
קרא עוד

תכירו  מדד הסביבה של אוניברסיטת ייל
החודש גילינו כי על פי מדד הסביבה של אוניברסיטת ייל  ישראל

התדרדרה מהמקום ה19 למקום ה29 בעולם. במדד שמירת טבע ומגוון
מינים אנחנו במקום "המכובד" של 122, ובהתמודדות עם שינוי אקלים
במקום ה64. באופן כללי רוב הציונים שלנו נמוכים וישראל נמצאת יחד

עם של מדינות העולם המתפתח, והציונים הגבוהים הם במדדים שנראים
ברובם פחות קריטיים. יש לנו עוד הרבה עבודה לעשות!

לקריאה

מהזדמנות לקיימות – משבר הקורונה כקריאה אחרונה
לשינוי תרבותי

ההזדמנות האמיתית במשבר הקורונה היא לעורר ולחזק באופן אופטימי את ערכי
הקיימות הקיימים, ולעבור עם סיום התפרצות המגפה העולמית למימוש משמעותי
ואותנטי יותר של ערכי הקיימות הקלאסית. מאמר מאת בני פירסט בגיליון המורחב

והמיוחד של "אקולוגיה וסביבה" בנושא משבר הקורונה  

לקריאה

דו"חות חדשים  קורונה ואיכות הסביבה
בעולם

אגף יחסים ביןלאומיים במשרד להגנת הסביבה ליקט וערך סקירה
ביןלאומית על משבר הקורונה באספקט הסביבתי. בין הנושאים:

הפחתה בפליטות לאוויר כתוצאה מהתפשטות נגיף הקורונה, תמרוץ
כלכלי לאחר המשבר, שינויים בדפוסי צריכה והתנהגות משקי הבית,

סקירת פעילות ארגונים סביבתיים ביןלאומיים בטיפול בקורונה,
שינויים ברגולוציה ותמיכות ממשלתיות בתחומים מסוימים החיוניים

להתמודדות עם המגיפה, ועוד. 

פרסומים נוספים (לא רק מטעם המשרד להגנת הסביבה) ניתן
לראות בקבוצת הפייסבוק  לומדים בצל הקורונה

לקריאה

חיזוק חוסן לאומי בישראל בעידן שלאחר
התפרצות מגפת קורונה

מאמר הבוחן את התמודדותה של מדינת ישראל עם התפרצות מגפת הקורונה
והתנהלותה העתידית במציאות הקשה שתבוא אחריה, מן הזווית של יחסי
הגומלין שבין האדם והטבע  מאמר מאת דניאל אורנשטיין בגיליון המורחב

והמיוחד של "אקולוגיה וסביבה" בנושא משבר הקורונה  

לפרטים נוספים

מגיעים למאהל האקלים!!!
לבני הנוער נמאס מהסדר הקיים! וכשאפילו הצורך הבסיסי באוויר נקי

נמצא תחת איום, הם לא יכולים להמשיך כרגיל. נמאס להם
שההתמודדות עם משבר האקלים תמיד נשארת בתחתית סדר

העדיפויות. ודווקא עכשיו הם מבינים ומבינות שחייבים לעשות שינויים
גדולים במדיניות כדי להבטיח את העתיד שלנו ולמנוע את המשבר הבא.
הנוער וצאים למאהל מחאה כדי לעורר את המדינה! בואו תצטרפו!

יום ראשון ה 5/7  גן צ'רלס קלור, תל אביב.

לחתימה

די לשריפות הפסולת!
עמותת אזרחים למען אוויר נקי יחד עם תושבים שלא מוכנים לסבול יותר
את הפגיעה המתמשכת בבריאותנו ובבריאות ילדינו, קוראים לממשלת

ישראל לגבש תוכנית לאומית למיגור שריפות הפסולת ולהקצות משאבים
לטיפול בתופעה. הצטרפו לקריאה!

לחתימה

העצומה להצלת היערות
בימים אלה בגרינפיס אוספים חתימות מרחבי העולם על מנת להיאבק

למען היערות שלנו והחיים בהם.יערות הם החמצן שלנו, הבית של בעלי
החיים והמורשת שלנו לילדנו. מוזמנים להצטרף למאבק למען העתיד

שלנו. למידע נוסף לחצו כאן

לחתימה

דורשים מצב חירום אקלימי!
עוד מגרינפיס ישראל, והפעם מזמינים אתכם להצטרף לקריאה שלהם

לממשלת ישראל להכריז על מצב חרום אקלימי ולמשרד האנרגיה לקדם
תוכנית לשנת 2030 שבמרכזה חסכון ומעבר לאנרגיות מתחדשות, לא גז

או דלקים מזהמים אחרים! 

לפרטים נוספים

הורים למען האקלים
ארגון ללא מטרת רווח המופעל ע"י מתנדבים בכל הארץ,
הפועלים באמצעות יוזמות ארציות ומקומיות למען איכות

הסביבה ולבלימת משבר האקלים, עבור עתיד ברקיימא לילדינו
ולדורות הבאים. בין היוזמות שמקדם הארגון: הוצאת פלסטיק
חדפעמי מהצהרונים, הצבת קומפוסטרים ביישובים, תכניות

חינוך לקיימות וסביבה, מעגלי שיח, חוגי בית והרצאות
למבוגרים ועוד. הארגון עובד בתיאום הדוק עם רשויות

מקומיות, וועדי הורים, בתי ספר, וארגוני סביבה עמיתים.

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

 מוזמנים לכתוב לנו.

לפרטים נוספים

הנחל שהפך לתעלת ניקוז

מוזמנים למפגש המקוון הראשון בסדרת הנחלים של האגודה
הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה שנערכת בשיתוף עם החברה
במפגש יעסקו בשאלה כיצד תכנון הנחלים בישראל להגנת הטבע.

יכול לסייע בהתמודדות עם נזקי הצפות?

מתי? יום שני, 29.6.2020, בין השעות 18:3017:00
zoom ובדף הפייסבוק של "אקולוגיה וסביבה" איפה? ב

לפרטים נוספים

בחינת אסטרטגיות להפחתת צריכת בשר
ומוצרי חלב והפחתת בזבוז מזון

הפורום הישראלי לתזונה בתקיימא מזמין אתכם להרצאה עם
האורחת קרול לקומט מביה"ס קנדי לממשל באוניברסיטת הרווארד
אשר תציג את עבודת התיזה שלה, ולאחר מכן תתקיים שיחה עם

ד"ר אלון שפון. 

המפגש (באנגלית) יתקיים ביום רביעי, 1.7.20, בשעה 17:00
באמצעות אפליקציות Zoom. לאחר ההרצאה פתיחת הדיון

לשאלות ותשובות. יש להירשם מראש.

רשימה ירוקה מאוד

ניוזלטר  יולי 2020

הדבר הכי עצוב שאי פעם פגשתי

הוא נקר המנקר בעץ של פלסטיק.

הוא הרים את עיניו,

"הי חבר", כך אמר,

דברים היום כבר לא מתוקים כמו בעבר.

 ניכור / של סילברסטיין  

החודש התחיל בעומס רב של פעילויות שכללו את העבודה האינטנסיבית של הארגונים לאור כינונה של הממשלה
שצויין ב5/6 ויום השידורים המיוחד לכבוד יום האוקיינוסים הבינלאומי שצפו בו מעל ל15 החדשה, יום הסביבה

אלף איש. 

אבל לסיום כזה של החודש הזה לא יכולנו לצפות! 
המאבק על השטחים הפתוחים בהרי ירושלים הגיע לשיאו בדיון ערר שהתקיים במועצה הארצית לתכנון ולבנייה

ובהפגנה בהובלת הארגונים המקומיים.
קריסת הלבנייה בבתי הזיקוק בחיפה יחד עם העלייה לאוויר של הסדרה "המפרץ", המתעדת את שלוש השנים

 .HOT8האחרונות במאבקם של תושבי מפרץ חיפה וארגוני הסביבה. החל מיום ראשון הקרוב (28/6) ב
וכמובן ההודעה הטרייה של המשרד להגנת הסביבה הקוראת לעצירת הקמת תחנות כוח גזיות מזהמות ברחבי

הארץ, ולהקים במקומן מתקנים משולבים של אנרגיה מתחדשת עם אגירה.

אז עם סיום כזה לחודש יוני ועם הטלטלות שנגיף הקורונה ממשיך לטלטל אותנו בהן... איך אפשר לצפות מה יהיה
בחודש יולי? 

לכו תדעו... אולי פתאום תנועות הנוער יצאו לרחובות כדי למחות על התמודדות של הממשלה עם משבר האקלים?

אהה... רגע... זה באמת קורה!

ימים טובים ובריאים לכולם!

צוות חיים וסביבה

חומר למחשבה

עושים מעשה!

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

לאינדקס הארגונים המלא

פעילות אינטרנטית בימי הקורונה

ללוח האירועים 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"

            

ימים טובים לכולנו...

https://www.facebook.com/events/249728446340395/
https://www.facebook.com/watch/live/?v=958821704551377
https://www.sviva.net/committee/מועצה-ארצית-לתכנון-ולבנייה/
https://www.facebook.com/events/s/חומת-מגן-לירושלים-לא-להרס-רכס-/582420649321687/
https://www.facebook.com/watch/?v=740707410004347&external_log_id=8e416bcd-1c28-4781-aef1-f05bb2479758&q=המפרץ
https://www.facebook.com/LifeEnvironmentIL/posts/10157497373780017?notif_id=1593077480492837�if_t=page_post_reaction
https://www.facebook.com/theclimatecamp/
https://epi.yale.edu/epi-results/2020/component/epi
https://epi.yale.edu/epi-results/2020/component/epi
https://epi.yale.edu/epi-results/2020/component/epi
https://epi.yale.edu/epi-results/2020/component/epi
http://magazine.isees.org.il/ArticlePage.aspx?ArticleId=949
http://magazine.isees.org.il/ArticlePage.aspx?ArticleId=949
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מאמר הבוחן את התמודדותה של מדינת ישראל עם התפרצות מגפת הקורונה
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לבני הנוער נמאס מהסדר הקיים! וכשאפילו הצורך הבסיסי באוויר נקי

נמצא תחת איום, הם לא יכולים להמשיך כרגיל. נמאס להם
שההתמודדות עם משבר האקלים תמיד נשארת בתחתית סדר

העדיפויות. ודווקא עכשיו הם מבינים ומבינות שחייבים לעשות שינויים
גדולים במדיניות כדי להבטיח את העתיד שלנו ולמנוע את המשבר הבא.
הנוער וצאים למאהל מחאה כדי לעורר את המדינה! בואו תצטרפו!

יום ראשון ה 5/7  גן צ'רלס קלור, תל אביב.

לחתימה

די לשריפות הפסולת!
עמותת אזרחים למען אוויר נקי יחד עם תושבים שלא מוכנים לסבול יותר
את הפגיעה המתמשכת בבריאותנו ובבריאות ילדינו, קוראים לממשלת

ישראל לגבש תוכנית לאומית למיגור שריפות הפסולת ולהקצות משאבים
לטיפול בתופעה. הצטרפו לקריאה!

לחתימה

העצומה להצלת היערות
בימים אלה בגרינפיס אוספים חתימות מרחבי העולם על מנת להיאבק

למען היערות שלנו והחיים בהם.יערות הם החמצן שלנו, הבית של בעלי
החיים והמורשת שלנו לילדנו. מוזמנים להצטרף למאבק למען העתיד

שלנו. למידע נוסף לחצו כאן

לחתימה

דורשים מצב חירום אקלימי!
עוד מגרינפיס ישראל, והפעם מזמינים אתכם להצטרף לקריאה שלהם

לממשלת ישראל להכריז על מצב חרום אקלימי ולמשרד האנרגיה לקדם
תוכנית לשנת 2030 שבמרכזה חסכון ומעבר לאנרגיות מתחדשות, לא גז

או דלקים מזהמים אחרים! 

לפרטים נוספים

הורים למען האקלים
ארגון ללא מטרת רווח המופעל ע"י מתנדבים בכל הארץ,
הפועלים באמצעות יוזמות ארציות ומקומיות למען איכות

הסביבה ולבלימת משבר האקלים, עבור עתיד ברקיימא לילדינו
ולדורות הבאים. בין היוזמות שמקדם הארגון: הוצאת פלסטיק
חדפעמי מהצהרונים, הצבת קומפוסטרים ביישובים, תכניות

חינוך לקיימות וסביבה, מעגלי שיח, חוגי בית והרצאות
למבוגרים ועוד. הארגון עובד בתיאום הדוק עם רשויות

מקומיות, וועדי הורים, בתי ספר, וארגוני סביבה עמיתים.

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

 מוזמנים לכתוב לנו.

לפרטים נוספים

הנחל שהפך לתעלת ניקוז

מוזמנים למפגש המקוון הראשון בסדרת הנחלים של האגודה
הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה שנערכת בשיתוף עם החברה
במפגש יעסקו בשאלה כיצד תכנון הנחלים בישראל להגנת הטבע.

יכול לסייע בהתמודדות עם נזקי הצפות?

מתי? יום שני, 29.6.2020, בין השעות 18:3017:00
zoom ובדף הפייסבוק של "אקולוגיה וסביבה" איפה? ב

לפרטים נוספים

בחינת אסטרטגיות להפחתת צריכת בשר
ומוצרי חלב והפחתת בזבוז מזון

הפורום הישראלי לתזונה בתקיימא מזמין אתכם להרצאה עם
האורחת קרול לקומט מביה"ס קנדי לממשל באוניברסיטת הרווארד
אשר תציג את עבודת התיזה שלה, ולאחר מכן תתקיים שיחה עם

ד"ר אלון שפון. 

המפגש (באנגלית) יתקיים ביום רביעי, 1.7.20, בשעה 17:00
באמצעות אפליקציות Zoom. לאחר ההרצאה פתיחת הדיון

לשאלות ותשובות. יש להירשם מראש.

רשימה ירוקה מאוד

ניוזלטר  יולי 2020

הדבר הכי עצוב שאי פעם פגשתי

הוא נקר המנקר בעץ של פלסטיק.

הוא הרים את עיניו,

"הי חבר", כך אמר,

דברים היום כבר לא מתוקים כמו בעבר.

 ניכור / של סילברסטיין  

החודש התחיל בעומס רב של פעילויות שכללו את העבודה האינטנסיבית של הארגונים לאור כינונה של הממשלה
שצויין ב5/6 ויום השידורים המיוחד לכבוד יום האוקיינוסים הבינלאומי שצפו בו מעל ל15 החדשה, יום הסביבה

אלף איש. 

אבל לסיום כזה של החודש הזה לא יכולנו לצפות! 
המאבק על השטחים הפתוחים בהרי ירושלים הגיע לשיאו בדיון ערר שהתקיים במועצה הארצית לתכנון ולבנייה

ובהפגנה בהובלת הארגונים המקומיים.
קריסת הלבנייה בבתי הזיקוק בחיפה יחד עם העלייה לאוויר של הסדרה "המפרץ", המתעדת את שלוש השנים

 .HOT8האחרונות במאבקם של תושבי מפרץ חיפה וארגוני הסביבה. החל מיום ראשון הקרוב (28/6) ב
וכמובן ההודעה הטרייה של המשרד להגנת הסביבה הקוראת לעצירת הקמת תחנות כוח גזיות מזהמות ברחבי

הארץ, ולהקים במקומן מתקנים משולבים של אנרגיה מתחדשת עם אגירה.

אז עם סיום כזה לחודש יוני ועם הטלטלות שנגיף הקורונה ממשיך לטלטל אותנו בהן... איך אפשר לצפות מה יהיה
בחודש יולי? 

לכו תדעו... אולי פתאום תנועות הנוער יצאו לרחובות כדי למחות על התמודדות של הממשלה עם משבר האקלים?

אהה... רגע... זה באמת קורה!

ימים טובים ובריאים לכולם!

צוות חיים וסביבה

חומר למחשבה

עושים מעשה!

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

לאינדקס הארגונים המלא

פעילות אינטרנטית בימי הקורונה

ללוח האירועים 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"

            

ימים טובים לכולנו...
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http://magazine.isees.org.il/ArticlePage.aspx?ArticleId=949
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/corona_and_environment_world_overview
https://www.facebook.com/groups/1338538029662619/
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/corona_and_environment_world_overview
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/corona_and_environment_world_overview
http://magazine.isees.org.il/ArticlePage.aspx?ArticleId=951
http://www.magazine.isees.org.il/CurrentIssue.aspx?IssueId=59
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http://magazine.isees.org.il/ArticlePage.aspx?ArticleId=951
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https://www.drove.com/campaign/5ee1cb6c32f5b6000179a131?utm_medium=whatsapp&skey=.28Zf
https://lp.gpi.org.il/forests?utm_source=newsletter&utm_campaign=forests&utm_medium=once
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https://lp.gpi.org.il/forests?utm_source=newsletter&utm_campaign=forests&utm_medium=once
https://lp.gpi.org.il/forests?utm_source=newsletter&utm_campaign=forests&utm_medium=once


קרא עוד

תכירו  מדד הסביבה של אוניברסיטת ייל
החודש גילינו כי על פי מדד הסביבה של אוניברסיטת ייל  ישראל

התדרדרה מהמקום ה19 למקום ה29 בעולם. במדד שמירת טבע ומגוון
מינים אנחנו במקום "המכובד" של 122, ובהתמודדות עם שינוי אקלים
במקום ה64. באופן כללי רוב הציונים שלנו נמוכים וישראל נמצאת יחד

עם של מדינות העולם המתפתח, והציונים הגבוהים הם במדדים שנראים
ברובם פחות קריטיים. יש לנו עוד הרבה עבודה לעשות!

לקריאה

מהזדמנות לקיימות – משבר הקורונה כקריאה אחרונה
לשינוי תרבותי

ההזדמנות האמיתית במשבר הקורונה היא לעורר ולחזק באופן אופטימי את ערכי
הקיימות הקיימים, ולעבור עם סיום התפרצות המגפה העולמית למימוש משמעותי
ואותנטי יותר של ערכי הקיימות הקלאסית. מאמר מאת בני פירסט בגיליון המורחב

והמיוחד של "אקולוגיה וסביבה" בנושא משבר הקורונה  

לקריאה

דו"חות חדשים  קורונה ואיכות הסביבה
בעולם

אגף יחסים ביןלאומיים במשרד להגנת הסביבה ליקט וערך סקירה
ביןלאומית על משבר הקורונה באספקט הסביבתי. בין הנושאים:

הפחתה בפליטות לאוויר כתוצאה מהתפשטות נגיף הקורונה, תמרוץ
כלכלי לאחר המשבר, שינויים בדפוסי צריכה והתנהגות משקי הבית,

סקירת פעילות ארגונים סביבתיים ביןלאומיים בטיפול בקורונה,
שינויים ברגולוציה ותמיכות ממשלתיות בתחומים מסוימים החיוניים

להתמודדות עם המגיפה, ועוד. 

פרסומים נוספים (לא רק מטעם המשרד להגנת הסביבה) ניתן
לראות בקבוצת הפייסבוק  לומדים בצל הקורונה

לקריאה

חיזוק חוסן לאומי בישראל בעידן שלאחר
התפרצות מגפת קורונה

מאמר הבוחן את התמודדותה של מדינת ישראל עם התפרצות מגפת הקורונה
והתנהלותה העתידית במציאות הקשה שתבוא אחריה, מן הזווית של יחסי
הגומלין שבין האדם והטבע  מאמר מאת דניאל אורנשטיין בגיליון המורחב

והמיוחד של "אקולוגיה וסביבה" בנושא משבר הקורונה  

לפרטים נוספים

מגיעים למאהל האקלים!!!
לבני הנוער נמאס מהסדר הקיים! וכשאפילו הצורך הבסיסי באוויר נקי

נמצא תחת איום, הם לא יכולים להמשיך כרגיל. נמאס להם
שההתמודדות עם משבר האקלים תמיד נשארת בתחתית סדר

העדיפויות. ודווקא עכשיו הם מבינים ומבינות שחייבים לעשות שינויים
גדולים במדיניות כדי להבטיח את העתיד שלנו ולמנוע את המשבר הבא.
הנוער וצאים למאהל מחאה כדי לעורר את המדינה! בואו תצטרפו!

יום ראשון ה 5/7  גן צ'רלס קלור, תל אביב.

לחתימה

די לשריפות הפסולת!
עמותת אזרחים למען אוויר נקי יחד עם תושבים שלא מוכנים לסבול יותר
את הפגיעה המתמשכת בבריאותנו ובבריאות ילדינו, קוראים לממשלת

ישראל לגבש תוכנית לאומית למיגור שריפות הפסולת ולהקצות משאבים
לטיפול בתופעה. הצטרפו לקריאה!

לחתימה

העצומה להצלת היערות
בימים אלה בגרינפיס אוספים חתימות מרחבי העולם על מנת להיאבק

למען היערות שלנו והחיים בהם.יערות הם החמצן שלנו, הבית של בעלי
החיים והמורשת שלנו לילדנו. מוזמנים להצטרף למאבק למען העתיד

שלנו. למידע נוסף לחצו כאן

לחתימה

דורשים מצב חירום אקלימי!
עוד מגרינפיס ישראל, והפעם מזמינים אתכם להצטרף לקריאה שלהם

לממשלת ישראל להכריז על מצב חרום אקלימי ולמשרד האנרגיה לקדם
תוכנית לשנת 2030 שבמרכזה חסכון ומעבר לאנרגיות מתחדשות, לא גז

או דלקים מזהמים אחרים! 

לפרטים נוספים

הורים למען האקלים
ארגון ללא מטרת רווח המופעל ע"י מתנדבים בכל הארץ,
הפועלים באמצעות יוזמות ארציות ומקומיות למען איכות

הסביבה ולבלימת משבר האקלים, עבור עתיד ברקיימא לילדינו
ולדורות הבאים. בין היוזמות שמקדם הארגון: הוצאת פלסטיק
חדפעמי מהצהרונים, הצבת קומפוסטרים ביישובים, תכניות

חינוך לקיימות וסביבה, מעגלי שיח, חוגי בית והרצאות
למבוגרים ועוד. הארגון עובד בתיאום הדוק עם רשויות

מקומיות, וועדי הורים, בתי ספר, וארגוני סביבה עמיתים.

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

 מוזמנים לכתוב לנו.

לפרטים נוספים

הנחל שהפך לתעלת ניקוז

מוזמנים למפגש המקוון הראשון בסדרת הנחלים של האגודה
הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה שנערכת בשיתוף עם החברה
במפגש יעסקו בשאלה כיצד תכנון הנחלים בישראל להגנת הטבע.

יכול לסייע בהתמודדות עם נזקי הצפות?

מתי? יום שני, 29.6.2020, בין השעות 18:3017:00
zoom ובדף הפייסבוק של "אקולוגיה וסביבה" איפה? ב

לפרטים נוספים

בחינת אסטרטגיות להפחתת צריכת בשר
ומוצרי חלב והפחתת בזבוז מזון

הפורום הישראלי לתזונה בתקיימא מזמין אתכם להרצאה עם
האורחת קרול לקומט מביה"ס קנדי לממשל באוניברסיטת הרווארד
אשר תציג את עבודת התיזה שלה, ולאחר מכן תתקיים שיחה עם

ד"ר אלון שפון. 

המפגש (באנגלית) יתקיים ביום רביעי, 1.7.20, בשעה 17:00
באמצעות אפליקציות Zoom. לאחר ההרצאה פתיחת הדיון

לשאלות ותשובות. יש להירשם מראש.

רשימה ירוקה מאוד

ניוזלטר  יולי 2020

הדבר הכי עצוב שאי פעם פגשתי

הוא נקר המנקר בעץ של פלסטיק.

הוא הרים את עיניו,

"הי חבר", כך אמר,

דברים היום כבר לא מתוקים כמו בעבר.

 ניכור / של סילברסטיין  

החודש התחיל בעומס רב של פעילויות שכללו את העבודה האינטנסיבית של הארגונים לאור כינונה של הממשלה
שצויין ב5/6 ויום השידורים המיוחד לכבוד יום האוקיינוסים הבינלאומי שצפו בו מעל ל15 החדשה, יום הסביבה

אלף איש. 

אבל לסיום כזה של החודש הזה לא יכולנו לצפות! 
המאבק על השטחים הפתוחים בהרי ירושלים הגיע לשיאו בדיון ערר שהתקיים במועצה הארצית לתכנון ולבנייה

ובהפגנה בהובלת הארגונים המקומיים.
קריסת הלבנייה בבתי הזיקוק בחיפה יחד עם העלייה לאוויר של הסדרה "המפרץ", המתעדת את שלוש השנים

 .HOT8האחרונות במאבקם של תושבי מפרץ חיפה וארגוני הסביבה. החל מיום ראשון הקרוב (28/6) ב
וכמובן ההודעה הטרייה של המשרד להגנת הסביבה הקוראת לעצירת הקמת תחנות כוח גזיות מזהמות ברחבי

הארץ, ולהקים במקומן מתקנים משולבים של אנרגיה מתחדשת עם אגירה.

אז עם סיום כזה לחודש יוני ועם הטלטלות שנגיף הקורונה ממשיך לטלטל אותנו בהן... איך אפשר לצפות מה יהיה
בחודש יולי? 

לכו תדעו... אולי פתאום תנועות הנוער יצאו לרחובות כדי למחות על התמודדות של הממשלה עם משבר האקלים?

אהה... רגע... זה באמת קורה!

ימים טובים ובריאים לכולם!

צוות חיים וסביבה

חומר למחשבה

עושים מעשה!

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

לאינדקס הארגונים המלא

פעילות אינטרנטית בימי הקורונה

ללוח האירועים 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"

            

ימים טובים לכולנו...

https://lp.gpi.org.il/forests?utm_source=newsletter&utm_campaign=forests&utm_medium=once
https://lp.gpi.org.il/forests?utm_source=newsletter&utm_campaign=forests&utm_medium=once
https://lp.gpi.org.il/climate?utm_source=newsletter&utm_campaign=climate&utm_medium=once
https://lp.gpi.org.il/climate?utm_source=newsletter&utm_campaign=climate&utm_medium=once
https://lp.gpi.org.il/climate?utm_source=newsletter&utm_campaign=climate&utm_medium=once
https://www.facebook.com/ParentsForClimateIsrael/
https://www.facebook.com/ParentsForClimateIsrael/
https://www.facebook.com/ParentsForClimateIsrael/
https://www.sviva.net/organization/
https://zoom.us/webinar/register/WN_60o0ARu_SEiDrOUG46TH4A
https://zoom.us/webinar/register/WN_60o0ARu_SEiDrOUG46TH4A
https://zoom.us/webinar/register/WN_60o0ARu_SEiDrOUG46TH4A
https://www.ifsn.org.il/wp-content/uploads/2020/06/מפגש-יולי.-הרצאת-אורחת.1.pdf
https://www.ifsn.org.il/wp-content/uploads/2020/06/מפגש-יולי.-הרצאת-אורחת.1.pdf
https://www.ifsn.org.il/wp-content/uploads/2020/06/מפגש-יולי.-הרצאת-אורחת.1.pdf
https://www.sviva.net/calendar/


קרא עוד

תכירו  מדד הסביבה של אוניברסיטת ייל
החודש גילינו כי על פי מדד הסביבה של אוניברסיטת ייל  ישראל

התדרדרה מהמקום ה19 למקום ה29 בעולם. במדד שמירת טבע ומגוון
מינים אנחנו במקום "המכובד" של 122, ובהתמודדות עם שינוי אקלים
במקום ה64. באופן כללי רוב הציונים שלנו נמוכים וישראל נמצאת יחד

עם של מדינות העולם המתפתח, והציונים הגבוהים הם במדדים שנראים
ברובם פחות קריטיים. יש לנו עוד הרבה עבודה לעשות!

לקריאה

מהזדמנות לקיימות – משבר הקורונה כקריאה אחרונה
לשינוי תרבותי

ההזדמנות האמיתית במשבר הקורונה היא לעורר ולחזק באופן אופטימי את ערכי
הקיימות הקיימים, ולעבור עם סיום התפרצות המגפה העולמית למימוש משמעותי
ואותנטי יותר של ערכי הקיימות הקלאסית. מאמר מאת בני פירסט בגיליון המורחב

והמיוחד של "אקולוגיה וסביבה" בנושא משבר הקורונה  

לקריאה

דו"חות חדשים  קורונה ואיכות הסביבה
בעולם

אגף יחסים ביןלאומיים במשרד להגנת הסביבה ליקט וערך סקירה
ביןלאומית על משבר הקורונה באספקט הסביבתי. בין הנושאים:

הפחתה בפליטות לאוויר כתוצאה מהתפשטות נגיף הקורונה, תמרוץ
כלכלי לאחר המשבר, שינויים בדפוסי צריכה והתנהגות משקי הבית,

סקירת פעילות ארגונים סביבתיים ביןלאומיים בטיפול בקורונה,
שינויים ברגולוציה ותמיכות ממשלתיות בתחומים מסוימים החיוניים

להתמודדות עם המגיפה, ועוד. 

פרסומים נוספים (לא רק מטעם המשרד להגנת הסביבה) ניתן
לראות בקבוצת הפייסבוק  לומדים בצל הקורונה

לקריאה

חיזוק חוסן לאומי בישראל בעידן שלאחר
התפרצות מגפת קורונה

מאמר הבוחן את התמודדותה של מדינת ישראל עם התפרצות מגפת הקורונה
והתנהלותה העתידית במציאות הקשה שתבוא אחריה, מן הזווית של יחסי
הגומלין שבין האדם והטבע  מאמר מאת דניאל אורנשטיין בגיליון המורחב

והמיוחד של "אקולוגיה וסביבה" בנושא משבר הקורונה  

לפרטים נוספים

מגיעים למאהל האקלים!!!
לבני הנוער נמאס מהסדר הקיים! וכשאפילו הצורך הבסיסי באוויר נקי

נמצא תחת איום, הם לא יכולים להמשיך כרגיל. נמאס להם
שההתמודדות עם משבר האקלים תמיד נשארת בתחתית סדר

העדיפויות. ודווקא עכשיו הם מבינים ומבינות שחייבים לעשות שינויים
גדולים במדיניות כדי להבטיח את העתיד שלנו ולמנוע את המשבר הבא.
הנוער וצאים למאהל מחאה כדי לעורר את המדינה! בואו תצטרפו!

יום ראשון ה 5/7  גן צ'רלס קלור, תל אביב.

לחתימה

די לשריפות הפסולת!
עמותת אזרחים למען אוויר נקי יחד עם תושבים שלא מוכנים לסבול יותר
את הפגיעה המתמשכת בבריאותנו ובבריאות ילדינו, קוראים לממשלת

ישראל לגבש תוכנית לאומית למיגור שריפות הפסולת ולהקצות משאבים
לטיפול בתופעה. הצטרפו לקריאה!

לחתימה

העצומה להצלת היערות
בימים אלה בגרינפיס אוספים חתימות מרחבי העולם על מנת להיאבק

למען היערות שלנו והחיים בהם.יערות הם החמצן שלנו, הבית של בעלי
החיים והמורשת שלנו לילדנו. מוזמנים להצטרף למאבק למען העתיד

שלנו. למידע נוסף לחצו כאן

לחתימה

דורשים מצב חירום אקלימי!
עוד מגרינפיס ישראל, והפעם מזמינים אתכם להצטרף לקריאה שלהם

לממשלת ישראל להכריז על מצב חרום אקלימי ולמשרד האנרגיה לקדם
תוכנית לשנת 2030 שבמרכזה חסכון ומעבר לאנרגיות מתחדשות, לא גז

או דלקים מזהמים אחרים! 

לפרטים נוספים

הורים למען האקלים
ארגון ללא מטרת רווח המופעל ע"י מתנדבים בכל הארץ,
הפועלים באמצעות יוזמות ארציות ומקומיות למען איכות

הסביבה ולבלימת משבר האקלים, עבור עתיד ברקיימא לילדינו
ולדורות הבאים. בין היוזמות שמקדם הארגון: הוצאת פלסטיק
חדפעמי מהצהרונים, הצבת קומפוסטרים ביישובים, תכניות

חינוך לקיימות וסביבה, מעגלי שיח, חוגי בית והרצאות
למבוגרים ועוד. הארגון עובד בתיאום הדוק עם רשויות

מקומיות, וועדי הורים, בתי ספר, וארגוני סביבה עמיתים.

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

 מוזמנים לכתוב לנו.

לפרטים נוספים

הנחל שהפך לתעלת ניקוז

מוזמנים למפגש המקוון הראשון בסדרת הנחלים של האגודה
הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה שנערכת בשיתוף עם החברה
במפגש יעסקו בשאלה כיצד תכנון הנחלים בישראל להגנת הטבע.

יכול לסייע בהתמודדות עם נזקי הצפות?

מתי? יום שני, 29.6.2020, בין השעות 18:3017:00
zoom ובדף הפייסבוק של "אקולוגיה וסביבה" איפה? ב

לפרטים נוספים

בחינת אסטרטגיות להפחתת צריכת בשר
ומוצרי חלב והפחתת בזבוז מזון

הפורום הישראלי לתזונה בתקיימא מזמין אתכם להרצאה עם
האורחת קרול לקומט מביה"ס קנדי לממשל באוניברסיטת הרווארד
אשר תציג את עבודת התיזה שלה, ולאחר מכן תתקיים שיחה עם

ד"ר אלון שפון. 

המפגש (באנגלית) יתקיים ביום רביעי, 1.7.20, בשעה 17:00
באמצעות אפליקציות Zoom. לאחר ההרצאה פתיחת הדיון

לשאלות ותשובות. יש להירשם מראש.

רשימה ירוקה מאוד

ניוזלטר  יולי 2020

הדבר הכי עצוב שאי פעם פגשתי

הוא נקר המנקר בעץ של פלסטיק.

הוא הרים את עיניו,

"הי חבר", כך אמר,

דברים היום כבר לא מתוקים כמו בעבר.

 ניכור / של סילברסטיין  

החודש התחיל בעומס רב של פעילויות שכללו את העבודה האינטנסיבית של הארגונים לאור כינונה של הממשלה
שצויין ב5/6 ויום השידורים המיוחד לכבוד יום האוקיינוסים הבינלאומי שצפו בו מעל ל15 החדשה, יום הסביבה

אלף איש. 

אבל לסיום כזה של החודש הזה לא יכולנו לצפות! 
המאבק על השטחים הפתוחים בהרי ירושלים הגיע לשיאו בדיון ערר שהתקיים במועצה הארצית לתכנון ולבנייה

ובהפגנה בהובלת הארגונים המקומיים.
קריסת הלבנייה בבתי הזיקוק בחיפה יחד עם העלייה לאוויר של הסדרה "המפרץ", המתעדת את שלוש השנים

 .HOT8האחרונות במאבקם של תושבי מפרץ חיפה וארגוני הסביבה. החל מיום ראשון הקרוב (28/6) ב
וכמובן ההודעה הטרייה של המשרד להגנת הסביבה הקוראת לעצירת הקמת תחנות כוח גזיות מזהמות ברחבי

הארץ, ולהקים במקומן מתקנים משולבים של אנרגיה מתחדשת עם אגירה.

אז עם סיום כזה לחודש יוני ועם הטלטלות שנגיף הקורונה ממשיך לטלטל אותנו בהן... איך אפשר לצפות מה יהיה
בחודש יולי? 

לכו תדעו... אולי פתאום תנועות הנוער יצאו לרחובות כדי למחות על התמודדות של הממשלה עם משבר האקלים?

אהה... רגע... זה באמת קורה!

ימים טובים ובריאים לכולם!

צוות חיים וסביבה

חומר למחשבה

עושים מעשה!

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

לאינדקס הארגונים המלא

פעילות אינטרנטית בימי הקורונה

ללוח האירועים 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"

            

ימים טובים לכולנו...

https://www.sviva.net/calendar/
https://www.heschel.org.il/heschel-media-story-257986?utm_source=activetrail&utm_medium=email&utm_campaign=heschel@heschel.org.il
https://lp.vp4.me/8d7n
https://www.facebook.com/Life-Environment-חיים-וסביבה-115286055016/
https://www.youtube.com/channel/UCGYVCFsR7ZXKDSpvT_6hcYA?view_as=subscriber
https://www.sviva.net/

