רשימה ירוקה מאוד  בסימן התאוששות
ניוזלטר  יוני 2021

"מגיע רגע בו האנושות נקראת לעשות מעבר לרמה גבוהה יותר של מודעות ,להגיע לקרקע מוסרית נעלה
יותר .תקופה בה עלינו לוותר על פחדינו ולתת תקווה זה לזה.
תקופה זו הגיעה עכשיו"
 מקור אינו ידוע 
חודש קשה .מטלטל.
המציאות הישראלית הכתה בכולנו .בחלקנו אף יותר.
רובנו כבר החלו את תהליך ההתאוששות ,אך רבים עדיין מנסים להבין בדיוק מה קרה פה וכיצד הגענו עד הלום.
ההאשמות חוגגות לכל כיוון אבל השאלות נשארות יחד איתן.
והטבע שמכיל את כל ההתרחשויות הללו וסופג את הנזקים שעלולים גם להישאר לדורות הבאים  מה הוא בכלל
קשור לכל זה? וכיצד שומרים עליו בתוך הקלחת הזו?
אבל אנחנו מתאוששים .ממשיכים לפעול.
נהנים משפע המידע והפעילויות בחודש הקרוב .שומעים על ההישג הדרמטי בהולנד ומתעודדים ממגמות חיוביות
חדשות שמופיעות יותר ויותר לאחרונה.
בברכת ימים שקטים
צוות חיים וסביבה.

חומר למחשבה

"שמיטה ישראלית"
מוזמנים לעיין ולקרוא במבחר מאמרים על "שמיטה ישראלית" באתר
"טבע עברי" .מאמרים על נושאים שונים ומגוונים הכוללים קריאות,
יוזמות ופרשנויות ברוח "שמיטה ישראלית".

לקריאה

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  9עם חגית גפן על חינוך וסביבה מהרשת הירוקה
ופרק  10עם פרופ' עדי וולפסון ,על כתיבה וסביבה

להכרות והאזנה

חדשות האנרגיה הירוקה מהעולם
מגוון חדשות מהעולם בתחום משבר האקלים ואנרגיות ירוקות .סקירה
של הצהרות חדשות של מדינות ועסקים ,סקירות ועידת מנהיגי העולם
שכונסה ע"י ביידן בסוף אפריל ,דו"חות ,חדשנות באנרגיה סולארית,
חדשות בתחום אנרגיית הרוח ,אגירת האנרגיה ,התחבורה החשמלית
והבנייה הירוקה .מרתק!!!

לקריאה

קודחים בראש :פודקאסט של המועצה
הישראלית לבניה ירוקה והמשרד להגנת
הסביבה

קודחים בראש :פודקאסט של המועצה
הישראלית לבניה ירוקה והמשרד להגנת
הסביבה
שינויי האקלים כבר כאן וערים נמצאות בחזית ההשפעה .יחד עם ד"ר
אורלי רונן ,כונסו המומחים מהתחומים השונים לשיחות על השפעות של
שינויי האקלים על העיר והדרכים בהן ערים יכולות להיערך כדי להבטיח
המשך איכות חיים לתושבים ולפועלים בתחומן.

להאזנה

עושים מעשה!

דורשים תמחור דינמי ברשתות השיווק
דורשים מהרשתות השיווק להטמיע תמחור דינמי למוצרים
בעלי תוקף קצר!
 35%מהיקף ייצור המזון המקומי בישראל מושלך לפח בכל
שנה ,שהם בשווי של  20.3מיליארד ש"ח .אסון אקולוגי
וכלכלי של ממש! רוצים להוריד את יוקר המחיה? רוצים לעזור
לסביבה? חתמו על העצומה שנשלחת לראשי רשתות
השיווק והפיצו הלאה.

לחתימה

עוצרים את הסכם הנפט!
בעוד שבעולם שואפים לעבור לאנרגיות מתחדשות אצלנו דבקים
באנרגיות המזהמות של אתמול .המרדף אחר הנפט של מדינות
המפרץ והאובססיה לייצא את הגז שלנו יובילו לאסון ודאי ,אסון
הזפת שפקד את הים התיכון הוא פעמון אזעקה .אסון כזה בים
האדום פירשו הרס שוניות האלמוגים והרס התיירות בכל ים סוף.
שורה ארוכה של ארגוני סביבה התאחדו למאבק משותף ונחוש נגד
כוונת הממשלה להפוך את אילת ואשקלון לערי נפט וגז .לחצו
וחיתמו על העצומה
לצפיה בסרטון

וועידות האקלים האזוריות

ועידת האקלים האזורית של מודיעין והסביבה
מיקום :מרכז הרב תחומי ,מודיעין
התחלה  17:30 08/06/2022 :סיום20:30 08/06/2022 :
כחלק מאירועי וועידות האקלים האזוריות ,עיריית מודיעין מכבים
רעות,הקואליציה למודיעין בת קיימא" ,אנחנו הצעירים" והחברה להגנת
הטבע מזמינים אתכם ואתכן לקחת חלק 

התחלה  17:30 08/06/2022 :סיום20:30 08/06/2022 :
כחלק מאירועי וועידות האקלים האזוריות ,עיריית מודיעין מכבים
רעות,הקואליציה למודיעין בת קיימא" ,אנחנו הצעירים" והחברה להגנת
הטבע מזמינים אתכם ואתכן לקחת חלק 
הצגת סקר האקלים המקומי | הרצאות טד במגוון נושאים | שולחנות
עגולים

הוספה ליומן:

לפרטים נוספים

מה בוער באילתאילות?  ועידת אקלים אזורית:
מפגש אזרחים למען העתיד שלנו
מיקום :מרכז צעירים ,אילת
התחלה  18:00 08/06/2022 :סיום21:00 08/06/2022 :
כחלק מאירועי וועידות האקלים האזוריות מוזמנים ומוזמנותלועידת אקלים
האזורית של אילתאילות :מפגש אזרחים למען העתיד .הרצאה מרכזית של
חה"כ לשעבר מיקי חיימוביץ.

הוספה ליומן:

לפרטים נוספים

לפירוט והרשמה לעדכונים מועידות האקלים האזוריות
פנים רבות לתנועה הסביבתית...

שומרי הבית
ארגון "שומרי הבית" הוא ארגון מתנדבים כלל ארצי ,העוסק
בעיקר בנושאים בריאותיים וסביבתיים ,ומשמש בפועל כשומר
הסף של אזרחי ישראל בנושאי הליבה של פעילותו.
הארגון פועל למען התנהלות נאותה מצד תאגידים ,ארגונים
ורשויות הממשלה כלפי האזרחים והתושבים.
מדי חודש ,ניתן במה לעשייה מקומית של ארגון או התארגנות
החברים ב"חיים וסביבה" .רוצים להופיע בידיעון הבא? מוזמנים
לכתוב לנו.

לפרטים נוספים

לאינדקס הארגונים המלא
טעימה קטנה לאירועים קרובים...

כנס  2021של המגזר העסקי לקידום
קיימות סביבתית
יום שלישי ,ה 1ביוני) 11:0018:30 ,בזום(  כנס רחב
יריעה שמטרותיו הגברת מודעות ,חשיפה ורתימה של המגזר
העסקי לעולם האימפקט הסביבתי לצד פיתוח מיזמי קיימות
סביבתית באמצעות הנעת חשיבה משותפת למהלכים
קולוברטיביים וחדשניים ליישום בישראל .כל זאת במטרה
לקדם מיזמים המציעים פתרונות עסקיים מעשיים להתמודדות
עם אתגרי שינוי האקלים.
בהשתתפות מנהלים מובילים מהמגזר העסקי ,דוברים
בכירים בינלאומיים ,סטארטאפים ,אנשי אקדמיה ויזמים
סביבתיים מובילים.

לפרטים נוספים

ערב מיוחד להקרנת הסרט Seaspiracy
מיקום :המועצה לישראל יפה ,שד' רוקח  80תל אביב.
התחלה  19:00 08/06/2021 :סיום21:00 08/06/2021 :

ערב מיוחד להקרנת הסרט Seaspiracy
מיקום :המועצה לישראל יפה ,שד' רוקח  80תל אביב.
התחלה  19:00 08/06/2021 :סיום21:00 08/06/2021 :
ביום האוקיינוסים הבינלאומי הזה בואו להכיר מקרוב את האיום מספר  1על
האוקיינוסים שלנו וגלו כיצד אתם יכולים לעזור לים בפועל ומהשטח!
הצטרפו להקרנה של סרט הדוקו החדש  Seaspiracyולאחר מכן
להרצאה ודיון לגבי מצב הדיג בארץ.

הוספה ליומן:

לפרטים נוספים

יום עיון טבע עירוני וגגות ירוקים בחיפה
מיקום :גן בית הכט ,חיפה
התחלה  14:30 21/06/2021 :סיום20:00 21/06/2021 :
המועצה הישראלית לבנייה ירוקה ומנהלת חיפה  2030שמחות להזמינכם.ן
ליום עיון מרתק ומגוון אודות טבע עירוני וגגות ירוקים  בארץ ובעולם! 6
הרצאות מקומיות  2 +הרצאות חו"ל  1 +סיור
חשיפה מקומית והיכרות עם תחומי הידע והאתגרים בתחום .מיועד לקהל
מקצועי וכל המתעניינים בתחומי קיימות ,סביבה ומרחב עירוני .ביום העיון
ישתתפו מרצים מקומיים ומחו"ל ויתקיים סיור במרכז הכרמל והכרמל
הותיק.

הוספה ליומן:

לפרטים נוספים

ללוח האירועים המלא
קורסים והכשרות

אנרגיה מתחדשת בישראל  מחזון
למציאות
 6מפגשי זום ,החל מה  7.6.2021כיצד יכולה ישראל לעבור
למשק חשמל מבוסס אנרגיה מתחדשת עד ?2050
אלו יתרונות הנוספים הגלומים במעבר לאנרגיות מתחדשות,
מעבר לייצור חשמל נקי.
מוזמנים לבוא ולהכיר את תכנית  NZOמבית "מרכז השל" 
תכנית לאומית למשק מבוסס אנרגיות מתחדשות

מעבר לייצור חשמל נקי.
מוזמנים לבוא ולהכיר את תכנית  NZOמבית "מרכז השל" 
תכנית לאומית למשק מבוסס אנרגיות מתחדשות

לפרטים נוספים

קורס :מקורות מידע וגיוס משאבים לקידום
תחבורה בתקיימא ברשויות המקומיות
 5מפגשים בזום ,החל מה  1/7תחבורה היום ומחר מזמינה
אתכן/ם לקורס חדשני ופרקטי היחידי בתחומו בישראל ,ייעודי
לאנשי מקצוע מתחומי תכנון תחבורה ותכנון עירוני ,המציג את
מקורות לגיוס משאבים כספיים ומקורות המידע הקיימים לצורך
קידום פרויקטים של תחבורה בת קיימא ברשויות המקומיות.

לפרטים נוספים

ללוח האירועים המלא
הזדמנויות

Amazon’s $2 billion fund to tackle
climate change The Climate Pledge
!Fund
קהילת  PLANETechגאה להציג קרן בסך שני מיליארד דולר להתמודדות
עם שינוי האקלים  ,The Climate Pledge Fundאשר תומכת בפיתוח
של טכנולוגיות ירוקות וטכנולוגיות ושירותים להפחתת פחמן.
האם הסטארטפ שלך יכול להיות ההשקעה הבאה של הקרן? איך
אפשר להירשם לפגישה  1:1ולהכיר את הקרן? הצטרפו לאירוע הקרוב
ותדעו הכל!   8ביוני  // 17:30 //אונליין  הרשמה לאירוע כאן

מידע נוסף והרשמה

הצווארון הירוק  יש עבודה בסביבה
הצווארון הירוק ) (Green Jobs Israelהוא מיזם שמחבר בין אנשי מקצוע
בתחומי הסביבה והקיימות לבין מעסיקים בכל המגזרים :עיריות ,עסקים,
ממשלה ,אקדמיה והמגזר השלישי .מוזמנים להעלות ולפגוש שם הצעות
עבודה  והצעות למעסיקים .דרך העמוד ניתן להירשם גם לניוזלטר.

להכרות

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...





