
 
 

 : היום העולמי להגנה על שכבת האוזון9/61
 יום הגברת מודעות לשכבת האוזון וחשיבותה.

 למידע ורעיונות לפעילויות:
http://ichut.macam.ac.il/ozon.html 

 

 : יום ניקיון בינלאומי 9/61
 

 : יום אוקיינוס בינלאומי 9/61
 

 ניקוי העולם:19-71\9  
 
 : יום ניתור המים העולמי.91\1
 

 : יום התחבורה הציבורית 9/61
 

 : יום אפס פליטות99\1
 

 יום ללא מכוניות:  9961
 

 : יום ניקיון חופים9/61
 
 : היום העולמי לבריאות וסביבה./9\1
 

 היום העולמי לנהרות.:  16/19
 

 בעלי החיים יום זכויות  4/10 :
 

 העולמי לסביבת המגורים הטבעית. : היום/\/9
 

 : היום הבינלאומי להפחתת אסונות טבע.1\/9
 

 : יום מזון עולמי /9/69
 

 .: יום התחבורה הציבורית /9/69
 

  : היום הבינלאומי למכולות אקלים.92\/9
 

 : היום הבינלאומי למניעת ניצול הסביבה במלחמה ובקונפליקטים חמושים./\99
 

 .של המשרד קולות קוראים חדשים. לידיעה: עולים לאתר  9/699
 

 : יום הדיג העולמי.99\99
 

 שבוע הפחתת הפסולת: שבוע אחרון בנובמבר.
 

 יום הקרקע העולמי. -/\99
 

 יום ההר.-99\99
 

http://ichut.macam.ac.il/ozon.html
http://ichut.macam.ac.il/ozon.html


 
 יום הניקיון הבינלאומי

 (9.99.9/99ב  –תשע"ב  –מצוין ע"י קק"ל במהלך חודש נובמבר בתאריכים משתנים. )השנה 
 

  -ראלשאו מחברת קלין אפ י   http://www.kkl.org.il/kkl 6 הניקיון ניתן להשיג מקק"ל ציוד לימי
http://www.cleanupisrael.org.il/index.asp   

 
 כנס צפרות -)בתחילת חופשת החנוכה( 699/

 -פרטים מידי שנה לקראת הכנס באתר החברה להגנת הטבע
http://www.teva.org.il6 

 

 במהלך ינואר: מפקד עופות המים בישראל
  -פרטים לקראת המפקד באתר רשות הטבע והגנים

parks.org.ilhttp://www.6 
 

 השבוע האחרון של חודש ינואר: ספירת הציפורים הארצית
 -פרטים על שבוע ספירת הציפורים הקרוב )תשע"ב( באתר הבא

_2012/counting_week_2012.htmhttp://www.yardbirds.org.il/calendar/birdwatch 

 

 (99\/) יום הנטיעות הבינלאומי בשאר העולם זה  בישראל-:ט"ו בשבט/9\9
 

 : יום מקווי המים הבינלאומי 969
 ידוע גם כ'יום הביצות' או 'יום רמסר'

ע"פ הגדרת ויקיפדיה: יום זה מציין את התאריך של חתימת 'אמנת בתי הגידול הלחים' הידועה 
, בעיר רמסר שבאירן שלחופי הים הכספי. נחגג לראשונה בשנת 9199בפברואר  9ר, בכאמנת רמס

9119. 
מדי שנה סוכנויות ממשלתיות, ארגונים לא ממשלתיים ואזרחים בכל רמות החברה מארגנים פעילויות 

שמטרתן להעלות את המודעות הציבורית לערכם של בתי הגידול הלחים. פעילויות ברחבי הארץ 
רצאות, סמינרים, טיולים, תחרויות אומנות לילדים, תחרויות סירות מפרש, ימי ניקיון ואף כוללות ה

 שידורים בטלוויזיה וברדיו.
 למידע נוסף:

494625,00.html-http://www.ynet.co.il/yaan/0,7340,L 
 

 יות : יום ללא קנ9269
 

 שלישי של חודש פברואר: הגעת הסיסים-שבוע שני
 אירועים ופרסומים לרגל הגעת הסיסים לישראל

 
 למידע והעשרה:

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%99%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%9D 
 
 רטונים בנושא:ס

Israel.aspx-he/Birding-http://www.birds.org.il/1002 
 

 יום חיסכון באנרגיה:  5 3/

 

 הלאומי ןיום הניקיו: /9/6
יום  –תשע"ב  – אדר ב'(. )השנה -מצוין בכל שנה בום ג' האחרון של חודש אדר )בשנה מעוברת

 (99././9הניקיון אמור לצאת ב 
בכל שנה יוצאים אלפי מתנדבים בארץ ובעולם לפעילויות ניקיון באתרים בסביבתם הקרובה או 

 חופים, חורשות, יערות, נחלים ועוד. -במקומות נבחרים כמו
לפעילות משותפת של עשרות אלפי משתתפים ביום אחד יש תהודה ועוצמה רבות ולכן רבה חשיבותו 

 של יום הניקיון.
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ובה רעיונות לפעילויות והסברים על יום  חוברתהחברה להגנת הטבע בשירות המשרד הנפיקה 
 הניקיון.

 

 )מרץ(. שבוע לאומי לחיות בר
 
 : שבוע ניקיון החופים .9\9-/
 

 : היום הבינלאומי לפעולה למען נהרות.92\/
 

 :  יום היער הבינלאומי //996
 מגוון פעולות כגון: נטיעת עצים,הדגשת הדחיפות בהגדלת "כיסוי ירוק". 

 

 : יום המים העולמי /996
, בכנס בריו דה 9119מ כמתבקש משמו, יום זה עוסק במים. היום נקבע ע"פ החלטה של האו"ם

ז'נארו. אונסק"ו, שיזמה את היום, מזמינה את המדינות החברות באו"ם לציין את היום כפי שמתאים 
 לכל מדינה.

 למידע ורעיונות לפעילויות:
negev.gov.il/kayamut/cp/homepage/waterlearn.htm-http://www.orianit.edu 

http://mada4school.com/madamaim.htm 
 

 בערב. //:/9שעה  :כדור הארץ :שעת 6/9/
 בארץ התאריך משתנה לפעמים במקרים של שבת6 חג וכו'.

(. באירוע זה WWFע"י הקרן העולמית לשימור חיות הבר ) שעת כדור הארץ היא אירוע המאורגן
מתבקשים בעלי בתים פרטיים ובעלי עסקים לכבות את האורות ואת שאר מוצרי החשמל הלא נחוצים 

 למשך שעה אחת במטרה להעלות את המודעות לשינוי האקלים ולתרום לשינוי.
rg.ilh.o-http://www.e6 

 

 הבריאות במערכת החינוך מתקיים שבועיים לפני חופשת הפסח שבוע -סוף מרץ
 

 שבוע איכות הסביבה במערכת החינוך מתקיים בשבוע שלפני חופשת פסח- סוף מרץ

 

 הבינלאומי יום הבריאות  : 7/4
 .9121 בשנתהבריאות העולמי נוסד ביום זה  ארגון

 

 : יום כדור הארץ הבינלאומי 9962
טרתו של יום כדוה"א הינה קידום המודעות להתחממות הגלובלית ולחשיבות החיסכון באנרגיה מ

 ושמירה על משאבי הסביבה. בכל שנה ישנו נושא מרכזי שונה ביום זה.
 
 

 : יום הציפורים הבינלאומי  6/9
. היום החל  9112למאי  2יום הציפורים  הינו כנראה הוותיק מימי הצפרות ונחגג כנראה מ 

    Charles Almanzo Babcockעל ידי 
נפוץ היום  /919שבמדינת פנסינבליה.  עד    Oil Cityשהיה מפקח על בתי ספר בעירה    

היום מתמקד בשמירה   יום שמירת העצים. בכל ארצות הברית ולפעמים הוא נחוג ביחד עם
 ומודעות לציפורים שסביבנו.

 
 http://www.holidayinsights.com/other/birdday.htmמידע נוסף באתר : 

 http://en.wikipedia.org/wiki/Bird_Dayוגם באתר: 
 
 
 

 . ייום נדידת הציפורים הבינלאומ://6
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 י הבנלאומי : יום המגוון הביולוג/996
 

 יום איכות הסביבה הבינלאומי:   5/6
אנשים מכל העולם התאספו והביעו את רעיונותיהם -ועידת שטוקלוהם )בירת שוודיה( 9199ב

 ודאגותיהם בנוגע לבעיות איכות הסביבה. 
 

 שבוע שני ביוני–שבוע רכיבה באופניים 
 

 : יום האוויר הנקי הבינלאומי/96
 

 העולמי: יום האוקיינוסים  /16
 יום הגברת מודעות לאוקיינוסים, לחשיבותם, למגוון הביולוגי שבתוכם וכו'.

 , ציד דולפינים,זיהום האוקיינוסים וכו'.םנושאים שאפשר לדבר עליהם ולבנות פעילות עליהם: לווייתני
 

 : יום הרוח הגלובלי/9\/
 

 : היום העולמי למלחמה במדבור ובבצורת.99\/
 
 אוכלוסייה.: היום העולמי  ל99\9
 

 יום הלוחמה הבינלאומי במדבור ובבצורת   :9969
 
 

 במהלך חודש יוני: עזיבת הסיסים 
 . אירועים ופרסומים לרגל סיום עונת הקינון ועזיבת הסיסים את ישראל

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


