבים
להיות הראשונים לעשות זאת".
" בנושא האקולוגיה אין התייחסות לנושא של הפלסטיק ולדעתי חובה עלינו להוסיף  :מה זה פלסטיק ,כולל סוגים שונים .האם  /איך /מתי מתפרק
הפלסטיק ,ובקיצור :את כל הנושאים שעלו בהרצאה המצויינת!!!!!!"
" לטעמי אין מספיק התייחסות לנזק של הפלסטיק .יש להציג לתלמידים את היקף תעשיית הפלסטיק ואת היקף הפלסטיק המפוזר בעולם שאינו יכול
להתכלות".
"הייתי בוחרת להוסיף את החשיבות הרבה בשינוי הרגלי הצריכה והיכולת של הפרט להשפיע".
"להדגיש כי ב נוסף לפגיעה בבע"ח יבשתיים וימיים ע"י הפלסטיק ,אנו בסופו של דבר פוגעים בעצמנו כיוון שהמיקרופלסטיק מגיע דרך המזון גם
אלינו ואיתו גם רעלים שנספחים אליו בריכוזים גבוהים".
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"הייתי מחדדת את הנושא ומסבירה יותר הנקודה שישנה עלייה בריכוז הרעלנים ככל שעולים בשרשרת המזון .כלומר בדגים שאנו אוכלים יש
הרבה יותר רעלנים .ושהפלסטיק מזיק לבריאות האדם  .אביא מחקרים בנושא .כמו המחקר שמראה ירידה בפוריות עקב השימוש המוגבר במוצרי
פלסטיק .ואציין שוב ושוב שאנחנו הצרכנים וזה תלוי בנו ולכן אנחנו צריכים לדאוג לבריאותנו ולעתיד טוב יותר ולכן צריכים להיגמל משימוש
בפלסטיק  ,בשקיות ניילון .וישנם תחליפיס טובים לא פחות .לא להשתמש בכלים חד פעמיים .ולשנות הרגלים בשבילנו ובשביל הסביבה כולה".

המורים הציעו כיצד ניתן לקדם את הוראת הנושא -
" יש מקום לשקול אפשרות שבה תלמיד שעושה חקר שקשור לנושא סביבה ,יוכל להרחיב ולעשות גם פרויקט שמקדם נושא סביבתי בקהילה"
"הייתי בוחרת להוסיף את הקישור לטבע ולמציאות הקיימת בשטח ,מוסיפה סיור או לסיור הקיים היבט שקשור בנושא הסביבה  -למשל ניקוי
חופים עם התלמידים ,ביקור במכון טיהור שפכים ועוד".
"חשוב לשלב בהוראה הנושא מחקרים עדכנים "
להתיחס להשפעת השימוש בפלסטיק גם בהקשר של מערכות בגוף האדם  -השמנה אפשר לשלבו במערכת ההרמונלית ,את השפעת הפלסטיק על
פוריות ,אפשל לשלב במערכת הרבייה של האדם".
" לדעתי צריך להתייחס לאחריות האישית של האדם ,כפרט וכחברה ,על הסביבה ועל המע' האקולוגית בה אנו חיים .כיום זה לא מקבל לטעמי
מספיק התייחסות ומיקוד בתוכנית הלימודים .הייתי בוחרת להוסיף פרוייקט קבוצתי כחלק מעבודת הביוחקר ,בנושא השפעות האדם על הסביבה או
נקיטת פעולות מונעות".

הרצאה רביעית בסדרה " שילוב ניסויים וסימולציות מחשב לבחינת ההשפעות של שינויי אקלים על בעלי חיים?"
ד"ר אופיר לוי מרצה בכיר בביה"ס לזואולוגיה ,אוניברסיטת תל אביב ,חוקר כיצד בעלי חיים מותאמים לאקלימים
שונים וכיצד שינוי אקלים עלול להשפיע על מערכות אקולוגיות.
ד"ר לוי בהרצאתו התיחס לקצב ההתחממות חסר התקדים של כדור הארץ ולאופנים השונים בהם מגיבים לכך בעלי
חיים כגון שינוי תפוצה ,שינוי עונתיות ושעות פעילות .אחד האתגרים המרכזיים בביולוגיה הוא הבנת התגובות
האפשריות של בעלי חיים לשינוי האקלים .ההרצאה התמקדה בשיטות המחקר שבהם ניתן להשתמש לצורך הבנה זו,
עם דוגמאות מהמחקר אותו ד"ר לוי מבצע במעבדתו.
מדיווחי המורים ההרצאה חידשה וחידדה למורים את המושגים והרעיוניות הבאים:
“בהרצאה הבנתי שבע"ח בגדלים שונים מושפעים אחרת על ידי שינוי האקלים”.
"ההרצאה בעיקר חידדה לי את נקודת המבט המקצועית על התייחסות וניתוח תופעת משבר האקלים בהקשר של קיום מגוון מינים במערכות
האקולוגיות .הרעיון הכי מעניין מבחינתי היה ההבחנה בין הסתכלות על הנתונים של התחממות גלובלית ברזולוציה נמוכה בהשוואה להתייחסות
לנתונים ברזולוציה גבוהה  -מיקרו מול מאקרו והאבחנה שאורגניזמים מושפעים מתנאי הגידול ומארועי הקיצון בנישה שבה הם חיים ולכן יש
להפריד ולמקד את ההתייחסות לכן לא ניתן להמשיך לפטור את הויכוח על חשיבות ההתחממות הגלובלית באמירה כללית "שהשינוי הוא בסך הכל
של חצי מעלה וכמה זה בכלל משנה?!"
" כל ההרצאה היתה מחדשת ומעניינת מכיוון שעד היום לא נחשפתי בכלל למחקרים שעוסקים במודלים אקולוגיים ממוחשבים בקנה מידה רחב.
היה מעניין לשמוע על המחקר של דר' אופיר לוי וללמוד מהם השיקולים בבניית מודל אקולוגי ומהן ההשפעות של בחירת הנתונים על תוצאות
המודל .גם תוצאות המחקר של אופיר מעניינות ומחדשות  -המחקר הראה שתהליך התחממות עשוי לשפר את מצבן של לטאות בוגרות ממין מסוים
בחלק הדרום -מזרחי של ארצות הברית אך היא עשויה לפגוע באופן משמעותי בעוברים שלהן .המחקר הראה שיש חשיבות לעבוד עם מודלים עם
נתונים של טווחי זמן קצרים וכן שיש לבדוק את ההשפעות האקולוגיות על שלבים שונים בהתפתחות האורגניזם".
"הרעיון שהיה לי חדש הוא כי שינויים אקלימיים משפיעים באופן שונה על שלבים שונים במחזור חייה של לטאה".
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טבלה  :5תפיסות המורים לגבי הייצוג והחשיבות של הנושא בתוכנית הלימודים ((n = 72

מידה מעטה מאוד ומעטה
2 /1

מידה בינונית
3

מידה רבה ורבה מאוד
4/5

האם הנושא בא לידי ביטוי בתוכנית
הלימודים הקיימת

61%

26%

13%

באיזו מידה חשוב לשלב את הנושא
בתוכנית הלימודים

22%

24%

54%

למעלה ממחצית המורים ) )61%סבורים כי ההתיחסות לנושא ההרצאה בתוכנית הלימודים היא מועטה .אחוז נמוך
יותר ,אך עדין גבוה ( )54%ציין שחשוב לשלב את הנושא בתוכנית הלימודים ,אך יחד עם זאת מספר גדול יחסית של
מורים בחרו להוסיף תגובות המסבירות מדוע לא היו משלבים את הנושא בתוכנית הלימודים .להלן תגובות מיצגות –
" לא מכירה התייחסות לנושא ,ולא בטוחה עד כמה זה חשוב בפני עצמו .אולי כהעשרה".
"ההרצאה הייתה ברובה הרחבה לנושא ,לא מוצא לנכון להוסיף לתוכנית הלימודים".
" לדעתי התוכן של ההרצאה הזו היה מעניין מאוד ,ויחד עם זאת מורכב ומסובך להבנה ובעיקר להעברה לתלמידי תיכון .לי עצמי היה קשה לעקוב
אחרי המושגים והגרפים שנראו ,אני מניחה שתלמידי תיכון יתקשו יותר"...
"לא קיימת התייחסות לנושא בתכנית הלימודים .בע יניי הנושא הזה לא כל כך חשוב ולא הייתי מקדישה לו זמן .אולי אפשר להוסיף כנושא
בחירה".
" לדעתי הנושא הזה לא צריך להיכנס לתכנית הלימודים .הוא מורכב מדי ולא נגיש לתלמידים .אפשר לדבר בקצרה על קיומם של מודלים המחזים
את השפעת שינויי האקלים על בעלי חיים ".
"מודלים ממוחשבים זה נושא מאד מורכב ואני חושבת שרוב התלמידים אינם יכולים להבין מה זה מודל שמביא בחשבון משתנים רבים .אני נתקלת
בקושי הזה הרבה כאשר אני מדברת על התחזיות של ההתחממות הגלובלית ומסבירה שהן מבוססות על מודלים שלוקחים בחשבון משתנים רבים
שהחוקר מכניס ולכן יש תחזיות שונות .התלמידים מתקשים להבין על מה אני מדברת ולמה כל חוקר יכול להכניס נתונים אחרים  .כן אפשר להכניס
לתוכנית הלימודים התייחסות לתוצאות מחקרים מאין אלו ,המראות את ההשפעה של ההתחממות הגלובלית ושינויי האקלים על בעלי חיים שונים.
חשוב להראות שלשינויים בתנאים אביוטיים יכולות להיות גם השפעות חיוביות וגם השפעות שליליות ולהראות את מורכבות המערכת .כדאי גם
לדון בהשפעת פגיעה בעוברים  /ביצים על יכולת ההתרבות של האוכלוסייה".

המורים שציינו כי חשוב לשלב את התכנים שהוצגו בהרצאה ,התיחסו לרוב למחקר העדכני ,להלן כמה מהתגובות הללו
" בתכנית הלימודים העיונית באקולוגיה אין מספיק מידע כיצד נעשה מחקר עכשווי באקולוגיה בשיתוף של מודלים מתמטיים וביג דאטה .אני
חושבת שצריך לחבר את שיטות המחקר באקולוגיה לימינו .ולחשוף את התלמידים לעבודה עם מאגרי נתונים ,לבניית  /תכנון מודלים ועוד".
"בתכנית הלימודים קיימת התייחסות לשינויי אקלים אך לא למיקרו -אקלים .כן חשוב לתת תשומת לב גם לשינויים שעל פניו נראים מזעריים.
מדובר על שינוי קטן אך משמעותי בטמפרטורה ,בלחות ,במשב רוח ,קרקע ,צמחיה  ,חי .חשיפת התלמידים למושג זה תסייע בהמחשה טובה יותר
ועמוקה כמה שינויים ולו הקטנים ביותר -בעלי השפעה כה מכרעת .אפשר לשתף במחקרים שנעשו על מנת להראות זאת בצורה ברורה יותר ".
" בתכנית הלימודים אין כמעט עיסוק במחקר עדכני .אם יש תאור של מחקרים ,אלו מחקרי בסיס ,שנועדו לעזור להבין תופעות אקולוגיות ותהליכים
אקולוגיים מסיימי ם .אני מניחה שיש גם בעייתיות בהכנסת מחקרים חדשים ,כי יש צורך לעדכן תדירות את תכנית הלימודים .מצד שני ,יש רווח די
גדול לחבר את התלמידים למחקר עכשווי ,במיוחד בנושאי האקולוגיה ,שהם לרוב לא נושאי המחקר המבוקשים ".

הרצאה חמישית בסדרה "שינויי אקלים גלובליים ואזוריים והשפעותיהם על בריאות האדם"
פרופ' שלומית פז (ראש החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה באוניברסיטת חיפה היא קלימטולוגית החוקרת את שינויי
האקלים מזה שנים רבות .במסגרת עבודתה המדעית ,היא מתמקדת בהשפעות המגוונות של שינויי האקלים על בריאות
האדם ברמה הגלובלית והאזורית.
בהרצאתה עסקה פרופ' פז באתגר הגדול ביותר לבריאות האדם במאה ה ,21-כפי שהוגדר על-ידי ארגון הבריאות
העולמי ,בהנחה שמשבר הקורונה יחלוף ,שינויי האקלים זה ישאר עימנו יחד עם השפעותיו על בריאות האדם ובטחונו
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ברמה הגלובלית ,האזורית והמקומית תוך התייחסות למגוון השלכות כמו גלי חום וקור ,התפשטות מחלות המועברות
ע"י חרקים ועוד.
מדיווחי המורים ההרצאה חידשה וחידדה למורים את המושגים והרעיוניות הבאים:
" ההשלכות של ההתחממות הגלובליות הרבה יותר רלוונטיות לחיינו ביום יום ממה שנדמה .תמיד יש קושי להסביר לתלמידים עד כמה ההתחממות
הגלובלית היא בעיה של כולנו ולא רק של בע"ח החיים בקטבים ...ההרצאה נתנה לי יותר כלים להנגיש את חשיבות הנושא לתלמידים".
"עוני אנרגטי -חלק באוכלוסייה שאינם בעלי אמצעים לרכוש מזגן /או להפעילו .מושג שלא הכרתי .גיבוי חשמל בישראל למעשה קיים .אנו
מוקפים במדינות אויב ונחשבים לאי אנרגטי .במצב חירום של קריסת מיזוג ,לא ניתן לסמוך על שכנותינו .ועילינו להיערך לכך מראש".
"ההרצאה חידדה לי את ההשפעות של הערים הגדולות על האקלים .ולמה בערים גדולות חם יותר".
"אנדמיזציה  -מוכר המושג "מין אנדמי" .אנדמיזציה היא הופעת מינים באזורים שלא היו שם קודם והתבססותם במקום .האנדמיזציה מתרחשת
כתוצאה משינויי האקלים והפיכתם למתאימים להתפתחות המינים הנ"ל .בהרצאה הובאה דוגמה לאנדמיזציה של חרקים המהווים ווקטורים
למחוללי מחלות ושל מחוללי המחלות עצמם".
"ההרצאה חידשה שגם בישראל יש תמותה גבוהה מדי ש נה בעקבות מזג אוויר קיצוני ,מרבית הנפגעים הם קשישים ,עולים חדשים (שהיגרו
ממדינות קרות ולכן גופן טרם הסתגל לטמפרטורות החמות בעיקר) ואנשים שסובלים מעוני אנרגטי (אין יכולת טכנית להפעיל אמצעי מיזוג או שאין
אפשרות כלכלית לכך)"
"ההרצאה היתה מרתקת והביאה צורת חשי בה אחרת על שינויי האקלים מהכיוון של בריאות הציבור .היה מעניין ההתייחסות לאוכלוסיות שיותר
פגיעות להשפעות של שינויי אקלים  -אנשים בגיל השלישי וילדים ואנשים ממעמד סוציו-כלכלי נמוך .המחקר על יתוש ההדס שמתפשט מדרום
אמריקה לאירופה והגעתו לישראל והמחלות שהוא מביא היה מאד מעניין והיה חדש לי .הנתון של מספר האנשים שצפויים למות בעולם מידי שנה
משינויי אקלים  250,000 -הוא בלתי נתפס וחשוב להביא אותו למודעות .אני כבר למחרת ההרצאה דיברתי עם התלמידים שלי בשיעור על הקשר
בין השבוע השרבי שהיה לשינויי אקלים ולבריאות הציבור ועל הסכנות ששבוע כזה גורם לאוכלוסיות חלשות יותר והשוונו בין מספר המתים
בעולם מקורונה לבין מספר מקרי המוות הצפויים משינויי אקלים .זה הופך את הבעיה לרלבנטית ואקוטית יותר.

טבלה  :6תפיסות המורים לגבי הייצוג והחשיבות של הנושא בתוכנית הלימודים )(n = 75

מידה מעטה מאוד ומעטה
2 /1

מידה בינונית
3

מידה רבה ורבה מאוד
4/5

האם הנושא בא לידי ביטוי בתוכנית
הלימודים הקיימת

52%

32%

16%

באיזו מידה חשוב לשלב את הנושא
בתוכנית הלימודים

13%

17%

70%

למעלה ממחצית המורים ( )52%סבורים כי ההתיחסות לנושא ההרצאה בתוכנית הלימודים היא מועטה .להלן תגובות
המורים –
"כמעט כל התכנים שהועלו בהרצאה לא מקבלים מספיק חשיפה בתכנית הלימודים .מציעה להכניס פרק העוסק בקשר שבין ההתחממות הגלובלית
ובריאות הציבור"
"אני חושבת להוסיף ולחדד יותר את הנושא של השפעת גלי חום שעלול לגרום למוות והשפעת נשאים /וקטורים כמו יתוש הבית המצוי על הפצת
מחלות"
" הייתי בוחרת להוסיף על הקיים את ההשלכות של התחממות גלובלית על בריאות האדם  -ממש להביא דוגמאות שצריכות להלמד במסגרת
השיעורים".
"חשוב להדגיש בתכנית הלימודים ששינוי האקלים משמעותיים לא רק ברמה האקולוגית והשפעות על בתי גידול ,אלא גם ברמת הבריאות של
אוכלוסיית בני האדם  .חשוב שהתלמידים ידעו ששינויי האקלים כבר משפיעים על הבריאות שלנו ומגבירים את הסכנות למחלות כאן ועכשיו"

17

"ההתייחסות בתוכנית הלימודים היא שטחית לדעתי ,היא חושפת את התלמידים לרעיונות שהוצגו בהרצאה בצורה מצומצמת ,ופה זה תפקידו של
המורה בהצגת דוגמאות ומקרים מתאימים ובלעשות את הקישורים בין רעיונות אלה ובין כל מה שקשור להשפעות המגוונות של שינויי אקלים על
בריאות האדם ובטחונו"
"להערכתי בגלל הגלובליזציה ,והנגיעה לאדם הנושא יעניין יותר את אוכלוסיית התלמידים שמבחינתם אקולוגיה נתפס כתחום פחות מעניין לצערי .
זו הזדמנות ליצור קשר מרתק עם נושא גוף האדם"

הרצאה שישית בסדרה "שמירת טבע בעידן של שינוי אקלים?"
ד"ר יהושע שקדי משמש כמדען הראשי של רשות הטבע והגנים .ד"ר שקדי הרצה על שמירת טבע ושמירה על מינים
מקומיים במערכות אקולוגיות מתפקדות .שמירת הטבע מתמקדת בהגנה על שטחים רחבים ,המייצגים נאמנה את מגוון
המערכות האקולוגיות במדינה .במקביל ,שמירת הטבע עוסקת בהגנה על מינים בסכנה ,בביעור מינים פולשים הפוגעים
בטבע ובריסון מינים מקומיים שיצאו מאיזון אקולוגי ופוגעים בטבע ובאדם .האם בעידן של שינוי אקלים ,גלובלי
ומקומי ,שמירת הטבע נדרשת להשתנות? הטענה המרכזית בהרצאה היא ששמירת טבע המתבצעת כהלכה מכינה עצמה
מראש למצבים של שינוי אקלים.
מדיווחי המורים ההרצאה חידשה וחידדה למורים את המושגים והרעיוניות הבאים:
"חשיבות המסדרונות האקולוגיים במניעת דעיכה גנטית ובהפחתת השפעות שינויי אקלים"
"ההרצאה חידשה לי את המושג מינים מתפרצים  -מינים מקומיים המהווים חלק מהמערכת האקולוגית אשר מתרבים בצורה מואצת עקב אספקת
מזון=אנרגיה מפסולת שהאדם משאיר .דוגמאות למינים מתפרצים בארץ  -תנים ,חזירי בר ,עורב אפור .כתוצאה מהתרבות מינים אלו האיזון של
המערכת נפגע ובסופו של דבר המערכת יוצאת משליטה וכל מארג המזון נפגע".
"רעיון שהתחדד אצלי הוא שכאשר אנו לא דואגים לסביבה שלנו  -אנחנו פוגעים בעצמינו .היעדר סניטציה בידינו  -גורם לגידול אוכלוסיות בע"ח
שפולשים לערים ולשדות חקלאיים  -מרעילים את המזון שאנו בסופו של דבר אוכלים"
"הקשר בין ניהול טבע לשמירת טבע .איך אנחנו מנהלים את שמירת הטבע"

טבלה  :7תפיסות המורים לגבי הייצוג והחשיבות של הנושא בתוכנית הלימודים )(n = 73

מידה מעטה מאוד ומעטה
2 /1

מידה בינונית
3

מידה רבה ורבה מאוד
4/5

האם הנושא בא לידי ביטוי בתוכנית
הלימודים הקיימת

26%

48%

26%

באיזו מידה חשוב לשלב את הנושא
בתוכנית הלימודים

1%

15%

84%

פחות משליש מהמורים ( )26%סבורים כי ההתיחסות לנושא ההרצאה בתוכנית הלימודים היא מועטה ,אחוז זהה של
מורים סבור כי היצוג של הנושא בתוכנית הלימודים הוא רב .התכנים שהמורים היו מוסיפים –
"בתכנית הלימודים יש התייחסות להשפעת האדם על הסביבה ומעט על הפעולות שנעשות כדי לשמור על הסביבה .אין התייחסות מיוחדת לנעשה
בישראל והיה מעניין מאוד לשמוע על הפעולות הרבות שננקטות כדי לשמור על הטבע .המונח מינים מתפרצים פחות מוזכר בהקשר של השפעת
האדם וחשוב שהתלמידים ידעו שהיעדר סניטציה היא אחת הסיבות להתרבות של מינים מתפרצים .בסיור שעשיתי לתלמידי באתר שבע טחנות
בירקון בהדרכת החברה להגנת הטבע ,הם קיבלו הסבר על מינים פולשים ועל מינים מתפרצים כאשר העורבים היו אחת הדוגמאות למינים
מתפרצים".
" כן אין מספיק התייחסות מספקת לנושא בתוכנית הלימודים ,הייתי בוחר להסביר את חשיבותו של שטח רציף בשמירת טבע".
"הייתי משלבת את ההרצאה שניתנה כחלק מתוכנית הלימודים באקולוגיה .אם אפשר להשתמש במצגת אעביר אותה לתלמידים כמעט כמו שהיא".
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"בחלק של מעורבות האדם  -אקולוגיה ,חסרים היבטים עדכניים ומאיימים יותר .בקישורים החדשים שקיבלנו בהרצאות השונות יש מידע עדכני
וצריך להוסיף את הקישורים למהדורות הספרים החדשים .אני הייתי מתחיל דווקא מהאהבה המולדת שלנו לטבע .כמה אנו נהנים להיות שם וכמה
טוב זה עושה לנו משם ממשיך אל האיומים הקיימים ומחפש היכן המעורבות האישית של כל אחד בחיי היויום יכולה לבוא לידי ביטוי".
" אני הייתי מעמיקה יותר על נושא שמירת הטבע ,שמירת המינים ומרחיבה על הצורך בהקמת מסדרונות אקולוגים כדי לשמור על רצף מאחר
ושמורות הטבע קטנות .ודנה בשאלות מוסריות בנושא דילול אוכלוסיה".
" בתוך נושא האקולוגיה הנושא בהחלט קיים .אבל היות וה"קרקע בוערת" תחתינו חשוב להדגיש יותר בתוכנית הלימודים את המצב ,הסיבות
ובעיקר ,הכי חשוב בעיני את דרכי הפעולה שיש ביכולתינו לעשות".
"יש בהחלט התייחסות בתוכנית הלימודים .הייתי מדגישה את נקודת המבט של גודל ,ייצוג ,ורציפות ומאחר ואני מלמדת באזור בו נמצא מסדרון
אקולוגי חשוב מאוד (הגבעות הדרומיות במודיעין) אנו כצוות מאוד מדגישים את חשיבות הרציפות גם בסיורים בשטח ,הלכה למעשה ".
"התכנים כבר קיימים בתכנית הלימודים ,אם כי ניתנו כאן דגשים נוספים של שימור טבע שבהחלט חשוב להכניס ,כמו שמירה על סניטציה ,אי
האכלת חתולים ,ההצעה לעגן בחקיקה אפשרות של ביעור מינים פולשים ,ההצעה לדלל מנים מתפרצים"....

הרצאה שביעית בסדרה " התכנית הלאומית לשמירה על המגוון הביולוגי בישראל – אתגרים והזדמנויות בפתחו של
עשור חדש?"
גב' תמר רביב היא ראש אגף מגוון ביולוגי ושטחים פתוחים במשרד להגנת הסביבה .בהרצאתה חשפה אותנו לדו"ח מצב
הטבע הלאומי של ישראל שפורסם לאחרונה ,ומצביע על תהליכי פגיעה מתמשכים במערכות האקולוגיות הטבעיות
בישראל :קצב אבדן השטחים הפתוחים כיום הוא הגבוה ביותר מזה  20שנה ,בשולי מוקדי פיתוח ובינוי מתבססות
אוכלוסיות של בעלי חיים מתפרצים ופולשים .מדינת ישראל התברכה בטבע מיוחד ,עם  23מערכות אקולוגיות שונות
ומגוונות ,אך כיום ,בעקבות תהליכי הפיתוח האינטנסיביים 9 ,ממערכות אלו מאוימות ונמצאות בסכנת הכחדה ואין
להן ייצוג הולם בשמורות הטבע בישראל.
גם ברמה העולמית ,מצב המגוון הביולוגי ממשיך להתדרדר במהירות .שנת  2020הוכרזה על ידי האו"ם כשנת שיא
למגוון ביולוגי מתוך הכרה בכך שעל כל מדינות העולם להתגייס לטובת שמירה על המגוון הביולוגי לרווחת האדם .בכדי
למנוע את המשך ההתדרדרות ,נדרשים מאמצים רבים ובכללם ,במסגרת המאמצים הללו ,הדגש בהרצאה היה על
התכנית הלאומית של המשרד להגנת הסביבה לשמירה על המגוון הביולוגי תוך מתן פתרונות וכלים יישומיים ושימת
דגש לא רק על שמירה על מערכות אקולוגיות ,אלא גם על שיקום מערכות אקולוגיות שהופרו ושמירה על קישוריות
אקולוגיות ,במטרה לשפר את מצב הטבע ולאושש אוכלוסיות של מינים בשאיפה לכך שבשנת  2030נוכל להיות
בהרמוניה עם הטבע.
מדיווחי המורים ההרצאה חידשה וחידדה למורים את המושגים והרעיוניות הבאים:
"נורא עניין אותי ההישגים של מדינת ישראל בשנת  2019על מנת לשמור על מגוון ביולוגי ושימור מינים והכרזה על שמורות טבע ,את
העובדה שרשימת המינים המוגנים התעדכנה בשנה זו ,הוכרזה על שמורת טבע נרחבת והיא ראש הנקרא ואכזיב".
" הפתיע אותי שהוציאו תוכנית לאומית לשמירה על המגוון הביולוגי והוא כ"כ נרחב ומדבר על הפן הכלכלי ,החינוכי ,חוקים ,תכנון ,מחקר .תמיד
מפתיע אותי לגלות שיש כ"כ הרבה שעושים ופועלים למען נושא זה ואני מקווה שהתכנית תצא לפועל ותגרום לשינוי מהותי בסביבה שלנו".
"בהחלט חידדה לגבי ההרס של המערכות האקולוגיות במדינת ישראל ,ובעולם בכלל".
"למדתי על קיומו של "דוח מצב הטבע" ועל חשיבותו לקבלת החלטות ע"י קובעי המדיניות .גיליתי מקור ידע מעודכן ,חשוב ומשמעותי על מצב
הטבע במערכות אקולוגיות שונות בארץ .הדוח מבוסס על ממצאי התוכנית הלאומית לניטור המגוון הביולוגי בשטחים פתוחים ועל נתונים מרחביים
שמנותחים במארג .אין ספק שאשתמש בדוח זה ואציג מתוכו נתונים בהוראת האקולוגיה בכיתות י'.
"הנתונים על מגוון המינים בישראל חשובים מאד כי זה מקרב את הנושא לתלמידים ולא רק באופן כללי ש"האדם פוגע בסביבה"
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טבלה  :8תפיסות המורים לגבי הייצוג והחשיבות של הנושא בתוכנית הלימודים )(n = 71

מידה מעטה מאוד ומעטה
2 /1

מידה בינונית
3

מידה רבה ורבה מאוד
4/5

האם הנושא בא לידי ביטוי בתוכנית
הלימודים הקיימת

40%

35%

25%

באיזו מידה חשוב לשלב את הנושא
בתוכנית הלימודים

3%

13%

84%

פחות ממחצית המורים ( )40%סבורים כי ההתיחסות לנושא ההרצאה בתוכנית הלימודים היא מועטה ,מרבית המורים
( )84%סבורים כי חשוב מאוד לשלב את הנושא –
"המושגים האקולוגים מופיעים בתוכנית הלימודים ,החשוב בעיני הוא לשקף את המצב הקיים היום כולל דוגמאות  ,כל זה יחד עם הצגת אפשרויות
פעולה לתיקון .לא להשאיר רק מסר של אסון וחורבן אלה לתת להם את נתוני הסכנה ו את הכלים לתקן לפעול ולשפר את המצב".
"אנחנו מתייחסים בלימודי האקולוגיה למושגים המרכזיים המופיעים בדוח .התרומה של הדוח מבחינתי זה מאגר הנתונים המעודכנים המובאים
בצורה ויזואלית  -גרפים ומפות ,אותם ניתן להציג לתלמידים .מעניין יהיה לעשות עבודת חקר בה כל תלמיד/קבוצת תלמידים יחקור/ו את מצב
הטבע באזור מגוריו/הם כפי שעולה מהדוח ויציגו לכיתה .נאמץ פעילות זו כבר בשנה הבאה".
" היתי מביא סיפורים של בתי גידול מקומיים של ארצינו שלדעתי אין כל כך בתוכנית הלימודים .מדבר על הפיתוח ואיבוד השטחים הפתוחים
והטבעיים בארץ ישראל .מדבר גם על הקונפליקטים בין שימור מינים לבין מינים אילו כמזיקים לחקלאות איזה ערך יותר חשוב".
"חסרה בתוכנית הלימודים התיחסות לתהליך החקיקה הסביבתית והשלבים ,וכן כיצד בוחרים שמורת טבע".
"בריכות חורף למשל ,מאז שאין ביוטופ ,כבר לא כ"כ זוכרים אותן ,שילוב בין סיור בטבע העירוני למעבדה .לדבר יותר על טבע עירוני".
"הייתי שמחה אם היה בפיקוח גורם שמרכז סיורים ומפגשים עם אנשים מהרשויות האלה .לדעתי חשוב למסד את התהליך הזה".
"אני חושבת שיש הרבה התייחסות לנושא בתוכנית הלימודים ,אולי אין מודעות לצורך בחקיקה ,וכן לתחשיבים הכלכלים של מערכות אקולוגיות.
אבל אי אפשר כל דבר ללמד בתיכון".
"כמעט ואין התייחסות למושגים שעלו בתכנית הלימודים .תלמידים לעיתים חושבים שככל שיש יותר פרטים ,ללא קשר למין הביולוגי ,הדבר טוב
למגוון האקולוגי .אך לא כך הדבר".

הרצאה שמינית בסדרה " תזונה בת קיימא  -מפתח לבריאות האדם והסביבה?"
ד"ר דורית אדלר ,היא תזונאית קלינית ונשיאת הפורום הישראלי לתזונה בת-קיימא .מתפקדת כדיאטנית הראשית של
המועצה הלאומית לביטחון תזונתי ,עמיתה במרכז השל לקיימות ,כמו גם בוועדה המייעצת לבריאות האישה ולקידום
הבריאות במשרד הבריאות  .דורית שימשה בעבר כמנהלת מחלקת תזונה ודיאטטיקה במרכז הרפואי הדסה ,ירושלים.
כיום מתפקדת כדיאטנית הראשית של המועצה הלאומית לביטחון תזונתי .בהרצאתה עסקה ד"ר אדלר בבריאות
הציבור ,ביטחון תזונתי ,וקידום הבריאות – והקשר לסוגיות חברתיות ותזונה בת קיימא.
קישור לפרסומים בנושא
מדיווחי המורים ההרצאה חידשה וחידדה למורים את המושגים והרעיוניות הבאים:
"כל הרעיון של תזונה בת קיימא הוא חדש לי!!!!!!! תזונה בת קיימא זוהי תזונה ששומרת על הבריאות שלנו תוך כדי שמירה על הקיימות והפחתת
הנזקים לסביבה ולשינויי אקלים"
" המושג העיקרי שהוגדר בהרצאה הוא סינדמיה :מחלת ההשמנה או הכבד השומני שפרצה גם את הגבולות הפלאנטריים וגם את הגבולות
הבריאותיים .יש לחפש תזונה שמתאימה גם לבריאות האדם וגם לכדור הארץ  .מודגש משבר המזון שצפוי בגלל הגברה בצריכת הבשר או בכלל
מוצרים מהחי בהשוואה להפחתת החקלאות ופגיעה בצמחים בביוספירה .הימנעות מצריכה (או הפחתה משמעותית של צריכה) של בשר או מוצרי
חלב הוא הבסיס לקיימות ומניעת המשבר התזונתי העולמי".
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"ההרצאה חידשה הרבה דברים .היה מעניין לשמוע על ההבדל בין תזונה ים תיכונית המבוססת על הרבה פירות ,ירקות אגוזים ושמנים מן הצומח
לבין תזונה מערבית שיש בה יותר מרכיב של מזון מן החי ושימוש בשמנים מן החי ופחות ירקות ופירות טריים ועל כך שהתזונה הים תיכונית
בריאה יותר ומפחיתה בעיות הקשורות בהשמנה ומחלות לב וכבד שונות .היה מעניין להבין את החיבור בין הצורך להפחית באכילת בשר בקר גם
מטעמי בריאות וגם מבחינת ההשפעות הסביבתיות של גידול בקר ובפרט ההשפעות על שינויי אקלים .שתי סיבות אלו בנוסף לטעמים המוסריים
הקשורים באכילת בע"ח מהווים תמונה רחבה ומקיפה של ההשלכות של אכילת בשר ומשכנעים להפחית את הצריכה".
הרצאה מעולה! חידשה לי הרבה מושגים חדשים :בטחון ואי בטחון תזונתי ,מהי סינדמיה ,תזונה בת קיימא מדוע שיעורי ההשמנה ,הסוכרת ואי
הבטחון הכלכלי עדיין מרקיעים שחקים וההשלכות הכלכליות והבריאותיות סכנת ההשמנה גבוהה יותר בקרב נשים בגלל ההשפעה על העובר
"היה מעניין לשמוע נתונים על מצב התזונה בישראל ,כולל כמות המזון הנזרק .חשוב לדבר על ההשפעה הסביבתית וכמובן גם הבריאותית .בנוסף,
זה יכול לעורר אצל התלמידים את המודעות לסוג המזון שהם צורכים וכמובן גם לכמויות ואולי אף יניע לשינוי תרבות האכילה בביתם"
"ההרצאה חידשה ב נושא הקשר בין צריכת מזון אולטרה מעובדים לשיעורי תמותה .להסביר לתלמידים שגורמי הסיכון לתמותה בישראל זה תזונה
לקוייה והשמנה .ושהתזונה המזיקה מהווה סיכון גדול יותר משתיית אלכוהול 50% .מהקלוריות של הילדים מגיע ממזונות אולטרה מעובדים וזה
משפיע על פעילות קוגניטי בית .תזונה בת קיימא היא שילוב של תזונה וקיימות .מזון מקיים משמר את המגוון הביולוגי ואת המערכות האקולוגיות
ומגן עליהם".
"ההרצאה חידדה לי את הקשר בין תזונה לבין שמירת טבע  -דבר שאני עוסקת בו הרבה עם התלמידים  -הם מתקשים לראות איך צריכת הבשר
פוגעת בסביבה (נטייתם לחשוב שאם פוגע זה במגוון המינים כי אוכלים את הפרות אז יש פחות פרטים )...בנוסף העלה בי את הצורך לעבוד יותר
עם תלמידים על הקשר בין מחלות לבין תזונה לקויה"
" ההרצאה החשובה הייתה מבוססת על נתונים שלא הכרתי לפני וחשוב לשתף אותם לתלמידים וכן לסביבה הקרובה .דוגמאות :הנזק הבריאותי
האדיר שיש לתזונה לקויה אפילו יותר מעישון ומין לא בטוח  .מספר מקרי המוות בישראל כתוצאה מהשמנה ותזונה לקויה ומחלות נלוות  .נזק
כלכלי אדיר במדינת ישראל כתוצאה מתזונה לקויה"
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האם הנושא בא לידי ביטוי בתוכנית
הלימודים הקיימת

64%

25%

11%

באיזו מידה חשוב לשלב את הנושא
בתוכנית הלימודים

5%

9%

86%

למעלה ממחצית המורים ( )64%סבורים כי ההתיחסות לנושא ההרצאה בתוכנית הלימודים היא מועטה –
"כמעט ואין התייחסות לתזונה בתוכנית הלימודים  .אנחנו מלמדים על מרכיבי המזון וכו' במערכת העיכול אבל אין התייחסות לתזונה בכלל ובטח
שלא לתזונה בת קיימא.
“בתוכנית הלימודים יש פרמטר של שמירת הסביבה מפני התחממות גלובאלית/שינוי אקלים .אין בתוכנית התיחסות לכך שהאופן שבו אנו ניזונים
משפיע על התחממות כדוה" א .החידוש הוא שיש לעשות הקשר של בשר שאנו צורכים לכמות הפרות שמגדלים שגורמים לעלייה בפליטת פדח
דבר שמשפיע על התחממות גלובאלית".
"אין הרבה מידע על תזונה בתכנית הלימודים  .צריך להתייחס לנושא הזה בהעמקה כי אנחנו בזמן שכמות אנשים שסובלים מבעיות השמה
והמחלות הקשורות אליהן עולה אז צריך להתייחס על המחקרים החדשים המראים את השפעת השמנה על אכילה אין לאכול נכון וכל הדברים
האלה כי ברגע מגדילים דור יודעו טוב נפחית את כמות השמנה".
" הייתי בוחרת להוסיף א כל הנושאים שעלו בהרצאה .האמת היא ,שהייתי שמחה לקבל את המצגת ולהעביר אותה כמו שהיא לתלמידים.
תכנים שהייתי מוסיפה :השפעת הבדלים בתזונה על בריאות האדם  ,השפעת צריכת מזונות שונים על הסביבה ועל שינויי אקלים ,הקשר בין אכילת
בשר לבין שינויי אקלים ,הקשר בין בריאות האדם ל"בריאות" הסביבה וחשיבות גידול מקומי של מזון וחשיבותה של חקלאות מקומית".
" אין ספק שההצגה של העובדות כפי ששמענו בהרצאה מביאה אותי להבין מה תפקיד המורים בחינוך לתזונה נכונה .בקיצור  -חשיפת התלמידים
לתזונה נכונה ,תזונה ים תיכונית ,תזונה בת קיימא .אפשר וחשוב להעביר שיעור כזה לכל גיל".
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נושא התזונה נמצא בתוכנית הלימודים אולם אינו מקושר למשבר האקלים .מבחינה אקולוגית עלות מול תועלת מבחינה אנרגטית באכילת היצרנים
לעומת הצרכנים הראשוניים ,השפעות על זיהום  /דישון  /וניצול הקרקע .מבחינה בריאותית  -השפעות דישון הגברה בשטחים גדולים יותר ,בעיית
מחלות הנובעות מדיאטה מערבית לעומת דיאטה ים תיכונית".
"לדעתי חשוב מאד לתת מקום לתזונה בת קיימא ולנסות לקשר זאת לתפריט היומיומי של התלמידים ,כך נרוויח גם דור חדש בעל אורינות תזונתית
סביבתית .וגם כמורים מחנכים נוכל לקבל הצצה לעולמם התזונתי של התלמידים ולנטר ניצנים של הפרעות אכילה ולהפנות לגורמים הנכונים כמו
יועצת בית הספר וכו''
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