
ועידת האקלים הישראלית מתקיימת זו השנה הרביעית ברציפות, מאז הסכם פריז לאקלים בשנת 2015 עליו חתומה גם 
ישראל. בדוח האחרון של ה-IPCC קבעה קהילת המדע כי נותר לנו חלון הזדמנויות של פחות מעשור כדי להימנע משואה 

אקלימית. תנועות אזרחיות ברחבי העולם דורשות ממנהיגי מדינותיהן להכריז על מצב חירום אקלימי ולנקוט בצעדים 
המתחייבים כדי להבטיח את המשך שגשוג החיים על פני כדור הארץ. ועידת האקלים מתקיימת השנה בצל תחושת 

הדחיפות שנוצרה לפעולה ובהכרה שעלינו לדרוש מהדרג הפוליטי בישראל לנקוט בצעדים דרסטיים על מנת להבטיח 
חוסן ושגשוג מול האתגרים אשר בפתחנו.

הועידה היא הזדמנות להשפיע על תודעה ציבורית בענין משבר האקלים ולתבוע שממשלת ישראל תאמץ יעדים 
שאפתניים לקראת הוועידה העולמית ב-2020. משבר אקלים עתיד להשפיע על כל תחומי החיים ועל מגוון 

אוכלוסיות וקבוצות - זה הזמן לחזק את שיתוף הפעולה בינינו ולהמשיך וליצור תנועת אקלים גדולה ודומיננטית.

הגשת הצעות
מבקשים לקבל הצעות למושבים מקבילים אשר יתקיימו במהלך הועידה או בימים הסמוכים לוועידה. 

** ניקוד גבוה תקבל ההצעה למושב אשר תשתף מספר גבוה של ארגונים בבניית המושב **
** תינתן עדיפות לרעיונות, נושאים או תכנים חדשניים **

** הוועדה תקדם שיתוף פעולה בין הצעות דומות **

הצעות אפשריות לפעילות- כשעה וחצי: 
• פאנל, הצגה של מספר דוברים, מעגלי דיון

• סדנה ללמידה מעשית משותפת
• קובץ הרצאות קצרות המציגות סיפור הצלחה/מקרה בוחן או הזמנה לשיתוף פעולה

• הצעות נוספות

 נושאים אפשריים להצעות
• אקלים ותנועות מחאה אזרחיות

• פליטי אקלים והגירה
• אנרגיות מתחדשות

• ערים בחזית המאבק בשינוי אקלים
• פעילות נוער וצעירים

  להגשת הצעות יש ללחוץ על הקישור הבא

מועד אחרון להגשת הצעות 31 באוגוסט 2019

CCI2019@sviva.net  :לשאלות והבהרות

ועידת האקלים הישראלית ה-4

קול קורא למושבים - בואו לקחת חלק! 
ועידת האקלים הישראלית ה-4

יום חמישי, 21 בנובמבר, 2019, תל אביב

• אקלים, ביטחון וחוסן
• אקלים ושיתוף פעולה אזורי

• מזון, חקלאות וביטחון תזונתי
• אקלים והים התיכון

• הים ושינוי אקלים

https://forms.gle/5yH3kPow9UZqgxc69

