
לחתימה

מצילים את מפרץ חיפה
המאבק על עתיד מפרץ חיפה: ועדת המנכ"לים המקצועית
בנושא קידום מפרץ חיפה פירסמה את מסקנותיה לבחינת

הממשלה  ובראשן ההמלצה להפסיק את הפעילות
הפטרוכימית במפרץ חיפה. 

לקראת הדיון בממשלה הציבור הרחב מוזמן להגיש הערות
והתייחסויות על מסקנות הוועדה ולדרוש מועד פינוי מוקדם

ככל האפשר.

להצטרפות

מצטרפים לברית החירום העולמית
הברית הגלובלית לשעת חירום היא קואליציה גלובלית שנוצרה
כדי להעלות מודעות ולגייס משאבים לתמיכה בתושבים הילידים

של האמזונס שהושפעו בצורה קשה בתקופת הקורונה, ונמצאים
בסכנת אובדן הבית והחיים.

קהילות הילידים ממלאות תפקיד חיוני בשמירה על הטבע וטיפוחו
לדורות הבאים. היוזמה באה בכדי לסייע לילידים באמזונס

באמצעות קמפיינים מסונכרנים, ביטוי, תמיכה מחקרית וגיוס
תרומות.

להצטרפות

מפסיקים את השותפות בהריסת יערות
הגשם

, מצטרפים לדרישה של גרינפיס בהמשך לתחקיר בגלובס
ישראלמיבואני הבשר ורשתות שיווק המזון ובראשן הגדולה שבהן

שופרסל, לאמץ מדיניות שמגנה על יערות העד ולנקות את
שרשראות האספקה של מוצריהם.

לקריאה

המחיר האמיתי של הכול
יוזמה צרכנית הולנדית רוצה להציג בפני הלקוחות את העלות המלאה
של המוצרים והשירותים שהם רוכשים. אין ספק שזה קצת ייקר לנו

את השופינג, אבל זה גם יכול לגרום לשינוי אמיתי בדרך שבה אנחנו
מקבלים החלטות כצרכנים. מאמר מאת שמרי כהן באתר זווית.

לקריאה

יוצרים שינוי סביבתי
הביאנלה לאמנות בהלסינקי שתיפתח ביוני 2021 התחייבה להיות ניטרלית

מבחינה פחמנית ואחראית מבחינה אקולוגית. מה שאר עולם האמנות –
ומוסדות התרבות בישראל – יכולים ללמוד מהמהלך הזה?

כתבה מאת אמנון דירקטור באתר זווית

לפרטים

ספרי ילדים סביבתיים מומלצים
שני ספרי ילדים מומלצים של הסופרת אורית בראון אגמי. האחד "העולם,

האדם וקורונה גם", בו האדם מזהם והורס את העולם והעולם מלמד אותו לקח
עם הקורונה. הספר השני  "אביתר הפרפר" מתאר את תהליך ההאבקה של
פרחים, החשיבות של פרפרים בתהליך זה וכיצד שומרים הפרפרים על הטבע

בכלל והטבע העירוני בפרט. 

לאפליקציה

אריה הדורבן ילמד את הילדים שלכם לשמור על
הטבע

החברה להגנת הטבע השיקה משחק לימודי בסלולר לילדים המשלב סרטונים
לעידוד שמירה על הטבע והנקיון, בכיכובו של אריה הדורבן. הלומדה מיועדת

לילדים וילדות צעירים (גילאי 510), בעצמם או עם ההורים, והיא כוללת
הסברים, שאלות וסרטונים קצרים.

לפרטים נוספים

מנקים את מפרץ חיפה
מנקים את מפרץ חיפה הוקמה ביוני 2014 מיד לאחר ההפגנה

הגדולה שאורגנה בלב המפרץ, במטרה לאפשר שיח והפצת ידע
חיוני למאבק לניקיון מפרץ חיפה מחומרים מזהמים ומסוכנים.

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

לכתוב לנו.

לפרטים נוספים

Urban Resilience in an Era of
Climate Change

Europe  עמותת  יום רביעי, ה5 במאי, 17:00 (בזום)
Israel Network וקרן האנס סיידל שמחים להזמין אתכם לכנס

אירופיישראלי ייחודי ווירטואלי לציון יום כדור הארץ. האירוע
יתמקד במחוייבויות האיחוד האירופי וישראל לשמירה על הסביבה

ונקיטת פעולות להתנהלות נכונה עם שינויי האקלים הגוברים
במרחב העירוני.

לפרטים נוספים

קרבה שנת השבע  כנס שמיטה
ישראלית

החל מיום ראשון ה2 במאי, עד ה 8 במאי (בזום
 שבוע התעוררות לקראת שנת השמיטה  וברחבי הארץ)

עשרות הרצאות ושיעורים ברחבי הארץ. הכנס מבקש
להשמיע את שלל המחשבות, התהיות והרעיונות המבקשים
ליצור יחד "שמיטה ישראלית", שנה של ריפוי ותיקון לאדם

ולאדמה. 

לפרטים נוספיםהוספה ליומן:

יום עיון: השמירה על טבע הארץ – החזון ומימושו
מיקום: מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט, תל אביב

18:00 14:00  סיום: 12/05/2021 התחלה: 12/05/2021

מכון דש"א, במוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט, אוניברסיטת תל אביב,
גאה לארח את יום העיון לרגל השקת ספרו של יואב שגיא, מראשוני

שמירת הטבע בישראל, מנכ"ל ויו"ר החברה להגנת הטבע לאורך שנים
וממייסדי מכון דש"א לפני 30 שנה. 

לפרטים נוספים

קורס להכשרת מובילי שינוי לקידום צדק
אקלימי וסביבתי

 הקורס יחשוף את 11 מפגשים, יוני 2021  מרס 2022
המשתתפים לידע עדכני על הסתגלות למשבר האקלים

(adaptation)  ועל דרכים לצמצומו ;(mitigation) יתרום
להרחבת הידע והמודעות לצדק אקלימי; יחדד את הבנת

ההקשרים הפוליטיים האזוריים והגלובלים של משבר האקלים;
וינתח סוגים שונים של אי שיויון אקלימי הידועים מהעולם ורלבנטים

במיוחד באזורנו. 

לפרטים נוספים

רשימה ירוקה מאוד  מרגישים את המומנטום

ניוזלטר  מאי 2021

"… אבל אני חושבת שאני מעדיפה להישאר עם המילה חזון. ובזה אנחנו עוסקים: שני חזונות. אחד
שאפשר לנו מיליוני שנים לחיות טוב ובהרמוניה עם העולם, ואחד שהביא אותנו לסף הכחדה ועשה אותנו

לאויבי החיים על הפלנטה הזאת בפרק זמן של עשרת אלפים שנים."

 "סיפורו של B" / דניאל קווין 

מרגישים את המומנטום. 
מאז כניסתו של ג'ו ביידן לתפקיד נשיא המעצמה החזקה בעולם, אנחנו שומעים כל יום אנחנו שומעים על

התפתחות חדשה וחיובית הנותנת תקווה בהתמודדות עם משבר האקלים והמשבר האקולוגי. התחייבות של
ארה"ב לצמצום הפליטות ב50%, סין שהשתתפה גם כן בועידת האקלים שהתקיימה ביום כדור הארץ מראה
סימנים חיוביים לפעילות בנושא ובגרמניה בית המשפט מכריע שהיעדים המוסכמים אינם משאירים סיכוי לדורות

העתיד ובכך נותן את הלגיטמציה העולמית לדרוש יעדים שאפתניים יותר. 

ובזירה המקומית  המשרד להגנת הסביבה פרסם תזכיר חוק אקלים להערות הציבור וכנגד, משרד האנרגיה
הוציא להערות הציבור את מפת הדרכים למשק דל פחמן עד שנת 2050.

יחד עם האפשרות להגיב לתוכניות הממשלה, יתקיימו בחודשיים הקרובים ועידות אקלים אזוריות במוקדים שונים
ברחבי הארץ (פרסומים בהמשך ובאתר)

אז יש לנו עוד פער גדול לצמצם, אבל לשם שינוי מתחילים להרגיש את המומנטום החיובי.

אביב שמח,

צוות חיים וסביבה.

עושים מעשה!

לפירוט והרשמה לעדכונים מועידות האקלים האזוריות

חומר למחשבה

חדש על המדף

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

לאינדקס הארגונים המלא

טעימה קטנה לאירועים קרובים...

ללוח האירועים המלא

קורסים והכשרות

קורסי האביב של מרכז השל פתוחים להרשמה!
כבר 20 שנה שמרכז השל מוביל הכשרות וקורסים בתחומי האקלים, החברה, הסביבה והכלכלה, ועתה

נפתחו ההרשמות למספר קורסים הנפתחים בחודשיים הקרובים: 

 נפתח ב4/5  קורס כלכלה בעיניים חדשות
 קורס המפתח: ממשבר להזדמנות  נפתח ב 6/5

 משינוי אקלים לשינוי השיטה  נפתח ב19/5
 בית המדרש המקוון: על התיקון ועל העולם  נפתח ב 24/5

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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https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=יום+עיון%3A+השמירה+על+טבע+הארץ+–+החזון+ומימושו&DUR=0400&DESC=%3Cdiv%3E%3Cspan+style%3D%22font-family%3A+Arial%3B+font-size%3A+14px%3B%22%3E%3Cspan+style%3D%22color%3A+rgb(0%2C+0%2C+0)%3B%22%3Eמכון+דש%22א%2C+במוזיאון+הטבע+ע%22ש+שטיינהרדט%2C+אוניברסיטת+תל+אביב%2C+גאה+לארח+את+יום+העיון+לרגל+השקת+ספרו+של+יואב+שגיא%2C+מראשוני+שמירת+הטבע+בישראל%2C+מנכ%22ל+ויו%22ר+החברה+להגנת+הטבע+לאורך+שנים+וממייסדי+מכון+דש%22א+לפני+30+שנה.%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fdiv%3E%0A%3Cdiv%3E%0A++++%3Cbr%3E%0A%3C%2Fdiv%3E&in_loc=מוזיאון+הטבע+ע%22ש+שטיינהרדט%2C+תל+אביב&st=20210512T140000&et=20210512T180000
https://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=Cl905QlFDiRUyFVm8dBPWQe8xIdBnGQ8qThqMOafQ3idXe18Dx9G49cNgsRCiqOhFwUBi2y5ZBaEL8NsSJlXdlG00pAaYwCvoPZg05GvJULCiXMib77DUviy3E8rf9ZwvXAxRs7B0HaqVY5vF0rTxthXMp6dBpX%2B8t7CFuoDV5CUvKygHN%2FrJJXwow1PK6WfEH5pLlYbVXQKWJVAds95wn5pF%2BHZnJty2wkK%2B4A8aKgSSy02xld281JaN2vsVVtHmGYWo3nX3shkyXUPMGotBfqDk2eGYKvLZS7keT1Kn9QVFuOvmhpFKszQHheBwgHVbHZ8Mc8uDxyvc2QWD8Y7yzQWHgOnSup6F25SNJEp%2B2LdvWof%2FhQGtNmru%2BdG9QoqEteaQ9kOaWHTMWcJkfDflXVgUr%2BME0f5pblnFxBPcTg3kujTHy%2BEMn1KujA1ehn%2FdtH4EX3ogQ5DqsDF570mkgOOTYDoy7%2B4azR9R3KOILvaZCh0CEiJc6Rx2O1zMy2imOKzqh3yoZKyRZ8jtYsb%2FY8YtKfy8OBLkkhAr9ukNJpBebDAJSZoAZrAE6Y%2FdE2pVWTC7lRF9Am%2FZLg2UwQSq78%2BHUjfwad5Kihgq0ZCIFiJ7lIPaM6gWdY3dkhEeX3c4


לחתימה

מצילים את מפרץ חיפה
המאבק על עתיד מפרץ חיפה: ועדת המנכ"לים המקצועית
בנושא קידום מפרץ חיפה פירסמה את מסקנותיה לבחינת

הממשלה  ובראשן ההמלצה להפסיק את הפעילות
הפטרוכימית במפרץ חיפה. 

לקראת הדיון בממשלה הציבור הרחב מוזמן להגיש הערות
והתייחסויות על מסקנות הוועדה ולדרוש מועד פינוי מוקדם

ככל האפשר.

להצטרפות

מצטרפים לברית החירום העולמית
הברית הגלובלית לשעת חירום היא קואליציה גלובלית שנוצרה
כדי להעלות מודעות ולגייס משאבים לתמיכה בתושבים הילידים

של האמזונס שהושפעו בצורה קשה בתקופת הקורונה, ונמצאים
בסכנת אובדן הבית והחיים.

קהילות הילידים ממלאות תפקיד חיוני בשמירה על הטבע וטיפוחו
לדורות הבאים. היוזמה באה בכדי לסייע לילידים באמזונס

באמצעות קמפיינים מסונכרנים, ביטוי, תמיכה מחקרית וגיוס
תרומות.

להצטרפות

מפסיקים את השותפות בהריסת יערות
הגשם

, מצטרפים לדרישה של גרינפיס בהמשך לתחקיר בגלובס
ישראלמיבואני הבשר ורשתות שיווק המזון ובראשן הגדולה שבהן

שופרסל, לאמץ מדיניות שמגנה על יערות העד ולנקות את
שרשראות האספקה של מוצריהם.

לקריאה

המחיר האמיתי של הכול
יוזמה צרכנית הולנדית רוצה להציג בפני הלקוחות את העלות המלאה
של המוצרים והשירותים שהם רוכשים. אין ספק שזה קצת ייקר לנו

את השופינג, אבל זה גם יכול לגרום לשינוי אמיתי בדרך שבה אנחנו
מקבלים החלטות כצרכנים. מאמר מאת שמרי כהן באתר זווית.

לקריאה

יוצרים שינוי סביבתי
הביאנלה לאמנות בהלסינקי שתיפתח ביוני 2021 התחייבה להיות ניטרלית

מבחינה פחמנית ואחראית מבחינה אקולוגית. מה שאר עולם האמנות –
ומוסדות התרבות בישראל – יכולים ללמוד מהמהלך הזה?

כתבה מאת אמנון דירקטור באתר זווית

לפרטים

ספרי ילדים סביבתיים מומלצים
שני ספרי ילדים מומלצים של הסופרת אורית בראון אגמי. האחד "העולם,

האדם וקורונה גם", בו האדם מזהם והורס את העולם והעולם מלמד אותו לקח
עם הקורונה. הספר השני  "אביתר הפרפר" מתאר את תהליך ההאבקה של
פרחים, החשיבות של פרפרים בתהליך זה וכיצד שומרים הפרפרים על הטבע

בכלל והטבע העירוני בפרט. 

לאפליקציה

אריה הדורבן ילמד את הילדים שלכם לשמור על
הטבע

החברה להגנת הטבע השיקה משחק לימודי בסלולר לילדים המשלב סרטונים
לעידוד שמירה על הטבע והנקיון, בכיכובו של אריה הדורבן. הלומדה מיועדת

לילדים וילדות צעירים (גילאי 510), בעצמם או עם ההורים, והיא כוללת
הסברים, שאלות וסרטונים קצרים.

לפרטים נוספים

מנקים את מפרץ חיפה
מנקים את מפרץ חיפה הוקמה ביוני 2014 מיד לאחר ההפגנה

הגדולה שאורגנה בלב המפרץ, במטרה לאפשר שיח והפצת ידע
חיוני למאבק לניקיון מפרץ חיפה מחומרים מזהמים ומסוכנים.

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

לכתוב לנו.

לפרטים נוספים

Urban Resilience in an Era of
Climate Change

Europe  עמותת  יום רביעי, ה5 במאי, 17:00 (בזום)
Israel Network וקרן האנס סיידל שמחים להזמין אתכם לכנס

אירופיישראלי ייחודי ווירטואלי לציון יום כדור הארץ. האירוע
יתמקד במחוייבויות האיחוד האירופי וישראל לשמירה על הסביבה

ונקיטת פעולות להתנהלות נכונה עם שינויי האקלים הגוברים
במרחב העירוני.

לפרטים נוספים

קרבה שנת השבע  כנס שמיטה
ישראלית

החל מיום ראשון ה2 במאי, עד ה 8 במאי (בזום
 שבוע התעוררות לקראת שנת השמיטה  וברחבי הארץ)

עשרות הרצאות ושיעורים ברחבי הארץ. הכנס מבקש
להשמיע את שלל המחשבות, התהיות והרעיונות המבקשים
ליצור יחד "שמיטה ישראלית", שנה של ריפוי ותיקון לאדם

ולאדמה. 

לפרטים נוספיםהוספה ליומן:

יום עיון: השמירה על טבע הארץ – החזון ומימושו
מיקום: מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט, תל אביב

18:00 14:00  סיום: 12/05/2021 התחלה: 12/05/2021

מכון דש"א, במוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט, אוניברסיטת תל אביב,
גאה לארח את יום העיון לרגל השקת ספרו של יואב שגיא, מראשוני

שמירת הטבע בישראל, מנכ"ל ויו"ר החברה להגנת הטבע לאורך שנים
וממייסדי מכון דש"א לפני 30 שנה. 

לפרטים נוספים

קורס להכשרת מובילי שינוי לקידום צדק
אקלימי וסביבתי

 הקורס יחשוף את 11 מפגשים, יוני 2021  מרס 2022
המשתתפים לידע עדכני על הסתגלות למשבר האקלים

(adaptation)  ועל דרכים לצמצומו ;(mitigation) יתרום
להרחבת הידע והמודעות לצדק אקלימי; יחדד את הבנת

ההקשרים הפוליטיים האזוריים והגלובלים של משבר האקלים;
וינתח סוגים שונים של אי שיויון אקלימי הידועים מהעולם ורלבנטים

במיוחד באזורנו. 

לפרטים נוספים

רשימה ירוקה מאוד  מרגישים את המומנטום

ניוזלטר  מאי 2021

"… אבל אני חושבת שאני מעדיפה להישאר עם המילה חזון. ובזה אנחנו עוסקים: שני חזונות. אחד
שאפשר לנו מיליוני שנים לחיות טוב ובהרמוניה עם העולם, ואחד שהביא אותנו לסף הכחדה ועשה אותנו

לאויבי החיים על הפלנטה הזאת בפרק זמן של עשרת אלפים שנים."

 "סיפורו של B" / דניאל קווין 

מרגישים את המומנטום. 
מאז כניסתו של ג'ו ביידן לתפקיד נשיא המעצמה החזקה בעולם, אנחנו שומעים כל יום אנחנו שומעים על

התפתחות חדשה וחיובית הנותנת תקווה בהתמודדות עם משבר האקלים והמשבר האקולוגי. התחייבות של
ארה"ב לצמצום הפליטות ב50%, סין שהשתתפה גם כן בועידת האקלים שהתקיימה ביום כדור הארץ מראה
סימנים חיוביים לפעילות בנושא ובגרמניה בית המשפט מכריע שהיעדים המוסכמים אינם משאירים סיכוי לדורות

העתיד ובכך נותן את הלגיטמציה העולמית לדרוש יעדים שאפתניים יותר. 

ובזירה המקומית  המשרד להגנת הסביבה פרסם תזכיר חוק אקלים להערות הציבור וכנגד, משרד האנרגיה
הוציא להערות הציבור את מפת הדרכים למשק דל פחמן עד שנת 2050.

יחד עם האפשרות להגיב לתוכניות הממשלה, יתקיימו בחודשיים הקרובים ועידות אקלים אזוריות במוקדים שונים
ברחבי הארץ (פרסומים בהמשך ובאתר)

אז יש לנו עוד פער גדול לצמצם, אבל לשם שינוי מתחילים להרגיש את המומנטום החיובי.

אביב שמח,

צוות חיים וסביבה.

עושים מעשה!

לפירוט והרשמה לעדכונים מועידות האקלים האזוריות

חומר למחשבה

חדש על המדף

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

לאינדקס הארגונים המלא

טעימה קטנה לאירועים קרובים...

ללוח האירועים המלא

קורסים והכשרות

קורסי האביב של מרכז השל פתוחים להרשמה!
כבר 20 שנה שמרכז השל מוביל הכשרות וקורסים בתחומי האקלים, החברה, הסביבה והכלכלה, ועתה

נפתחו ההרשמות למספר קורסים הנפתחים בחודשיים הקרובים: 

 נפתח ב4/5  קורס כלכלה בעיניים חדשות
 קורס המפתח: ממשבר להזדמנות  נפתח ב 6/5

 משינוי אקלים לשינוי השיטה  נפתח ב19/5
 בית המדרש המקוון: על התיקון ועל העולם  נפתח ב 24/5

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/pantanal
https://lp.gpi.org.il/pantanal
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001369281
https://lp.gpi.org.il/pantanal
https://climatemeet.org.il/
https://forms.gle/5QH3wqVuUvPpmPb37
https://lp.vp4.me/pbsc
https://www.facebook.com/events/479195743248288


לחתימה

מצילים את מפרץ חיפה
המאבק על עתיד מפרץ חיפה: ועדת המנכ"לים המקצועית
בנושא קידום מפרץ חיפה פירסמה את מסקנותיה לבחינת

הממשלה  ובראשן ההמלצה להפסיק את הפעילות
הפטרוכימית במפרץ חיפה. 

לקראת הדיון בממשלה הציבור הרחב מוזמן להגיש הערות
והתייחסויות על מסקנות הוועדה ולדרוש מועד פינוי מוקדם

ככל האפשר.

להצטרפות

מצטרפים לברית החירום העולמית
הברית הגלובלית לשעת חירום היא קואליציה גלובלית שנוצרה
כדי להעלות מודעות ולגייס משאבים לתמיכה בתושבים הילידים

של האמזונס שהושפעו בצורה קשה בתקופת הקורונה, ונמצאים
בסכנת אובדן הבית והחיים.

קהילות הילידים ממלאות תפקיד חיוני בשמירה על הטבע וטיפוחו
לדורות הבאים. היוזמה באה בכדי לסייע לילידים באמזונס

באמצעות קמפיינים מסונכרנים, ביטוי, תמיכה מחקרית וגיוס
תרומות.

להצטרפות

מפסיקים את השותפות בהריסת יערות
הגשם

, מצטרפים לדרישה של גרינפיס בהמשך לתחקיר בגלובס
ישראלמיבואני הבשר ורשתות שיווק המזון ובראשן הגדולה שבהן

שופרסל, לאמץ מדיניות שמגנה על יערות העד ולנקות את
שרשראות האספקה של מוצריהם.

לקריאה

המחיר האמיתי של הכול
יוזמה צרכנית הולנדית רוצה להציג בפני הלקוחות את העלות המלאה
של המוצרים והשירותים שהם רוכשים. אין ספק שזה קצת ייקר לנו

את השופינג, אבל זה גם יכול לגרום לשינוי אמיתי בדרך שבה אנחנו
מקבלים החלטות כצרכנים. מאמר מאת שמרי כהן באתר זווית.

לקריאה

יוצרים שינוי סביבתי
הביאנלה לאמנות בהלסינקי שתיפתח ביוני 2021 התחייבה להיות ניטרלית

מבחינה פחמנית ואחראית מבחינה אקולוגית. מה שאר עולם האמנות –
ומוסדות התרבות בישראל – יכולים ללמוד מהמהלך הזה?

כתבה מאת אמנון דירקטור באתר זווית

לפרטים

ספרי ילדים סביבתיים מומלצים
שני ספרי ילדים מומלצים של הסופרת אורית בראון אגמי. האחד "העולם,

האדם וקורונה גם", בו האדם מזהם והורס את העולם והעולם מלמד אותו לקח
עם הקורונה. הספר השני  "אביתר הפרפר" מתאר את תהליך ההאבקה של
פרחים, החשיבות של פרפרים בתהליך זה וכיצד שומרים הפרפרים על הטבע

בכלל והטבע העירוני בפרט. 

לאפליקציה

אריה הדורבן ילמד את הילדים שלכם לשמור על
הטבע

החברה להגנת הטבע השיקה משחק לימודי בסלולר לילדים המשלב סרטונים
לעידוד שמירה על הטבע והנקיון, בכיכובו של אריה הדורבן. הלומדה מיועדת

לילדים וילדות צעירים (גילאי 510), בעצמם או עם ההורים, והיא כוללת
הסברים, שאלות וסרטונים קצרים.

לפרטים נוספים

מנקים את מפרץ חיפה
מנקים את מפרץ חיפה הוקמה ביוני 2014 מיד לאחר ההפגנה

הגדולה שאורגנה בלב המפרץ, במטרה לאפשר שיח והפצת ידע
חיוני למאבק לניקיון מפרץ חיפה מחומרים מזהמים ומסוכנים.

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

לכתוב לנו.

לפרטים נוספים

Urban Resilience in an Era of
Climate Change

Europe  עמותת  יום רביעי, ה5 במאי, 17:00 (בזום)
Israel Network וקרן האנס סיידל שמחים להזמין אתכם לכנס

אירופיישראלי ייחודי ווירטואלי לציון יום כדור הארץ. האירוע
יתמקד במחוייבויות האיחוד האירופי וישראל לשמירה על הסביבה

ונקיטת פעולות להתנהלות נכונה עם שינויי האקלים הגוברים
במרחב העירוני.

לפרטים נוספים

קרבה שנת השבע  כנס שמיטה
ישראלית

החל מיום ראשון ה2 במאי, עד ה 8 במאי (בזום
 שבוע התעוררות לקראת שנת השמיטה  וברחבי הארץ)

עשרות הרצאות ושיעורים ברחבי הארץ. הכנס מבקש
להשמיע את שלל המחשבות, התהיות והרעיונות המבקשים
ליצור יחד "שמיטה ישראלית", שנה של ריפוי ותיקון לאדם

ולאדמה. 

לפרטים נוספיםהוספה ליומן:

יום עיון: השמירה על טבע הארץ – החזון ומימושו
מיקום: מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט, תל אביב

18:00 14:00  סיום: 12/05/2021 התחלה: 12/05/2021

מכון דש"א, במוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט, אוניברסיטת תל אביב,
גאה לארח את יום העיון לרגל השקת ספרו של יואב שגיא, מראשוני

שמירת הטבע בישראל, מנכ"ל ויו"ר החברה להגנת הטבע לאורך שנים
וממייסדי מכון דש"א לפני 30 שנה. 

לפרטים נוספים

קורס להכשרת מובילי שינוי לקידום צדק
אקלימי וסביבתי

 הקורס יחשוף את 11 מפגשים, יוני 2021  מרס 2022
המשתתפים לידע עדכני על הסתגלות למשבר האקלים

(adaptation)  ועל דרכים לצמצומו ;(mitigation) יתרום
להרחבת הידע והמודעות לצדק אקלימי; יחדד את הבנת

ההקשרים הפוליטיים האזוריים והגלובלים של משבר האקלים;
וינתח סוגים שונים של אי שיויון אקלימי הידועים מהעולם ורלבנטים

במיוחד באזורנו. 

לפרטים נוספים

רשימה ירוקה מאוד  מרגישים את המומנטום

ניוזלטר  מאי 2021

"… אבל אני חושבת שאני מעדיפה להישאר עם המילה חזון. ובזה אנחנו עוסקים: שני חזונות. אחד
שאפשר לנו מיליוני שנים לחיות טוב ובהרמוניה עם העולם, ואחד שהביא אותנו לסף הכחדה ועשה אותנו

לאויבי החיים על הפלנטה הזאת בפרק זמן של עשרת אלפים שנים."

 "סיפורו של B" / דניאל קווין 

מרגישים את המומנטום. 
מאז כניסתו של ג'ו ביידן לתפקיד נשיא המעצמה החזקה בעולם, אנחנו שומעים כל יום אנחנו שומעים על

התפתחות חדשה וחיובית הנותנת תקווה בהתמודדות עם משבר האקלים והמשבר האקולוגי. התחייבות של
ארה"ב לצמצום הפליטות ב50%, סין שהשתתפה גם כן בועידת האקלים שהתקיימה ביום כדור הארץ מראה
סימנים חיוביים לפעילות בנושא ובגרמניה בית המשפט מכריע שהיעדים המוסכמים אינם משאירים סיכוי לדורות

העתיד ובכך נותן את הלגיטמציה העולמית לדרוש יעדים שאפתניים יותר. 

ובזירה המקומית  המשרד להגנת הסביבה פרסם תזכיר חוק אקלים להערות הציבור וכנגד, משרד האנרגיה
הוציא להערות הציבור את מפת הדרכים למשק דל פחמן עד שנת 2050.

יחד עם האפשרות להגיב לתוכניות הממשלה, יתקיימו בחודשיים הקרובים ועידות אקלים אזוריות במוקדים שונים
ברחבי הארץ (פרסומים בהמשך ובאתר)

אז יש לנו עוד פער גדול לצמצם, אבל לשם שינוי מתחילים להרגיש את המומנטום החיובי.

אביב שמח,

צוות חיים וסביבה.

עושים מעשה!

לפירוט והרשמה לעדכונים מועידות האקלים האזוריות

חומר למחשבה

חדש על המדף

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

לאינדקס הארגונים המלא

טעימה קטנה לאירועים קרובים...

ללוח האירועים המלא

קורסים והכשרות

קורסי האביב של מרכז השל פתוחים להרשמה!
כבר 20 שנה שמרכז השל מוביל הכשרות וקורסים בתחומי האקלים, החברה, הסביבה והכלכלה, ועתה

נפתחו ההרשמות למספר קורסים הנפתחים בחודשיים הקרובים: 

 נפתח ב4/5  קורס כלכלה בעיניים חדשות
 קורס המפתח: ממשבר להזדמנות  נפתח ב 6/5

 משינוי אקלים לשינוי השיטה  נפתח ב19/5
 בית המדרש המקוון: על התיקון ועל העולם  נפתח ב 24/5

ללוח האירועים המלא

מטרת הידיעון היא לשתף מהנעשה בארץ ובעולם, לעורר השראה ולספר את הסיפור שלנו כתנועה
סביבתית. בשביל זה, אנחנו מזמינים אותך להצטרף לצוות הכותבים/ות, לשלוח לנו מידע על אירועים,

פעילויות, יוזמות מעניינות, ציטוטים, סרטונים ועוד. מה שלא יפורסם פה בוודאי יעלה בעמוד הפייסבוק שלנו
או באתר האינטרנט. 

הרשמה לקבלת ניוזלטר "חיים וסביבה"

            

ימים טובים לכולנו...

https://www.facebook.com/events/479195743248288
https://climatemeet.org.il/עמוד-ועידה-ירושלים/
https://climatemeet.org.il/
https://www.zavit.org.il/המחיר-האמיתי-של-הכול/
https://www.zavit.org.il/המחיר-האמיתי-של-הכול/
https://www.zavit.org.il/המחיר-האמיתי-של-הכול/
https://www.zavit.org.il/יוצרים-שינוי-סביבתי/
https://www.zavit.org.il/יוצרים-שינוי-סביבתי/
https://www.zavit.org.il/יוצרים-שינוי-סביבתי/
http://www.oritbrown.com/
http://www.oritbrown.com/
http://www.oritbrown.com/
https://learning.methodic.co.il/SPNI/TevaNaki/d.html
https://learning.methodic.co.il/SPNI/TevaNaki/d.html


לחתימה

מצילים את מפרץ חיפה
המאבק על עתיד מפרץ חיפה: ועדת המנכ"לים המקצועית
בנושא קידום מפרץ חיפה פירסמה את מסקנותיה לבחינת

הממשלה  ובראשן ההמלצה להפסיק את הפעילות
הפטרוכימית במפרץ חיפה. 

לקראת הדיון בממשלה הציבור הרחב מוזמן להגיש הערות
והתייחסויות על מסקנות הוועדה ולדרוש מועד פינוי מוקדם

ככל האפשר.

להצטרפות

מצטרפים לברית החירום העולמית
הברית הגלובלית לשעת חירום היא קואליציה גלובלית שנוצרה
כדי להעלות מודעות ולגייס משאבים לתמיכה בתושבים הילידים

של האמזונס שהושפעו בצורה קשה בתקופת הקורונה, ונמצאים
בסכנת אובדן הבית והחיים.

קהילות הילידים ממלאות תפקיד חיוני בשמירה על הטבע וטיפוחו
לדורות הבאים. היוזמה באה בכדי לסייע לילידים באמזונס

באמצעות קמפיינים מסונכרנים, ביטוי, תמיכה מחקרית וגיוס
תרומות.

להצטרפות

מפסיקים את השותפות בהריסת יערות
הגשם

, מצטרפים לדרישה של גרינפיס בהמשך לתחקיר בגלובס
ישראלמיבואני הבשר ורשתות שיווק המזון ובראשן הגדולה שבהן

שופרסל, לאמץ מדיניות שמגנה על יערות העד ולנקות את
שרשראות האספקה של מוצריהם.

לקריאה

המחיר האמיתי של הכול
יוזמה צרכנית הולנדית רוצה להציג בפני הלקוחות את העלות המלאה
של המוצרים והשירותים שהם רוכשים. אין ספק שזה קצת ייקר לנו

את השופינג, אבל זה גם יכול לגרום לשינוי אמיתי בדרך שבה אנחנו
מקבלים החלטות כצרכנים. מאמר מאת שמרי כהן באתר זווית.

לקריאה

יוצרים שינוי סביבתי
הביאנלה לאמנות בהלסינקי שתיפתח ביוני 2021 התחייבה להיות ניטרלית

מבחינה פחמנית ואחראית מבחינה אקולוגית. מה שאר עולם האמנות –
ומוסדות התרבות בישראל – יכולים ללמוד מהמהלך הזה?

כתבה מאת אמנון דירקטור באתר זווית

לפרטים

ספרי ילדים סביבתיים מומלצים
שני ספרי ילדים מומלצים של הסופרת אורית בראון אגמי. האחד "העולם,

האדם וקורונה גם", בו האדם מזהם והורס את העולם והעולם מלמד אותו לקח
עם הקורונה. הספר השני  "אביתר הפרפר" מתאר את תהליך ההאבקה של
פרחים, החשיבות של פרפרים בתהליך זה וכיצד שומרים הפרפרים על הטבע

בכלל והטבע העירוני בפרט. 

לאפליקציה

אריה הדורבן ילמד את הילדים שלכם לשמור על
הטבע

החברה להגנת הטבע השיקה משחק לימודי בסלולר לילדים המשלב סרטונים
לעידוד שמירה על הטבע והנקיון, בכיכובו של אריה הדורבן. הלומדה מיועדת

לילדים וילדות צעירים (גילאי 510), בעצמם או עם ההורים, והיא כוללת
הסברים, שאלות וסרטונים קצרים.

לפרטים נוספים

מנקים את מפרץ חיפה
מנקים את מפרץ חיפה הוקמה ביוני 2014 מיד לאחר ההפגנה

הגדולה שאורגנה בלב המפרץ, במטרה לאפשר שיח והפצת ידע
חיוני למאבק לניקיון מפרץ חיפה מחומרים מזהמים ומסוכנים.

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

לכתוב לנו.

לפרטים נוספים

Urban Resilience in an Era of
Climate Change

Europe  עמותת  יום רביעי, ה5 במאי, 17:00 (בזום)
Israel Network וקרן האנס סיידל שמחים להזמין אתכם לכנס

אירופיישראלי ייחודי ווירטואלי לציון יום כדור הארץ. האירוע
יתמקד במחוייבויות האיחוד האירופי וישראל לשמירה על הסביבה

ונקיטת פעולות להתנהלות נכונה עם שינויי האקלים הגוברים
במרחב העירוני.

לפרטים נוספים

קרבה שנת השבע  כנס שמיטה
ישראלית

החל מיום ראשון ה2 במאי, עד ה 8 במאי (בזום
 שבוע התעוררות לקראת שנת השמיטה  וברחבי הארץ)

עשרות הרצאות ושיעורים ברחבי הארץ. הכנס מבקש
להשמיע את שלל המחשבות, התהיות והרעיונות המבקשים
ליצור יחד "שמיטה ישראלית", שנה של ריפוי ותיקון לאדם

ולאדמה. 

לפרטים נוספיםהוספה ליומן:

יום עיון: השמירה על טבע הארץ – החזון ומימושו
מיקום: מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט, תל אביב

18:00 14:00  סיום: 12/05/2021 התחלה: 12/05/2021

מכון דש"א, במוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט, אוניברסיטת תל אביב,
גאה לארח את יום העיון לרגל השקת ספרו של יואב שגיא, מראשוני

שמירת הטבע בישראל, מנכ"ל ויו"ר החברה להגנת הטבע לאורך שנים
וממייסדי מכון דש"א לפני 30 שנה. 

לפרטים נוספים

קורס להכשרת מובילי שינוי לקידום צדק
אקלימי וסביבתי

 הקורס יחשוף את 11 מפגשים, יוני 2021  מרס 2022
המשתתפים לידע עדכני על הסתגלות למשבר האקלים

(adaptation)  ועל דרכים לצמצומו ;(mitigation) יתרום
להרחבת הידע והמודעות לצדק אקלימי; יחדד את הבנת

ההקשרים הפוליטיים האזוריים והגלובלים של משבר האקלים;
וינתח סוגים שונים של אי שיויון אקלימי הידועים מהעולם ורלבנטים

במיוחד באזורנו. 

לפרטים נוספים

רשימה ירוקה מאוד  מרגישים את המומנטום

ניוזלטר  מאי 2021

"… אבל אני חושבת שאני מעדיפה להישאר עם המילה חזון. ובזה אנחנו עוסקים: שני חזונות. אחד
שאפשר לנו מיליוני שנים לחיות טוב ובהרמוניה עם העולם, ואחד שהביא אותנו לסף הכחדה ועשה אותנו

לאויבי החיים על הפלנטה הזאת בפרק זמן של עשרת אלפים שנים."

 "סיפורו של B" / דניאל קווין 

מרגישים את המומנטום. 
מאז כניסתו של ג'ו ביידן לתפקיד נשיא המעצמה החזקה בעולם, אנחנו שומעים כל יום אנחנו שומעים על

התפתחות חדשה וחיובית הנותנת תקווה בהתמודדות עם משבר האקלים והמשבר האקולוגי. התחייבות של
ארה"ב לצמצום הפליטות ב50%, סין שהשתתפה גם כן בועידת האקלים שהתקיימה ביום כדור הארץ מראה
סימנים חיוביים לפעילות בנושא ובגרמניה בית המשפט מכריע שהיעדים המוסכמים אינם משאירים סיכוי לדורות

העתיד ובכך נותן את הלגיטמציה העולמית לדרוש יעדים שאפתניים יותר. 

ובזירה המקומית  המשרד להגנת הסביבה פרסם תזכיר חוק אקלים להערות הציבור וכנגד, משרד האנרגיה
הוציא להערות הציבור את מפת הדרכים למשק דל פחמן עד שנת 2050.

יחד עם האפשרות להגיב לתוכניות הממשלה, יתקיימו בחודשיים הקרובים ועידות אקלים אזוריות במוקדים שונים
ברחבי הארץ (פרסומים בהמשך ובאתר)

אז יש לנו עוד פער גדול לצמצם, אבל לשם שינוי מתחילים להרגיש את המומנטום החיובי.

אביב שמח,

צוות חיים וסביבה.

עושים מעשה!

לפירוט והרשמה לעדכונים מועידות האקלים האזוריות

חומר למחשבה

חדש על המדף

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

לאינדקס הארגונים המלא

טעימה קטנה לאירועים קרובים...

ללוח האירועים המלא

קורסים והכשרות

קורסי האביב של מרכז השל פתוחים להרשמה!
כבר 20 שנה שמרכז השל מוביל הכשרות וקורסים בתחומי האקלים, החברה, הסביבה והכלכלה, ועתה

נפתחו ההרשמות למספר קורסים הנפתחים בחודשיים הקרובים: 

 נפתח ב4/5  קורס כלכלה בעיניים חדשות
 קורס המפתח: ממשבר להזדמנות  נפתח ב 6/5

 משינוי אקלים לשינוי השיטה  נפתח ב19/5
 בית המדרש המקוון: על התיקון ועל העולם  נפתח ב 24/5

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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לחתימה

מצילים את מפרץ חיפה
המאבק על עתיד מפרץ חיפה: ועדת המנכ"לים המקצועית
בנושא קידום מפרץ חיפה פירסמה את מסקנותיה לבחינת

הממשלה  ובראשן ההמלצה להפסיק את הפעילות
הפטרוכימית במפרץ חיפה. 

לקראת הדיון בממשלה הציבור הרחב מוזמן להגיש הערות
והתייחסויות על מסקנות הוועדה ולדרוש מועד פינוי מוקדם

ככל האפשר.

להצטרפות

מצטרפים לברית החירום העולמית
הברית הגלובלית לשעת חירום היא קואליציה גלובלית שנוצרה
כדי להעלות מודעות ולגייס משאבים לתמיכה בתושבים הילידים

של האמזונס שהושפעו בצורה קשה בתקופת הקורונה, ונמצאים
בסכנת אובדן הבית והחיים.

קהילות הילידים ממלאות תפקיד חיוני בשמירה על הטבע וטיפוחו
לדורות הבאים. היוזמה באה בכדי לסייע לילידים באמזונס

באמצעות קמפיינים מסונכרנים, ביטוי, תמיכה מחקרית וגיוס
תרומות.

להצטרפות

מפסיקים את השותפות בהריסת יערות
הגשם

, מצטרפים לדרישה של גרינפיס בהמשך לתחקיר בגלובס
ישראלמיבואני הבשר ורשתות שיווק המזון ובראשן הגדולה שבהן

שופרסל, לאמץ מדיניות שמגנה על יערות העד ולנקות את
שרשראות האספקה של מוצריהם.

לקריאה

המחיר האמיתי של הכול
יוזמה צרכנית הולנדית רוצה להציג בפני הלקוחות את העלות המלאה
של המוצרים והשירותים שהם רוכשים. אין ספק שזה קצת ייקר לנו

את השופינג, אבל זה גם יכול לגרום לשינוי אמיתי בדרך שבה אנחנו
מקבלים החלטות כצרכנים. מאמר מאת שמרי כהן באתר זווית.

לקריאה

יוצרים שינוי סביבתי
הביאנלה לאמנות בהלסינקי שתיפתח ביוני 2021 התחייבה להיות ניטרלית

מבחינה פחמנית ואחראית מבחינה אקולוגית. מה שאר עולם האמנות –
ומוסדות התרבות בישראל – יכולים ללמוד מהמהלך הזה?

כתבה מאת אמנון דירקטור באתר זווית

לפרטים

ספרי ילדים סביבתיים מומלצים
שני ספרי ילדים מומלצים של הסופרת אורית בראון אגמי. האחד "העולם,

האדם וקורונה גם", בו האדם מזהם והורס את העולם והעולם מלמד אותו לקח
עם הקורונה. הספר השני  "אביתר הפרפר" מתאר את תהליך ההאבקה של
פרחים, החשיבות של פרפרים בתהליך זה וכיצד שומרים הפרפרים על הטבע

בכלל והטבע העירוני בפרט. 

לאפליקציה

אריה הדורבן ילמד את הילדים שלכם לשמור על
הטבע

החברה להגנת הטבע השיקה משחק לימודי בסלולר לילדים המשלב סרטונים
לעידוד שמירה על הטבע והנקיון, בכיכובו של אריה הדורבן. הלומדה מיועדת

לילדים וילדות צעירים (גילאי 510), בעצמם או עם ההורים, והיא כוללת
הסברים, שאלות וסרטונים קצרים.

לפרטים נוספים

מנקים את מפרץ חיפה
מנקים את מפרץ חיפה הוקמה ביוני 2014 מיד לאחר ההפגנה

הגדולה שאורגנה בלב המפרץ, במטרה לאפשר שיח והפצת ידע
חיוני למאבק לניקיון מפרץ חיפה מחומרים מזהמים ומסוכנים.

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

לכתוב לנו.

לפרטים נוספים

Urban Resilience in an Era of
Climate Change

Europe  עמותת  יום רביעי, ה5 במאי, 17:00 (בזום)
Israel Network וקרן האנס סיידל שמחים להזמין אתכם לכנס

אירופיישראלי ייחודי ווירטואלי לציון יום כדור הארץ. האירוע
יתמקד במחוייבויות האיחוד האירופי וישראל לשמירה על הסביבה

ונקיטת פעולות להתנהלות נכונה עם שינויי האקלים הגוברים
במרחב העירוני.

לפרטים נוספים

קרבה שנת השבע  כנס שמיטה
ישראלית

החל מיום ראשון ה2 במאי, עד ה 8 במאי (בזום
 שבוע התעוררות לקראת שנת השמיטה  וברחבי הארץ)

עשרות הרצאות ושיעורים ברחבי הארץ. הכנס מבקש
להשמיע את שלל המחשבות, התהיות והרעיונות המבקשים
ליצור יחד "שמיטה ישראלית", שנה של ריפוי ותיקון לאדם

ולאדמה. 

לפרטים נוספיםהוספה ליומן:

יום עיון: השמירה על טבע הארץ – החזון ומימושו
מיקום: מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט, תל אביב

18:00 14:00  סיום: 12/05/2021 התחלה: 12/05/2021

מכון דש"א, במוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט, אוניברסיטת תל אביב,
גאה לארח את יום העיון לרגל השקת ספרו של יואב שגיא, מראשוני

שמירת הטבע בישראל, מנכ"ל ויו"ר החברה להגנת הטבע לאורך שנים
וממייסדי מכון דש"א לפני 30 שנה. 

לפרטים נוספים

קורס להכשרת מובילי שינוי לקידום צדק
אקלימי וסביבתי

 הקורס יחשוף את 11 מפגשים, יוני 2021  מרס 2022
המשתתפים לידע עדכני על הסתגלות למשבר האקלים

(adaptation)  ועל דרכים לצמצומו ;(mitigation) יתרום
להרחבת הידע והמודעות לצדק אקלימי; יחדד את הבנת

ההקשרים הפוליטיים האזוריים והגלובלים של משבר האקלים;
וינתח סוגים שונים של אי שיויון אקלימי הידועים מהעולם ורלבנטים

במיוחד באזורנו. 

לפרטים נוספים

רשימה ירוקה מאוד  מרגישים את המומנטום

ניוזלטר  מאי 2021

"… אבל אני חושבת שאני מעדיפה להישאר עם המילה חזון. ובזה אנחנו עוסקים: שני חזונות. אחד
שאפשר לנו מיליוני שנים לחיות טוב ובהרמוניה עם העולם, ואחד שהביא אותנו לסף הכחדה ועשה אותנו

לאויבי החיים על הפלנטה הזאת בפרק זמן של עשרת אלפים שנים."

 "סיפורו של B" / דניאל קווין 

מרגישים את המומנטום. 
מאז כניסתו של ג'ו ביידן לתפקיד נשיא המעצמה החזקה בעולם, אנחנו שומעים כל יום אנחנו שומעים על

התפתחות חדשה וחיובית הנותנת תקווה בהתמודדות עם משבר האקלים והמשבר האקולוגי. התחייבות של
ארה"ב לצמצום הפליטות ב50%, סין שהשתתפה גם כן בועידת האקלים שהתקיימה ביום כדור הארץ מראה
סימנים חיוביים לפעילות בנושא ובגרמניה בית המשפט מכריע שהיעדים המוסכמים אינם משאירים סיכוי לדורות

העתיד ובכך נותן את הלגיטמציה העולמית לדרוש יעדים שאפתניים יותר. 

ובזירה המקומית  המשרד להגנת הסביבה פרסם תזכיר חוק אקלים להערות הציבור וכנגד, משרד האנרגיה
הוציא להערות הציבור את מפת הדרכים למשק דל פחמן עד שנת 2050.

יחד עם האפשרות להגיב לתוכניות הממשלה, יתקיימו בחודשיים הקרובים ועידות אקלים אזוריות במוקדים שונים
ברחבי הארץ (פרסומים בהמשך ובאתר)

אז יש לנו עוד פער גדול לצמצם, אבל לשם שינוי מתחילים להרגיש את המומנטום החיובי.

אביב שמח,

צוות חיים וסביבה.

עושים מעשה!

לפירוט והרשמה לעדכונים מועידות האקלים האזוריות

חומר למחשבה

חדש על המדף

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

לאינדקס הארגונים המלא

טעימה קטנה לאירועים קרובים...

ללוח האירועים המלא

קורסים והכשרות

קורסי האביב של מרכז השל פתוחים להרשמה!
כבר 20 שנה שמרכז השל מוביל הכשרות וקורסים בתחומי האקלים, החברה, הסביבה והכלכלה, ועתה

נפתחו ההרשמות למספר קורסים הנפתחים בחודשיים הקרובים: 

 נפתח ב4/5  קורס כלכלה בעיניים חדשות
 קורס המפתח: ממשבר להזדמנות  נפתח ב 6/5

 משינוי אקלים לשינוי השיטה  נפתח ב19/5
 בית המדרש המקוון: על התיקון ועל העולם  נפתח ב 24/5

ללוח האירועים המלא

מטרת הידיעון היא לשתף מהנעשה בארץ ובעולם, לעורר השראה ולספר את הסיפור שלנו כתנועה
סביבתית. בשביל זה, אנחנו מזמינים אותך להצטרף לצוות הכותבים/ות, לשלוח לנו מידע על אירועים,

פעילויות, יוזמות מעניינות, ציטוטים, סרטונים ועוד. מה שלא יפורסם פה בוודאי יעלה בעמוד הפייסבוק שלנו
או באתר האינטרנט. 

הרשמה לקבלת ניוזלטר "חיים וסביבה"

            

ימים טובים לכולנו...

https://www.sviva.net/calendar/
https://sfpeace.org/environmentalists-course-2021/?lang=he
https://sfpeace.org/environmentalists-course-2021/?lang=he
https://sfpeace.org/environmentalists-course-2021/?lang=he
https://heschel.org.il/course-page/
https://heschel.org.il/sustainable_economy_course/?utm_source=activetrail&utm_medium=email&utm_campaign=heschel@heschel.org.il
https://heschel.org.il/the_key_course/?utm_source=activetrail&utm_medium=email&utm_campaign=heschel@heschel.org.il
https://heschel.org.il/course-page/from-climate-to-social/?utm_source=activetrail&utm_medium=email&utm_campaign=heschel@heschel.org.il
https://heschel.org.il/bait-midrash/?utm_source=activetrail&utm_medium=email&utm_campaign=heschel@heschel.org.il
https://heschel.org.il/course-page/
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/

