23.3 ידיעון מיוחד לשותפים וקרנות

Dear Friends and colleagues,

The entire world is going through difficult times. The COVID19 crisis is shaking all of us in
many aspects, including personally and economically. We all sense how life as we know it is
fragile and how affected we are by the world and our environment.
These unprecedented times demonstrate the importance of dealing with global and local
environmental issues and the importance of global and regional solidarity, support and
actions, to face the consequences of humanmade interventions and in creating a healthy
environment for us and for future generations.

Life and Environment, the umbrella organization for the environmental organizations in
Israel, has decided with its partnering members to take action and adjust the activities and
to the unfolding situation.
Life and Environment is continuously checking the pulse on current events, staying in close
touch with the leadership of environmental organizations and initiatives in Israel to
understand and address their needs.
Life and Environment is also taking a proactive approach in coordinating efforts with
relevant government offices and agencies, supporters and donors to make necessary real
time decisions on maintaining and adjusting the resilience, relevance, and capacity of the
environmental movement in light of future challenges and opportunities.

As an infrastructure organization, Life and Environment has taken the role of strengthening
the environmental organizations. In the past week, all of our staff and board took part in
mapping the changes in activities and plans of the organizations, and according to the
feedback we've decided to take the following immediate actions:
 Establish a work team for member organizations to conclude the necessary steps for
coping with the current situation and beyond.
 Hold a webinar for member organizations on digital tools for communicating internally
and with relevant audiences.
 Create a Youtube Live channel that will host interviews with experts, decisionmakers,
organizations, and more for relevant, uptodate environmental contents.
 Host online meetings and seminars with the environmental organizations.

Climate Change is one of the main issues that Life and Environment promotes in terms of
capacity for the environmental movement. One of our main planned activities for this week,
the biggest climate march in Israel (led by Green Course), was postponed. Instead, we took
the opportunity to hold an online Climate Day Live, to raise awareness and give the tools
to address the crisis ahead and prevent those ahead of us. Climate Day takes place this
Tuesday, 3/24, all day long and includes live broadcasting, online seminars and lectures,
open conversations, and panels that deal with climate change and the current crisis.

the opportunity to hold an online Climate Day Live, to raise awareness and give the tools
to address the crisis ahead and prevent those ahead of us. Climate Day takes place this
Tuesday, 3/24, all day long and includes live broadcasting, online seminars and lectures,
open conversations, and panels that deal with climate change and the current crisis.
Very similar to the COVID19 crisis, climate change is an existential threat to the world that
affects every one of us, and especially the most vulnerable populations of the world.
Massive bushfires, flooding, and health threats by pollution have become part of the
world's routine, and according to science, it's only the beginning. Experts, scientists,
politicians, and activists all over the world are warning the world that crossing the point of
noreturn in 2030 will cause immediate shortages of food and water supplies, massive
plagues, flooding of coastal cities, increasing social gaps and severe economic crisis.

Now is our time to change the world's habits, fight COVID19, and learn from
this crisis to prevent new ones in the future.

We invite you to be in touch with us, share and take part. We will continue to share all
relevant information regarding the environmental organization in Israel.
We're sending you our hope for sharing resilience, solidarity, and strength to cope with the
current crisis, hopefully, to end it quickly, with minimal casualties, and more robust and
prepared to prevent future global challenges to come.

Wishing all the best and good news,

Mrs. Vered Dvash, Resource Manager
Life and Environment.

,שלום רב

 מתקפת הקורונה מטלטלת את כולנו למצב לא פשוט,ימים לא פשוטים עוברים על העולם
 אנחנו מרגישים עד כמה החיים במתכונתם הנוכחית. עסקיים ובכלל,בהיבטים אישיים
.שבריריים וכמה אנחנו מושפעים מהעולם ומהסביבה
המצב הזה ממשיך את חשיבות העיסוק בנושא הסביבה גם כדי ללמוד מהמצב הנוכחי
לעתיד וגם כדי לקבל תמיכה הדדית וסולידריות למען סביבה בריאה עבורנו ועבור
.הדורות הבאים

 החליט לנקוט בכמה צעדים, ארגון הגג של הארגונים הסביבתיים בישראל,חיים וסביבה
.כדי להתאים את פעילויות הארגון למצב

כדי להתאים את פעילויות הארגון למצב.
חיים וסביבה נמצא עם היד על הדופק ,בקשר רציף עם הארגונים החברים בה ,אנחנו
בקשר טלפוני עם מנהלי הארגונים הסביבתיים בישראל ,על מנת להבין ולתת מענה
לצרכים שלהם .בנוסף לקשר ההדוק עם הוועד המנהל ,עומד הארגון בקשר עם משרדי
הממשלה ,עם הקרנות והתומכים ,והכל במטרה לקבל החלטות בזמן אמת ולשמור על
החוסן ואיתנות הפעילות של התנועה הסביבתית בישראל והתאמתה לצרכי השעה.
חיים וסביבה כארגון תשתית לוקח על עצמו בימים אלה לחזק את הארגונים הסביבתיים
בעת הזאת ,כבר השבוע עשינו מיפוי רוחבי של הפעילויות שהשתנו ועודכנו ,ולאור המשוב
שקיבלנו מהשטח אנחנו מרימים את הכפפה ומובילים כמה מהלכים:
 צוות עבודה בשיתוף הארגונים החברים ,של התבוננות על המשבר בו נבחן ונלמד
ונשאל שאלות כיצד מתמודדים עם המשבר וכיצד נפעל אחריו.
 וובינר להקניית כלים דיגיטליים לארגונים ,כלים פשוטים לתקשורת עם האנשים
בארגון ומחוצה לו.
 הקמת ערוץ יוטיוב שיהווה פלטפורמה לראיונות עומק בנושא אקטואלי סביבתי עם
מסרים.
 אנחנו מקיימים אסיפות ברשת עם הארגונים.

בנוסף רצינו ליידע אתכם שמשבר האקלים הוא אחד הנושאים שחיים וסביבה לקח אותו
כנושא תשתיתי בחודשים האחרונים ונכון להיום במקום מצעד אקלים )בהובלה של מגמה
ירוקה( שהיה אמור להתקיים ונדחה למועד לא ידוע ,יתקיים יום אקלים אינטרנטי שמטרתו
להעלות מודעות למשבר האקלים ולאתגרים הרבים שעומדים לפנינו בעת זו .לאורך כל
היום יעלו בעמוד מגוון שידורי לייב ,הרצאות מקוונות ,שיחות פתוחות ופאנלים העוסקים
במשבר האקלים.
בדומה למשבר הקורונה ,משבר האקלים הוא משבר קיומי שתוצאותיו משפיעות על כל
אחד ואחת מאיתנו כבר כיום .הצפות ושריפות הפכו לשגרה וזאת רק התחלה .מומחים,
מדענים ,פוליטיקאים ואקטיביסטים בכל העולם מזהירים כי חציית נקודת האל חזור
ב 2030תגרום בטווח המיידי לחוסר במזון ומים ,מגפות ,הצפה של ערי החוף ,העמקה של
פערים חברתיים ומשבר כלכלי חריף.

אנחנו מזמינים אתכם להיות איתנו בקשר נשמח להמשיך ולשתף אתכם במה שקורה בקרב
הארגונים הסביבתיים בישראל.
שולחים מכאן חיזוק להתמודדות איתנה בשעה של משבר עולמי ,בתקווה שנצא ממנו
במהרה ,ונדע למנוע בכוחות משותפים משברים עתידיים.

בשורות טובות,
גב' ורד דבש ,מגייסת משאבים
חיים וסביבה.

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

הרשמה לקבלת הידיעון לארגונים חברים




