
לקריאה

משבר האקלים לא כאן
טור דעה מאת רן לוי: האדישות של הציבור הישראלי לנוכח משבר האקלים

העולמי מובילה בהכרח גם לאדישות של מקבלי ההחלטות בנושא. אז מה יהיה
בסבב הבחירות הבא?

לקריאה

דו"ח משפט אקלים
בחודשים האחרונים עמלו בעמותת אדם טבע ודין על דו"ח משפט אקלים
אשר סוקר את המאפיינים של החקיקה בתחום האקלים במדינות השונות,

בדגש על מספר מקרי מבחן של חוקי מסגרת מתקדמים (בריטניה,
שוודיה ומדינת ויקטוריה באוסטרליה).

לקריאה

זמנים רדיקליים מזמינים פתרונות רדיקליים.
אחרת, הסוף יהיה מר

שום שינוי מינורי כמו החלפת אנרגיה אחת באחרת לא יספיק פה. המין
האנושי צריך להסכים לשינוי המערכת הכלכלית ולהכפפתה לחוקי משחק

אקולוגיים. טור דעה בעיתון הארץ של לימור אלוף

להרשמה

הזמנה ל"ועדה פתוחה"  מערכת לשיתוף ציבור וכלי
להשפעה על תהליכי התכנון והבנייה

ועדה פתוחה היא פלטפורמה אינטרנטית לשיתוף ציבור מוועדות התכנון והבנייה ברמה
המחוזית והארצית.

המערכת מאפשרת לכל אחת ואחד להירשם לקבלת סדרי היום של ישיבות הוועדות
ברגע שהן מתפרסמות, ולהגיב לתכניות שיועלו לדיון. התגובות שיפורסמו יישלחו לנציגי
ארגוני הסביבה שיושבים בוועדות מתוקף חוק הייצוג, והם יעלו אותן לדיון על פי שיקול

דעתם.

המערכת עוד בתקופת הרצה, אז נשמח גם לפידבקים, רעיונות לשיפור ודיווחים על
באגים (אם נתקלתם בכאלה)

קראו עוד

הצעד הטבעי (TNS) ישראל
הארגון פועל כקטליזטור ליצירת חברה בת קיימא בישראל, מתוך איכות
וחדשנות. הארגון הינו חלק מרשת בינ'ל שנוסדה בשבדיה לפני כ30
שנה. הרשת פועלת לקידום ארגונים ציבוריים ועסקיים לקיימות באורח

.FSSDאסטרטגי ומתוך בסיס מדעי של הגדרת הקיימות, ה
הארגון הישראלי פועל במספר אפיקים לקידום שינוי רחב היקף בחברה

Sustainability "הישראלית במודל "מעבדת הקיימות והחדשנות
Transition Lab . מתוך מודל זה, יזם הארגון ומוביל בחמש השנים
האחרונות את המהלך הרחב הישראל לצמצום בזבוז מזון בישראל.

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

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

הערכות ישראל למשבר האקלים
מיקום: המכללה האקדמית אחוה

17:00 14:45  סיום: 06/01/2020 התחלה: 06/01/2020

משבר האקלים  מה ניתן לעשות לפני שחלון ההזדמנויות ייסגר?
השקת גיליון מיוחד של 'אקולוגיה וסביבה', כתב עת למדע ומדיניות

הסביבה, בנושא היערכות ישראל לשינוי האקלים.

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

משבר האקלים ונפש האדם
מיקום: המרכז האקדמי רופין

15:00 09:00  סיום: 12/01/2020 התחלה: 12/01/2020

כנס ראשון מסוגו בשיתוף הרשת הירוקה, מגמה ירוקה, מרכז השל
וארגונים נוספים, אשר יעסוק במידע העדכני הקיים על משבר האקלים לצד

תופעת יגון האקלים והדרכים להתמודד עמו ולהניע לפעולה.

לפרטים נוספים

קול קורא לתחרות יזמות טכנולוגית סביבתית
ביןלאומית לנשים
יש לך פרויקט סביבתי שמתאים בול לתל אביביפו?

women4climate TECH challenge מוזמנת להגיש מועמדות לתחרות
ותוכלי לזכות במענק כספי, בחשיפה ביןלאומית וביישום הפרויקט שלך

בעיר.

קראו עוד

קורס ביומימיקרי
ארגון הביומימיקרי הישראלי שמחים לבשר על פתיחתו של קורס

ביומימיקרי בינואר 2020, בתל אביב ! 
הקורס מקצועי, מקיף, חוויתי, כולל מרצים אורחים מהתעשייה, וסיור

בספארי. 

הקורס מוכר לגמול השתלמות ומופעל ע"י לשכת המהנדסים והאדריכלים.

רשימה ירוקה מאוד

ניוזלטר  ינואר 2020

"כאשר אני מבין את האדמה, אני יכול למצוא את הסינתזה הנכונה בין הגנה על הטבע בפני האדם, וגם
את ההפך – הגנה על האדם מפני הטבע, כלומר: מתן מקום לאדם בטבע. אני בכלל לא מכיר דבר ששמו
"הטבע כשלעצמו". אני לא יודע מהו, אני לא מכיר אותו והוא לא מעניין אותי. אני מכיר רק את הטבע
המצוי בתוך האדם שבי. רק בתוך מוחי יש טבע. הטבע הוא חלק ממני ולא רק אני חלק מהטבע. וכאשר
אני מתייחס אל הטבע, הרי זה אל אותה פונקציה אנושית ששמה טבע, אל אותו צורך אנושי ששמו טבע,
אל אותו אורגני חכם ועתיק כימי החי עלי אדמות, האומר ששום בעל חיים אינו יכול לשרוד, אם אינו לומד

לחיות עם הטבע." 

עמוס קינן

בשבוע האחרון אנחנו מקבלים יותר ויותר דיווחים מאוסטרליה שנאבקת (כמו במקומות רבים אחרים בעולם)
בשריפות ענק כבר חודשים. דיווחים אלו מצטרפים לתחושת הכישלון והאכזבה מועידת האקלים העולמית שנסגרה

בתחילת החודש במדריד ללא שום הסכמות חדשות שהעולם כמהה להן. 

בארץ וברחבי העולם, הציבור מבין כי השינוי תלוי בנו  באנשים ובארגוני החברה האזרחית, אשר כמות הלחץ
הציבורי אשר יופעל על מקבלי ההחלטות הוא זה שכנראה יחולל את השינוי.

גם פה בארץ, קואליציית ארגוני האקלים מתרחבת, מחזקת קשרים ומתבססת. בימים אלה פעילים ונציגי
ארגונים כבר עובדים על מצעד האקלים הגדול ביותר שנראה אי פעם בישראל שיתקיים ב 27 במרץ.
במקביל אנחנו מגלים כל יום יוזמות חדשות מכיוונים מפתיעים ומייצרים שיתופי פעולה חדשים. תנועת האקלים

ממשיכה להתרחב ולהתחזק!

רוצים לקחת חלק בעבודה על מצעד האקלים? כתבו לנו!

צוות חיים וסביבה

חומר למחשבה

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

לאינדקס הארגונים המלא

אירועים קרובים  טעימה קטנה

ללוח האירועים הסביבתי המלא

עוד דברים שווה להכיר...

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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לקריאה

משבר האקלים לא כאן
טור דעה מאת רן לוי: האדישות של הציבור הישראלי לנוכח משבר האקלים

העולמי מובילה בהכרח גם לאדישות של מקבלי ההחלטות בנושא. אז מה יהיה
בסבב הבחירות הבא?

לקריאה

דו"ח משפט אקלים
בחודשים האחרונים עמלו בעמותת אדם טבע ודין על דו"ח משפט אקלים
אשר סוקר את המאפיינים של החקיקה בתחום האקלים במדינות השונות,

בדגש על מספר מקרי מבחן של חוקי מסגרת מתקדמים (בריטניה,
שוודיה ומדינת ויקטוריה באוסטרליה).

לקריאה

זמנים רדיקליים מזמינים פתרונות רדיקליים.
אחרת, הסוף יהיה מר

שום שינוי מינורי כמו החלפת אנרגיה אחת באחרת לא יספיק פה. המין
האנושי צריך להסכים לשינוי המערכת הכלכלית ולהכפפתה לחוקי משחק

אקולוגיים. טור דעה בעיתון הארץ של לימור אלוף

להרשמה

הזמנה ל"ועדה פתוחה"  מערכת לשיתוף ציבור וכלי
להשפעה על תהליכי התכנון והבנייה

ועדה פתוחה היא פלטפורמה אינטרנטית לשיתוף ציבור מוועדות התכנון והבנייה ברמה
המחוזית והארצית.

המערכת מאפשרת לכל אחת ואחד להירשם לקבלת סדרי היום של ישיבות הוועדות
ברגע שהן מתפרסמות, ולהגיב לתכניות שיועלו לדיון. התגובות שיפורסמו יישלחו לנציגי
ארגוני הסביבה שיושבים בוועדות מתוקף חוק הייצוג, והם יעלו אותן לדיון על פי שיקול

דעתם.

המערכת עוד בתקופת הרצה, אז נשמח גם לפידבקים, רעיונות לשיפור ודיווחים על
באגים (אם נתקלתם בכאלה)

קראו עוד

הצעד הטבעי (TNS) ישראל
הארגון פועל כקטליזטור ליצירת חברה בת קיימא בישראל, מתוך איכות
וחדשנות. הארגון הינו חלק מרשת בינ'ל שנוסדה בשבדיה לפני כ30
שנה. הרשת פועלת לקידום ארגונים ציבוריים ועסקיים לקיימות באורח

.FSSDאסטרטגי ומתוך בסיס מדעי של הגדרת הקיימות, ה
הארגון הישראלי פועל במספר אפיקים לקידום שינוי רחב היקף בחברה

Sustainability "הישראלית במודל "מעבדת הקיימות והחדשנות
Transition Lab . מתוך מודל זה, יזם הארגון ומוביל בחמש השנים
האחרונות את המהלך הרחב הישראל לצמצום בזבוז מזון בישראל.

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

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

הערכות ישראל למשבר האקלים
מיקום: המכללה האקדמית אחוה

17:00 14:45  סיום: 06/01/2020 התחלה: 06/01/2020

משבר האקלים  מה ניתן לעשות לפני שחלון ההזדמנויות ייסגר?
השקת גיליון מיוחד של 'אקולוגיה וסביבה', כתב עת למדע ומדיניות

הסביבה, בנושא היערכות ישראל לשינוי האקלים.

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

משבר האקלים ונפש האדם
מיקום: המרכז האקדמי רופין

15:00 09:00  סיום: 12/01/2020 התחלה: 12/01/2020

כנס ראשון מסוגו בשיתוף הרשת הירוקה, מגמה ירוקה, מרכז השל
וארגונים נוספים, אשר יעסוק במידע העדכני הקיים על משבר האקלים לצד

תופעת יגון האקלים והדרכים להתמודד עמו ולהניע לפעולה.

לפרטים נוספים

קול קורא לתחרות יזמות טכנולוגית סביבתית
ביןלאומית לנשים
יש לך פרויקט סביבתי שמתאים בול לתל אביביפו?

women4climate TECH challenge מוזמנת להגיש מועמדות לתחרות
ותוכלי לזכות במענק כספי, בחשיפה ביןלאומית וביישום הפרויקט שלך

בעיר.

קראו עוד

קורס ביומימיקרי
ארגון הביומימיקרי הישראלי שמחים לבשר על פתיחתו של קורס

ביומימיקרי בינואר 2020, בתל אביב ! 
הקורס מקצועי, מקיף, חוויתי, כולל מרצים אורחים מהתעשייה, וסיור

בספארי. 

הקורס מוכר לגמול השתלמות ומופעל ע"י לשכת המהנדסים והאדריכלים.

רשימה ירוקה מאוד

ניוזלטר  ינואר 2020

"כאשר אני מבין את האדמה, אני יכול למצוא את הסינתזה הנכונה בין הגנה על הטבע בפני האדם, וגם
את ההפך – הגנה על האדם מפני הטבע, כלומר: מתן מקום לאדם בטבע. אני בכלל לא מכיר דבר ששמו
"הטבע כשלעצמו". אני לא יודע מהו, אני לא מכיר אותו והוא לא מעניין אותי. אני מכיר רק את הטבע
המצוי בתוך האדם שבי. רק בתוך מוחי יש טבע. הטבע הוא חלק ממני ולא רק אני חלק מהטבע. וכאשר
אני מתייחס אל הטבע, הרי זה אל אותה פונקציה אנושית ששמה טבע, אל אותו צורך אנושי ששמו טבע,
אל אותו אורגני חכם ועתיק כימי החי עלי אדמות, האומר ששום בעל חיים אינו יכול לשרוד, אם אינו לומד

לחיות עם הטבע." 

עמוס קינן

בשבוע האחרון אנחנו מקבלים יותר ויותר דיווחים מאוסטרליה שנאבקת (כמו במקומות רבים אחרים בעולם)
בשריפות ענק כבר חודשים. דיווחים אלו מצטרפים לתחושת הכישלון והאכזבה מועידת האקלים העולמית שנסגרה

בתחילת החודש במדריד ללא שום הסכמות חדשות שהעולם כמהה להן. 

בארץ וברחבי העולם, הציבור מבין כי השינוי תלוי בנו  באנשים ובארגוני החברה האזרחית, אשר כמות הלחץ
הציבורי אשר יופעל על מקבלי ההחלטות הוא זה שכנראה יחולל את השינוי.

גם פה בארץ, קואליציית ארגוני האקלים מתרחבת, מחזקת קשרים ומתבססת. בימים אלה פעילים ונציגי
ארגונים כבר עובדים על מצעד האקלים הגדול ביותר שנראה אי פעם בישראל שיתקיים ב 27 במרץ.
במקביל אנחנו מגלים כל יום יוזמות חדשות מכיוונים מפתיעים ומייצרים שיתופי פעולה חדשים. תנועת האקלים

ממשיכה להתרחב ולהתחזק!

רוצים לקחת חלק בעבודה על מצעד האקלים? כתבו לנו!

צוות חיים וסביבה

חומר למחשבה

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

לאינדקס הארגונים המלא

אירועים קרובים  טעימה קטנה

ללוח האירועים הסביבתי המלא

עוד דברים שווה להכיר...

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.haaretz.co.il/magazine/MAGAZINE-1.8223345?utm_source=activetrail&utm_medium=email&utm_campaign=heschel@heschel.org.il
https://www.haaretz.co.il/magazine/MAGAZINE-1.8223345?utm_source=activetrail&utm_medium=email&utm_campaign=heschel@heschel.org.il
https://app.sviva.net/
https://app.sviva.net/
https://app.sviva.net/
https://www.thenaturalstep.co.il/
https://www.thenaturalstep.co.il/
https://www.thenaturalstep.co.il/
https://www.sviva.net/organization/
https://maps.google.com/maps?q=המכללה+האקדמית+אחוה&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://maps.google.com/maps?q=המכללה+האקדמית+אחוה&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScogamS_6m_InVvTFaKZk0nLOs1dqRl8dAsBO4WI60hKrZdXg/viewform
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=הערכות+ישראל+למשבר+האקלים&dates=20200106T144500/20200106T170000&details=%3Cdiv%3Eמשבר+האקלים+-+מה+ניתן+לעשות+לפני+שחלון+ההזדמנויות+ייסגר%3F%3C%2Fdiv%3E%0A%3Cdiv%3Eהשקת+גיליון+מיוחד+של+%27אקולוגיה+וסביבה%27%2C+כתב+עת+למדע+ומדיניות+הסביבה%2C+בנושא+היערכות+ישראל+לשינוי+האקלים.%3C%2Fdiv%3E%0A%3Cdiv%3E%0A++++%3Cbr%3E%0A%3C%2Fdiv%3E&location=המכללה+האקדמית+אחוה
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=הערכות+ישראל+למשבר+האקלים&DUR=0215&DESC=%3Cdiv%3Eמשבר+האקלים+-+מה+ניתן+לעשות+לפני+שחלון+ההזדמנויות+ייסגר%3F%3C%2Fdiv%3E%0A%3Cdiv%3Eהשקת+גיליון+מיוחד+של+%27אקולוגיה+וסביבה%27%2C+כתב+עת+למדע+ומדיניות+הסביבה%2C+בנושא+היערכות+ישראל+לשינוי+האקלים.%3C%2Fdiv%3E%0A%3Cdiv%3E%0A++++%3Cbr%3E%0A%3C%2Fdiv%3E&in_loc=המכללה+האקדמית+אחוה&st=20200106T144500
http://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=CR2bIIofUHqRWwDWZIXGpIC4zGI4ujcfiG89BOzT5U9kZ%2FGj5ofb%2B9gAsTinVLgE%2Bh9hFIUes9WMtn%2FYigpQjTbAJiM%2B4oCHd%2FEeA%2Ba1QBNtUywT3ww8sAOI8eLhS0xm%2F6rWBMtvea71200HPGSmO6biAmRge6tMYUFL4Z%2BEw%2FFNurgurZcoPtRRQimlv9%2FYvOws67SdOgf%2FX2XtQOMS9VcjuSwbCzqq8fp84j512%2BPzJvOQiDbvqbD%2BkNwrP%2FFiiVrqWRxS2T9w3gUf1l5tCeI%2FsS9TVY%2BXkvg%2BOfsevfLOFdti9vVRC%2FU9k%2BCv261%2FBqm9d1iMsx8iUqc%2F4FwTFSAgA%2F3NMJr%2FUjdqJgfN04wYvGYQ%2F3tY9Iv65KbGzrDR19bFl%2F3GwifFhT3q6qnbXbjB52dliTGCfULoBbJBANQBS3BE3hNhDWX9NLhklRhv3Y8%2F89lPHftIP0XZOY5Fs9A%3D%3D
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScogamS_6m_InVvTFaKZk0nLOs1dqRl8dAsBO4WI60hKrZdXg/viewform
https://maps.google.com/maps?q=המרכז+האקדמי+רופין&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://www.facebook.com/events/990041671330492/


לקריאה

משבר האקלים לא כאן
טור דעה מאת רן לוי: האדישות של הציבור הישראלי לנוכח משבר האקלים

העולמי מובילה בהכרח גם לאדישות של מקבלי ההחלטות בנושא. אז מה יהיה
בסבב הבחירות הבא?

לקריאה

דו"ח משפט אקלים
בחודשים האחרונים עמלו בעמותת אדם טבע ודין על דו"ח משפט אקלים
אשר סוקר את המאפיינים של החקיקה בתחום האקלים במדינות השונות,

בדגש על מספר מקרי מבחן של חוקי מסגרת מתקדמים (בריטניה,
שוודיה ומדינת ויקטוריה באוסטרליה).

לקריאה

זמנים רדיקליים מזמינים פתרונות רדיקליים.
אחרת, הסוף יהיה מר

שום שינוי מינורי כמו החלפת אנרגיה אחת באחרת לא יספיק פה. המין
האנושי צריך להסכים לשינוי המערכת הכלכלית ולהכפפתה לחוקי משחק

אקולוגיים. טור דעה בעיתון הארץ של לימור אלוף

להרשמה

הזמנה ל"ועדה פתוחה"  מערכת לשיתוף ציבור וכלי
להשפעה על תהליכי התכנון והבנייה

ועדה פתוחה היא פלטפורמה אינטרנטית לשיתוף ציבור מוועדות התכנון והבנייה ברמה
המחוזית והארצית.

המערכת מאפשרת לכל אחת ואחד להירשם לקבלת סדרי היום של ישיבות הוועדות
ברגע שהן מתפרסמות, ולהגיב לתכניות שיועלו לדיון. התגובות שיפורסמו יישלחו לנציגי
ארגוני הסביבה שיושבים בוועדות מתוקף חוק הייצוג, והם יעלו אותן לדיון על פי שיקול

דעתם.

המערכת עוד בתקופת הרצה, אז נשמח גם לפידבקים, רעיונות לשיפור ודיווחים על
באגים (אם נתקלתם בכאלה)

קראו עוד

הצעד הטבעי (TNS) ישראל
הארגון פועל כקטליזטור ליצירת חברה בת קיימא בישראל, מתוך איכות
וחדשנות. הארגון הינו חלק מרשת בינ'ל שנוסדה בשבדיה לפני כ30
שנה. הרשת פועלת לקידום ארגונים ציבוריים ועסקיים לקיימות באורח

.FSSDאסטרטגי ומתוך בסיס מדעי של הגדרת הקיימות, ה
הארגון הישראלי פועל במספר אפיקים לקידום שינוי רחב היקף בחברה

Sustainability "הישראלית במודל "מעבדת הקיימות והחדשנות
Transition Lab . מתוך מודל זה, יזם הארגון ומוביל בחמש השנים
האחרונות את המהלך הרחב הישראל לצמצום בזבוז מזון בישראל.

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

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

הערכות ישראל למשבר האקלים
מיקום: המכללה האקדמית אחוה

17:00 14:45  סיום: 06/01/2020 התחלה: 06/01/2020

משבר האקלים  מה ניתן לעשות לפני שחלון ההזדמנויות ייסגר?
השקת גיליון מיוחד של 'אקולוגיה וסביבה', כתב עת למדע ומדיניות

הסביבה, בנושא היערכות ישראל לשינוי האקלים.

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

משבר האקלים ונפש האדם
מיקום: המרכז האקדמי רופין

15:00 09:00  סיום: 12/01/2020 התחלה: 12/01/2020

כנס ראשון מסוגו בשיתוף הרשת הירוקה, מגמה ירוקה, מרכז השל
וארגונים נוספים, אשר יעסוק במידע העדכני הקיים על משבר האקלים לצד

תופעת יגון האקלים והדרכים להתמודד עמו ולהניע לפעולה.

לפרטים נוספים

קול קורא לתחרות יזמות טכנולוגית סביבתית
ביןלאומית לנשים
יש לך פרויקט סביבתי שמתאים בול לתל אביביפו?

women4climate TECH challenge מוזמנת להגיש מועמדות לתחרות
ותוכלי לזכות במענק כספי, בחשיפה ביןלאומית וביישום הפרויקט שלך

בעיר.

קראו עוד

קורס ביומימיקרי
ארגון הביומימיקרי הישראלי שמחים לבשר על פתיחתו של קורס

ביומימיקרי בינואר 2020, בתל אביב ! 
הקורס מקצועי, מקיף, חוויתי, כולל מרצים אורחים מהתעשייה, וסיור

בספארי. 

הקורס מוכר לגמול השתלמות ומופעל ע"י לשכת המהנדסים והאדריכלים.

רשימה ירוקה מאוד

ניוזלטר  ינואר 2020

"כאשר אני מבין את האדמה, אני יכול למצוא את הסינתזה הנכונה בין הגנה על הטבע בפני האדם, וגם
את ההפך – הגנה על האדם מפני הטבע, כלומר: מתן מקום לאדם בטבע. אני בכלל לא מכיר דבר ששמו
"הטבע כשלעצמו". אני לא יודע מהו, אני לא מכיר אותו והוא לא מעניין אותי. אני מכיר רק את הטבע
המצוי בתוך האדם שבי. רק בתוך מוחי יש טבע. הטבע הוא חלק ממני ולא רק אני חלק מהטבע. וכאשר
אני מתייחס אל הטבע, הרי זה אל אותה פונקציה אנושית ששמה טבע, אל אותו צורך אנושי ששמו טבע,
אל אותו אורגני חכם ועתיק כימי החי עלי אדמות, האומר ששום בעל חיים אינו יכול לשרוד, אם אינו לומד

לחיות עם הטבע." 

עמוס קינן

בשבוע האחרון אנחנו מקבלים יותר ויותר דיווחים מאוסטרליה שנאבקת (כמו במקומות רבים אחרים בעולם)
בשריפות ענק כבר חודשים. דיווחים אלו מצטרפים לתחושת הכישלון והאכזבה מועידת האקלים העולמית שנסגרה

בתחילת החודש במדריד ללא שום הסכמות חדשות שהעולם כמהה להן. 

בארץ וברחבי העולם, הציבור מבין כי השינוי תלוי בנו  באנשים ובארגוני החברה האזרחית, אשר כמות הלחץ
הציבורי אשר יופעל על מקבלי ההחלטות הוא זה שכנראה יחולל את השינוי.

גם פה בארץ, קואליציית ארגוני האקלים מתרחבת, מחזקת קשרים ומתבססת. בימים אלה פעילים ונציגי
ארגונים כבר עובדים על מצעד האקלים הגדול ביותר שנראה אי פעם בישראל שיתקיים ב 27 במרץ.
במקביל אנחנו מגלים כל יום יוזמות חדשות מכיוונים מפתיעים ומייצרים שיתופי פעולה חדשים. תנועת האקלים

ממשיכה להתרחב ולהתחזק!

רוצים לקחת חלק בעבודה על מצעד האקלים? כתבו לנו!

צוות חיים וסביבה

חומר למחשבה

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

לאינדקס הארגונים המלא

אירועים קרובים  טעימה קטנה

ללוח האירועים הסביבתי המלא

עוד דברים שווה להכיר...

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://maps.google.com/maps?q=המרכז+האקדמי+רופין&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://maps.google.com/maps?q=המרכז+האקדמי+רופין&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=משבר+האקלים+ונפש+האדם&dates=20200112T090000/20200112T150000&details=%3Cdiv+style%3D%22text-align%3A+right%3B+direction%3A+rtl%3B%22%3Eכנס+ראשון+מסוגו+בשיתוף+הרשת+הירוקה%2C+מגמה+ירוקה%2C+מרכז+השל+וארגונים+נוספים%2C+אשר+יעסוק+במידע+העדכני+הקיים+על+משבר+האקלים+לצד+תופעת+יגון+האקלים+והדרכים+להתמודד+עמו+ולהניע+לפעולה.%3C%2Fdiv%3E&location=המרכז+האקדמי+רופין
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=משבר+האקלים+ונפש+האדם&DUR=0600&DESC=%3Cdiv+style%3D%22text-align%3A+right%3B+direction%3A+rtl%3B%22%3Eכנס+ראשון+מסוגו+בשיתוף+הרשת+הירוקה%2C+מגמה+ירוקה%2C+מרכז+השל+וארגונים+נוספים%2C+אשר+יעסוק+במידע+העדכני+הקיים+על+משבר+האקלים+לצד+תופעת+יגון+האקלים+והדרכים+להתמודד+עמו+ולהניע+לפעולה.%3C%2Fdiv%3E&in_loc=המרכז+האקדמי+רופין&st=20200112T090000
http://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=CppZdqjSrwhB5i5FqWosckELzyf6qIRTFKEzCEMyt1stdn50qp8t6BIhwSeeP%2FBpPJVd5H7z43%2FxFfpuKovNPGbF3OG4DhnGTFHMg8hYifAWoX5Knq6UjX3rx7yLCKMMublENF6BWLVh2t8%2FBY%2FgEnxiXe30KXmyqJUfibzocJAS6sIIxo6x2FZPHV4ukojd2DKL%2FU8uSwcjAo9GsQ6C4oqWiHqewzLct5Uxrql2lg0hKpgwCnHKNXqRHfV%2FQ74E%2Fe3crPM2VZ0TgaKxIA8QMtwdfXm8rIE980ttEgHUU4mGkFIPy7BR4hzn3nlG11mLSoSnD5%2B%2BJ92GVCK92jEf49nHtpeMNO2jh7GaRsd5Tk1iIFRg3YcHUpUJcicCdKLq4S2EU5Dfpcv4DO%2FrdEbUFxbvInjnUUlodK2%2Ft1zl14ZzWjWacbTK3DzgcMNkUqtX%2BGRJcPr4ynYZtWLl91z9ZGexoHS7sr4MJJ0%2FF43T%2FdDEP0XZOY5Fs9A%3D%3D
https://www.facebook.com/events/990041671330492/
https://www.sviva.net/calendar/
https://lp.vp4.me/k1we
https://www.sviva.net/wp-content/uploads/2019/12/poster-a3-con-print.pdf
https://w4c.org/tech-challenge
https://www.sviva.net/wp-content/uploads/2019/12/poster-a3-con-print.pdf
https://www.sviva.net/wp-content/uploads/2019/12/poster-a3-con-print.pdf


לקריאה

משבר האקלים לא כאן
טור דעה מאת רן לוי: האדישות של הציבור הישראלי לנוכח משבר האקלים

העולמי מובילה בהכרח גם לאדישות של מקבלי ההחלטות בנושא. אז מה יהיה
בסבב הבחירות הבא?

לקריאה

דו"ח משפט אקלים
בחודשים האחרונים עמלו בעמותת אדם טבע ודין על דו"ח משפט אקלים
אשר סוקר את המאפיינים של החקיקה בתחום האקלים במדינות השונות,

בדגש על מספר מקרי מבחן של חוקי מסגרת מתקדמים (בריטניה,
שוודיה ומדינת ויקטוריה באוסטרליה).

לקריאה

זמנים רדיקליים מזמינים פתרונות רדיקליים.
אחרת, הסוף יהיה מר

שום שינוי מינורי כמו החלפת אנרגיה אחת באחרת לא יספיק פה. המין
האנושי צריך להסכים לשינוי המערכת הכלכלית ולהכפפתה לחוקי משחק

אקולוגיים. טור דעה בעיתון הארץ של לימור אלוף

להרשמה

הזמנה ל"ועדה פתוחה"  מערכת לשיתוף ציבור וכלי
להשפעה על תהליכי התכנון והבנייה

ועדה פתוחה היא פלטפורמה אינטרנטית לשיתוף ציבור מוועדות התכנון והבנייה ברמה
המחוזית והארצית.

המערכת מאפשרת לכל אחת ואחד להירשם לקבלת סדרי היום של ישיבות הוועדות
ברגע שהן מתפרסמות, ולהגיב לתכניות שיועלו לדיון. התגובות שיפורסמו יישלחו לנציגי
ארגוני הסביבה שיושבים בוועדות מתוקף חוק הייצוג, והם יעלו אותן לדיון על פי שיקול

דעתם.

המערכת עוד בתקופת הרצה, אז נשמח גם לפידבקים, רעיונות לשיפור ודיווחים על
באגים (אם נתקלתם בכאלה)

קראו עוד

הצעד הטבעי (TNS) ישראל
הארגון פועל כקטליזטור ליצירת חברה בת קיימא בישראל, מתוך איכות
וחדשנות. הארגון הינו חלק מרשת בינ'ל שנוסדה בשבדיה לפני כ30
שנה. הרשת פועלת לקידום ארגונים ציבוריים ועסקיים לקיימות באורח

.FSSDאסטרטגי ומתוך בסיס מדעי של הגדרת הקיימות, ה
הארגון הישראלי פועל במספר אפיקים לקידום שינוי רחב היקף בחברה

Sustainability "הישראלית במודל "מעבדת הקיימות והחדשנות
Transition Lab . מתוך מודל זה, יזם הארגון ומוביל בחמש השנים
האחרונות את המהלך הרחב הישראל לצמצום בזבוז מזון בישראל.

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

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

הערכות ישראל למשבר האקלים
מיקום: המכללה האקדמית אחוה

17:00 14:45  סיום: 06/01/2020 התחלה: 06/01/2020

משבר האקלים  מה ניתן לעשות לפני שחלון ההזדמנויות ייסגר?
השקת גיליון מיוחד של 'אקולוגיה וסביבה', כתב עת למדע ומדיניות

הסביבה, בנושא היערכות ישראל לשינוי האקלים.

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

משבר האקלים ונפש האדם
מיקום: המרכז האקדמי רופין

15:00 09:00  סיום: 12/01/2020 התחלה: 12/01/2020

כנס ראשון מסוגו בשיתוף הרשת הירוקה, מגמה ירוקה, מרכז השל
וארגונים נוספים, אשר יעסוק במידע העדכני הקיים על משבר האקלים לצד

תופעת יגון האקלים והדרכים להתמודד עמו ולהניע לפעולה.

לפרטים נוספים

קול קורא לתחרות יזמות טכנולוגית סביבתית
ביןלאומית לנשים
יש לך פרויקט סביבתי שמתאים בול לתל אביביפו?

women4climate TECH challenge מוזמנת להגיש מועמדות לתחרות
ותוכלי לזכות במענק כספי, בחשיפה ביןלאומית וביישום הפרויקט שלך

בעיר.

קראו עוד

קורס ביומימיקרי
ארגון הביומימיקרי הישראלי שמחים לבשר על פתיחתו של קורס

ביומימיקרי בינואר 2020, בתל אביב ! 
הקורס מקצועי, מקיף, חוויתי, כולל מרצים אורחים מהתעשייה, וסיור

בספארי. 

הקורס מוכר לגמול השתלמות ומופעל ע"י לשכת המהנדסים והאדריכלים.

רשימה ירוקה מאוד

ניוזלטר  ינואר 2020

"כאשר אני מבין את האדמה, אני יכול למצוא את הסינתזה הנכונה בין הגנה על הטבע בפני האדם, וגם
את ההפך – הגנה על האדם מפני הטבע, כלומר: מתן מקום לאדם בטבע. אני בכלל לא מכיר דבר ששמו
"הטבע כשלעצמו". אני לא יודע מהו, אני לא מכיר אותו והוא לא מעניין אותי. אני מכיר רק את הטבע
המצוי בתוך האדם שבי. רק בתוך מוחי יש טבע. הטבע הוא חלק ממני ולא רק אני חלק מהטבע. וכאשר
אני מתייחס אל הטבע, הרי זה אל אותה פונקציה אנושית ששמה טבע, אל אותו צורך אנושי ששמו טבע,
אל אותו אורגני חכם ועתיק כימי החי עלי אדמות, האומר ששום בעל חיים אינו יכול לשרוד, אם אינו לומד

לחיות עם הטבע." 

עמוס קינן

בשבוע האחרון אנחנו מקבלים יותר ויותר דיווחים מאוסטרליה שנאבקת (כמו במקומות רבים אחרים בעולם)
בשריפות ענק כבר חודשים. דיווחים אלו מצטרפים לתחושת הכישלון והאכזבה מועידת האקלים העולמית שנסגרה

בתחילת החודש במדריד ללא שום הסכמות חדשות שהעולם כמהה להן. 

בארץ וברחבי העולם, הציבור מבין כי השינוי תלוי בנו  באנשים ובארגוני החברה האזרחית, אשר כמות הלחץ
הציבורי אשר יופעל על מקבלי ההחלטות הוא זה שכנראה יחולל את השינוי.

גם פה בארץ, קואליציית ארגוני האקלים מתרחבת, מחזקת קשרים ומתבססת. בימים אלה פעילים ונציגי
ארגונים כבר עובדים על מצעד האקלים הגדול ביותר שנראה אי פעם בישראל שיתקיים ב 27 במרץ.
במקביל אנחנו מגלים כל יום יוזמות חדשות מכיוונים מפתיעים ומייצרים שיתופי פעולה חדשים. תנועת האקלים

ממשיכה להתרחב ולהתחזק!

רוצים לקחת חלק בעבודה על מצעד האקלים? כתבו לנו!

צוות חיים וסביבה

חומר למחשבה

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

לאינדקס הארגונים המלא

אירועים קרובים  טעימה קטנה

ללוח האירועים הסביבתי המלא

עוד דברים שווה להכיר...

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.sviva.net/wp-content/uploads/2019/12/poster-a3-con-print.pdf
https://www.sviva.net/wp-content/uploads/2019/12/poster-a3-con-print.pdf
https://www.aeai.org.il/activity/biomimicry-course/?link
https://www.aeai.org.il/activity/biomimicry-course/?link
https://www.aeai.org.il/activity/biomimicry-course/?link
https://lp.vp4.me/8d7n
https://www.facebook.com/Life-Environment-חיים-וסביבה-115286055016/
https://www.sviva.net/

