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תוכנית בינלאומית  –צעיריםסביבהכתבי

5.5
אישמיליוןבעולםמדינות

לתוכניתנחשפו
תלמידיםמוריםספרבתי

YREInternational

YRE
Young Reporters for the Environment
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42.9215,803 44454,274

https://www.youtube.com/user/YREInternational
https://www.youtube.com/user/YREInternational
https://www.youtube.com/user/YREInternational
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להפיץ
04

לחקור
0102

לחפש
פתרון

לדווח
03

התוכניתעקרונות

בוחרים סוגייה סביבתית  
.  מקומית וחוקרים עליה

חושבים וממציאים פתרון  
.פתרון קיים" מייבאים"או 

; בוחרים אמצעי התקשורת לדיווח
.תמונה/ וידאו/ כתבה כתובה

מפיצים ומעלים את הסוגייה  
והפתרון למודעות הקהילה 

.שלכם ולקהלים נוספים
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?סביבהמהי

חמצן

מחסה

שתיה

?האדםקיוםלצרכיחיוניתהסביבהבמה

מזון

טמפרטורה
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בטבעמעגלייםתהליכים

האבקהתהליך האבקהתהליךחומריםהתכלותתהליך באווירהחמצןהתחדשותתהליך

?הידעת
.פסולתאיןבטבע

משמשלוואיתוצראוחומרכל
נוסףטבעילתהליך

Presenter Notes
Presentation Notes
כנ"ל – חסר קשר עבור המורים בין השקופית לסיפור.תרשים 2: אלו אינם תפקודי העץ אלא איך הוא תורם לאדם...תרשים 3 " מצויין אך חסר ההקשר לסיפור הכללי
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להפיקהיכולתגילוי
ממשאביאנרגיה
ביצועלצורךהטבע

במהירותפעולות
וביעילות

אדםידיללא

 :כגוןאדםידיללאבכמויותיצור
ומזוןתרופות ,בגדים

 :כגון "מאמץללא"מהירותפעולותביצוע
למקוםממקוםמעבר

התעשייתיתהמהפכה

Presenter Notes
Presentation Notes
כותרת – המהפכה התעשייתית אינה שווה הפקת אנרגיה מדלקים פוסיליים.. לכל כותרת סיפור שונה עם יתרונות וחסרונות. הייתי מפרק לשתי שקופיות – הראשונה על המהפכה התעשייתית, כולל היתרונות הגדולים שהיא הביאה ואחר כך על הקשר לדלקים פוסיליים. חשוב להבין שאין פה "רעים וטובים" בסיפור אלא יש פה התקדמות אנושית שנתפשה שנים רבות כטובה ורק בעשורים האחרונים אנחנו מתחילים להבין את ההשלכות המזיקות שלה.. כותרות המשנה לתמונות שיפוטיות קצת לטעמי.. :)
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הטבעבמשאבישימוש
פוסילייםממקורותובאנרגיה

 :כגוןאדםבידיחומריםיצור
וניילוןפלסטיק

 :כגוןמתכליםהטבעבמשאבימוגברשימוש
לייצור ,הביובבמערכות ,ושתיהניקיוןלמים

ועודלהשקיה ,במפעלים

המהפכהבעקבות
עלההתעשייתית

השימושמאוד
הטבעבמשאבי
ממקורותובאנרגיה
פוסיליים
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הסביבהלזיהוםגורמיםומעגלייםשאינםתהליכים

אלותהליכים
מזהמים

המים ,האוויר
ופגיעהוהאדמה
הטבעבמשאבי

המיניםומגוון

?ת על האנושות הייתה חיובית או שליליתהתעשייתיהמהפכההשפעת האם-למחשבהשאלה

סוגיית השימוש והטיפול בחומרים שאינם מתכלים  : לדוגמא

הטמנת פסולת שריפת פסולת זיהום פסולת בים
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הארץשכדורהאקולוגייםוהשירותיםהמשאביםכלאתצורכתהאנושותבובשנההמועדאתהמסמןיום
, בעולםוהטכנולוגיההאוכלוסייהצמיחתעםשכן,קבועתאריךאינוזהו .זוקלנדריתבשנהלספקיכול

יותרמוקדםחלהמוגזמתהצריכהיוםחלבוהתאריךולכן, ועולההולךבקצבמנוצליםהטבעמשאבי
לשנהמשנהויותר

האקולוגיהחוביום
(Earth Overshoot Day(

?2021שנת ל 2020שנתביןבצריכהירידהמהי הסיבה ל-למחשבהשאלה

2021
יולי 29

148
עודףימי

צריכה

2020
22 

אוגוסט

161
עודףימי

צריכה

1.7
Earths

Presenter Notes
Presentation Notes
מעניין ונחמד - 
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להתנהגותהיאהכוונה
-חברתיתמאוזנת
סביבתית-כלכלית

ההווהאתהמקדמת
בעתידלפגועמבלי

קיימאתרב=מקיימתהתנהגות :פתרון

פעמייםרבבקשיםשימושטבעושמורותפארקיםלפחמזוןהשלכת

?מדועו? קיימאברותהןהבאותמההתנהגויותמה :לדוגמא
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!לשנותיכול)כל(קול

"אתכםלהפחידובאתי,  16בתאני, גרטה״שמי: העולםאתשישנוהילדים

https://www.youtube.com/watch?v=cREDB7DRBAs
https://www.youtube.com/watch?v=cREDB7DRBAs
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Substantial Development Goals- SDG
ם"האושלקיימאברלפיתוחיעדים

סביבהרוח

אנשים

https://www.sdgi.org.il/ :ישראל SDG  מידע נוסף באתר

https://www.sdgi.org.il/
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ומעביריםלקהילהמפיצים
בתחרותלשיפוטאלינו

הבינלאומיתהארצית

התחרותזמני

למרץ 10-העד
הדיווחאתמגישים

אפריל
הלאומיתהתחרותהזוכיםעלהכרזה

יולי
הבינלאומיתבתחרותהזוכיםעלהכרזה

?עושיםמהאז

הנחיותעלעוברים
והמצגותהתכנית

לקבוצותמתחלקים
01:לעבודומתחילים

וחוקריםבוחרים
סביבתיתסוגיה

02
פתרונות  מציעים

לסוגיה

0304
באמצעותמדווחים

 /תמונה /ווידאו
מאמר
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!לשנותיכול) כל(קול

!הקהלאתמשכו–עיתונאיתעבודהזוהי•

–שלהםהמקומיתבסביבההבעיותעלהסתכלו•
!עולמיתתשפיעומקומיתדווחו

!יצירתיותהראו-לקופסאמחוץחישבו•
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