
 

 פרויקט פל"א -פעילים למען האקלים
 סדנא לבני נוער בנושא משבר האקלים

  איך הכל התחיל?

חודשים, כמה לפני יב'. כיתה תלמידת ואני מימון נועם לי            קוראים
'משבר על סיפרה היא בו טונברג גרטה של לסרטון           נחשפתי
להישאר יכולה לא שאני החלטתי הסרטון בעקבות         האקלים'.
לעשות וניסיתי הפגנות לכמה הלכתי מאד ומהר לנושא,          אדישה
לי, הספיק לא זה אבל העניין את לקדם במטרה אישיים            שינויים

 רציתי ללמוד את הנושא בצורה מקצועית ולקדם אותו.

עמק 'מועצת שלי- מהמועצה משמעותית עזרה קיבלתי         למזלי,
סביבתית מנהיגות תוכנית 'פל"א': פרויקט נולד איתם -ויחד          יזרעאל'
מקצועית סדנא ט'-יב' מכיתות נוער בני יעברו         שבמסגרתה
נטע בהנחיית תתקיים הסדנא המשבר. בסוגיית הידע         להעמקת
"משבר בנושא 'השל' השתלמויות ובוגרת תיכון מחנכת         גרנות-
את לעומק נכיר ובמהלכה מפגשים 12 בת היא הסדנא .            האקלים"
הקיימים. והפתרונות המרכזיים הגורמים האקלים, משבר        סוגיית
להעלאת סדנא 'פל"א' פרויקט שגרירי יעבירו הסדנא, סוף          לקראת
יצאו הפרויקט במסגרת בעצמם. האקלים' 'משבר בנושא         המודעות
האקלים למצעד יזרעאל מעמק נוער בני של משותפות          הסעות

  בסוף מרץ.

 

 

 



 

  תכנית הסדנא -

המשבר הוא האקלים     משבר
פעם אי שהאנושות ביותר      החמור
אז איתו. להתמודד ונאלצת      נאלצה
כך כל עליו יודעים שרובנו זה        איך
כחברה אנחנו, והאם     מעט,

  אזרחית, יכולים לחולל שינוי?

את להעמיק היא הסדנא מטרת       
משבר של המדע עם      ההיכרות
שמאחורי הפוליטיקה    האקלים,
קהילת שמקדמות ופעולות     המשבר,
ברחבי אזרחיות וחברות     המדע
משמעותי חלק למנוע בכדי      העולם

 מתוצאות משבר האקלים.

 שאלות שנעסוק בהן:

 ~        מהו משבר האקלים ומדוע קהילת המדע טוענת שהמשבר כל כך חמור?
  

שלנו בידיים זה ושעכשיו האקלים משבר את שמבין הראשון הדור שאנחנו אומרים מדוע ~              
משליטת ותצא האל-חזור נקודות את תחצה הגלובלית שההתחממות לפני           לפעול

 בני-האדם?
 

 ~        מהו הפתרון שקהילת המדע מציעה בכדי למנוע חלק משמעותי מהשלכות משבר האקלים?
  

וכיצד הדלקים? תעשיית של העמדה לבין המדע קהילת של העמדה בין הקונפליקט מהו ~              
 הציבור מבין את הנושא?

  
מובילים/ות מדענים/ות ומדוע פריז? של האקלים בהסכם יש מה הפחמן', 'תקציב מהו ~             

 טוענים שההסכם הוא הונאה?
  

אנחנו ומה האקלים? משבר את למנוע בכדי פועלות העולם ברחבי אזרחיות חברות כיצד ~              
 יכולים לעשות?

  
  

עשרות● משולבים הסדנא בתכני כן, כמו עדכניים. פרסומים של ממצאיהם את מציגה              הסדנא
 סרטונים שבהם מדענים ונשות /אנשי החברה האזרחית מסבירים/ות נושאים מרכזיים.

אזרחיות● חברות שמקדמות פעולות במגוון ודנה אזרחי אקטיביזם של ברוח מתקיימת             הסדנא
 בארץ ובעולם.

 זו הזדמנות לרכוש יכולת לקיים שיח מדויק על הנושא ולפעול לקידום מודעות ציבורית.



 

 מבנה  הסדנא-

הדמוקרטי הספר בבית ,17:30-19:30 השעות בין חמישי בימי תתקיים           הסדנא
  'נהלל',

ונסיעה שבועיים מפגשים 12 כ- כוללת והיא , 2.1.2020-2.4.2020 התאריכים            בין
 משותפת ל'מצעד האקלים' ב27.3.2020

 

 למי מיועדת הסדנא?

ומעוניינים האקלים" "משבר לנושא ומודעים המכירים יזרעאל מעמק ט'-יב'           תלמידי
  להעמיק את הידע ולקבל כלים מעשיים לפעולה אזרחית.

 

 דרישות הסדנא:

 נוכחות מלאה ורציפה בכל המפגשים●
בדמי● הנחה לקבל ניתן הצורך (*במידת ש"ח 50 סמליים- הרשמה דמי             תשלום

 הרישום)

 ההרשמה נפתחה, מהרו להבטיח את מקומכם!

 צוות פרויקט 'פל"א מאחל לכולנו מסע משותף מוצלח !

 נועם, לילה ונטע

 להרשמה ופרטים נוספים:

noammaymon12@gmail.com 050-6689429 -נועם מימון 

lila@eyz.org..il -052-6257959 -לילה אלעד 
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