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רקע
הקורס המוצע יעסוק בתפיסתנו הנשענת על העיקרון שהמפגש היהודי – פלסטיני הוא מפגש בין
קבוצתי ,בין שתי זהויות ולא רק בין יחידים .המטרה מהמפגש ומהדיאלוג היא פיתוח המודעות של
המשתתפים לקונפליקט ולתפקידם בתוכו ,פתוח חשיבה ביקורתית ותרגום התובנות לעשייה בשטח
דרך המקצוע כמובילי שינוי.
הקורס יחשוף את המשתתפים לידע עדכני על הסתגלות למשבר האקלים ( )adaptationועל דרכים
לצמצומו ( ;)mitigationיתרום להרחבת הידע והמודעות לצדק אקלימי; יחדד את הבנת ההקשרים
הפוליטיים האזוריים והגלובלים של משבר האקלםים; וינתח סוגים שונים של אי שיויון אקלימי וסב�י
בתי הידועים מהעולם ורלבנטים במיוחד באזורנו.
כמו כל הקורסים בביה"ס לשלום ,גם הקורס לקידום צדק אקלימי וסביבתי ישאף שמשתתפיו יהפכו
במהלכו ואחריו למובילי שינוי – בין ישראלים לפלסטינים ,בין שכבות ומעמדות ,ובהיבט האזורי,
ויעשה שימוש בידע ובניסיון שלהם ,כמו גם בנכונותם לעשייה משותפת כאמצעי להבאת שינוי.
הקורס יעודד דיאלוג פעיל בין משתתפים המתגוררים בשכנות ויצירת קשרי עבודה שיתרמו עם הזמן
לקידום צדק סביבתי ואקלימי באזורם.

התוכנית כוללת שלושה מרכיבים:
דיאלוג ותהליך בין קבוצתי
עבודה מקצועית :צדק אקלימי וסביבתי בישראל ובאזור הרצאות וסיורים
יוזמות לפעולה משותפת
צוות בית ספר לשלום :דר' נאוה זוננשיין ,חרב אמארה
מנחים :דר' נועה ברקאי-קרא ,חרב אמארה
ליווי אקדמי :פרופ' דני רבינוביץ' ,אוניברסיטת ת"א

המרצים\ות בקורס:
פרופ' דני רבינוביץ – החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,אוניברסיטת ת"א.
דר' מנאר חסן – אוניברסיטת בן גוריון.
ד"ר אורלי רונן –המעבדה לעירוניות מקיימת ,בי"ס פורטר ללימודי סביבה ,אוניברסיטת ת"א.
פרופ' אורן יפתחאל – המחלקה לגיאוגרפיה וסביבת האדם ,אוניברסיטת בן גוריון.
חנין שבלי – דוקטורנטית המח' לבריאות הציבור  ,אוניברסיטת בן גוריון.
אלעד אוריין – קומט מי.
אסמאהן סימרי – קומט מי.
שהירה שלבי -יועצת ארגונית ומנחה צוותים ליזום וביצוע פרויקטים.
ד"ר נתליה גוטקובסקי – האוניברסיטה העברית.
דר' חנא סוויד – ח"כ לשעבר ויושב ראש המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי.
פרופ' אמל ג'מאל – החוג למדע המדינה וראש מכון ליבך באוניברסיטת תל אביב.

תאריכי הקורס :
 11.6.21מפגש פותח יום שישי
 1-3.7.21סדנא בת  3ימים
 15.10.21 ,10.9.21 ,13.8.21 ,30.7.21סיור בדרום
 26.11.21 ,12.11.21 ,29.10.21סיור בצפון
 21-22.1.22 ,10.12.21סדנא מסכמת לקורס בנוה שלום.

דרישות מהמשתתפים
השתתפות חובה והתמדה בכל חלקי התוכנית
נכונות להובלת יוזמה או התנדבות אזורית בתחום צדק אקלימי ו או סביבתי.
עלות הקורס למשתתף לאחר סבסוד היא  ₪2500והיא כוללת את האירוח בסדנא הפותחת והמסכמת.
על המעוניינים להירשם למלא את ספח הרישום לקורס (להלן) ולשלוח אותו לכתובת המייל sfp@nswas.info
בצירוף קורות חיים.
במקביל יש להעביר דמי הרשמה בסך  ₪100בצ'ק לפקודת בית הספר לשלום נוה שלום/וואחת אל סלאם ,לכתובת:
ביה"ס לשלום ,נוה שלום /וואחאת אל סלאם ,ד.נ .שמשון 99761
או בהעברה בנקאית ל :שם החשבון בית הספר לשלום בנק :הפועלים סניף  690מס' חשבון 694344
המתאימים יוזמנו לראיון .מועד הראיון יתואם טלפונית.
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