
אקדח לריאות | שירי גולן מארחת את "סגול 59" 
שיר מחאה בנושא שריפות הזבל הפיראטיות

Shiri נמאס משריפות הפסולת, אז יחד עם Golan גם לזמרת שירי גולן
Sagol סגול 59, ובשיתוף אזרחים למען אוויר נקי, היא הראפר 59

מוציאה היום אל תחנות הרדיו את השיר "אקדח לריאות", שאותו היא
גם כתבה והלחינה. השיר מתאר את אוזלת היד מצד המדינה בטיפול
בשריפות הפסולת ואת תחושות התושבים ששגרת חייהם ובריאותם

נפגעות.

לצפיה בסרטון

להכרות והאזנה

פודקאסט: סיפור ירוק  אנשים, סביבה, השראה
בכל פרק נפגוש יזמי אקולוגיה מרתקים שהובילו מאבק, הגו רעיון, חוללו שינוי,
בתחום הסביבתי. נהיה בצד של התקווה וההשראה, נתעורר כולנו לאחריות,

אכפתיות ושמירה על העולם.
פרק 1 עם חה"כ לשעבר יעל כהן פארן, פרק 2 עם יובל אלון על המאבק על

הים.

"חיות שטח"  סדרת טבע לילדים
סדרת טבע לילדים אשר צולמה ברחבי הארץ, ועוסקת בשמירת הטבע

הישראלי.
מצורף קישור לפרק על ספירת בע"ח  בארץ, כמו בעולם, נהוג לספור
בעלי חיים שונים כדי לדעת מה מצבם, האם הם מתרבים או מספרם

קטן ואיך כל זה קשור לזיהום אויר ולהתחממות כדור הארץ?

לצפיה בסרטון

לחתימה

דורשים מישראל לעצור את הגז המזהם
ולעבור לאנרגיה נקייה!

הצטרפו לקריאה של גרינפיס ישראל ושל ארגוני הסביבה!
הגיע הזמן שישראל תוביל את העולם עם מהפיכת אנרגיה חכמה,

נקייה ומתקדמת  למען האזרחים, למען הכיס של כולנו, למען
תעשיית הקלינטק הישראלי ולמען דור העתיד.

למידע נוסף והורדה

SeaWatch  מוקד לדיווח על מפגעים
ימיים

SeaWatch הוא מוקד מבוסס אפליקציה סלולרית לטיפול בדיווחי
ציבור אודות מפגעים בים התיכון ובמפרץ אילת. המוקד חותר

לייעל ולהעצים את אכיפת החוק ומניעת מפגעים בים התיכון, על
ידי הגברת מודעות הציבור ומקבלי ההחלטות לאתגרי השימור
בים והעברת תלונות על מפגעים בזמן אמת אל גורמי האכיפה.

לחתימה

לא קודחים בפלמחים
פלמחים הוא אזור הכרחי לשגשוג בתי גידול ייחודיים למינים
שחלקם בסכנת הכחדה, ובשטחים אלו נמצאו אלמוגים בני
למעלה מאלף שנה! מכיוון שבתי גידול אלו ממוקמים בים
העמוק והחשוך, יתקשו הרשויות לשקם אותם במקרה של

דליפה או כל זיהום ימי אחר, ויתכן שעקב זאת הם לא
ישתקמו לעולם.

זה הזמן להגיד לאנרג'יאן ומשרד האנרגיה שאסור לקדוח
בלב הים בקרבת אזור בעל רגישות אקולוגית ובתי גידול

חיוניים! הצטרפו אלינו וחתמו עכשיו

לומדים על הפרויקט ותומכים

תומכים בפרויקט יער האקלים!
באנו לספר לכם על פרויקט קטן שעושה דברים ענקיים!

פרויקט יער האקלים מבית יוזמת האנרגיה הטובה, מקבל
מרשויות מקומיות שטחים מוזנחים בתוך ערים ויישובים והופך

אותם ליער לטובת הסביבה ולרווחת הקהילה דרך אירועי נטיעות
בשיתוף הקהילה. כבר 183 רשויות מכל הארץ נרשמו כמועמדות
לנטיעת יער אקלים והשאיפה היא לתת מענה לכמה שיותר מאלה

שיעברו את הסינון הסופי.

מספר הרשויות שייהנו מהפרויקט הזה תלוי במימון, כי כסף לא
צומח על העצים… התרומות עד כה לא מספיקות לענות על
הביקוש האדיר. היוזמה פונה עכשיו באופן טבעי לקהילה,

בקמפיין מימון המונים באתר Giveback, שיאפשר להוציא לפועל
את המטרה הגדולה של יער האקלים  להוסיף לכל תושב

ותושבת בישראל ירוק בעיניים, בשבילנו ובשביל הדורות הבאים.

לקריאה

אקולוגיה וסביבה  גיליון מיוחד בנושא פסולת
פח הזבל המשפחתי יכול להעיד רבות על בעליו. מעמד חברתיכלכלי, תזונה,

תחביבים ואפילו גיל הילדים במשפחה. האגודה הישראלית לאקולוגיה מזמינים אתכם
ואתכן לקרוא את כל תכני הגיליון המיוחד בנושא פסולת באתר החדש של כתב העת,

שהושק לאחרונה בגרסת הרצה.

לקריאה

דעת המקום עלון טבע עברי ותנועת ברקיימא
לחודש שבט תשפ"א

ברקיימא היא תנועת חברים צעירה שהוקמה על מנת לבנות גשר בין
ציונות לאקולוגיה, ודרכו לפתוח מרחבי תוכן וזהות חדשים בחברה
הישראלית. יחד עם טבע עברי ולכבוד ט"ובשבט מגישים לפניכם

אסופת מאמרים ברוח הקיימות העברית. 

לקריאה

קיימות: חזון, ערכים, יישום
מקראה זו, כמו קודמתה "מקום למחשבה" (הוצאת מרכז

השל, 2001), היא ספר פורץ דרך בשפה העברית, המביא
את החידושים האחרונים בנושא של קיימות, בתיאוריה
ובמעשה, לקורא, למחנך ולפעיל הישראלי. המקראה

מורכבת ברובה מחשיבה וכתיבה שהיא פרי ידיו של חברי
מרכז השל, ואחרים שעמלים לקידום הקיימות בארץ.

מאמרים אלה נמצאים במקומות שונים ברשת ובספריות,
ומקראה זו מכנסת אתם בין כריכות, מראה את החזון

בכוליותו, ומתרגם את הרעיונות המופשטים לכדי צעדים
לעשייה. עכשיו להאזנה אוןליין

לפרטים נוספים

מורים למען האקלים
מורים למען האקלים היא תנועה הפועלת בקרב מורים, תלמידים, הורים
והציבור הרחב בישראל, למען העלאת המודעות למשבר האקלים ולצורך

הדחוף בבלימתו.
התנועה מחנכת ומובילה לידע, העצמה ופעולה, במטרה ליצור שינוי

משמעותי באורחות החיים ושינוי המדיניות הציבורית והחינוכית למען עתיד
בר קיימא.

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

לפרטים נוספים

Scales of Water | Kate Orff and Lee
Altman | SCAPE

 הצטרפו למרכז הידע לאגני היקוות, ניהול נגר יום שני ה1/2, 20:00
ונחלים, למפגש שכולו השראה בו נכיר את אדריכלית הנוף קייט אורף מניו
יורק, ואדריכלית לי אלטמן, המובילות פרויקטים פורצי דרך בתכנון ויישום
של גישה אגנית אינטגרטיבית, כמענה לאתגרי השעה, ביניהם הצפות

ושיטפונות.

לפרטים נוספיםהוספה ליומן:

לא קודחים בפלמחים! עולים לבג"ץ!
מיקום: בית המשפט העליון, ירושלים

14:00 11:00  סיום: 08/02/2021 התחלה: 08/02/2021

בשנה האחרונה נודה לנו שמשרד האנרגיה העניק במתנה לחברת
אנרג'יאן רשיון לקידוחי גז באזור אקולוגי רגיש וייחודי 30 ק"מ מחוף

פלמחים!
הצטרפו למגמה ירוקה להפגנה במהלך הדיון בעתירה של החברה להגנת

הטבע נגד הקידוחים.

לפרטים נוספים

הוועידה השנתית לחקלאות ביודינאמית 2021
  וישכע םישחרתִמ םילקאה ייוניש  חמישיראשון, 1114 לפברואר

ואנחנו יכולים לראות את השפעתם במקומות רבים. כל אדם יכול בפנימיות
תואלקחהו עבטה םע דחיב תאז ,רצונהש ימויקה תואַדוה רסֹוח תא ןזאל

אשר הינם בעלי כוחות עמידות מסוימים גם כן. בכנס יבחן המובן הרחב של
תודבוע ורקחי .ולוכ ץראה רודכל היַח תושִי תנומת חותיפל םילקא גשומה
.םיירשפא תונורתִפב ןודנו

לפרטים נוספים

תופעת החציבה הפיראטית בישראל
15:00: מתחת לאף של כולנו שדרת ההר יום רביעי ה17.2

המרכזית של ארץ ישראל נהרסת בצורה בלתי הפיכה תוך רמיסת
אתרי מורשת, גרימת נזק אדיר לתושבים, לבעלי החיים ולמערכות
האקולוגיות .תושבים רבים סובלים יום יום מענני אבק שחודרים

לריאות, מזהמים את האוויר ומסכנים חיים.

בכנס ידברו מומחים מהתחום, ראשי ארגונים הסובלים מהתופעה
ונציגים ממשרדי הממשלה האמונים על הנושא.

לפרטים נוספים

סדרת וובינרים בנושא כלכלה עירונית
החל מדצמבר ועד סוף מרץ, עמותת מרחב מזמינה לסדרת וובינרים
במגוון נושאים העוסקים בכלכלה עירונית על פניה השונים והמגוונים.
כלכלה עירונית  היא מטריצה מורכבת ורב מימדית והעיסוק בה הוא

מערכתי ונועד לקדם את האיתנות הכלכלית של העיר, העירייה,
התושבים והעסקים המקומיים. 

לפרטים נוספים

קורס בנושא משבר האקלים: למה זה כלכך
בוער ומהו הפתרון?

מוזמנים לקורס מיוחד בנשוא משבר האקלים. המטרה של הקורס היא
להעמיק את ההיכרות עם המדע של המשבר, הפוליטיקה שעומדת
מאחוריו, ומגוון הפעולות שחברות אזרחיות ברחבי העולם מקדמות

בכדי להתמודד עם המשבר. 
פלייר ניתן לראות כאן. בכדי להגיע לאתר הקורס, בבקשה לחץ/י כאן. 

רשימה ירוקה מאוד  שפע טוב

ניוזלטר  פברואר 2021

"Curse him root and branch; many of those trees were my friends, creatures I had
known fro nut and acorn; many had voices of their own that are lost forever now. And
there are wastes of stump and brambles where once there were singing groves. I have

been idle. I have let things slip. It must stop!'
Treebeard raised himself from his bed with a jerk, stood up, and thumped his hand on
the table. The vessels of light trembled and sent up two jets of flame. There was a
flicker like green fire in his eyes and his beard stood out stiff as a great heron.

'I will stop it!' he boomed." 

 Lord of the Rings / J.R.R. Tolkien 

ט"ו בשבט הגיע ואיתו חזר אלינו הגשם. לכבוד החג, החלטנו לנסות ולהנגיש לכם את הניוזלטר החודשי בתחילת
השבוע ולא בסיומו ולהביא לכם מהמיטב של הדברים הטובים שקרו לנו בט"ו בשבט ושיבואו אלינו לטובה בחודש

הקרוב...

הזדמנות חוזרת לצפות בכנס עצים ואנשים 2021 של פורום העץמה שהתקיים בשבוע שעבר, ולקרוא את מאמרו
של ד"ר יונתן אייקנבאום, על כך שצריך לעדכן את ט"ו בשבט לעידן משבר האקלים.

קריאה נוספת מרתקת (שאיננה קשורה לט"ו בשבט) סובבת סביב אחד האיומים הסביבתיים הגדולים שהביאו
איתו הסכמי השלום עם דובאי ובחריין  ומאיימת להקים צינור אדיר מימדים להובלת נפט מהמפרץ הפרסי דרך

לחתימה על עצומה בנושא  לחצו כאן אילת לאשקלון, וגז בכיוון ההפוך 

אז, עם תפילה קטנה לסיום הסגר וחזרה מסויימת לשגרה, ועם הצלחת המחאה החזקה במצפה רמון, אנחנו
מאחלים לכם להנות מהשפע שאנחנו מביאים לכם בידיעון ועם שלל העשייה החיובית שמתרחשת.

צוות חיים וסביבה

מעורר השראה  חובה להכיר!

עושים מעשה!

חומר למחשבה

פנים רבות לתנועה הסביבתית ...

לאינדקס הארגונים המלא

טעימה קטנה לאירועים קרובים ...

ללוח האירועים המלא

קורסים והכשרות

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/115286055016/videos/1070016413497804
https://www.ynet.co.il/article/ry115cORk00?utm_source=GREENPEACE
https://newmedia.calcalist.co.il/magazine-14-01-21/m03.html
https://www.drove.com/campaign/5fce42d288b38b000113bd1f
https://youtu.be/kkJpbOnjZ1A
https://youtu.be/kkJpbOnjZ1A
https://www.mayahodran.com/סיפור-ירוק-הפודקאסט/
https://www.mayahodran.com/סיפור-ירוק-הפודקאסט/
https://www.mayahodran.com/סיפור-ירוק-הפודקאסט/
https://waze.com/ul?q=בית המשפט העליון, ירושלים
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=לא+קודחים+בפלמחים!+עולים+לבג%22ץ!&dates=20210208T110000/20210208T140000&details=%3Cdiv%3E%3Cspan%3Eבשנה+האחרונה+נודה+לנו+שמשרד+האנרגיה+העניק+במתנה+לחברת+אנרג%26%2339%3Bיאן+רשיון+לקידוחי+גז+באזור+אקולוגי+רגיש+וייחודי+%3Cspan+style%3D%22direction%3Altr%3B%22%3E30%3C%2Fspan%3E+ק%26quot%3Bמ+מחוף+פלמחים!%3C%2Fspan%3E%3Cbr%3Eהצטרפו+למגמה+ירוקה+להפגנה+במהלך+הדיון+בעתירה+של+החברה+להגנת+הטבע+נגד+הקידוחים.%3Cbr%3E%3Cbr%3E%3C%2Fdiv%3E&location=בית+המשפט+העליון%2C+ירושלים&details=%3Cdiv%3E%3Cspan%3Eבשנה+האחרונה+נודה+לנו+שמשרד+האנרגיה+העניק+במתנה+לחברת+אנרג%26%2339%3Bיאן+רשיון+לקידוחי+גז+באזור+אקולוגי+רגיש+וייחודי+%3Cspan+style%3D%22direction%3Altr%3B%22%3E30%3C%2Fspan%3E+ק%26quot%3Bמ+מחוף+פלמחים!%3C%2Fspan%3E%3Cbr%3Eהצטרפו+למגמה+ירוקה+להפגנה+במהלך+הדיון+בעתירה+של+החברה+להגנת+הטבע+נגד+הקידוחים.%3Cbr%3E%3Cbr%3E%3C%2Fdiv%3E
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=לא+קודחים+בפלמחים!+עולים+לבג%22ץ!&DUR=0300&DESC=%3Cdiv%3E%3Cspan%3Eבשנה+האחרונה+נודה+לנו+שמשרד+האנרגיה+העניק+במתנה+לחברת+אנרג%26%2339%3Bיאן+רשיון+לקידוחי+גז+באזור+אקולוגי+רגיש+וייחודי+%3Cspan+style%3D%22direction%3Altr%3B%22%3E30%3C%2Fspan%3E+ק%26quot%3Bמ+מחוף+פלמחים!%3C%2Fspan%3E%3Cbr%3Eהצטרפו+למגמה+ירוקה+להפגנה+במהלך+הדיון+בעתירה+של+החברה+להגנת+הטבע+נגד+הקידוחים.%3Cbr%3E%3Cbr%3E%3C%2Fdiv%3E&in_loc=בית+המשפט+העליון%2C+ירושלים&st=20210208T110000&et=20210208T140000
https://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=CaxMCgsCKE4wozqyhcnjg4EIbfBbtf0mQ3imqkQE4vljvqm7YVSOG2PnK27R5xM2noc7xPUst77ZwkDQ1FZXANqwi9rkwK6NhYASxQwf2LRAwKXwDC%2FTpsb1PNOc0dUiGQB4UA9raR5GDCUQwZlm7d1DiX9NAsMeUk01sIEwcuH64IsXL2vz7eaM83pVyx7MIeBWxFURF3MQbjQIqBgQ5c7oQZfvuutxdqwn1IJNBiBrM0N4QQHf90%2FNl%2BR2yTGWBGklff3%2BXNTutWow%2FoVkanD3pDToRQfCaZ5OwbsFb3ReeU1pjq4W9EtiJxoTuJQe8rVOfTe5bhBCHJHf%2BwV%2FI50uGaRtIdlddamGJW2ETVlBrS5J5wq6pi%2FhWhKynCiQARFA2N%2F7HnHiDfjkpK5ObwVD8puFZe1ZrNobjbH87ZNKLBXAY0nNzWsHFlTODyAFk%2FG2co4iCxM4bVF%2FSn2fesw6yvi0u2nAO23%2BzPtUkOYr76ktFUuuyWpGkP%2BUxssfjYbbpPq%2FhfbFA3fytmkDqJ%2F3EMcCSdx%2FoYxkQyPPUEXhTx7foQco%2FHiOYL9x%2FBBuwbATJFzGJFDw%3D


אקדח לריאות | שירי גולן מארחת את "סגול 59" 
שיר מחאה בנושא שריפות הזבל הפיראטיות

Shiri נמאס משריפות הפסולת, אז יחד עם Golan גם לזמרת שירי גולן
Sagol סגול 59, ובשיתוף אזרחים למען אוויר נקי, היא הראפר 59

מוציאה היום אל תחנות הרדיו את השיר "אקדח לריאות", שאותו היא
גם כתבה והלחינה. השיר מתאר את אוזלת היד מצד המדינה בטיפול
בשריפות הפסולת ואת תחושות התושבים ששגרת חייהם ובריאותם

נפגעות.

לצפיה בסרטון

להכרות והאזנה

פודקאסט: סיפור ירוק  אנשים, סביבה, השראה
בכל פרק נפגוש יזמי אקולוגיה מרתקים שהובילו מאבק, הגו רעיון, חוללו שינוי,
בתחום הסביבתי. נהיה בצד של התקווה וההשראה, נתעורר כולנו לאחריות,

אכפתיות ושמירה על העולם.
פרק 1 עם חה"כ לשעבר יעל כהן פארן, פרק 2 עם יובל אלון על המאבק על

הים.

"חיות שטח"  סדרת טבע לילדים
סדרת טבע לילדים אשר צולמה ברחבי הארץ, ועוסקת בשמירת הטבע

הישראלי.
מצורף קישור לפרק על ספירת בע"ח  בארץ, כמו בעולם, נהוג לספור
בעלי חיים שונים כדי לדעת מה מצבם, האם הם מתרבים או מספרם

קטן ואיך כל זה קשור לזיהום אויר ולהתחממות כדור הארץ?

לצפיה בסרטון

לחתימה

דורשים מישראל לעצור את הגז המזהם
ולעבור לאנרגיה נקייה!

הצטרפו לקריאה של גרינפיס ישראל ושל ארגוני הסביבה!
הגיע הזמן שישראל תוביל את העולם עם מהפיכת אנרגיה חכמה,

נקייה ומתקדמת  למען האזרחים, למען הכיס של כולנו, למען
תעשיית הקלינטק הישראלי ולמען דור העתיד.

למידע נוסף והורדה

SeaWatch  מוקד לדיווח על מפגעים
ימיים

SeaWatch הוא מוקד מבוסס אפליקציה סלולרית לטיפול בדיווחי
ציבור אודות מפגעים בים התיכון ובמפרץ אילת. המוקד חותר

לייעל ולהעצים את אכיפת החוק ומניעת מפגעים בים התיכון, על
ידי הגברת מודעות הציבור ומקבלי ההחלטות לאתגרי השימור
בים והעברת תלונות על מפגעים בזמן אמת אל גורמי האכיפה.

לחתימה

לא קודחים בפלמחים
פלמחים הוא אזור הכרחי לשגשוג בתי גידול ייחודיים למינים
שחלקם בסכנת הכחדה, ובשטחים אלו נמצאו אלמוגים בני
למעלה מאלף שנה! מכיוון שבתי גידול אלו ממוקמים בים
העמוק והחשוך, יתקשו הרשויות לשקם אותם במקרה של

דליפה או כל זיהום ימי אחר, ויתכן שעקב זאת הם לא
ישתקמו לעולם.

זה הזמן להגיד לאנרג'יאן ומשרד האנרגיה שאסור לקדוח
בלב הים בקרבת אזור בעל רגישות אקולוגית ובתי גידול

חיוניים! הצטרפו אלינו וחתמו עכשיו

לומדים על הפרויקט ותומכים

תומכים בפרויקט יער האקלים!
באנו לספר לכם על פרויקט קטן שעושה דברים ענקיים!

פרויקט יער האקלים מבית יוזמת האנרגיה הטובה, מקבל
מרשויות מקומיות שטחים מוזנחים בתוך ערים ויישובים והופך

אותם ליער לטובת הסביבה ולרווחת הקהילה דרך אירועי נטיעות
בשיתוף הקהילה. כבר 183 רשויות מכל הארץ נרשמו כמועמדות
לנטיעת יער אקלים והשאיפה היא לתת מענה לכמה שיותר מאלה

שיעברו את הסינון הסופי.

מספר הרשויות שייהנו מהפרויקט הזה תלוי במימון, כי כסף לא
צומח על העצים… התרומות עד כה לא מספיקות לענות על
הביקוש האדיר. היוזמה פונה עכשיו באופן טבעי לקהילה,

בקמפיין מימון המונים באתר Giveback, שיאפשר להוציא לפועל
את המטרה הגדולה של יער האקלים  להוסיף לכל תושב

ותושבת בישראל ירוק בעיניים, בשבילנו ובשביל הדורות הבאים.

לקריאה

אקולוגיה וסביבה  גיליון מיוחד בנושא פסולת
פח הזבל המשפחתי יכול להעיד רבות על בעליו. מעמד חברתיכלכלי, תזונה,

תחביבים ואפילו גיל הילדים במשפחה. האגודה הישראלית לאקולוגיה מזמינים אתכם
ואתכן לקרוא את כל תכני הגיליון המיוחד בנושא פסולת באתר החדש של כתב העת,

שהושק לאחרונה בגרסת הרצה.

לקריאה

דעת המקום עלון טבע עברי ותנועת ברקיימא
לחודש שבט תשפ"א

ברקיימא היא תנועת חברים צעירה שהוקמה על מנת לבנות גשר בין
ציונות לאקולוגיה, ודרכו לפתוח מרחבי תוכן וזהות חדשים בחברה
הישראלית. יחד עם טבע עברי ולכבוד ט"ובשבט מגישים לפניכם

אסופת מאמרים ברוח הקיימות העברית. 

לקריאה

קיימות: חזון, ערכים, יישום
מקראה זו, כמו קודמתה "מקום למחשבה" (הוצאת מרכז

השל, 2001), היא ספר פורץ דרך בשפה העברית, המביא
את החידושים האחרונים בנושא של קיימות, בתיאוריה
ובמעשה, לקורא, למחנך ולפעיל הישראלי. המקראה

מורכבת ברובה מחשיבה וכתיבה שהיא פרי ידיו של חברי
מרכז השל, ואחרים שעמלים לקידום הקיימות בארץ.

מאמרים אלה נמצאים במקומות שונים ברשת ובספריות,
ומקראה זו מכנסת אתם בין כריכות, מראה את החזון

בכוליותו, ומתרגם את הרעיונות המופשטים לכדי צעדים
לעשייה. עכשיו להאזנה אוןליין

לפרטים נוספים

מורים למען האקלים
מורים למען האקלים היא תנועה הפועלת בקרב מורים, תלמידים, הורים
והציבור הרחב בישראל, למען העלאת המודעות למשבר האקלים ולצורך

הדחוף בבלימתו.
התנועה מחנכת ומובילה לידע, העצמה ופעולה, במטרה ליצור שינוי

משמעותי באורחות החיים ושינוי המדיניות הציבורית והחינוכית למען עתיד
בר קיימא.

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

לפרטים נוספים

Scales of Water | Kate Orff and Lee
Altman | SCAPE

 הצטרפו למרכז הידע לאגני היקוות, ניהול נגר יום שני ה1/2, 20:00
ונחלים, למפגש שכולו השראה בו נכיר את אדריכלית הנוף קייט אורף מניו
יורק, ואדריכלית לי אלטמן, המובילות פרויקטים פורצי דרך בתכנון ויישום
של גישה אגנית אינטגרטיבית, כמענה לאתגרי השעה, ביניהם הצפות

ושיטפונות.

לפרטים נוספיםהוספה ליומן:

לא קודחים בפלמחים! עולים לבג"ץ!
מיקום: בית המשפט העליון, ירושלים

14:00 11:00  סיום: 08/02/2021 התחלה: 08/02/2021

בשנה האחרונה נודה לנו שמשרד האנרגיה העניק במתנה לחברת
אנרג'יאן רשיון לקידוחי גז באזור אקולוגי רגיש וייחודי 30 ק"מ מחוף

פלמחים!
הצטרפו למגמה ירוקה להפגנה במהלך הדיון בעתירה של החברה להגנת

הטבע נגד הקידוחים.

לפרטים נוספים

הוועידה השנתית לחקלאות ביודינאמית 2021
  וישכע םישחרתִמ םילקאה ייוניש  חמישיראשון, 1114 לפברואר

ואנחנו יכולים לראות את השפעתם במקומות רבים. כל אדם יכול בפנימיות
תואלקחהו עבטה םע דחיב תאז ,רצונהש ימויקה תואַדוה רסֹוח תא ןזאל

אשר הינם בעלי כוחות עמידות מסוימים גם כן. בכנס יבחן המובן הרחב של
תודבוע ורקחי .ולוכ ץראה רודכל היַח תושִי תנומת חותיפל םילקא גשומה
.םיירשפא תונורתִפב ןודנו

לפרטים נוספים

תופעת החציבה הפיראטית בישראל
15:00: מתחת לאף של כולנו שדרת ההר יום רביעי ה17.2

המרכזית של ארץ ישראל נהרסת בצורה בלתי הפיכה תוך רמיסת
אתרי מורשת, גרימת נזק אדיר לתושבים, לבעלי החיים ולמערכות
האקולוגיות .תושבים רבים סובלים יום יום מענני אבק שחודרים

לריאות, מזהמים את האוויר ומסכנים חיים.

בכנס ידברו מומחים מהתחום, ראשי ארגונים הסובלים מהתופעה
ונציגים ממשרדי הממשלה האמונים על הנושא.

לפרטים נוספים

סדרת וובינרים בנושא כלכלה עירונית
החל מדצמבר ועד סוף מרץ, עמותת מרחב מזמינה לסדרת וובינרים
במגוון נושאים העוסקים בכלכלה עירונית על פניה השונים והמגוונים.
כלכלה עירונית  היא מטריצה מורכבת ורב מימדית והעיסוק בה הוא

מערכתי ונועד לקדם את האיתנות הכלכלית של העיר, העירייה,
התושבים והעסקים המקומיים. 

לפרטים נוספים

קורס בנושא משבר האקלים: למה זה כלכך
בוער ומהו הפתרון?

מוזמנים לקורס מיוחד בנשוא משבר האקלים. המטרה של הקורס היא
להעמיק את ההיכרות עם המדע של המשבר, הפוליטיקה שעומדת
מאחוריו, ומגוון הפעולות שחברות אזרחיות ברחבי העולם מקדמות

בכדי להתמודד עם המשבר. 
פלייר ניתן לראות כאן. בכדי להגיע לאתר הקורס, בבקשה לחץ/י כאן. 

רשימה ירוקה מאוד  שפע טוב

ניוזלטר  פברואר 2021

"Curse him root and branch; many of those trees were my friends, creatures I had
known fro nut and acorn; many had voices of their own that are lost forever now. And
there are wastes of stump and brambles where once there were singing groves. I have

been idle. I have let things slip. It must stop!'
Treebeard raised himself from his bed with a jerk, stood up, and thumped his hand on
the table. The vessels of light trembled and sent up two jets of flame. There was a
flicker like green fire in his eyes and his beard stood out stiff as a great heron.

'I will stop it!' he boomed." 

 Lord of the Rings / J.R.R. Tolkien 

ט"ו בשבט הגיע ואיתו חזר אלינו הגשם. לכבוד החג, החלטנו לנסות ולהנגיש לכם את הניוזלטר החודשי בתחילת
השבוע ולא בסיומו ולהביא לכם מהמיטב של הדברים הטובים שקרו לנו בט"ו בשבט ושיבואו אלינו לטובה בחודש

הקרוב...

הזדמנות חוזרת לצפות בכנס עצים ואנשים 2021 של פורום העץמה שהתקיים בשבוע שעבר, ולקרוא את מאמרו
של ד"ר יונתן אייקנבאום, על כך שצריך לעדכן את ט"ו בשבט לעידן משבר האקלים.

קריאה נוספת מרתקת (שאיננה קשורה לט"ו בשבט) סובבת סביב אחד האיומים הסביבתיים הגדולים שהביאו
איתו הסכמי השלום עם דובאי ובחריין  ומאיימת להקים צינור אדיר מימדים להובלת נפט מהמפרץ הפרסי דרך

לחתימה על עצומה בנושא  לחצו כאן אילת לאשקלון, וגז בכיוון ההפוך 

אז, עם תפילה קטנה לסיום הסגר וחזרה מסויימת לשגרה, ועם הצלחת המחאה החזקה במצפה רמון, אנחנו
מאחלים לכם להנות מהשפע שאנחנו מביאים לכם בידיעון ועם שלל העשייה החיובית שמתרחשת.

צוות חיים וסביבה

מעורר השראה  חובה להכיר!

עושים מעשה!

חומר למחשבה

פנים רבות לתנועה הסביבתית ...

לאינדקס הארגונים המלא

טעימה קטנה לאירועים קרובים ...

ללוח האירועים המלא

קורסים והכשרות

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://youtu.be/ZCQfU873W2g
https://youtu.be/ZCQfU873W2g
https://lp.gpi.org.il/gas?utm_source=newsletter&utm_campaign=gas&utm_medium=once
https://lp.gpi.org.il/gas?utm_source=newsletter&utm_campaign=gas&utm_medium=once
https://lp.gpi.org.il/gas?utm_source=newsletter&utm_campaign=gas&utm_medium=once
https://mafish.org.il/reports-application/sea-watch/
https://mafish.org.il/reports-application/sea-watch/
https://mafish.org.il/reports-application/sea-watch/
https://www.drove.com/campaign/60102bab12652a8cf6787059
https://www.drove.com/campaign/60102bab12652a8cf6787059
https://www.drove.com/campaign/60102bab12652a8cf6787059
https://giveback.co.il/project/61766?utm_source=Sviva&utm_medium=Newsletter
https://giveback.co.il/project/61766?utm_source=Sviva&utm_medium=Newsletter
https://www.facebook.com/goodenergyinitiative/


אקדח לריאות | שירי גולן מארחת את "סגול 59" 
שיר מחאה בנושא שריפות הזבל הפיראטיות

Shiri נמאס משריפות הפסולת, אז יחד עם Golan גם לזמרת שירי גולן
Sagol סגול 59, ובשיתוף אזרחים למען אוויר נקי, היא הראפר 59

מוציאה היום אל תחנות הרדיו את השיר "אקדח לריאות", שאותו היא
גם כתבה והלחינה. השיר מתאר את אוזלת היד מצד המדינה בטיפול
בשריפות הפסולת ואת תחושות התושבים ששגרת חייהם ובריאותם

נפגעות.

לצפיה בסרטון

להכרות והאזנה

פודקאסט: סיפור ירוק  אנשים, סביבה, השראה
בכל פרק נפגוש יזמי אקולוגיה מרתקים שהובילו מאבק, הגו רעיון, חוללו שינוי,
בתחום הסביבתי. נהיה בצד של התקווה וההשראה, נתעורר כולנו לאחריות,

אכפתיות ושמירה על העולם.
פרק 1 עם חה"כ לשעבר יעל כהן פארן, פרק 2 עם יובל אלון על המאבק על

הים.

"חיות שטח"  סדרת טבע לילדים
סדרת טבע לילדים אשר צולמה ברחבי הארץ, ועוסקת בשמירת הטבע

הישראלי.
מצורף קישור לפרק על ספירת בע"ח  בארץ, כמו בעולם, נהוג לספור
בעלי חיים שונים כדי לדעת מה מצבם, האם הם מתרבים או מספרם

קטן ואיך כל זה קשור לזיהום אויר ולהתחממות כדור הארץ?

לצפיה בסרטון

לחתימה

דורשים מישראל לעצור את הגז המזהם
ולעבור לאנרגיה נקייה!

הצטרפו לקריאה של גרינפיס ישראל ושל ארגוני הסביבה!
הגיע הזמן שישראל תוביל את העולם עם מהפיכת אנרגיה חכמה,

נקייה ומתקדמת  למען האזרחים, למען הכיס של כולנו, למען
תעשיית הקלינטק הישראלי ולמען דור העתיד.

למידע נוסף והורדה

SeaWatch  מוקד לדיווח על מפגעים
ימיים

SeaWatch הוא מוקד מבוסס אפליקציה סלולרית לטיפול בדיווחי
ציבור אודות מפגעים בים התיכון ובמפרץ אילת. המוקד חותר

לייעל ולהעצים את אכיפת החוק ומניעת מפגעים בים התיכון, על
ידי הגברת מודעות הציבור ומקבלי ההחלטות לאתגרי השימור
בים והעברת תלונות על מפגעים בזמן אמת אל גורמי האכיפה.

לחתימה

לא קודחים בפלמחים
פלמחים הוא אזור הכרחי לשגשוג בתי גידול ייחודיים למינים
שחלקם בסכנת הכחדה, ובשטחים אלו נמצאו אלמוגים בני
למעלה מאלף שנה! מכיוון שבתי גידול אלו ממוקמים בים
העמוק והחשוך, יתקשו הרשויות לשקם אותם במקרה של

דליפה או כל זיהום ימי אחר, ויתכן שעקב זאת הם לא
ישתקמו לעולם.

זה הזמן להגיד לאנרג'יאן ומשרד האנרגיה שאסור לקדוח
בלב הים בקרבת אזור בעל רגישות אקולוגית ובתי גידול

חיוניים! הצטרפו אלינו וחתמו עכשיו

לומדים על הפרויקט ותומכים

תומכים בפרויקט יער האקלים!
באנו לספר לכם על פרויקט קטן שעושה דברים ענקיים!

פרויקט יער האקלים מבית יוזמת האנרגיה הטובה, מקבל
מרשויות מקומיות שטחים מוזנחים בתוך ערים ויישובים והופך

אותם ליער לטובת הסביבה ולרווחת הקהילה דרך אירועי נטיעות
בשיתוף הקהילה. כבר 183 רשויות מכל הארץ נרשמו כמועמדות
לנטיעת יער אקלים והשאיפה היא לתת מענה לכמה שיותר מאלה

שיעברו את הסינון הסופי.

מספר הרשויות שייהנו מהפרויקט הזה תלוי במימון, כי כסף לא
צומח על העצים… התרומות עד כה לא מספיקות לענות על
הביקוש האדיר. היוזמה פונה עכשיו באופן טבעי לקהילה,

בקמפיין מימון המונים באתר Giveback, שיאפשר להוציא לפועל
את המטרה הגדולה של יער האקלים  להוסיף לכל תושב

ותושבת בישראל ירוק בעיניים, בשבילנו ובשביל הדורות הבאים.

לקריאה

אקולוגיה וסביבה  גיליון מיוחד בנושא פסולת
פח הזבל המשפחתי יכול להעיד רבות על בעליו. מעמד חברתיכלכלי, תזונה,

תחביבים ואפילו גיל הילדים במשפחה. האגודה הישראלית לאקולוגיה מזמינים אתכם
ואתכן לקרוא את כל תכני הגיליון המיוחד בנושא פסולת באתר החדש של כתב העת,

שהושק לאחרונה בגרסת הרצה.

לקריאה

דעת המקום עלון טבע עברי ותנועת ברקיימא
לחודש שבט תשפ"א

ברקיימא היא תנועת חברים צעירה שהוקמה על מנת לבנות גשר בין
ציונות לאקולוגיה, ודרכו לפתוח מרחבי תוכן וזהות חדשים בחברה
הישראלית. יחד עם טבע עברי ולכבוד ט"ובשבט מגישים לפניכם

אסופת מאמרים ברוח הקיימות העברית. 

לקריאה

קיימות: חזון, ערכים, יישום
מקראה זו, כמו קודמתה "מקום למחשבה" (הוצאת מרכז

השל, 2001), היא ספר פורץ דרך בשפה העברית, המביא
את החידושים האחרונים בנושא של קיימות, בתיאוריה
ובמעשה, לקורא, למחנך ולפעיל הישראלי. המקראה

מורכבת ברובה מחשיבה וכתיבה שהיא פרי ידיו של חברי
מרכז השל, ואחרים שעמלים לקידום הקיימות בארץ.

מאמרים אלה נמצאים במקומות שונים ברשת ובספריות,
ומקראה זו מכנסת אתם בין כריכות, מראה את החזון

בכוליותו, ומתרגם את הרעיונות המופשטים לכדי צעדים
לעשייה. עכשיו להאזנה אוןליין

לפרטים נוספים

מורים למען האקלים
מורים למען האקלים היא תנועה הפועלת בקרב מורים, תלמידים, הורים
והציבור הרחב בישראל, למען העלאת המודעות למשבר האקלים ולצורך

הדחוף בבלימתו.
התנועה מחנכת ומובילה לידע, העצמה ופעולה, במטרה ליצור שינוי

משמעותי באורחות החיים ושינוי המדיניות הציבורית והחינוכית למען עתיד
בר קיימא.

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

לפרטים נוספים

Scales of Water | Kate Orff and Lee
Altman | SCAPE

 הצטרפו למרכז הידע לאגני היקוות, ניהול נגר יום שני ה1/2, 20:00
ונחלים, למפגש שכולו השראה בו נכיר את אדריכלית הנוף קייט אורף מניו
יורק, ואדריכלית לי אלטמן, המובילות פרויקטים פורצי דרך בתכנון ויישום
של גישה אגנית אינטגרטיבית, כמענה לאתגרי השעה, ביניהם הצפות

ושיטפונות.

לפרטים נוספיםהוספה ליומן:

לא קודחים בפלמחים! עולים לבג"ץ!
מיקום: בית המשפט העליון, ירושלים

14:00 11:00  סיום: 08/02/2021 התחלה: 08/02/2021

בשנה האחרונה נודה לנו שמשרד האנרגיה העניק במתנה לחברת
אנרג'יאן רשיון לקידוחי גז באזור אקולוגי רגיש וייחודי 30 ק"מ מחוף

פלמחים!
הצטרפו למגמה ירוקה להפגנה במהלך הדיון בעתירה של החברה להגנת

הטבע נגד הקידוחים.

לפרטים נוספים

הוועידה השנתית לחקלאות ביודינאמית 2021
  וישכע םישחרתִמ םילקאה ייוניש  חמישיראשון, 1114 לפברואר

ואנחנו יכולים לראות את השפעתם במקומות רבים. כל אדם יכול בפנימיות
תואלקחהו עבטה םע דחיב תאז ,רצונהש ימויקה תואַדוה רסֹוח תא ןזאל

אשר הינם בעלי כוחות עמידות מסוימים גם כן. בכנס יבחן המובן הרחב של
תודבוע ורקחי .ולוכ ץראה רודכל היַח תושִי תנומת חותיפל םילקא גשומה
.םיירשפא תונורתִפב ןודנו

לפרטים נוספים

תופעת החציבה הפיראטית בישראל
15:00: מתחת לאף של כולנו שדרת ההר יום רביעי ה17.2

המרכזית של ארץ ישראל נהרסת בצורה בלתי הפיכה תוך רמיסת
אתרי מורשת, גרימת נזק אדיר לתושבים, לבעלי החיים ולמערכות
האקולוגיות .תושבים רבים סובלים יום יום מענני אבק שחודרים

לריאות, מזהמים את האוויר ומסכנים חיים.

בכנס ידברו מומחים מהתחום, ראשי ארגונים הסובלים מהתופעה
ונציגים ממשרדי הממשלה האמונים על הנושא.

לפרטים נוספים

סדרת וובינרים בנושא כלכלה עירונית
החל מדצמבר ועד סוף מרץ, עמותת מרחב מזמינה לסדרת וובינרים
במגוון נושאים העוסקים בכלכלה עירונית על פניה השונים והמגוונים.
כלכלה עירונית  היא מטריצה מורכבת ורב מימדית והעיסוק בה הוא

מערכתי ונועד לקדם את האיתנות הכלכלית של העיר, העירייה,
התושבים והעסקים המקומיים. 

לפרטים נוספים

קורס בנושא משבר האקלים: למה זה כלכך
בוער ומהו הפתרון?

מוזמנים לקורס מיוחד בנשוא משבר האקלים. המטרה של הקורס היא
להעמיק את ההיכרות עם המדע של המשבר, הפוליטיקה שעומדת
מאחוריו, ומגוון הפעולות שחברות אזרחיות ברחבי העולם מקדמות

בכדי להתמודד עם המשבר. 
פלייר ניתן לראות כאן. בכדי להגיע לאתר הקורס, בבקשה לחץ/י כאן. 

רשימה ירוקה מאוד  שפע טוב

ניוזלטר  פברואר 2021

"Curse him root and branch; many of those trees were my friends, creatures I had
known fro nut and acorn; many had voices of their own that are lost forever now. And
there are wastes of stump and brambles where once there were singing groves. I have

been idle. I have let things slip. It must stop!'
Treebeard raised himself from his bed with a jerk, stood up, and thumped his hand on
the table. The vessels of light trembled and sent up two jets of flame. There was a
flicker like green fire in his eyes and his beard stood out stiff as a great heron.

'I will stop it!' he boomed." 

 Lord of the Rings / J.R.R. Tolkien 

ט"ו בשבט הגיע ואיתו חזר אלינו הגשם. לכבוד החג, החלטנו לנסות ולהנגיש לכם את הניוזלטר החודשי בתחילת
השבוע ולא בסיומו ולהביא לכם מהמיטב של הדברים הטובים שקרו לנו בט"ו בשבט ושיבואו אלינו לטובה בחודש

הקרוב...

הזדמנות חוזרת לצפות בכנס עצים ואנשים 2021 של פורום העץמה שהתקיים בשבוע שעבר, ולקרוא את מאמרו
של ד"ר יונתן אייקנבאום, על כך שצריך לעדכן את ט"ו בשבט לעידן משבר האקלים.

קריאה נוספת מרתקת (שאיננה קשורה לט"ו בשבט) סובבת סביב אחד האיומים הסביבתיים הגדולים שהביאו
איתו הסכמי השלום עם דובאי ובחריין  ומאיימת להקים צינור אדיר מימדים להובלת נפט מהמפרץ הפרסי דרך

לחתימה על עצומה בנושא  לחצו כאן אילת לאשקלון, וגז בכיוון ההפוך 

אז, עם תפילה קטנה לסיום הסגר וחזרה מסויימת לשגרה, ועם הצלחת המחאה החזקה במצפה רמון, אנחנו
מאחלים לכם להנות מהשפע שאנחנו מביאים לכם בידיעון ועם שלל העשייה החיובית שמתרחשת.

צוות חיים וסביבה

מעורר השראה  חובה להכיר!

עושים מעשה!

חומר למחשבה

פנים רבות לתנועה הסביבתית ...

לאינדקס הארגונים המלא

טעימה קטנה לאירועים קרובים ...

ללוח האירועים המלא

קורסים והכשרות

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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אקדח לריאות | שירי גולן מארחת את "סגול 59" 
שיר מחאה בנושא שריפות הזבל הפיראטיות

Shiri נמאס משריפות הפסולת, אז יחד עם Golan גם לזמרת שירי גולן
Sagol סגול 59, ובשיתוף אזרחים למען אוויר נקי, היא הראפר 59

מוציאה היום אל תחנות הרדיו את השיר "אקדח לריאות", שאותו היא
גם כתבה והלחינה. השיר מתאר את אוזלת היד מצד המדינה בטיפול
בשריפות הפסולת ואת תחושות התושבים ששגרת חייהם ובריאותם

נפגעות.

לצפיה בסרטון

להכרות והאזנה

פודקאסט: סיפור ירוק  אנשים, סביבה, השראה
בכל פרק נפגוש יזמי אקולוגיה מרתקים שהובילו מאבק, הגו רעיון, חוללו שינוי,
בתחום הסביבתי. נהיה בצד של התקווה וההשראה, נתעורר כולנו לאחריות,

אכפתיות ושמירה על העולם.
פרק 1 עם חה"כ לשעבר יעל כהן פארן, פרק 2 עם יובל אלון על המאבק על

הים.

"חיות שטח"  סדרת טבע לילדים
סדרת טבע לילדים אשר צולמה ברחבי הארץ, ועוסקת בשמירת הטבע

הישראלי.
מצורף קישור לפרק על ספירת בע"ח  בארץ, כמו בעולם, נהוג לספור
בעלי חיים שונים כדי לדעת מה מצבם, האם הם מתרבים או מספרם

קטן ואיך כל זה קשור לזיהום אויר ולהתחממות כדור הארץ?

לצפיה בסרטון

לחתימה

דורשים מישראל לעצור את הגז המזהם
ולעבור לאנרגיה נקייה!

הצטרפו לקריאה של גרינפיס ישראל ושל ארגוני הסביבה!
הגיע הזמן שישראל תוביל את העולם עם מהפיכת אנרגיה חכמה,

נקייה ומתקדמת  למען האזרחים, למען הכיס של כולנו, למען
תעשיית הקלינטק הישראלי ולמען דור העתיד.

למידע נוסף והורדה

SeaWatch  מוקד לדיווח על מפגעים
ימיים

SeaWatch הוא מוקד מבוסס אפליקציה סלולרית לטיפול בדיווחי
ציבור אודות מפגעים בים התיכון ובמפרץ אילת. המוקד חותר

לייעל ולהעצים את אכיפת החוק ומניעת מפגעים בים התיכון, על
ידי הגברת מודעות הציבור ומקבלי ההחלטות לאתגרי השימור
בים והעברת תלונות על מפגעים בזמן אמת אל גורמי האכיפה.

לחתימה

לא קודחים בפלמחים
פלמחים הוא אזור הכרחי לשגשוג בתי גידול ייחודיים למינים
שחלקם בסכנת הכחדה, ובשטחים אלו נמצאו אלמוגים בני
למעלה מאלף שנה! מכיוון שבתי גידול אלו ממוקמים בים
העמוק והחשוך, יתקשו הרשויות לשקם אותם במקרה של

דליפה או כל זיהום ימי אחר, ויתכן שעקב זאת הם לא
ישתקמו לעולם.

זה הזמן להגיד לאנרג'יאן ומשרד האנרגיה שאסור לקדוח
בלב הים בקרבת אזור בעל רגישות אקולוגית ובתי גידול

חיוניים! הצטרפו אלינו וחתמו עכשיו

לומדים על הפרויקט ותומכים

תומכים בפרויקט יער האקלים!
באנו לספר לכם על פרויקט קטן שעושה דברים ענקיים!

פרויקט יער האקלים מבית יוזמת האנרגיה הטובה, מקבל
מרשויות מקומיות שטחים מוזנחים בתוך ערים ויישובים והופך

אותם ליער לטובת הסביבה ולרווחת הקהילה דרך אירועי נטיעות
בשיתוף הקהילה. כבר 183 רשויות מכל הארץ נרשמו כמועמדות
לנטיעת יער אקלים והשאיפה היא לתת מענה לכמה שיותר מאלה

שיעברו את הסינון הסופי.

מספר הרשויות שייהנו מהפרויקט הזה תלוי במימון, כי כסף לא
צומח על העצים… התרומות עד כה לא מספיקות לענות על
הביקוש האדיר. היוזמה פונה עכשיו באופן טבעי לקהילה,

בקמפיין מימון המונים באתר Giveback, שיאפשר להוציא לפועל
את המטרה הגדולה של יער האקלים  להוסיף לכל תושב

ותושבת בישראל ירוק בעיניים, בשבילנו ובשביל הדורות הבאים.

לקריאה

אקולוגיה וסביבה  גיליון מיוחד בנושא פסולת
פח הזבל המשפחתי יכול להעיד רבות על בעליו. מעמד חברתיכלכלי, תזונה,

תחביבים ואפילו גיל הילדים במשפחה. האגודה הישראלית לאקולוגיה מזמינים אתכם
ואתכן לקרוא את כל תכני הגיליון המיוחד בנושא פסולת באתר החדש של כתב העת,

שהושק לאחרונה בגרסת הרצה.

לקריאה

דעת המקום עלון טבע עברי ותנועת ברקיימא
לחודש שבט תשפ"א

ברקיימא היא תנועת חברים צעירה שהוקמה על מנת לבנות גשר בין
ציונות לאקולוגיה, ודרכו לפתוח מרחבי תוכן וזהות חדשים בחברה
הישראלית. יחד עם טבע עברי ולכבוד ט"ובשבט מגישים לפניכם

אסופת מאמרים ברוח הקיימות העברית. 

לקריאה

קיימות: חזון, ערכים, יישום
מקראה זו, כמו קודמתה "מקום למחשבה" (הוצאת מרכז

השל, 2001), היא ספר פורץ דרך בשפה העברית, המביא
את החידושים האחרונים בנושא של קיימות, בתיאוריה
ובמעשה, לקורא, למחנך ולפעיל הישראלי. המקראה

מורכבת ברובה מחשיבה וכתיבה שהיא פרי ידיו של חברי
מרכז השל, ואחרים שעמלים לקידום הקיימות בארץ.

מאמרים אלה נמצאים במקומות שונים ברשת ובספריות,
ומקראה זו מכנסת אתם בין כריכות, מראה את החזון

בכוליותו, ומתרגם את הרעיונות המופשטים לכדי צעדים
לעשייה. עכשיו להאזנה אוןליין

לפרטים נוספים

מורים למען האקלים
מורים למען האקלים היא תנועה הפועלת בקרב מורים, תלמידים, הורים
והציבור הרחב בישראל, למען העלאת המודעות למשבר האקלים ולצורך

הדחוף בבלימתו.
התנועה מחנכת ומובילה לידע, העצמה ופעולה, במטרה ליצור שינוי

משמעותי באורחות החיים ושינוי המדיניות הציבורית והחינוכית למען עתיד
בר קיימא.

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

לפרטים נוספים

Scales of Water | Kate Orff and Lee
Altman | SCAPE

 הצטרפו למרכז הידע לאגני היקוות, ניהול נגר יום שני ה1/2, 20:00
ונחלים, למפגש שכולו השראה בו נכיר את אדריכלית הנוף קייט אורף מניו
יורק, ואדריכלית לי אלטמן, המובילות פרויקטים פורצי דרך בתכנון ויישום
של גישה אגנית אינטגרטיבית, כמענה לאתגרי השעה, ביניהם הצפות

ושיטפונות.

לפרטים נוספיםהוספה ליומן:

לא קודחים בפלמחים! עולים לבג"ץ!
מיקום: בית המשפט העליון, ירושלים

14:00 11:00  סיום: 08/02/2021 התחלה: 08/02/2021

בשנה האחרונה נודה לנו שמשרד האנרגיה העניק במתנה לחברת
אנרג'יאן רשיון לקידוחי גז באזור אקולוגי רגיש וייחודי 30 ק"מ מחוף

פלמחים!
הצטרפו למגמה ירוקה להפגנה במהלך הדיון בעתירה של החברה להגנת

הטבע נגד הקידוחים.

לפרטים נוספים

הוועידה השנתית לחקלאות ביודינאמית 2021
  וישכע םישחרתִמ םילקאה ייוניש  חמישיראשון, 1114 לפברואר

ואנחנו יכולים לראות את השפעתם במקומות רבים. כל אדם יכול בפנימיות
תואלקחהו עבטה םע דחיב תאז ,רצונהש ימויקה תואַדוה רסֹוח תא ןזאל

אשר הינם בעלי כוחות עמידות מסוימים גם כן. בכנס יבחן המובן הרחב של
תודבוע ורקחי .ולוכ ץראה רודכל היַח תושִי תנומת חותיפל םילקא גשומה
.םיירשפא תונורתִפב ןודנו

לפרטים נוספים

תופעת החציבה הפיראטית בישראל
15:00: מתחת לאף של כולנו שדרת ההר יום רביעי ה17.2

המרכזית של ארץ ישראל נהרסת בצורה בלתי הפיכה תוך רמיסת
אתרי מורשת, גרימת נזק אדיר לתושבים, לבעלי החיים ולמערכות
האקולוגיות .תושבים רבים סובלים יום יום מענני אבק שחודרים

לריאות, מזהמים את האוויר ומסכנים חיים.

בכנס ידברו מומחים מהתחום, ראשי ארגונים הסובלים מהתופעה
ונציגים ממשרדי הממשלה האמונים על הנושא.

לפרטים נוספים

סדרת וובינרים בנושא כלכלה עירונית
החל מדצמבר ועד סוף מרץ, עמותת מרחב מזמינה לסדרת וובינרים
במגוון נושאים העוסקים בכלכלה עירונית על פניה השונים והמגוונים.
כלכלה עירונית  היא מטריצה מורכבת ורב מימדית והעיסוק בה הוא

מערכתי ונועד לקדם את האיתנות הכלכלית של העיר, העירייה,
התושבים והעסקים המקומיים. 

לפרטים נוספים

קורס בנושא משבר האקלים: למה זה כלכך
בוער ומהו הפתרון?

מוזמנים לקורס מיוחד בנשוא משבר האקלים. המטרה של הקורס היא
להעמיק את ההיכרות עם המדע של המשבר, הפוליטיקה שעומדת
מאחוריו, ומגוון הפעולות שחברות אזרחיות ברחבי העולם מקדמות

בכדי להתמודד עם המשבר. 
פלייר ניתן לראות כאן. בכדי להגיע לאתר הקורס, בבקשה לחץ/י כאן. 

רשימה ירוקה מאוד  שפע טוב

ניוזלטר  פברואר 2021

"Curse him root and branch; many of those trees were my friends, creatures I had
known fro nut and acorn; many had voices of their own that are lost forever now. And
there are wastes of stump and brambles where once there were singing groves. I have

been idle. I have let things slip. It must stop!'
Treebeard raised himself from his bed with a jerk, stood up, and thumped his hand on
the table. The vessels of light trembled and sent up two jets of flame. There was a
flicker like green fire in his eyes and his beard stood out stiff as a great heron.

'I will stop it!' he boomed." 

 Lord of the Rings / J.R.R. Tolkien 

ט"ו בשבט הגיע ואיתו חזר אלינו הגשם. לכבוד החג, החלטנו לנסות ולהנגיש לכם את הניוזלטר החודשי בתחילת
השבוע ולא בסיומו ולהביא לכם מהמיטב של הדברים הטובים שקרו לנו בט"ו בשבט ושיבואו אלינו לטובה בחודש

הקרוב...

הזדמנות חוזרת לצפות בכנס עצים ואנשים 2021 של פורום העץמה שהתקיים בשבוע שעבר, ולקרוא את מאמרו
של ד"ר יונתן אייקנבאום, על כך שצריך לעדכן את ט"ו בשבט לעידן משבר האקלים.

קריאה נוספת מרתקת (שאיננה קשורה לט"ו בשבט) סובבת סביב אחד האיומים הסביבתיים הגדולים שהביאו
איתו הסכמי השלום עם דובאי ובחריין  ומאיימת להקים צינור אדיר מימדים להובלת נפט מהמפרץ הפרסי דרך

לחתימה על עצומה בנושא  לחצו כאן אילת לאשקלון, וגז בכיוון ההפוך 

אז, עם תפילה קטנה לסיום הסגר וחזרה מסויימת לשגרה, ועם הצלחת המחאה החזקה במצפה רמון, אנחנו
מאחלים לכם להנות מהשפע שאנחנו מביאים לכם בידיעון ועם שלל העשייה החיובית שמתרחשת.

צוות חיים וסביבה

מעורר השראה  חובה להכיר!

עושים מעשה!

חומר למחשבה

פנים רבות לתנועה הסביבתית ...

לאינדקס הארגונים המלא

טעימה קטנה לאירועים קרובים ...

ללוח האירועים המלא

קורסים והכשרות

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://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0uf-2grzIvGddHAf3mkNlaQ0-mkQ_6U25r
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0uf-2grzIvGddHAf3mkNlaQ0-mkQ_6U25r
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0uf-2grzIvGddHAf3mkNlaQ0-mkQ_6U25r
https://maps.google.com/maps?q=בית+המשפט+העליון%2C+ירושלים&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://maps.google.com/maps?q=בית+המשפט+העליון%2C+ירושלים&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://www.facebook.com/events/1110329542816005/?acontext=%7B%22source%22%3A%2229%22%2C%22ref_notif_type%22%3A%22event_calendar_create%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D&notif_id=1611745955213915&notif_t=event_calendar_create&ref=notif
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=לא+קודחים+בפלמחים!+עולים+לבג%22ץ!&dates=20210208T110000/20210208T140000&details=%3Cdiv%3E%3Cspan%3Eבשנה+האחרונה+נודה+לנו+שמשרד+האנרגיה+העניק+במתנה+לחברת+אנרג%26%2339%3Bיאן+רשיון+לקידוחי+גז+באזור+אקולוגי+רגיש+וייחודי+%3Cspan+style%3D%22direction%3Altr%3B%22%3E30%3C%2Fspan%3E+ק%26quot%3Bמ+מחוף+פלמחים!%3C%2Fspan%3E%3Cbr%3Eהצטרפו+למגמה+ירוקה+להפגנה+במהלך+הדיון+בעתירה+של+החברה+להגנת+הטבע+נגד+הקידוחים.%3Cbr%3E%3Cbr%3E%3C%2Fdiv%3E&location=בית+המשפט+העליון%2C+ירושלים&details=%3Cdiv%3E%3Cspan%3Eבשנה+האחרונה+נודה+לנו+שמשרד+האנרגיה+העניק+במתנה+לחברת+אנרג%26%2339%3Bיאן+רשיון+לקידוחי+גז+באזור+אקולוגי+רגיש+וייחודי+%3Cspan+style%3D%22direction%3Altr%3B%22%3E30%3C%2Fspan%3E+ק%26quot%3Bמ+מחוף+פלמחים!%3C%2Fspan%3E%3Cbr%3Eהצטרפו+למגמה+ירוקה+להפגנה+במהלך+הדיון+בעתירה+של+החברה+להגנת+הטבע+נגד+הקידוחים.%3Cbr%3E%3Cbr%3E%3C%2Fdiv%3E
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=לא+קודחים+בפלמחים!+עולים+לבג%22ץ!&DUR=0300&DESC=%3Cdiv%3E%3Cspan%3Eבשנה+האחרונה+נודה+לנו+שמשרד+האנרגיה+העניק+במתנה+לחברת+אנרג%26%2339%3Bיאן+רשיון+לקידוחי+גז+באזור+אקולוגי+רגיש+וייחודי+%3Cspan+style%3D%22direction%3Altr%3B%22%3E30%3C%2Fspan%3E+ק%26quot%3Bמ+מחוף+פלמחים!%3C%2Fspan%3E%3Cbr%3Eהצטרפו+למגמה+ירוקה+להפגנה+במהלך+הדיון+בעתירה+של+החברה+להגנת+הטבע+נגד+הקידוחים.%3Cbr%3E%3Cbr%3E%3C%2Fdiv%3E&in_loc=בית+המשפט+העליון%2C+ירושלים&st=20210208T110000&et=20210208T140000
https://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=CaxMCgsCKE4wozqyhcnjg4EIbfBbtf0mQ3imqkQE4vljvqm7YVSOG2PnK27R5xM2noc7xPUst77ZwkDQ1FZXANqwi9rkwK6NhYASxQwf2LRAwKXwDC%2FTpsb1PNOc0dUiGQB4UA9raR5GDCUQwZlm7d1DiX9NAsMeUk01sIEwcuH64IsXL2vz7eaM83pVyx7MIeBWxFURF3MQbjQIqBgQ5c7oQZfvuutxdqwn1IJNBiBrM0N4QQHf90%2FNl%2BR2yTGWBGklff3%2BXNTutWow%2FoVkanD3pDToRQfCaZ5OwbsFb3ReeU1pjq4W9EtiJxoTuJQe8rVOfTe5bhBCHJHf%2BwV%2FI50uGaRtIdlddamGJW2ETVlBrS5J5wq6pi%2FhWhKynCiQARFA2N%2F7HnHiDfjkpK5ObwVD8puFZe1ZrNobjbH87ZNKLBXAY0nNzWsHFlTODyAFk%2FG2co4iCxM4bVF%2FSn2fesw6yvi0u2nAO23%2BzPtUkOYr76ktFUuuyWpGkP%2BUxssfjYbbpPq%2FhfbFA3fytmkDqJ%2F3EMcCSdx%2FoYxkQyPPUEXhTx7foQco%2FHiOYL9x%2FBBuwbATJFzGJFDw%3D
https://www.facebook.com/events/1110329542816005/?acontext=%7B%22source%22%3A%2229%22%2C%22ref_notif_type%22%3A%22event_calendar_create%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D&notif_id=1611745955213915&notif_t=event_calendar_create&ref=notif
https://www.adama-biodynamics.com/con2021?utm_campaign=ad8a5c79-b561-4427-b9ed-f860590b6c9c&utm_source=so&utm_medium=mail&cid=88087d79-bd75-4c92-91a1-c5218fd0f1eb
https://www.adama-biodynamics.com/con2021?utm_campaign=ad8a5c79-b561-4427-b9ed-f860590b6c9c&utm_source=so&utm_medium=mail&cid=88087d79-bd75-4c92-91a1-c5218fd0f1eb
https://www.adama-biodynamics.com/con2021?utm_campaign=ad8a5c79-b561-4427-b9ed-f860590b6c9c&utm_source=so&utm_medium=mail&cid=88087d79-bd75-4c92-91a1-c5218fd0f1eb
https://greenis.vp4.me/kenesmahzevot?cs=facebook
https://greenis.vp4.me/kenesmahzevot?cs=facebook
https://greenis.vp4.me/kenesmahzevot?cs=facebook
https://www.sviva.net/calendar/
https://www.drove.com/campaign/5fc66609e7eaa90001125e8f?utm_source=droveNewsletter&utm_campaign=5fd8646fdb31e90c3bb479e8
https://www.drove.com/campaign/5fc66609e7eaa90001125e8f?utm_source=droveNewsletter&utm_campaign=5fd8646fdb31e90c3bb479e8
https://www.drove.com/campaign/5fc66609e7eaa90001125e8f?utm_source=droveNewsletter&utm_campaign=5fd8646fdb31e90c3bb479e8


אקדח לריאות | שירי גולן מארחת את "סגול 59" 
שיר מחאה בנושא שריפות הזבל הפיראטיות

Shiri נמאס משריפות הפסולת, אז יחד עם Golan גם לזמרת שירי גולן
Sagol סגול 59, ובשיתוף אזרחים למען אוויר נקי, היא הראפר 59

מוציאה היום אל תחנות הרדיו את השיר "אקדח לריאות", שאותו היא
גם כתבה והלחינה. השיר מתאר את אוזלת היד מצד המדינה בטיפול
בשריפות הפסולת ואת תחושות התושבים ששגרת חייהם ובריאותם

נפגעות.

לצפיה בסרטון

להכרות והאזנה

פודקאסט: סיפור ירוק  אנשים, סביבה, השראה
בכל פרק נפגוש יזמי אקולוגיה מרתקים שהובילו מאבק, הגו רעיון, חוללו שינוי,
בתחום הסביבתי. נהיה בצד של התקווה וההשראה, נתעורר כולנו לאחריות,

אכפתיות ושמירה על העולם.
פרק 1 עם חה"כ לשעבר יעל כהן פארן, פרק 2 עם יובל אלון על המאבק על

הים.

"חיות שטח"  סדרת טבע לילדים
סדרת טבע לילדים אשר צולמה ברחבי הארץ, ועוסקת בשמירת הטבע

הישראלי.
מצורף קישור לפרק על ספירת בע"ח  בארץ, כמו בעולם, נהוג לספור
בעלי חיים שונים כדי לדעת מה מצבם, האם הם מתרבים או מספרם

קטן ואיך כל זה קשור לזיהום אויר ולהתחממות כדור הארץ?

לצפיה בסרטון

לחתימה

דורשים מישראל לעצור את הגז המזהם
ולעבור לאנרגיה נקייה!

הצטרפו לקריאה של גרינפיס ישראל ושל ארגוני הסביבה!
הגיע הזמן שישראל תוביל את העולם עם מהפיכת אנרגיה חכמה,

נקייה ומתקדמת  למען האזרחים, למען הכיס של כולנו, למען
תעשיית הקלינטק הישראלי ולמען דור העתיד.

למידע נוסף והורדה

SeaWatch  מוקד לדיווח על מפגעים
ימיים

SeaWatch הוא מוקד מבוסס אפליקציה סלולרית לטיפול בדיווחי
ציבור אודות מפגעים בים התיכון ובמפרץ אילת. המוקד חותר

לייעל ולהעצים את אכיפת החוק ומניעת מפגעים בים התיכון, על
ידי הגברת מודעות הציבור ומקבלי ההחלטות לאתגרי השימור
בים והעברת תלונות על מפגעים בזמן אמת אל גורמי האכיפה.

לחתימה

לא קודחים בפלמחים
פלמחים הוא אזור הכרחי לשגשוג בתי גידול ייחודיים למינים
שחלקם בסכנת הכחדה, ובשטחים אלו נמצאו אלמוגים בני
למעלה מאלף שנה! מכיוון שבתי גידול אלו ממוקמים בים
העמוק והחשוך, יתקשו הרשויות לשקם אותם במקרה של

דליפה או כל זיהום ימי אחר, ויתכן שעקב זאת הם לא
ישתקמו לעולם.

זה הזמן להגיד לאנרג'יאן ומשרד האנרגיה שאסור לקדוח
בלב הים בקרבת אזור בעל רגישות אקולוגית ובתי גידול

חיוניים! הצטרפו אלינו וחתמו עכשיו

לומדים על הפרויקט ותומכים

תומכים בפרויקט יער האקלים!
באנו לספר לכם על פרויקט קטן שעושה דברים ענקיים!

פרויקט יער האקלים מבית יוזמת האנרגיה הטובה, מקבל
מרשויות מקומיות שטחים מוזנחים בתוך ערים ויישובים והופך

אותם ליער לטובת הסביבה ולרווחת הקהילה דרך אירועי נטיעות
בשיתוף הקהילה. כבר 183 רשויות מכל הארץ נרשמו כמועמדות
לנטיעת יער אקלים והשאיפה היא לתת מענה לכמה שיותר מאלה

שיעברו את הסינון הסופי.

מספר הרשויות שייהנו מהפרויקט הזה תלוי במימון, כי כסף לא
צומח על העצים… התרומות עד כה לא מספיקות לענות על
הביקוש האדיר. היוזמה פונה עכשיו באופן טבעי לקהילה,

בקמפיין מימון המונים באתר Giveback, שיאפשר להוציא לפועל
את המטרה הגדולה של יער האקלים  להוסיף לכל תושב

ותושבת בישראל ירוק בעיניים, בשבילנו ובשביל הדורות הבאים.

לקריאה

אקולוגיה וסביבה  גיליון מיוחד בנושא פסולת
פח הזבל המשפחתי יכול להעיד רבות על בעליו. מעמד חברתיכלכלי, תזונה,

תחביבים ואפילו גיל הילדים במשפחה. האגודה הישראלית לאקולוגיה מזמינים אתכם
ואתכן לקרוא את כל תכני הגיליון המיוחד בנושא פסולת באתר החדש של כתב העת,

שהושק לאחרונה בגרסת הרצה.

לקריאה

דעת המקום עלון טבע עברי ותנועת ברקיימא
לחודש שבט תשפ"א

ברקיימא היא תנועת חברים צעירה שהוקמה על מנת לבנות גשר בין
ציונות לאקולוגיה, ודרכו לפתוח מרחבי תוכן וזהות חדשים בחברה
הישראלית. יחד עם טבע עברי ולכבוד ט"ובשבט מגישים לפניכם

אסופת מאמרים ברוח הקיימות העברית. 

לקריאה

קיימות: חזון, ערכים, יישום
מקראה זו, כמו קודמתה "מקום למחשבה" (הוצאת מרכז

השל, 2001), היא ספר פורץ דרך בשפה העברית, המביא
את החידושים האחרונים בנושא של קיימות, בתיאוריה
ובמעשה, לקורא, למחנך ולפעיל הישראלי. המקראה

מורכבת ברובה מחשיבה וכתיבה שהיא פרי ידיו של חברי
מרכז השל, ואחרים שעמלים לקידום הקיימות בארץ.

מאמרים אלה נמצאים במקומות שונים ברשת ובספריות,
ומקראה זו מכנסת אתם בין כריכות, מראה את החזון

בכוליותו, ומתרגם את הרעיונות המופשטים לכדי צעדים
לעשייה. עכשיו להאזנה אוןליין

לפרטים נוספים

מורים למען האקלים
מורים למען האקלים היא תנועה הפועלת בקרב מורים, תלמידים, הורים
והציבור הרחב בישראל, למען העלאת המודעות למשבר האקלים ולצורך

הדחוף בבלימתו.
התנועה מחנכת ומובילה לידע, העצמה ופעולה, במטרה ליצור שינוי

משמעותי באורחות החיים ושינוי המדיניות הציבורית והחינוכית למען עתיד
בר קיימא.

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

לפרטים נוספים

Scales of Water | Kate Orff and Lee
Altman | SCAPE

 הצטרפו למרכז הידע לאגני היקוות, ניהול נגר יום שני ה1/2, 20:00
ונחלים, למפגש שכולו השראה בו נכיר את אדריכלית הנוף קייט אורף מניו
יורק, ואדריכלית לי אלטמן, המובילות פרויקטים פורצי דרך בתכנון ויישום
של גישה אגנית אינטגרטיבית, כמענה לאתגרי השעה, ביניהם הצפות

ושיטפונות.

לפרטים נוספיםהוספה ליומן:

לא קודחים בפלמחים! עולים לבג"ץ!
מיקום: בית המשפט העליון, ירושלים

14:00 11:00  סיום: 08/02/2021 התחלה: 08/02/2021

בשנה האחרונה נודה לנו שמשרד האנרגיה העניק במתנה לחברת
אנרג'יאן רשיון לקידוחי גז באזור אקולוגי רגיש וייחודי 30 ק"מ מחוף

פלמחים!
הצטרפו למגמה ירוקה להפגנה במהלך הדיון בעתירה של החברה להגנת

הטבע נגד הקידוחים.

לפרטים נוספים

הוועידה השנתית לחקלאות ביודינאמית 2021
  וישכע םישחרתִמ םילקאה ייוניש  חמישיראשון, 1114 לפברואר

ואנחנו יכולים לראות את השפעתם במקומות רבים. כל אדם יכול בפנימיות
תואלקחהו עבטה םע דחיב תאז ,רצונהש ימויקה תואַדוה רסֹוח תא ןזאל

אשר הינם בעלי כוחות עמידות מסוימים גם כן. בכנס יבחן המובן הרחב של
תודבוע ורקחי .ולוכ ץראה רודכל היַח תושִי תנומת חותיפל םילקא גשומה
.םיירשפא תונורתִפב ןודנו

לפרטים נוספים

תופעת החציבה הפיראטית בישראל
15:00: מתחת לאף של כולנו שדרת ההר יום רביעי ה17.2

המרכזית של ארץ ישראל נהרסת בצורה בלתי הפיכה תוך רמיסת
אתרי מורשת, גרימת נזק אדיר לתושבים, לבעלי החיים ולמערכות
האקולוגיות .תושבים רבים סובלים יום יום מענני אבק שחודרים

לריאות, מזהמים את האוויר ומסכנים חיים.

בכנס ידברו מומחים מהתחום, ראשי ארגונים הסובלים מהתופעה
ונציגים ממשרדי הממשלה האמונים על הנושא.

לפרטים נוספים

סדרת וובינרים בנושא כלכלה עירונית
החל מדצמבר ועד סוף מרץ, עמותת מרחב מזמינה לסדרת וובינרים
במגוון נושאים העוסקים בכלכלה עירונית על פניה השונים והמגוונים.
כלכלה עירונית  היא מטריצה מורכבת ורב מימדית והעיסוק בה הוא

מערכתי ונועד לקדם את האיתנות הכלכלית של העיר, העירייה,
התושבים והעסקים המקומיים. 

לפרטים נוספים

קורס בנושא משבר האקלים: למה זה כלכך
בוער ומהו הפתרון?

מוזמנים לקורס מיוחד בנשוא משבר האקלים. המטרה של הקורס היא
להעמיק את ההיכרות עם המדע של המשבר, הפוליטיקה שעומדת
מאחוריו, ומגוון הפעולות שחברות אזרחיות ברחבי העולם מקדמות

בכדי להתמודד עם המשבר. 
פלייר ניתן לראות כאן. בכדי להגיע לאתר הקורס, בבקשה לחץ/י כאן. 

רשימה ירוקה מאוד  שפע טוב

ניוזלטר  פברואר 2021

"Curse him root and branch; many of those trees were my friends, creatures I had
known fro nut and acorn; many had voices of their own that are lost forever now. And
there are wastes of stump and brambles where once there were singing groves. I have

been idle. I have let things slip. It must stop!'
Treebeard raised himself from his bed with a jerk, stood up, and thumped his hand on
the table. The vessels of light trembled and sent up two jets of flame. There was a
flicker like green fire in his eyes and his beard stood out stiff as a great heron.

'I will stop it!' he boomed." 

 Lord of the Rings / J.R.R. Tolkien 

ט"ו בשבט הגיע ואיתו חזר אלינו הגשם. לכבוד החג, החלטנו לנסות ולהנגיש לכם את הניוזלטר החודשי בתחילת
השבוע ולא בסיומו ולהביא לכם מהמיטב של הדברים הטובים שקרו לנו בט"ו בשבט ושיבואו אלינו לטובה בחודש

הקרוב...

הזדמנות חוזרת לצפות בכנס עצים ואנשים 2021 של פורום העץמה שהתקיים בשבוע שעבר, ולקרוא את מאמרו
של ד"ר יונתן אייקנבאום, על כך שצריך לעדכן את ט"ו בשבט לעידן משבר האקלים.

קריאה נוספת מרתקת (שאיננה קשורה לט"ו בשבט) סובבת סביב אחד האיומים הסביבתיים הגדולים שהביאו
איתו הסכמי השלום עם דובאי ובחריין  ומאיימת להקים צינור אדיר מימדים להובלת נפט מהמפרץ הפרסי דרך

לחתימה על עצומה בנושא  לחצו כאן אילת לאשקלון, וגז בכיוון ההפוך 

אז, עם תפילה קטנה לסיום הסגר וחזרה מסויימת לשגרה, ועם הצלחת המחאה החזקה במצפה רמון, אנחנו
מאחלים לכם להנות מהשפע שאנחנו מביאים לכם בידיעון ועם שלל העשייה החיובית שמתרחשת.

צוות חיים וסביבה

מעורר השראה  חובה להכיר!

עושים מעשה!

חומר למחשבה

פנים רבות לתנועה הסביבתית ...

לאינדקס הארגונים המלא

טעימה קטנה לאירועים קרובים ...

ללוח האירועים המלא

קורסים והכשרות

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://drive.google.com/file/d/1X8kpoQS5T5fB8PihvVQ-sDlPYp-0pj2R/view
https://drive.google.com/file/d/1X8kpoQS5T5fB8PihvVQ-sDlPYp-0pj2R/view
https://drive.google.com/file/d/1X8kpoQS5T5fB8PihvVQ-sDlPYp-0pj2R/view?usp=sharing
https://lp.vp4.me/cti7
https://drive.google.com/file/d/1X8kpoQS5T5fB8PihvVQ-sDlPYp-0pj2R/view
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/

