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ההשתתפות בקורס מותנית בדמי הרשמה  

200-300₪בסכום מומלץ של ( בהתאם ליכולת)
התשלום לא רלוונטי לסבב ההרצה *

רקע תיאורטי לאקלים ולמשבר האקלים

?לאן ממשיכים מכאן-משבר האקלים בעידן הקורונה 

לאומיים-המוסדות וההסדרים הסביבתיים הבין

הכוחות הכלכליים והפוליטיים שמונעים שינוי

מה עומד לקרות באזור שלנו : הזירה המקומית

מאבקים ותנועות מרחבי העולם

סדנא מעשית -התפקיד שלנו בתור פעילים פוליטיים 



Introduction to the climate crisis 
practical training |Guided by Dr. Uri Ansenberg and Mia Azruel

The six stages of climate crisis denial are:

It is not real

It is not related to us

It is not so bad

It is too expensive to handle

We have a great solution (that does not work)

It is too late – too bad you did not warn us beforehand.

For us not to wake up when it is already too late, the 

People-First Association decided to offer, for the first 

time in Israel, a course dedicated for the training of 

political activist to climate crisis activism. 

The course is aimed at key figures in the political 

activist sphere, whose daily involvement is not 

necessarily climate related. During the course we will 

learn the geo-physical, social and, political aspects of 

the crisis from a local and global perspective.  We will 

also study the works and deeds of activists from around 

the world, and examine the ways in which their 

accomplishments can be implemented in Israel.

The course will include seven on-line weekly

meetings and with lectures given by professionals,

along with practical work with the course guides.

The meetings will take place every Sunday between 19:00-

21:00

17.5 theoretical background to the climate and to the climate crisis

24.5 the climate crisis in the age of the Coronavirus

31.5 the international climate institutions 

7.6 the political and economic powers that stop any 1 political perspective

14.6 the reality in Israel

21.6 struggles from around the world

28.6 our role as political activists – practical work

Participation in the course requires a payment (according to individual's

financial ability) of 200-300 NIS

(payment not required in the training round)

For further details:
Mia Azruel 050-5988737

cclimate.course@gmail.com 


