
לקריאה

הגיליון החדש של אקולוגיה וסביבה  הנחלים
השקת הגיליון החדש, שעוסק בהרחבה בנושא הנחלים, קיוו לערוך על גדות הירקון. אך

הנסיבות לא אפשרו את קיום האירוע כפי שתוכנן, ובסוף התקיימו שלושה מפגשים מקוונים
בנושא נחלים, בהשתתפות מאות אנשים (ניתן לצפות בהם בקישור לגליון). בין הנושאים
הנידונים בגליון  תמ"א 1, שטחים פתוחים, חיות בר בסביבה עירונית, חירייה, שינוי כיוון

2020 ועוד. 

למה מסדרונות אקולוגיים כל כך חשובים?  כאן חיים
הצבי הוא אחד מסמלי הטבע המפורסמים של הארץ. עד לפני שני עשורים הסתובבו

פה עשרת אלפים צבאים והיום נותרו רק אלפים בודדים. 375 שמורות הטבע שהוקמו
בשבילם ובשביל חיות אחרות לא מצליחות להגן עליהם מהכחדה, ולכן, כאן נכנס

לתמונה  "המסדרון האקולוגי". מה זה אומר? לוסי איוב מסבירה בסדרה חדשה של
כאן בשיתוף פעולה עם החברה להגנת הטבע.

צפה עכשיו

לקריאה

70 אלף מגרשי כדורגל:
הבשר הברזילאי והקשר
הישראלי להרס האמזונס

תחקיר גרינפיס ישראל חושף איך
הצרכן הישראלי תורם להרס יער

הגשם הגדול בעולם באמצעות קניית
בשר דרך תאגיד שנוי במחלוקת.

תופעה זו תורמת להערכות כי בתוך
שנים האמזונס ייהרס  והמחיר
האקולוגי הקשה יהיה גלובלי.

לקריאה

חדשות אנרגיה ירוקה
מהעולם

שלל חדשות מרחבי העולם הנוגעות
למשבר האקלים, התפתחות אנרגיה
ירוקה, מדיניות, תחבורה חשמלית,

בנייה ירוקה ועוד. מרתק לקרא איפה
העולם נמצא בהשוואה אלינו... רמז  

גם פה אנחנו ממש מאחור! 

לקריאה

תתפלאו, אבל חברות
הביטוח יכולות להציל את

העולם
חברות הביטוח הגדולות נפגעו בשנים
האחרונות ממשבר האקלים, אך הן גם

נושאות באחריות היסטורית
להידרדרות במצב. כעת עליהן להחליט
האם הן ימשיכו להיות חלק מהבעיה או
שיהפכו לכלי מרכזי לפתרונה. מאמר
דעה מאת גדעון בכר אשר פורסם

במקור באתר סוכנות הידיעות
הסביבתית, זוית.

לפרטים נוספים ותמיכה

קמפיין ה 100 יוצא לדרך!
סייעו לעמותת "ונטעת" בהגשמת חזון עיריער  הקמת 100 גינות
טיפוליות ב 100 מרכזי שיקום ברחבי הארץ ויצירת רשת משתלות

חברתיות! 
העמותה מאמינה בעיר ירוקה, הנושמת אוויר נקי, תוך כדי תמיכה

במגוון אוכלוסיות בעלות צרכים ייחודיים (נוער בסיכון, מתמודדי נפש,
בעלי צרכים מיוחדים, קשישים ועוד) ע"י חיבור לקהילה, לטבע

ולאדמה. ועל מנת לעשות זאת הם צריכים את עזרתכם!

הצטרפו לקריאה

תושבי חיפה דורשים הוצאת צו 46 לסגירת
המכלים המזהמים בתש"ן  הצטרפו לקריאה !

תושבי מפרץ חיפה, תושבי המדינה, קוראים למשרד להגנת הסביבה
להחיל אכיפה נוקשה כלפי המפעלים והמתקנים המזהמים במפרץ חיפה

ודורשים הוצאת צו על פי סעיף 46 לחוק אוויר נקי לסגירת המכלים
בתש"ן. 

התושבים מודאגים לגבי ההשלכות הבריאותיות של דליפות החומרים
המסוכנים והמסרטנים בסמוך לשכונות המגורים, ונוכח העדר האכיפה

המתקיים כנגד חוות תש"ן בקריית חיים כבר חודשים ארוכים.

הצטרפו לקריאה

״הקורונה היא איומה. שינוי האקלים עלול להיות
גרוע יותר״

"אם אתם רוצים להבין את הנזק שיגרם משינוי אקלים, הביטו על מחלת
הקורונה ופרסו את הכאב לאורך תקופת זמן ארוכה הרבה יותר". כותב
ביל גייטס. הקורונה נותנת לנו הצצה איך נראה משבר עולמי. משבר האקלים

עומד להיות משבר בסדר גודל אדיר שהאנושות לא התמודדה. אסור לנו
להתעלם מהאזהרות ומהאיתותים הרבים שאנו מקבלים מרחבי העולם. 

הצטרפו לקריאה של גרינפיס ישראל לממשלת ישראל להכריז על מצב חירום
אקלימי ולקדם תוכנית לשנת 2030 שבמרכזה חסכון באנרגיה ומעבר לאנרגיות

מתחדשות ללא גז או דלקים מזהמים אחרים! 

חתמו על המכתב

עוצרים יחד את הציד בישראל
הצטרפו לקריאה למקבלי ההחלטות לשנות את החוק להגנת חיית הבר

ובכך לאסור על הציד ה"ספורטיבי" ולהחמיר משמעותית את הענישה על
הציד הבלתי חוקי בישראל!

החברה להגנת הטבע, אנימלס ותנו לחיות לחיות מובילות קמפיין שתכליתו לשנות
את החוקים  ועל מנת להצליח הם זקוקים לתמיכה ציבורית רחבה. לתמיכה שלכם. 

לפרטים נוספים

עמותת סינדיאנת הגליל
סינדיאנת הגליל היא עמותה לסחר הוגן, הפועלת כעסק חברתי מאז שנת
1996. העמותה מקדמת שינוי חברתי באמצעות חיבור בין נשים ערביות
ויהודיות, אשר מפיקות יחד שמן זית עטור פרסים. כל הרווחים מהפעילות

העסקית של העמותה, מושקעים במיזמים חברתיים, לעידוד תעסוקת
נשים, ליישום כלכלה ירוקה ברת קיימא, וליצירת גשר בין קהילות. 

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

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

הכנס השנתי לקיימות וקהילה: כוחה של קהילה אל מול
משברים

מיקום: הגן הבוטני, גבעת רם, ירושלים
13:00 09:00  סיום: 08/09/2020 התחלה: 08/09/2020

בכנס השנתי לקיימות וקהילה נוכל לפגוש בין שלל המיזמים המרתקים והמרגשים גם
יוזמות כמו חיבור בין הגיל השלישי לתקשורת טכנולוגית ועיתון שכונתי שחילקו בבתיהם

של התושבים הוותיקים במהלך הקורונה כדי שיוכלו להתעדכן בכל מה שקורה. 

זאת ההזדמנות שלכם לבוא, לראות, ללמוד ולקבל השראה ולקחת הלאה את הדבר הבא
מספר המקומות מוגבלים! שישפיע על החוסן הקהילתי בכלל ובזמן משברים בפרט.

לפרטים נוספים

משוטטים ברוח
מפגשי שוטטות ולימוד בית מדרשי מתוך חיבור לטבע הארצישראלי ולקריאה של חודש

אלול, בהדרכת מנחי קבוצות, אנשי רוח, משוררים ומדריכי טיולים. 
המפגשים הינם יוזמה של עמותת "טבע עברי" ומתקיימים ברחבי הארץ עד ה17/9

ומתאימים לכל גיל ולכל רמת כושר.

לפרטים נוספים

קורס בודקים 5281  מחזור ג'
המועצה הישראלית לבנייה ירוקה יוצא בקול קורא להרשמה

למחזור השלישי של קורס בודקים 5281
הקורס יקנה לאנשי מקצוע המעוניינים לעסוק בתחום את הידע

וההסמכה הראשונית הנדרשת לביצוע עבודת בדיקה וסקירה על
פי תקן ת"י 5281 של הבנייה הירוקה. 

הגשת המועמדות עד ה7 בספטמבר 2020, מהרו
להירשם!

רשימה ירוקה מאוד  בסימן שיתופי פעולה

ניוזלטר  ספטמבר 2020

"אדם יכול לעשות הרבה דברים טובים, אם לא אכפת לו מי יקבל את הקרדיט על כך."
 האב סטריקלנד 1863  

אוגוסט הוא בדרך כלל חודש רגוע. נהנים עם אבטיח באיזה מעיין או על חוף ים. 
השנה המציאות נראית אחרת. הפוליטיקה הישראלית עדיין בטלטלה ומחזיקה את כולנו בסחרור אין סופי, וברקע הדברים

שמתרחשים בעולם מגמדים אפילו עוד יותר את הפוליטיקה הישראלית  האמזונס בוער בקצב מוגבר, שריפות ענק
בקליפורניה ובסיביר, בצורת באירופה, שיטפונות במזרח, בקיעת מיכלית נפט במאורציוס ועוד.

אך לצד כל זה גם בשורות משמחות כאשר נראה שתוכנית לבנות אזור תעשייה במישור אורון תבוטל, המגזר הפיננסי בעולם
ולפני כשבועיים התעוררנו עם ידיעה מרעישה ומבורכת מתחיל להיפטר מחברות מזהמות המעכבות פתרונות למשבר האקלים

שמשרד האנרגיה עוצר את הקמתן של 4 תחנות כוח גדולות שיועדו לפעול על גז. הצלחה שנבעה הרבה בזכות עבודת הפורום
לאנרגיה נקייה שמאגד בתוכו שורה מכובדת של ארגונים ומטות מאבק מקומיים. 

וזו הזדמנות טוב להציג את מפת שיתופי הפעולה שהקמנו באתר חיים וסביבה המציגה את שיתופי הפעולה בין ארגוני הסביבה
והפרומים הפעילים (עלה לאחרונה  ומעתעדכן כל הזמן).

כמו גם, את מערכת אתר "אקלים ישראל" שפועלת כחלק מקואליציית ארגוני האקלים השיקה לפני כשבוע את הניוזלטר
הראשון  זה מה שבוער עכשיו!

אז חודש טעון היה לנו וככל הנראה גם ספטמבר ימשיך להיות ככה, בעודנו נמצאים בתקופה רוויה אירועים עם חוסר וודאות
מתמשך. ובתוך כל זה  אנחנו ממשיכים לעשות את המיטב לבסס תשתית חזקה לתנועה הסביבתית ולעזור לעשות את העולם

סביבנו לקצת יותר טוב.

שנה טובה ולחיי שיתופי פעולה והתחלות חדשות!

צוות חיים וסביבה

חומר למחשבה

עושים מעשה!

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

לאינדקס הארגונים המלא

אירועים וכנסים קרובים...

הרשמה משפיעים 2020

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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לקריאה

הגיליון החדש של אקולוגיה וסביבה  הנחלים
השקת הגיליון החדש, שעוסק בהרחבה בנושא הנחלים, קיוו לערוך על גדות הירקון. אך

הנסיבות לא אפשרו את קיום האירוע כפי שתוכנן, ובסוף התקיימו שלושה מפגשים מקוונים
בנושא נחלים, בהשתתפות מאות אנשים (ניתן לצפות בהם בקישור לגליון). בין הנושאים
הנידונים בגליון  תמ"א 1, שטחים פתוחים, חיות בר בסביבה עירונית, חירייה, שינוי כיוון

2020 ועוד. 

למה מסדרונות אקולוגיים כל כך חשובים?  כאן חיים
הצבי הוא אחד מסמלי הטבע המפורסמים של הארץ. עד לפני שני עשורים הסתובבו

פה עשרת אלפים צבאים והיום נותרו רק אלפים בודדים. 375 שמורות הטבע שהוקמו
בשבילם ובשביל חיות אחרות לא מצליחות להגן עליהם מהכחדה, ולכן, כאן נכנס

לתמונה  "המסדרון האקולוגי". מה זה אומר? לוסי איוב מסבירה בסדרה חדשה של
כאן בשיתוף פעולה עם החברה להגנת הטבע.

צפה עכשיו

לקריאה

70 אלף מגרשי כדורגל:
הבשר הברזילאי והקשר
הישראלי להרס האמזונס

תחקיר גרינפיס ישראל חושף איך
הצרכן הישראלי תורם להרס יער

הגשם הגדול בעולם באמצעות קניית
בשר דרך תאגיד שנוי במחלוקת.

תופעה זו תורמת להערכות כי בתוך
שנים האמזונס ייהרס  והמחיר
האקולוגי הקשה יהיה גלובלי.

לקריאה

חדשות אנרגיה ירוקה
מהעולם

שלל חדשות מרחבי העולם הנוגעות
למשבר האקלים, התפתחות אנרגיה
ירוקה, מדיניות, תחבורה חשמלית,

בנייה ירוקה ועוד. מרתק לקרא איפה
העולם נמצא בהשוואה אלינו... רמז  

גם פה אנחנו ממש מאחור! 

לקריאה

תתפלאו, אבל חברות
הביטוח יכולות להציל את

העולם
חברות הביטוח הגדולות נפגעו בשנים
האחרונות ממשבר האקלים, אך הן גם

נושאות באחריות היסטורית
להידרדרות במצב. כעת עליהן להחליט
האם הן ימשיכו להיות חלק מהבעיה או
שיהפכו לכלי מרכזי לפתרונה. מאמר
דעה מאת גדעון בכר אשר פורסם

במקור באתר סוכנות הידיעות
הסביבתית, זוית.

לפרטים נוספים ותמיכה

קמפיין ה 100 יוצא לדרך!
סייעו לעמותת "ונטעת" בהגשמת חזון עיריער  הקמת 100 גינות
טיפוליות ב 100 מרכזי שיקום ברחבי הארץ ויצירת רשת משתלות

חברתיות! 
העמותה מאמינה בעיר ירוקה, הנושמת אוויר נקי, תוך כדי תמיכה

במגוון אוכלוסיות בעלות צרכים ייחודיים (נוער בסיכון, מתמודדי נפש,
בעלי צרכים מיוחדים, קשישים ועוד) ע"י חיבור לקהילה, לטבע

ולאדמה. ועל מנת לעשות זאת הם צריכים את עזרתכם!

הצטרפו לקריאה

תושבי חיפה דורשים הוצאת צו 46 לסגירת
המכלים המזהמים בתש"ן  הצטרפו לקריאה !

תושבי מפרץ חיפה, תושבי המדינה, קוראים למשרד להגנת הסביבה
להחיל אכיפה נוקשה כלפי המפעלים והמתקנים המזהמים במפרץ חיפה

ודורשים הוצאת צו על פי סעיף 46 לחוק אוויר נקי לסגירת המכלים
בתש"ן. 

התושבים מודאגים לגבי ההשלכות הבריאותיות של דליפות החומרים
המסוכנים והמסרטנים בסמוך לשכונות המגורים, ונוכח העדר האכיפה

המתקיים כנגד חוות תש"ן בקריית חיים כבר חודשים ארוכים.

הצטרפו לקריאה

״הקורונה היא איומה. שינוי האקלים עלול להיות
גרוע יותר״

"אם אתם רוצים להבין את הנזק שיגרם משינוי אקלים, הביטו על מחלת
הקורונה ופרסו את הכאב לאורך תקופת זמן ארוכה הרבה יותר". כותב
ביל גייטס. הקורונה נותנת לנו הצצה איך נראה משבר עולמי. משבר האקלים

עומד להיות משבר בסדר גודל אדיר שהאנושות לא התמודדה. אסור לנו
להתעלם מהאזהרות ומהאיתותים הרבים שאנו מקבלים מרחבי העולם. 

הצטרפו לקריאה של גרינפיס ישראל לממשלת ישראל להכריז על מצב חירום
אקלימי ולקדם תוכנית לשנת 2030 שבמרכזה חסכון באנרגיה ומעבר לאנרגיות

מתחדשות ללא גז או דלקים מזהמים אחרים! 

חתמו על המכתב

עוצרים יחד את הציד בישראל
הצטרפו לקריאה למקבלי ההחלטות לשנות את החוק להגנת חיית הבר

ובכך לאסור על הציד ה"ספורטיבי" ולהחמיר משמעותית את הענישה על
הציד הבלתי חוקי בישראל!

החברה להגנת הטבע, אנימלס ותנו לחיות לחיות מובילות קמפיין שתכליתו לשנות
את החוקים  ועל מנת להצליח הם זקוקים לתמיכה ציבורית רחבה. לתמיכה שלכם. 

לפרטים נוספים

עמותת סינדיאנת הגליל
סינדיאנת הגליל היא עמותה לסחר הוגן, הפועלת כעסק חברתי מאז שנת
1996. העמותה מקדמת שינוי חברתי באמצעות חיבור בין נשים ערביות
ויהודיות, אשר מפיקות יחד שמן זית עטור פרסים. כל הרווחים מהפעילות

העסקית של העמותה, מושקעים במיזמים חברתיים, לעידוד תעסוקת
נשים, ליישום כלכלה ירוקה ברת קיימא, וליצירת גשר בין קהילות. 

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

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

הכנס השנתי לקיימות וקהילה: כוחה של קהילה אל מול
משברים

מיקום: הגן הבוטני, גבעת רם, ירושלים
13:00 09:00  סיום: 08/09/2020 התחלה: 08/09/2020

בכנס השנתי לקיימות וקהילה נוכל לפגוש בין שלל המיזמים המרתקים והמרגשים גם
יוזמות כמו חיבור בין הגיל השלישי לתקשורת טכנולוגית ועיתון שכונתי שחילקו בבתיהם

של התושבים הוותיקים במהלך הקורונה כדי שיוכלו להתעדכן בכל מה שקורה. 

זאת ההזדמנות שלכם לבוא, לראות, ללמוד ולקבל השראה ולקחת הלאה את הדבר הבא
מספר המקומות מוגבלים! שישפיע על החוסן הקהילתי בכלל ובזמן משברים בפרט.

לפרטים נוספים

משוטטים ברוח
מפגשי שוטטות ולימוד בית מדרשי מתוך חיבור לטבע הארצישראלי ולקריאה של חודש

אלול, בהדרכת מנחי קבוצות, אנשי רוח, משוררים ומדריכי טיולים. 
המפגשים הינם יוזמה של עמותת "טבע עברי" ומתקיימים ברחבי הארץ עד ה17/9

ומתאימים לכל גיל ולכל רמת כושר.

לפרטים נוספים

קורס בודקים 5281  מחזור ג'
המועצה הישראלית לבנייה ירוקה יוצא בקול קורא להרשמה

למחזור השלישי של קורס בודקים 5281
הקורס יקנה לאנשי מקצוע המעוניינים לעסוק בתחום את הידע

וההסמכה הראשונית הנדרשת לביצוע עבודת בדיקה וסקירה על
פי תקן ת"י 5281 של הבנייה הירוקה. 

הגשת המועמדות עד ה7 בספטמבר 2020, מהרו
להירשם!

רשימה ירוקה מאוד  בסימן שיתופי פעולה

ניוזלטר  ספטמבר 2020

"אדם יכול לעשות הרבה דברים טובים, אם לא אכפת לו מי יקבל את הקרדיט על כך."
 האב סטריקלנד 1863  

אוגוסט הוא בדרך כלל חודש רגוע. נהנים עם אבטיח באיזה מעיין או על חוף ים. 
השנה המציאות נראית אחרת. הפוליטיקה הישראלית עדיין בטלטלה ומחזיקה את כולנו בסחרור אין סופי, וברקע הדברים

שמתרחשים בעולם מגמדים אפילו עוד יותר את הפוליטיקה הישראלית  האמזונס בוער בקצב מוגבר, שריפות ענק
בקליפורניה ובסיביר, בצורת באירופה, שיטפונות במזרח, בקיעת מיכלית נפט במאורציוס ועוד.

אך לצד כל זה גם בשורות משמחות כאשר נראה שתוכנית לבנות אזור תעשייה במישור אורון תבוטל, המגזר הפיננסי בעולם
ולפני כשבועיים התעוררנו עם ידיעה מרעישה ומבורכת מתחיל להיפטר מחברות מזהמות המעכבות פתרונות למשבר האקלים

שמשרד האנרגיה עוצר את הקמתן של 4 תחנות כוח גדולות שיועדו לפעול על גז. הצלחה שנבעה הרבה בזכות עבודת הפורום
לאנרגיה נקייה שמאגד בתוכו שורה מכובדת של ארגונים ומטות מאבק מקומיים. 

וזו הזדמנות טוב להציג את מפת שיתופי הפעולה שהקמנו באתר חיים וסביבה המציגה את שיתופי הפעולה בין ארגוני הסביבה
והפרומים הפעילים (עלה לאחרונה  ומעתעדכן כל הזמן).

כמו גם, את מערכת אתר "אקלים ישראל" שפועלת כחלק מקואליציית ארגוני האקלים השיקה לפני כשבוע את הניוזלטר
הראשון  זה מה שבוער עכשיו!

אז חודש טעון היה לנו וככל הנראה גם ספטמבר ימשיך להיות ככה, בעודנו נמצאים בתקופה רוויה אירועים עם חוסר וודאות
מתמשך. ובתוך כל זה  אנחנו ממשיכים לעשות את המיטב לבסס תשתית חזקה לתנועה הסביבתית ולעזור לעשות את העולם

סביבנו לקצת יותר טוב.

שנה טובה ולחיי שיתופי פעולה והתחלות חדשות!

צוות חיים וסביבה

חומר למחשבה

עושים מעשה!

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

לאינדקס הארגונים המלא

אירועים וכנסים קרובים...

הרשמה משפיעים 2020

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://news.walla.co.il/item/3381933?utm_campaign=socialbutton&utm_content=whatsapp&utm_medium=sharebutton&utm_source=whatsapp&utm_term=social#!/wallahistory
https://news.walla.co.il/item/3381933?utm_campaign=socialbutton&utm_content=whatsapp&utm_medium=sharebutton&utm_source=whatsapp&utm_term=social#!/wallahistory
https://news.walla.co.il/item/3381933?utm_campaign=socialbutton&utm_content=whatsapp&utm_medium=sharebutton&utm_source=whatsapp&utm_term=social#!/wallahistory
https://trailer.web-view.net/Show/0X02CF1FCFD461C6D0F9CAD38014E8310728A2D088C34565BEAEFA4129678C87BBFC7B75182448CBB4.htm
https://trailer.web-view.net/Show/0X02CF1FCFD461C6D0F9CAD38014E8310728A2D088C34565BEAEFA4129678C87BBFC7B75182448CBB4.htm
https://trailer.web-view.net/Show/0X02CF1FCFD461C6D0F9CAD38014E8310728A2D088C34565BEAEFA4129678C87BBFC7B75182448CBB4.htm
https://finance.walla.co.il/item/3375571
https://finance.walla.co.il/item/3375571
https://finance.walla.co.il/item/3375571
https://giveback.co.il/project/59498
https://giveback.co.il/project/59498
https://giveback.co.il/project/59498
https://www.drove.com/campaign/5f43c70352849a000129f22c
https://www.drove.com/campaign/5f43c70352849a000129f22c
https://www.drove.com/campaign/5f43c70352849a000129f22c
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


לקריאה

הגיליון החדש של אקולוגיה וסביבה  הנחלים
השקת הגיליון החדש, שעוסק בהרחבה בנושא הנחלים, קיוו לערוך על גדות הירקון. אך

הנסיבות לא אפשרו את קיום האירוע כפי שתוכנן, ובסוף התקיימו שלושה מפגשים מקוונים
בנושא נחלים, בהשתתפות מאות אנשים (ניתן לצפות בהם בקישור לגליון). בין הנושאים
הנידונים בגליון  תמ"א 1, שטחים פתוחים, חיות בר בסביבה עירונית, חירייה, שינוי כיוון

2020 ועוד. 

למה מסדרונות אקולוגיים כל כך חשובים?  כאן חיים
הצבי הוא אחד מסמלי הטבע המפורסמים של הארץ. עד לפני שני עשורים הסתובבו

פה עשרת אלפים צבאים והיום נותרו רק אלפים בודדים. 375 שמורות הטבע שהוקמו
בשבילם ובשביל חיות אחרות לא מצליחות להגן עליהם מהכחדה, ולכן, כאן נכנס

לתמונה  "המסדרון האקולוגי". מה זה אומר? לוסי איוב מסבירה בסדרה חדשה של
כאן בשיתוף פעולה עם החברה להגנת הטבע.

צפה עכשיו

לקריאה

70 אלף מגרשי כדורגל:
הבשר הברזילאי והקשר
הישראלי להרס האמזונס

תחקיר גרינפיס ישראל חושף איך
הצרכן הישראלי תורם להרס יער

הגשם הגדול בעולם באמצעות קניית
בשר דרך תאגיד שנוי במחלוקת.

תופעה זו תורמת להערכות כי בתוך
שנים האמזונס ייהרס  והמחיר
האקולוגי הקשה יהיה גלובלי.

לקריאה

חדשות אנרגיה ירוקה
מהעולם

שלל חדשות מרחבי העולם הנוגעות
למשבר האקלים, התפתחות אנרגיה
ירוקה, מדיניות, תחבורה חשמלית,

בנייה ירוקה ועוד. מרתק לקרא איפה
העולם נמצא בהשוואה אלינו... רמז  

גם פה אנחנו ממש מאחור! 

לקריאה

תתפלאו, אבל חברות
הביטוח יכולות להציל את

העולם
חברות הביטוח הגדולות נפגעו בשנים
האחרונות ממשבר האקלים, אך הן גם

נושאות באחריות היסטורית
להידרדרות במצב. כעת עליהן להחליט
האם הן ימשיכו להיות חלק מהבעיה או
שיהפכו לכלי מרכזי לפתרונה. מאמר
דעה מאת גדעון בכר אשר פורסם

במקור באתר סוכנות הידיעות
הסביבתית, זוית.

לפרטים נוספים ותמיכה

קמפיין ה 100 יוצא לדרך!
סייעו לעמותת "ונטעת" בהגשמת חזון עיריער  הקמת 100 גינות
טיפוליות ב 100 מרכזי שיקום ברחבי הארץ ויצירת רשת משתלות

חברתיות! 
העמותה מאמינה בעיר ירוקה, הנושמת אוויר נקי, תוך כדי תמיכה

במגוון אוכלוסיות בעלות צרכים ייחודיים (נוער בסיכון, מתמודדי נפש,
בעלי צרכים מיוחדים, קשישים ועוד) ע"י חיבור לקהילה, לטבע

ולאדמה. ועל מנת לעשות זאת הם צריכים את עזרתכם!

הצטרפו לקריאה

תושבי חיפה דורשים הוצאת צו 46 לסגירת
המכלים המזהמים בתש"ן  הצטרפו לקריאה !

תושבי מפרץ חיפה, תושבי המדינה, קוראים למשרד להגנת הסביבה
להחיל אכיפה נוקשה כלפי המפעלים והמתקנים המזהמים במפרץ חיפה

ודורשים הוצאת צו על פי סעיף 46 לחוק אוויר נקי לסגירת המכלים
בתש"ן. 

התושבים מודאגים לגבי ההשלכות הבריאותיות של דליפות החומרים
המסוכנים והמסרטנים בסמוך לשכונות המגורים, ונוכח העדר האכיפה

המתקיים כנגד חוות תש"ן בקריית חיים כבר חודשים ארוכים.

הצטרפו לקריאה

״הקורונה היא איומה. שינוי האקלים עלול להיות
גרוע יותר״

"אם אתם רוצים להבין את הנזק שיגרם משינוי אקלים, הביטו על מחלת
הקורונה ופרסו את הכאב לאורך תקופת זמן ארוכה הרבה יותר". כותב
ביל גייטס. הקורונה נותנת לנו הצצה איך נראה משבר עולמי. משבר האקלים

עומד להיות משבר בסדר גודל אדיר שהאנושות לא התמודדה. אסור לנו
להתעלם מהאזהרות ומהאיתותים הרבים שאנו מקבלים מרחבי העולם. 

הצטרפו לקריאה של גרינפיס ישראל לממשלת ישראל להכריז על מצב חירום
אקלימי ולקדם תוכנית לשנת 2030 שבמרכזה חסכון באנרגיה ומעבר לאנרגיות

מתחדשות ללא גז או דלקים מזהמים אחרים! 

חתמו על המכתב

עוצרים יחד את הציד בישראל
הצטרפו לקריאה למקבלי ההחלטות לשנות את החוק להגנת חיית הבר

ובכך לאסור על הציד ה"ספורטיבי" ולהחמיר משמעותית את הענישה על
הציד הבלתי חוקי בישראל!

החברה להגנת הטבע, אנימלס ותנו לחיות לחיות מובילות קמפיין שתכליתו לשנות
את החוקים  ועל מנת להצליח הם זקוקים לתמיכה ציבורית רחבה. לתמיכה שלכם. 

לפרטים נוספים

עמותת סינדיאנת הגליל
סינדיאנת הגליל היא עמותה לסחר הוגן, הפועלת כעסק חברתי מאז שנת
1996. העמותה מקדמת שינוי חברתי באמצעות חיבור בין נשים ערביות
ויהודיות, אשר מפיקות יחד שמן זית עטור פרסים. כל הרווחים מהפעילות

העסקית של העמותה, מושקעים במיזמים חברתיים, לעידוד תעסוקת
נשים, ליישום כלכלה ירוקה ברת קיימא, וליצירת גשר בין קהילות. 

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

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

הכנס השנתי לקיימות וקהילה: כוחה של קהילה אל מול
משברים

מיקום: הגן הבוטני, גבעת רם, ירושלים
13:00 09:00  סיום: 08/09/2020 התחלה: 08/09/2020

בכנס השנתי לקיימות וקהילה נוכל לפגוש בין שלל המיזמים המרתקים והמרגשים גם
יוזמות כמו חיבור בין הגיל השלישי לתקשורת טכנולוגית ועיתון שכונתי שחילקו בבתיהם

של התושבים הוותיקים במהלך הקורונה כדי שיוכלו להתעדכן בכל מה שקורה. 

זאת ההזדמנות שלכם לבוא, לראות, ללמוד ולקבל השראה ולקחת הלאה את הדבר הבא
מספר המקומות מוגבלים! שישפיע על החוסן הקהילתי בכלל ובזמן משברים בפרט.

לפרטים נוספים

משוטטים ברוח
מפגשי שוטטות ולימוד בית מדרשי מתוך חיבור לטבע הארצישראלי ולקריאה של חודש

אלול, בהדרכת מנחי קבוצות, אנשי רוח, משוררים ומדריכי טיולים. 
המפגשים הינם יוזמה של עמותת "טבע עברי" ומתקיימים ברחבי הארץ עד ה17/9

ומתאימים לכל גיל ולכל רמת כושר.

לפרטים נוספים

קורס בודקים 5281  מחזור ג'
המועצה הישראלית לבנייה ירוקה יוצא בקול קורא להרשמה

למחזור השלישי של קורס בודקים 5281
הקורס יקנה לאנשי מקצוע המעוניינים לעסוק בתחום את הידע

וההסמכה הראשונית הנדרשת לביצוע עבודת בדיקה וסקירה על
פי תקן ת"י 5281 של הבנייה הירוקה. 

הגשת המועמדות עד ה7 בספטמבר 2020, מהרו
להירשם!

רשימה ירוקה מאוד  בסימן שיתופי פעולה

ניוזלטר  ספטמבר 2020

"אדם יכול לעשות הרבה דברים טובים, אם לא אכפת לו מי יקבל את הקרדיט על כך."
 האב סטריקלנד 1863  

אוגוסט הוא בדרך כלל חודש רגוע. נהנים עם אבטיח באיזה מעיין או על חוף ים. 
השנה המציאות נראית אחרת. הפוליטיקה הישראלית עדיין בטלטלה ומחזיקה את כולנו בסחרור אין סופי, וברקע הדברים

שמתרחשים בעולם מגמדים אפילו עוד יותר את הפוליטיקה הישראלית  האמזונס בוער בקצב מוגבר, שריפות ענק
בקליפורניה ובסיביר, בצורת באירופה, שיטפונות במזרח, בקיעת מיכלית נפט במאורציוס ועוד.

אך לצד כל זה גם בשורות משמחות כאשר נראה שתוכנית לבנות אזור תעשייה במישור אורון תבוטל, המגזר הפיננסי בעולם
ולפני כשבועיים התעוררנו עם ידיעה מרעישה ומבורכת מתחיל להיפטר מחברות מזהמות המעכבות פתרונות למשבר האקלים

שמשרד האנרגיה עוצר את הקמתן של 4 תחנות כוח גדולות שיועדו לפעול על גז. הצלחה שנבעה הרבה בזכות עבודת הפורום
לאנרגיה נקייה שמאגד בתוכו שורה מכובדת של ארגונים ומטות מאבק מקומיים. 

וזו הזדמנות טוב להציג את מפת שיתופי הפעולה שהקמנו באתר חיים וסביבה המציגה את שיתופי הפעולה בין ארגוני הסביבה
והפרומים הפעילים (עלה לאחרונה  ומעתעדכן כל הזמן).

כמו גם, את מערכת אתר "אקלים ישראל" שפועלת כחלק מקואליציית ארגוני האקלים השיקה לפני כשבוע את הניוזלטר
הראשון  זה מה שבוער עכשיו!

אז חודש טעון היה לנו וככל הנראה גם ספטמבר ימשיך להיות ככה, בעודנו נמצאים בתקופה רוויה אירועים עם חוסר וודאות
מתמשך. ובתוך כל זה  אנחנו ממשיכים לעשות את המיטב לבסס תשתית חזקה לתנועה הסביבתית ולעזור לעשות את העולם

סביבנו לקצת יותר טוב.

שנה טובה ולחיי שיתופי פעולה והתחלות חדשות!

צוות חיים וסביבה

חומר למחשבה

עושים מעשה!

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

לאינדקס הארגונים המלא

אירועים וכנסים קרובים...

הרשמה משפיעים 2020

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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לקריאה

הגיליון החדש של אקולוגיה וסביבה  הנחלים
השקת הגיליון החדש, שעוסק בהרחבה בנושא הנחלים, קיוו לערוך על גדות הירקון. אך

הנסיבות לא אפשרו את קיום האירוע כפי שתוכנן, ובסוף התקיימו שלושה מפגשים מקוונים
בנושא נחלים, בהשתתפות מאות אנשים (ניתן לצפות בהם בקישור לגליון). בין הנושאים
הנידונים בגליון  תמ"א 1, שטחים פתוחים, חיות בר בסביבה עירונית, חירייה, שינוי כיוון

2020 ועוד. 

למה מסדרונות אקולוגיים כל כך חשובים?  כאן חיים
הצבי הוא אחד מסמלי הטבע המפורסמים של הארץ. עד לפני שני עשורים הסתובבו

פה עשרת אלפים צבאים והיום נותרו רק אלפים בודדים. 375 שמורות הטבע שהוקמו
בשבילם ובשביל חיות אחרות לא מצליחות להגן עליהם מהכחדה, ולכן, כאן נכנס

לתמונה  "המסדרון האקולוגי". מה זה אומר? לוסי איוב מסבירה בסדרה חדשה של
כאן בשיתוף פעולה עם החברה להגנת הטבע.

צפה עכשיו

לקריאה

70 אלף מגרשי כדורגל:
הבשר הברזילאי והקשר
הישראלי להרס האמזונס

תחקיר גרינפיס ישראל חושף איך
הצרכן הישראלי תורם להרס יער

הגשם הגדול בעולם באמצעות קניית
בשר דרך תאגיד שנוי במחלוקת.

תופעה זו תורמת להערכות כי בתוך
שנים האמזונס ייהרס  והמחיר
האקולוגי הקשה יהיה גלובלי.

לקריאה

חדשות אנרגיה ירוקה
מהעולם

שלל חדשות מרחבי העולם הנוגעות
למשבר האקלים, התפתחות אנרגיה
ירוקה, מדיניות, תחבורה חשמלית,

בנייה ירוקה ועוד. מרתק לקרא איפה
העולם נמצא בהשוואה אלינו... רמז  

גם פה אנחנו ממש מאחור! 

לקריאה

תתפלאו, אבל חברות
הביטוח יכולות להציל את

העולם
חברות הביטוח הגדולות נפגעו בשנים
האחרונות ממשבר האקלים, אך הן גם

נושאות באחריות היסטורית
להידרדרות במצב. כעת עליהן להחליט
האם הן ימשיכו להיות חלק מהבעיה או
שיהפכו לכלי מרכזי לפתרונה. מאמר
דעה מאת גדעון בכר אשר פורסם

במקור באתר סוכנות הידיעות
הסביבתית, זוית.

לפרטים נוספים ותמיכה

קמפיין ה 100 יוצא לדרך!
סייעו לעמותת "ונטעת" בהגשמת חזון עיריער  הקמת 100 גינות
טיפוליות ב 100 מרכזי שיקום ברחבי הארץ ויצירת רשת משתלות

חברתיות! 
העמותה מאמינה בעיר ירוקה, הנושמת אוויר נקי, תוך כדי תמיכה

במגוון אוכלוסיות בעלות צרכים ייחודיים (נוער בסיכון, מתמודדי נפש,
בעלי צרכים מיוחדים, קשישים ועוד) ע"י חיבור לקהילה, לטבע

ולאדמה. ועל מנת לעשות זאת הם צריכים את עזרתכם!

הצטרפו לקריאה

תושבי חיפה דורשים הוצאת צו 46 לסגירת
המכלים המזהמים בתש"ן  הצטרפו לקריאה !

תושבי מפרץ חיפה, תושבי המדינה, קוראים למשרד להגנת הסביבה
להחיל אכיפה נוקשה כלפי המפעלים והמתקנים המזהמים במפרץ חיפה

ודורשים הוצאת צו על פי סעיף 46 לחוק אוויר נקי לסגירת המכלים
בתש"ן. 

התושבים מודאגים לגבי ההשלכות הבריאותיות של דליפות החומרים
המסוכנים והמסרטנים בסמוך לשכונות המגורים, ונוכח העדר האכיפה

המתקיים כנגד חוות תש"ן בקריית חיים כבר חודשים ארוכים.

הצטרפו לקריאה

״הקורונה היא איומה. שינוי האקלים עלול להיות
גרוע יותר״

"אם אתם רוצים להבין את הנזק שיגרם משינוי אקלים, הביטו על מחלת
הקורונה ופרסו את הכאב לאורך תקופת זמן ארוכה הרבה יותר". כותב
ביל גייטס. הקורונה נותנת לנו הצצה איך נראה משבר עולמי. משבר האקלים

עומד להיות משבר בסדר גודל אדיר שהאנושות לא התמודדה. אסור לנו
להתעלם מהאזהרות ומהאיתותים הרבים שאנו מקבלים מרחבי העולם. 

הצטרפו לקריאה של גרינפיס ישראל לממשלת ישראל להכריז על מצב חירום
אקלימי ולקדם תוכנית לשנת 2030 שבמרכזה חסכון באנרגיה ומעבר לאנרגיות

מתחדשות ללא גז או דלקים מזהמים אחרים! 

חתמו על המכתב

עוצרים יחד את הציד בישראל
הצטרפו לקריאה למקבלי ההחלטות לשנות את החוק להגנת חיית הבר

ובכך לאסור על הציד ה"ספורטיבי" ולהחמיר משמעותית את הענישה על
הציד הבלתי חוקי בישראל!

החברה להגנת הטבע, אנימלס ותנו לחיות לחיות מובילות קמפיין שתכליתו לשנות
את החוקים  ועל מנת להצליח הם זקוקים לתמיכה ציבורית רחבה. לתמיכה שלכם. 

לפרטים נוספים

עמותת סינדיאנת הגליל
סינדיאנת הגליל היא עמותה לסחר הוגן, הפועלת כעסק חברתי מאז שנת
1996. העמותה מקדמת שינוי חברתי באמצעות חיבור בין נשים ערביות
ויהודיות, אשר מפיקות יחד שמן זית עטור פרסים. כל הרווחים מהפעילות

העסקית של העמותה, מושקעים במיזמים חברתיים, לעידוד תעסוקת
נשים, ליישום כלכלה ירוקה ברת קיימא, וליצירת גשר בין קהילות. 

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

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

הכנס השנתי לקיימות וקהילה: כוחה של קהילה אל מול
משברים

מיקום: הגן הבוטני, גבעת רם, ירושלים
13:00 09:00  סיום: 08/09/2020 התחלה: 08/09/2020

בכנס השנתי לקיימות וקהילה נוכל לפגוש בין שלל המיזמים המרתקים והמרגשים גם
יוזמות כמו חיבור בין הגיל השלישי לתקשורת טכנולוגית ועיתון שכונתי שחילקו בבתיהם

של התושבים הוותיקים במהלך הקורונה כדי שיוכלו להתעדכן בכל מה שקורה. 

זאת ההזדמנות שלכם לבוא, לראות, ללמוד ולקבל השראה ולקחת הלאה את הדבר הבא
מספר המקומות מוגבלים! שישפיע על החוסן הקהילתי בכלל ובזמן משברים בפרט.

לפרטים נוספים

משוטטים ברוח
מפגשי שוטטות ולימוד בית מדרשי מתוך חיבור לטבע הארצישראלי ולקריאה של חודש

אלול, בהדרכת מנחי קבוצות, אנשי רוח, משוררים ומדריכי טיולים. 
המפגשים הינם יוזמה של עמותת "טבע עברי" ומתקיימים ברחבי הארץ עד ה17/9

ומתאימים לכל גיל ולכל רמת כושר.

לפרטים נוספים

קורס בודקים 5281  מחזור ג'
המועצה הישראלית לבנייה ירוקה יוצא בקול קורא להרשמה

למחזור השלישי של קורס בודקים 5281
הקורס יקנה לאנשי מקצוע המעוניינים לעסוק בתחום את הידע

וההסמכה הראשונית הנדרשת לביצוע עבודת בדיקה וסקירה על
פי תקן ת"י 5281 של הבנייה הירוקה. 

הגשת המועמדות עד ה7 בספטמבר 2020, מהרו
להירשם!

רשימה ירוקה מאוד  בסימן שיתופי פעולה

ניוזלטר  ספטמבר 2020

"אדם יכול לעשות הרבה דברים טובים, אם לא אכפת לו מי יקבל את הקרדיט על כך."
 האב סטריקלנד 1863  

אוגוסט הוא בדרך כלל חודש רגוע. נהנים עם אבטיח באיזה מעיין או על חוף ים. 
השנה המציאות נראית אחרת. הפוליטיקה הישראלית עדיין בטלטלה ומחזיקה את כולנו בסחרור אין סופי, וברקע הדברים

שמתרחשים בעולם מגמדים אפילו עוד יותר את הפוליטיקה הישראלית  האמזונס בוער בקצב מוגבר, שריפות ענק
בקליפורניה ובסיביר, בצורת באירופה, שיטפונות במזרח, בקיעת מיכלית נפט במאורציוס ועוד.

אך לצד כל זה גם בשורות משמחות כאשר נראה שתוכנית לבנות אזור תעשייה במישור אורון תבוטל, המגזר הפיננסי בעולם
ולפני כשבועיים התעוררנו עם ידיעה מרעישה ומבורכת מתחיל להיפטר מחברות מזהמות המעכבות פתרונות למשבר האקלים

שמשרד האנרגיה עוצר את הקמתן של 4 תחנות כוח גדולות שיועדו לפעול על גז. הצלחה שנבעה הרבה בזכות עבודת הפורום
לאנרגיה נקייה שמאגד בתוכו שורה מכובדת של ארגונים ומטות מאבק מקומיים. 

וזו הזדמנות טוב להציג את מפת שיתופי הפעולה שהקמנו באתר חיים וסביבה המציגה את שיתופי הפעולה בין ארגוני הסביבה
והפרומים הפעילים (עלה לאחרונה  ומעתעדכן כל הזמן).

כמו גם, את מערכת אתר "אקלים ישראל" שפועלת כחלק מקואליציית ארגוני האקלים השיקה לפני כשבוע את הניוזלטר
הראשון  זה מה שבוער עכשיו!

אז חודש טעון היה לנו וככל הנראה גם ספטמבר ימשיך להיות ככה, בעודנו נמצאים בתקופה רוויה אירועים עם חוסר וודאות
מתמשך. ובתוך כל זה  אנחנו ממשיכים לעשות את המיטב לבסס תשתית חזקה לתנועה הסביבתית ולעזור לעשות את העולם

סביבנו לקצת יותר טוב.

שנה טובה ולחיי שיתופי פעולה והתחלות חדשות!

צוות חיים וסביבה

חומר למחשבה

עושים מעשה!

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

לאינדקס הארגונים המלא

אירועים וכנסים קרובים...

הרשמה משפיעים 2020

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.vp4.me/m5my
https://maps.google.com/maps?q=הגן+הבוטני%2C+גבעת+רם%2C+ירושלים&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://maps.google.com/maps?q=הגן+הבוטני%2C+גבעת+רם%2C+ירושלים&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://www.facebook.com/events/s/כנס-קיימות-וקהילה-כוחה-של-קהיל/3066996796692191/
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=הכנס+השנתי+לקיימות+וקהילה%3A+כוחה+של+קהילה+אל+מול+משברים&dates=20200908T090000/20200908T130000&details=%3Cdiv%3Eבכנס+השנתי+לקיימות+וקהילה+נוכל+לפגוש+בין+שלל+המיזמים+המרתקים+והמרגשים+גם+יוזמות+כמו+חיבור+בין+הגיל+השלישי+לתקשורת+טכנולוגית+ועיתון+שכונתי+שחילקו+בבתיהם+של+התושבים+הוותיקים+במהלך+הקורונה+כדי+שיוכלו+להתעדכן+בכל+מה+שקורה.%0A++++%3Cbr%3E%0A++++%3Cbr%3Eזאת+ההזדמנות+שלכם+לבוא%2C+לראות%2C+ללמוד+ולקבל+השראה+ולקחת+הלאה+את+הדבר+הבא+שישפיע+על+החוסן+הקהילתי+בכלל+ובזמן+משברים+בפרט.%3Cstrong%3E%26nbsp%3B%3C%2Fstrong%3E%3Cstrong%3Eמספר+המקומות+מוגבלים!%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fdiv%3E&location=הגן+הבוטני%2C+גבעת+רם%2C+ירושלים
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=הכנס+השנתי+לקיימות+וקהילה%3A+כוחה+של+קהילה+אל+מול+משברים&DUR=0400&DESC=%3Cdiv%3Eבכנס+השנתי+לקיימות+וקהילה+נוכל+לפגוש+בין+שלל+המיזמים+המרתקים+והמרגשים+גם+יוזמות+כמו+חיבור+בין+הגיל+השלישי+לתקשורת+טכנולוגית+ועיתון+שכונתי+שחילקו+בבתיהם+של+התושבים+הוותיקים+במהלך+הקורונה+כדי+שיוכלו+להתעדכן+בכל+מה+שקורה.%0A++++%3Cbr%3E%0A++++%3Cbr%3Eזאת+ההזדמנות+שלכם+לבוא%2C+לראות%2C+ללמוד+ולקבל+השראה+ולקחת+הלאה+את+הדבר+הבא+שישפיע+על+החוסן+הקהילתי+בכלל+ובזמן+משברים+בפרט.%3Cstrong%3E%26nbsp%3B%3C%2Fstrong%3E%3Cstrong%3Eמספר+המקומות+מוגבלים!%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fdiv%3E&in_loc=הגן+הבוטני%2C+גבעת+רם%2C+ירושלים&st=20200908T090000
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לקריאה

הגיליון החדש של אקולוגיה וסביבה  הנחלים
השקת הגיליון החדש, שעוסק בהרחבה בנושא הנחלים, קיוו לערוך על גדות הירקון. אך

הנסיבות לא אפשרו את קיום האירוע כפי שתוכנן, ובסוף התקיימו שלושה מפגשים מקוונים
בנושא נחלים, בהשתתפות מאות אנשים (ניתן לצפות בהם בקישור לגליון). בין הנושאים
הנידונים בגליון  תמ"א 1, שטחים פתוחים, חיות בר בסביבה עירונית, חירייה, שינוי כיוון

2020 ועוד. 

למה מסדרונות אקולוגיים כל כך חשובים?  כאן חיים
הצבי הוא אחד מסמלי הטבע המפורסמים של הארץ. עד לפני שני עשורים הסתובבו

פה עשרת אלפים צבאים והיום נותרו רק אלפים בודדים. 375 שמורות הטבע שהוקמו
בשבילם ובשביל חיות אחרות לא מצליחות להגן עליהם מהכחדה, ולכן, כאן נכנס

לתמונה  "המסדרון האקולוגי". מה זה אומר? לוסי איוב מסבירה בסדרה חדשה של
כאן בשיתוף פעולה עם החברה להגנת הטבע.

צפה עכשיו

לקריאה

70 אלף מגרשי כדורגל:
הבשר הברזילאי והקשר
הישראלי להרס האמזונס

תחקיר גרינפיס ישראל חושף איך
הצרכן הישראלי תורם להרס יער

הגשם הגדול בעולם באמצעות קניית
בשר דרך תאגיד שנוי במחלוקת.

תופעה זו תורמת להערכות כי בתוך
שנים האמזונס ייהרס  והמחיר
האקולוגי הקשה יהיה גלובלי.

לקריאה

חדשות אנרגיה ירוקה
מהעולם

שלל חדשות מרחבי העולם הנוגעות
למשבר האקלים, התפתחות אנרגיה
ירוקה, מדיניות, תחבורה חשמלית,

בנייה ירוקה ועוד. מרתק לקרא איפה
העולם נמצא בהשוואה אלינו... רמז  

גם פה אנחנו ממש מאחור! 

לקריאה

תתפלאו, אבל חברות
הביטוח יכולות להציל את

העולם
חברות הביטוח הגדולות נפגעו בשנים
האחרונות ממשבר האקלים, אך הן גם

נושאות באחריות היסטורית
להידרדרות במצב. כעת עליהן להחליט
האם הן ימשיכו להיות חלק מהבעיה או
שיהפכו לכלי מרכזי לפתרונה. מאמר
דעה מאת גדעון בכר אשר פורסם

במקור באתר סוכנות הידיעות
הסביבתית, זוית.

לפרטים נוספים ותמיכה

קמפיין ה 100 יוצא לדרך!
סייעו לעמותת "ונטעת" בהגשמת חזון עיריער  הקמת 100 גינות
טיפוליות ב 100 מרכזי שיקום ברחבי הארץ ויצירת רשת משתלות

חברתיות! 
העמותה מאמינה בעיר ירוקה, הנושמת אוויר נקי, תוך כדי תמיכה

במגוון אוכלוסיות בעלות צרכים ייחודיים (נוער בסיכון, מתמודדי נפש,
בעלי צרכים מיוחדים, קשישים ועוד) ע"י חיבור לקהילה, לטבע

ולאדמה. ועל מנת לעשות זאת הם צריכים את עזרתכם!

הצטרפו לקריאה

תושבי חיפה דורשים הוצאת צו 46 לסגירת
המכלים המזהמים בתש"ן  הצטרפו לקריאה !

תושבי מפרץ חיפה, תושבי המדינה, קוראים למשרד להגנת הסביבה
להחיל אכיפה נוקשה כלפי המפעלים והמתקנים המזהמים במפרץ חיפה

ודורשים הוצאת צו על פי סעיף 46 לחוק אוויר נקי לסגירת המכלים
בתש"ן. 

התושבים מודאגים לגבי ההשלכות הבריאותיות של דליפות החומרים
המסוכנים והמסרטנים בסמוך לשכונות המגורים, ונוכח העדר האכיפה

המתקיים כנגד חוות תש"ן בקריית חיים כבר חודשים ארוכים.

הצטרפו לקריאה

״הקורונה היא איומה. שינוי האקלים עלול להיות
גרוע יותר״

"אם אתם רוצים להבין את הנזק שיגרם משינוי אקלים, הביטו על מחלת
הקורונה ופרסו את הכאב לאורך תקופת זמן ארוכה הרבה יותר". כותב
ביל גייטס. הקורונה נותנת לנו הצצה איך נראה משבר עולמי. משבר האקלים

עומד להיות משבר בסדר גודל אדיר שהאנושות לא התמודדה. אסור לנו
להתעלם מהאזהרות ומהאיתותים הרבים שאנו מקבלים מרחבי העולם. 

הצטרפו לקריאה של גרינפיס ישראל לממשלת ישראל להכריז על מצב חירום
אקלימי ולקדם תוכנית לשנת 2030 שבמרכזה חסכון באנרגיה ומעבר לאנרגיות

מתחדשות ללא גז או דלקים מזהמים אחרים! 

חתמו על המכתב

עוצרים יחד את הציד בישראל
הצטרפו לקריאה למקבלי ההחלטות לשנות את החוק להגנת חיית הבר

ובכך לאסור על הציד ה"ספורטיבי" ולהחמיר משמעותית את הענישה על
הציד הבלתי חוקי בישראל!

החברה להגנת הטבע, אנימלס ותנו לחיות לחיות מובילות קמפיין שתכליתו לשנות
את החוקים  ועל מנת להצליח הם זקוקים לתמיכה ציבורית רחבה. לתמיכה שלכם. 

לפרטים נוספים

עמותת סינדיאנת הגליל
סינדיאנת הגליל היא עמותה לסחר הוגן, הפועלת כעסק חברתי מאז שנת
1996. העמותה מקדמת שינוי חברתי באמצעות חיבור בין נשים ערביות
ויהודיות, אשר מפיקות יחד שמן זית עטור פרסים. כל הרווחים מהפעילות

העסקית של העמותה, מושקעים במיזמים חברתיים, לעידוד תעסוקת
נשים, ליישום כלכלה ירוקה ברת קיימא, וליצירת גשר בין קהילות. 

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

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

הכנס השנתי לקיימות וקהילה: כוחה של קהילה אל מול
משברים

מיקום: הגן הבוטני, גבעת רם, ירושלים
13:00 09:00  סיום: 08/09/2020 התחלה: 08/09/2020

בכנס השנתי לקיימות וקהילה נוכל לפגוש בין שלל המיזמים המרתקים והמרגשים גם
יוזמות כמו חיבור בין הגיל השלישי לתקשורת טכנולוגית ועיתון שכונתי שחילקו בבתיהם

של התושבים הוותיקים במהלך הקורונה כדי שיוכלו להתעדכן בכל מה שקורה. 

זאת ההזדמנות שלכם לבוא, לראות, ללמוד ולקבל השראה ולקחת הלאה את הדבר הבא
מספר המקומות מוגבלים! שישפיע על החוסן הקהילתי בכלל ובזמן משברים בפרט.

לפרטים נוספים

משוטטים ברוח
מפגשי שוטטות ולימוד בית מדרשי מתוך חיבור לטבע הארצישראלי ולקריאה של חודש

אלול, בהדרכת מנחי קבוצות, אנשי רוח, משוררים ומדריכי טיולים. 
המפגשים הינם יוזמה של עמותת "טבע עברי" ומתקיימים ברחבי הארץ עד ה17/9

ומתאימים לכל גיל ולכל רמת כושר.

לפרטים נוספים

קורס בודקים 5281  מחזור ג'
המועצה הישראלית לבנייה ירוקה יוצא בקול קורא להרשמה

למחזור השלישי של קורס בודקים 5281
הקורס יקנה לאנשי מקצוע המעוניינים לעסוק בתחום את הידע

וההסמכה הראשונית הנדרשת לביצוע עבודת בדיקה וסקירה על
פי תקן ת"י 5281 של הבנייה הירוקה. 

הגשת המועמדות עד ה7 בספטמבר 2020, מהרו
להירשם!

רשימה ירוקה מאוד  בסימן שיתופי פעולה

ניוזלטר  ספטמבר 2020

"אדם יכול לעשות הרבה דברים טובים, אם לא אכפת לו מי יקבל את הקרדיט על כך."
 האב סטריקלנד 1863  

אוגוסט הוא בדרך כלל חודש רגוע. נהנים עם אבטיח באיזה מעיין או על חוף ים. 
השנה המציאות נראית אחרת. הפוליטיקה הישראלית עדיין בטלטלה ומחזיקה את כולנו בסחרור אין סופי, וברקע הדברים

שמתרחשים בעולם מגמדים אפילו עוד יותר את הפוליטיקה הישראלית  האמזונס בוער בקצב מוגבר, שריפות ענק
בקליפורניה ובסיביר, בצורת באירופה, שיטפונות במזרח, בקיעת מיכלית נפט במאורציוס ועוד.

אך לצד כל זה גם בשורות משמחות כאשר נראה שתוכנית לבנות אזור תעשייה במישור אורון תבוטל, המגזר הפיננסי בעולם
ולפני כשבועיים התעוררנו עם ידיעה מרעישה ומבורכת מתחיל להיפטר מחברות מזהמות המעכבות פתרונות למשבר האקלים

שמשרד האנרגיה עוצר את הקמתן של 4 תחנות כוח גדולות שיועדו לפעול על גז. הצלחה שנבעה הרבה בזכות עבודת הפורום
לאנרגיה נקייה שמאגד בתוכו שורה מכובדת של ארגונים ומטות מאבק מקומיים. 

וזו הזדמנות טוב להציג את מפת שיתופי הפעולה שהקמנו באתר חיים וסביבה המציגה את שיתופי הפעולה בין ארגוני הסביבה
והפרומים הפעילים (עלה לאחרונה  ומעתעדכן כל הזמן).

כמו גם, את מערכת אתר "אקלים ישראל" שפועלת כחלק מקואליציית ארגוני האקלים השיקה לפני כשבוע את הניוזלטר
הראשון  זה מה שבוער עכשיו!

אז חודש טעון היה לנו וככל הנראה גם ספטמבר ימשיך להיות ככה, בעודנו נמצאים בתקופה רוויה אירועים עם חוסר וודאות
מתמשך. ובתוך כל זה  אנחנו ממשיכים לעשות את המיטב לבסס תשתית חזקה לתנועה הסביבתית ולעזור לעשות את העולם

סביבנו לקצת יותר טוב.

שנה טובה ולחיי שיתופי פעולה והתחלות חדשות!

צוות חיים וסביבה

חומר למחשבה

עושים מעשה!

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

לאינדקס הארגונים המלא

אירועים וכנסים קרובים...

הרשמה משפיעים 2020

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/Life-Environment-חיים-וסביבה-115286055016/
https://www.youtube.com/channel/UCGYVCFsR7ZXKDSpvT_6hcYA?view_as=subscriber
https://www.sviva.net/

