
היעדים לפיתוח בר קיימא 

במילים פשוטות



SDG 
Substantial Development Goals

ב-2015 נקבעו 17 יעדים כאג'נדה עולמית
לפיתוח עד שנת 2030. היעדים אומצו ע״י כל
193 המדינות החברות באו"ם ועוצבו בשיתוף
SDGs-הסקטור הפרטי והחברה האזרחית. ה
מהווים גישה הוליסטית לאתגרים המרכזיים של
האנושות וכוללים מנעד רחב של נושאים

חברתיים, כלכליים וסביבתיים.

היעדים לפיתוח בר קיימא



הכוונה היא לכל פיתוח של החברה והכלכלה
שלנו שמקדם את ההווה מבלי לפגוע בצרכי

העתיד.
 

מה זה פיתוח בר קיימא?





הוליסטיים

טרנספורמטיביים

אוניברסליים

קשורים זה בזה

P5



SDGs פרמידת



SDGs מבנה ה

לכל יעד מספר מטרות ומטרות משנה ספציפיות

וכן אינדיקטורים רלוונטים לצורך מדידת הביצוע שלו

סה״כ:  169 מטרות 
                       232 אינדיקטורים



דוגמא 1 :

שלושת המטרות הראשונות:
 

10.1   עד לשנת 2030, להשיג באופן הדרגתי ומתמשך צמיחה של
40% התחתונים של האוכלוסייה בשיעור גבוה מהממוצע הלאומי.

 
10.2   עד שנת 2030, העצמת וקידום הכוללנות החברתית,

כלכלית ופוליטית של הכלל ללא קשר לגיל, מין, לקויות, גזע,
אתניות, מקור, דת או סטאטוס כלכלי או אחר.

 
10.3   הבטחת הזדמנויות שוות והקטנת חוסר השוויון של התוצאות,

ובכלל זה באמצעות ביטול חוקים, מדיניות ונהגים מפלים וקידום
חקיקה, מדיניות ופעולות נאותות בהקשר זה.



דוגמא 2 :

שלושת המטרות הראשונות:
 

13.1 חיזוק העמידות והתאמת הקיבולת לסכנות הנוגעות לאקלים
ולאסונות טבע בכל המדינות.

 
13.2 הטמעת מדדים של שינויי אקלים למדיניות, אסטרטגיות

ותכנון לאומי.
 

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

ואזהרה מוקדמת.
 



דוגמא 3 :

שלושת המטרות הראשונות:
 

16.1   הפחתה משמעותית של כל צורות האלימות ושיעורי הפטירה
הקשורים בכל מקום

 
16.2   הפסקת הניצול, ההתעללות, הסחר בבני אדם וכל סוג של

אלימות כנגד ועינוי של ילדים.
 

16.3   קידום שלטון החוק ברמה הלאומית והבינלאומית והבטחת
גישה שוויונית וצודקת לכולם.



מי משתמש ביעדים?

יישום היעדים החל בשנת 2016 ברחבי
העולם

 
תהליך היישום מכונה ״לוקליזציה של היעדים

לפיתוח בר קיימא״
 

בכל הפלנטה, אנשים, מוסדות אקדמים,
ממשלות וארגונים מכל הסוגים, עובדים על

פתרונות ליעדים



דיווח על התקדמות בהשגת היעדים

 
בכל מדינה, ממשלות מחוייבות לתרגם את

היעדים לכדי מדיניות ולפתח תכנית פעולה,
הקצאת תקציבים ובה בזמן להיות פתוחים

ולחפש שותפיות.
 

מדינות מתפתחות נזקקות לתמיכה של
מדינות מפותחות ולכן שיתופי פעולה ותיאום

בינ׳׳ל הוא הכרחי. 
 



כיצד לפעול?

 
האו׳׳ם מנגיש חומרים המקלים עלינו לנקוט
בפעולות. נוכל לייצר הרגלים חדשים ולנקוט

בפעילות משותפת על מנת להשפיע.
 



 
דברים שאפשר לעשות מהכורסא בבית

 
 לחסוך בחשמל בעזרת שימוש במפצל וכיבוי של מוצרים

אשר לא בשימוש, כמו המחשב הביתי
הפסקת השימוש בניירת של בנק ומעבר לחשבון אונליין

שיתוף, לא רק לייקים. אם אתה רואה פוסט במדיה
חברתית על שינויי האקלים או זכויות נשים, תוכלו לשתף

על מנת שחבריכם יראו גם כן.
הרימו את הקול! שאלו את הרשות המקומית או מהממשלה

לפעול בצורה שאינה פוגעת באנשים או בסביבה.

 

 
 



 
דברים שאפשר לעשות מהכורסא בבית

 
 ייבוש באוויר. תנו לשיער ולבגדים להתייבש באופן טבעי בחוץ

במקום הפעלת מכונה. אם עושים כביסה, לוודא שהמכונה מלאה
מקלחות קצרות יותר. אמבטיות לוקחות עשרות ליטרים יותר

ממקלחת זריזה
אכלו פחות בשר ודגים.דרושים הרבה יותר משאבים על מנת

לייצר בשר מאשר לייצר ירקות ופירות
הקפיאו מוצרים טריים ושאריות אם לא תספיקו לאכול אותם. 

 

        כך תחסכו כסף ואוכל מזריקה - מקור גדול לבזבוז.
 
 



 
דברים שאפשר לעשות מהכורסא בבית

 
 קניות מקומיות. תמיכה בעסקי השכונה מאפשרת לאנשים

תעסוקה ומונע ממשאיות לנסוע מרחקים ארוכים.
קניה חכמה - תכננו ארוחות, השתמשו ברשימות מכולת והימנעו

מקניה אימפולסיבית. אל תיפלו בפח ותקנו יותר ממה שאתם
צריכים, במיוחד לא מוצרים מתכלים. יתכן שאלה מוצרים זולים

יותר אבל בתמונה הגדולה הם יקרים יותר לסביבה ובעיקר אם הם
נזרקים.

קנו פירות ויקרות מוזרים! הרבה מהפירות והירקות הטובים נזרקים
כי אינם נראים מושלמים, הצבע לא בדיוק או שהצורה משונה.

תקנו על מנת שלא יזרקו סתם.

 

 
 



 
דברים שאפשר לעשות מהכורסא בבית

 
 אם הבאתם אוכל לעבודה ולא אכלתם, אל תזרקו, תנו לאדם אחר שיתכן

שירצה או צריך את העזרה.
האם לכל מי שבמקום העבודה מקבל את מלוא הזכויות באופן שוויוני? גלו

מה התנאים של כל העובדים ממגדרים ומגזרים שונים על מנת להפחית
את אי השוויון.

מנטורינג לאנשים צעירים - זה מתחשב, ממלא השראה ועוצמתי לעזור
לאנשים צעירים לעתיד טוב יותר עבור עצמם.

נשים מרוויחות בין 10-30 אחוז פחות מגברים על אותה העבודה. אי שוויון
בשכר ממשיך בכל העולם, השמיעו את קולכם למען שוויון בין גברים

לנשים במקום העבודה.

 

 
 



 
דברים שאפשר לעשות כעסק

 
 

לחצו כאן על מנת לראות אילו יוזמות ניתן לקחת
ומה האמצעים העומדים לרשות עסקים מצד ה-

UNGC. תוכלו לראות ארגונים דומים והדרכות כיצד
לפעול לקדם את היעדים בתור עסקים. ישנם מספר

פלטפורמות וכלים להחיל שינוי.
 
 
 
 

https://www.unglobalcompact.org/sdgs/17-global-goals


מקור:
https://unstats.un.org/

sdgs/report/2021/over

/view

קצת
מספרים

https://unstats.un.org/sdgs/report/2021/overview/




איפה ישראל? 
 
 

ישראל שמה דגש על חדשנות ככלי ליישום היעדים. אחד המשאבים היקרים
ביותר של מדינת ישראל היא היכולת של מיזמים וחברות לייצר פתרונות פורצי

דרך בתחומים של תקשורת, רפואה, חקלאות, ביוטכנולוגיה, בטחון, ניהול מים,
מיחזור ועוד. 

 
השקופיות הבאות מציגות מספרים ועובדות על ישראל מתוך הדו׳׳ח של האו׳׳ם.

 
 
 



איפה ישראל? 
 

לינק לדו״ח המלא

https://s3.amazonaws.com/sustainabledevelopment.report/2021/2021-sustainable-development-report.pdf?fbclid=IwAR3EkPiH4mDn8rLh_XjuzLBMc6VpJgXQwKkkkDr89-8uWdyUsYdgLPxLY-g


איפה ישראל? 
 



איפה ישראל? 
 

בנוסף, בשנת 2019 דיווחה ישראל לאו״ם באופן וולנטרי על 
SDG התקדמותה בהשגת יעדי ה 

לינק לדו״ח המלא 
 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/23576ISRAEL_13191_SDGISRAEL.pdf


היעדים והעסקים 
 

חברות יכולות לראות את היעדים כאיום או כהזדמנות. ההערכה נקבעת בהתאם לכמה
החברה יכולה לשלב את היעדים במודלים העסקיים.

70% ממנכ׳׳לים רואים את היעדים כמסגרת ברורה לבנות סביבם מאמצים להיות
מקיימים יותר.

מחקר מראה שהיעדים הפופולארים ביותר הם 13, 7, ו-5 (שינויי אקלים, אנרגיה
מתחדשת, ושיוויון מגדרי. היעדים הכי פחות פופולארים היו 14 ו-15 (חיים מתחת לפני

המים, החיים מעל פני האדמה).
75% מהציבור הנשאל בעולם מסכימים ״עסק יכול לנקוט בפעולות ספציפיות

המגדילים את הרווחים ומשפרים את המצב החברתי-כלכלי בקהילה סביב העסק.״



מקרה בוחן יעד 12.3 
 

מדידת כמות האוכל שנזרק על מנת לדעת כיצד לתעדף את קניית המזון
שילוב עובדים במאמץ 

חשיבה מחודשת על כמה וכיצד עושים ארוחות בופה
הפחתה של ייצור יתר

ייעוד מחדש לאוכל מיותר  

באפריל 2018, נעשתה בדיקת עלות-תועלת על בזבוז מזון בתעשיית האירוח. מתוך בדיקה דרך
היעדים, מלונות גילו שיכולים לצמצם הוצאות והפחיתו את בזבוז המזון שלהם ב-21%.

הפעולות האלה מקדמים את יעד 12.3 (להפחית את בזבוז המזון בעולם בחצי עד 2030)
ומייעלים את העסקים.

הדו׳׳ח נגע ב-5 דרכים עיקריות לחסוך בבזבוז מזון:
.1
.2
.3
.4
.5



קהילת SDG ישראל
 

הבית של כל מחזיקי העניין לקידום פיתוח בר קיימא בישראל
כולל מאות חברים, מכל המגזרים: עסקי, ממשלתי, חינוכי, יזמי

משקיעי הון סיכון, ועוד

להצטרפות
לחץ כאן

https://www.facebook.com/groups/481880395678426
https://www.facebook.com/groups/481880395678426


למה אנחנו? 
 

קהילת SDG ישראל היא אקוסיסטם מקצועי ליזמים ויזמות מישראל
שמטרתה קידום פתרונות ברי-קיימא, משני-מציאות:  כלכלית, סביבתית,

אנושית וחברתית עבור כל העולם.
 

הייעוד שלנו הוא ליצור אימפקט משמעותי בעולם ולהגביר את קצב ייצוא
הפתרונות משני מציאות מישראל. אנו מרכזים ומפיצים ידע בתחום

היעדים לפיתוח בר- קיימא ומדריכים כיצד להטמיע אותן בקרב ארגונים
וחברות מישראל. 



למה עכשיו?
 

בנקודה שהגענו אליה אין לנו את הפריבילגייה לשבת ולחכות. הדו״חות
האחרונים של האו״ם מצביעים באופן חד משמעי שאנו חייבים עד שנת

2030, לשנות את הצורה שבה אנחנו צורכים אנרגיה, מתפעלים
חקלאות, מנהלים מים, מדברים עם שכיננו ועוד. זאת על מנת

להתקיים על פני כדוה׳׳א בצורה ברת קיימא.
 

זה לא טרנד חולף, זה שינוי גלובלי בצורה שבה נעשים עסקים, אחריות
חברתית, וחשיבה לטווח ארוך.



תודה.


