
לפרטים נוספים

קול קורא להצבת דוכנים וביתנים בוועידת האקלים הישראלית
ועידת האקלים הישראלית היא הזדמנות להשפיע על תודעה ציבורית בעניין משבר האקלים ולתבוע שממשלת
. אנו מזמינים ארגונים, עסקים ויזמים ישראל תאמץ יעדים שאפתניים לקראת הוועידה העולמית ב2020

העוסקים בתחומים הנוגעים במשבר האקלים להציב דוכנים וביתנים במתחם הוועידה.

לקריאה

ישראל יכולה להיות חוד החנית
בהתמודדות עם משבר האקלים

קוטנה של ישראל הוא יתרון  אנו יכולים לעשות שינויים מהירים
שיכולים להוביל את האנושות קדימה  מאמר דעה מאת יעל כהן

פארן

לקריאה

ביולוגי? מתכלה? או שזה בכלל לא משנה?
האם ביופלסטיק עשוי צמחים? האם פלסטיק מתכלה באמת מתפרק? הבלבול בין

ההגדרות השונות של סוגי הפלסטיק השונים מקשה עלינו לעשות את הבחירה
האחראית ביותר לסביבה. כתבה של נטע נסים באתר זווית.

לפרטים נוספים

FAITHS FOR FORESTS
קמפיין "אמונות ליערות" הושק רשמית כתרומה לוועידת האקלים העולמית

בפעילות האקלים של מזכ"ל האו"ם. בכוונה להתחיל תנועה גלובלית
יערות מבוססת אמונה של התגייסות, חינוך וסנגור סביב הפסקת כריתת

טרופיים

קרא/י עוד

אזרחים למען אוויר נקי
עמותת אזרחים למען אוויר נקי פועלת לקידום מדיניות ממשלתית למיגור

זיהום האוויר משריפות פסולת פיראטיות, שפוגע בבריאותם של מאות
אלפי ישראלים. העמותה החלה את דרכה ב2016, ופעלה תחילה כוועד

פעולה של תושבי מזרח השרון ומערב השומרון. החל מאפריל 2018
היא פועלת כעמותה רשומה, המובילה את הפעילות בנושא ברמה

הארצית. 

מדי חודש, ניתן במה לעשייה מקומית של ארגון או התארגנות החברים
ב"חיים וסביבה". רוצים להופיע בידיעון הבא?  מוזמנים לכתוב לנו.

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

10x10 תכנון מקיים
מיקום: בית הספר ללימודי הסביבה, אונ' ת"א

20:00 17:00  סיום: 13/11/2019 התחלה: 13/11/2019

10X10 – עשר הרצאות, עשר העשרות
10 אנשי מקצוע + 10 הרצאות = 100 דקות על בנייה ירוקה בתכנון מקיים
אירוע בסגנון TED בשיתוף המשרד להגנת הסביבה והמועצה הישראלית

לבנייה ירוקה.

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

נוף: מכנה משותף
מיקום: אצטדיון סמי עופר, חיפה

12:00 08:30  סיום: 15/11/2019 התחלה: 14/11/2019

בכנס השנה, ששם את האדם במרכז, מנסים להציף ולפענח כיצד
אדריכלות הנוף מהווה מכנה משותף למגזרים, קהילות וסביבות חיים. האם

ניתן לייצר שפה תכנונית משותפת? האם הניסיון לאחד מביא להשטחת
האפיון והייחודיות של כל קהילה/מגזר/תרבות?

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

ועידת משפט וסביבה 2019
מיקום: מרכז פרס לשלום וחדשנות, תל אביב

16:00 08:00  סיום: 20/11/2019 התחלה: 20/11/2019

הוועידה השנייה למשפט וסביבה בהובלת אדם טבע ודין והפקולטה
למשפטים של אוניברסיטת בראילן. בוועידה ידונו בתכנון ובהיערכות

המתחייבים לשם התמודדות עם שורה של לחצים מאמירים בתחומי החיים
השונים – בתחבורה, בבריאות, בצפיפות העירונית, במשק האנרגיה ועוד.

קראו עוד

ההרשמה לתכנית שמעצבת את מדיניות
הסביבה בישראל  נפתחה!

בואו להשפיע ולהוביל שינוי בישראל, ועל הדרך לרכוש כלים
משמעותיים לחיים! 

נפתחה, ומחפשת אתכם ההרשמה למחזור י' של תכנית ממשק
ואתכן – בעלי תואר שלישי מתחומים אקדמיים שונים, שהתשוקה

להשפיע על מה שחשוב באמת בוערת בהם.

צפה עכשיו

קראו עוד

מה באמת עושה אותנו חולים?  קורס מקוון
על בריאות וקיימות

סקרנים לדעת כיצד שכנים, עצים, שינוי אקלים, אי שוויון ומונופולים בשוק
המזון משפיעים על הבריאות שלנו? מחפשות הזדמנות לדיון ביקורתי על
בריאות, חברה, כלכלה וסביבה? קורס מקוון חדש של מרכז השל שייפתח

ב4/11, יעשה סדר בכל זה.

קראו עוד

רשימה ירוקה מאוד

ניוזלטר  נובמבר 2019

"אם נוותר על ביטחוננו העצמי המופרז, ונראה עצמנו כחלק ממשהו מורכב וגדול מאתנו בהרבה; ואם
נתייחס אל הטבע כאל שותף לנו ולא כעבד לנו, ונכיר בחוקים החלים עלינו כפי שהם חלים על הכול –
נמצא את הדרך אל האמונה. אנו מחוננים בכושר חשיבה בעל רמה גבוהה ובכוחות סגוליים, שלהם לא
זכה שום יצור חי. ברם, נוכל לשחרר כוחות אלה למען פתרונות אנושיים של צדק והתמדה – רק אם נוותר

על יהירותנו כלפי הטבע ונקבל את הפילוסופיה של האפשרי, הפילוסופיה של מגבולות היכולת."

מתוך "החוזה החברתי"  רוברט ארדרי

תנועת האקלים פועמת ומתגבשת!
בסוף השבוע האחרון כ200 איש הגיעו למחנה האקלים שהובל ע"י עמותת מגמה ירוקה וגרינפיס ישראל, ובסיום

ובחיבור ישיר למאבק בזיהום במפרץ המחנה הוציאו לפועל מיצג מרשים להגברת המודעות למשבר האקלים
חיפה. 

בישראל (שמתמלאת בקצב מסחרר)  נראה שהשטח פועם השבוע פתחנו בהרשמה לוועידת האקלים ה4
ומבעבע. 

עכשיו כנראה רק נשאר שתהיה ממשלה ויהיה מי שיקבל החלטות אמיצות להתמודדות עם משבר האקלים ומכלול
האתגרים הסביבתיים העומדים על הפרק. 

נתראה בוועידת האקלים
צוות חיים וסביבה

ההרשמה נפתחה!

חומר למחשבה

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

לאינדקס הארגונים המלא

אירועים קרובים  טעימה קטנה

ללוח האירועים הסביבתי המלא

הכשרות וקורסים קרובים

מחזור 3: קורס "משבר האקלים – למה זה כלכך בוער?"
קורס מקוון שעוסק במשבר האקלים מנקודת מבט מדעית, אזרחית ופוליטית. הקורס מיועד לפעילים/ות סביבתיים

וחברתיים, ולכל מי שיש לו/ה עניין בנושא. למתעניינים/ות ב XR  המרד בהכחדה  שרוקם עור וגידים בתקופה זו,
הקורס ייתן את כל מה שצריך לדעת על שינויי אקלים, לאן פנינו ואיך משנים כיוון. הקורס נפתח ב6/11

ימים פתוחים במכון הערבה – תכנית אקדמית בינלאומית בלימודי
סביבה

הזדמנות ייחודית לישראלים, פלסטינים, ירדנים וסטודנטים מכל העולם לגור, ללמוד, לחקור וליצור יחד קהילה
ירוקה ורב תרבותית במשך ארבעה חודשים או שנה, באווירה מדברית בערבה הדרומית.

ימים פתוחים יתקיימו בקמפוס המכון בקיבוץ קטורה ב56 בנובמבר / 12 בדצמבר (הימים הפתוחים כוללים לינה)

ללוח האירועים הסביבתי המלא

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
או באתר האינטרנט. 

הרשמה לקבלת ניוזלטר "חיים וסביבה"

       

להתראות בחודש הבא...

https://www.facebook.com/MegamaYeruka/photos/a.356016187282/10156602468692283/?type=3&theater
https://climate-conference.com/
https://climate-conference.com/
https://climate-conference.com/
https://www.sviva.net/wp-content/uploads/2019/09/קול-קורא-דוכנים.pdf
https://www.sviva.net/wp-content/uploads/2019/09/קול-קורא-דוכנים.pdf
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001304986
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001304986
waze://?q=בית הספר ללימודי הסביבה, אונ' ת%22א
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=10x10+תכנון+מקיים&dates=20191113T170000/20191113T200000&details=%3Cdiv%3E10X10+%26ndash%3B+עשר+הרצאות%2C+עשר+העשרות%3C%2Fdiv%3E%0A%3Cdiv%3E10%26nbsp%3Bאנשי+מקצוע+%2B+10+הרצאות+%3D+100+דקות+על+בנייה+ירוקה+בתכנון+מקיים%3C%2Fdiv%3E%0A%3Cdiv%3Eאירוע+בסגנון+TED+בשיתוף+המשרד+להגנת+הסביבה+והמועצה+הישראלית+לבנייה+ירוקה.%3C%2Fdiv%3E&location=בית+הספר+ללימודי+הסביבה%2C+אונ%27+ת%22א
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=10x10+תכנון+מקיים&DUR=0300&DESC=%3Cdiv%3E10X10+%26ndash%3B+עשר+הרצאות%2C+עשר+העשרות%3C%2Fdiv%3E%0A%3Cdiv%3E10%26nbsp%3Bאנשי+מקצוע+%2B+10+הרצאות+%3D+100+דקות+על+בנייה+ירוקה+בתכנון+מקיים%3C%2Fdiv%3E%0A%3Cdiv%3Eאירוע+בסגנון+TED+בשיתוף+המשרד+להגנת+הסביבה+והמועצה+הישראלית+לבנייה+ירוקה.%3C%2Fdiv%3E&in_loc=בית+הספר+ללימודי+הסביבה%2C+אונ%27+ת%22א&st=20191113T170000
http://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=CNgLkraVgz1xWwDWZIXGpIJL5Iq8PYUkd3Zu2PQJYwInZoG%2BVz%2FsLmqiwifGwd0tvjTitj47P5e1V4HwskTexEVk42YxxzfuAkhSf8ftY94GuTZaNM1Kha9tNGlhCvdoqPuqL99LY2RrDUwRiGl0g7Shxse8hb953JyiHQLVcKxYmMlbgABYZYPjN5mZO2Th4BFHXtkBTtOz283dfYIF%2BKcbO3WEwHLT6it2C7KclUkNBWWgbTmXc61%2FyVhjSkacBvG5TusKluJogHoHyQCg3nYI3afUwzs9GPt8AVZb67PAH9Th%2BAzhOnXHiRXhbMBD6dXyJvsFJXYHn2ZMxBqZL8I0TM7ETcplG6%2Ff5a5Yo27G61J7QDeuyP5UZUWsqdZW1EuPU3gFnoEEqZ0rtrUjia9tWV%2F5YcEMqZXqNDGpc6D5ym1lkk5tsiwKoaS7m0ybWPAju5%2F%2Blv4FWXxV6SvjCYm7eS9s%2FcfGh
waze://?q=אצטדיון סמי עופר, חיפה
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=נוף%3A+מכנה+משותף&dates=20191114T083000/20191115T120000&details=%3Cdiv%3Eבכנס+השנה%2C+ששם+את+האדם+במרכז%2C+מנסים+להציף+ולפענח+כיצד+אדריכלות+הנוף+מהווה+מכנה+משותף+למגזרים%2C+קהילות+וסביבות+חיים.+האם+ניתן+לייצר+שפה+תכנונית+משותפת%3F+האם+הניסיון+לאחד+מביא+להשטחת+האפיון+והייחודיות+של+כל+קהילה%2Fמגזר%2Fתרבות%3F%3C%2Fdiv%3E&location=אצטדיון+סמי+עופר%2C+חיפה
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=נוף%3A+מכנה+משותף&DUR=0330&DESC=%3Cdiv%3Eבכנס+השנה%2C+ששם+את+האדם+במרכז%2C+מנסים+להציף+ולפענח+כיצד+אדריכלות+הנוף+מהווה+מכנה+משותף+למגזרים%2C+קהילות+וסביבות+חיים.+האם+ניתן+לייצר+שפה+תכנונית+משותפת%3F+האם+הניסיון+לאחד+מביא+להשטחת+האפיון+והייחודיות+של+כל+קהילה%2Fמגזר%2Fתרבות%3F%3C%2Fdiv%3E&in_loc=אצטדיון+סמי+עופר%2C+חיפה&st=20191114T083000
http://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=C20PB00fYQROahNrZNkvIBC4zGI4ujcfiN3zHG5TqnHtfj6Ak%2B5F%2BggXEIyKm4kOKRDzQxsqbNzos5XRiXXrnN3TKiG0%2FSK6xTQqDIfuobNWIogtX6ADhyOfFkm7icUqK1gH2HYV%2BVaeSrqXzbnlhsnT9naoJK5EFltjjoBHXogW1PM72HtnWPT54TJ55p5%2Bis8BfeCTb4zL7qwwhpzTi1%2BGu8lhJ8ssfc2x7PNvpxr27gPiq%2FUD9VkbeoUMo16UYmJRjiZsTJfxS6XqKrbyQIiP1urpIZ1aMvtmQWn7fsp3%2FQA0KEveoAoPTmItS98WwPQOb9GFRcEVqsCNtrkFuZkRppRkGozuQNYmnNwGk7AYS7nryyIEfftYqFwH7H%2FKfpp2Uen9AE%2BXbQHhCd3i0fvgEJiwR00Flr0tpj%2BHDxFLcKILW5Ut0pyacSBffw%2BGyUSulLPUEEfLc2HrOA6Fl6XLqxNqQ7gt7G5ktpybQkI06Bfwlxgz1TA%2FRdk5jkWz0
waze://?q=מרכז פרס לשלום וחדשנות,  תל אביב
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=ועידת+משפט+וסביבה+2019&dates=20191120T080000/20191120T160000&details=%3Cdiv+style%3D%22text-align%3A+right%3B+direction%3A+rtl%3B%22%3E%3Cspan+class%3D%22fr-marker%22+data-id%3D%220%22+data-type%3D%22false%22+style%3D%22display%3A+none%3B+line-height%3A+0%3B%22%3E%3C%2Fspan%3E%3Cspan+class%3D%22fr-marker%22+data-id%3D%220%22+data-type%3D%22true%22+style%3D%22display%3A+none%3B+line-height%3A+0%3B%22%3E%3C%2Fspan%3Eהוועידה+השנייה+למשפט+וסביבה+בהובלת+אדם+טבע+ודין+והפקולטה%0A++++למשפטים+של+אוניברסיטת+בר-אילן.+בוועידה+ידונו+בתכנון+ובהיערכות+המתחייבים+לשם+התמודדות+עם+שורה+של+לחצים+מאמירים+בתחומי+החיים+השונים+–+בתחבורה%2C+בבריאות%2C+בצפיפות+העירונית%2C+במשק+האנרגיה+ועוד.%3C%2Fdiv%3E&location=מרכז+פרס+לשלום+וחדשנות%2C++תל+אביב
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=ועידת+משפט+וסביבה+2019&DUR=0800&DESC=%3Cdiv+style%3D%22text-align%3A+right%3B+direction%3A+rtl%3B%22%3E%3Cspan+class%3D%22fr-marker%22+data-id%3D%220%22+data-type%3D%22false%22+style%3D%22display%3A+none%3B+line-height%3A+0%3B%22%3E%3C%2Fspan%3E%3Cspan+class%3D%22fr-marker%22+data-id%3D%220%22+data-type%3D%22true%22+style%3D%22display%3A+none%3B+line-height%3A+0%3B%22%3E%3C%2Fspan%3Eהוועידה+השנייה+למשפט+וסביבה+בהובלת+אדם+טבע+ודין+והפקולטה%0A++++למשפטים+של+אוניברסיטת+בר-אילן.+בוועידה+ידונו+בתכנון+ובהיערכות+המתחייבים+לשם+התמודדות+עם+שורה+של+לחצים+מאמירים+בתחומי+החיים+השונים+–+בתחבורה%2C+בבריאות%2C+בצפיפות+העירונית%2C+במשק+האנרגיה+ועוד.%3C%2Fdiv%3E&in_loc=מרכז+פרס+לשלום+וחדשנות%2C++תל+אביב&st=20191120T080000
http://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=CrQ7p1kGwvObBJ4hCabbSbzYUP%2F%2FN4mPiO1%2BZQULPanl7k%2F1mOtu6VInbU%2B5fJgnJrPoFc07ELpcC4%2BU7WK8u2xmt3dhuBiaT81ck7AuBdRTuZgxpx44qdz3jNqB4QYTHP1CSRSam%2BQk3Lk9Jwtfi4qiHOYxt2s8C7y%2BS3LzXbnaIGHARPbWZ8eb0%2B%2B3XIf0H1HUIAph6giE1VZuWU%2Fk5jBE%2BkvqLsALl4a2NXIRtd1LXV42DK3xPFvyVepBsfbu02XsnTUpebVqp6BNUUpVraMuP137Yo%2FK8oUIYO4DYcNpRHovUDF%2Bxdcf8c%2FUdKrarujz%2BAiNIbh5V6%2FsglyVrnhb0gqiB47amlXbNgcY1EaIOZo40e4G%2FX2lEpxYoZoII9ZAl428cNpfW%2FxoDHnUa3r%2BS9HYsSBIagID3D4aOGU%2FmOzTm2%2BV0tRn1cXSENY4OJgs0AqWZZnmDhQSMq2KEkrr71G9KPy1XwhSNaZtRlCU3AgGnyXkk0wwK8RkNEWNEfckDFoHAKUoIJ16z7q5Bh6lmudt5vsRMNaztj5eazyBLChvUKfsNo463UeUdG%2BWyHBQ0DCPnJDiJrtCJH8x5szZaHKybv0YaX6AsTnGolK47j3CsH3jqjnz3%2BUmC81qahM4KcytyotVjIJ3sMy8UOCRLXrgr0HU%2FFcWL8ImAojdc6yOlBmtSAdwwbjopSb3P%2FqoIJeY%2FnzHaJPeAWHAFkQ%3D%3D


לפרטים נוספים

קול קורא להצבת דוכנים וביתנים בוועידת האקלים הישראלית
ועידת האקלים הישראלית היא הזדמנות להשפיע על תודעה ציבורית בעניין משבר האקלים ולתבוע שממשלת
. אנו מזמינים ארגונים, עסקים ויזמים ישראל תאמץ יעדים שאפתניים לקראת הוועידה העולמית ב2020

העוסקים בתחומים הנוגעים במשבר האקלים להציב דוכנים וביתנים במתחם הוועידה.

לקריאה

ישראל יכולה להיות חוד החנית
בהתמודדות עם משבר האקלים

קוטנה של ישראל הוא יתרון  אנו יכולים לעשות שינויים מהירים
שיכולים להוביל את האנושות קדימה  מאמר דעה מאת יעל כהן

פארן

לקריאה

ביולוגי? מתכלה? או שזה בכלל לא משנה?
האם ביופלסטיק עשוי צמחים? האם פלסטיק מתכלה באמת מתפרק? הבלבול בין

ההגדרות השונות של סוגי הפלסטיק השונים מקשה עלינו לעשות את הבחירה
האחראית ביותר לסביבה. כתבה של נטע נסים באתר זווית.

לפרטים נוספים

FAITHS FOR FORESTS
קמפיין "אמונות ליערות" הושק רשמית כתרומה לוועידת האקלים העולמית

בפעילות האקלים של מזכ"ל האו"ם. בכוונה להתחיל תנועה גלובלית
יערות מבוססת אמונה של התגייסות, חינוך וסנגור סביב הפסקת כריתת

טרופיים

קרא/י עוד

אזרחים למען אוויר נקי
עמותת אזרחים למען אוויר נקי פועלת לקידום מדיניות ממשלתית למיגור

זיהום האוויר משריפות פסולת פיראטיות, שפוגע בבריאותם של מאות
אלפי ישראלים. העמותה החלה את דרכה ב2016, ופעלה תחילה כוועד

פעולה של תושבי מזרח השרון ומערב השומרון. החל מאפריל 2018
היא פועלת כעמותה רשומה, המובילה את הפעילות בנושא ברמה

הארצית. 

מדי חודש, ניתן במה לעשייה מקומית של ארגון או התארגנות החברים
ב"חיים וסביבה". רוצים להופיע בידיעון הבא?  מוזמנים לכתוב לנו.

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

10x10 תכנון מקיים
מיקום: בית הספר ללימודי הסביבה, אונ' ת"א

20:00 17:00  סיום: 13/11/2019 התחלה: 13/11/2019

10X10 – עשר הרצאות, עשר העשרות
10 אנשי מקצוע + 10 הרצאות = 100 דקות על בנייה ירוקה בתכנון מקיים
אירוע בסגנון TED בשיתוף המשרד להגנת הסביבה והמועצה הישראלית

לבנייה ירוקה.

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

נוף: מכנה משותף
מיקום: אצטדיון סמי עופר, חיפה

12:00 08:30  סיום: 15/11/2019 התחלה: 14/11/2019

בכנס השנה, ששם את האדם במרכז, מנסים להציף ולפענח כיצד
אדריכלות הנוף מהווה מכנה משותף למגזרים, קהילות וסביבות חיים. האם

ניתן לייצר שפה תכנונית משותפת? האם הניסיון לאחד מביא להשטחת
האפיון והייחודיות של כל קהילה/מגזר/תרבות?

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

ועידת משפט וסביבה 2019
מיקום: מרכז פרס לשלום וחדשנות, תל אביב

16:00 08:00  סיום: 20/11/2019 התחלה: 20/11/2019

הוועידה השנייה למשפט וסביבה בהובלת אדם טבע ודין והפקולטה
למשפטים של אוניברסיטת בראילן. בוועידה ידונו בתכנון ובהיערכות

המתחייבים לשם התמודדות עם שורה של לחצים מאמירים בתחומי החיים
השונים – בתחבורה, בבריאות, בצפיפות העירונית, במשק האנרגיה ועוד.

קראו עוד

ההרשמה לתכנית שמעצבת את מדיניות
הסביבה בישראל  נפתחה!

בואו להשפיע ולהוביל שינוי בישראל, ועל הדרך לרכוש כלים
משמעותיים לחיים! 

נפתחה, ומחפשת אתכם ההרשמה למחזור י' של תכנית ממשק
ואתכן – בעלי תואר שלישי מתחומים אקדמיים שונים, שהתשוקה

להשפיע על מה שחשוב באמת בוערת בהם.

צפה עכשיו

קראו עוד

מה באמת עושה אותנו חולים?  קורס מקוון
על בריאות וקיימות

סקרנים לדעת כיצד שכנים, עצים, שינוי אקלים, אי שוויון ומונופולים בשוק
המזון משפיעים על הבריאות שלנו? מחפשות הזדמנות לדיון ביקורתי על
בריאות, חברה, כלכלה וסביבה? קורס מקוון חדש של מרכז השל שייפתח

ב4/11, יעשה סדר בכל זה.

קראו עוד

רשימה ירוקה מאוד

ניוזלטר  נובמבר 2019

"אם נוותר על ביטחוננו העצמי המופרז, ונראה עצמנו כחלק ממשהו מורכב וגדול מאתנו בהרבה; ואם
נתייחס אל הטבע כאל שותף לנו ולא כעבד לנו, ונכיר בחוקים החלים עלינו כפי שהם חלים על הכול –
נמצא את הדרך אל האמונה. אנו מחוננים בכושר חשיבה בעל רמה גבוהה ובכוחות סגוליים, שלהם לא
זכה שום יצור חי. ברם, נוכל לשחרר כוחות אלה למען פתרונות אנושיים של צדק והתמדה – רק אם נוותר

על יהירותנו כלפי הטבע ונקבל את הפילוסופיה של האפשרי, הפילוסופיה של מגבולות היכולת."

מתוך "החוזה החברתי"  רוברט ארדרי

תנועת האקלים פועמת ומתגבשת!
בסוף השבוע האחרון כ200 איש הגיעו למחנה האקלים שהובל ע"י עמותת מגמה ירוקה וגרינפיס ישראל, ובסיום

ובחיבור ישיר למאבק בזיהום במפרץ המחנה הוציאו לפועל מיצג מרשים להגברת המודעות למשבר האקלים
חיפה. 

בישראל (שמתמלאת בקצב מסחרר)  נראה שהשטח פועם השבוע פתחנו בהרשמה לוועידת האקלים ה4
ומבעבע. 

עכשיו כנראה רק נשאר שתהיה ממשלה ויהיה מי שיקבל החלטות אמיצות להתמודדות עם משבר האקלים ומכלול
האתגרים הסביבתיים העומדים על הפרק. 

נתראה בוועידת האקלים
צוות חיים וסביבה

ההרשמה נפתחה!

חומר למחשבה

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

לאינדקס הארגונים המלא

אירועים קרובים  טעימה קטנה

ללוח האירועים הסביבתי המלא

הכשרות וקורסים קרובים

מחזור 3: קורס "משבר האקלים – למה זה כלכך בוער?"
קורס מקוון שעוסק במשבר האקלים מנקודת מבט מדעית, אזרחית ופוליטית. הקורס מיועד לפעילים/ות סביבתיים

וחברתיים, ולכל מי שיש לו/ה עניין בנושא. למתעניינים/ות ב XR  המרד בהכחדה  שרוקם עור וגידים בתקופה זו,
הקורס ייתן את כל מה שצריך לדעת על שינויי אקלים, לאן פנינו ואיך משנים כיוון. הקורס נפתח ב6/11

ימים פתוחים במכון הערבה – תכנית אקדמית בינלאומית בלימודי
סביבה

הזדמנות ייחודית לישראלים, פלסטינים, ירדנים וסטודנטים מכל העולם לגור, ללמוד, לחקור וליצור יחד קהילה
ירוקה ורב תרבותית במשך ארבעה חודשים או שנה, באווירה מדברית בערבה הדרומית.

ימים פתוחים יתקיימו בקמפוס המכון בקיבוץ קטורה ב56 בנובמבר / 12 בדצמבר (הימים הפתוחים כוללים לינה)

ללוח האירועים הסביבתי המלא

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
או באתר האינטרנט. 

הרשמה לקבלת ניוזלטר "חיים וסביבה"

       

להתראות בחודש הבא...

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001304986
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001304986
https://www.zavit.org.il/ביולוגי-מתכלה-או-שזה-בכלל-לא-משנה/
https://www.zavit.org.il/ביולוגי-מתכלה-או-שזה-בכלל-לא-משנה/
https://www.zavit.org.il/ביולוגי-מתכלה-או-שזה-בכלל-לא-משנה/
https://faithsforforests.com/
https://beactive.co.il/
https://faithsforforests.com/
https://faithsforforests.com/
https://www.facebook.com/clean.air.israel
https://www.facebook.com/clean.air.israel
https://www.facebook.com/clean.air.israel
https://www.sviva.net/organization/
https://aklim.mindfulspace.co.il/


לפרטים נוספים

קול קורא להצבת דוכנים וביתנים בוועידת האקלים הישראלית
ועידת האקלים הישראלית היא הזדמנות להשפיע על תודעה ציבורית בעניין משבר האקלים ולתבוע שממשלת
. אנו מזמינים ארגונים, עסקים ויזמים ישראל תאמץ יעדים שאפתניים לקראת הוועידה העולמית ב2020

העוסקים בתחומים הנוגעים במשבר האקלים להציב דוכנים וביתנים במתחם הוועידה.

לקריאה

ישראל יכולה להיות חוד החנית
בהתמודדות עם משבר האקלים

קוטנה של ישראל הוא יתרון  אנו יכולים לעשות שינויים מהירים
שיכולים להוביל את האנושות קדימה  מאמר דעה מאת יעל כהן

פארן

לקריאה

ביולוגי? מתכלה? או שזה בכלל לא משנה?
האם ביופלסטיק עשוי צמחים? האם פלסטיק מתכלה באמת מתפרק? הבלבול בין

ההגדרות השונות של סוגי הפלסטיק השונים מקשה עלינו לעשות את הבחירה
האחראית ביותר לסביבה. כתבה של נטע נסים באתר זווית.

לפרטים נוספים

FAITHS FOR FORESTS
קמפיין "אמונות ליערות" הושק רשמית כתרומה לוועידת האקלים העולמית

בפעילות האקלים של מזכ"ל האו"ם. בכוונה להתחיל תנועה גלובלית
יערות מבוססת אמונה של התגייסות, חינוך וסנגור סביב הפסקת כריתת

טרופיים

קרא/י עוד

אזרחים למען אוויר נקי
עמותת אזרחים למען אוויר נקי פועלת לקידום מדיניות ממשלתית למיגור

זיהום האוויר משריפות פסולת פיראטיות, שפוגע בבריאותם של מאות
אלפי ישראלים. העמותה החלה את דרכה ב2016, ופעלה תחילה כוועד

פעולה של תושבי מזרח השרון ומערב השומרון. החל מאפריל 2018
היא פועלת כעמותה רשומה, המובילה את הפעילות בנושא ברמה

הארצית. 

מדי חודש, ניתן במה לעשייה מקומית של ארגון או התארגנות החברים
ב"חיים וסביבה". רוצים להופיע בידיעון הבא?  מוזמנים לכתוב לנו.

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

10x10 תכנון מקיים
מיקום: בית הספר ללימודי הסביבה, אונ' ת"א

20:00 17:00  סיום: 13/11/2019 התחלה: 13/11/2019

10X10 – עשר הרצאות, עשר העשרות
10 אנשי מקצוע + 10 הרצאות = 100 דקות על בנייה ירוקה בתכנון מקיים
אירוע בסגנון TED בשיתוף המשרד להגנת הסביבה והמועצה הישראלית

לבנייה ירוקה.

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

נוף: מכנה משותף
מיקום: אצטדיון סמי עופר, חיפה

12:00 08:30  סיום: 15/11/2019 התחלה: 14/11/2019

בכנס השנה, ששם את האדם במרכז, מנסים להציף ולפענח כיצד
אדריכלות הנוף מהווה מכנה משותף למגזרים, קהילות וסביבות חיים. האם

ניתן לייצר שפה תכנונית משותפת? האם הניסיון לאחד מביא להשטחת
האפיון והייחודיות של כל קהילה/מגזר/תרבות?

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

ועידת משפט וסביבה 2019
מיקום: מרכז פרס לשלום וחדשנות, תל אביב

16:00 08:00  סיום: 20/11/2019 התחלה: 20/11/2019

הוועידה השנייה למשפט וסביבה בהובלת אדם טבע ודין והפקולטה
למשפטים של אוניברסיטת בראילן. בוועידה ידונו בתכנון ובהיערכות

המתחייבים לשם התמודדות עם שורה של לחצים מאמירים בתחומי החיים
השונים – בתחבורה, בבריאות, בצפיפות העירונית, במשק האנרגיה ועוד.

קראו עוד

ההרשמה לתכנית שמעצבת את מדיניות
הסביבה בישראל  נפתחה!

בואו להשפיע ולהוביל שינוי בישראל, ועל הדרך לרכוש כלים
משמעותיים לחיים! 

נפתחה, ומחפשת אתכם ההרשמה למחזור י' של תכנית ממשק
ואתכן – בעלי תואר שלישי מתחומים אקדמיים שונים, שהתשוקה

להשפיע על מה שחשוב באמת בוערת בהם.

צפה עכשיו

קראו עוד

מה באמת עושה אותנו חולים?  קורס מקוון
על בריאות וקיימות

סקרנים לדעת כיצד שכנים, עצים, שינוי אקלים, אי שוויון ומונופולים בשוק
המזון משפיעים על הבריאות שלנו? מחפשות הזדמנות לדיון ביקורתי על
בריאות, חברה, כלכלה וסביבה? קורס מקוון חדש של מרכז השל שייפתח

ב4/11, יעשה סדר בכל זה.

קראו עוד

רשימה ירוקה מאוד

ניוזלטר  נובמבר 2019

"אם נוותר על ביטחוננו העצמי המופרז, ונראה עצמנו כחלק ממשהו מורכב וגדול מאתנו בהרבה; ואם
נתייחס אל הטבע כאל שותף לנו ולא כעבד לנו, ונכיר בחוקים החלים עלינו כפי שהם חלים על הכול –
נמצא את הדרך אל האמונה. אנו מחוננים בכושר חשיבה בעל רמה גבוהה ובכוחות סגוליים, שלהם לא
זכה שום יצור חי. ברם, נוכל לשחרר כוחות אלה למען פתרונות אנושיים של צדק והתמדה – רק אם נוותר

על יהירותנו כלפי הטבע ונקבל את הפילוסופיה של האפשרי, הפילוסופיה של מגבולות היכולת."

מתוך "החוזה החברתי"  רוברט ארדרי

תנועת האקלים פועמת ומתגבשת!
בסוף השבוע האחרון כ200 איש הגיעו למחנה האקלים שהובל ע"י עמותת מגמה ירוקה וגרינפיס ישראל, ובסיום

ובחיבור ישיר למאבק בזיהום במפרץ המחנה הוציאו לפועל מיצג מרשים להגברת המודעות למשבר האקלים
חיפה. 

בישראל (שמתמלאת בקצב מסחרר)  נראה שהשטח פועם השבוע פתחנו בהרשמה לוועידת האקלים ה4
ומבעבע. 

עכשיו כנראה רק נשאר שתהיה ממשלה ויהיה מי שיקבל החלטות אמיצות להתמודדות עם משבר האקלים ומכלול
האתגרים הסביבתיים העומדים על הפרק. 

נתראה בוועידת האקלים
צוות חיים וסביבה

ההרשמה נפתחה!

חומר למחשבה

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

לאינדקס הארגונים המלא

אירועים קרובים  טעימה קטנה

ללוח האירועים הסביבתי המלא

הכשרות וקורסים קרובים

מחזור 3: קורס "משבר האקלים – למה זה כלכך בוער?"
קורס מקוון שעוסק במשבר האקלים מנקודת מבט מדעית, אזרחית ופוליטית. הקורס מיועד לפעילים/ות סביבתיים

וחברתיים, ולכל מי שיש לו/ה עניין בנושא. למתעניינים/ות ב XR  המרד בהכחדה  שרוקם עור וגידים בתקופה זו,
הקורס ייתן את כל מה שצריך לדעת על שינויי אקלים, לאן פנינו ואיך משנים כיוון. הקורס נפתח ב6/11

ימים פתוחים במכון הערבה – תכנית אקדמית בינלאומית בלימודי
סביבה

הזדמנות ייחודית לישראלים, פלסטינים, ירדנים וסטודנטים מכל העולם לגור, ללמוד, לחקור וליצור יחד קהילה
ירוקה ורב תרבותית במשך ארבעה חודשים או שנה, באווירה מדברית בערבה הדרומית.

ימים פתוחים יתקיימו בקמפוס המכון בקיבוץ קטורה ב56 בנובמבר / 12 בדצמבר (הימים הפתוחים כוללים לינה)

ללוח האירועים הסביבתי המלא

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
או באתר האינטרנט. 

הרשמה לקבלת ניוזלטר "חיים וסביבה"

       

להתראות בחודש הבא...

https://aklim.mindfulspace.co.il/
https://maps.google.com/maps?q=בית+הספר+ללימודי+הסביבה%2C+אונ%27+ת%22א&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://maps.google.com/maps?q=בית+הספר+ללימודי+הסביבה%2C+אונ%27+ת%22א&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://ilgbc.org/course/10x10-תכנון-מקיים/
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=10x10+תכנון+מקיים&dates=20191113T170000/20191113T200000&details=%3Cdiv%3E10X10+%26ndash%3B+עשר+הרצאות%2C+עשר+העשרות%3C%2Fdiv%3E%0A%3Cdiv%3E10%26nbsp%3Bאנשי+מקצוע+%2B+10+הרצאות+%3D+100+דקות+על+בנייה+ירוקה+בתכנון+מקיים%3C%2Fdiv%3E%0A%3Cdiv%3Eאירוע+בסגנון+TED+בשיתוף+המשרד+להגנת+הסביבה+והמועצה+הישראלית+לבנייה+ירוקה.%3C%2Fdiv%3E&location=בית+הספר+ללימודי+הסביבה%2C+אונ%27+ת%22א
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=10x10+תכנון+מקיים&DUR=0300&DESC=%3Cdiv%3E10X10+%26ndash%3B+עשר+הרצאות%2C+עשר+העשרות%3C%2Fdiv%3E%0A%3Cdiv%3E10%26nbsp%3Bאנשי+מקצוע+%2B+10+הרצאות+%3D+100+דקות+על+בנייה+ירוקה+בתכנון+מקיים%3C%2Fdiv%3E%0A%3Cdiv%3Eאירוע+בסגנון+TED+בשיתוף+המשרד+להגנת+הסביבה+והמועצה+הישראלית+לבנייה+ירוקה.%3C%2Fdiv%3E&in_loc=בית+הספר+ללימודי+הסביבה%2C+אונ%27+ת%22א&st=20191113T170000
http://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=CNgLkraVgz1xWwDWZIXGpIJL5Iq8PYUkd3Zu2PQJYwInZoG%2BVz%2FsLmqiwifGwd0tvjTitj47P5e1V4HwskTexEVk42YxxzfuAkhSf8ftY94GuTZaNM1Kha9tNGlhCvdoqPuqL99LY2RrDUwRiGl0g7Shxse8hb953JyiHQLVcKxYmMlbgABYZYPjN5mZO2Th4BFHXtkBTtOz283dfYIF%2BKcbO3WEwHLT6it2C7KclUkNBWWgbTmXc61%2FyVhjSkacBvG5TusKluJogHoHyQCg3nYI3afUwzs9GPt8AVZb67PAH9Th%2BAzhOnXHiRXhbMBD6dXyJvsFJXYHn2ZMxBqZL8I0TM7ETcplG6%2Ff5a5Yo27G61J7QDeuyP5UZUWsqdZW1EuPU3gFnoEEqZ0rtrUjia9tWV%2F5YcEMqZXqNDGpc6D5ym1lkk5tsiwKoaS7m0ybWPAju5%2F%2Blv4FWXxV6SvjCYm7eS9s%2FcfGh
https://ilgbc.org/course/10x10-תכנון-מקיים/
https://maps.google.com/maps?q=אצטדיון+סמי+עופר%2C+חיפה&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://maps.google.com/maps?q=אצטדיון+סמי+עופר%2C+חיפה&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://www.landarch.org/
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=נוף%3A+מכנה+משותף&dates=20191114T083000/20191115T120000&details=%3Cdiv%3Eבכנס+השנה%2C+ששם+את+האדם+במרכז%2C+מנסים+להציף+ולפענח+כיצד+אדריכלות+הנוף+מהווה+מכנה+משותף+למגזרים%2C+קהילות+וסביבות+חיים.+האם+ניתן+לייצר+שפה+תכנונית+משותפת%3F+האם+הניסיון+לאחד+מביא+להשטחת+האפיון+והייחודיות+של+כל+קהילה%2Fמגזר%2Fתרבות%3F%3C%2Fdiv%3E&location=אצטדיון+סמי+עופר%2C+חיפה
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=נוף%3A+מכנה+משותף&DUR=0330&DESC=%3Cdiv%3Eבכנס+השנה%2C+ששם+את+האדם+במרכז%2C+מנסים+להציף+ולפענח+כיצד+אדריכלות+הנוף+מהווה+מכנה+משותף+למגזרים%2C+קהילות+וסביבות+חיים.+האם+ניתן+לייצר+שפה+תכנונית+משותפת%3F+האם+הניסיון+לאחד+מביא+להשטחת+האפיון+והייחודיות+של+כל+קהילה%2Fמגזר%2Fתרבות%3F%3C%2Fdiv%3E&in_loc=אצטדיון+סמי+עופר%2C+חיפה&st=20191114T083000
http://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=C20PB00fYQROahNrZNkvIBC4zGI4ujcfiN3zHG5TqnHtfj6Ak%2B5F%2BggXEIyKm4kOKRDzQxsqbNzos5XRiXXrnN3TKiG0%2FSK6xTQqDIfuobNWIogtX6ADhyOfFkm7icUqK1gH2HYV%2BVaeSrqXzbnlhsnT9naoJK5EFltjjoBHXogW1PM72HtnWPT54TJ55p5%2Bis8BfeCTb4zL7qwwhpzTi1%2BGu8lhJ8ssfc2x7PNvpxr27gPiq%2FUD9VkbeoUMo16UYmJRjiZsTJfxS6XqKrbyQIiP1urpIZ1aMvtmQWn7fsp3%2FQA0KEveoAoPTmItS98WwPQOb9GFRcEVqsCNtrkFuZkRppRkGozuQNYmnNwGk7AYS7nryyIEfftYqFwH7H%2FKfpp2Uen9AE%2BXbQHhCd3i0fvgEJiwR00Flr0tpj%2BHDxFLcKILW5Ut0pyacSBffw%2BGyUSulLPUEEfLc2HrOA6Fl6XLqxNqQ7gt7G5ktpybQkI06Bfwlxgz1TA%2FRdk5jkWz0
https://www.landarch.org/
https://maps.google.com/maps?q=מרכז+פרס+לשלום+וחדשנות%2C++תל+אביב&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://maps.google.com/maps?q=מרכז+פרס+לשלום+וחדשנות%2C++תל+אביב&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://www.bmp.co.il/mishpat
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=ועידת+משפט+וסביבה+2019&dates=20191120T080000/20191120T160000&details=%3Cdiv+style%3D%22text-align%3A+right%3B+direction%3A+rtl%3B%22%3E%3Cspan+class%3D%22fr-marker%22+data-id%3D%220%22+data-type%3D%22false%22+style%3D%22display%3A+none%3B+line-height%3A+0%3B%22%3E%3C%2Fspan%3E%3Cspan+class%3D%22fr-marker%22+data-id%3D%220%22+data-type%3D%22true%22+style%3D%22display%3A+none%3B+line-height%3A+0%3B%22%3E%3C%2Fspan%3Eהוועידה+השנייה+למשפט+וסביבה+בהובלת+אדם+טבע+ודין+והפקולטה%0A++++למשפטים+של+אוניברסיטת+בר-אילן.+בוועידה+ידונו+בתכנון+ובהיערכות+המתחייבים+לשם+התמודדות+עם+שורה+של+לחצים+מאמירים+בתחומי+החיים+השונים+–+בתחבורה%2C+בבריאות%2C+בצפיפות+העירונית%2C+במשק+האנרגיה+ועוד.%3C%2Fdiv%3E&location=מרכז+פרס+לשלום+וחדשנות%2C++תל+אביב
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=ועידת+משפט+וסביבה+2019&DUR=0800&DESC=%3Cdiv+style%3D%22text-align%3A+right%3B+direction%3A+rtl%3B%22%3E%3Cspan+class%3D%22fr-marker%22+data-id%3D%220%22+data-type%3D%22false%22+style%3D%22display%3A+none%3B+line-height%3A+0%3B%22%3E%3C%2Fspan%3E%3Cspan+class%3D%22fr-marker%22+data-id%3D%220%22+data-type%3D%22true%22+style%3D%22display%3A+none%3B+line-height%3A+0%3B%22%3E%3C%2Fspan%3Eהוועידה+השנייה+למשפט+וסביבה+בהובלת+אדם+טבע+ודין+והפקולטה%0A++++למשפטים+של+אוניברסיטת+בר-אילן.+בוועידה+ידונו+בתכנון+ובהיערכות+המתחייבים+לשם+התמודדות+עם+שורה+של+לחצים+מאמירים+בתחומי+החיים+השונים+–+בתחבורה%2C+בבריאות%2C+בצפיפות+העירונית%2C+במשק+האנרגיה+ועוד.%3C%2Fdiv%3E&in_loc=מרכז+פרס+לשלום+וחדשנות%2C++תל+אביב&st=20191120T080000
http://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=CrQ7p1kGwvObBJ4hCabbSbzYUP%2F%2FN4mPiO1%2BZQULPanl7k%2F1mOtu6VInbU%2B5fJgnJrPoFc07ELpcC4%2BU7WK8u2xmt3dhuBiaT81ck7AuBdRTuZgxpx44qdz3jNqB4QYTHP1CSRSam%2BQk3Lk9Jwtfi4qiHOYxt2s8C7y%2BS3LzXbnaIGHARPbWZ8eb0%2B%2B3XIf0H1HUIAph6giE1VZuWU%2Fk5jBE%2BkvqLsALl4a2NXIRtd1LXV42DK3xPFvyVepBsfbu02XsnTUpebVqp6BNUUpVraMuP137Yo%2FK8oUIYO4DYcNpRHovUDF%2Bxdcf8c%2FUdKrarujz%2BAiNIbh5V6%2FsglyVrnhb0gqiB47amlXbNgcY1EaIOZo40e4G%2FX2lEpxYoZoII9ZAl428cNpfW%2FxoDHnUa3r%2BS9HYsSBIagID3D4aOGU%2FmOzTm2%2BV0tRn1cXSENY4OJgs0AqWZZnmDhQSMq2KEkrr71G9KPy1XwhSNaZtRlCU3AgGnyXkk0wwK8RkNEWNEfckDFoHAKUoIJ16z7q5Bh6lmudt5vsRMNaztj5eazyBLChvUKfsNo463UeUdG%2BWyHBQ0DCPnJDiJrtCJH8x5szZaHKybv0YaX6AsTnGolK47j3CsH3jqjnz3%2BUmC81qahM4KcytyotVjIJ3sMy8UOCRLXrgr0HU%2FFcWL8ImAojdc6yOlBmtSAdwwbjopSb3P%2FqoIJeY%2FnzHaJPeAWHAFkQ%3D%3D
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לפרטים נוספים

קול קורא להצבת דוכנים וביתנים בוועידת האקלים הישראלית
ועידת האקלים הישראלית היא הזדמנות להשפיע על תודעה ציבורית בעניין משבר האקלים ולתבוע שממשלת
. אנו מזמינים ארגונים, עסקים ויזמים ישראל תאמץ יעדים שאפתניים לקראת הוועידה העולמית ב2020

העוסקים בתחומים הנוגעים במשבר האקלים להציב דוכנים וביתנים במתחם הוועידה.

לקריאה

ישראל יכולה להיות חוד החנית
בהתמודדות עם משבר האקלים

קוטנה של ישראל הוא יתרון  אנו יכולים לעשות שינויים מהירים
שיכולים להוביל את האנושות קדימה  מאמר דעה מאת יעל כהן

פארן

לקריאה

ביולוגי? מתכלה? או שזה בכלל לא משנה?
האם ביופלסטיק עשוי צמחים? האם פלסטיק מתכלה באמת מתפרק? הבלבול בין

ההגדרות השונות של סוגי הפלסטיק השונים מקשה עלינו לעשות את הבחירה
האחראית ביותר לסביבה. כתבה של נטע נסים באתר זווית.

לפרטים נוספים

FAITHS FOR FORESTS
קמפיין "אמונות ליערות" הושק רשמית כתרומה לוועידת האקלים העולמית

בפעילות האקלים של מזכ"ל האו"ם. בכוונה להתחיל תנועה גלובלית
יערות מבוססת אמונה של התגייסות, חינוך וסנגור סביב הפסקת כריתת

טרופיים

קרא/י עוד

אזרחים למען אוויר נקי
עמותת אזרחים למען אוויר נקי פועלת לקידום מדיניות ממשלתית למיגור

זיהום האוויר משריפות פסולת פיראטיות, שפוגע בבריאותם של מאות
אלפי ישראלים. העמותה החלה את דרכה ב2016, ופעלה תחילה כוועד

פעולה של תושבי מזרח השרון ומערב השומרון. החל מאפריל 2018
היא פועלת כעמותה רשומה, המובילה את הפעילות בנושא ברמה

הארצית. 

מדי חודש, ניתן במה לעשייה מקומית של ארגון או התארגנות החברים
ב"חיים וסביבה". רוצים להופיע בידיעון הבא?  מוזמנים לכתוב לנו.

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

10x10 תכנון מקיים
מיקום: בית הספר ללימודי הסביבה, אונ' ת"א

20:00 17:00  סיום: 13/11/2019 התחלה: 13/11/2019

10X10 – עשר הרצאות, עשר העשרות
10 אנשי מקצוע + 10 הרצאות = 100 דקות על בנייה ירוקה בתכנון מקיים
אירוע בסגנון TED בשיתוף המשרד להגנת הסביבה והמועצה הישראלית

לבנייה ירוקה.

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

נוף: מכנה משותף
מיקום: אצטדיון סמי עופר, חיפה

12:00 08:30  סיום: 15/11/2019 התחלה: 14/11/2019

בכנס השנה, ששם את האדם במרכז, מנסים להציף ולפענח כיצד
אדריכלות הנוף מהווה מכנה משותף למגזרים, קהילות וסביבות חיים. האם

ניתן לייצר שפה תכנונית משותפת? האם הניסיון לאחד מביא להשטחת
האפיון והייחודיות של כל קהילה/מגזר/תרבות?

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

ועידת משפט וסביבה 2019
מיקום: מרכז פרס לשלום וחדשנות, תל אביב

16:00 08:00  סיום: 20/11/2019 התחלה: 20/11/2019

הוועידה השנייה למשפט וסביבה בהובלת אדם טבע ודין והפקולטה
למשפטים של אוניברסיטת בראילן. בוועידה ידונו בתכנון ובהיערכות

המתחייבים לשם התמודדות עם שורה של לחצים מאמירים בתחומי החיים
השונים – בתחבורה, בבריאות, בצפיפות העירונית, במשק האנרגיה ועוד.

קראו עוד

ההרשמה לתכנית שמעצבת את מדיניות
הסביבה בישראל  נפתחה!

בואו להשפיע ולהוביל שינוי בישראל, ועל הדרך לרכוש כלים
משמעותיים לחיים! 

נפתחה, ומחפשת אתכם ההרשמה למחזור י' של תכנית ממשק
ואתכן – בעלי תואר שלישי מתחומים אקדמיים שונים, שהתשוקה

להשפיע על מה שחשוב באמת בוערת בהם.

צפה עכשיו

קראו עוד

מה באמת עושה אותנו חולים?  קורס מקוון
על בריאות וקיימות

סקרנים לדעת כיצד שכנים, עצים, שינוי אקלים, אי שוויון ומונופולים בשוק
המזון משפיעים על הבריאות שלנו? מחפשות הזדמנות לדיון ביקורתי על
בריאות, חברה, כלכלה וסביבה? קורס מקוון חדש של מרכז השל שייפתח

ב4/11, יעשה סדר בכל זה.

קראו עוד

רשימה ירוקה מאוד

ניוזלטר  נובמבר 2019

"אם נוותר על ביטחוננו העצמי המופרז, ונראה עצמנו כחלק ממשהו מורכב וגדול מאתנו בהרבה; ואם
נתייחס אל הטבע כאל שותף לנו ולא כעבד לנו, ונכיר בחוקים החלים עלינו כפי שהם חלים על הכול –
נמצא את הדרך אל האמונה. אנו מחוננים בכושר חשיבה בעל רמה גבוהה ובכוחות סגוליים, שלהם לא
זכה שום יצור חי. ברם, נוכל לשחרר כוחות אלה למען פתרונות אנושיים של צדק והתמדה – רק אם נוותר

על יהירותנו כלפי הטבע ונקבל את הפילוסופיה של האפשרי, הפילוסופיה של מגבולות היכולת."

מתוך "החוזה החברתי"  רוברט ארדרי

תנועת האקלים פועמת ומתגבשת!
בסוף השבוע האחרון כ200 איש הגיעו למחנה האקלים שהובל ע"י עמותת מגמה ירוקה וגרינפיס ישראל, ובסיום

ובחיבור ישיר למאבק בזיהום במפרץ המחנה הוציאו לפועל מיצג מרשים להגברת המודעות למשבר האקלים
חיפה. 

בישראל (שמתמלאת בקצב מסחרר)  נראה שהשטח פועם השבוע פתחנו בהרשמה לוועידת האקלים ה4
ומבעבע. 

עכשיו כנראה רק נשאר שתהיה ממשלה ויהיה מי שיקבל החלטות אמיצות להתמודדות עם משבר האקלים ומכלול
האתגרים הסביבתיים העומדים על הפרק. 

נתראה בוועידת האקלים
צוות חיים וסביבה

ההרשמה נפתחה!

חומר למחשבה

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

לאינדקס הארגונים המלא

אירועים קרובים  טעימה קטנה

ללוח האירועים הסביבתי המלא

הכשרות וקורסים קרובים

מחזור 3: קורס "משבר האקלים – למה זה כלכך בוער?"
קורס מקוון שעוסק במשבר האקלים מנקודת מבט מדעית, אזרחית ופוליטית. הקורס מיועד לפעילים/ות סביבתיים

וחברתיים, ולכל מי שיש לו/ה עניין בנושא. למתעניינים/ות ב XR  המרד בהכחדה  שרוקם עור וגידים בתקופה זו,
הקורס ייתן את כל מה שצריך לדעת על שינויי אקלים, לאן פנינו ואיך משנים כיוון. הקורס נפתח ב6/11

ימים פתוחים במכון הערבה – תכנית אקדמית בינלאומית בלימודי
סביבה

הזדמנות ייחודית לישראלים, פלסטינים, ירדנים וסטודנטים מכל העולם לגור, ללמוד, לחקור וליצור יחד קהילה
ירוקה ורב תרבותית במשך ארבעה חודשים או שנה, באווירה מדברית בערבה הדרומית.

ימים פתוחים יתקיימו בקמפוס המכון בקיבוץ קטורה ב56 בנובמבר / 12 בדצמבר (הימים הפתוחים כוללים לינה)

ללוח האירועים הסביבתי המלא

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
או באתר האינטרנט. 

הרשמה לקבלת ניוזלטר "חיים וסביבה"

       

להתראות בחודש הבא...
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https://www.facebook.com/Life-Environment-חיים-וסביבה-115286055016/
https://www.sviva.net/

