
קרא/י עוד

הפורום לאופנה בתקיימא
הפורום לאופנה בת קיימא הוקם מתוך רצון לתת במה ולקדם
דיון ועשייה בנושאים הקשורים לאופנה וקיימות. אופנה שעושה
טוב לנו, לאלו שמייצרים אותה ולעולם. אופנה היא יותר מלבוש
בלבד הנועד לכסות את הגוף. היא נוגעת בתחומים רבים כמו
תרבות, כלכלה, חינוך, מדיניות ועוד. מדובר למעשה בדרך
חיים הכוללת העמקת חשיבה על עיצוב, צרכנות וקיימות.
בנוסף, היא קשורה לאתיקה חברתית וסביבתית, צרכנות

מודעת, שקיפות עיצובית ויצרנית, טכנולוגיה נאותה, תנועת
האיטיות, שימור מלאכות מסורתיות, זכויות בע"ח.

הפורום לאופנה בת קיימא הוא התארגנות של מומחים/ות
בתחומים שונים בתחום האופנה, מעצבים, אקדמאים,

סביבתניות ועוד הפעולים/ות כדי לעורר מודעות בתחום של
אופנה בת קיימא.  

מדי חודש, נציג עשייה מקומית של ארגון או התארגנות
החברים ב"חיים וסביבה". 

רוצים להופיע בידיעון הבא?  מוזמנים לכתוב לנו.

קרא/י עוד

תכנית העמיתים, מחזור יט' של מרכז השל 
יוצא לדרך

מרכז השל מזמינים אותך להגיש מועמדות למחזור הקרוב,
מחזור י"ט של תכנית העמיתים של מרכז השל. התכנית
מכשירה מאז 1999 מאות מנהיגות ומנהיגים בעלי ראייה

מקיפה ויצירתית, הפועלים לקידום חברה מקיימת בישראל.

לפרטים נוספים והרשמההוסף ליומן:

כנס גינון ברקיימא
מיקום: עיריית כרמיאל

15:00 08:30  סיום: 12/06/2018 התחלה: 12/06/2018

איגוד ערים לאיכות הסביבה גליל מערבי מתכבד להזמינכם לכנס מקצועי
בנושא גינון ברקיימא.

הכנס ישלב הרצאות יישומיות קצרות מפי מומחים בתחומי תכנון נוף, גינון
וטבע עירוני וכן סיור מודרך בשצ"פים נבחרים בעיר.

ההשתתפות ללא תשלום, אך מותנית בהרשמה מוקדמת!

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

כנס ביומימיקרי בינלאומי
מיקום: בי"ס ללימודי סביבה ע"ש פורטר

17:00 08:00  סיום: 14/06/2018 התחלה: 14/06/2018

כנס זה נועד לספק פורום בינלאומי למדענים, מהנדסים ויזמים ברחבי
העולם העובדים בתחום ההנדסה הביונית והעיצוב הביומימטי וכן להפצת
מידע וחילופי ידע בביוביומטיקה ובהנדסה ביונית. מגוון רחב של נושאים
ותחומי יישום יפותח על מנת לשקף את האופי הבינתחומי של הכנס, ואת

הממשק הייחודי של האקדמיה והתעשייה. 

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

הועידה השנתית למדע וסביבה  אתגרים בחקר
הסביבה: ממקומי לעולמי
מיקום: מכון ויצמן למדע, רחובות

16:00 08:00  סיום: 21/06/2018 התחלה: 20/06/2018

הוועידה היא הפורום המרכזי בישראל בתחום האקולוגיה ומדעי הסביבה
ומפגישה חוקרים מהאקדמיה עם נציגי ממשל, תעשייה וארגונים סביבתיים

והשנה היא תתמקד באתגרים במדעי הסביבה  מהסקאלה המקומית
לגלובלית.

הוועידה מתקיימת בפעם ה46.

ירוקים זועקים  בני פירסט
הספר ירוקים זועקים פורש בפני הקורא תמונה עכשווית של פעילי התנועה

הסביבתית בישראל באמצעות סקירה אתנוגרפית של מאבקים סביבתיים משפיעים.
שלושת שערי הספר נעים בין היסטוריה ותיאוריה, בין המישור המקומי למישור

הארצי, תוך כדי תיאור יחסי הגומלין בין פעילי הסביבה (סביבתנים) לפוליטיקאים,
מקבלי החלטות ויזמים. הצגת המאבקים וניתוח משמעותם  נעשים תוך כדי שימוש
stewardship), שיתוף הציבור, תהודת ( תּוירמְשִמ ,יתביבס קדצ ,תּומייק םיגשומב
ניסוח (framing) ואקופוליטיקה. התובנה העיקרית העולה מהספר היא שהפעילות
הציבורית המתעוררת ביחס לנושאי הסביבה היא ביטוי לשינוי תרבותי העובר על

החברה הישראלית בדרכה לעיצוב דמוקרטיה מקומית חדשה.          

מיטלס מאנדיי  קמפיין עולמי שלא עוצר...
איך מפחיתים פליטות גזי חממה בדרך טעימה וכיפית? עובדים

לתזונה יותר מבוססת צומח!
עמותת יום שני ללא בשר פועלים בעשרות ארגונים ועם חברות

הסעדה הגדולות במשק כדי להביא אוכל טעים, בריא וסביבתי מן
הצומח לתוך חדרי האוכל המוסדיים.

רוצים לדעת כמה טון גזי חממה תחסכו ע"י אימוץ הקמפיין? ראו
את המחשבון שפיתחו.

לצפייה

לפרטים
נוספים

טבעBIZ  ארגז כלים חדש לעסקים שומרי טבע
החברה להגנת הטבע, בשיתוף המשרד להגנת הסביבה ורשות הטבע
והגנים, פועלת מזה מספר שנים לפיתוח ארגז כלים המאפשר לחברות

עסקיות לזהות את ההשפעות האקולוגיות שלהן, ולמזער השפעות
שליליות. מהיום תוכלו להכיר מקרוב את הכלים שיסייעו לכם לעקוב

ולזהות את ההשפעות של החברה שלכם על הטבע. ארגז הכלים זמין
  .BIZ באתר ייעודי חדש המוקדש לעסקים ומגוון ביולוגי. אתר טבע

רשימה ירוקה מאוד

ניוזלטר  מאי 2018

"אם העולם יינצל, יצילו אותו אנשים שתודעתם השתנתה, אנשים בעלי חזון חדש, לא אנשים בעלי תודעה
ישנה ותוכניות חדשות ולא אנשים בעלי חזון ישן ותוכנית חדשה."

"סיפורו של B" / דניאל קווין

עוד חודש שופע באירועים לפנינו, שכבר לא היה מקום לכולם בניוזלטר. שישי הקרוב אנחנו בכנס "משפיעים"
באונ' ת"א ואחרי יום הסביבה בכנסת בשלישי הבא ה5/6  נעצור רגע לעבד את כל שפע הפעילות בחודשיים
האחרונים.  בין לבין, אתם יכולים להציץ גם בקול הקורא למאגר המומחים שאנו מתחילים לבנות  מצורף לידיעון.

קריאה מהנה
צוות חיים וסביבה

לפירוט הסדנאות והרשמה  לחצו כאן

לפרטים והרשמה  לחצו כאן

אירועים קרובים  טעימה קטנה

ספרות סביבתית

יוצרים שינוי  אקטיביזם סביבתי לגווניו השונים

מטרת הידיעון היא לשתף מהנעשה בארץ ובעולם, לעורר השראה ולספר את הסיפור שלנו כתנועה
סביבתית. בשביל זה, אנחנו מזמינים אותך להצטרף לצוות הכותבים/ות, לשלוח לנו מידע על אירועים,

פעילויות, יוזמות מעניינות, ציטוטים, סרטונים ועוד. מה שלא יפורסם פה בוודאי יעלה בעמוד הפייסבוק שלנו
(ובעתיד גם באתר המתחדש). 

  

הרשמה לקבלת ניוזלטר "חיים וסביבה"

להתראות בחודש הבא...

https://goo.gl/forms/Cu9GHTaZFp4WJlXW2
https://goo.gl/forms/Cu9GHTaZFp4WJlXW2
https://goo.gl/forms/tv75n97XSvtDyTAm2
waze://?q=עיריית כרמיאל
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=כנס+גינון+בר-קיימא&dates=20180612T083000/20180612T150000&details=איגוד+ערים+לאיכות+הסביבה+גליל+מערבי+מתכבד+להזמינכם+לכנס+מקצועי+בנושא+גינון+בר-קיימא.%3Cbr+%2F%3Eהכנס+ישלב+הרצאות+יישומיות+קצרות+מפי+מומחים+בתחומי+תכנון+נוף%2C+גינון+וטבע+עירוני+וכן+סיור+מודרך+בשצ%22פים+נבחרים+בעיר.%3Cbr+%2F%3E%3Cbr+%2F%3E%3Cstrong%3Eההשתתפות+ללא+תשלום%2C+אך+מותנית+בהרשמה+מוקדמת!%3Cbr+%2F%3E%3C%2Fstrong%3E%3Cbr+%2F%3E%3Cem+style%3D%22font-weight%3A+normal%3B%22%3E%3C%2Fem%3E&location=עיריית+כרמיאל
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=כנס+גינון+בר-קיימא&DUR=0630&DESC=איגוד+ערים+לאיכות+הסביבה+גליל+מערבי+מתכבד+להזמינכם+לכנס+מקצועי+בנושא+גינון+בר-קיימא.%3Cbr+%2F%3Eהכנס+ישלב+הרצאות+יישומיות+קצרות+מפי+מומחים+בתחומי+תכנון+נוף%2C+גינון+וטבע+עירוני+וכן+סיור+מודרך+בשצ%22פים+נבחרים+בעיר.%3Cbr+%2F%3E%3Cbr+%2F%3E%3Cstrong%3Eההשתתפות+ללא+תשלום%2C+אך+מותנית+בהרשמה+מוקדמת!%3Cbr+%2F%3E%3C%2Fstrong%3E%3Cbr+%2F%3E%3Cem+style%3D%22font-weight%3A+normal%3B%22%3E%3C%2Fem%3E&in_loc=עיריית+כרמיאל&st=20180612T083000
http://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=CN%2B8pu0AffKq0ks1S3Lh2t2I9oAFOCusZCxYjrRMQplO9cWtzDHvhPolinK7yo7g1VT%2F%2BkOjKzN1LNTmLz4mcV8nlW%2F%2F9Zb0MH3iCx2tBXcz7GZ7%2FzfJTy2KR3qgQYI%2FCq%2F%2F6Ofmo0xzjEIuCR0EqE1ejGPQKRfm9pqLq7Ye63SNb%2Bf00PEMKI%2BPHq3ap3k9ba96WY38r7R7S9Kjfoo%2BaKtAWOcaylw3ZYYfQTN68JewWOGCpltu9zQ6cw5N8cpsAuLdmBrGhSIQPERQyUQ16cGtDO5cJ%2FGVqpT7va%2Fb%2BUTjjfBwZmzguDv9Jq7yu68T%2FmPx1FHYIR29DNe2FbIvopBcXhUWlYjQUokJ%2FjAhAUUVlbbkKQKZa%2FAi7fQ%2B1Ziq5Vn2Vc%2FepTVmxQhxihLTiveeyf7BhWZHac41SQ%2BUS2dDOtHy4Ziye0OSu9NLMzvFemz1ftrE68PpWDLTEagpiAbMMSoSql801WjoBUbNdxMst61N1HQBTOTZjIMTyhdLjJNciW1n70nX6NoWVSZAzzAhQMUSa1TAmJbuu%2B6F2McM5RUY1TeGgVLmbQGdcStV92iT3gFhwBZE%3D
waze://?q=בי%22ס ללימודי סביבה ע%22ש פורטר
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=כנס+ביומימיקרי+בינלאומי&dates=20180614T080000/20180614T170000&details=%0A++%3Cspan+style%3D%22font-weight%3A+normal%3B%22%3E%0A++%3C%2Fspan%3Eכנס+זה+נועד+לספק+פורום+בינלאומי+למדענים%2C+מהנדסים+ויזמים+ברחבי+העולם+העובדים+בתחום+ההנדסה+הביונית+והעיצוב+הביומימטי+וכן+להפצת+מידע+וחילופי+ידע+בביו-ביומטיקה+ובהנדסה+ביונית.+מגוון+רחב+של+נושאים+ותחומי+יישום+יפותח+על+מנת+לשקף+את+האופי+הבינתחומי+של+הכנס%2C+ואת+הממשק+הייחודי+של+האקדמיה+והתעשייה.++%3Cbr+%2F%3E%3Cem+style%3D%22font-weight%3A+normal%3B%22%3E%3C%2Fem%3E&location=בי%22ס+ללימודי+סביבה+ע%22ש+פורטר
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=כנס+ביומימיקרי+בינלאומי&DUR=0900&DESC=%0A++%3Cspan+style%3D%22font-weight%3A+normal%3B%22%3E%0A++%3C%2Fspan%3Eכנס+זה+נועד+לספק+פורום+בינלאומי+למדענים%2C+מהנדסים+ויזמים+ברחבי+העולם+העובדים+בתחום+ההנדסה+הביונית+והעיצוב+הביומימטי+וכן+להפצת+מידע+וחילופי+ידע+בביו-ביומטיקה+ובהנדסה+ביונית.+מגוון+רחב+של+נושאים+ותחומי+יישום+יפותח+על+מנת+לשקף+את+האופי+הבינתחומי+של+הכנס%2C+ואת+הממשק+הייחודי+של+האקדמיה+והתעשייה.++%3Cbr+%2F%3E%3Cem+style%3D%22font-weight%3A+normal%3B%22%3E%3C%2Fem%3E&in_loc=בי%22ס+ללימודי+סביבה+ע%22ש+פורטר&st=20180614T080000
http://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=Cy3J1OWIavWRbL%2Fxn%2FKI5oZonJCYpRrtziumAWiaGzyELDZqI%2FX2QtEpUuoMXmU70wwHexxyP3GqIq%2BSrpk1RV5NnizDmy4DoqCIwa%2FoyDqAi4Pr4uG0C%2B22GSvKMKPLftBMii0DLDyssW46tkiRRq523Re%2B4USwFNKUZrpqI%2Bt0RQT%2BAzWxts82Yldc0BLdeSHsRonv1yBlrbYu7cYxVTbKFkGSRJsqGmqmyKF48CmZCVD8PfJh5Fhxt%2FIpFx5y5Wm%2F8LgI4ezyS1TzlYQt0VX8WKIA66HgFR2X2unFkypslKoDZRS9okZhcoQSzeqE2e58vq4If5pbsPLcCxR2OIW4YkQArDZX%2FfZjrM5JsKelsJE%2B0ErF6FN2ufuVnL5tTeLbw9Wwb%2BHPnpfq6xSnm45qbdEUZK4FmwI2nsx%2BiBx4vRwR8vTlC7lFt3NchVSd7W38xwqoXJQ%2Fld%2BwV77EwNz8RjVnfdKhs01OMVomYNqFOzyj8w6HoUJYPSvBR1OIwOkGiI7iTHXtjMbj6eN8JTWUSZPR9ffDmj3K49QCpnFtYzpXZCB9D3DNbgIPnYWm5SSADA%2FPbsT9HsAqzKCOkZl7JfgT5rhiqrXHWsmlnUhiQuflj4FQdZcQ%2BejdjJT8qoriM%2FkBRYfM%3D
waze://?q=מכון ויצמן למדע, רחובות
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=הועידה+השנתית+למדע+וסביבה+-+אתגרים+בחקר+הסביבה%3A+ממקומי+לעולמי&dates=20180620T080000/20180621T160000&details=הוועידה+היא+הפורום+המרכזי+בישראל+בתחום+האקולוגיה+ומדעי+הסביבה+ומפגישה+חוקרים+מהאקדמיה+עם+נציגי+ממשל%2C+תעשייה+וארגונים+סביבתיים+והשנה+היא+תתמקד+באתגרים+במדעי+הסביבה+-+מהסקאלה+המקומית+לגלובלית.%3Cbr+%2F%3E%3Cstrong%3Eהוועידה+מתקיימת+בפעם+ה-46.%3Cbr+%2F%3E%3C%2Fstrong%3E%3Cbr+%2F%3E%3Cem+style%3D%22font-weight%3A+normal%3B%22%3E%3C%2Fem%3E&location=מכון+ויצמן+למדע%2C+רחובות
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=הועידה+השנתית+למדע+וסביבה+-+אתגרים+בחקר+הסביבה%3A+ממקומי+לעולמי&DUR=0800&DESC=הוועידה+היא+הפורום+המרכזי+בישראל+בתחום+האקולוגיה+ומדעי+הסביבה+ומפגישה+חוקרים+מהאקדמיה+עם+נציגי+ממשל%2C+תעשייה+וארגונים+סביבתיים+והשנה+היא+תתמקד+באתגרים+במדעי+הסביבה+-+מהסקאלה+המקומית+לגלובלית.%3Cbr+%2F%3E%3Cstrong%3Eהוועידה+מתקיימת+בפעם+ה-46.%3Cbr+%2F%3E%3C%2Fstrong%3E%3Cbr+%2F%3E%3Cem+style%3D%22font-weight%3A+normal%3B%22%3E%3C%2Fem%3E&in_loc=מכון+ויצמן+למדע%2C+רחובות&st=20180620T080000
http://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=CRcgM7JePu2GTizebCjh7RY2Ir3PgPuG39L8O1KWM7eCphBt4RhFw3pvrViphIy9CiUCUtsx6id%2BBcUN7a3Kei3LVD4V1Dyx9gGxvUh7r0ZYQPNeXhh1gaPgqXkANSKEQFpnRrn6I0Q%2BhMwlJQ6XlhV2%2BgF11v7QhL2lJZpkCgqBe%2BP3tiitGBiXkFVzrm1jZd2DrzxK%2BU8WWIXyohWIo%2FESk4rF9f97oTaGaPOPelsa6v1LY01Cy3%2F%2FoKdnFhhqFHY8xzgUOtNUqlVG5TuFKwth7RTiXDypvTGIpde2probeAKiBpkoq0GGgPsI1oInU5ErnkJr6KnuZoqmNlVGhisu2WzCFbGjrHY45venNehI4Wfiriu6DiENyRh3a6QXrCw2dXp0v%2Bwi1razgDC5JuyzhH0%2FMTreDX2JwqLfd8UioZwo0LA38%2BX%2FubFN0GfIcNOwUh9TvoIK2HTURUh1aM%2FWKGIpHEWOhwB5nIKo1moi0KYHukJLacitKARBsTpX7HfajN3kXtyNb8oW5eGDAEwOKYgmY%2Bk7DcsEe8%2FJuE8fxrgIH94xPSic2UD3Wa3JRvnypQYMJIuk%3D


קרא/י עוד

הפורום לאופנה בתקיימא
הפורום לאופנה בת קיימא הוקם מתוך רצון לתת במה ולקדם
דיון ועשייה בנושאים הקשורים לאופנה וקיימות. אופנה שעושה
טוב לנו, לאלו שמייצרים אותה ולעולם. אופנה היא יותר מלבוש
בלבד הנועד לכסות את הגוף. היא נוגעת בתחומים רבים כמו
תרבות, כלכלה, חינוך, מדיניות ועוד. מדובר למעשה בדרך
חיים הכוללת העמקת חשיבה על עיצוב, צרכנות וקיימות.
בנוסף, היא קשורה לאתיקה חברתית וסביבתית, צרכנות

מודעת, שקיפות עיצובית ויצרנית, טכנולוגיה נאותה, תנועת
האיטיות, שימור מלאכות מסורתיות, זכויות בע"ח.

הפורום לאופנה בת קיימא הוא התארגנות של מומחים/ות
בתחומים שונים בתחום האופנה, מעצבים, אקדמאים,

סביבתניות ועוד הפעולים/ות כדי לעורר מודעות בתחום של
אופנה בת קיימא.  

מדי חודש, נציג עשייה מקומית של ארגון או התארגנות
החברים ב"חיים וסביבה". 

רוצים להופיע בידיעון הבא?  מוזמנים לכתוב לנו.

קרא/י עוד

תכנית העמיתים, מחזור יט' של מרכז השל 
יוצא לדרך

מרכז השל מזמינים אותך להגיש מועמדות למחזור הקרוב,
מחזור י"ט של תכנית העמיתים של מרכז השל. התכנית
מכשירה מאז 1999 מאות מנהיגות ומנהיגים בעלי ראייה

מקיפה ויצירתית, הפועלים לקידום חברה מקיימת בישראל.

לפרטים נוספים והרשמההוסף ליומן:

כנס גינון ברקיימא
מיקום: עיריית כרמיאל

15:00 08:30  סיום: 12/06/2018 התחלה: 12/06/2018

איגוד ערים לאיכות הסביבה גליל מערבי מתכבד להזמינכם לכנס מקצועי
בנושא גינון ברקיימא.

הכנס ישלב הרצאות יישומיות קצרות מפי מומחים בתחומי תכנון נוף, גינון
וטבע עירוני וכן סיור מודרך בשצ"פים נבחרים בעיר.

ההשתתפות ללא תשלום, אך מותנית בהרשמה מוקדמת!

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

כנס ביומימיקרי בינלאומי
מיקום: בי"ס ללימודי סביבה ע"ש פורטר

17:00 08:00  סיום: 14/06/2018 התחלה: 14/06/2018

כנס זה נועד לספק פורום בינלאומי למדענים, מהנדסים ויזמים ברחבי
העולם העובדים בתחום ההנדסה הביונית והעיצוב הביומימטי וכן להפצת
מידע וחילופי ידע בביוביומטיקה ובהנדסה ביונית. מגוון רחב של נושאים
ותחומי יישום יפותח על מנת לשקף את האופי הבינתחומי של הכנס, ואת

הממשק הייחודי של האקדמיה והתעשייה. 

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

הועידה השנתית למדע וסביבה  אתגרים בחקר
הסביבה: ממקומי לעולמי
מיקום: מכון ויצמן למדע, רחובות

16:00 08:00  סיום: 21/06/2018 התחלה: 20/06/2018

הוועידה היא הפורום המרכזי בישראל בתחום האקולוגיה ומדעי הסביבה
ומפגישה חוקרים מהאקדמיה עם נציגי ממשל, תעשייה וארגונים סביבתיים

והשנה היא תתמקד באתגרים במדעי הסביבה  מהסקאלה המקומית
לגלובלית.

הוועידה מתקיימת בפעם ה46.

ירוקים זועקים  בני פירסט
הספר ירוקים זועקים פורש בפני הקורא תמונה עכשווית של פעילי התנועה

הסביבתית בישראל באמצעות סקירה אתנוגרפית של מאבקים סביבתיים משפיעים.
שלושת שערי הספר נעים בין היסטוריה ותיאוריה, בין המישור המקומי למישור

הארצי, תוך כדי תיאור יחסי הגומלין בין פעילי הסביבה (סביבתנים) לפוליטיקאים,
מקבלי החלטות ויזמים. הצגת המאבקים וניתוח משמעותם  נעשים תוך כדי שימוש
stewardship), שיתוף הציבור, תהודת ( תּוירמְשִמ ,יתביבס קדצ ,תּומייק םיגשומב
ניסוח (framing) ואקופוליטיקה. התובנה העיקרית העולה מהספר היא שהפעילות
הציבורית המתעוררת ביחס לנושאי הסביבה היא ביטוי לשינוי תרבותי העובר על

החברה הישראלית בדרכה לעיצוב דמוקרטיה מקומית חדשה.          

מיטלס מאנדיי  קמפיין עולמי שלא עוצר...
איך מפחיתים פליטות גזי חממה בדרך טעימה וכיפית? עובדים

לתזונה יותר מבוססת צומח!
עמותת יום שני ללא בשר פועלים בעשרות ארגונים ועם חברות

הסעדה הגדולות במשק כדי להביא אוכל טעים, בריא וסביבתי מן
הצומח לתוך חדרי האוכל המוסדיים.

רוצים לדעת כמה טון גזי חממה תחסכו ע"י אימוץ הקמפיין? ראו
את המחשבון שפיתחו.

לצפייה

לפרטים
נוספים

טבעBIZ  ארגז כלים חדש לעסקים שומרי טבע
החברה להגנת הטבע, בשיתוף המשרד להגנת הסביבה ורשות הטבע
והגנים, פועלת מזה מספר שנים לפיתוח ארגז כלים המאפשר לחברות

עסקיות לזהות את ההשפעות האקולוגיות שלהן, ולמזער השפעות
שליליות. מהיום תוכלו להכיר מקרוב את הכלים שיסייעו לכם לעקוב

ולזהות את ההשפעות של החברה שלכם על הטבע. ארגז הכלים זמין
  .BIZ באתר ייעודי חדש המוקדש לעסקים ומגוון ביולוגי. אתר טבע

רשימה ירוקה מאוד

ניוזלטר  מאי 2018

"אם העולם יינצל, יצילו אותו אנשים שתודעתם השתנתה, אנשים בעלי חזון חדש, לא אנשים בעלי תודעה
ישנה ותוכניות חדשות ולא אנשים בעלי חזון ישן ותוכנית חדשה."

"סיפורו של B" / דניאל קווין

עוד חודש שופע באירועים לפנינו, שכבר לא היה מקום לכולם בניוזלטר. שישי הקרוב אנחנו בכנס "משפיעים"
באונ' ת"א ואחרי יום הסביבה בכנסת בשלישי הבא ה5/6  נעצור רגע לעבד את כל שפע הפעילות בחודשיים
האחרונים.  בין לבין, אתם יכולים להציץ גם בקול הקורא למאגר המומחים שאנו מתחילים לבנות  מצורף לידיעון.

קריאה מהנה
צוות חיים וסביבה

לפירוט הסדנאות והרשמה  לחצו כאן

לפרטים והרשמה  לחצו כאן

אירועים קרובים  טעימה קטנה

ספרות סביבתית

יוצרים שינוי  אקטיביזם סביבתי לגווניו השונים

מטרת הידיעון היא לשתף מהנעשה בארץ ובעולם, לעורר השראה ולספר את הסיפור שלנו כתנועה
סביבתית. בשביל זה, אנחנו מזמינים אותך להצטרף לצוות הכותבים/ות, לשלוח לנו מידע על אירועים,

פעילויות, יוזמות מעניינות, ציטוטים, סרטונים ועוד. מה שלא יפורסם פה בוודאי יעלה בעמוד הפייסבוק שלנו
(ובעתיד גם באתר המתחדש). 

  

הרשמה לקבלת ניוזלטר "חיים וסביבה"

להתראות בחודש הבא...

https://goo.gl/forms/tv75n97XSvtDyTAm2
https://goo.gl/forms/tv75n97XSvtDyTAm2
https://www.facebook.com/groups/1138703869554035/
https://www.facebook.com/groups/1138703869554035/
https://www.facebook.com/groups/1138703869554035/
http://www.heschel.org.il/heschel-media-story-255372
http://www.heschel.org.il/heschel-media-story-255372
http://www.heschel.org.il/heschel-media-story-255372
https://maps.google.com/maps?q=עיריית+כרמיאל&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://maps.google.com/maps?q=עיריית+כרמיאל&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://www.ecowest.co.il/bar-kayma
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=כנס+גינון+בר-קיימא&dates=20180612T083000/20180612T150000&details=איגוד+ערים+לאיכות+הסביבה+גליל+מערבי+מתכבד+להזמינכם+לכנס+מקצועי+בנושא+גינון+בר-קיימא.%3Cbr+%2F%3Eהכנס+ישלב+הרצאות+יישומיות+קצרות+מפי+מומחים+בתחומי+תכנון+נוף%2C+גינון+וטבע+עירוני+וכן+סיור+מודרך+בשצ%22פים+נבחרים+בעיר.%3Cbr+%2F%3E%3Cbr+%2F%3E%3Cstrong%3Eההשתתפות+ללא+תשלום%2C+אך+מותנית+בהרשמה+מוקדמת!%3Cbr+%2F%3E%3C%2Fstrong%3E%3Cbr+%2F%3E%3Cem+style%3D%22font-weight%3A+normal%3B%22%3E%3C%2Fem%3E&location=עיריית+כרמיאל
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=כנס+גינון+בר-קיימא&DUR=0630&DESC=איגוד+ערים+לאיכות+הסביבה+גליל+מערבי+מתכבד+להזמינכם+לכנס+מקצועי+בנושא+גינון+בר-קיימא.%3Cbr+%2F%3Eהכנס+ישלב+הרצאות+יישומיות+קצרות+מפי+מומחים+בתחומי+תכנון+נוף%2C+גינון+וטבע+עירוני+וכן+סיור+מודרך+בשצ%22פים+נבחרים+בעיר.%3Cbr+%2F%3E%3Cbr+%2F%3E%3Cstrong%3Eההשתתפות+ללא+תשלום%2C+אך+מותנית+בהרשמה+מוקדמת!%3Cbr+%2F%3E%3C%2Fstrong%3E%3Cbr+%2F%3E%3Cem+style%3D%22font-weight%3A+normal%3B%22%3E%3C%2Fem%3E&in_loc=עיריית+כרמיאל&st=20180612T083000
http://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=CN%2B8pu0AffKq0ks1S3Lh2t2I9oAFOCusZCxYjrRMQplO9cWtzDHvhPolinK7yo7g1VT%2F%2BkOjKzN1LNTmLz4mcV8nlW%2F%2F9Zb0MH3iCx2tBXcz7GZ7%2FzfJTy2KR3qgQYI%2FCq%2F%2F6Ofmo0xzjEIuCR0EqE1ejGPQKRfm9pqLq7Ye63SNb%2Bf00PEMKI%2BPHq3ap3k9ba96WY38r7R7S9Kjfoo%2BaKtAWOcaylw3ZYYfQTN68JewWOGCpltu9zQ6cw5N8cpsAuLdmBrGhSIQPERQyUQ16cGtDO5cJ%2FGVqpT7va%2Fb%2BUTjjfBwZmzguDv9Jq7yu68T%2FmPx1FHYIR29DNe2FbIvopBcXhUWlYjQUokJ%2FjAhAUUVlbbkKQKZa%2FAi7fQ%2B1Ziq5Vn2Vc%2FepTVmxQhxihLTiveeyf7BhWZHac41SQ%2BUS2dDOtHy4Ziye0OSu9NLMzvFemz1ftrE68PpWDLTEagpiAbMMSoSql801WjoBUbNdxMst61N1HQBTOTZjIMTyhdLjJNciW1n70nX6NoWVSZAzzAhQMUSa1TAmJbuu%2B6F2McM5RUY1TeGgVLmbQGdcStV92iT3gFhwBZE%3D
https://www.ecowest.co.il/bar-kayma
https://maps.google.com/maps?q=בי%22ס+ללימודי+סביבה+ע%22ש+פורטר&ie=UTF8&z=14&hl=he
http://www.biomimicry.org.il/kenes2018/index.html


קרא/י עוד

הפורום לאופנה בתקיימא
הפורום לאופנה בת קיימא הוקם מתוך רצון לתת במה ולקדם
דיון ועשייה בנושאים הקשורים לאופנה וקיימות. אופנה שעושה
טוב לנו, לאלו שמייצרים אותה ולעולם. אופנה היא יותר מלבוש
בלבד הנועד לכסות את הגוף. היא נוגעת בתחומים רבים כמו
תרבות, כלכלה, חינוך, מדיניות ועוד. מדובר למעשה בדרך
חיים הכוללת העמקת חשיבה על עיצוב, צרכנות וקיימות.
בנוסף, היא קשורה לאתיקה חברתית וסביבתית, צרכנות

מודעת, שקיפות עיצובית ויצרנית, טכנולוגיה נאותה, תנועת
האיטיות, שימור מלאכות מסורתיות, זכויות בע"ח.

הפורום לאופנה בת קיימא הוא התארגנות של מומחים/ות
בתחומים שונים בתחום האופנה, מעצבים, אקדמאים,

סביבתניות ועוד הפעולים/ות כדי לעורר מודעות בתחום של
אופנה בת קיימא.  

מדי חודש, נציג עשייה מקומית של ארגון או התארגנות
החברים ב"חיים וסביבה". 

רוצים להופיע בידיעון הבא?  מוזמנים לכתוב לנו.

קרא/י עוד

תכנית העמיתים, מחזור יט' של מרכז השל 
יוצא לדרך

מרכז השל מזמינים אותך להגיש מועמדות למחזור הקרוב,
מחזור י"ט של תכנית העמיתים של מרכז השל. התכנית
מכשירה מאז 1999 מאות מנהיגות ומנהיגים בעלי ראייה

מקיפה ויצירתית, הפועלים לקידום חברה מקיימת בישראל.

לפרטים נוספים והרשמההוסף ליומן:

כנס גינון ברקיימא
מיקום: עיריית כרמיאל

15:00 08:30  סיום: 12/06/2018 התחלה: 12/06/2018

איגוד ערים לאיכות הסביבה גליל מערבי מתכבד להזמינכם לכנס מקצועי
בנושא גינון ברקיימא.

הכנס ישלב הרצאות יישומיות קצרות מפי מומחים בתחומי תכנון נוף, גינון
וטבע עירוני וכן סיור מודרך בשצ"פים נבחרים בעיר.

ההשתתפות ללא תשלום, אך מותנית בהרשמה מוקדמת!

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

כנס ביומימיקרי בינלאומי
מיקום: בי"ס ללימודי סביבה ע"ש פורטר

17:00 08:00  סיום: 14/06/2018 התחלה: 14/06/2018

כנס זה נועד לספק פורום בינלאומי למדענים, מהנדסים ויזמים ברחבי
העולם העובדים בתחום ההנדסה הביונית והעיצוב הביומימטי וכן להפצת
מידע וחילופי ידע בביוביומטיקה ובהנדסה ביונית. מגוון רחב של נושאים
ותחומי יישום יפותח על מנת לשקף את האופי הבינתחומי של הכנס, ואת

הממשק הייחודי של האקדמיה והתעשייה. 

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

הועידה השנתית למדע וסביבה  אתגרים בחקר
הסביבה: ממקומי לעולמי
מיקום: מכון ויצמן למדע, רחובות

16:00 08:00  סיום: 21/06/2018 התחלה: 20/06/2018

הוועידה היא הפורום המרכזי בישראל בתחום האקולוגיה ומדעי הסביבה
ומפגישה חוקרים מהאקדמיה עם נציגי ממשל, תעשייה וארגונים סביבתיים

והשנה היא תתמקד באתגרים במדעי הסביבה  מהסקאלה המקומית
לגלובלית.

הוועידה מתקיימת בפעם ה46.

ירוקים זועקים  בני פירסט
הספר ירוקים זועקים פורש בפני הקורא תמונה עכשווית של פעילי התנועה

הסביבתית בישראל באמצעות סקירה אתנוגרפית של מאבקים סביבתיים משפיעים.
שלושת שערי הספר נעים בין היסטוריה ותיאוריה, בין המישור המקומי למישור

הארצי, תוך כדי תיאור יחסי הגומלין בין פעילי הסביבה (סביבתנים) לפוליטיקאים,
מקבלי החלטות ויזמים. הצגת המאבקים וניתוח משמעותם  נעשים תוך כדי שימוש
stewardship), שיתוף הציבור, תהודת ( תּוירמְשִמ ,יתביבס קדצ ,תּומייק םיגשומב
ניסוח (framing) ואקופוליטיקה. התובנה העיקרית העולה מהספר היא שהפעילות
הציבורית המתעוררת ביחס לנושאי הסביבה היא ביטוי לשינוי תרבותי העובר על

החברה הישראלית בדרכה לעיצוב דמוקרטיה מקומית חדשה.          

מיטלס מאנדיי  קמפיין עולמי שלא עוצר...
איך מפחיתים פליטות גזי חממה בדרך טעימה וכיפית? עובדים

לתזונה יותר מבוססת צומח!
עמותת יום שני ללא בשר פועלים בעשרות ארגונים ועם חברות

הסעדה הגדולות במשק כדי להביא אוכל טעים, בריא וסביבתי מן
הצומח לתוך חדרי האוכל המוסדיים.

רוצים לדעת כמה טון גזי חממה תחסכו ע"י אימוץ הקמפיין? ראו
את המחשבון שפיתחו.

לצפייה

לפרטים
נוספים

טבעBIZ  ארגז כלים חדש לעסקים שומרי טבע
החברה להגנת הטבע, בשיתוף המשרד להגנת הסביבה ורשות הטבע
והגנים, פועלת מזה מספר שנים לפיתוח ארגז כלים המאפשר לחברות

עסקיות לזהות את ההשפעות האקולוגיות שלהן, ולמזער השפעות
שליליות. מהיום תוכלו להכיר מקרוב את הכלים שיסייעו לכם לעקוב

ולזהות את ההשפעות של החברה שלכם על הטבע. ארגז הכלים זמין
  .BIZ באתר ייעודי חדש המוקדש לעסקים ומגוון ביולוגי. אתר טבע

רשימה ירוקה מאוד

ניוזלטר  מאי 2018

"אם העולם יינצל, יצילו אותו אנשים שתודעתם השתנתה, אנשים בעלי חזון חדש, לא אנשים בעלי תודעה
ישנה ותוכניות חדשות ולא אנשים בעלי חזון ישן ותוכנית חדשה."

"סיפורו של B" / דניאל קווין

עוד חודש שופע באירועים לפנינו, שכבר לא היה מקום לכולם בניוזלטר. שישי הקרוב אנחנו בכנס "משפיעים"
באונ' ת"א ואחרי יום הסביבה בכנסת בשלישי הבא ה5/6  נעצור רגע לעבד את כל שפע הפעילות בחודשיים
האחרונים.  בין לבין, אתם יכולים להציץ גם בקול הקורא למאגר המומחים שאנו מתחילים לבנות  מצורף לידיעון.

קריאה מהנה
צוות חיים וסביבה

לפירוט הסדנאות והרשמה  לחצו כאן

לפרטים והרשמה  לחצו כאן

אירועים קרובים  טעימה קטנה

ספרות סביבתית

יוצרים שינוי  אקטיביזם סביבתי לגווניו השונים

מטרת הידיעון היא לשתף מהנעשה בארץ ובעולם, לעורר השראה ולספר את הסיפור שלנו כתנועה
סביבתית. בשביל זה, אנחנו מזמינים אותך להצטרף לצוות הכותבים/ות, לשלוח לנו מידע על אירועים,

פעילויות, יוזמות מעניינות, ציטוטים, סרטונים ועוד. מה שלא יפורסם פה בוודאי יעלה בעמוד הפייסבוק שלנו
(ובעתיד גם באתר המתחדש). 

  

הרשמה לקבלת ניוזלטר "חיים וסביבה"

להתראות בחודש הבא...

https://maps.google.com/maps?q=בי%22ס+ללימודי+סביבה+ע%22ש+פורטר&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://maps.google.com/maps?q=בי%22ס+ללימודי+סביבה+ע%22ש+פורטר&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=כנס+ביומימיקרי+בינלאומי&dates=20180614T080000/20180614T170000&details=%0A++%3Cspan+style%3D%22font-weight%3A+normal%3B%22%3E%0A++%3C%2Fspan%3Eכנס+זה+נועד+לספק+פורום+בינלאומי+למדענים%2C+מהנדסים+ויזמים+ברחבי+העולם+העובדים+בתחום+ההנדסה+הביונית+והעיצוב+הביומימטי+וכן+להפצת+מידע+וחילופי+ידע+בביו-ביומטיקה+ובהנדסה+ביונית.+מגוון+רחב+של+נושאים+ותחומי+יישום+יפותח+על+מנת+לשקף+את+האופי+הבינתחומי+של+הכנס%2C+ואת+הממשק+הייחודי+של+האקדמיה+והתעשייה.++%3Cbr+%2F%3E%3Cem+style%3D%22font-weight%3A+normal%3B%22%3E%3C%2Fem%3E&location=בי%22ס+ללימודי+סביבה+ע%22ש+פורטר
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=כנס+ביומימיקרי+בינלאומי&DUR=0900&DESC=%0A++%3Cspan+style%3D%22font-weight%3A+normal%3B%22%3E%0A++%3C%2Fspan%3Eכנס+זה+נועד+לספק+פורום+בינלאומי+למדענים%2C+מהנדסים+ויזמים+ברחבי+העולם+העובדים+בתחום+ההנדסה+הביונית+והעיצוב+הביומימטי+וכן+להפצת+מידע+וחילופי+ידע+בביו-ביומטיקה+ובהנדסה+ביונית.+מגוון+רחב+של+נושאים+ותחומי+יישום+יפותח+על+מנת+לשקף+את+האופי+הבינתחומי+של+הכנס%2C+ואת+הממשק+הייחודי+של+האקדמיה+והתעשייה.++%3Cbr+%2F%3E%3Cem+style%3D%22font-weight%3A+normal%3B%22%3E%3C%2Fem%3E&in_loc=בי%22ס+ללימודי+סביבה+ע%22ש+פורטר&st=20180614T080000
http://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=Cy3J1OWIavWRbL%2Fxn%2FKI5oZonJCYpRrtziumAWiaGzyELDZqI%2FX2QtEpUuoMXmU70wwHexxyP3GqIq%2BSrpk1RV5NnizDmy4DoqCIwa%2FoyDqAi4Pr4uG0C%2B22GSvKMKPLftBMii0DLDyssW46tkiRRq523Re%2B4USwFNKUZrpqI%2Bt0RQT%2BAzWxts82Yldc0BLdeSHsRonv1yBlrbYu7cYxVTbKFkGSRJsqGmqmyKF48CmZCVD8PfJh5Fhxt%2FIpFx5y5Wm%2F8LgI4ezyS1TzlYQt0VX8WKIA66HgFR2X2unFkypslKoDZRS9okZhcoQSzeqE2e58vq4If5pbsPLcCxR2OIW4YkQArDZX%2FfZjrM5JsKelsJE%2B0ErF6FN2ufuVnL5tTeLbw9Wwb%2BHPnpfq6xSnm45qbdEUZK4FmwI2nsx%2BiBx4vRwR8vTlC7lFt3NchVSd7W38xwqoXJQ%2Fld%2BwV77EwNz8RjVnfdKhs01OMVomYNqFOzyj8w6HoUJYPSvBR1OIwOkGiI7iTHXtjMbj6eN8JTWUSZPR9ffDmj3K49QCpnFtYzpXZCB9D3DNbgIPnYWm5SSADA%2FPbsT9HsAqzKCOkZl7JfgT5rhiqrXHWsmlnUhiQuflj4FQdZcQ%2BejdjJT8qoriM%2FkBRYfM%3D
http://www.biomimicry.org.il/kenes2018/index.html
https://maps.google.com/maps?q=מכון+ויצמן+למדע%2C+רחובות&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://maps.google.com/maps?q=מכון+ויצמן+למדע%2C+רחובות&ie=UTF8&z=14&hl=he
http://conference.isees.org.il/#הוועידה השנתית למדע ולסביבה 2018
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=הועידה+השנתית+למדע+וסביבה+-+אתגרים+בחקר+הסביבה%3A+ממקומי+לעולמי&dates=20180620T080000/20180621T160000&details=הוועידה+היא+הפורום+המרכזי+בישראל+בתחום+האקולוגיה+ומדעי+הסביבה+ומפגישה+חוקרים+מהאקדמיה+עם+נציגי+ממשל%2C+תעשייה+וארגונים+סביבתיים+והשנה+היא+תתמקד+באתגרים+במדעי+הסביבה+-+מהסקאלה+המקומית+לגלובלית.%3Cbr+%2F%3E%3Cstrong%3Eהוועידה+מתקיימת+בפעם+ה-46.%3Cbr+%2F%3E%3C%2Fstrong%3E%3Cbr+%2F%3E%3Cem+style%3D%22font-weight%3A+normal%3B%22%3E%3C%2Fem%3E&location=מכון+ויצמן+למדע%2C+רחובות
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=הועידה+השנתית+למדע+וסביבה+-+אתגרים+בחקר+הסביבה%3A+ממקומי+לעולמי&DUR=0800&DESC=הוועידה+היא+הפורום+המרכזי+בישראל+בתחום+האקולוגיה+ומדעי+הסביבה+ומפגישה+חוקרים+מהאקדמיה+עם+נציגי+ממשל%2C+תעשייה+וארגונים+סביבתיים+והשנה+היא+תתמקד+באתגרים+במדעי+הסביבה+-+מהסקאלה+המקומית+לגלובלית.%3Cbr+%2F%3E%3Cstrong%3Eהוועידה+מתקיימת+בפעם+ה-46.%3Cbr+%2F%3E%3C%2Fstrong%3E%3Cbr+%2F%3E%3Cem+style%3D%22font-weight%3A+normal%3B%22%3E%3C%2Fem%3E&in_loc=מכון+ויצמן+למדע%2C+רחובות&st=20180620T080000
http://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=CRcgM7JePu2GTizebCjh7RY2Ir3PgPuG39L8O1KWM7eCphBt4RhFw3pvrViphIy9CiUCUtsx6id%2BBcUN7a3Kei3LVD4V1Dyx9gGxvUh7r0ZYQPNeXhh1gaPgqXkANSKEQFpnRrn6I0Q%2BhMwlJQ6XlhV2%2BgF11v7QhL2lJZpkCgqBe%2BP3tiitGBiXkFVzrm1jZd2DrzxK%2BU8WWIXyohWIo%2FESk4rF9f97oTaGaPOPelsa6v1LY01Cy3%2F%2FoKdnFhhqFHY8xzgUOtNUqlVG5TuFKwth7RTiXDypvTGIpde2probeAKiBpkoq0GGgPsI1oInU5ErnkJr6KnuZoqmNlVGhisu2WzCFbGjrHY45venNehI4Wfiriu6DiENyRh3a6QXrCw2dXp0v%2Bwi1razgDC5JuyzhH0%2FMTreDX2JwqLfd8UioZwo0LA38%2BX%2FubFN0GfIcNOwUh9TvoIK2HTURUh1aM%2FWKGIpHEWOhwB5nIKo1moi0KYHukJLacitKARBsTpX7HfajN3kXtyNb8oW5eGDAEwOKYgmY%2Bk7DcsEe8%2FJuE8fxrgIH94xPSic2UD3Wa3JRvnypQYMJIuk%3D
http://conference.isees.org.il/#הוועידה השנתית למדע ולסביבה 2018
https://youtu.be/okvU0_hM5J0
https://meatlessmonday.co.il/
https://meatlessmonday.co.il/meatless-calculator/
https://www.bayadaim.org.il/2015/12/אז-מה-זה-בעצם-גן-יער/
https://youtu.be/okvU0_hM5J0
https://trailer.web-view.net/Show/0X9AAEBF8A670853B3558C1C97DD4527260AC145D25B67C0D1D42DCB69626C9BE6FC7B75182448CBB4.htm
https://tevabiz.org.il/
https://trailer.web-view.net/Show/0X9AAEBF8A670853B3558C1C97DD4527260AC145D25B67C0D1D42DCB69626C9BE6FC7B75182448CBB4.htm


קרא/י עוד

הפורום לאופנה בתקיימא
הפורום לאופנה בת קיימא הוקם מתוך רצון לתת במה ולקדם
דיון ועשייה בנושאים הקשורים לאופנה וקיימות. אופנה שעושה
טוב לנו, לאלו שמייצרים אותה ולעולם. אופנה היא יותר מלבוש
בלבד הנועד לכסות את הגוף. היא נוגעת בתחומים רבים כמו
תרבות, כלכלה, חינוך, מדיניות ועוד. מדובר למעשה בדרך
חיים הכוללת העמקת חשיבה על עיצוב, צרכנות וקיימות.
בנוסף, היא קשורה לאתיקה חברתית וסביבתית, צרכנות

מודעת, שקיפות עיצובית ויצרנית, טכנולוגיה נאותה, תנועת
האיטיות, שימור מלאכות מסורתיות, זכויות בע"ח.

הפורום לאופנה בת קיימא הוא התארגנות של מומחים/ות
בתחומים שונים בתחום האופנה, מעצבים, אקדמאים,

סביבתניות ועוד הפעולים/ות כדי לעורר מודעות בתחום של
אופנה בת קיימא.  

מדי חודש, נציג עשייה מקומית של ארגון או התארגנות
החברים ב"חיים וסביבה". 

רוצים להופיע בידיעון הבא?  מוזמנים לכתוב לנו.

קרא/י עוד

תכנית העמיתים, מחזור יט' של מרכז השל 
יוצא לדרך

מרכז השל מזמינים אותך להגיש מועמדות למחזור הקרוב,
מחזור י"ט של תכנית העמיתים של מרכז השל. התכנית
מכשירה מאז 1999 מאות מנהיגות ומנהיגים בעלי ראייה

מקיפה ויצירתית, הפועלים לקידום חברה מקיימת בישראל.

לפרטים נוספים והרשמההוסף ליומן:

כנס גינון ברקיימא
מיקום: עיריית כרמיאל

15:00 08:30  סיום: 12/06/2018 התחלה: 12/06/2018

איגוד ערים לאיכות הסביבה גליל מערבי מתכבד להזמינכם לכנס מקצועי
בנושא גינון ברקיימא.

הכנס ישלב הרצאות יישומיות קצרות מפי מומחים בתחומי תכנון נוף, גינון
וטבע עירוני וכן סיור מודרך בשצ"פים נבחרים בעיר.

ההשתתפות ללא תשלום, אך מותנית בהרשמה מוקדמת!

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

כנס ביומימיקרי בינלאומי
מיקום: בי"ס ללימודי סביבה ע"ש פורטר

17:00 08:00  סיום: 14/06/2018 התחלה: 14/06/2018

כנס זה נועד לספק פורום בינלאומי למדענים, מהנדסים ויזמים ברחבי
העולם העובדים בתחום ההנדסה הביונית והעיצוב הביומימטי וכן להפצת
מידע וחילופי ידע בביוביומטיקה ובהנדסה ביונית. מגוון רחב של נושאים
ותחומי יישום יפותח על מנת לשקף את האופי הבינתחומי של הכנס, ואת

הממשק הייחודי של האקדמיה והתעשייה. 

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

הועידה השנתית למדע וסביבה  אתגרים בחקר
הסביבה: ממקומי לעולמי
מיקום: מכון ויצמן למדע, רחובות

16:00 08:00  סיום: 21/06/2018 התחלה: 20/06/2018

הוועידה היא הפורום המרכזי בישראל בתחום האקולוגיה ומדעי הסביבה
ומפגישה חוקרים מהאקדמיה עם נציגי ממשל, תעשייה וארגונים סביבתיים

והשנה היא תתמקד באתגרים במדעי הסביבה  מהסקאלה המקומית
לגלובלית.

הוועידה מתקיימת בפעם ה46.

ירוקים זועקים  בני פירסט
הספר ירוקים זועקים פורש בפני הקורא תמונה עכשווית של פעילי התנועה

הסביבתית בישראל באמצעות סקירה אתנוגרפית של מאבקים סביבתיים משפיעים.
שלושת שערי הספר נעים בין היסטוריה ותיאוריה, בין המישור המקומי למישור

הארצי, תוך כדי תיאור יחסי הגומלין בין פעילי הסביבה (סביבתנים) לפוליטיקאים,
מקבלי החלטות ויזמים. הצגת המאבקים וניתוח משמעותם  נעשים תוך כדי שימוש
stewardship), שיתוף הציבור, תהודת ( תּוירמְשִמ ,יתביבס קדצ ,תּומייק םיגשומב
ניסוח (framing) ואקופוליטיקה. התובנה העיקרית העולה מהספר היא שהפעילות
הציבורית המתעוררת ביחס לנושאי הסביבה היא ביטוי לשינוי תרבותי העובר על

החברה הישראלית בדרכה לעיצוב דמוקרטיה מקומית חדשה.          

מיטלס מאנדיי  קמפיין עולמי שלא עוצר...
איך מפחיתים פליטות גזי חממה בדרך טעימה וכיפית? עובדים

לתזונה יותר מבוססת צומח!
עמותת יום שני ללא בשר פועלים בעשרות ארגונים ועם חברות

הסעדה הגדולות במשק כדי להביא אוכל טעים, בריא וסביבתי מן
הצומח לתוך חדרי האוכל המוסדיים.

רוצים לדעת כמה טון גזי חממה תחסכו ע"י אימוץ הקמפיין? ראו
את המחשבון שפיתחו.

לצפייה

לפרטים
נוספים

טבעBIZ  ארגז כלים חדש לעסקים שומרי טבע
החברה להגנת הטבע, בשיתוף המשרד להגנת הסביבה ורשות הטבע
והגנים, פועלת מזה מספר שנים לפיתוח ארגז כלים המאפשר לחברות

עסקיות לזהות את ההשפעות האקולוגיות שלהן, ולמזער השפעות
שליליות. מהיום תוכלו להכיר מקרוב את הכלים שיסייעו לכם לעקוב

ולזהות את ההשפעות של החברה שלכם על הטבע. ארגז הכלים זמין
  .BIZ באתר ייעודי חדש המוקדש לעסקים ומגוון ביולוגי. אתר טבע

רשימה ירוקה מאוד

ניוזלטר  מאי 2018

"אם העולם יינצל, יצילו אותו אנשים שתודעתם השתנתה, אנשים בעלי חזון חדש, לא אנשים בעלי תודעה
ישנה ותוכניות חדשות ולא אנשים בעלי חזון ישן ותוכנית חדשה."

"סיפורו של B" / דניאל קווין

עוד חודש שופע באירועים לפנינו, שכבר לא היה מקום לכולם בניוזלטר. שישי הקרוב אנחנו בכנס "משפיעים"
באונ' ת"א ואחרי יום הסביבה בכנסת בשלישי הבא ה5/6  נעצור רגע לעבד את כל שפע הפעילות בחודשיים
האחרונים.  בין לבין, אתם יכולים להציץ גם בקול הקורא למאגר המומחים שאנו מתחילים לבנות  מצורף לידיעון.

קריאה מהנה
צוות חיים וסביבה

לפירוט הסדנאות והרשמה  לחצו כאן

לפרטים והרשמה  לחצו כאן

אירועים קרובים  טעימה קטנה

ספרות סביבתית

יוצרים שינוי  אקטיביזם סביבתי לגווניו השונים

מטרת הידיעון היא לשתף מהנעשה בארץ ובעולם, לעורר השראה ולספר את הסיפור שלנו כתנועה
סביבתית. בשביל זה, אנחנו מזמינים אותך להצטרף לצוות הכותבים/ות, לשלוח לנו מידע על אירועים,

פעילויות, יוזמות מעניינות, ציטוטים, סרטונים ועוד. מה שלא יפורסם פה בוודאי יעלה בעמוד הפייסבוק שלנו
(ובעתיד גם באתר המתחדש). 

  

הרשמה לקבלת ניוזלטר "חיים וסביבה"

להתראות בחודש הבא...

https://trailer.web-view.net/Show/0X9AAEBF8A670853B3558C1C97DD4527260AC145D25B67C0D1D42DCB69626C9BE6FC7B75182448CBB4.htm
https://trailer.web-view.net/Show/0X9AAEBF8A670853B3558C1C97DD4527260AC145D25B67C0D1D42DCB69626C9BE6FC7B75182448CBB4.htm
https://www.facebook.com/Life-Environment-חיים-וסביבה-115286055016/
https://lp.vp4.me/8d7n

