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Fighting global threats together  COVID19 and Climate Change

The full reasons for the source and spread of COVID19 are still unfolding, yet the
suspicions focus on the initial transmission of the virus from animals to humans. Many
researchers claim that these kinds of diseases spread due to closer and more frequent
contact between animals and humans, as a result of climate changes and complex
environmental changes. The immediate crisis we’re experiencing exposes challenging
questions and issues across all realms of life. How will the postcorona look like, how big
is the crisis to follow, and where should we lead the environmental movement with the
insights from the COVID19 crisis to prevent and minimize the global consequences of
climate change. All these crucial issues require discussion, evaluation, and preparedness
right now.

Life and Environment , as the umbrella and infrastructure organization of the
environmental movement in Israel, is continuously developing capacity and collaborations
between environmental organizations and strategic partners. 2020 is the year of the
turning point. Therefore we jointly decided to initiate a movement effort of learning from
the COVID19 crisis and preparing to tackle the current and future crisis. Life and
Environment coordinates a joint learning process for all the environmental organizations
in Israel, to deepen the understanding and spark innovation together, as a broad climate
change movement, based on the lessons and implications of the current crisis upon the
climate crisis. How does the crisis change and influence us as a society? What is the
impact on the environment?
And most importantly how does humanity face a world crisis?
A vital aspect of the process will be to formulate practical recommendations regarding
Israel’s role in dealing with the climate change crisis, based on the world’s efforts to cope
with the current one. The conclusions will be promoted by our organizations Climate
Coalition.

Our main event, the Climate March with tens of thousands of people in Israel, was
changed at the last minute due to the outbreak. Instead, we’ve decided to hold the
Climate Live Day, with over 20,000 participants from all across Israel connecting to
share knowledge and action with leading experts, organizations, and opinion leaders.
Climate Day Live included open discussions and panels discussing climate change and
the many challenges we all face at the moment. Climate Day Live was a mass
demonstration of public resilience and interest of the public in Israel in Climate Change.
Tens of thousands of people demanded from the forming government in Israel to end the
business as usual course of actions, learn the lessons from the current crisis and act
immediately and responsibly, with the assistance of the environmental movement. It is
time to face the climate change threats that challenge the stability of the world in general

Tens of thousands of people demanded from the forming government in Israel to end the
business as usual course of actions, learn the lessons from the current crisis and act
immediately and responsibly, with the assistance of the environmental movement. It is
time to face the climate change threats that challenge the stability of the world in general
and the Middle East and the existence of Israel in particular.

I invite you to take a look at the Climate Day Live program:

https://www.facebook.com/events/474838469843403/permalink/515826295744620/
One of many inspiring initiatives during the Climate Day on 3/24 was by the future
generation of Israel that will be most affected by Climate Change in the next decades.
The Youth Protest for Climate Justice recruited thousands to call the leaders of Israel and
the world to unite in finding solutions to prevent future world catastrophes caused by
manmade climate change :

Life and Environment continue to develop capacities and infrastructures for actions of the
environmental organizations in Israel, this past week, we’ve offered the organizations
:online trainings and meetings

* On Sunday 3/29, we hosted a digital tools workshop guided by Yuval Klein from Minuf
Digital, focusing on simple and mostly free online tools such as Zoom, Trello, Gsuite, to
improve teamwork and tasks management.
* This Thursday 4/2, we will hold a webinar for managing teams online, with the guidance
of Idit Sade. The webinar is relevant for managers of organizations and groups who
shifted their work to home due to the new restrictions.
* This coming Sunday 5/4 the environmental movement will gather online its leaders and
supporters to a virtual toast for the coming Passover, to wish all of us in Israel and abroad
a quick end of the Covid19 crisis, and a new and better path for the world to follow.

We’re also happy to share some of the many exciting online activities that take place
despite the crisis

The Society for the Protection of Nature in Israel has launched a unique broadcast
channel with highquality lectures to watch from home: https://www.facebook.com/tevaorg/
Zalul hosted the leader of the biggest social justice protests in 2011, Dafni Leef, to
discuss the similarities and differences between the Covid19 crisis and the climate crisis:
https://www.facebook.com/ZalulIsrael/videos/212667306464089/
 Life and Environment is launching the first online training for representatives of
environmental organizations in municipal environmental committees.
In Life and Environment, we continuously form and support projects and initiatives that
strengthen the environmental movement in Israel, even in these troubling times of crisis.
Building engagement mechanisms to work with the public as a movement, receiving and
allocating volunteers, and creating a sense of belonging to a movement, constructing a
climate campaign for the postcorona era, and more.
We will keep updating frequently, and invite you to share your thoughts and feelings,
assist in any ways possible and receive assistance: resource@sviva.net

Best wishes for Arvut, health, and solidarity,

Eran Ben Yemini

Eran Ben Yemini
Director General
Life and Environment
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נלחמים באיומים גלובליים יחד   COVID19ושינוי אקלים
הסיבה המלאה להתפשטות נגיף הקורונה החדש ומקורו אינם ידועים עדין ,אולם החשד הוא שמדובר בנגיף
שעבר מבע"ח לבני האדם .התפשטות מחלות מסוג זה נגרמת לדעת חוקרים בתחום ,כתוצאה ממגע קרוב
יותר ותדיר יותר בנינו ובין בעלי חיים .שינוי זה הוא תוצר של שינויי אקלים ושינויים סביבתיים מורכבים.
המשבר שאותו אנחנו חווים עכשיו ,חושף סוגיות ושאלות מורכבות בכל תחומי החיים ,איך יראה היום שאחרי,
מה גודל המשבר שיבוא אחריו ולאן נרצה להוביל את התנועה הסביבתית בעקבות התובנות ממשבר הקורונה
ולקראת ההשלכות הצפויות במשבר האקלים.כל הסוגיות הללו דורשות דיון והערכות כבר עכשיו.

חיים וסביבה ,כארגון התשתית של התנועה הסביבתית בישראל ממשיך לפתח תשתיות ושיתופי
פעולה בין הארגונים 2020 .היא שנת מפנה ,ולכן הוחלט על מהלך תנועתי של היערכות ולמידה
ממשבר הקורונה .זה הזמן של תנועת האקלים להציע מדיניות ודרכי פעולה להתמודדות עם משבר
האקלים ,לאור למידה ממשבר הקורונה .חיים וסביבה מוביל תהליך למידה משותף לארגוני הסביבה בו
נתבונן ונחקור יחדיו ,כתנועה אקלים רחבה ,את מה שניתן ללמוד ממשבר הקורונה אל מול משבר
האקלים .כיצד המשבר משליך עלינו כחברה? כיצד הוא משליך על הסביבה? ואולי הכי חשוב  כיצד
החברה האנושית מתמודדות עם משבר?כחלק מהתהליך יגובשו המלצות יישומיות בהקשר של
התמודדות עם משבר האקלים ,המבוססות על אופן ההתמודדות בעולם עם המשבר הנוכחי .המלצות
אשר יקודמו במסגרת קואליציית ארגוני האקלים.

משבר הקורונה לא איפשר לקיים את מצעד האקלים עם רבבות של משתתפים ברחובות ,ולכן הוחלט
לקיים יום אקלים מקוון בהשתתפות של מובילי דעה ,ארגונים ומומחים בתחום ,בהשתתפות של
למעלה מ  20,000פעילים מרחבי ישראל .יום האקלים כלל שיחות פתוחות ופאנלים העוסקים במשבר
האקלים ובאתגרים הרבים שעומדים לפנינו בעת הזו .יום האקלים היה מפגן אדיר של כוח ציבורי,
רבבות א.נשים הקוראים לכל ממשלה שתקום בישראל לשים סוף לדיבורים ולעסקים כרגיל ,להקשיב
לאזהרות המדענים והמומחים ,ולפעול באופן אחראי ומיידי להתמודדות מול משבר האקלים המסכן את
חיי כולנו ,תוך הפקת לקחי ההתמודדות עם משבר הקורונה.

להלן שיתוף של לו"ז יום האקלים להתרשמות

https://www.facebook.com/events/474838469843403/permalink/515826295744620/
המאבק לסביבה ראויה ובריאה משפיע ישירות על דור העתיד של ישראל והעולם ,ביום האקלים ב 24.3

המאבק לסביבה ראויה ובריאה משפיע ישירות על דור העתיד של ישראל והעולם ,ביום האקלים ב 24.3
התגייסו מובילי מחאת הנוער למען פתרון משבר האקלים לקריאה למנהיגי ישראל והעולם להתאחד במציאת
פתרונות שימנעו אסונות עולמיים:
חיים וסביבה ממשיך לפתח תשתיות לפעילות ארגוני הסביבה בישראל ,בשבוע האחרון הצענו לארגונים
מפגשים דיגיטלים:

ביום ראשון  29/03התקיימה סדנת היכרות עם כלים דיגיטליים בהנחיית יובל קליין מקבוצת מינוף
דיגיטלשבה ניתנה הדרכה על שני כלים חינמים ונוחים לשימוש :הזום ,לניהול ישיבות ,וטרלו ,לניהול
משימות בצוות.
ביום חמישי ה  ,02/04תתקיים סדנה לניהול עובדים מרחוק בהנחייה של עדית שדה .הסדנה מתאימה
למנהלים בארגונים שמנהלים עובדים ,לרוב במשרד ,והתקופה האחרונה שינתה לחלוטין את תצורת
העבודה שלהם .כאמור ,מתאימה למנהלים של ארגונים ודרגים אחרים של מנהלי עובדים.
בראשון הבא  05/04תתכנס התנועה להרמת כוסית לקראת חג הפסח המתקרב ונאחל ביחד לכולנו
יציאה מהירה ממשבר הקורונה לדרך חדשה וטובה יותר.

אנחנו שמחים גם לשתף בדוגמאות של פעילויות ברשת המתרחשות כל העת למרות המשבר:

החברה להגנת הטבע השיקה ערוץ שידורים מיוחד של הרצאות איכותיות לצפייה מהבית:
/https://www.facebook.com/tevaorg
צלול אירחו את מובילת המחאה החברתית של  2011דפני ליף לשוחח על השונה והדומה בין משבר הקורונה
למשבר האקלים:
https://www.facebook.com/ZalulIsrael/videos/212667306464089/
חיים וסביבה מתחיל בהכשרות באינטרנט לנציגי ארגוני הסביבה בוועדות איכות הסביבה
ארגון חיים וסביבה מגבש כל העת פרויקטים שיחזקו את התנועה הסביבתית בישראל ,גם בצל משבר

ארגון חיים וסביבה מגבש כל העת פרויקטים שיחזקו את התנועה הסביבתית בישראל ,גם בצל משבר
הקורונה :בניית מנגנון של עבודה עם השטח ברמה התנועתית ,קליטת מתנדבים ויצירת שייכות לתנועה ,בניית
קמפיין אקלים ליום שאחרי הקורונה ,ועוד.
נמשיך לעדכן ונשמח לשמוע ממך על כל מחשבה ודרך לסייע ולהסתייע resource@sviva.net :

בברכת בריאות וערבות הדדית,
ערן בן ימיני
מנכ"ל חיים וסביבה

ידיעון זה נשלח לשותפים וקרנות של "חיים וסביבה" .מוזמנים להעביר לקבלת הידיעון קרנות לאנשים רלוונטיים
נוספים.

הרשמה לקבלת הידיעון לארגונים חברים




