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ניוזלטר  נובמבר 2020

"בעידן של שינויים דרמטיים ,הלומדים הם היורשים את העתיד,
אלה שהפסיקו ללמוד מגלים ,שהם חיים בעולם שאינו קיים עוד"
 אריק הופר 
אז איפה אתם מחר? ביום שישי ה?30/10
גם את תקחו חלק ביום ניקוי החופים הגדול בעולם? יופי!
כי בכל אי הוודאות של הקורונה יש שני דברים שאי אפשר לערער עליהם   (1שעון החורף כבר כאן יחד עם
הקרירות הלילית  (2מדינת ישראל מטונפת ולא יזיק לה מבצע ניקיון שובר שיאים.
ובינתיים רגע לאחר שחוגגים את הרחבת חוק הפיקדון לבקבוקי פלסטיק גדולים העיניים של כל פעילי הסביבה
בעולם נשואות לעבר ארצות הברית ולבחירות שיתקיימו שם ב .3/11לכולם ברור שזהות הנשיא הבא של ארה"ב
תשפיע רבות על המאבק במשבר האקלים שארגוני הסביבה בכל העולם מובילים.
הציפורניים של כולנו מתחננות שהמתח הזה כבר ייפסק.
ובכדי להירגע מהמתח ,מזמינים אתכם לצפות בשיחות המרתקות שהתקיימו בתחילת החודש בנושא "פיתוח
עירוני בר קיימא" שיח משותף בין ישראל לשוויץ ,שקיימנו יחד עם השגרירות השוויצרית וארגוני סביבה נוספים.
הוובינר האחרון בסדרה יתקיים ב 4/11בנושא  מדיניות ותוכניות הערכות למשבר האקלים בישראל.
וכמובן אפשר גם להירגע מהמתח לנקות את הראש בים ביום שישי הקרוב; ) ...
תהנו מהיציאה מהסגר ,מהטבע ,השטחים הפתוחים ומהים!
ובוא נקווה שהפעם נצליח לשמור עליהם נקיים
צוות חיים וסביבה

למידע נוסף

למידע נוסף
חומר למחשבה

וציוויתי את ברכתי בשנה השישית – זה הזמן
לפיתוח חוסן קהילתי
מאמר של עינט קרמר בנושא חוסן חברתי וסביבתי לקראת שנת השש,
השנה הקודמת לשנת השמיטה ,שנה של ברכה והכנת הקרקע .התפרסם
בעלון שבת נח  שבת איכות הסביבה ,באתר העמותה "טבע עברי"

לקריאה

על הקשר בין יהדות לסביבה
ד״ר יונתן אייקנבאום מזמין אתכם למסע בעקבות קיימות ומשמעות  מקו"ם.
כל שבוע עולה דרשה חדשה ,על הקשר שבין פרשת השבוע לסביבה.

לקריאה

לשאוף לאפס
"אחד היעדים החשובים של ישראל צריך להיות להיגמל מדלקי
המאובנים ולהגיע למשק מאופס פליטות עד  .2050זו המגמה השלטת
בעולם ,ואם לא נשנה מסלול אנחנו עלולים לשלם מחיר כלכלי כבד".
מאמר דעה באתר "זווית" מאת גדעון בכר ,שגריר ושליח מיוחד לשינויי
אקלים וקיימות במשרד החוץ

מעשה קטן בשביל הנפש

תמונות הטבע המיוחדות ביותר
בישראל  למסך המחשב והטלפון
הנייד

שרקרק באילת  /נועם ויס

מתגעגעים לעגורים באגמון החולה? אולי לפלמינגואים
באילת? מתי בפעם האחרונה ביקרתם בים המלח,
באתר הטבע עירוני עמק הצבאים בירושלים או בחולות
סמר?
יוזמה יוצאת דופן מצד אנשי החברה להגנת הטבע
מביאה אל מסך המחשב והטלפון הנייד שלכם את
הנופים הכי מיוחדים ומרגשים שיש בישראל ,את חיות
הבר הפוטוגניות ביותר ואת המפגשים יוצאי הדופן בין
טבע ,סביבה ומצלמה.

להורדת תמונה

פנים רבות לתנועה הסביבתית...
מכון הערבה ללימודי הסביבה
מכון הערבה ללימודי הסביבה ,הנו מרכז אקדמי/מחקרי אזורי
לפיתוח מנהיגות סביבתית במזרח התיכון ,הממוקם בקיבוץ קטורה
בערבה הדרומית .המכון עוסק מעל  20שנים בתכניות לימודים,
מחקר אקדמי ופעילות קהילתית ,בתחומי הסביבה השונים ,לקדם
שיתוף פעולה חוצי גבולות בין ישראל ושכנותיה על אף
הסכסוך .פרטים נוספים באתר מכון הערבה
מדי חודש ,ניתן במה לעשייה מקומית של ארגון או התארגנות
החברים ב"חיים וסביבה" .רוצים להופיע בידיעון הבא? מוזמנים
לכתוב לנו.
לסרטון הכרות

לסרטון הכרות

לאינדקס הארגונים המלא
אירועים וכנסים קרובים...

חגיגת מסיק ראשונה
יום שבת ה  9:0013:00 ,31/10כרם זיתים אורגני באדמות רוחה
)ואדי ערה( .סינדיאנת הגליל מזמינים את הציבור לחגיגת מסיק ראשונה!
אחרי תקופה ארוכה של סגר ורויחוק חברתי מוזמנים להצטרף לפעילות
חקלאית מסורתית בחיק הטבע.

לפרטים נוספים

רשויות מקומיות בחזית משבר האקלים |
מדיניות ותוכניות היערכות בישראל
יום ד' ה  14:00 ,4/11מפגש מרתק בו תכירו את המדיניות
ותוכניות היערכות בישראל למשבר האקלים  ההערכות לשינויי אקלים
דורשת מדיניות כוללנית ,שינוי בדפוסי תכנון ,תיעדוף שונה ,כיצד
נערכות הרשויות בישראל? המקומיות הלאומיות? האם נלמדו ויושמו
לקחים ממשבר הקורונה?

לפרטים נוספים

וובינר  מנצחים את הפלסטיק
בכל רביעי בשעה  20:00בדיוק ,החל מה 4/11ועד ה  ,16/12גרינפיס
ישראל מארחים את האנשים הכי מעניינים ,מכל רחבי העולם ,שיספרו לכם
איך מנצחים את מגיפת הפלסטיק .צלמים ,פוליטיקאים ,מדענים,
אקטיביסטים ,ועוד ...יחד מקדמים את ישראל לעבר עתיד נקי מפלסטיק

לפרטים נוספים

קורסים והכשרות במרכז השל
החודש החלו קורסי הסתיו של מרכז השל וזה הזמן למצוא את תחום הידע
שאתם מרגישים שחסר לכם ,להירשם ולהעמיק יחד עם צוות מרכז השל
והארגונים הושתפים לקורסים כמו  קהילת  SDGישראל ,מגמה ירוקה,
פורום ה 15ועוד .בין הקורסים שעדיין לא נפתחו :תכנית העמיתים מחזור
כ'  בריאות בסביבה הקרובה שלי  מסתכלים על הכלכלה בעניים
חדשות .כמו כן ניתן להצטרף לחלק מהקורסים שכבר החלו השבוע.

לפרטים נוספים

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...





