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ראייה לעומק

תאר/י לך שהחלטת לנהל סגנון חיי קיימות, כדי להיות אזרח יותר סולידרי בהקשר לכדור 
הארץ, לכל צורות החיים, לעבר, להווה ולעתיד. תאר/י לך שאת/ה נוכח בכל הזמנים במקביל.

המפנה הוא שיטה של מעבר לקיימות שמלווה אותנו בתהליך הפנימי והחיצוני, שמאפשר 
לנו להיות שחקנים בו. תוך כדי הערכת סיגנון חיינו, הרגלים, דפוסים, עקבות של חיים, 

בתלות הדדית עם כל היצורים החיים.

המפנה הוא תנועה של יצורים שמתאחדים כדי לפעול בהווה ולצור את עתידינו. מקימים 
חללים על אדמת ספרד, פנמה וארגנטינה, כדי להפנות את חיינו, תוך כדי התבססות ביופי, 

בטוב ובאמת.
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צמצום הפערים10.
ערים וקהילות יציבות11.
יצור וצריכה אחראיים12.
פעילות עבור האקלים13.
חיים תת-ימיים14.
חיים בעלי מערכות אקולוגיות 15.

ארציות
שלום צדק ומוסדות יציבים16.
ברית כדי לממש את המטרות17.

2030 odds המפנה לקראת  

סיום העוני 1.

רעב אפס2.

בריאות ורווחה3.

חינוך איכותי4.

שוויון בין המינים5.

מים נקיים ותברואה6.

אנרגיה זמינה ולא מזהמת7.

עבודה הגונה8.

תעשייה, התחדשות ותשתית9.



מעבר
16 משחקי 

4 רמות! 

השיטה כתהליך של מעבר לעבר 
הקיימות: מתממש ב-4 רמות. 

(3 ימים, 3 שבועות, 3 חודשים, 
או 3 שנים ).

האנשים מממשים אותה 
בחללים מיועדים למטרה זאת.

המפנה



מעבר

4 רמות!

המדענים מעריכים 
שהאנושות חולקת את כדור 

הארץ עם 8.7 מיליונים 
שונים של ייצורים.

רק 1.2 מיליוני מינים קוטלגו, 
עדיין יותר מ-7 מיליון מינים 

לא מוכרים  על ידי האדם.

16 משחקי
המפנה



4 רמות של מעבר

  16 משחקים

רמה ראשונה 3 ימים, משחק 1 עד 4
רמה שנייה, 3 שבועות, משחק 4 עד 8

רמה שלישית, 3 חודשים, משחק 8 עד 
12

רמה רביעית, 3 שנים, משחק 12 עד 
16

מתחילים
!

מוכנים?

back



ללמוד לקראת 
מעברים!

16 גנים ל-16 רמות של תודעה
כל חלל מכיל 16 גנים, בהם בני האדם מבצעים פעולות פנימיות 

וחיצוניות, בהקשר לקיימות, מחויבות ורמת המשחק. 

המפנה

פעולות
גנים מיועדים למפנה



פעילויות

16 משחקים, ב-16 גנים

חשוב/י איך הפעילויות שלנו 
יכולות לעצור את הזיהום, להגן 

על היצורים,  ליצור המצאות 
חדשות, לחיות יחד. הרהר/י 
בסיום כל משחק, כל גינה וכל 

רמה, על מה שלמדת.
נארגן את 
הרשימה!

Back



רשימת המפנה
אחרי המפנה לפני המפנה

ממחזרלא מחזרתי

עכשיו לפני



מעבר
4 רמות

המפנה הוא תהליך של 
מעבר דרך 4 רמות (במשך 

הזמן) ו-16 משחקים, 
שמוצגים ב-16 גנים 

פיזיים, בהם מתקיימים 
יחד זנים רבים.

מתחילים!

המפנה



מי יכול להשתתף

קהילותקבוצותזוגותאנשים

קבוצות, 
שיתופים, 
ארגונים, 
חברות, 
מוסדות

קהילות 
וערים

אנשים 
באופן 

אינדיווידואל
י

זוגות 
במעבר

המפנה

מתחילים!



פעל/י
איך להתחיל

המפנה

הרשם/י לרמה 
הראשונה

פעל/י, כתוב/י לנו, התקשר/י אלינו או הצע/י פעילות שתעודד את 
המפנה למען המעבר היציב

מחזר/י
אותי



אפריקה
דרום 
אמריקה

 צפון 
אמריקה אירופה אסיה

אוקיאניה

2022 2024

המפנה לפי אזורים



הכבוד!כל 

המפנה

בוא/י



CREDITS: This presentation template was 
created by Slidesgo, including icons by 

Flaticon and infographics & images by Freepik.

תודה
כל פעולה תורמת. בואו נעשה את 
המפנה ביחד, כדי להגן על כל 

צורות החיים!
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