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"מאחר והמלחמות 

מתחילות במוחו של 

האדם שם יש לבנות 

ההגנה על השלום" 
)חוקת אונסקו(

הייחודיות של אונסקו

אונסקו הוא הארגון היחידי במערכת 

החברות  במדינות  הפועל  האו"ם 

באמצעות ועדים לאומיים

ארגון אונסקו הוקם ב-16.11.1945
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אונסקו קורא ל-

קידום סובלנות ודו-קיום  -

פתרון קונפליקטים בדיאלוג  -

קידום הדמוקרטיה וחופש הביטוי  -

הדוק הקשר בין החברה   -
האזרחית והממשל

קידום דיאלוג רב-תרבותי  -

כבוד השונות התרבותית  -

קידום הידע האנושי  -

שימור מורשת תרבות וטבע  -

פיתוח כוח אדם מקצועי  -
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פעילות אונסקו
חינוך   -

מדע   -

תרבות   -

מדעי האדם והחברה  -

מורשת עולמית  -

מידע לכל  -

ומספרים עובדות 
מדינות חברות  193

ועדים לאומיים  194

בתי ספר מסונפים לאונסקו   8400

מועדוני אונסקו  3600

ארגונים לא-ממשלתיים בינ"ל   229
בעלי מעמד באונסקו

שגרירי רצון טוב  42
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אבני דרך באונסקו

הארגון נוסד  1946

ישראל מצטרפת לארגון  1949

הוקם הוועד הישראלי לאונסקו  

אושרה האמנה הבינ"ל לזכויות יוצרים.  1952

החל המאבק להצלת מקדשי אבו סימבל  1960

בעמק המלכים במצרים.  

הושקה תוכנית האדם והביוספירה.  1968

אושרה האמנה להגנה על מורשת עולמית  1972

אושר הצ’רטר של הוועדים הלאומיים  1978

הוקמה הספרייה להיסטוריה של אפריקה  1980

הכנס הבינ”ל ה- I “חינוך לכל", ג’ומטיין, תאינלד  1990

הושקה תוכנית זיכרון עולם.  1992

אושרה האמנה למורשת תרבותית תת-ימית.  2001

אושרה האמנה לתרבות לא-מוחשית  2003

פותחה תוכנית התראה לצונאמי.  2005

אושרה האמנה לשונות תרבותית  

הושקה הספרייה הדיגיטלית העולמית  2007

מנכ"ל/ית אונסקו
Irina Bokova (Bulgria)  1999 -

Koichiro Matsuura (Japan)  1999-2009

Federico Mayor (Spain)  1987-1999

Amadou-Mahtar M'bow (Senegal) 1974-1987

Rene Maheu (France)  1961-1974

Vittorino Veronese (Italy) 1958-1961

Luther Evans (U.S.A) 1953-1958

Federico Mayor (U.S.A) 1952-1953

John W.Taylor (Mexico) 1948-1952

Julian Huxley (UK) 1946-1948
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ארגון אונסקו לחינוך, מדע ותרבות פועל
ליצירת תנאים לדיאלוג בין תרבויות

תוך כיבוד הערכים המשותפים והשונות התרבותית 
של כל העמים.

הארגון הוא אחד מ-19 סוכנויות של האו”ם והוא 
פועל באמצעות מערכת יחודית של ועדים לאומיים 

בכל המדינות החברות בו.  

מסייעים בפיתוח יכולות מקצועיות והכשרת כח אדם.  -
מייצרים תנאים לדיאלוג בין תרבויות  -

מיישמים תוכניות עבודה דו-שנתיות  -

חינוך
פעילות אונסקו בתחום החינוך נועדה לצמצם 
פערים וליצור הזדמנויות באמצעות התכניות;

חינוך לכל   -
תרבות של שלום ללא אלימות  -

חינוך לאוריינות  -
חינוך לשוויון מגדרי  -

חינוך לפיתוח בר קיימא  -
בתי ספר מסונפים לאונסקו  -

קתדרות אונסקו  -

להשגת היעדים הנ”ל אונסקו פועל באמצעות 

ארגוני החינוך;
)IBE( לשכת החינוך הבינלאומית   -

)IICBA( המכון להכשרה ופיתוח כוח אדם  -

)IIEP( המכון לתכנון חינוכי  -

)IITE( המכון לטכנולוגיות מידע בחינוך  -

)UIE( המכון ללמידה לאורך החיים  -

)CEPES( המרכז האירופי לחינוך גבוה  -

)UNEVOC( המרכז לחינוך מקצועי וטכני  -
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מדע
המדע של אונסקו הוא “מדע ללא גבולות” 
ופועל למען האנושות, לפיתוח בר-קיימא 

ולמניעת אסונות טבע באמצעות התכניות;

)IHP( מים  -
)IHE( מכון המים, דלף, הולנד  

)IOC( אוקינוגפיה   -
)IGCP( גיאולוגיה  -

)MAB( האדם והביוספירה   -

מדעי האדם והחברה
התפקיד המרכזי של אונסקו בתחום זה

הוא פיתוח אתיקה, זכויות אדם,
דמוקרטיה ומאבק בגזענות ובהדרה

כלפי קבוצות בחברה 

באמצעות התכניות;

)IGBC( ביו-אתיקה  -
)COMEST( אתיקה במדעים וטכנולוגיות  -
טרנספורמציה חברתית- הקשר בין מחקר  -

)MOST( למדיניות וקבלת החלטות  
קואליציית רשויות/ערים נגד גזענות  -

תרבות
משימת התרבות באונסקו היא לפתח דיאלוג

בין-דתי/תרבותי, לשמר את השונות 
התרבותית המוחשית והלא מוחשית

באמצעות האמנות הבינ"ל;

 )WHC( מורשת עולמית  -

)INCH( מורשת לא מוחשית  -

)CD( שונות תרבותית  -

)UWCH( מורשת תת-ימית  -

מידע לכל
תחום התקשורת באונסקו מקדם את חופש

הביטוי, הדמוקרטיה  ופיתוח אמצעי תקשורת 
כחלק מזכויות אדם בסיסיות באמצעות התכניות;

)IPDC( פיתוח אמצעי תקשורת בקהילה  -

חופש ביטוי ועיתונות חופשית  -

זיכרון עולם   -
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רשת אונסקו

ועדים לאומיים

מועדוני אונסקו

משרדים אזוריים

משרדים מדינתיים

)1 ארגוני אונסקו )

)2 ארגוני אונסקו )

קתדרות אונסקו

רשת בתי ספר המסונפים אונסקו

מטה אונסקו
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מטרות
הוועד הישראלי לאונסקו

הגברת המודעות לעקרונות אונסקו  -

תיאום בין משרדי ממשלה וארגונים   -
לא ממשלתיים

קידום יוזמות אונסקו  -

פיתוח עמדה ישראלית בתחומי   -
העניין של אונסקו

השתתפות וייצוג  - 
בוועדות בין-ממשלתיות ובוועידות 

בין-לאומיות

שיתוף פעולה עם מדינות חברות  -

הוועד הוקם ב-16.9.1949
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הוועד הישראלי לאונסקו

נשיאי/ות 

עו”ד גדעון סער  2009   
פרופ' יולי תמיר  2006-2009

מאיר שטרית   2006-2006
לימור לבנת   2001-2006

יוסי שריד  1999-2001
הרב יצחק לוי  1998-1999

 1996-1998
זבולון המר  1990-1992

1977-1984
פרופ' אמנון רובינשטיין  1993-1996

שולמית אלוני  1992-1993
יצחק נבון  1984-1990

אהרן ידלין  1974-1977
יגאל אלון   1969-1974
אבא אבן  1960-1963

 1963-1969
1960-1955

פרופ' בן-ציון דינור  1952-1955
דוד רמז  1950-1951

שניאור זלמן שזר  1949-1950

יו"רים

 2009   
ד”ר שמשון שושני  1993-1996

1986-1989
שמואל אבואב  2006-2008

עמירה חיים   2005-2006
רונית תירוש  2001-2005

2008-2009
 1999-2001

בן-ציון דל  1996-1999
זבולון אורלב  1990-1992
ד"ר דן שרון  1989-1990

אליעזר שמואלי  1976-1986
אלעד פלד  1970-1976
יעקב שריד  1967-1970

ד"ר חנוך רינות  1960-1967
ד"ר משה אבידור  1954-1960

פרופ' אליעזר ריגר  1951-1954
ד"ר ברוך בן-יהודה  1949-1951

זלמן ארן

שלומית עמיחי

מזכ"לים
חמדה זינדר  1952-1986
ידידיה שגב  1986-1995

ד"ר דוד הררי  1995-1999
דניאל בר-אלי  1999  

}

}

}

}
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הוועד הישראלי לאונסקו 
מעוגן ארגונית במשרד 

החינוך אך מעניק שירותים ל-

משרדי ממשלה  -

רשויות ותאגידים ציבוריים  -

ארגונים לא ממשלתיים  -

החברה האזרחית  -

הרכב הוועד: 
חברים ומשקיפים  21

ועדות מקצועיות  6

צוותי היגוי  10

חברים בוועדות משנה  80

בתי ספר מסונפים לאונסקו  25

קתדרות אונסקו  9

ספרייה מקצועית
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מעמד ישראל באונסקו:

ממדינה משקיפה  -
למדינה משפיעה

ממדינה נתמכת  -
למדינה תורמת

ישראל חברה:

בוועדות הבין-ממשלתיות

)MOST( האדם והחברה  -

*)WHC( מורשת עולמית  -

*)MAB( האדם והביוספרה  -

*)IPDC( תקשורת  -

)IFA( מידע לכל  -

)IBE( לשכת החינוך  -

2005-2009  *

חברות מקצועית ב-

)SESAME( מועצה הבינ"ל לסינכרוטרון  -

 - ועדות מומחים;
- זכויות יוצרים

)IBC( ביואתיקה -

שגריר אונסקו לשלום;
דני קרוון  -
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אתרי מורשת 
עולמית
עכו העתיקה  - 

מצדה

העיר הלבנה - תל אביב 2002  -

התלים המקראים:  - 
חצור, מגידו ובאר-שבע

דרך הבשמים  -
וערי המדבר בנגב:  

ממשית, חלוצה, שבטה ועבדת  

המקומות הקדושים  -
לבהאים: חיפה, עכו  

2001 }

2008 }

2005
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קתדרות אונסקו:
סובלנות, דמוקרטיה וזכויות אדם  -

אוניברסיטת בר-אילן  

ביואתיקה  - 
אוניברסיטת חיפה

חכמת הדתות  - 
בי"ס אליהו

דיאלוג בין תרבותי-דתי  - 
אוניברסיטת חיפה

חינוך רב תרבותי לשלום  - 
מכללת בית ברל

עיצוב ושימור אורבני  - 
אקדמיית בצלאל

חינוך הומוניסטי  - 
סמינר הקיבוצים

שימור המורשת המודרנית  - 
אוניברסיטת תל-אביב

מדבּור  - 
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
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פרסים מדליות 
וציונים לשבח

לשלום בואני  הופבואה  פליקס  פרס 
יצחק רבין/שמעון פרס 1993  -

תרבות
  )IMC( פרס המוסיקה  -

- דניאל בארנבוים 1987 )דיפלומה(

הפרס לקידום האמנות  
2000 אוניברסיטת ת"א   - חזותית  אמנות   -

עיצוב 21 
תמר משולם  -
דוד אלתית  -

תקשורת ומידע לכל
מדלית מקלוהן  

פרופ' אליהוא כץ 1987  -

פרס גיילרמו קאנו לחופש העיתונות 

עמירה הס 2003  -

פרס לקידום סובלנות ואי אלימות 

עיתון “פלסטין-ישראל” 2006 )ציון לשבח(  -

1995 }
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פרסים מדליות 
וציונים לשבח

חינוך
פרס המלך סג’ונג 

האגף לחינוך מבוגרים 2001 )ציון לשבח(  -

 )IRA( פרס האוריינות
תכנית תהיל”ה 1996 )מדליה(   -

)IBE( - מדלית יאן קומניוס 
יעקב אגם 1996

פרס אונסקו לחינוך לשלום
האב אמיל שופאני 2003  -

המרכז ערבי-יהודי ג. חביבה 2001  -
עמותת ילדי המזה”ת 2000  -

אולפן עקיבא 1998  -

מדע
  )IAHS/WMO( פרס ההידרולוגיה
פרופ’ אורי שמיר, הטכניון 2000  -

פרס לוריאל/אונסקו למפעל חיים
פרופ’ עדה יונת, מכון ויצמן למדע 2007  -

פרס אונסקו/לוריאל למדעניות צעירות
ויקטוריה יאוולסקי, אונ’ בן גוריון 2003  -

ציון לשבח{
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ימים בינ"ל
ינואר  27 יום הזכרון לשואה ולגבורה 

פברואר  21 יום שפת האם 
מרץ  8 יום האישה 
מרץ  21 יום השירה 
מרץ  21 יום ביטול האפליה הגזעית 
מרץ  22 יום המים 

אפריל  7 יום הבריאות  
אפריל  23 יום הספר וזכויות יוצרים 

מאי  3 יום העיתונות החופשית 
מאי  15 יום המשפחה 
מאי  21 יום השונות התרבותית 
22 מאי יום השונות הביולוגית 
יוני  5 יום הסביבה 
יוני   8 יום האוקיינוסים 
יוני  17 יום המאבק במדבור ובבצורת 
יוני  20 יום הפליטים 
יוני  26 יום המלחמה בשמוש 

ובסחר בסמים
יוני  26 יום התמיכה בקורבנות עינויים 

אוגוסט  12 יום הנוער 
אוגוסט  19 יום הומניטרי 

ספטמבר  8 יום ביעור הבערות 
ספטמבר  21 יום השלום 
אוקטובר  1 יום הקשיש 
אוקטובר  5 יום המורה 
אוקטובר  9 יום הדואר 
אוקטובר  17 יום המאבק לחיסול העוני 
אוקטובר  24 יום האו”ם 
אוקטובר  24 יום פיתוח המידע 
27 אוקטובר יום המורשת האודיו-ויזואלית 
נובמבר  10 יום המדע לשלום 
נובמבר  16 יום הסובלנות 
נובמבר  20 יום הילד  
נובמבר  21 יום הפילוסופיה 
נובמבר  25 יום המאבק באלימות 

כלפי נשים
דצמבר  1 יום האיידס   
דצמבר  3 יום הנכה 
דצמבר  10 יום זכויות האדם 
דצמבר  18 יום המהגר 



18

עשורים בינ"ל
העשור למאבק   2010-2020

במדבּור

העשור לחינוך  2005-2014
לקיימות  

העשור ל"מים   
למען החיים”

העשור לביעור  2003-2012
הבערות  

העשור לתרבות  2001-2010
השלום ואי-אלימות   

כלפי ילדי העולם
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מטה אונסקו
של 

מבנה ארגוני 
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ע
ו
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ס
אונ

ת 
מנכ"ל/י

ת
מזכירו

מידע לכל
מדע

חינוך לכל
תרבות

שראלי לאונסקו
מזכירות הוועד הי

שראל לאונסקו
שגרירות י

שת
מרכז מור
עולמית

אוקינוסים
וימים

מדעי האדם
והחברה

19
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