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Review  סיכום
The organization has grown a lot.
Created a lot of partnerships.
A lot of mention in the press.
Community projects are well
established.
Sustainable Jerusalem Lobby has
increased membership and influence.
Recognised by the municipality and
other national organisations, as the
focal point for environmental
organizations in Jerusalem. 

הארגון צמח מאוד.
יצרנו הרבה שיתוף פעולה.

הרבה מאמרים וכתבות בעיתונות.
פרויקטים קהילתיים מבוססים היטב.
הלובי (שדולה) הרחיב את החברות

וההשפעה.
הקרן והשדולה מוכרים על ידי העירייה

וארגונים לאומיים כמוקד ארגוני
הסביבה בירושלים.



Green Visitors Center, Romema
Kiryat Menachem Sustainable
Neighborhood
Sustainable Jerusalem Lobby
Regional Partnership for an Urban
Biosphere in the Jerusalem Hills
JGF American Outreach
Stakeholder Initiatives
Interns

Our Projects  2020-21 פרוייקטים שלנו

מרכז מבקרים ירוק (חממה וגינה חינוכית),
רוממה

שכונה מקיימת בקרית מנחם
הלובי (שדולת ירושלים בת קיימא)

שותפות אזורית לקידום מרחב ביוספרי
עירוני בהרי ירושלים

הקרן בארה"ב
יוזמות בעלי עניין

מתמחים



Our Projects  2020-21 פרוייקטים שלנו

Corona Project - Planting kits to do at
home.
Visitors Center Garden makeover.
Nachal Romema boardwalk and bike
path.
The  women's activist group
(Nachala).
Weekly greenhouse activities.

Green Visitors Center, Romema (Batel
Spivak)

פרויקט קורונה - ערכות שתילה
ביתיות.

שיקום הגינה במרכז המבקרים.
טיילת נחל רוממה ושביל אופניים.

קבוצת נשים פעילות (נחל''ה).
פעילויות שבועיות בחממה.

מרכז מבקרים ירוק (חממה וגינה
חינוכית), רוממה (בת-אל ספיבק)

 

 



 Greenhouse and Garden    חממה וגינה חינוכית



 Greenhouse and Garden    חממה וגינה חינוכית



Our Projects  2020-21 פרוייקטים שלנו
Kiryat Menachem Sustainable
Neighborhood - Round Table (Timna and
Esther)

In order to develop the concept of a
sustainable neighborhood we convene a
round table of neighborhood stakeholders. 
 We are continually adding partners and
finding ways of supporting the local
initiatives.

Special thanks to Lisa Friedman for the
continued support of her Foundation.

שכונה מקיימת בקריית מנחם - 
שולחן עגול (תמנע ואסתר)

 
על מנת לפתח את הרעיון של שכונה מקיימת

אנו מכנסים שולחן עגול של בעלי עניין
בשכונה. 

אנו ממשיכים להוסיף שותפים ולמצוא דרכים
לתמוך ביוזמות שכונתיות. 

 
תודה מיוחדת לליסה פרידמן על המשך

התמיכה של הקרן שלה.
 
 



 Round Table Kiryat Menachem    שולחן עגול קרית מנחם



Our Projects  2020-21 פרוייקטים שלנו

Reshit School Environmental Education
(funded by stakeholder contributions). 
Work with Ethiopian Community (Godjo,
food growing).
Community Gardens and Privately owned
open space.
Bustania (part of a large park between
Kiryat Yovel and Kiryat Menachem).
Youth at risk.
Food Rescue, Kiryat Yovel

Kiryat Menachem Sustainable
Neighborhood (Timna and Esther)

בית ספר ראשית -חינוך סביבתי (במימון
תרומות של בעלי עניין).

עבודה עם הקהילה האתיופית (גינת ירק בבית
ההסתדרות, גודג'ו - בית אתיופי מסורתי).
גינות קהילתיות וגינות בבניינים משותפים.
בוסתניה (חלק מפארק גדול בין קרית יובל

לקרית מנחם).
נוער בסיכון.

הצלת מזון, קרית יובל

שכונת מקיימת בקריית מנחם
(תמנע ואסתר)

 

 



The Reshit School  בית ספר ראשית



Community Gardens  גינות קהילות  



Building the Godjo בניית הגוג'ו



Building the Godjo בניית הגוג'ו



 בוסתניה
Bustania 



נוער בסיכון
 Youth at Risk



  Kiryat Yovel    קרית יובל 



members - community centers, civil society
organisations, CBOs, academic institutions,
businesses, schools and kindergartens. 
Convene once a month, share information, plan
joint campaigns and activities.
Our focus this year :Reches Lavan and Climate
Change. 
Work together with the municipal team on a city
plan to combat climate change.
The lobby is frequently asked to give a response on
various environmental concerns in the city. 

Sustainable Jerusalem Lobby

65 חברים - מרכזים קהילתיים, ארגוני חברה
אזרחית, מוסדות אקדמיים, עסקים, בתי ספר

וגני ילדים. 
 מפגש חודשי קבוע, שיתף מידע, תכנון

קמפיינים ופעילויות משותפות.
המוקד שלנו השנה: רכס לבן ושינוי אקלים.
עבודה יחד עם הצוות העירוני על תוכנית

עירונית להיערכות לשינויי אקלים.
השדולה מתבקשת לעיתים קרובות לתת

תגובה בסוגיות סביבתיות שונות בעיר.

שדולת ירושלים בת-קיימא
 

Our Projects  2020-21 פרוייקטים שלנו



Sustainable Jerusalem Lobby שדולת ירושלים בת-קיימא 



Sustainable Jerusalem Lobby שדולת ירושלים בת-קיימא 



תרדו מהעצים!
Save Reches Lavan



תרדו מהעצים!
Save Reches Lavan

Political Panel before Elections
פאנל פוליטי לפני הבחירות - 5.3.2021 



Our Projects  2020-21 פרוייקטים שלנו

The biosphere team has made progress
in strengthening partnerships in its
region.
Survey of ecosystem services in the
region. This is in partnership with Sorek
Drainage Authority and KKL.
Plan to establish a regional food council.
Regional Climate Change Conference

Regional Partnership for an Urban
Biosphere in the Jerusalem Hills. 

 
צוות הביוספרה התקדם בחיזוק השותפויות

באזור.
סקר שירותי מערכת אקולוגית באזור,

בשיתוף עם רשות ניקוז שורק-לכיש וקק"ל.
תכנון להקים מועצת מזון אזורית.

ועידת אקלים אזורית.

שותפות אזורית לקידום מרחב ביוספרי
עירוני בהרי ירושלים.



Biosphere Map      מפת המרחב הביוספרי 



ועידת האקלים האזורית 
Regional Climate Change Conference

Three successive virtual conferences,
produced by Timna and Naomi.
Themes: Natural Systems and Green Areas,
Food Systems, Energy
Well attended and broadcast live on
Facebook with different audiences at each
conference.   
Friday 4th June "Green Inside and Out"- final
event. Multiple events in and around
Jerusalem put on by members of the
Sustainable Jerusalem Lobby, produced by
Letizia Piatelli (stakeholder).

In partnership with Jerusalem Municipality, KKL,
Mateh Yehuda Regional Council and
Sustainable Lobby members. שלוש ועידות וירטואליות עוקבות, בהפקת תמנע

ונעמי.
נושאים: מערכות טבעיות ושטחים ירוקים,

מערכות מזון, אנרגיה.
השתתפות מצויינת בזום וגם בשידור חי בפייסבוק

עם קהלים שונים בכל כנס.
יום שישי 4 ביוני "ירוק בפנים ובחוץ" - אירוע סיום
הועידה. אירועים רבים בירושלים ובסביבה בארגון
של חברי השדולה, בהפקת לטיציה פיאטלי (בעלת

עניין).

בשיתוף עם עיריית ירושלים, קק"ל, מ"א מטה יהודה
וחברי השדולה.



 Regional Climate Change Conference      ועידת האקלים האזורית



Regional Climate Change Conference     ועידת האקלים האזורית

משתתפים וצופים בזום 
נרשמים סה"כ לוועידה 320

 
מושב ראשון: 120

משתתפים בשיא, 800
צפיות בפייסבוק

מושב שני: 90 משתתפים
בשיא, 1400 צפיות

בפייסבוק
מושב שלישי: 70 משתתפים
בזום, 400 צפיות בפייסבוק

 



ועידת האקלים האזורית 
Regional Climate Change Conference

 אירוע הסיום:
ירוק בפנים ובחוץ  

 
Closing Event:

Green Inside and Out



Green Inside and Out  ירוק בפנים ובחוץ 



Green Inside and Out  ירוק בפנים ובחוץ 



 ירוק בפנים ובחוץ 
Green Inside and Out 



JGF American Outreach  גיוס בעלי עניין ופיתוח שותפיות בארה"ב

Yuval Ziv reached out to potenital
stakeholders and communities
(November - February).
His work brought in 20 new
stakeholders.
Developing potential partnerships
with American communities.
Team of 3 lead American
stakeholders.

יובל זיו חיפש בעלי עניין פוטנציאליים
וקהילות (בין נובמבר 2020 - פברואר

.(2021
יובל גייס 20 בעלי עניין חדשים.

פיתח שותפויות פוטנציאליות עם קהילות
אמריקאיות.

צוות של 3 בעלי עניין אמריקאים
מובילים.



Our Projects  2020-21 פרוייקטים שלנו

Yisrael Galon, Trees
Reuven Schwartz, "Bike Brigade" 

      Clean-Ups
Saul Singer, Jerusalem Green Business
Forum
Merav Schwecki and Osnat Post, Green
Pilgrimage
Avner Haramti, Judean Desert Biosphere
Carol Goldberg and Mya Goodman
(Intern), English Focus Group
Letizia Piatelli, Plastic Free Jerusalem 

Stakeholder Initiatives

 
ישראל גלאון, עצים

ראובן שוורץ, מבצעי נקיון "חטיבת האופניים"
שאול זינגר, פורום עסקים ירוק בירושלים

מירב שווקי ואוסנת פוסט, עלייה לרגל ירוקה
אבנר הרמתי, ביוספרה במדבר יהודה

קרול גולדברג ומיה גודמן (מתמחה), קבוצת
דוברי אנגלית

לטיציה פיאטלי, ירושלים ללא פלסטיק

מיזמים של בעלי עניין



Mya Goodman
Raquel and Leila
Dor Ben Lulu
Sireen Shiabi

Interns       מתמחים

Our Projects  2020-21 פרוייקטים שלנו



 מדיה ותקשורת
Media and Communications  2020-21

כמעט כל שבוע כתבות בעיתונות המודפסת הירושלמית (כל העיר, ירושלים)
 (Ynet Walla) לעיתים קרובות בעיתונות המקוונת

מספר פעמים בעיתון הארץ
אצל אברי גלעד בערוץ 13

ועידת האקלים לייב בפיסבוק 

גלגל הצלה לטבע או ספין? ארגוני הסביבה זועמים על הכרזת ליאון בנושא עמק לבן

נעמי צור, יו"ר שדולת "ירושלים בת קיימא", ל"כל העיר": "כל פתרונות הבינוי נמצאים בתוך העיר, אין צורך לפלוש
לטבע"

https://www.facebook.com/aklimisrael/videos/977975699790015

https://www.kolhair.co.il/jerusalem-news/162651

https://www.kolhair.co.il/jerusalem-news/156148

https://www.facebook.com/aklimisrael/videos/977975699790015


 מדיה ותקשורת
Media and Communications  2020-21

736 followers on Facebook
168 followers on Instagram

Considerable mention in "In Jerusalem" (Jerusalem Post).
Coverage of climate conference and Green Inside and Out in
"Times of Israel"

https://www.timesofisrael.com/mass-of-green-events-mark-world-
environment-day-world-oceans-day/

https://www.timesofisrael.com/mass-of-green-events-mark-world-environment-day-world-oceans-day/


Organization Chart  2021  תרשים ארגוני 

מתמחים ומתנדבים
Interns and Volunteers

צוותי היגוי
Steering Committees 

צוות
Staff

הנהלה וועדות
Board and Committees

בעלי עניין
Stakeholders

YOU!
אתם!

92
2 Platinum

1 Silver
5 Bronze
84 Green

 

נעמי צור, יו"ר
רצ'רד קורמן
אהוד זיו

קרול גולדברג
שושנה שינר
קרן דון

ראובן שוורץ
דוד צוובנר

 
וועדת ביקורת:
איילת רוזן

ראובן הרמתי
 

 תמנע רז
בת-אל ספיבק
אסתר ציון א-תן

ענת כהן
ג'קלין רוז

 
 

הוועדות שלנו הפכו
לפרוייקטים שבהם
מעורבים בעלי עניין

רבים.
 

Our committees
have evolved

into projects in
which many of

our
stakeholders are

involved.
 
 

מהאוניברסיטה
העברית ותוכניות
שנתיות של

סדוטנדים ונוער
מחו"ל.

 
Through the

Hebrew
University and
other gap year

programs. 
 
 



 עדכון בעלי עניין ותורמים 2021
Stakeholders, Friends and Donors Update 2021

Estate of Shirley Leibowitz z"l
Lisa and Maury Friedman
Foundation

92 Stakeholders
10 Friends
Donors:

 

קרן עזבונות
קרן קיימת לישראל

עיריית ירושלים

 92 בעלי עניין 
10 ידידים
תרומות:



סיכום פעילות 2020 ותכניות 2021  
אישור הדוח הכספי שנערך על ידי רו"ח

מאיר שקד לשנת 2020. 
אישור הדוח המילולי של העמותה ל 2020 

הצגת דוח ועדת הביקורת 
בחירת ועד או אישור המשך כהונה של

הוועד הנוכחי
אישור מורשי חתימה 

אישור ועדת הביקורת 
אישור המשך עבודה של רו"ח שקד 

דיון בין החברים על כיווני פעילות של הקרן
ואישור מינוי ועדות 

אסיפה כללית פורמלית
 

Summary of 2020 & Report on 2021  
Approval of Financial Report 2020,
prepared by accountant, Meir Shaked 
Approval of Written Report 
Report from Audit Committee 
Election of Board or Confirmation
Current Board. 
Confirmation of Audit Committee 
Confirmation of Continuing employment
of Meir Shaked 
Stakeholder discussion: Future directions
and appointment of committees. 

Formal Procedures

 



ממשיכים הלאה - שיח פתוח 
 Looking ahead - Open Discussion



תודה רבה
Thank You


