
למילוי השאלון

התנדבות וחוסן קהילתי בזמן משבר
כחלק מתהליך לומדים בצל הקורונה, אחד הצוותים שלקחו בו חלק נציגות מארגון אזרחים למען הסביבה והצוות
הישראלי בארגון Climate Science,  החליט לצאת בשאלון מיפוי של התנדבות וחוסן קהילתי בזמן משבר

 מוזמנים ומוזמנות למלא ולהפיץ.

משבר הקורונה, הצורך בהסתגרות והניתוק בין הרמה המקומית, הארצית והגלובלית חידדו בצורה חזקה מאוד את
הצורך בבניית חוסן קהילתי בכלל, וחוסן קהילתי מקומי בפרט. 

על כן, נודה לך אם תוכל/י להקדיש 5 דק' מהזמן שלך במילוי שאלון זה ולהעביר אותו למתנדבים נוספים 
מטרת השאלון: יצירת מאגר מרוכז של קבוצות המתנדבים, מיפוי, קישור חיזוק ותמיכה עתידיים ובמידת האפשר

גם הכשרת הקבוצות ותמיכה בהן. 
למילוי השאלון בעברית

ةناصحلا ةيمهأ ةدشب انل ترهظأ ،يملاعلاو يرطقلا ،يلحملا ديعصلا نيب يلعفلا لصاوتلا مدعو ةلزعلا يف بجاولاو انوروكلا ةمز
لكشب يلحملاو ماعلا ىوتسملا ىلع يريهامجلا لمعلا ميظنتلو تامزألل ةيلحملا ةيزهاجلا زيزعتل ةجاحلا ىدمو ،ةيلحملا ةيعمتجملا
 .صاخ

تاعومجملا هذه دصر ةيغب اهرشن يف انتدعاسم و ةرامتسالا ةئبعت يف كتقو نم قئاقد 5  صيصخت يف نواعتلا ىلع ركشلا كل مدقن ،افلس
 .ناكمإلا ردق ةينهملا ةدعاسملا ميدقتو ةقفارم ،اهنيبو تاعومجملا عم لصاوتلا ،عمجم ءانب فدهب
ةّيبرعلا ةغللاب نايبتسالا ةئبعتل

לפירוט הפעילויות

לצפייה

תיקון אדם ואדמה
עמותת "טבע עברי", מציעה לכם לימוד לקראת שבועות שמורכב מהתובנות שנאספו

בתקופת הקורונה. מצורף פלייליסט של הרצאות מכנס שמיטה וקורונה שהתקיים
לאחרונה. הכנס זכה להצלחה רבה, כלל 35 הרצאות, סדנאות ואירועים.

לקריאה

דו"חות  קורונה ואיכות הסביבה בעולם
אגף יחסים ביןלאומיים במשרד להגנת הסביבה ליקט וערך סקירה

ביןלאומית על משבר הקורונה באספקט הסביבתי. בין הנושאים: הפחתה
בפליטות לאוויר כתוצאה מהתפשטות נגיף הקורונה, תמרוץ כלכלי לאחר
המשבר, שינויים בדפוסי צריכה והתנהגות משקי הבית, סקירת פעילות

ארגונים סביבתיים ביןלאומיים בטיפול בקורונה, שינויים ברגולוציה
ותמיוכת ממשלתיות בסקטורים מסוימים החיוניים להתמודדות עם

המגיפה, ועוד.

לקריאה

לשדרג את התחבורה הציבורית כדי לא לחזור
לפקקים

על רקע העובדה שמשרדי התחבורה והאוצר טרם גיבשו תוכנית להצלת
ענף התחבורה הציבורית ומניעת החרפת המשבר התחבורתי, ארגוני
התחבורה האזרחיים מציגים תוכנית אסטרטגית וקוראים ליישום שורת

צעדים באופן מיידי

לחתימה

התאוששות ירוקה מקורונה
הצטרפו למכתב הפתוח לתוכנית התאוששות ירוקה לאירופה והעולם כולו.
אוואז מאחדת כוחות עם מאות מנהיגי נוער, שרים, חברי פרלמנט, אנשי

אקדמיה, מנהיגים עסקיים וארגוני חברה אזרחית, ותומכת ביוזמות
התאוששות ירוקה משותפות כמו ה"Green Resilience Pactֿ"; קריאת

Green 10, קואליציית ארגוני הסביבה האירופיים; והקריאה לפעולה
Planetaryו Club of Rome ביוזמתם של הארגונים ,G20 למנהיגי

 .Emergency Partnership

לחתימה

יש כתמים שלא יורדים  דורשים להציל את ים
המלח

אזור ים המלח, המוכה גם כך מתהליך יובש מתמשך בעקבות משבר
האקלים וייבוש אקטיבי, ניצב כעת בפני סכנת חורבן חדש, אם תאושר
תוכנית חברת רא"ם להפקת נפט מפצלי שמן בשיטה הרסנית ומיושנת

באתר רותם. 
גרינפיס ישראל מזמינים אתכם להצטרף לקריאה לשר האנרגיה, יובל

שטייניץ, לבטל לאלתר את הרישיונות לחיפוש וכרייה של פצלי שמן
בכל הארץ לרבות במישור רותם!

לחתימה

עוצרים את המחדל הזה  נלחמים על
הפנסיות של כולנו

עמותת שומרי הבית יוצאים בקמפיין אל מול בתי ההשקעות
ובמטרה למנוע מחברות הראל ומנורהמבטחים לחתום על הסכם בו
הן מוותרות על פירעון החוב באופן מיידי ו"נותנות ליצחק תשובה עוד

זמן".

לאתר העמותה

רמות למען הסביבה
'רמות למען הסביבה' היא עמותה פלורליסטית ירושלמית

הדוגלת בהצלת המגוון הביולוגי סביב שכונת 'רמותאלון' ופועלת
לשיפור איכות החיים  של תושבי השכונה בפרט ותושבי

ירושלים בכלל. מטרות העמותה כוללות שמירה על שטחים
פתוחים ערכיים בצפון ירושלים, חינוך אקולוגי והעלאת המודעות

להגנת הסביבה לתלמידי השכונה ותושביה, עידוד מחזור
וצמצום בזבל מוצק. בימים אלה העמותה נאבקת, כחלק

מקואליציה רחבה של ארגונים בבנייה על רכס לבן ובהרחבה
של ירושלים על חשבון השטחים הפתוחים והטבעיים.

מדי חודש, ניתן במה לעשייה מקומית של ארגון או התארגנות
החברים ב"חיים וסביבה". רוצים להופיע בידיעון הבא?

 מוזמנים לכתוב לנו.

לפרטים נוספים

ילדים זה צמיחה? אתגר המאה ה21:
שגשוג כלכלי ביציבות דמוגרפית
ארגון "צפוף" מזמין אתכם למפגש החודשי שלהם אשר יעסוק

בשאלה: האם במאה ה21 הפרדיגמה עלפיה ריבוי ילדים וגידול
אוכלוסיה הכרחיים עלמנת לשמר צמיחה בתוצר הלאומי של מדינות

– עדיין תקפה?   
יום שלישי ה9/6, 16:000  מפגש עם ד"ר ג'יין אוסליבן, אוני'

קווינסלנד, אוסטרליה

רשימה ירוקה מאוד  לקראת יום הסביבה

ניוזלטר  יוני 2020

"All things are connected. Whatever befalls the earth befalls the sons and daughters
of the earth. Man did not weave the web of life; he is merely a strand in it. Whatever
he does to the web, he does to himself."

  Chief Seattle

החודש האחרון היה עמוס בכל טוב  שרב, גשמים, סגר, משפחה, וובינרים, כנסים וסמינרים ווירטואלים, חגיגות
בזום וטבע שמסיים את חגיגות האביב שדמם לו מבני אדם. 

ועכשיו, זמן להתעורר. לצאת מהזום לאוויר הפתוח ולפעול. 
שהתארגן לו בשיתוף פעולה מיוחד ורב יום הסביבה הבינלאומי בפתח ולכבודו, מעבר לשבוע הגנת הסביבה
מגזרי, הושבעה ממשלה חדשה וגם שרה חדשה למשרד להגנת הסביבה אשר הספיקה לתת מספר הצהרות

מעוררות תקווה וציפיות. הרבה עבודה יש עכשיו לתנועה הסביבתית וכולנו מקווים שאכן נמצא שותפים רבים יותר
מבעבר לחולל שינוי במדיניות וביישום. 

לשגרה שהיתה לפני הקורונה כבר לא נחזור... עכשיו נשאלת השאלה שעליה אנחנו רוצים להשפיע  כיצד
השגרה תראה עוד מספר חודשים?

ימים טובים ובריאים לכולם! 
חג שמח!

צוות חיים וסביבה

שאלון  התנדבות וחוסן קהילתי בזמן משבר

שבוע הגנת הסביבה 2020

שבוע הגנת הסביבה 2020
לכבוד יום הסביבה הבינלאומי שמתקיים ב 5.6.2020 מתקיים שבוע הגנת הסביבה שנוצר בשיתוף פעולה בין

מגזרי מיוחד במינו. בשבוע הקרוב, כל ערב בשעה 20:00 וובינר מקצועי בתחום אחר:

יום א' ה31/5  המהפכה הסולארית של ישראל  בהנחיית ד"ר יונתן אייקנבאום, מנהל גרינפיס ישראל
ובהשתתפות דורית בנט, מנכ"לית אילתאילות אנרגיה, עו"ד איתן פרנס, מנכ"ל איגוד החברות לאנרגיה ירוקה,

אדם קרומר, מייסד מיזם 100,000 גגות סולאריים, רם עמר, פרויקט NZO מבית מרכז השל לקיימות. ישודר בדף
הפייסבוק גריפניס ישראל

יום ב' ה1/6  שמירת טבע בעולם משתנה  אנשי החברה להגנת הטבע יספרו על  האתגרים וההזדמנויות
נועה יאיון, מנהלת המחלקה המשפטית ומדיניות האקלים, יהונתן מירב ממרכז הצפרות ואלון העומדות בפנינו 

רוטשילד, מנהל תחום מגוון ביולוגי. ישודר בדף הפייסבוק של החברה להגנת הטבע

יום ג' ה 2/6  בנייה ירוקה וסביבה ירוקה  ישודר בדף הפייסבוק של המועצה הישראלית לבנייה ירוקה

יום ד' ה3/6  דור המילניום דורש פתרונות  מאיה יעקבס מנכלית עמותת צלול משוחחת עם פרופסור
יואב יאיר, דיקאן בית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי בהרצליה על משבר האקלים והשפעתו הצפויה על

ישראל. ישודר בדף הפייסבוק של עמותת צלול

 ישראל והמשבר האקולוגי העולמי  מנחה: מאיה יעקבס, מנכלית צלול ובהשתתפות ד״ר יום ה' ה4/6
סיניה נתניהו, כלכלנית ולשעבר המדענית הראשית של המשרד להגנת הסביבה ומייקל רפאל, פעיל סביבה
ותיק בישראל ובארה״ב, אקטיביסט ממובילי XR בארץ ומי שמנהל את קואליציית ארגוני הסביבה למען הים

"אנשי הים התיכון". ישודר בדף הפייסבוק של עמותת צלול

 יום הסביבה הבינלאומי  פעילויות שונות  התעדכנו בדך הפייסבוק יום ו' ה5/6

כולם מוזמנים להשתתף, ליזום ולשתף!

חומר למחשבה

עושים מעשה!

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

לאינדקס הארגונים המלא

פעילות אינטרנטית בימי הקורונה

ללוח האירועים המלא

מטרת הידיעון היא לשתף מהנעשה בארץ ובעולם, לעורר השראה ולספר את הסיפור שלנו כתנועה
סביבתית. בשביל זה, אנחנו מזמינים אותך להצטרף לצוות הכותבים/ות, לשלוח לנו מידע על אירועים,

פעילויות, יוזמות מעניינות, ציטוטים, סרטונים ועוד. מה שלא יפורסם פה בוודאי יעלה בעמוד הפייסבוק שלנו
או באתר האינטרנט. 

הרשמה לקבלת ניוזלטר "חיים וסביבה"

            

ימים טובים לכולנו...

https://www.facebook.com/events/249728446340395/?notif_t=plan_user_joined�if_id=1590507699316655
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001330541
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-40aurp-zshjj-ZQEXPce4nYtelqJovMM-stWRMXqoL8yrA/viewform?vc=0&c=0&w=1&usp=mail_form_link
https://www.facebook.com/groups/1338538029662619/
https://www.sviva.net/organization/עמותת-אזרחים-למען-הסביבה/
https://forms.gle/UhPmEwmGJtRhZUBp7
https://forms.gle/XPi65JT7JtRxSy3J7
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-40aurp-zshjj-ZQEXPce4nYtelqJovMM-stWRMXqoL8yrA/viewform?vc=0&c=0&w=1&usp=mail_form_link


למילוי השאלון

התנדבות וחוסן קהילתי בזמן משבר
כחלק מתהליך לומדים בצל הקורונה, אחד הצוותים שלקחו בו חלק נציגות מארגון אזרחים למען הסביבה והצוות
הישראלי בארגון Climate Science,  החליט לצאת בשאלון מיפוי של התנדבות וחוסן קהילתי בזמן משבר

 מוזמנים ומוזמנות למלא ולהפיץ.

משבר הקורונה, הצורך בהסתגרות והניתוק בין הרמה המקומית, הארצית והגלובלית חידדו בצורה חזקה מאוד את
הצורך בבניית חוסן קהילתי בכלל, וחוסן קהילתי מקומי בפרט. 

על כן, נודה לך אם תוכל/י להקדיש 5 דק' מהזמן שלך במילוי שאלון זה ולהעביר אותו למתנדבים נוספים 
מטרת השאלון: יצירת מאגר מרוכז של קבוצות המתנדבים, מיפוי, קישור חיזוק ותמיכה עתידיים ובמידת האפשר

גם הכשרת הקבוצות ותמיכה בהן. 
למילוי השאלון בעברית

ةناصحلا ةيمهأ ةدشب انل ترهظأ ،يملاعلاو يرطقلا ،يلحملا ديعصلا نيب يلعفلا لصاوتلا مدعو ةلزعلا يف بجاولاو انوروكلا ةمز
لكشب يلحملاو ماعلا ىوتسملا ىلع يريهامجلا لمعلا ميظنتلو تامزألل ةيلحملا ةيزهاجلا زيزعتل ةجاحلا ىدمو ،ةيلحملا ةيعمتجملا
 .صاخ

تاعومجملا هذه دصر ةيغب اهرشن يف انتدعاسم و ةرامتسالا ةئبعت يف كتقو نم قئاقد 5  صيصخت يف نواعتلا ىلع ركشلا كل مدقن ،افلس
 .ناكمإلا ردق ةينهملا ةدعاسملا ميدقتو ةقفارم ،اهنيبو تاعومجملا عم لصاوتلا ،عمجم ءانب فدهب
ةّيبرعلا ةغللاب نايبتسالا ةئبعتل

לפירוט הפעילויות

לצפייה

תיקון אדם ואדמה
עמותת "טבע עברי", מציעה לכם לימוד לקראת שבועות שמורכב מהתובנות שנאספו

בתקופת הקורונה. מצורף פלייליסט של הרצאות מכנס שמיטה וקורונה שהתקיים
לאחרונה. הכנס זכה להצלחה רבה, כלל 35 הרצאות, סדנאות ואירועים.

לקריאה

דו"חות  קורונה ואיכות הסביבה בעולם
אגף יחסים ביןלאומיים במשרד להגנת הסביבה ליקט וערך סקירה

ביןלאומית על משבר הקורונה באספקט הסביבתי. בין הנושאים: הפחתה
בפליטות לאוויר כתוצאה מהתפשטות נגיף הקורונה, תמרוץ כלכלי לאחר
המשבר, שינויים בדפוסי צריכה והתנהגות משקי הבית, סקירת פעילות

ארגונים סביבתיים ביןלאומיים בטיפול בקורונה, שינויים ברגולוציה
ותמיוכת ממשלתיות בסקטורים מסוימים החיוניים להתמודדות עם

המגיפה, ועוד.

לקריאה

לשדרג את התחבורה הציבורית כדי לא לחזור
לפקקים

על רקע העובדה שמשרדי התחבורה והאוצר טרם גיבשו תוכנית להצלת
ענף התחבורה הציבורית ומניעת החרפת המשבר התחבורתי, ארגוני
התחבורה האזרחיים מציגים תוכנית אסטרטגית וקוראים ליישום שורת

צעדים באופן מיידי

לחתימה

התאוששות ירוקה מקורונה
הצטרפו למכתב הפתוח לתוכנית התאוששות ירוקה לאירופה והעולם כולו.
אוואז מאחדת כוחות עם מאות מנהיגי נוער, שרים, חברי פרלמנט, אנשי

אקדמיה, מנהיגים עסקיים וארגוני חברה אזרחית, ותומכת ביוזמות
התאוששות ירוקה משותפות כמו ה"Green Resilience Pactֿ"; קריאת

Green 10, קואליציית ארגוני הסביבה האירופיים; והקריאה לפעולה
Planetaryו Club of Rome ביוזמתם של הארגונים ,G20 למנהיגי

 .Emergency Partnership

לחתימה

יש כתמים שלא יורדים  דורשים להציל את ים
המלח

אזור ים המלח, המוכה גם כך מתהליך יובש מתמשך בעקבות משבר
האקלים וייבוש אקטיבי, ניצב כעת בפני סכנת חורבן חדש, אם תאושר
תוכנית חברת רא"ם להפקת נפט מפצלי שמן בשיטה הרסנית ומיושנת

באתר רותם. 
גרינפיס ישראל מזמינים אתכם להצטרף לקריאה לשר האנרגיה, יובל

שטייניץ, לבטל לאלתר את הרישיונות לחיפוש וכרייה של פצלי שמן
בכל הארץ לרבות במישור רותם!

לחתימה

עוצרים את המחדל הזה  נלחמים על
הפנסיות של כולנו

עמותת שומרי הבית יוצאים בקמפיין אל מול בתי ההשקעות
ובמטרה למנוע מחברות הראל ומנורהמבטחים לחתום על הסכם בו
הן מוותרות על פירעון החוב באופן מיידי ו"נותנות ליצחק תשובה עוד

זמן".

לאתר העמותה

רמות למען הסביבה
'רמות למען הסביבה' היא עמותה פלורליסטית ירושלמית

הדוגלת בהצלת המגוון הביולוגי סביב שכונת 'רמותאלון' ופועלת
לשיפור איכות החיים  של תושבי השכונה בפרט ותושבי

ירושלים בכלל. מטרות העמותה כוללות שמירה על שטחים
פתוחים ערכיים בצפון ירושלים, חינוך אקולוגי והעלאת המודעות

להגנת הסביבה לתלמידי השכונה ותושביה, עידוד מחזור
וצמצום בזבל מוצק. בימים אלה העמותה נאבקת, כחלק

מקואליציה רחבה של ארגונים בבנייה על רכס לבן ובהרחבה
של ירושלים על חשבון השטחים הפתוחים והטבעיים.

מדי חודש, ניתן במה לעשייה מקומית של ארגון או התארגנות
החברים ב"חיים וסביבה". רוצים להופיע בידיעון הבא?

 מוזמנים לכתוב לנו.

לפרטים נוספים

ילדים זה צמיחה? אתגר המאה ה21:
שגשוג כלכלי ביציבות דמוגרפית
ארגון "צפוף" מזמין אתכם למפגש החודשי שלהם אשר יעסוק

בשאלה: האם במאה ה21 הפרדיגמה עלפיה ריבוי ילדים וגידול
אוכלוסיה הכרחיים עלמנת לשמר צמיחה בתוצר הלאומי של מדינות

– עדיין תקפה?   
יום שלישי ה9/6, 16:000  מפגש עם ד"ר ג'יין אוסליבן, אוני'

קווינסלנד, אוסטרליה

רשימה ירוקה מאוד  לקראת יום הסביבה

ניוזלטר  יוני 2020

"All things are connected. Whatever befalls the earth befalls the sons and daughters
of the earth. Man did not weave the web of life; he is merely a strand in it. Whatever
he does to the web, he does to himself."

  Chief Seattle

החודש האחרון היה עמוס בכל טוב  שרב, גשמים, סגר, משפחה, וובינרים, כנסים וסמינרים ווירטואלים, חגיגות
בזום וטבע שמסיים את חגיגות האביב שדמם לו מבני אדם. 

ועכשיו, זמן להתעורר. לצאת מהזום לאוויר הפתוח ולפעול. 
שהתארגן לו בשיתוף פעולה מיוחד ורב יום הסביבה הבינלאומי בפתח ולכבודו, מעבר לשבוע הגנת הסביבה
מגזרי, הושבעה ממשלה חדשה וגם שרה חדשה למשרד להגנת הסביבה אשר הספיקה לתת מספר הצהרות

מעוררות תקווה וציפיות. הרבה עבודה יש עכשיו לתנועה הסביבתית וכולנו מקווים שאכן נמצא שותפים רבים יותר
מבעבר לחולל שינוי במדיניות וביישום. 

לשגרה שהיתה לפני הקורונה כבר לא נחזור... עכשיו נשאלת השאלה שעליה אנחנו רוצים להשפיע  כיצד
השגרה תראה עוד מספר חודשים?

ימים טובים ובריאים לכולם! 
חג שמח!

צוות חיים וסביבה

שאלון  התנדבות וחוסן קהילתי בזמן משבר

שבוע הגנת הסביבה 2020

שבוע הגנת הסביבה 2020
לכבוד יום הסביבה הבינלאומי שמתקיים ב 5.6.2020 מתקיים שבוע הגנת הסביבה שנוצר בשיתוף פעולה בין

מגזרי מיוחד במינו. בשבוע הקרוב, כל ערב בשעה 20:00 וובינר מקצועי בתחום אחר:

יום א' ה31/5  המהפכה הסולארית של ישראל  בהנחיית ד"ר יונתן אייקנבאום, מנהל גרינפיס ישראל
ובהשתתפות דורית בנט, מנכ"לית אילתאילות אנרגיה, עו"ד איתן פרנס, מנכ"ל איגוד החברות לאנרגיה ירוקה,

אדם קרומר, מייסד מיזם 100,000 גגות סולאריים, רם עמר, פרויקט NZO מבית מרכז השל לקיימות. ישודר בדף
הפייסבוק גריפניס ישראל

יום ב' ה1/6  שמירת טבע בעולם משתנה  אנשי החברה להגנת הטבע יספרו על  האתגרים וההזדמנויות
נועה יאיון, מנהלת המחלקה המשפטית ומדיניות האקלים, יהונתן מירב ממרכז הצפרות ואלון העומדות בפנינו 

רוטשילד, מנהל תחום מגוון ביולוגי. ישודר בדף הפייסבוק של החברה להגנת הטבע

יום ג' ה 2/6  בנייה ירוקה וסביבה ירוקה  ישודר בדף הפייסבוק של המועצה הישראלית לבנייה ירוקה

יום ד' ה3/6  דור המילניום דורש פתרונות  מאיה יעקבס מנכלית עמותת צלול משוחחת עם פרופסור
יואב יאיר, דיקאן בית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי בהרצליה על משבר האקלים והשפעתו הצפויה על

ישראל. ישודר בדף הפייסבוק של עמותת צלול

 ישראל והמשבר האקולוגי העולמי  מנחה: מאיה יעקבס, מנכלית צלול ובהשתתפות ד״ר יום ה' ה4/6
סיניה נתניהו, כלכלנית ולשעבר המדענית הראשית של המשרד להגנת הסביבה ומייקל רפאל, פעיל סביבה
ותיק בישראל ובארה״ב, אקטיביסט ממובילי XR בארץ ומי שמנהל את קואליציית ארגוני הסביבה למען הים

"אנשי הים התיכון". ישודר בדף הפייסבוק של עמותת צלול

 יום הסביבה הבינלאומי  פעילויות שונות  התעדכנו בדך הפייסבוק יום ו' ה5/6

כולם מוזמנים להשתתף, ליזום ולשתף!

חומר למחשבה

עושים מעשה!

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

לאינדקס הארגונים המלא

פעילות אינטרנטית בימי הקורונה

ללוח האירועים המלא

מטרת הידיעון היא לשתף מהנעשה בארץ ובעולם, לעורר השראה ולספר את הסיפור שלנו כתנועה
סביבתית. בשביל זה, אנחנו מזמינים אותך להצטרף לצוות הכותבים/ות, לשלוח לנו מידע על אירועים,

פעילויות, יוזמות מעניינות, ציטוטים, סרטונים ועוד. מה שלא יפורסם פה בוודאי יעלה בעמוד הפייסבוק שלנו
או באתר האינטרנט. 

הרשמה לקבלת ניוזלטר "חיים וסביבה"

            

ימים טובים לכולנו...

https://www.facebook.com/events/249728446340395/?notif_t=plan_user_joined&notif_id=1590507699316655
https://www.facebook.com/greenpeace.il/
https://www.facebook.com/tevaorg/
https://www.facebook.com/ILGBC?fref=ts
https://www.facebook.com/ZalulIsrael/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/ZalulIsrael/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/events/249728446340395/?notif_t=plan_user_joined�if_id=1590647290326585
https://www.facebook.com/events/249728446340395/?notif_t=plan_user_joined&notif_id=1590507699316655
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMBM2R4l_hIOPqm2R17pOgukxsNRSxR_j
https://www.sviva.net/organization/טבע-עברי/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMBM2R4l_hIOPqm2R17pOgukxsNRSxR_j
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMBM2R4l_hIOPqm2R17pOgukxsNRSxR_j
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/corona_and_environment_world_overview
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/corona_and_environment_world_overview


למילוי השאלון

התנדבות וחוסן קהילתי בזמן משבר
כחלק מתהליך לומדים בצל הקורונה, אחד הצוותים שלקחו בו חלק נציגות מארגון אזרחים למען הסביבה והצוות
הישראלי בארגון Climate Science,  החליט לצאת בשאלון מיפוי של התנדבות וחוסן קהילתי בזמן משבר

 מוזמנים ומוזמנות למלא ולהפיץ.

משבר הקורונה, הצורך בהסתגרות והניתוק בין הרמה המקומית, הארצית והגלובלית חידדו בצורה חזקה מאוד את
הצורך בבניית חוסן קהילתי בכלל, וחוסן קהילתי מקומי בפרט. 

על כן, נודה לך אם תוכל/י להקדיש 5 דק' מהזמן שלך במילוי שאלון זה ולהעביר אותו למתנדבים נוספים 
מטרת השאלון: יצירת מאגר מרוכז של קבוצות המתנדבים, מיפוי, קישור חיזוק ותמיכה עתידיים ובמידת האפשר

גם הכשרת הקבוצות ותמיכה בהן. 
למילוי השאלון בעברית

ةناصحلا ةيمهأ ةدشب انل ترهظأ ،يملاعلاو يرطقلا ،يلحملا ديعصلا نيب يلعفلا لصاوتلا مدعو ةلزعلا يف بجاولاو انوروكلا ةمز
لكشب يلحملاو ماعلا ىوتسملا ىلع يريهامجلا لمعلا ميظنتلو تامزألل ةيلحملا ةيزهاجلا زيزعتل ةجاحلا ىدمو ،ةيلحملا ةيعمتجملا
 .صاخ

تاعومجملا هذه دصر ةيغب اهرشن يف انتدعاسم و ةرامتسالا ةئبعت يف كتقو نم قئاقد 5  صيصخت يف نواعتلا ىلع ركشلا كل مدقن ،افلس
 .ناكمإلا ردق ةينهملا ةدعاسملا ميدقتو ةقفارم ،اهنيبو تاعومجملا عم لصاوتلا ،عمجم ءانب فدهب
ةّيبرعلا ةغللاب نايبتسالا ةئبعتل

לפירוט הפעילויות

לצפייה

תיקון אדם ואדמה
עמותת "טבע עברי", מציעה לכם לימוד לקראת שבועות שמורכב מהתובנות שנאספו

בתקופת הקורונה. מצורף פלייליסט של הרצאות מכנס שמיטה וקורונה שהתקיים
לאחרונה. הכנס זכה להצלחה רבה, כלל 35 הרצאות, סדנאות ואירועים.

לקריאה

דו"חות  קורונה ואיכות הסביבה בעולם
אגף יחסים ביןלאומיים במשרד להגנת הסביבה ליקט וערך סקירה

ביןלאומית על משבר הקורונה באספקט הסביבתי. בין הנושאים: הפחתה
בפליטות לאוויר כתוצאה מהתפשטות נגיף הקורונה, תמרוץ כלכלי לאחר
המשבר, שינויים בדפוסי צריכה והתנהגות משקי הבית, סקירת פעילות

ארגונים סביבתיים ביןלאומיים בטיפול בקורונה, שינויים ברגולוציה
ותמיוכת ממשלתיות בסקטורים מסוימים החיוניים להתמודדות עם

המגיפה, ועוד.

לקריאה

לשדרג את התחבורה הציבורית כדי לא לחזור
לפקקים

על רקע העובדה שמשרדי התחבורה והאוצר טרם גיבשו תוכנית להצלת
ענף התחבורה הציבורית ומניעת החרפת המשבר התחבורתי, ארגוני
התחבורה האזרחיים מציגים תוכנית אסטרטגית וקוראים ליישום שורת

צעדים באופן מיידי

לחתימה

התאוששות ירוקה מקורונה
הצטרפו למכתב הפתוח לתוכנית התאוששות ירוקה לאירופה והעולם כולו.
אוואז מאחדת כוחות עם מאות מנהיגי נוער, שרים, חברי פרלמנט, אנשי

אקדמיה, מנהיגים עסקיים וארגוני חברה אזרחית, ותומכת ביוזמות
התאוששות ירוקה משותפות כמו ה"Green Resilience Pactֿ"; קריאת

Green 10, קואליציית ארגוני הסביבה האירופיים; והקריאה לפעולה
Planetaryו Club of Rome ביוזמתם של הארגונים ,G20 למנהיגי

 .Emergency Partnership

לחתימה

יש כתמים שלא יורדים  דורשים להציל את ים
המלח

אזור ים המלח, המוכה גם כך מתהליך יובש מתמשך בעקבות משבר
האקלים וייבוש אקטיבי, ניצב כעת בפני סכנת חורבן חדש, אם תאושר
תוכנית חברת רא"ם להפקת נפט מפצלי שמן בשיטה הרסנית ומיושנת

באתר רותם. 
גרינפיס ישראל מזמינים אתכם להצטרף לקריאה לשר האנרגיה, יובל

שטייניץ, לבטל לאלתר את הרישיונות לחיפוש וכרייה של פצלי שמן
בכל הארץ לרבות במישור רותם!

לחתימה

עוצרים את המחדל הזה  נלחמים על
הפנסיות של כולנו

עמותת שומרי הבית יוצאים בקמפיין אל מול בתי ההשקעות
ובמטרה למנוע מחברות הראל ומנורהמבטחים לחתום על הסכם בו
הן מוותרות על פירעון החוב באופן מיידי ו"נותנות ליצחק תשובה עוד

זמן".

לאתר העמותה

רמות למען הסביבה
'רמות למען הסביבה' היא עמותה פלורליסטית ירושלמית

הדוגלת בהצלת המגוון הביולוגי סביב שכונת 'רמותאלון' ופועלת
לשיפור איכות החיים  של תושבי השכונה בפרט ותושבי

ירושלים בכלל. מטרות העמותה כוללות שמירה על שטחים
פתוחים ערכיים בצפון ירושלים, חינוך אקולוגי והעלאת המודעות

להגנת הסביבה לתלמידי השכונה ותושביה, עידוד מחזור
וצמצום בזבל מוצק. בימים אלה העמותה נאבקת, כחלק

מקואליציה רחבה של ארגונים בבנייה על רכס לבן ובהרחבה
של ירושלים על חשבון השטחים הפתוחים והטבעיים.

מדי חודש, ניתן במה לעשייה מקומית של ארגון או התארגנות
החברים ב"חיים וסביבה". רוצים להופיע בידיעון הבא?

 מוזמנים לכתוב לנו.

לפרטים נוספים

ילדים זה צמיחה? אתגר המאה ה21:
שגשוג כלכלי ביציבות דמוגרפית
ארגון "צפוף" מזמין אתכם למפגש החודשי שלהם אשר יעסוק

בשאלה: האם במאה ה21 הפרדיגמה עלפיה ריבוי ילדים וגידול
אוכלוסיה הכרחיים עלמנת לשמר צמיחה בתוצר הלאומי של מדינות

– עדיין תקפה?   
יום שלישי ה9/6, 16:000  מפגש עם ד"ר ג'יין אוסליבן, אוני'

קווינסלנד, אוסטרליה

רשימה ירוקה מאוד  לקראת יום הסביבה

ניוזלטר  יוני 2020

"All things are connected. Whatever befalls the earth befalls the sons and daughters
of the earth. Man did not weave the web of life; he is merely a strand in it. Whatever
he does to the web, he does to himself."

  Chief Seattle

החודש האחרון היה עמוס בכל טוב  שרב, גשמים, סגר, משפחה, וובינרים, כנסים וסמינרים ווירטואלים, חגיגות
בזום וטבע שמסיים את חגיגות האביב שדמם לו מבני אדם. 

ועכשיו, זמן להתעורר. לצאת מהזום לאוויר הפתוח ולפעול. 
שהתארגן לו בשיתוף פעולה מיוחד ורב יום הסביבה הבינלאומי בפתח ולכבודו, מעבר לשבוע הגנת הסביבה
מגזרי, הושבעה ממשלה חדשה וגם שרה חדשה למשרד להגנת הסביבה אשר הספיקה לתת מספר הצהרות

מעוררות תקווה וציפיות. הרבה עבודה יש עכשיו לתנועה הסביבתית וכולנו מקווים שאכן נמצא שותפים רבים יותר
מבעבר לחולל שינוי במדיניות וביישום. 

לשגרה שהיתה לפני הקורונה כבר לא נחזור... עכשיו נשאלת השאלה שעליה אנחנו רוצים להשפיע  כיצד
השגרה תראה עוד מספר חודשים?

ימים טובים ובריאים לכולם! 
חג שמח!

צוות חיים וסביבה

שאלון  התנדבות וחוסן קהילתי בזמן משבר

שבוע הגנת הסביבה 2020

שבוע הגנת הסביבה 2020
לכבוד יום הסביבה הבינלאומי שמתקיים ב 5.6.2020 מתקיים שבוע הגנת הסביבה שנוצר בשיתוף פעולה בין

מגזרי מיוחד במינו. בשבוע הקרוב, כל ערב בשעה 20:00 וובינר מקצועי בתחום אחר:

יום א' ה31/5  המהפכה הסולארית של ישראל  בהנחיית ד"ר יונתן אייקנבאום, מנהל גרינפיס ישראל
ובהשתתפות דורית בנט, מנכ"לית אילתאילות אנרגיה, עו"ד איתן פרנס, מנכ"ל איגוד החברות לאנרגיה ירוקה,

אדם קרומר, מייסד מיזם 100,000 גגות סולאריים, רם עמר, פרויקט NZO מבית מרכז השל לקיימות. ישודר בדף
הפייסבוק גריפניס ישראל

יום ב' ה1/6  שמירת טבע בעולם משתנה  אנשי החברה להגנת הטבע יספרו על  האתגרים וההזדמנויות
נועה יאיון, מנהלת המחלקה המשפטית ומדיניות האקלים, יהונתן מירב ממרכז הצפרות ואלון העומדות בפנינו 

רוטשילד, מנהל תחום מגוון ביולוגי. ישודר בדף הפייסבוק של החברה להגנת הטבע

יום ג' ה 2/6  בנייה ירוקה וסביבה ירוקה  ישודר בדף הפייסבוק של המועצה הישראלית לבנייה ירוקה

יום ד' ה3/6  דור המילניום דורש פתרונות  מאיה יעקבס מנכלית עמותת צלול משוחחת עם פרופסור
יואב יאיר, דיקאן בית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי בהרצליה על משבר האקלים והשפעתו הצפויה על

ישראל. ישודר בדף הפייסבוק של עמותת צלול

 ישראל והמשבר האקולוגי העולמי  מנחה: מאיה יעקבס, מנכלית צלול ובהשתתפות ד״ר יום ה' ה4/6
סיניה נתניהו, כלכלנית ולשעבר המדענית הראשית של המשרד להגנת הסביבה ומייקל רפאל, פעיל סביבה
ותיק בישראל ובארה״ב, אקטיביסט ממובילי XR בארץ ומי שמנהל את קואליציית ארגוני הסביבה למען הים

"אנשי הים התיכון". ישודר בדף הפייסבוק של עמותת צלול

 יום הסביבה הבינלאומי  פעילויות שונות  התעדכנו בדך הפייסבוק יום ו' ה5/6

כולם מוזמנים להשתתף, ליזום ולשתף!

חומר למחשבה

עושים מעשה!

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

לאינדקס הארגונים המלא

פעילות אינטרנטית בימי הקורונה

ללוח האירועים המלא

מטרת הידיעון היא לשתף מהנעשה בארץ ובעולם, לעורר השראה ולספר את הסיפור שלנו כתנועה
סביבתית. בשביל זה, אנחנו מזמינים אותך להצטרף לצוות הכותבים/ות, לשלוח לנו מידע על אירועים,

פעילויות, יוזמות מעניינות, ציטוטים, סרטונים ועוד. מה שלא יפורסם פה בוודאי יעלה בעמוד הפייסבוק שלנו
או באתר האינטרנט. 

הרשמה לקבלת ניוזלטר "חיים וסביבה"

            

ימים טובים לכולנו...

https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/corona_and_environment_world_overview
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/corona_and_environment_world_overview
https://www.themarker.com/dynamo/cars/1.8834931
https://www.themarker.com/dynamo/cars/1.8834931
https://www.themarker.com/dynamo/cars/1.8834931
https://secure.avaaz.org/campaign/he/green_recovery_loc/?bkMYKab&v=125691&cl=17128399215&_checksum=a80315ffa80b9b3aa5dbc2385008a8d8c8625bc15209cf36ac531cbdf707669f&signup=1
http://greenresiliencepact.eu/call
http://greenresiliencepact.eu/call
https://clubofrome.org/impact-hubs/climate-emergency/emerging-from-the-emergency-key-policy-recommendations-to-g20-leaders/
https://secure.avaaz.org/campaign/he/green_recovery_loc/?bkMYKab&v=125691&cl=17128399215&_checksum=a80315ffa80b9b3aa5dbc2385008a8d8c8625bc15209cf36ac531cbdf707669f&signup=1
https://secure.avaaz.org/campaign/he/green_recovery_loc/?bkMYKab&v=125691&cl=17128399215&_checksum=a80315ffa80b9b3aa5dbc2385008a8d8c8625bc15209cf36ac531cbdf707669f&signup=1
https://lp.gpi.org.il/deadsea?utm_source=newsletter&utm_campaign=deadsea&utm_medium=once
https://lp.gpi.org.il/deadsea?utm_source=newsletter&utm_campaign=deadsea&utm_medium=once
https://lp.gpi.org.il/deadsea?utm_source=newsletter&utm_campaign=deadsea&utm_medium=once
https://www.drove.com/campaign/5ec2de03fe7681000173797a?utm_medium=copy+link&skey=.28t0
https://www.drove.com/campaign/5ec2de03fe7681000173797a?utm_medium=copy+link&skey=.28t0
https://www.drove.com/campaign/5ec2de03fe7681000173797a?utm_medium=copy+link&skey=.28t0
https://www.ramotenv.com/
https://www.ramotenv.com/


למילוי השאלון

התנדבות וחוסן קהילתי בזמן משבר
כחלק מתהליך לומדים בצל הקורונה, אחד הצוותים שלקחו בו חלק נציגות מארגון אזרחים למען הסביבה והצוות
הישראלי בארגון Climate Science,  החליט לצאת בשאלון מיפוי של התנדבות וחוסן קהילתי בזמן משבר

 מוזמנים ומוזמנות למלא ולהפיץ.

משבר הקורונה, הצורך בהסתגרות והניתוק בין הרמה המקומית, הארצית והגלובלית חידדו בצורה חזקה מאוד את
הצורך בבניית חוסן קהילתי בכלל, וחוסן קהילתי מקומי בפרט. 

על כן, נודה לך אם תוכל/י להקדיש 5 דק' מהזמן שלך במילוי שאלון זה ולהעביר אותו למתנדבים נוספים 
מטרת השאלון: יצירת מאגר מרוכז של קבוצות המתנדבים, מיפוי, קישור חיזוק ותמיכה עתידיים ובמידת האפשר

גם הכשרת הקבוצות ותמיכה בהן. 
למילוי השאלון בעברית

ةناصحلا ةيمهأ ةدشب انل ترهظأ ،يملاعلاو يرطقلا ،يلحملا ديعصلا نيب يلعفلا لصاوتلا مدعو ةلزعلا يف بجاولاو انوروكلا ةمز
لكشب يلحملاو ماعلا ىوتسملا ىلع يريهامجلا لمعلا ميظنتلو تامزألل ةيلحملا ةيزهاجلا زيزعتل ةجاحلا ىدمو ،ةيلحملا ةيعمتجملا
 .صاخ

تاعومجملا هذه دصر ةيغب اهرشن يف انتدعاسم و ةرامتسالا ةئبعت يف كتقو نم قئاقد 5  صيصخت يف نواعتلا ىلع ركشلا كل مدقن ،افلس
 .ناكمإلا ردق ةينهملا ةدعاسملا ميدقتو ةقفارم ،اهنيبو تاعومجملا عم لصاوتلا ،عمجم ءانب فدهب
ةّيبرعلا ةغللاب نايبتسالا ةئبعتل

לפירוט הפעילויות

לצפייה

תיקון אדם ואדמה
עמותת "טבע עברי", מציעה לכם לימוד לקראת שבועות שמורכב מהתובנות שנאספו

בתקופת הקורונה. מצורף פלייליסט של הרצאות מכנס שמיטה וקורונה שהתקיים
לאחרונה. הכנס זכה להצלחה רבה, כלל 35 הרצאות, סדנאות ואירועים.

לקריאה

דו"חות  קורונה ואיכות הסביבה בעולם
אגף יחסים ביןלאומיים במשרד להגנת הסביבה ליקט וערך סקירה

ביןלאומית על משבר הקורונה באספקט הסביבתי. בין הנושאים: הפחתה
בפליטות לאוויר כתוצאה מהתפשטות נגיף הקורונה, תמרוץ כלכלי לאחר
המשבר, שינויים בדפוסי צריכה והתנהגות משקי הבית, סקירת פעילות

ארגונים סביבתיים ביןלאומיים בטיפול בקורונה, שינויים ברגולוציה
ותמיוכת ממשלתיות בסקטורים מסוימים החיוניים להתמודדות עם

המגיפה, ועוד.

לקריאה

לשדרג את התחבורה הציבורית כדי לא לחזור
לפקקים

על רקע העובדה שמשרדי התחבורה והאוצר טרם גיבשו תוכנית להצלת
ענף התחבורה הציבורית ומניעת החרפת המשבר התחבורתי, ארגוני
התחבורה האזרחיים מציגים תוכנית אסטרטגית וקוראים ליישום שורת

צעדים באופן מיידי

לחתימה

התאוששות ירוקה מקורונה
הצטרפו למכתב הפתוח לתוכנית התאוששות ירוקה לאירופה והעולם כולו.
אוואז מאחדת כוחות עם מאות מנהיגי נוער, שרים, חברי פרלמנט, אנשי

אקדמיה, מנהיגים עסקיים וארגוני חברה אזרחית, ותומכת ביוזמות
התאוששות ירוקה משותפות כמו ה"Green Resilience Pactֿ"; קריאת

Green 10, קואליציית ארגוני הסביבה האירופיים; והקריאה לפעולה
Planetaryו Club of Rome ביוזמתם של הארגונים ,G20 למנהיגי

 .Emergency Partnership

לחתימה

יש כתמים שלא יורדים  דורשים להציל את ים
המלח

אזור ים המלח, המוכה גם כך מתהליך יובש מתמשך בעקבות משבר
האקלים וייבוש אקטיבי, ניצב כעת בפני סכנת חורבן חדש, אם תאושר
תוכנית חברת רא"ם להפקת נפט מפצלי שמן בשיטה הרסנית ומיושנת

באתר רותם. 
גרינפיס ישראל מזמינים אתכם להצטרף לקריאה לשר האנרגיה, יובל

שטייניץ, לבטל לאלתר את הרישיונות לחיפוש וכרייה של פצלי שמן
בכל הארץ לרבות במישור רותם!

לחתימה

עוצרים את המחדל הזה  נלחמים על
הפנסיות של כולנו

עמותת שומרי הבית יוצאים בקמפיין אל מול בתי ההשקעות
ובמטרה למנוע מחברות הראל ומנורהמבטחים לחתום על הסכם בו
הן מוותרות על פירעון החוב באופן מיידי ו"נותנות ליצחק תשובה עוד

זמן".

לאתר העמותה

רמות למען הסביבה
'רמות למען הסביבה' היא עמותה פלורליסטית ירושלמית

הדוגלת בהצלת המגוון הביולוגי סביב שכונת 'רמותאלון' ופועלת
לשיפור איכות החיים  של תושבי השכונה בפרט ותושבי

ירושלים בכלל. מטרות העמותה כוללות שמירה על שטחים
פתוחים ערכיים בצפון ירושלים, חינוך אקולוגי והעלאת המודעות

להגנת הסביבה לתלמידי השכונה ותושביה, עידוד מחזור
וצמצום בזבל מוצק. בימים אלה העמותה נאבקת, כחלק

מקואליציה רחבה של ארגונים בבנייה על רכס לבן ובהרחבה
של ירושלים על חשבון השטחים הפתוחים והטבעיים.

מדי חודש, ניתן במה לעשייה מקומית של ארגון או התארגנות
החברים ב"חיים וסביבה". רוצים להופיע בידיעון הבא?

 מוזמנים לכתוב לנו.

לפרטים נוספים

ילדים זה צמיחה? אתגר המאה ה21:
שגשוג כלכלי ביציבות דמוגרפית
ארגון "צפוף" מזמין אתכם למפגש החודשי שלהם אשר יעסוק

בשאלה: האם במאה ה21 הפרדיגמה עלפיה ריבוי ילדים וגידול
אוכלוסיה הכרחיים עלמנת לשמר צמיחה בתוצר הלאומי של מדינות

– עדיין תקפה?   
יום שלישי ה9/6, 16:000  מפגש עם ד"ר ג'יין אוסליבן, אוני'

קווינסלנד, אוסטרליה

רשימה ירוקה מאוד  לקראת יום הסביבה

ניוזלטר  יוני 2020

"All things are connected. Whatever befalls the earth befalls the sons and daughters
of the earth. Man did not weave the web of life; he is merely a strand in it. Whatever
he does to the web, he does to himself."

  Chief Seattle

החודש האחרון היה עמוס בכל טוב  שרב, גשמים, סגר, משפחה, וובינרים, כנסים וסמינרים ווירטואלים, חגיגות
בזום וטבע שמסיים את חגיגות האביב שדמם לו מבני אדם. 

ועכשיו, זמן להתעורר. לצאת מהזום לאוויר הפתוח ולפעול. 
שהתארגן לו בשיתוף פעולה מיוחד ורב יום הסביבה הבינלאומי בפתח ולכבודו, מעבר לשבוע הגנת הסביבה
מגזרי, הושבעה ממשלה חדשה וגם שרה חדשה למשרד להגנת הסביבה אשר הספיקה לתת מספר הצהרות

מעוררות תקווה וציפיות. הרבה עבודה יש עכשיו לתנועה הסביבתית וכולנו מקווים שאכן נמצא שותפים רבים יותר
מבעבר לחולל שינוי במדיניות וביישום. 

לשגרה שהיתה לפני הקורונה כבר לא נחזור... עכשיו נשאלת השאלה שעליה אנחנו רוצים להשפיע  כיצד
השגרה תראה עוד מספר חודשים?

ימים טובים ובריאים לכולם! 
חג שמח!

צוות חיים וסביבה

שאלון  התנדבות וחוסן קהילתי בזמן משבר

שבוע הגנת הסביבה 2020

שבוע הגנת הסביבה 2020
לכבוד יום הסביבה הבינלאומי שמתקיים ב 5.6.2020 מתקיים שבוע הגנת הסביבה שנוצר בשיתוף פעולה בין

מגזרי מיוחד במינו. בשבוע הקרוב, כל ערב בשעה 20:00 וובינר מקצועי בתחום אחר:

יום א' ה31/5  המהפכה הסולארית של ישראל  בהנחיית ד"ר יונתן אייקנבאום, מנהל גרינפיס ישראל
ובהשתתפות דורית בנט, מנכ"לית אילתאילות אנרגיה, עו"ד איתן פרנס, מנכ"ל איגוד החברות לאנרגיה ירוקה,

אדם קרומר, מייסד מיזם 100,000 גגות סולאריים, רם עמר, פרויקט NZO מבית מרכז השל לקיימות. ישודר בדף
הפייסבוק גריפניס ישראל

יום ב' ה1/6  שמירת טבע בעולם משתנה  אנשי החברה להגנת הטבע יספרו על  האתגרים וההזדמנויות
נועה יאיון, מנהלת המחלקה המשפטית ומדיניות האקלים, יהונתן מירב ממרכז הצפרות ואלון העומדות בפנינו 

רוטשילד, מנהל תחום מגוון ביולוגי. ישודר בדף הפייסבוק של החברה להגנת הטבע

יום ג' ה 2/6  בנייה ירוקה וסביבה ירוקה  ישודר בדף הפייסבוק של המועצה הישראלית לבנייה ירוקה

יום ד' ה3/6  דור המילניום דורש פתרונות  מאיה יעקבס מנכלית עמותת צלול משוחחת עם פרופסור
יואב יאיר, דיקאן בית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי בהרצליה על משבר האקלים והשפעתו הצפויה על

ישראל. ישודר בדף הפייסבוק של עמותת צלול

 ישראל והמשבר האקולוגי העולמי  מנחה: מאיה יעקבס, מנכלית צלול ובהשתתפות ד״ר יום ה' ה4/6
סיניה נתניהו, כלכלנית ולשעבר המדענית הראשית של המשרד להגנת הסביבה ומייקל רפאל, פעיל סביבה
ותיק בישראל ובארה״ב, אקטיביסט ממובילי XR בארץ ומי שמנהל את קואליציית ארגוני הסביבה למען הים

"אנשי הים התיכון". ישודר בדף הפייסבוק של עמותת צלול

 יום הסביבה הבינלאומי  פעילויות שונות  התעדכנו בדך הפייסבוק יום ו' ה5/6

כולם מוזמנים להשתתף, ליזום ולשתף!

חומר למחשבה

עושים מעשה!

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

לאינדקס הארגונים המלא

פעילות אינטרנטית בימי הקורונה

ללוח האירועים המלא

מטרת הידיעון היא לשתף מהנעשה בארץ ובעולם, לעורר השראה ולספר את הסיפור שלנו כתנועה
סביבתית. בשביל זה, אנחנו מזמינים אותך להצטרף לצוות הכותבים/ות, לשלוח לנו מידע על אירועים,

פעילויות, יוזמות מעניינות, ציטוטים, סרטונים ועוד. מה שלא יפורסם פה בוודאי יעלה בעמוד הפייסבוק שלנו
או באתר האינטרנט. 

הרשמה לקבלת ניוזלטר "חיים וסביבה"

            

ימים טובים לכולנו...

https://www.ramotenv.com/
https://www.ramotenv.com/
https://www.sviva.net/organization/
http://population.org.il/ילדים-זה-צמיחה-אתגר-המאה-ה-21-שגשוג-כלכלי/
http://population.org.il/ילדים-זה-צמיחה-אתגר-המאה-ה-21-שגשוג-כלכלי/
http://population.org.il/ילדים-זה-צמיחה-אתגר-המאה-ה-21-שגשוג-כלכלי/
https://www.avneiderech.com/online?utm_campaign=d8740a1a-cdb3-4fe5-919d-7017ad4de0b1&utm_source=so&utm_medium=mail&cid=334fd61b-b5f0-463c-bb71-0e00ad3695ce
https://www.sviva.net/calendar/
https://lp.vp4.me/8d7n


למילוי השאלון

התנדבות וחוסן קהילתי בזמן משבר
כחלק מתהליך לומדים בצל הקורונה, אחד הצוותים שלקחו בו חלק נציגות מארגון אזרחים למען הסביבה והצוות
הישראלי בארגון Climate Science,  החליט לצאת בשאלון מיפוי של התנדבות וחוסן קהילתי בזמן משבר

 מוזמנים ומוזמנות למלא ולהפיץ.

משבר הקורונה, הצורך בהסתגרות והניתוק בין הרמה המקומית, הארצית והגלובלית חידדו בצורה חזקה מאוד את
הצורך בבניית חוסן קהילתי בכלל, וחוסן קהילתי מקומי בפרט. 

על כן, נודה לך אם תוכל/י להקדיש 5 דק' מהזמן שלך במילוי שאלון זה ולהעביר אותו למתנדבים נוספים 
מטרת השאלון: יצירת מאגר מרוכז של קבוצות המתנדבים, מיפוי, קישור חיזוק ותמיכה עתידיים ובמידת האפשר

גם הכשרת הקבוצות ותמיכה בהן. 
למילוי השאלון בעברית

ةناصحلا ةيمهأ ةدشب انل ترهظأ ،يملاعلاو يرطقلا ،يلحملا ديعصلا نيب يلعفلا لصاوتلا مدعو ةلزعلا يف بجاولاو انوروكلا ةمز
لكشب يلحملاو ماعلا ىوتسملا ىلع يريهامجلا لمعلا ميظنتلو تامزألل ةيلحملا ةيزهاجلا زيزعتل ةجاحلا ىدمو ،ةيلحملا ةيعمتجملا
 .صاخ

تاعومجملا هذه دصر ةيغب اهرشن يف انتدعاسم و ةرامتسالا ةئبعت يف كتقو نم قئاقد 5  صيصخت يف نواعتلا ىلع ركشلا كل مدقن ،افلس
 .ناكمإلا ردق ةينهملا ةدعاسملا ميدقتو ةقفارم ،اهنيبو تاعومجملا عم لصاوتلا ،عمجم ءانب فدهب
ةّيبرعلا ةغللاب نايبتسالا ةئبعتل

לפירוט הפעילויות

לצפייה

תיקון אדם ואדמה
עמותת "טבע עברי", מציעה לכם לימוד לקראת שבועות שמורכב מהתובנות שנאספו

בתקופת הקורונה. מצורף פלייליסט של הרצאות מכנס שמיטה וקורונה שהתקיים
לאחרונה. הכנס זכה להצלחה רבה, כלל 35 הרצאות, סדנאות ואירועים.

לקריאה

דו"חות  קורונה ואיכות הסביבה בעולם
אגף יחסים ביןלאומיים במשרד להגנת הסביבה ליקט וערך סקירה

ביןלאומית על משבר הקורונה באספקט הסביבתי. בין הנושאים: הפחתה
בפליטות לאוויר כתוצאה מהתפשטות נגיף הקורונה, תמרוץ כלכלי לאחר
המשבר, שינויים בדפוסי צריכה והתנהגות משקי הבית, סקירת פעילות

ארגונים סביבתיים ביןלאומיים בטיפול בקורונה, שינויים ברגולוציה
ותמיוכת ממשלתיות בסקטורים מסוימים החיוניים להתמודדות עם

המגיפה, ועוד.

לקריאה

לשדרג את התחבורה הציבורית כדי לא לחזור
לפקקים

על רקע העובדה שמשרדי התחבורה והאוצר טרם גיבשו תוכנית להצלת
ענף התחבורה הציבורית ומניעת החרפת המשבר התחבורתי, ארגוני
התחבורה האזרחיים מציגים תוכנית אסטרטגית וקוראים ליישום שורת

צעדים באופן מיידי

לחתימה

התאוששות ירוקה מקורונה
הצטרפו למכתב הפתוח לתוכנית התאוששות ירוקה לאירופה והעולם כולו.
אוואז מאחדת כוחות עם מאות מנהיגי נוער, שרים, חברי פרלמנט, אנשי

אקדמיה, מנהיגים עסקיים וארגוני חברה אזרחית, ותומכת ביוזמות
התאוששות ירוקה משותפות כמו ה"Green Resilience Pactֿ"; קריאת

Green 10, קואליציית ארגוני הסביבה האירופיים; והקריאה לפעולה
Planetaryו Club of Rome ביוזמתם של הארגונים ,G20 למנהיגי

 .Emergency Partnership

לחתימה

יש כתמים שלא יורדים  דורשים להציל את ים
המלח

אזור ים המלח, המוכה גם כך מתהליך יובש מתמשך בעקבות משבר
האקלים וייבוש אקטיבי, ניצב כעת בפני סכנת חורבן חדש, אם תאושר
תוכנית חברת רא"ם להפקת נפט מפצלי שמן בשיטה הרסנית ומיושנת

באתר רותם. 
גרינפיס ישראל מזמינים אתכם להצטרף לקריאה לשר האנרגיה, יובל

שטייניץ, לבטל לאלתר את הרישיונות לחיפוש וכרייה של פצלי שמן
בכל הארץ לרבות במישור רותם!

לחתימה

עוצרים את המחדל הזה  נלחמים על
הפנסיות של כולנו

עמותת שומרי הבית יוצאים בקמפיין אל מול בתי ההשקעות
ובמטרה למנוע מחברות הראל ומנורהמבטחים לחתום על הסכם בו
הן מוותרות על פירעון החוב באופן מיידי ו"נותנות ליצחק תשובה עוד

זמן".

לאתר העמותה

רמות למען הסביבה
'רמות למען הסביבה' היא עמותה פלורליסטית ירושלמית

הדוגלת בהצלת המגוון הביולוגי סביב שכונת 'רמותאלון' ופועלת
לשיפור איכות החיים  של תושבי השכונה בפרט ותושבי

ירושלים בכלל. מטרות העמותה כוללות שמירה על שטחים
פתוחים ערכיים בצפון ירושלים, חינוך אקולוגי והעלאת המודעות

להגנת הסביבה לתלמידי השכונה ותושביה, עידוד מחזור
וצמצום בזבל מוצק. בימים אלה העמותה נאבקת, כחלק

מקואליציה רחבה של ארגונים בבנייה על רכס לבן ובהרחבה
של ירושלים על חשבון השטחים הפתוחים והטבעיים.

מדי חודש, ניתן במה לעשייה מקומית של ארגון או התארגנות
החברים ב"חיים וסביבה". רוצים להופיע בידיעון הבא?

 מוזמנים לכתוב לנו.

לפרטים נוספים

ילדים זה צמיחה? אתגר המאה ה21:
שגשוג כלכלי ביציבות דמוגרפית
ארגון "צפוף" מזמין אתכם למפגש החודשי שלהם אשר יעסוק

בשאלה: האם במאה ה21 הפרדיגמה עלפיה ריבוי ילדים וגידול
אוכלוסיה הכרחיים עלמנת לשמר צמיחה בתוצר הלאומי של מדינות

– עדיין תקפה?   
יום שלישי ה9/6, 16:000  מפגש עם ד"ר ג'יין אוסליבן, אוני'

קווינסלנד, אוסטרליה

רשימה ירוקה מאוד  לקראת יום הסביבה

ניוזלטר  יוני 2020

"All things are connected. Whatever befalls the earth befalls the sons and daughters
of the earth. Man did not weave the web of life; he is merely a strand in it. Whatever
he does to the web, he does to himself."

  Chief Seattle

החודש האחרון היה עמוס בכל טוב  שרב, גשמים, סגר, משפחה, וובינרים, כנסים וסמינרים ווירטואלים, חגיגות
בזום וטבע שמסיים את חגיגות האביב שדמם לו מבני אדם. 

ועכשיו, זמן להתעורר. לצאת מהזום לאוויר הפתוח ולפעול. 
שהתארגן לו בשיתוף פעולה מיוחד ורב יום הסביבה הבינלאומי בפתח ולכבודו, מעבר לשבוע הגנת הסביבה
מגזרי, הושבעה ממשלה חדשה וגם שרה חדשה למשרד להגנת הסביבה אשר הספיקה לתת מספר הצהרות

מעוררות תקווה וציפיות. הרבה עבודה יש עכשיו לתנועה הסביבתית וכולנו מקווים שאכן נמצא שותפים רבים יותר
מבעבר לחולל שינוי במדיניות וביישום. 

לשגרה שהיתה לפני הקורונה כבר לא נחזור... עכשיו נשאלת השאלה שעליה אנחנו רוצים להשפיע  כיצד
השגרה תראה עוד מספר חודשים?

ימים טובים ובריאים לכולם! 
חג שמח!

צוות חיים וסביבה

שאלון  התנדבות וחוסן קהילתי בזמן משבר

שבוע הגנת הסביבה 2020

שבוע הגנת הסביבה 2020
לכבוד יום הסביבה הבינלאומי שמתקיים ב 5.6.2020 מתקיים שבוע הגנת הסביבה שנוצר בשיתוף פעולה בין

מגזרי מיוחד במינו. בשבוע הקרוב, כל ערב בשעה 20:00 וובינר מקצועי בתחום אחר:

יום א' ה31/5  המהפכה הסולארית של ישראל  בהנחיית ד"ר יונתן אייקנבאום, מנהל גרינפיס ישראל
ובהשתתפות דורית בנט, מנכ"לית אילתאילות אנרגיה, עו"ד איתן פרנס, מנכ"ל איגוד החברות לאנרגיה ירוקה,

אדם קרומר, מייסד מיזם 100,000 גגות סולאריים, רם עמר, פרויקט NZO מבית מרכז השל לקיימות. ישודר בדף
הפייסבוק גריפניס ישראל

יום ב' ה1/6  שמירת טבע בעולם משתנה  אנשי החברה להגנת הטבע יספרו על  האתגרים וההזדמנויות
נועה יאיון, מנהלת המחלקה המשפטית ומדיניות האקלים, יהונתן מירב ממרכז הצפרות ואלון העומדות בפנינו 

רוטשילד, מנהל תחום מגוון ביולוגי. ישודר בדף הפייסבוק של החברה להגנת הטבע

יום ג' ה 2/6  בנייה ירוקה וסביבה ירוקה  ישודר בדף הפייסבוק של המועצה הישראלית לבנייה ירוקה

יום ד' ה3/6  דור המילניום דורש פתרונות  מאיה יעקבס מנכלית עמותת צלול משוחחת עם פרופסור
יואב יאיר, דיקאן בית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי בהרצליה על משבר האקלים והשפעתו הצפויה על

ישראל. ישודר בדף הפייסבוק של עמותת צלול

 ישראל והמשבר האקולוגי העולמי  מנחה: מאיה יעקבס, מנכלית צלול ובהשתתפות ד״ר יום ה' ה4/6
סיניה נתניהו, כלכלנית ולשעבר המדענית הראשית של המשרד להגנת הסביבה ומייקל רפאל, פעיל סביבה
ותיק בישראל ובארה״ב, אקטיביסט ממובילי XR בארץ ומי שמנהל את קואליציית ארגוני הסביבה למען הים

"אנשי הים התיכון". ישודר בדף הפייסבוק של עמותת צלול

 יום הסביבה הבינלאומי  פעילויות שונות  התעדכנו בדך הפייסבוק יום ו' ה5/6

כולם מוזמנים להשתתף, ליזום ולשתף!

חומר למחשבה

עושים מעשה!

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

לאינדקס הארגונים המלא

פעילות אינטרנטית בימי הקורונה

ללוח האירועים המלא

מטרת הידיעון היא לשתף מהנעשה בארץ ובעולם, לעורר השראה ולספר את הסיפור שלנו כתנועה
סביבתית. בשביל זה, אנחנו מזמינים אותך להצטרף לצוות הכותבים/ות, לשלוח לנו מידע על אירועים,

פעילויות, יוזמות מעניינות, ציטוטים, סרטונים ועוד. מה שלא יפורסם פה בוודאי יעלה בעמוד הפייסבוק שלנו
או באתר האינטרנט. 

הרשמה לקבלת ניוזלטר "חיים וסביבה"

            

ימים טובים לכולנו...

https://lp.vp4.me/8d7n
https://www.facebook.com/Life-Environment-חיים-וסביבה-115286055016/
https://www.youtube.com/channel/UCGYVCFsR7ZXKDSpvT_6hcYA?view_as=subscriber
https://www.sviva.net/

