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ועידות
האקלים

האזוריות

ירוק בפנים ובחוץ
אירוע הסיום של ועידת האקלים האזורית של ירושלים ומטה יהודה

מעל 20 סיורים וסדנאות ברחבי העיר והאזור
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2. מטיילים ומנקים ביער ירושלים
שעה: 10:00 

נקודת מפגש: יער ירושלים, מתחת לכניסה ליד ושם 

איש קשר: אניטה, טל': 054-5748222 | 050-8855651

״פלסטיק-פרי ירושלים״ - הקבוצה נולדה בתל אביב לאחר יוזמת ניקיון החופים. 
הסניף הירושלמי מארגן אירועי ניקיון בפארקים וביערות בהשתתפות תנועות 

נוער, בתי ספר, משפחות ובוגרים, במטרה חינוכית להמעיט בשימוש בפלסטיק, 
ודרך העשייה להעלות את המודעות בנושא ולשכנע את הציבור להפחית בשימוש 

בפלסטיק ובכלים חד-פעמיים.

1. היער העירוני בירושלים - מצבם 
ועתידם של העצים בעיר 

שעה: -10:00   
נקודת המפגש: גן סוקולוב, רחוב סוקולוב, 

טלביה
 איש קשר ומדריך: ישראל גלון, 

טל: 050-6241556          

״שומרים על העצים בירושלים״ - אזרחים 
ירושלמים המודאגים ממצב העצים בעיר 

ופועלים למען שימורם. עוקבים בהתמדה אחר 
רישיונות כריתה שהעירייה מפרסמת ומגישים 

ערעורים לפי הצורך. פעילים בקבוצות דיון 
ובקשר עם העירייה במטרה לשמור ולשפר את 

מצב העצים בעיר.

	. מצפה נפתוח - החיבור בין 
משבר האקלים לבין אובדן 

המגוון הביולוגי וחוסן קהילתי
שעה: 9:30

נקודת מפגש: גן הקיפוד, דרך החורש 
90, רמות, ירושלים

 איש קשר: רחל אדם, 
טל': 058-4367399  

״רמות למען הסביבה״ - עמותה 
ירושלמית הפועלת להגנה על המגוון 

הביולוגי בעיר, במטרה לחזק את 
החוסן העירוני של ירושלים ולשם 

מזעור השפעת משבר האקלים על 
העיר. בשנים האחרונות עיקר פעילות 
העמותה ממוקדת בהגנה על  מצפה 

נפתוח כשטח ירוק ואתר טבע מספר 1 
בירושלים. 



4. גינת מוזיאון הטבע - מקום 
קסום שמנגיש ומסביר קיימות 

עירונית
שעה: 11:30  

נקודת מפגש: בכניסה של מוזיאון 
הטבע, רח' מוהליבר 6

מדריך: ד"ר יבגני רזניצקי

	. בעלי חיים שנכחדו או בסכנת 
הכחדה 

שעה: 12:00
נקודת מפגש: בכניסה של מוזיאון 

הטבע, רח' מוהליבר 6
מדריכה: ד״ר מיכל מוטרו 

6. דבורת הדבש ותפקידה 
בטבע

שעה: 12:30
נקודת מפגש: בכניסה של מוזיאון 

הטבע, רח' מוהליבר 6
מדריך: ד"ר יבגני רזניצקי

	. מצילים את העצים בירושלים 
שעה: 13:00

נקודת מפגש: בכניסה של מוזיאון 
הטבע, רח' מוהליבר 6

מדריך: ישראל גלאון | איש קשר: פפה 
אללו, טל': 050-5511918

״מוזיאון הטבע בירושלים״ מושך אליו 
אוהבי טבע מכל ירושלים, הארץ והעולם 

- מקום אותנטי ואהוב מאוד. המקום 
מאפשר לילדי ותושבי ירושלים ללמוד 

נושאי טבע וסביבה בצורה חוויתית 
ומהנה. במקום יש כוורת לימודית 

ייחודית, המאפשרת לצפות ולחקור את 
חיי הדבורים, חדר רדייה בו לומדים 

כיצד רודים דבש, פינת חי מקסימה בה 
הילדים והילדות יכולים/ות ללמוד על 
בעלי החיים ולשמוע סיפורים מרגשים 
על אורח החיים שלהם, אוסף זואולוגי 
מרשים ביותר בהם, האריה והלביאה 

אותם המוזיאון קיבל מראש העיר 
לשעבר, ֶטִדי קוֶלק. פעילויות חוויתיות 

ברפואה טבעית, טיפול באמצעות בעלי 
חיים, גינה קהילתית ועוד.

	. עצי זית בני מאות שנים בחצר האחורית של ארמון הנציב וצור באהר
שעה: 10:00 | נקודת מפגש: רח׳ אבנר גרשון, 13

מדריכה: צהלה דבש | איש קשר: ורד שריקי טל': 054-5993539

״הוועד לשימור עמק הזיתים״ - ״עמק הזיתים- נחל דרגה״ אתר טבע עירוני מספר 76. ואדי יפיפה 
ניצב בין צוהר בהאר לבין ארמון הנציב. כשמו כן הוא - עמק השלום, האחווה והדו קיום. פזורים בו עצי 
זית המכונים "זיתון רומי", אשר לפי המסורת מהתקופה הרומית, לצד עצי שקד מדהימים בפריחתם. 

בחורף, מתכסה המקום בשמיכה ירוקה ונראה כגן עדן. באביב עצי השקד פורחים וממלאים את 
המקום בשיר נפלא. בקיץ המקום נראה כמו נווה מדבר, וצבעם ירוק העד של עלי הזית בולט על רקע 

עורה החשוף של האדמה. רועים ועדריהם, מוסקי זיתים ומטיילים הם חלק מההווי הייחודי של המקום. 



	. הארמון אשר על הרכס
שעה :10:00   

נקודת מפגש: רח' אבשלום חביב, מול 
מס' 108.  מיצפתל, תלפיות מזרח, 

גבעת האנטנות
מדריך: גדי דהן, טל': 052-3854740

"ועד פעולה לשימור רכס ארמון 
הנציב" - תושבי ארמון הנציב, אשר 

רואים ערך רב בשימור ערכי המורשת, 
הטבע והשטחים הפתוחים של הרכס 

ושל האזור כולו.

10. יער כחומת מגן מהמדבר
שעה: 8:30

נקודת מפגש: רח' אליאך 6 ליד בית 
הכנסת ״אור ניסים״

 איש קשר: חנה שוורץ, 
טל: 02-5361326 | מדריך: יוסי שפנייר

"יער מיר - למען הסביבה והאדם" 
- תושבי שכונת קמניץ בנווה יעקב 

פועלים יחד עם תושבי פסגת זאב להגן 
על יער מיר, יער נטע אדם של קק"ל, 

שמעניק חיץ של טבע ובריאות בין 
תושבי השכונה לבין המדבר.

11. איך קמפינג עירוני יכול למנוע את משבר האקלים?
שעה: 10:30 

נקודת מפגש: מרכז כלל, רח׳ יפו 97, על גג הבניין
מדריך ואיש קשר: מתן ישראלי | טל': 052-4678155

״מוסללה״ היא קהילת יוצרים.ות חיה, נושמת ופועלת מתוך הרבגוניות הירושלמית. 
מטרת הארגון לעודד ולהצמיח חברה מקיימת וגמישה, רגישה ומחברת ברבדים 

שבין אדם לעצמו, בין אדם לקהילתו ובין אדם לאדמה. מוסללה מהווה חממה 
ובית ליוזמות במרחב שבין אמנות, חברה וקיימות. פועלים מתוך אמונה בכוחה של 

האמנות והיצירתיות להביא לשינוי בר-קיימא.

12. קומפוסט עירוני האם זה 
אפשרי?

שעה: 10:00
נקודת מפגש: המשתלה בניות  -יהודה 

בורלא 1, גדר הגן הבוטני
 איש קשר ומדריך : יותם 

טל': 054-6650187

"מהפח ירוק", פרי עשייה משותפת של 
עיריית ירושלים - אגף תברואה, המשרד 
להגנת הסביבה והמינהלים הקהילתיים 

בעיר הינו מודל ראשון מסוגו, המעודד 
תושבים בעיר להפריד שאריות מזון 

)אשפה רטובה( ליצירת קומפוסט 
ֶנת(, בבנייני מגורים מרובי דיירים,  ֹשׁ )ְדּ
בבתים פרטיים, במוסדות ובבתי ספר. 



	1. סדנת סטיילינג יד שנייה
שעה: 10:30

נקודת מפגש: חנות הבוידעם, רחוב 
צרת 15 )קרוב לקניון הדר, תלפיות(

 איש קשר: מיקול ניצא 
טל: 054-4962545

מדריכה: נחמה סקולר

"הבוידעם" היא רשת של חנויות יד 
שנייה, שמטרתן להוות שיקום תעסוקתי 

לאנשים עם רקע של בריאות הנפש, 
כולל ליווי במציאת משרה בשוק החופשי 
לאורך זמן. אפשר למצוא מגוון רחב של 

בגדים ואביזרים לכל הטעמים והגילאים, 
כולל מותגי וינטג', כלי בית ועוד. 

	1. סיפורה של גינה קהילתית 
שעה: 10:00

נקודת מפגש: נתיב זהרה 4
מדריך : דן קרומה טל: 054-4644694

איך קמה הגינה הקהילתית בנתיב 
זהרה? סיפורו של תושב שמחליט לשפר 

את סביבת הרחוב שלו, ולאט לאט 
נבנתה קהילה סביב הגינה.

16. מרפא מן הזית 
שעה: 11:00

נקודת מפגש: גן סוקולוב, רח׳ סוקולוב, 
 טלביה | איש קשר: אלישבע כהן 

טל': 054-5317503  
גינה קהילתית בטלביה 

14. תכירו את עמק הצבאים
שעה: 10:00

נקודת מפגש: בכניסה הראשית, ליד 
מרכז המבקרים

מדריך: יוסי כהן, טל': 02-9927699

"עמק הצבאים - פארק טבע עירוני 
בירושלים" - עמק הצבאים, פארק טבע 

עירוני ראשון בישראל, נפתח לציבור 
ב-2015. הוא מהווה גוף קולט למי 

הנגר בחורף, מרחב של מגוון ביולוגי, 
בית גידול לח לציפורים ודו-חיים ועוד 
מאפיינים התורמים להתמודדות עם 

משבר האקלים. הצבאים המקסימים 
מסתובבים חופשיים בין המטיילים, אבל 

יש להם גם חלקה פרטית, שם אסור 
למבקרים להיכנס…..

	1. סיור בשוק הסיטונאי - 
בעקבות השליש האבוד 

שעה: 10:00
נקודת מפגש: בכניסה לשוק הסיטונאי 
רחוב השוק - סימטה בסוף רח' עקיבא 

אזולאי, גבעת שאול, במדרכה ממול 
לבוטקה של השומר

 אחראית: אביגיל קופרמן 
טל' :054-6565082  

מה עובר על הירקות והפירות שלנו עד 
שהם מגיעים לצלחת שלנו? מאיפה הם 

מגיעים, מה זה אומר ריכוזיות בשוק, 
למה שפע פוגע באיכות המזון שלנו 

ואיך זה מוביל לזריקת כמות גדולה מדי 
יום לפח. נסתובב בין המשטחים ונכיר 

את מחסן מצילות המזון והפעילות כולל 
הבניין החדש שעובר שיפוצים בימים 

אלה. 

״מצילות מזון״ עובדות בשוק הסיטונאי 
גבעת שאול מדי שבוע במיון והצלת 

ירקות בדרכם לפח, ושילוח למרכזים 
קהילתיים שם זה יגיע למשפחות מרקע 
סוציו-אקונומי נמוך בכל רחבי ירושלים.



	1. סיורים קצרים באתר טבע בו 
שרידי אמת המים החשמונאית

שעת הפעילות: 10:00
נקודת מפגש: עץ החרוב - פארק נחל 

דרגה הר חומה 
 מדריך: אסנת אלך 

טל': 054-55822625
פארק מטרופוליני נחל דרגה 

	1. רכס לבן/ מצילים את הרי ירושלים
שעת פעילות: 9:00

 נקודת מפגש: תחנת דלק צומת אורה | מדריך: יונתן לביא 
איש קשר מיה לורנסי סטאר טל': 054-3065571

הסיור של שעה וחצי ברגל לעין לבן 

"מצילים את הרי ירושלים" פועלים כנגד תוכניות בניה הרסניות ולמען הקמת 
גן לאומי "הרי ירושלים ומעיינותיה", לשמירה על הבריאות והרווחה של תושבי 

מרכז הארץ.

 20. תכירו את יער הר נוף 
שעה: 10:00-12:00

נקודת מפגש: בכניסה לחלקה 
הצמודה לגני ילדים ברח׳ הרב שאול 

אבן דנן 24, הר נוף, ירושלים
מדריך ואיש קשר: יצחק יזרעאלי, טל': 

 052-2603120

"מצילים את יער הר נוף" - תושבים 
פועלים להציל 18 דונם עם אלף עצי 

יער, כנגד תכנית בינוי מפלצתית 
לקריית חינוך חדשה עם עשרה מוסדות 

ו 40 אלף מ"ר בינוי. בסיור תלמדו על 
חשיבות שימור היער, ונזמין אתכם 

לחתום על התנגדות לתכנית הבינוי. 



21. מפגש משפחות עם סיפור 
הגינה מלווה בשירים, פעילות 
לילדים ופיקניק קהילתי בגינה

שעה: 12:00-14:00   
נקודת מפגש: רחוב רינגלבלום מול גן 

העץ 
 האחראית: אסתר ציון אתן, 

טל: 054-6787098

״גינה קהילתית תה-אטרון בוסתניה״ 
בוסתניה נמצאת על התפר בין שכונות 

גנים ויובלים, בלב חורשת החרובים 
בואדי שעתידו להתפתח לפארק רובעי. 

המקום נוסד ע"י חברי התיאטרון 
החברתי משו משו ב2009, ומכילה 

במה, אמפיתיאטרון קטן ומטבח נגיש, 
ומסביב שטח פתוח עם פינות קסומות, 

צמחי תבלין וערוגות ירקות. בגינה 
מתקיימים במשך השבוע ימי גן, ולאורך 

השנה פעילויות שונות עם אוכלוסיות 
מגוונות מכל הגילאים. הגינה מתוחזקת 

על ידי הקהילה בחסות הגינות 
הקהילתיות וקרן ירושלים ירוקה.




