
 
 

לקראת ועידת    - ועידות אקלים אזוריות 
 2021האקלים העולמית 

 קול קורא להובלת ועידות האקלים האזוריות 

  

קיבלתם אין ספור תלונות על תחבורה ציבורית לא מספקת? תושבי האזור מוטרדים מתחנת  
הכוח המתוכננת? רוצים לתת במה לתושבים להשמיע את קולם בנוגע לסוגיות הסביבתיות  

 והחברתיות הנובעות ממשבר האקלים? מחפשים דרכים לשתף ולערב את התושבים?  
 ועידת האקלים הישראלית מגיעה אליכם! 

הצטרפו לתנועה הולכת וגדלה של ארגונים אזרחיים, ערים ורשויות מקומיות המשפיעה על קביעת  
המדיניות הממשלתית והאזורית להיערכות לשינויי האקלים. קחו חלק בהובלה של ועידת אקלים  

אזורית באזורכם ותהיו שותפים מובילים במהלך ארצי רחב ומשותף לארגוני המגזר השלישי  
   מקומיות אל מול מקבלי ההחלטות בממשלה.והרשויות ה

 ---------------- 

בשנים האחרונות תנועת האקלים הישראלית מקיימת באופן מסורתי ועידת אקלים ישראלית סמוך  
משתתפים הכולל גם  -(. הוועידה הישראלית צמחה עם השנים לאירוע רבCOPלוועידה העולמית )

, ובשל הרצון  2021נציגי ממשלה. השנה, לקראת ועידת האקלים העולמית שנדחתה לנובמבר 
לאפשר מעורבות ציבורית רחבה ככל שניתן בדיונים הנעשים לגבי הערכות ישראל למשבר האקלים ,  

בפריסה ארצית שיאפשרו לציבור רחב יותר להשמיע את   הוחלט לקיים ועידות אקלים אזוריות 
, ולהכווין את הקולות שיושמעו באותן ועדות אזוריות לעבר מקבלי  קולו בהקשר של משבר האקלים

  ההחלטות ברמה הארצית וברמה המקומית. 

מטרת התהליך היא ליצור "תמונת מצב" המשקפת את הסוגיות השונות עמן מתמודדים כיום  
ישראל בכל הנוגע למשבר האקלים, ומבטא את עמדותיו ודרישותיו של הציבור הישראלי  תושבי 

ממקבלי ההחלטות. התהליך נועד להמחיש את העובדה שאתגרי משבר האקלים כבר כאן  
  ושביחד נוכל לקדם פתרונות בטווח הקרוב. 

  

רשויות מקומיות, ארגוני מגזר   - קואליציית ארגוני האקלים*, מזמינה אתכם 
לקחת חלק בתהליך הארצי ולהוביל ועידת אקלים   -  שלישי ובעלי עניין

 אזורית ברשות שלכם או באזור הפעילות שלכם.

 
הוועידה האזורית היא ההזדמנות שלכם להרחיב מעגלים לרתום את הציבור להתמודדות עם סוגיות  

המגוונים באזור שלכם    זה הזדמנות שלכם ליצור במה לקולות והצרכיםשונות הנוגעות למשבר האקלים.  
 בין התושבים, ועם מקבלי ההחלטות )מקומית וארצית(.  - ולפתוח ערוץ תקשורת וחשיבה משותפת 

 

 
 

האקלים*   ארגוני  ל   -  קואליציית  מעל  של  רחבה  בישראל    80-קשת  האזרחית  מהחברה  ארגונים 
 הפועלים יחד ומקדמים פרויקטים ומהלכים משותפים בנושא משבר האקלים. 



 
 

 

 איך זה יעבוד?  - וועידות אקלים אזוריות 

כל ועידה אזורית )תא שטח המוגדר בהתאם למקבץ של רשויות מקומיות( תקים צוות היגוי מטעם  
הרשויות והארגונים המקומיים, שיזהו את הסוגיות הבוערות על הפרק שברצונם להציף לדיון ציבורי  

ואת קהלי היעד שברצונם לרתום לוועידה. כאשר נקודת הייחוס לשיח ולהמלצות שיבואו בהמשך  
תוכנית הפועלת להתמודדות עם משבר האקלים בעזרת השלטון המרכזי   -  "תוכנית "שינוי כיוון ה תהי

אלה  אנרגיה, תחבורה, ביטחון תזונתי וחקלאות, חינוך, כלכלה ורווחה. והמקומי, בתחומי 
 היו הנושאים המרכזיים של הועידה האזורית. י

צוות ההיגוי הארצי בהובלת ארגון חיים וסביבה, יספק כלים מעשיים למעורבות אזרחית )כגון:  
שולחנות עגולים, תהליכים שיתופיים, סקרים(, יתכלל את מהלכי השיווק המשותפים וינהל מערך  

 תמיכה להפעלת הוועידה האזורית. 

 צור מסמך של המלצות ותובנות ברמה מקומית שתכיל את: כל ועידה אזורית תי 

 האתגרים שנוגעים לאקלים באזור המיוחס  •
 למדיניות ברמת שלטון מקומי    המלצות •
  המלצות למדיניות ברמה ארצית •

  
המלצות אלה יאוגדו במסמך משותף שיהיה מנוף להידברות עם נציגי ממשלה ברמה מקומית וארצית  

 הוועידה העולמית. כחלק מההכנות לקראת 
 

אקלים   ועידות  של  המשותף  מהמהלך  כחלק  לרשות/ארגון  יתאפשר  מה 
  ? אזוריות

הכרות עם כלים מעשיים למעורבות אזרחית )כגון: שולחנות עגולים, תהליכים שיתופיים,   •
 סקרים( 

להפוך לחלון הראווה של יוזמות ופעילויות באזור המציבים פתרונות לשינויי האקלים   •
 והאתגרים הבאים איתם. 

למידה הדדית מרשויות וארגונים הפועלים באזורכם יחד עם הרחבת השותפויות מרחבי   •
 הארץ

 להיות חלק ממערך ארצי של תנועה גדולה ארצית  •
  קבלת תמיכה במהלכי שיווק ויח"צ משותפים •
  להיות חלק ממערך ארצי לגיוס משאבים שיסייע להרחיב את אפשרויות המימון  •
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 הגשת מועמדות להובלה של ועידה  אזורית 

 
ועידת   להוביל  מועמדות  להגיש  יכולים  מקומיות  והתארגנויות  שלישי  מגזר  ארגוני  מקומיות,  רשויות 

עם  אזורית.     אקלים  בשיתוף  הקורא  לקול  יתמודדו  אשר  וארגונים  לרשויות  עדיפות  תינתן 
  רשויות/ארגונים אחרים. 

 

 ארגונים ורשויות אשר יובילו ועידת אקלים אזורית נדרשים ל: 
  לקיחת אחריות על קיום הוועידה האזורית ועל ההכנות הדרושות אליה. .1
נציג מהרשות/ארגון, אחראי ומחויב לתהליך. שותף בצוות ההפקה האזורי של הוועידה   .2

 האזורית ואשר הפקת הוועידה האזורית תהיה חלק מהגדרת תפקידו. 
 חרות. עבודה על הוועידה האזורית בשיתוף עם ארגונים ורשויות מקומיות א .3
 2020-21שילוב הוועידה האזורית בתוכנית העבודה לשנת  .4
  הקצאת משאבים כספיים/שווי ערך להפקת ועידה אזורית מקוונת. .5
 השתתפות משמעותית במאמצי השיווק וההפצה .6

a. ,השתתפות אשת שיווק מטעם הארגון בפורום שיווק משותף  
b. ם לתכנית השיווק  התחייבות לפרסום הוועידות בערוצי הפרסום של הארגון, בהתא

  הכוללת.

 

 -מגישי הבקשה מתבקשים להתייחס ל 

 
 שם ההתארגנות המגישה )ניתן וכדאי להגיש מספר גופים במשותף(  •
 צורת התארגנות )רשות מקומית, עמותה, התארגנות מקומית וכו'(  •
 הרשויות המקומיות אשר יכללו ב"אזור" של הוועידה  •
הוועידה  • לרשות  לעמוד  יוכלו  אשר  אדם,    המשאבים  כוח  כספיים,  משאבים  כגון:  האזורית 

אחד מהמגישים   כל  לגבי  לפרט  )יש  וכדומה  גופים משותפים    - תשתיות  מספר  ויש  במידה 
 בהצעה( 

הנושאים   • )מתוך  הדגש  את  ולשים  האזורית  בוועידה  לעסוק  תרצו  בהם  מרכזיים  נושאים 
 "( שינוי כיוון"המרכזיים בתוכנית  

הצעה כללית/דגשים החשובים לכם למבנה הוועידה האזורית באופן שיענה על מטרות התהליך   •
 סעיף רשות   -)פסקה(  

 סעיף רשות  -  2021למאי  2020מועד מועדף לקיום הוועידה האזורית בין נובמבר  •
 אוכלוסיות וקבוצות מטרה אשר חשוב לארגון/רשות להגיע ולערב בתהליך  - קהל יעד ממוקד  •
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