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 בישראל ובפלסטין"אנרגיה וצדק נשים מובילות יוזמת  –פרויקט "אקלים של תקווה 

" وفلسطين بإسرائيل  والعدالة الطاقة أجل من نساء قياديات ومبادرات – األمل مناخ  مشروع   "

 
 נשים מובילות יוזמת אנרגיה וצדק בישראל ופלסטין".  –להלן מידע על הפרויקט "אקלים של תקווה 

 
האגודה לצדק סביבתי רואה בכם שותפים לדרך, מודה לכל התומכים והמשתתפים בהצבעה, ונשמח  
ותר לשתף פעולה עם קבוצות הנשים והתושבים בקהילות וביישובי החברה הערבית למען סביבה צודקת י

 . ופתרונות אנרגיה בקהילה
 

 נשים מובילות יוזמת אנרגיה וצדק ישראל ובפלסטין"  –"אקלים של תקווה 
 

  :כותרת היוזמה
 

במסגרת תחרות "פתרונות אקלים הטובים ביותר" של  היוזמה הזו נבחרה ע"י ועדה בינל"א
האיחוד האירופי ונכללת ברשימה הסופית של היוזמות הראויות ביותר.  הבחירה ביוזמה 

בספטמבר  24תתבצע ע"י הציבור בהצבעה באינטרנט שתהיה פתוחה לציבור בין התאריכים 
 בלינק המופיע למטה.   2018באוקטובר  15ועד 

עה האינטרנטית יש להירשם באתר האינטרנט. הפרטים מופיעים בלינק כדי להשתתף בהצב
 למטה.   

 תחרות 
"פתרונות אקלים הטובים 

 ביותר"
Best Climate Solutions 

  log inSign up orיש להירשם באתר התחרות:  (1
-https://www.bestclimatesolutions.eu/solution/climate-ofהפרויקט המוצע:  (2

hope-women-lead-energy-justice-in-israel-and-palestine/ 

 
  2בעמ' הסבר )*( 

 לינק להצבעה באינטרנט
 

 
 פסולת            

  :תחום פעילות
  

 הצגת הפרויקט במשפט אחד:  "אקלים של תקווה לאזור המזרח התיכון" 
 

מיועד להיות מבוצע ע"י שתי  "נשים מובילות יוזמת אנרגיה בישראל ובפלסטין"הפרויקט 
קבוצות של נשים פלסטיניות, האחת בישראל )ביישובי החברה הערבית במרכז הארץ( 
והשנייה בפלסטין. הפרויקט שם לו למטרה להתמודד עם הפסולת האורגנית הביתית 

 למשאב אנרגיה. והפיכתה 
 הפרויקט יכלול שני שלבים עיקריים: 

תכנית לימוד והדרכה לקבוצות הנשים להעלאת המודעות לנושאי אקלים, אנרגיה, שמירת  .1
 הסביבה ויכולת להוביל שינוי בקהילה.

גז( מפסולת אורגנית -תכנית ליישום פתרונות כלכליים לפסולת בדרך של ייצור גז בישול )ביו .2
 במשקי הבית ביישובים.   

3.  

  :תיאור
 

www.facebook.com/AEJI2012  *** office@aeji.org.il *** 052-3554737 פרטי קשר 

 

                                                 #BestClimateSolutions               #Climate_of_Hope_ME 

 

https://www.bestclimatesolutions.eu/sign-up-login/
http://www.facebook.com/AEJI2012
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 הסבר על ההצבעה:

 

  קריטריונים. ומדורג לפי ארבעה כל פרויקט נבחן 

  הכי גבוה( 5) 5 -ל 1כל קריטריון ניתן לדרגו בין. 
 

 : , והסבר בהקשר הפרויקטהקריטריונים
 

Criteria: קריטריון: 

viability  חיוניות 

innovation (at the technological, social, or 
organizational level); 
 

ם בהיבט חברתי גחדשנות 

 וקהילתי

 

expected/observed impact; 
 

הערכת תוצאות , נראות 

 התוצאות 

scalability   מדרגיות 

 


