
לקריאה

סוף העולם  איך נשגשג במאה ה21?
הצטרפו למרכז השל לקיימות לצפייה בסדרה מרתקת שפותחת את הראש

ומראה לנו מה כן אפשר לעשות. 
איך במקום הסוף, נוביל את עצמנו לשגשוג במאה ה21. סדרת פרקים בנשוא
משבר האקלים עם מיטב הידוענים. הסדרה משודרת בערוץ הפייסבוק של אורלי

וגיא בכל יום רביעי בערב. 

לקריאה

ספרות ירוקה  דמותה של ארץ
בימים אלו יצא לאור ספרו של יואב שגיא (מוותיקי החברה להגנת הטבע ונציג ארגוני הסביבה בקרן

לשמירה על שטחים פתוחים)  "דמותה של ארץ".
הספר חושף נתח חשוב ומשמעותי בהיסטוריה של שמירת הטבע בישראל בכלל,וההגנה על

השטחים הפתוחים בפרט. מוזמנים לעיין  בספר באמצעות הקישור.

לקריאה

על עטלפים ואנשים
משבר הקורונה מיקד את תשומת הלב הציבורית בחיכוך ההולך וגובר בין בני האדם
לחיות בר ולסכנות הטמונות בו. כיצד אפשר להגביל את הסחר בבעלי חיים מוגנים,

שמגלגל מיליארדי דולרים מדי שנה ברחבי העולם, ומה נעשה בנושא בישראל?
מאמר מאת נטע ניסים באתר סוכנות הידיעות הסביבתית, זוית.

לקריאה

לא אוכל לשקר לבני לנצח. כשהמציאות תטפח על פנינו, הוא יבין
מאמר דעה חדש כחלק מהבלוג של "הורים למען האקלים" בעיתון הארץ.  שקרים רגילים שהורים רגילים

מספרים לילדיהם כשאין להם משהו טוב יותר לומר...

לקריאה

סביב הגלובוס: עדכונים סביבתיים מהעולם
מידעון המציג חדשות, עדכונים ורעיונות מרחבי העולם במגוון נושאים סביבתיים.
מטרתו לחשוף את הציבור לאירועים, פרסומים, מחקרים, פרויקטים והתפתחויות

בזירה הסביבתית הגלובלית. המידעון כולל סקירה של עשייה ופעילות ברמת ארגונים
בין לאומיים, ממשלות, חברות עסקיות, מכוני מחקר וכו'... 

בגיליון זה: סקירה על הדור הבא של החקלאות העירונית, חקלאות עירונית לשעת
חירום, והאם עדיין ניתן ללמוד חקלאות מהאצטקים?

לפרטים נוספים ותמיכה

ניקוי הים הגדול בעולם
בתאריך 30.10.20, יוצאים כ20 ארגוני סביבה ואלפי מתנדבים,

להשתתף בניקוי הים הגדול אי פעם. כדי להוציא את הפרויקט לפועל,
קואליציית הארגונים מבקשת את תמיכתם! ביום זה, מעל ל20,000
מתנדבים יתפרשו לאורך קו החוף של מדינת ישראל, מראש הנקרה

ועד לאילת, וינקו יחד לא פחות מ100 חופים בדרך לשבירת שיא גינס
וישראל נקייה יותר...

הצטרפו לקריאה

שמים סוף לקמיני העץ
ועדת מומחים ציבורית שהוזמנה על ידי המשרד להגנת הסביבה, המליצה חד

משמעית לאסור הפעלת קמיני עץ בישראל ולכן התארגנות חדשה קוראת
למשרד הבריאות ולמשרד להגנת הסביבה לפעול למיגור תופעת קמיני העצים

בישראל באמצעות תקנות וחקיקה מתאימה שתאסור את השימוש בקמיני עצים
בישראל. 

שתפו בידע

פסולת 2030  המשרד להגנת הסביבה מבקש את
עזרת הציבור

במסגרת גיבוש אסטרטגיית פסולת לישראל, המשרד להגנת הסביבה מבקש לקבל
המלצות לפתרונות וצעדי מדיניות במטרה לצמצם את כמות הפסולת המגיעה

להטמנה ל 20% עד שנת 2030.

חתימה על העצומה

שומרים על האוקיינוסים
דורשים להגדיר 30% משטחי האוקיינוסים בעולם כשמורות טבע ימיות מוגנות,

המוכרות ע"י ממשלות העולם כשטח מוגן! חיתמו עכשיו על העצומה על מנת
לעזור לנו לרשת את כדור הארץ בשמורות טבע ימיות והצטרפו לקריאה הציבורית

לממשלות ברחבי העולם לאשרר אמנת אוקיינוסים בינ״ל

לפרטים נוספים

הפורום לישראל ירוקה
עמותה הפועלת לקידום שמירת הסביבה בישראל  ונאבקת בתופעה

של שריפת פסולת בישראל ובזיהום הסביבה שהיא יוצרת. 
כחלק מהפתרון המקודם על ידי הארגון נדרשת עזרה של דיווחים חיים

מהשטח ותיעוד של שריפות. 
אז אם גם אתם סובלים משריפות פסולת באזור מגוריכם לחצו על
הלינק ודווחו לעמותה ואנשי השטח של הארגון יגיעו בשביל לתעד

ולפעול במישור המשפטי נגד פורעי החוק 

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

לפרטים נוספים

הוועידה השנתית ה48 למדע ולסביבה
 השנה, בשל אילוצי הקורונה, כל תכני הוועידה השנתית למדע 1213 באוקטובר 2020
ולסביבה ישודרו בשידור חי באמצעות תוכנת זום (Zoom). הוועידה המקוונת מאפשרת
גישה פשוטה יותר לתכנים המגוונים, מכל פינה בארץ ובעולם. כל מה שצריך לעשות כדי

לצפות בעשרות ההרצאות והפאנלים הוא להירשם לוועידה ולהצטייד בתוכנת זום או
באפליקצייה.

לפרטים נוספים

כיצד נדבר עם ילדינו על נושא מפחיד כמו משבר האקלים?
הורים למען האקלים מזמין אתכם לשיחה סביב השאלות הנוגעות לגידול ילדים ומשבר האקלים

 איך מדברים עם ילדים על נושאים קשים? מה הם קולטים? האם כדאי ליזום שיחה? ומה
לעשות אם ילד נכנס לחרדות? אלה דוגמאות לשאלות נפוצות, שעולות בראשנו כהורים והורות.

יום חמישי ה8/1, 21:00, במערכת הזום

רשימה ירוקה מאוד  נשארים בבית

ניוזלטר  אוקטובר 2020

"מהפך של המציאות מחייב יחס דיאלקטי בין שני מהלכים: גינוי תהליך הדההומאניזציה והכרזה על החלום של
חברה חדשה."
 פאולו פרירה  

ספטמבר חלף לו, ניצנים של סתיו מתחילים להיות מורגשים, אנחנו בעיצומה של תקופת החגים ולמרות כל זאת, אנחנו בבית.
אנחנו בבית יותר משנדרשנו להיות אי פעם וזה מציף ומחדד בפנינו אתגרים. 

חלק מהאתגרים הם אישיים ואחרים נוגעים בבסיסה של הדמוקרטיה בישראל, אבל למרות כל זאת, הרוח האנושית שנושבת
בנו עוזרת למצוא פתרונות יצירתיים כדי להמשיך לנוע קדימה, להביע את עצמנו, לתמוך, למחות ולנסות להשפיע על המחר. 

בחודש החולף, לצד הסכמי השלום ההיסטוריים, הנוכחות של חברת הדלק "שברון" בישראל נראית קרובה מתמיד כשלצערנו זה
שגורמת לנו לחשוש שלפנינו, כתנועה סביבתית, התמודדויות חדשות וגדולות מכל מה נראה כמו כרוניקה של אסון ידוע מראש

שהכרנו עד כה. 

אבל לצד האיום החדש, יש גם בשורות טובות. 
רגע לפני שיצא הניוזלטר האחרון  אחרי שנים של עבודה מואמצת וחשובה של המועצה הישראלית לבנייה ירוקה  אושרה

התקנה המחייבת בנייה ירוקה בכל הארץ. חוקי העזר בנושא איסור הכנסת כלים חד פעמיים לחופים וגדות נחלים שיזמו מספר
רשויות, עברו את הישורת האחרונה של משרד המשפטים ויכנסו לתוקף בקרוב. הודעת המשרד לנושאים אסטרטגיים על מימון
דוחות אימפקט לחברות ציבוריות. דיון בכנסת בנושא משבר האקלים נכנס לראש הכותרות ואנחנו בטוחים שלרשימה הזו ניתן

להוסיף עוד...

אז מה מצבה של המציאות כיום? מתהפכת? 

מאחלים לכם זמן איכות עם המשפחה, סבלנות, יצירתיות והמשך עשייה!

צוות חיים וסביבה 

חומר למחשבה

עושים מעשה!

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

לאינדקס הארגונים המלא

אירועים וכנסים קרובים...

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.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3849503,00.html?fbclid=IwAR2avbtkxbG9HmD7oRj3v6yfYDWNrbcx2o8GUcJKZhMv8vHqZKPVlAQoURs
https://infogram.com/--1hxj48kryy554vg
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001340653
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001343406
https://www.ynet.co.il/news/article/SJkvm1BVv?utm_source=m.ynet.co.il&utm_medium=social&utm_campaign=whatsapp
https://endoftheworld.heschel.org.il/
https://endoftheworld.heschel.org.il/
https://endoftheworld.heschel.org.il/
https://drive.google.com/file/d/1sOvO5nFUlmncBwZm7-kaZcxtZTxGJm0p/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sOvO5nFUlmncBwZm7-kaZcxtZTxGJm0p/view?usp=sharing
https://www.sviva.net/committee/הקרן-לשמירה-על-שטחים-פתוחים/
https://drive.google.com/file/d/1sOvO5nFUlmncBwZm7-kaZcxtZTxGJm0p/view?usp=sharing


לקריאה

סוף העולם  איך נשגשג במאה ה21?
הצטרפו למרכז השל לקיימות לצפייה בסדרה מרתקת שפותחת את הראש

ומראה לנו מה כן אפשר לעשות. 
איך במקום הסוף, נוביל את עצמנו לשגשוג במאה ה21. סדרת פרקים בנשוא
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וגיא בכל יום רביעי בערב. 

לקריאה

ספרות ירוקה  דמותה של ארץ
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השטחים הפתוחים בפרט. מוזמנים לעיין  בספר באמצעות הקישור.

לקריאה

על עטלפים ואנשים
משבר הקורונה מיקד את תשומת הלב הציבורית בחיכוך ההולך וגובר בין בני האדם
לחיות בר ולסכנות הטמונות בו. כיצד אפשר להגביל את הסחר בבעלי חיים מוגנים,

שמגלגל מיליארדי דולרים מדי שנה ברחבי העולם, ומה נעשה בנושא בישראל?
מאמר מאת נטע ניסים באתר סוכנות הידיעות הסביבתית, זוית.

לקריאה

לא אוכל לשקר לבני לנצח. כשהמציאות תטפח על פנינו, הוא יבין
מאמר דעה חדש כחלק מהבלוג של "הורים למען האקלים" בעיתון הארץ.  שקרים רגילים שהורים רגילים

מספרים לילדיהם כשאין להם משהו טוב יותר לומר...

לקריאה

סביב הגלובוס: עדכונים סביבתיים מהעולם
מידעון המציג חדשות, עדכונים ורעיונות מרחבי העולם במגוון נושאים סביבתיים.
מטרתו לחשוף את הציבור לאירועים, פרסומים, מחקרים, פרויקטים והתפתחויות

בזירה הסביבתית הגלובלית. המידעון כולל סקירה של עשייה ופעילות ברמת ארגונים
בין לאומיים, ממשלות, חברות עסקיות, מכוני מחקר וכו'... 

בגיליון זה: סקירה על הדור הבא של החקלאות העירונית, חקלאות עירונית לשעת
חירום, והאם עדיין ניתן ללמוד חקלאות מהאצטקים?

לפרטים נוספים ותמיכה

ניקוי הים הגדול בעולם
בתאריך 30.10.20, יוצאים כ20 ארגוני סביבה ואלפי מתנדבים,

להשתתף בניקוי הים הגדול אי פעם. כדי להוציא את הפרויקט לפועל,
קואליציית הארגונים מבקשת את תמיכתם! ביום זה, מעל ל20,000
מתנדבים יתפרשו לאורך קו החוף של מדינת ישראל, מראש הנקרה

ועד לאילת, וינקו יחד לא פחות מ100 חופים בדרך לשבירת שיא גינס
וישראל נקייה יותר...

הצטרפו לקריאה

שמים סוף לקמיני העץ
ועדת מומחים ציבורית שהוזמנה על ידי המשרד להגנת הסביבה, המליצה חד

משמעית לאסור הפעלת קמיני עץ בישראל ולכן התארגנות חדשה קוראת
למשרד הבריאות ולמשרד להגנת הסביבה לפעול למיגור תופעת קמיני העצים

בישראל באמצעות תקנות וחקיקה מתאימה שתאסור את השימוש בקמיני עצים
בישראל. 

שתפו בידע

פסולת 2030  המשרד להגנת הסביבה מבקש את
עזרת הציבור

במסגרת גיבוש אסטרטגיית פסולת לישראל, המשרד להגנת הסביבה מבקש לקבל
המלצות לפתרונות וצעדי מדיניות במטרה לצמצם את כמות הפסולת המגיעה

להטמנה ל 20% עד שנת 2030.

חתימה על העצומה

שומרים על האוקיינוסים
דורשים להגדיר 30% משטחי האוקיינוסים בעולם כשמורות טבע ימיות מוגנות,

המוכרות ע"י ממשלות העולם כשטח מוגן! חיתמו עכשיו על העצומה על מנת
לעזור לנו לרשת את כדור הארץ בשמורות טבע ימיות והצטרפו לקריאה הציבורית

לממשלות ברחבי העולם לאשרר אמנת אוקיינוסים בינ״ל

לפרטים נוספים

הפורום לישראל ירוקה
עמותה הפועלת לקידום שמירת הסביבה בישראל  ונאבקת בתופעה

של שריפת פסולת בישראל ובזיהום הסביבה שהיא יוצרת. 
כחלק מהפתרון המקודם על ידי הארגון נדרשת עזרה של דיווחים חיים

מהשטח ותיעוד של שריפות. 
אז אם גם אתם סובלים משריפות פסולת באזור מגוריכם לחצו על
הלינק ודווחו לעמותה ואנשי השטח של הארגון יגיעו בשביל לתעד

ולפעול במישור המשפטי נגד פורעי החוק 

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

לפרטים נוספים

הוועידה השנתית ה48 למדע ולסביבה
 השנה, בשל אילוצי הקורונה, כל תכני הוועידה השנתית למדע 1213 באוקטובר 2020
ולסביבה ישודרו בשידור חי באמצעות תוכנת זום (Zoom). הוועידה המקוונת מאפשרת
גישה פשוטה יותר לתכנים המגוונים, מכל פינה בארץ ובעולם. כל מה שצריך לעשות כדי

לצפות בעשרות ההרצאות והפאנלים הוא להירשם לוועידה ולהצטייד בתוכנת זום או
באפליקצייה.

לפרטים נוספים

כיצד נדבר עם ילדינו על נושא מפחיד כמו משבר האקלים?
הורים למען האקלים מזמין אתכם לשיחה סביב השאלות הנוגעות לגידול ילדים ומשבר האקלים

 איך מדברים עם ילדים על נושאים קשים? מה הם קולטים? האם כדאי ליזום שיחה? ומה
לעשות אם ילד נכנס לחרדות? אלה דוגמאות לשאלות נפוצות, שעולות בראשנו כהורים והורות.

יום חמישי ה8/1, 21:00, במערכת הזום

רשימה ירוקה מאוד  נשארים בבית

ניוזלטר  אוקטובר 2020

"מהפך של המציאות מחייב יחס דיאלקטי בין שני מהלכים: גינוי תהליך הדההומאניזציה והכרזה על החלום של
חברה חדשה."
 פאולו פרירה  

ספטמבר חלף לו, ניצנים של סתיו מתחילים להיות מורגשים, אנחנו בעיצומה של תקופת החגים ולמרות כל זאת, אנחנו בבית.
אנחנו בבית יותר משנדרשנו להיות אי פעם וזה מציף ומחדד בפנינו אתגרים. 

חלק מהאתגרים הם אישיים ואחרים נוגעים בבסיסה של הדמוקרטיה בישראל, אבל למרות כל זאת, הרוח האנושית שנושבת
בנו עוזרת למצוא פתרונות יצירתיים כדי להמשיך לנוע קדימה, להביע את עצמנו, לתמוך, למחות ולנסות להשפיע על המחר. 

בחודש החולף, לצד הסכמי השלום ההיסטוריים, הנוכחות של חברת הדלק "שברון" בישראל נראית קרובה מתמיד כשלצערנו זה
שגורמת לנו לחשוש שלפנינו, כתנועה סביבתית, התמודדויות חדשות וגדולות מכל מה נראה כמו כרוניקה של אסון ידוע מראש

שהכרנו עד כה. 

אבל לצד האיום החדש, יש גם בשורות טובות. 
רגע לפני שיצא הניוזלטר האחרון  אחרי שנים של עבודה מואמצת וחשובה של המועצה הישראלית לבנייה ירוקה  אושרה

התקנה המחייבת בנייה ירוקה בכל הארץ. חוקי העזר בנושא איסור הכנסת כלים חד פעמיים לחופים וגדות נחלים שיזמו מספר
רשויות, עברו את הישורת האחרונה של משרד המשפטים ויכנסו לתוקף בקרוב. הודעת המשרד לנושאים אסטרטגיים על מימון
דוחות אימפקט לחברות ציבוריות. דיון בכנסת בנושא משבר האקלים נכנס לראש הכותרות ואנחנו בטוחים שלרשימה הזו ניתן

להוסיף עוד...

אז מה מצבה של המציאות כיום? מתהפכת? 

מאחלים לכם זמן איכות עם המשפחה, סבלנות, יצירתיות והמשך עשייה!

צוות חיים וסביבה 

חומר למחשבה

עושים מעשה!

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

לאינדקס הארגונים המלא

אירועים וכנסים קרובים...

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

סוף העולם  איך נשגשג במאה ה21?
הצטרפו למרכז השל לקיימות לצפייה בסדרה מרתקת שפותחת את הראש

ומראה לנו מה כן אפשר לעשות. 
איך במקום הסוף, נוביל את עצמנו לשגשוג במאה ה21. סדרת פרקים בנשוא
משבר האקלים עם מיטב הידוענים. הסדרה משודרת בערוץ הפייסבוק של אורלי

וגיא בכל יום רביעי בערב. 

לקריאה

ספרות ירוקה  דמותה של ארץ
בימים אלו יצא לאור ספרו של יואב שגיא (מוותיקי החברה להגנת הטבע ונציג ארגוני הסביבה בקרן

לשמירה על שטחים פתוחים)  "דמותה של ארץ".
הספר חושף נתח חשוב ומשמעותי בהיסטוריה של שמירת הטבע בישראל בכלל,וההגנה על

השטחים הפתוחים בפרט. מוזמנים לעיין  בספר באמצעות הקישור.

לקריאה

על עטלפים ואנשים
משבר הקורונה מיקד את תשומת הלב הציבורית בחיכוך ההולך וגובר בין בני האדם
לחיות בר ולסכנות הטמונות בו. כיצד אפשר להגביל את הסחר בבעלי חיים מוגנים,

שמגלגל מיליארדי דולרים מדי שנה ברחבי העולם, ומה נעשה בנושא בישראל?
מאמר מאת נטע ניסים באתר סוכנות הידיעות הסביבתית, זוית.

לקריאה

לא אוכל לשקר לבני לנצח. כשהמציאות תטפח על פנינו, הוא יבין
מאמר דעה חדש כחלק מהבלוג של "הורים למען האקלים" בעיתון הארץ.  שקרים רגילים שהורים רגילים

מספרים לילדיהם כשאין להם משהו טוב יותר לומר...

לקריאה

סביב הגלובוס: עדכונים סביבתיים מהעולם
מידעון המציג חדשות, עדכונים ורעיונות מרחבי העולם במגוון נושאים סביבתיים.
מטרתו לחשוף את הציבור לאירועים, פרסומים, מחקרים, פרויקטים והתפתחויות

בזירה הסביבתית הגלובלית. המידעון כולל סקירה של עשייה ופעילות ברמת ארגונים
בין לאומיים, ממשלות, חברות עסקיות, מכוני מחקר וכו'... 

בגיליון זה: סקירה על הדור הבא של החקלאות העירונית, חקלאות עירונית לשעת
חירום, והאם עדיין ניתן ללמוד חקלאות מהאצטקים?

לפרטים נוספים ותמיכה

ניקוי הים הגדול בעולם
בתאריך 30.10.20, יוצאים כ20 ארגוני סביבה ואלפי מתנדבים,

להשתתף בניקוי הים הגדול אי פעם. כדי להוציא את הפרויקט לפועל,
קואליציית הארגונים מבקשת את תמיכתם! ביום זה, מעל ל20,000
מתנדבים יתפרשו לאורך קו החוף של מדינת ישראל, מראש הנקרה

ועד לאילת, וינקו יחד לא פחות מ100 חופים בדרך לשבירת שיא גינס
וישראל נקייה יותר...

הצטרפו לקריאה

שמים סוף לקמיני העץ
ועדת מומחים ציבורית שהוזמנה על ידי המשרד להגנת הסביבה, המליצה חד

משמעית לאסור הפעלת קמיני עץ בישראל ולכן התארגנות חדשה קוראת
למשרד הבריאות ולמשרד להגנת הסביבה לפעול למיגור תופעת קמיני העצים

בישראל באמצעות תקנות וחקיקה מתאימה שתאסור את השימוש בקמיני עצים
בישראל. 

שתפו בידע

פסולת 2030  המשרד להגנת הסביבה מבקש את
עזרת הציבור

במסגרת גיבוש אסטרטגיית פסולת לישראל, המשרד להגנת הסביבה מבקש לקבל
המלצות לפתרונות וצעדי מדיניות במטרה לצמצם את כמות הפסולת המגיעה

להטמנה ל 20% עד שנת 2030.

חתימה על העצומה

שומרים על האוקיינוסים
דורשים להגדיר 30% משטחי האוקיינוסים בעולם כשמורות טבע ימיות מוגנות,

המוכרות ע"י ממשלות העולם כשטח מוגן! חיתמו עכשיו על העצומה על מנת
לעזור לנו לרשת את כדור הארץ בשמורות טבע ימיות והצטרפו לקריאה הציבורית

לממשלות ברחבי העולם לאשרר אמנת אוקיינוסים בינ״ל

לפרטים נוספים

הפורום לישראל ירוקה
עמותה הפועלת לקידום שמירת הסביבה בישראל  ונאבקת בתופעה

של שריפת פסולת בישראל ובזיהום הסביבה שהיא יוצרת. 
כחלק מהפתרון המקודם על ידי הארגון נדרשת עזרה של דיווחים חיים

מהשטח ותיעוד של שריפות. 
אז אם גם אתם סובלים משריפות פסולת באזור מגוריכם לחצו על
הלינק ודווחו לעמותה ואנשי השטח של הארגון יגיעו בשביל לתעד

ולפעול במישור המשפטי נגד פורעי החוק 

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

לפרטים נוספים

הוועידה השנתית ה48 למדע ולסביבה
 השנה, בשל אילוצי הקורונה, כל תכני הוועידה השנתית למדע 1213 באוקטובר 2020
ולסביבה ישודרו בשידור חי באמצעות תוכנת זום (Zoom). הוועידה המקוונת מאפשרת
גישה פשוטה יותר לתכנים המגוונים, מכל פינה בארץ ובעולם. כל מה שצריך לעשות כדי

לצפות בעשרות ההרצאות והפאנלים הוא להירשם לוועידה ולהצטייד בתוכנת זום או
באפליקצייה.

לפרטים נוספים

כיצד נדבר עם ילדינו על נושא מפחיד כמו משבר האקלים?
הורים למען האקלים מזמין אתכם לשיחה סביב השאלות הנוגעות לגידול ילדים ומשבר האקלים

 איך מדברים עם ילדים על נושאים קשים? מה הם קולטים? האם כדאי ליזום שיחה? ומה
לעשות אם ילד נכנס לחרדות? אלה דוגמאות לשאלות נפוצות, שעולות בראשנו כהורים והורות.

יום חמישי ה8/1, 21:00, במערכת הזום

רשימה ירוקה מאוד  נשארים בבית

ניוזלטר  אוקטובר 2020

"מהפך של המציאות מחייב יחס דיאלקטי בין שני מהלכים: גינוי תהליך הדההומאניזציה והכרזה על החלום של
חברה חדשה."
 פאולו פרירה  

ספטמבר חלף לו, ניצנים של סתיו מתחילים להיות מורגשים, אנחנו בעיצומה של תקופת החגים ולמרות כל זאת, אנחנו בבית.
אנחנו בבית יותר משנדרשנו להיות אי פעם וזה מציף ומחדד בפנינו אתגרים. 

חלק מהאתגרים הם אישיים ואחרים נוגעים בבסיסה של הדמוקרטיה בישראל, אבל למרות כל זאת, הרוח האנושית שנושבת
בנו עוזרת למצוא פתרונות יצירתיים כדי להמשיך לנוע קדימה, להביע את עצמנו, לתמוך, למחות ולנסות להשפיע על המחר. 

בחודש החולף, לצד הסכמי השלום ההיסטוריים, הנוכחות של חברת הדלק "שברון" בישראל נראית קרובה מתמיד כשלצערנו זה
שגורמת לנו לחשוש שלפנינו, כתנועה סביבתית, התמודדויות חדשות וגדולות מכל מה נראה כמו כרוניקה של אסון ידוע מראש

שהכרנו עד כה. 

אבל לצד האיום החדש, יש גם בשורות טובות. 
רגע לפני שיצא הניוזלטר האחרון  אחרי שנים של עבודה מואמצת וחשובה של המועצה הישראלית לבנייה ירוקה  אושרה

התקנה המחייבת בנייה ירוקה בכל הארץ. חוקי העזר בנושא איסור הכנסת כלים חד פעמיים לחופים וגדות נחלים שיזמו מספר
רשויות, עברו את הישורת האחרונה של משרד המשפטים ויכנסו לתוקף בקרוב. הודעת המשרד לנושאים אסטרטגיים על מימון
דוחות אימפקט לחברות ציבוריות. דיון בכנסת בנושא משבר האקלים נכנס לראש הכותרות ואנחנו בטוחים שלרשימה הזו ניתן

להוסיף עוד...

אז מה מצבה של המציאות כיום? מתהפכת? 

מאחלים לכם זמן איכות עם המשפחה, סבלנות, יצירתיות והמשך עשייה!

צוות חיים וסביבה 

חומר למחשבה

עושים מעשה!

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

לאינדקס הארגונים המלא

אירועים וכנסים קרובים...

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/oceans?utm_source=newsletter&utm_campaign=oceans&utm_medium=once
https://lp.gpi.org.il/oceans?utm_source=newsletter&utm_campaign=oceans&utm_medium=once
https://lp.gpi.org.il/oceans?utm_source=newsletter&utm_campaign=oceans&utm_medium=once
https://www.greenis.org.il/report
https://www.greenis.org.il/report
https://www.greenis.org.il/report
https://www.sviva.net/organization/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFmjw9xE7SieK5GVbNJrTIQt8ysK94TbaqCt42y9KGl6TVuQ/viewform
https://conference.isees.org.il/
https://conference.isees.org.il/


לקריאה

סוף העולם  איך נשגשג במאה ה21?
הצטרפו למרכז השל לקיימות לצפייה בסדרה מרתקת שפותחת את הראש

ומראה לנו מה כן אפשר לעשות. 
איך במקום הסוף, נוביל את עצמנו לשגשוג במאה ה21. סדרת פרקים בנשוא
משבר האקלים עם מיטב הידוענים. הסדרה משודרת בערוץ הפייסבוק של אורלי

וגיא בכל יום רביעי בערב. 

לקריאה

ספרות ירוקה  דמותה של ארץ
בימים אלו יצא לאור ספרו של יואב שגיא (מוותיקי החברה להגנת הטבע ונציג ארגוני הסביבה בקרן

לשמירה על שטחים פתוחים)  "דמותה של ארץ".
הספר חושף נתח חשוב ומשמעותי בהיסטוריה של שמירת הטבע בישראל בכלל,וההגנה על

השטחים הפתוחים בפרט. מוזמנים לעיין  בספר באמצעות הקישור.

לקריאה

על עטלפים ואנשים
משבר הקורונה מיקד את תשומת הלב הציבורית בחיכוך ההולך וגובר בין בני האדם
לחיות בר ולסכנות הטמונות בו. כיצד אפשר להגביל את הסחר בבעלי חיים מוגנים,

שמגלגל מיליארדי דולרים מדי שנה ברחבי העולם, ומה נעשה בנושא בישראל?
מאמר מאת נטע ניסים באתר סוכנות הידיעות הסביבתית, זוית.

לקריאה

לא אוכל לשקר לבני לנצח. כשהמציאות תטפח על פנינו, הוא יבין
מאמר דעה חדש כחלק מהבלוג של "הורים למען האקלים" בעיתון הארץ.  שקרים רגילים שהורים רגילים

מספרים לילדיהם כשאין להם משהו טוב יותר לומר...

לקריאה

סביב הגלובוס: עדכונים סביבתיים מהעולם
מידעון המציג חדשות, עדכונים ורעיונות מרחבי העולם במגוון נושאים סביבתיים.
מטרתו לחשוף את הציבור לאירועים, פרסומים, מחקרים, פרויקטים והתפתחויות

בזירה הסביבתית הגלובלית. המידעון כולל סקירה של עשייה ופעילות ברמת ארגונים
בין לאומיים, ממשלות, חברות עסקיות, מכוני מחקר וכו'... 

בגיליון זה: סקירה על הדור הבא של החקלאות העירונית, חקלאות עירונית לשעת
חירום, והאם עדיין ניתן ללמוד חקלאות מהאצטקים?

לפרטים נוספים ותמיכה

ניקוי הים הגדול בעולם
בתאריך 30.10.20, יוצאים כ20 ארגוני סביבה ואלפי מתנדבים,

להשתתף בניקוי הים הגדול אי פעם. כדי להוציא את הפרויקט לפועל,
קואליציית הארגונים מבקשת את תמיכתם! ביום זה, מעל ל20,000
מתנדבים יתפרשו לאורך קו החוף של מדינת ישראל, מראש הנקרה

ועד לאילת, וינקו יחד לא פחות מ100 חופים בדרך לשבירת שיא גינס
וישראל נקייה יותר...

הצטרפו לקריאה

שמים סוף לקמיני העץ
ועדת מומחים ציבורית שהוזמנה על ידי המשרד להגנת הסביבה, המליצה חד

משמעית לאסור הפעלת קמיני עץ בישראל ולכן התארגנות חדשה קוראת
למשרד הבריאות ולמשרד להגנת הסביבה לפעול למיגור תופעת קמיני העצים

בישראל באמצעות תקנות וחקיקה מתאימה שתאסור את השימוש בקמיני עצים
בישראל. 

שתפו בידע

פסולת 2030  המשרד להגנת הסביבה מבקש את
עזרת הציבור

במסגרת גיבוש אסטרטגיית פסולת לישראל, המשרד להגנת הסביבה מבקש לקבל
המלצות לפתרונות וצעדי מדיניות במטרה לצמצם את כמות הפסולת המגיעה

להטמנה ל 20% עד שנת 2030.

חתימה על העצומה

שומרים על האוקיינוסים
דורשים להגדיר 30% משטחי האוקיינוסים בעולם כשמורות טבע ימיות מוגנות,

המוכרות ע"י ממשלות העולם כשטח מוגן! חיתמו עכשיו על העצומה על מנת
לעזור לנו לרשת את כדור הארץ בשמורות טבע ימיות והצטרפו לקריאה הציבורית

לממשלות ברחבי העולם לאשרר אמנת אוקיינוסים בינ״ל

לפרטים נוספים

הפורום לישראל ירוקה
עמותה הפועלת לקידום שמירת הסביבה בישראל  ונאבקת בתופעה

של שריפת פסולת בישראל ובזיהום הסביבה שהיא יוצרת. 
כחלק מהפתרון המקודם על ידי הארגון נדרשת עזרה של דיווחים חיים

מהשטח ותיעוד של שריפות. 
אז אם גם אתם סובלים משריפות פסולת באזור מגוריכם לחצו על
הלינק ודווחו לעמותה ואנשי השטח של הארגון יגיעו בשביל לתעד

ולפעול במישור המשפטי נגד פורעי החוק 

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

לפרטים נוספים

הוועידה השנתית ה48 למדע ולסביבה
 השנה, בשל אילוצי הקורונה, כל תכני הוועידה השנתית למדע 1213 באוקטובר 2020
ולסביבה ישודרו בשידור חי באמצעות תוכנת זום (Zoom). הוועידה המקוונת מאפשרת
גישה פשוטה יותר לתכנים המגוונים, מכל פינה בארץ ובעולם. כל מה שצריך לעשות כדי

לצפות בעשרות ההרצאות והפאנלים הוא להירשם לוועידה ולהצטייד בתוכנת זום או
באפליקצייה.

לפרטים נוספים

כיצד נדבר עם ילדינו על נושא מפחיד כמו משבר האקלים?
הורים למען האקלים מזמין אתכם לשיחה סביב השאלות הנוגעות לגידול ילדים ומשבר האקלים

 איך מדברים עם ילדים על נושאים קשים? מה הם קולטים? האם כדאי ליזום שיחה? ומה
לעשות אם ילד נכנס לחרדות? אלה דוגמאות לשאלות נפוצות, שעולות בראשנו כהורים והורות.

יום חמישי ה8/1, 21:00, במערכת הזום

רשימה ירוקה מאוד  נשארים בבית

ניוזלטר  אוקטובר 2020

"מהפך של המציאות מחייב יחס דיאלקטי בין שני מהלכים: גינוי תהליך הדההומאניזציה והכרזה על החלום של
חברה חדשה."
 פאולו פרירה  

ספטמבר חלף לו, ניצנים של סתיו מתחילים להיות מורגשים, אנחנו בעיצומה של תקופת החגים ולמרות כל זאת, אנחנו בבית.
אנחנו בבית יותר משנדרשנו להיות אי פעם וזה מציף ומחדד בפנינו אתגרים. 

חלק מהאתגרים הם אישיים ואחרים נוגעים בבסיסה של הדמוקרטיה בישראל, אבל למרות כל זאת, הרוח האנושית שנושבת
בנו עוזרת למצוא פתרונות יצירתיים כדי להמשיך לנוע קדימה, להביע את עצמנו, לתמוך, למחות ולנסות להשפיע על המחר. 

בחודש החולף, לצד הסכמי השלום ההיסטוריים, הנוכחות של חברת הדלק "שברון" בישראל נראית קרובה מתמיד כשלצערנו זה
שגורמת לנו לחשוש שלפנינו, כתנועה סביבתית, התמודדויות חדשות וגדולות מכל מה נראה כמו כרוניקה של אסון ידוע מראש

שהכרנו עד כה. 

אבל לצד האיום החדש, יש גם בשורות טובות. 
רגע לפני שיצא הניוזלטר האחרון  אחרי שנים של עבודה מואמצת וחשובה של המועצה הישראלית לבנייה ירוקה  אושרה

התקנה המחייבת בנייה ירוקה בכל הארץ. חוקי העזר בנושא איסור הכנסת כלים חד פעמיים לחופים וגדות נחלים שיזמו מספר
רשויות, עברו את הישורת האחרונה של משרד המשפטים ויכנסו לתוקף בקרוב. הודעת המשרד לנושאים אסטרטגיים על מימון
דוחות אימפקט לחברות ציבוריות. דיון בכנסת בנושא משבר האקלים נכנס לראש הכותרות ואנחנו בטוחים שלרשימה הזו ניתן

להוסיף עוד...

אז מה מצבה של המציאות כיום? מתהפכת? 

מאחלים לכם זמן איכות עם המשפחה, סבלנות, יצירתיות והמשך עשייה!

צוות חיים וסביבה 

חומר למחשבה

עושים מעשה!

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

לאינדקס הארגונים המלא

אירועים וכנסים קרובים...

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://conference.isees.org.il/
https://conference.isees.org.il/
https://www.facebook.com/events/s/1414981422039728/
https://www.facebook.com/events/s/1414981422039728/
https://www.facebook.com/events/s/1414981422039728/
https://www.sviva.net/calendar/
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/

