
וסביבה   מגדר  
Gender and Environment 

 סקירת פעילויות האגודה לצדק סביבתי בישראל
Review of AEJI Activities 



מהווה את אחד היעדים המרכזיים " סביבה ושוויון מגדרי, נשים"נושא 
הנושא משולב בשלושת תחומי  . שהאגודה לצדק סביבתי הציבה בפעילותה

 :  הפעילויות העיקריים של העמותה
מחקר ופיתוח כלים להתמודדות עם מטרדים סביבתיים ובכלל זה יוזמות .1

חשיפה לחומרים , פיתוח מדדים לחוסן קהילתי מול משבר האקלים, תכנון מגדרי
 ;מסוכנים לבריאות ועוד

ובכלל זה השתתפות בדיונים , מדיניות לצמצום אי השוויון הסביבתי קידום . 2
קידום חקיקה בנושא הגנה  , בכנסת בוועדה למעמד האישה ושוויון מגדרי

לקבוצות עובדים מוחלשות חשיפה במקומות העבודה למפגעים סביבתיים כמו 
 .  הניקיון ועוד( עובדותבעיקר (אוכלוסיית עובדי 

האגודה קיימה . שטח המיועדת להעצמת קבוצות אוכלוסייה מודרותפעילות . 3
קיימה סיורים מקצועיים בהשתתפות  , סדנאות לנשים ביישובי החברה הערבית

אדריכל נוף ומתכננים לקידום תכנון מרחב ציבורי גם על בסיס אפיון הצרכים 
בהתאמה לצרכי שיתוף  , המגדריים בחברה מסורתית כפארק נפרד לנשים

 . , הציבור בתהליכי קבלת החלטות ברמה הארצית והמקומי
 

כמו כן האגודה לצדק סביבתי חברה בפורומים בינלאומיים  ושותפה ביוזמות  
בינלאומיות המפנים את תשומת הלב לנושא השוויון המגדרי כחלק מתפיסה 

 .רחבה של קידום מדיניות סביבה ואקלים וזכויות אזרח
 

נשים  'פעילויות בתחום את מגוון פרקים תיעוד מצולם הסוקר בראשי להלן 
פעיל מאז הקמתה מנחה ולוקחת חלק , שהאגודה לצדק סביבתי יזמה '  וסביבה

 . 2009 -ב
 
 

The theme "Women, Environment and Gender Equality" is one of the main goals 
that the Association for Environmental Justice has placed in its activities. The topic is 
integrated into the three main areas of the organization's activities: 
1. Initiatives for research and development of tools for dealing with environmental 
nuisances, including gender planning, development of indices for community 
resilience in time of climate change, exposure to hazardous materials for health and 
more; 
2. Advance policy to reduce environmental inequalities, including participation in 
Knesset at  the committee for women status and gender equality on the 
Environment Day, advance of legislation on the protection of disadvantaged groups 
of workers that expose to environmental hazards such as Cleaning (mainly female) 
workers, and others. 
3. Field activity at is intended to empower population groups that are socially 
excluded. AEJI held workshops for women in Arab society, conducted professional 
excursion with the participation of landscape architects and planners to raise, 
advance and act for implementing of planning of public space, based on the 
characterization of gender needs in a traditional society as a separate park for 
women. 
 
In addition, AEJI is member in international forums and participates in international 
initiatives that draw attention to the issue of gender equality as part of a broad 
concept of advance environmental, climate and civil rights policies. 
 
The following is a photographic documentation, which reviews variety of activities in 
the field of 'Women and Environment' that the Association for Environmental Justice 
has initiated, guided and takes an active part since its establishment in 2009. 

Women, Environment and Gender Equality  סביבה ושוויון מגדרי  , נשים 



Engaged Society    

Workshop on “Health , Women and  Community” 
in frame of ‘Green Vision and Environmental 
Governance’ project in the  Arab localities (2010-
14). The workshop was held with cooperation of  
the governmental unit - Towns Association for 
Environmental Quality in Southern Triangle 
region, with participation of women who work at 
the education system, representatives of local 
council, local residents.                                                                               
Photo: Kafr Bara, June 2012. 

במסגרת  "נשים וקהילה, בריאות "סדנא בנושא
ביישובי  ' חזון ירוק ומשילות סביבתית'פרויקט 

הסדנא התקיימה  (. 2010-14)החברה הערבית 
בשיתוף איגוד ערים לאיכות הסביבה משולש 

ולקחו בה חלק נשים העובדות במערכת , דרומי
,  ההוראה וממלאות תפקידים ברשות המקומית

.                                                   תושבות מקומיות
 .2012יוני , כפר ברא :תמונה

 קהילה מעורבת 



Engaged Society –  
Public Participation as Model of 
empowerment women  

התקיים תהליך שיתוף הציבור בתכנון   2013-15בין השנים 
היישוב  . וליה'לג'סביבתי שיזמה אגודה לצדק סביבתי ביישוב ג

אקונומי של הרשויות  -וליה מדורג באשכול הסוציו'לג'ג
ללא תשתיות סביבתיות  , (10מתוך ) 3המקומיות בישראל  

ללא שבילי הליכה  , מתאימות כאיסוף אשפה ביתית באופן סדיר
ונעדר מרחב פתוח וחופשי המותאם לצורכי  , בטוחים לילדים

האגודה יזמה הליך של אפיון הצרכים  .  אוכלוסיית הנשים
ובסיוע של אדריכלית הנוף תמר , הסביבתיים של האוכלוסייה

קיימנו הליך שיתוף ציבור בפורמט של שולחנות עגולים   לנדמן
ובהשתתפות דומיננטית של  , בהשתתפות בעלי עניין שונים

נוסף על תהליך הלמידה  . נשים תושבות הכפר ומועסקות בו
תוכנן המרחב הציבורי של , ורכישת מיומנויות של שיתוף ציבור

חטיבת הביניים היחידה ביישוב  לטובת התלמידים ולשימוש  
,  האוכלוסייה המקומית כמקום מפגש לעריכת אירועי סביבה
טיפוח גינה קהילתית וכמודל למרחב פתוח יישובי שקודם  

.                                                                    בשיתוף של קהילה מקומית 
    .   וליה'לג'ג,  2013מרץ , Iשולחן עגול  :תמונה

Between the years 2013-15, the Association for Environmental 
Justice initiated a process of environmental planning with 
participation of the public in the community of Jaljulia. The 
village of Jaljulya is ranked in the socio-economic cluster of the 
local authorities in Israel (3 out of 10), with no suitable 
environmental infrastructure such as regular garbage collection, 
no safe walking trails for children, and no open and free space 
suited to the needs of women. AEJI initiated the process of 
characterizing the environmental needs of the local population, 
and with the assistance of landscape architect Tamar Landman 
we conducted a public participation in the format of round 
tables with the participation of various interested parties, with 
the dominant participation of women residents of the village 
and employed there. In addition to the learning process and the 
acquisition of public participation skills, the public space of the 
town’s junior high school was designed for the benefit of the 
students and the local population as a gathering place for 
environmental events, community garden cultivation and as a 
model for an open space for the local community.                                                                                          
Photo: Round Table I, March 2013, Jaljulia. 

  –קהילה מעורבת ומשפיעה 
שיתוף הציבור בהליכי תכנון כמודל  

 להעצמת נשים 



Greenhouse Model of activity - Community, Environment, Governance    
Planning the first park designated for Women  

The activities of the Association for Environmental Justice are 
held in the Arab communities in the multi-channel model of a 
greenhouse structure, KeSeM- an acronym in Hebrew for 
Community, Environment and  Governance. One of the main 
channels is to advance women's involvement in decision-
making processes at the municipal level in planning and  
environment ,with the participation of various stakeholders, 
including landscape architect, The Towns Association for the 
Environmental Quality in the Southern Triangle, the members 
of the Women's Council in Kfar Kassem, AEJI’ board members . 
The excursion led to process of planning  the open area 
o(photo) for local women's sports activities.                                                
Photo: Women's Council members in Kfar Kassem and AEJI Board 
member  Dr. Sarah Ozacky-Lazar, February 2014. 

פעילות האגודה לצדק סביבתי מתקיימת ביישובי החברה  
בתהליך  , ערוצי במבנה חממה-הערבית במודל עבודה רב

אחד הערוצים  .  משלמ, ביבהס, הילהק – ם"קסשהוגדר 
המרכזיים הוא קידום מעורבות נשים בתהליכי קבלת החלטות  

במסגרת זו יזמנו  . ברמה המוניציפאלית בתחומי תכנון וסביבה
, בהם אדריכל נוף, סיור שטח בהשתתפות בעלי עניין שונים

חברות מועצת , איגוד ערים לאיכות הסביבה משולש דרומי
.  חברי הנהלה של האגודה לצדק סביבתי, הנשים בכפר קאסם

כגינה ציבורית  , הסיור הוביל לתכנון השטח הפתוח בתמונה
.                                                                                                 לפעילות ספורט לנשים

חברות מועצת הנשים בכפר קאסם וחברת הנהלת האגודה  :תמונה
 .  2014פברואר , לזר-אוסצקיר שרה "לצדק סביבתי ד



International Gathering – Glocally Initiatives  

The Association for Environmental Justice participated in the 
Anna Lindh Mediterranean Conference. Five women 
participated in a session that dealt with the development of a 
green economy for the Mediterranean region as a sustainable 
area, among them Dr. Sarah Ozacky-Lazar (second from left at 
the photo) , member of the AEJI board .                                                     
Photo: Women's Panel, EuroMed Conference Marseille, April 
2013 

האגודה לצדק סביבתי השתתפה בכנס הים התיכון של קרן אנה  
שעסק בפיתוח  חמש נשים השתתפו במושב .  2013בשנת  לינד

ר שרה  "בהן ד, אזור הים התיכון כאזור בר קיימאכלכלה ירוקה למען 
 .   חברת הועד המנהל של האגודה לצדק סביבתי, לזר-אוסצקי
   2013אפריל , מרסיי EuroMedכנס  :תמונה



Local events , Global Perspective 

AEJI participated at steering committee of 
the “Environment, Women, Films” - special 
session at the  International Women Films 
Festival.  Dr. Sarah Ozacky-Lazar, AEJI 
board member participated on special 
session on The Noble peace prize Laurette  
Maatai Wangari, April 2012.  

האגודה לצדק סביבתי השתתפה בוועדת ההיגוי של 
סרטי נשים וסביבה במסגרת הפסטיבל הבינלאומי 

ר שרה  "ד, חברת הנהלת האגודה. 2012לסרטי נשים 
לזר השתתפה במושב דיון מיוחד שהוקדש  -אוסצק

זוכת פרס  , מקניה ונגארי מאתאיי' לדמותה של הגב
 .  נובל לשלום על פעילותה למען הסביבה באפריקה



Women empowerment for 
leading environmental change in 
the Community  

בתהליך העבודה שיזמנו ובהם הפרויקטים ממשל וסביבה וקהילה מעורבת בקרב החברה  
 . מיפינו את אוכלוסיית הנשים כבעלת פוטנציאל להוביל שינוי משמעותי ביישובים -הערבית 

ופיתוח תכניות עבודה  , קיימנו סדרת אירועים ומפגשים לבחינת הידע הקיים 2016בשנת   
  :בין האירועים שקיימנו. בתחום בשיתוף נשים מתוך הקהילה

מפגש עם קבוצת סטודנטיות להוראה המתעתדות ללמד מדע וסביבה בבתי ספר ביישובי  •
 (.  תמונה שמאלית) 2016יוני יום הסביבה , הערבים

פאנל דיון על חזון העיר הערבית הירוקה בהנחיית אשת תקשורת בכירה במדיה בשפה  •
'  הגב, קאסם ובהשתתפות מנהלת עמותה למען נשים באזור ואדי ערה אימאן' הגב, הערבית

 (.2016יולי ) כנעאנהאמנה 

סיור של תושבות היישובים במשולש הדרומי במבנה הסביבתי החדשני בבית הספר פורטר •
 (.    ימין)ללימודי הסביבה באוניברסיטת תל אביב 

In the work process AEJI initiated, including Environmental governance and Engaged community 
among Arab society, we have characterized the women population as having the capacity to lead a 
significant change in the communities. 
 In 2016 we held a series of events and gatherings to examine the prevailing knowledge and develop 
work plans in the field with cooperation  of women within the community. Among the events we 
held: 
• Meeting with a group of female students who are planning to teach science and the 

environment in schools in the Arab communities, held on Environment Day June 2016 (left 
photo). 

• Panel discussion on the vision of the green Arab city, moderated by a senior media woman in the 
Arabic Media channel , Mrs. Iman Qassem and with the participation of the director of a 
women's association in the Wadi Ara region, Mrs. Amana Kanana (July 2016). 

• A studying-tour of local residents in the southern triangle was held in the innovative 
environmental structure at the Porter School of Environmental Studies, Tel Aviv University 
(right). 

העצמת נשים והובלת שינוי סביבתי 
 בקהילה  



Selected of Sources of Information of AEJI activities     מבחר מקורות מידע פעילות האגודה לצדק סביבתי 

Title/ Sub title  Hebrew / English  

 מתווה לתכנית אסטרטגית למדיניות  , מיפוי מקורות מידע , מפגש מומחים  :סיכום תהליך העבודה  -ח פרויקט סיכונים סביבתיים ואוכלוסייה בישראל "דו  .1
   2012,  האגודה לצדק סביבתי, לוסקירונית ,  מילמןגיא , כרמית לובנוב :עריכה

Hebrew 

Environmental Risks and Population in Israel Report - Outline for Strategic plan for Policy - Summary of work process: experts meeting, Mapping of information resources. Editing: 
Carmit Lubanov, Guy Milman , Ronit Luski, Association of Environmental Justice in Israel,  2012 

Note:   Please note to Chapter C, p. 20: mapping of information sources- Gender, Age and Ethnicity  

Link  AEJI web-site, Environmental Risks library  

  : 2016ביוני  7, לרגל יום הסביבה בעולם, סלימאן-תומא עאידהכ "בראשות ח, דיון מיוחד בוועדה למעמד האישה ושוויון מגדרי בכנסת -אקלים ושוויון מגדרי   .2
   ".אגודה לצדק סביבתי חשפה בדיון הוועדה פערים אדירים בשטחים ציבוריים פתוחים בין אוכלוסיות שונותה"הודעה לתקשורת 

Hebrew 
 

Climate and Gender Equality , special session at the Committee for women status and gender equality, Knesset , on the World Environment Day 2016. 
Press release by the Head of the committee Member Knesset Aida Thoma-Salimann: “Association for Environmental Justice revealed in the discussion of the committee huge gaps 
between different population groups concerns municipal open space”, 7th June 2016.  

Link  Knesset. Gov/Press release  Hebrew 

3.  Global Report on the Status of Legal Limits on Lead in Paint. By UNEP, WRI, The Access Initiative, 2016 
AEJI prepared the lead in paint – legal status report in Israel, Researcher: Raz Meltzer  Editor: Carmit Lubanov.  

English  

Link  UNEP web site reference  
 

4. International Call to Address Inequalities and Social Justice in Climate Policy (topwards Paris COP21 Climate convention), November 2015  
Adopted 28 September 2015 by Initiative for Equality (IfE) through a formal decision of the Board of Directors and the Board of Advisors. Members of the ad hoc committee drafting 
this statement include the following: Carmit Lubanov, Dr. Roberto Guimaraes, Dr. Kavya Michael,Dr. Richard Osaliya, Dr. Deborah S. Rogers, Bhola Bhattarai, Daniela Antons, Dr. 
Daniel Mathews .  

English  

Note:  The 1st paragraph of the call “Climate change affects people in very unequal ways, thus compounding inequalities” specifically address the women and girls needs in frame of climate 
justice new policy . 

Link Initiative for Equity  

http://www.aeji.org.il/sites/default/files/2012_story_files/aeji_environmental_risks_policy_outline_2012.pdf
http://m.knesset.gov.il/News/PressReleases/pages/press762016d.aspx
http://m.knesset.gov.il/News/PressReleases/pages/press762016d.aspx
http://m.knesset.gov.il/News/PressReleases/pages/press762016d.aspx
https://web.unep.org/chemicalsandwaste/sites/unep.org.chemicalsandwaste/files/Status of Limits-Lead-Paint-2016 Report-Final.pdf
http://justeco.blogspot.co.il/2015/11/initiative-for-equalitys-15-nov-2015.html


Join us for Climate Justice, 
Environmental Justice, Gender 
Equality activities 

 הצטרפו אלינו למען  
צדק סביבתי , צדק אקלימי 

 ושוויון מגדרי  

www.AEJI.org.il 
 
www.facebook.com/AEJI2012 
 
aeji@013Net.Net 
carmit@aeji.org.il 
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