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 28.2.21ניוזלטר "לבחור ירוק" 

ירוק" "לבחור  ופעילים,   -בשבועות האחרונים הוקם מטה  התארגנות רחבה של קואליציות, ארגונים 
חיים וסביבה במטרה  לרתום את הציבור, להשפיע על השיח  בבחירות   - תחת המטריה של ארגון הגג

 לחזית. ולהביא את נושאי אקלים וסביבה  2021

 : הפעילות שלנו מקודמת בשתי זירות מרכזיות: ציבור ומפלגות. להלן עקרי הפעילות וההישגים עד כה

מתנדבים • מתנדביםיצאנו    -גיוס  לגיוס  כ    בקמפיין  הצטרפו  כה  קיימנו    003ועד  מפגש  מתנדבים. 
 TVבצלול והצגנו את מיזם "לבחור ירוק"  מתנדבים 

ומתנדבי "לבחור ירוק" הצטרפו    ועי מפלגותטבלת אירגיבשנו    -השתתפות בחוגי בית של המפלגות •
אקלים   בנושאי  בשאלות  המפלגות  מטעם  המתמודדים  את  ואתגרו  המפלגות  של  הבית  חוגי  לכל 

. ניתן לראות כאן את הפוסט של יאיר  לשאלותינוכאן בתשובות  וסביבה. המפגשים צולמו וניתן לצפות  
 .מפגש עם נדיה בחוג ביתלפיד על  

יוני ספיר אירח מטעם התארגנות "בוחרים ירוק"    -מפגשים של התנועה הסביבתית עם נבחרי ציבור   •
יוראי  להב הרצנואת המפגשים   זנברג ממרצמיש עתיד,    עם  זליכה מהמפלגה הכלכלית ,  תמר  ירון 

 ,  החדשה

 מבוטלים, ראו סטטוס בנספח א' עם השגים לא  -סיוע בגיבוש מצעים וקמפיינים סביבתיים •

ומסרים  • מידע  דפי  מסרים    -כתיבת  דף  בחיפה,  הים  זיהום  האקלים,  משבר  על  מידע  דפי  נכתבו 
 למפלגות החרדיות, דף מסרים למפלגות הימין 

 : הליכוד, תקוה חדשה, והעבודה סיוע בהקמת תאים סביבתיים במפלגות •

 : ייזום וסיוע בכתיבת אייטמים תקשורתיים •

o 26.2.21  שני אשכנזי בגלובס 

o כנית מהצד השניתגובת התנצלות של גיא זוהר בתו   

o נועה שטיינר וואלה   

 "הוקם אתר אינטרנט ייעודי שילווה את המיזם  - אתר אינטרנט "לבחור ירוק 
  להצטרפות והזמנה לחתום על העצומה הקוראת לממשלת ישראל לגבש תכנית עם   –  עצומה

 .לחצו כאןיעדים שאפתניים להתמודדות עם משבר האקלים והאתגרים הסביבתיים בישראל 

 

mailto:VoteGreen.il@gmail.com
https://docs.google.com/document/d/16C7wAq64TzpSBHc4L6si_hF_nPHXAB9OPbPMvqWysLo/edit
https://us02web.zoom.us/rec/play/dRSTB0Wr0U0IDDproR_9NHPmwNp0NBUX3s3fSL720R8prA11hoz6AP-ifJ24r2rhy9SQrygDQQz-oEw.IdmAKtnRtrHjSPzd?autoplay=true&startTime=1612891075000
https://us02web.zoom.us/rec/play/dRSTB0Wr0U0IDDproR_9NHPmwNp0NBUX3s3fSL720R8prA11hoz6AP-ifJ24r2rhy9SQrygDQQz-oEw.IdmAKtnRtrHjSPzd?autoplay=true&startTime=1612891075000
https://fb.watch/3ZVqW-GXK8/
https://fb.watch/3ZVqW-GXK8/
https://fb.watch/3ZVqW-GXK8/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1a4G_j9IgNQgfRGfS0BqPg3CcSkmJEtVkn7RudO4JZlg/edit?ts=600998e4#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1a4G_j9IgNQgfRGfS0BqPg3CcSkmJEtVkn7RudO4JZlg/edit?ts=600998e4#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1a4G_j9IgNQgfRGfS0BqPg3CcSkmJEtVkn7RudO4JZlg/edit?ts=600998e4#gid=0
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/16jM3XkoRvGHVYgSckT1tT-b40yp0XAlg
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/16jM3XkoRvGHVYgSckT1tT-b40yp0XAlg
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/16jM3XkoRvGHVYgSckT1tT-b40yp0XAlg
https://www.facebook.com/YairLapid/posts/3860151734043149
https://fb.watch/3ZVDQBdefF/
https://fb.watch/3ZVItkj4uG/
https://fb.watch/3ZVkgPDQJ6/
https://fb.watch/3ZVkgPDQJ6/
https://www.youtube.com/watch?v=sYPdQ1i1jA8&ab_channel=%D7%9B%D7%90%D7%9F11-%D7%AA%D7%90%D7%92%D7%99%D7%93%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99
https://www.youtube.com/watch?v=sYPdQ1i1jA8&ab_channel=%D7%9B%D7%90%D7%9F11-%D7%AA%D7%90%D7%92%D7%99%D7%93%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99
https://www.youtube.com/watch?v=sYPdQ1i1jA8&ab_channel=%D7%9B%D7%90%D7%9F11-%D7%AA%D7%90%D7%92%D7%99%D7%93%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99
https://elections.walla.co.il/item/3420231
https://votegreenil.wixsite.com/vote-green
https://www.votegreen-il.com/azuma
https://www.votegreen-il.com/azuma
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 מה מצפה לנו בהמשך 

 הפקת דיבייט על   -בנושא אקלים וסביבה עם ראשי המפלגות  אירוע דיבייט
 ידי נוער למען האקלים בבית הספר הכפר הירוק בהשתתפות ראשי המפלגות 

  המשך מפגשים של התנועה הסביבתית עם נבחרי ציבור 
o 4.3  לפרטים והרשמה -חה"כ אלי אבידר מישראל ביתנו 

 דירוג המפלגות הירוקות בשיטת רמזור   -מדד ירוק 
 המציגים את הקשר בין סביבה    הפקת סדרת סירטונים  –  קמפיין סביבה שווה

 לבריאות, סביבה וכלכלה, סביבה וחברה ועוד
 קריאה ציבורית לבחור בסביבה, לבחור   –  הפקת סרטון ידוענים ומשפיעים

 בחיים והפניה למדד הירוק
 חלופות בתמונת העתיד   -קליפ ממומן 
  הפקת סקר עמדות הציבור בנושאי סביבה –סקר עמדות הציבור  

 
רוצים לאחד    מסקרן?  שותפים  להיות  רוצים  לעזור?  יכולים  אתם  כיצד  לבדוק 

 המיזמים? רוצים להשפיע? 

 בקישור כאן הצטרפנו אלינו למיזם לבחור ירוק 

לחצו על הלינק   חוגי בית עם נבחרי ציבור להצטרפות לקבוצת ווטצאפ שקטה על 
 הבא: 

/chat.whatsapp.com/Jyu89FkTCA79T53cev13puhttps:/ 

והפעלת לחץ על    לשיתוף פוסטים ותגובותלהצטרפות לקבוצת וואצאפ שקטה 
 לחצו על הלינק הבא מקבלי החלטות 

https://chat.whatsapp.com/FL5tJqz2gTbBtwCgcJOuGv 

 

 

mailto:VoteGreen.il@gmail.com
https://www.facebook.com/events/436722327446348?acontext=%7B%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A502582240109636%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://docs.google.com/document/d/16C7wAq64TzpSBHc4L6si_hF_nPHXAB9OPbPMvqWysLo/edit
https://chat.whatsapp.com/Jyu89FkTCA79T53cev13pu
https://chat.whatsapp.com/FL5tJqz2gTbBtwCgcJOuGv
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 מיפוי מצעים וקמפיינים סביבתיים של המפלגות  -נספח א'

 אחר התבטאויות  סרטונים מצע  חה"כ ירוק  מפלגה 
  יואב גאלנט   גילה גמליאל  הליכוד 

  נפתלי בנט   עמיחי שיקלי  ימינה 

זיהום הים   בהכנה  אלכס קשניר  ישראל ביתנו
 מנפט

  

שרן השכל  סרטון קמפיין מצע סביבתי שרן השכל תקוה חדשה 
בפודקסט על  

 תחבורה
זאב אלקין 
על מפרץ 

 חיפה 

 

יוראי להב   יש עתיד 
 הרצנו 

 סרטון קמפיין מצע סביבתי
 מפרץ חיפה 

  

    מצע סביבתי תמר זנדברג  מרץ

    בהכנה   עבודה

 אלון שוסטר  כחול לבן
פרופ' אלון  

 טל

    מצע סביבתי

המפלגה 
 הכלכלית 

   סרטון קמפיין מצע ירון זליכה 

חדש תעל  
 ובלד 

סונדוס  
 סאלח

    

      יהדות התורה

      ש"ס

      רע"ם

 

 

mailto:VoteGreen.il@gmail.com
https://www.facebook.com/103949268384833/videos/3747668078686672
https://fb.watch/3y4g0yt1ys/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=483040376398562&id=111568390212431
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=483040376398562&id=111568390212431
https://www.newhope.org.il/environment/
https://youtu.be/5_1grXW0wPA
https://youtu.be/BFADl8XPkbs
https://youtu.be/BFADl8XPkbs
https://youtu.be/BFADl8XPkbs
https://www.1075.fm/%D7%97%D7%9C%D7%A7-%D7%9E%D7%94%D7%9E%D7%A4%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%A5-%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%94-%D7%90%D7%A4%D7%A9%D7%A8-%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%90-%D7%A2%D7%93/
https://www.1075.fm/%D7%97%D7%9C%D7%A7-%D7%9E%D7%94%D7%9E%D7%A4%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%A5-%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%94-%D7%90%D7%A4%D7%A9%D7%A8-%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%90-%D7%A2%D7%93/
https://www.1075.fm/%D7%97%D7%9C%D7%A7-%D7%9E%D7%94%D7%9E%D7%A4%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%A5-%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%94-%D7%90%D7%A4%D7%A9%D7%A8-%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%90-%D7%A2%D7%93/
https://www.yeshatid.org.il/enviroment
https://www.facebook.com/watch/?v=995396027653715
https://fb.watch/3ITSB5Cnj5/
https://meretz.org.il/wp-content/uploads/2020/08/%D7%9E%D7%A8%D7%A6-%D7%9E%D7%A6%D7%A2-.pdf
https://kachollavan.org.il/wp-content/uploads/2021/02/matza-double.pdf
https://www.yaronzelekha.co.il/wp-content/uploads/2021/03/tochnit-100_25.2_with-picsnew-chapters.pdf
https://www.facebook.com/watch/?v=1312172192499602

