
לקריאה

"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".

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 9 עם חגית גפן על חינוך וסביבה מהרשת הירוקה 

ופרק 10 עם פרופ' עדי וולפסון, על כתיבה וסביבה 

לקריאה

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!!!

להאזנה

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.

לחתימה

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 20.3 מיליארד ש"ח. אסון אקולוגי
וכלכלי של ממש! רוצים להוריד את יוקר המחיה? רוצים לעזור

לסביבה? חתמו על העצומה שנשלחת לראשי רשתות
השיווק והפיצו הלאה. 

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

לפרטים נוספיםהוספה ליומן:

ועידת האקלים האזורית של מודיעין והסביבה
מיקום: מרכז הרב תחומי, מודיעין

20:30 17:30  סיום: 08/06/2022 התחלה: 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

לפרטים נוספיםהוספה ליומן:

מה בוער באילתאילות?  ועידת אקלים אזורית:
מפגש אזרחים למען העתיד שלנו

מיקום: מרכז צעירים, אילת
21:00 18:00  סיום: 08/06/2022 התחלה: 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. 

לפרטים נוספים

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

כנס 2021 של המגזר העסקי לקידום
קיימות סביבתית

 כנס רחב יום שלישי, ה1 ביוני, 11:0018:30 (בזום)
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 נוספיםהוספה ליומן:

Seaspiracy ערב מיוחד להקרנת הסרט
מיקום: המועצה לישראל יפה, שד' רוקח 80 תל אביב.

21:00 19:00  סיום: 08/06/2021 התחלה: 08/06/2021

ביום האוקיינוסים הבינלאומי הזה בואו להכיר מקרוב את האיום מספר 1 על
האוקיינוסים שלנו וגלו כיצד אתם יכולים לעזור לים בפועל ומהשטח! 
הצטרפו להקרנה של סרט הדוקו החדש Seaspiracy ולאחר מכן

להרצאה ודיון לגבי מצב הדיג בארץ.

לפרטים נוספיםהוספה ליומן:

יום עיון טבע עירוני וגגות ירוקים בחיפה
מיקום: גן בית הכט, חיפה

20:00 14:30  סיום: 21/06/2021 התחלה: 21/06/2021

המועצה הישראלית לבנייה ירוקה ומנהלת חיפה 2030 שמחות 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. 

לפרטים נוספים

אנרגיה מתחדשת בישראל  מחזון
למציאות

 כיצד יכולה ישראל לעבור 6 מפגשי זום, החל מה7.6.2021
למשק חשמל מבוסס אנרגיה מתחדשת עד 2050? 

אלו יתרונות הנוספים הגלומים במעבר לאנרגיות מתחדשות,
מעבר לייצור חשמל נקי.

מוזמנים לבוא ולהכיר את תכנית NZO מבית "מרכז השל" 
תכנית לאומית למשק מבוסס אנרגיות מתחדשות

לפרטים נוספים

קורס: מקורות מידע וגיוס משאבים לקידום
תחבורה בתקיימא ברשויות המקומיות
 תחבורה היום ומחר מזמינה 5 מפגשים בזום, החל מה1/7
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. 

מידע נוסף והרשמה

Amazon’s $2 billion fund to tackle
climate change The Climate Pledge

!Fund
קהילת PLANETech גאה להציג קרן בסך שני מיליארד דולר להתמודדות
עם שינוי האקלים The Climate Pledge Fund, אשר תומכת בפיתוח

של טכנולוגיות ירוקות וטכנולוגיות ושירותים להפחתת פחמן. 
האם הסטארטפ שלך יכול להיות ההשקעה הבאה של הקרן? איך
אפשר להירשם לפגישה 1:1 ולהכיר את הקרן? הצטרפו לאירוע הקרוב

ותדעו הכל!  8 ביוני // 17:30 // אונליין  הרשמה לאירוע כאן

להכרות

הצווארון הירוק  יש עבודה בסביבה
הצווארון הירוק (Green Jobs Israel) הוא 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.

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

עושים מעשה!

וועידות האקלים האזוריות

לפירוט והרשמה לעדכונים מועידות האקלים האזוריות

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

לאינדקס הארגונים המלא

טעימה קטנה לאירועים קרובים...

ללוח האירועים המלא

קורסים והכשרות

ללוח האירועים המלא

הזדמנויות

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=ועידת+האקלים+האזורית+של+מודיעין+והסביבה&DUR=0300&DESC=%3Cdiv%3Eכחלק+מאירועי+וועידות+האקלים+האזוריות%2C+עיריית+מודיעין+מכבים+רעות%2Cהקואליציה+למודיעין+בת+קיימא%2C+%22אנחנו+הצעירים%22+והחברה+להגנת+הטבע+%26nbsp%3Bמזמינים+אתכם+ואתכן+לקחת+חלק+-%0A++++%3Cbr%3E%3Cstrong%3Eהצגת+סקר+האקלים+המקומי+%7C+הרצאות+טד+במגוון+נושאים+%7C+שולחנות+עגולים%3C%2Fstrong%3E%0A++++%3Cbr%3E%0A++++%3Cbr%3E%3C%2Fdiv%3E&in_loc=מרכז+הרב+תחומי%2C+מודיעין&st=20220608T173000&et=20220608T203000
https://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=CAFCz9%2BVA9ly0ks1S3Lh2t7I25UoYMTdTLaPWIGVj6stuDhCYHwL7O%2FWQGNxmBoeGDaHlWCsN20WvXXxe%2FtyYm%2Bx39LMSqZKwoTPldYpOZjVumtFVZPBVMghD6aDoFWIv00VG%2FH7qnh6Yn8aezzpWa0kq8HKCcYSCMlexxCRetlrue3WcCmuzAchuQ6HLQwGUjIMCJdk3NbDdBpv9TbnZfF8DkWVV78UJr96B0xch4Cu1h%2BpbAXUY6naq%2FYiemn%2FIJxtYfcVa8TEGKBbsFxOozaDwdYbRfjgEbQscpMQswC4rzXrnztLOJbf1cgKKVima%2FgvJ5HSP8LH7Dy33BGKQmsUnJlly%2F1oIAh7xl1xUPLAkiis1peQIY3RfHz3Bg0x8wMgJophzRdFQTpniREXEjXSyQHK7QD38NrxKXHQnTY2w8NBdDAYwgtoe%2BSq%2FSlM6Q%2BTaYk0Qy9HsgyN%2B3Anfi%2BjBZbZeoiDU38zYcFCHlGoaHwBEVs%2F4P4ovfu4cXcUsGDxCbJ0QJ6IxwW%2F8RfQ4mu75b3zd8FRp3kanAtNzkGBLl%2FeVCp367g%3D%3D
https://waze.com/ul?q=מרכז צעירים, אילת
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=מה+בוער+באילת-אילות%3F+-++ועידת+אקלים+אזורית%3A+מפגש+אזרחים+למען+העתיד+שלנו&dates=20220608T180000/20220608T210000&details=%3Cdiv%3Eכחלק+מאירועי+וועידות+האקלים+האזוריות+מוזמנים+ומוזמנותלועידת+אקלים+האזורית+של+אילת-אילות%3A+מפגש+אזרחים+למען+העתיד.+הרצאה+מרכזית+של+חה%22כ+לשעבר+מיקי+חיימוביץ.%0A++++%3Cbr%3E%0A++++%3Cbr%3E%3C%2Fdiv%3E&location=מרכז+צעירים%2C+אילת&details=%3Cdiv%3Eכחלק+מאירועי+וועידות+האקלים+האזוריות+מוזמנים+ומוזמנותלועידת+אקלים+האזורית+של+אילת-אילות%3A+מפגש+אזרחים+למען+העתיד.+הרצאה+מרכזית+של+חה%22כ+לשעבר+מיקי+חיימוביץ.%0A++++%3Cbr%3E%0A++++%3Cbr%3E%3C%2Fdiv%3E
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=מה+בוער+באילת-אילות%3F+-++ועידת+אקלים+אזורית%3A+מפגש+אזרחים+למען+העתיד+שלנו&DUR=0300&DESC=%3Cdiv%3Eכחלק+מאירועי+וועידות+האקלים+האזוריות+מוזמנים+ומוזמנותלועידת+אקלים+האזורית+של+אילת-אילות%3A+מפגש+אזרחים+למען+העתיד.+הרצאה+מרכזית+של+חה%22כ+לשעבר+מיקי+חיימוביץ.%0A++++%3Cbr%3E%0A++++%3Cbr%3E%3C%2Fdiv%3E&in_loc=מרכז+צעירים%2C+אילת&st=20220608T180000&et=20220608T210000
https://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=Cnnva0ByIOS4uVq4FosjSP5mBghiq%2BspcFyjpGgruv95IOJ8lHwmPjdI333tkHmp3GRIooUcOsaNBz%2F6GF5A1BiedWD0lrqPfpUWfigO2AL%2BZhTSLzqu0H7CAioq25cChkZZjhLhWLtkxdwu1JtqBf9WkFlKrmj2ikdPsjIL1c4V4YgEK2jWJi4M4tsl5%2FpshPtttIDCzn3qnIIzuYq33kUQz3EsgFP9%2FGX3FnlsonYEF7oxweqLQrq%2FnA1UzcOajIwkIXHIte1vtSGnF%2BurjmmWym1gPKtJFuro29yecdIdTiLwUcY6YY%2FZbhyUtLDdMtZxP%2BxrOHH%2FEPHBbgzxH10WRz%2F%2B3hw22UCWOAqUg%2BdjSuRh2NBOLPalnfPCJW%2FlaGQohrDtuFjYgNowPZfgz5QFXiY3QUyjDFpwk1ksHsp6yTr4B2VJQqh5mS4DXsG1kvd3r%2F55z7PE%3D
https://waze.com/ul?q=המועצה לישראל יפה, שד' רוקח 80 תל אביב.
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=ערב+מיוחד+להקרנת+הסרט+Seaspiracy&dates=20210608T190000/20210608T210000&details=%3Cdiv%3Eביום+האוקיינוסים+הבינלאומי+הזה+בואו+להכיר+מקרוב+את+האיום+מספר+1+על+האוקיינוסים+שלנו+וגלו+כיצד+אתם+יכולים+לעזור+לים+בפועל+ומהשטח!%0A++++%3Cbr%3E%3Cstrong%3Eהצטרפו+להקרנה+של+סרט+הדוקו+החדש+Seaspiracy+ולאחר+מכן+להרצאה+ודיון+לגבי+מצב+הדיג+בארץ.%3C%2Fstrong%3E%0A++++%3Cbr%3E%0A++++%3Cbr%3E%3C%2Fdiv%3E&location=המועצה+לישראל+יפה%2C+שד%27+רוקח+80+תל+אביב.&details=%3Cdiv%3Eביום+האוקיינוסים+הבינלאומי+הזה+בואו+להכיר+מקרוב+את+האיום+מספר+1+על+האוקיינוסים+שלנו+וגלו+כיצד+אתם+יכולים+לעזור+לים+בפועל+ומהשטח!%0A++++%3Cbr%3E%3Cstrong%3Eהצטרפו+להקרנה+של+סרט+הדוקו+החדש+Seaspiracy+ולאחר+מכן+להרצאה+ודיון+לגבי+מצב+הדיג+בארץ.%3C%2Fstrong%3E%0A++++%3Cbr%3E%0A++++%3Cbr%3E%3C%2Fdiv%3E
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=ערב+מיוחד+להקרנת+הסרט+Seaspiracy&DUR=0200&DESC=%3Cdiv%3Eביום+האוקיינוסים+הבינלאומי+הזה+בואו+להכיר+מקרוב+את+האיום+מספר+1+על+האוקיינוסים+שלנו+וגלו+כיצד+אתם+יכולים+לעזור+לים+בפועל+ומהשטח!%0A++++%3Cbr%3E%3Cstrong%3Eהצטרפו+להקרנה+של+סרט+הדוקו+החדש+Seaspiracy+ולאחר+מכן+להרצאה+ודיון+לגבי+מצב+הדיג+בארץ.%3C%2Fstrong%3E%0A++++%3Cbr%3E%0A++++%3Cbr%3E%3C%2Fdiv%3E&in_loc=המועצה+לישראל+יפה%2C+שד%27+רוקח+80+תל+אביב.&st=20210608T190000&et=20210608T210000
https://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=CSt%2FTiQV5AZoDBDnTAfO7wdPe%2BJWqKBVsTqcAJcF3fx7HHTo%2FbS7kYM5PoKEfHOtHmwxRZxWEzDQV3EBNhGg6K3gps2hxJwYvOmqHRTfVHJsUHrKy00YvAh%2FSzYrjYEI4DkdIU0i%2BlxZ9oxlI6QBpDdA66lRGoP78m77NNwh3ici%2FbZ59u7HJxTDsGlG0JoOMilOzOXNxGis2nAiP9c90b45pFi2ZMvjpvOpqmtna6dFY8hqmH80QhajkZMb2lJcd8r08tKgFY4T69R%2FLZq9Bk4ylHuiVyessQBtJRNnNAZMXp5MMsFnJOsH2xEKdPLfNFGGRM8vSopQjr6U134wV6GgcxLBkth9sYwkOEElZkymKCik6WPuwUiRkkJcFu51RqszTiMGuRBO2HALd3nRq8Nh%2BBcEvOscdXEcpKPbMdboasRIl8e2VhRkbZJGvY8NTaV3VwVvVfaEU%2Bi7FeeTdF%2BCxdiuyhoA2fQXo0v99m6ghq6vzoPh8SW4F8cUjpjQNeDCWNFFlDIF3e2pWhaL9jM2B%2BawN5SEjyOxVbKJDx0N3jFJbhA928Q%3D%3D
https://waze.com/ul?q=גן בית הכט, חיפה
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=יום+עיון+טבע+עירוני+וגגות+ירוקים+בחיפה&dates=20210621T143000/20210621T200000&details=%3Cdiv%3Eהמועצה+הישראלית+לבנייה+ירוקה+ומנהלת+חיפה+2030+שמחות+להזמינכם.ן+ליום+עיון+מרתק+ומגוון+אודות+טבע+עירוני+וגגות+ירוקים+-+בארץ+ובעולם!%26nbsp%3B%3Cstrong%3E6+הרצאות+מקומיות+%2B+2+הרצאות+חו%22ל+%2B+1+סיור%26nbsp%3B%3C%2Fstrong%3E%0A++++%3Cbr%3Eחשיפה+מקומית+והיכרות+עם+תחומי+הידע+והאתגרים+בתחום.+מיועד+לקהל+מקצועי+וכל+המתעניינים+בתחומי+קיימות%2C+סביבה+ומרחב+עירוני.+ביום+העיון+ישתתפו+מרצים+מקומיים+ומחו%22ל+ויתקיים+סיור+במרכז+הכרמל+והכרמל+הותיק.%0A++++%3Cbr%3E%0A++++%3Cbr%3E%3C%2Fdiv%3E&location=גן+בית+הכט%2C+חיפה&details=%3Cdiv%3Eהמועצה+הישראלית+לבנייה+ירוקה+ומנהלת+חיפה+2030+שמחות+להזמינכם.ן+ליום+עיון+מרתק+ומגוון+אודות+טבע+עירוני+וגגות+ירוקים+-+בארץ+ובעולם!%26nbsp%3B%3Cstrong%3E6+הרצאות+מקומיות+%2B+2+הרצאות+חו%22ל+%2B+1+סיור%26nbsp%3B%3C%2Fstrong%3E%0A++++%3Cbr%3Eחשיפה+מקומית+והיכרות+עם+תחומי+הידע+והאתגרים+בתחום.+מיועד+לקהל+מקצועי+וכל+המתעניינים+בתחומי+קיימות%2C+סביבה+ומרחב+עירוני.+ביום+העיון+ישתתפו+מרצים+מקומיים+ומחו%22ל+ויתקיים+סיור+במרכז+הכרמל+והכרמל+הותיק.%0A++++%3Cbr%3E%0A++++%3Cbr%3E%3C%2Fdiv%3E
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=יום+עיון+טבע+עירוני+וגגות+ירוקים+בחיפה&DUR=0530&DESC=%3Cdiv%3Eהמועצה+הישראלית+לבנייה+ירוקה+ומנהלת+חיפה+2030+שמחות+להזמינכם.ן+ליום+עיון+מרתק+ומגוון+אודות+טבע+עירוני+וגגות+ירוקים+-+בארץ+ובעולם!%26nbsp%3B%3Cstrong%3E6+הרצאות+מקומיות+%2B+2+הרצאות+חו%22ל+%2B+1+סיור%26nbsp%3B%3C%2Fstrong%3E%0A++++%3Cbr%3Eחשיפה+מקומית+והיכרות+עם+תחומי+הידע+והאתגרים+בתחום.+מיועד+לקהל+מקצועי+וכל+המתעניינים+בתחומי+קיימות%2C+סביבה+ומרחב+עירוני.+ביום+העיון+ישתתפו+מרצים+מקומיים+ומחו%22ל+ויתקיים+סיור+במרכז+הכרמל+והכרמל+הותיק.%0A++++%3Cbr%3E%0A++++%3Cbr%3E%3C%2Fdiv%3E&in_loc=גן+בית+הכט%2C+חיפה&st=20210621T143000&et=20210621T200000
https://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=C2XhhBq%2F5UroY5IGecy6KbpnOszRdNoctJTXb%2B4%2F%2FsoZp2DYgejAVSuzy5BjGYP7jYpk1IB8i6ZIP5zsE1MlGHKygdK5MHzrNM3gajBhIoQRBeYp%2FDhVSQJToNqWy0cqSQMOxD%2Bf1cvv6ZIFalThR58QPsmaBfWHCBq4ATcIcubiuVXg6KcKW9K9Ud9zgPgJssR58S9aJqunSnviF0AbvTjuCd2uqTM6dteYnr9JmakDB3BPtOwvtk%2BdybGjM%2Fv1KJk3VvY6XPa8TEn1b6mBM9s3IGdZd%2BuRwrVRtMgJtygneEc0hSkgXfXYkAGyyprdwRMydRs7TV1S93qY984A7JtxmhwcsmtYTRKHGZQNA3%2F46tdI9QyUGvAQdmrRCNUQeR%2BuN9zBelAUBNFIi0xaj2Cvmvp9v6FpSAER85HEFDJNpL6%2FNiqa0CnCr4SrV4dUvtduMBjQyhPnRFuG9vtEf6DEsiUSnvAs2WN%2FcgWFrRCj29XWJKTwU4vVeOeY12yPQ5tpiNcjLpwy1PuPDPJg0vXFK0BSWusz6INE3sv3j7HEC9KMu4hf3txYkGnMIFL7nJL1h9dcji7vhRloOgONJl%2F8bgGKKFAQKcrMLvJlTBW2ukmS7AIA6dr31U9fjJl68VZauKFJ860qtG9rdZ4orYvwcR6%2F2JKzlUrKd%2F9VsysjkSGiERIXx3Q%3D%3D


לקריאה

"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".

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 9 עם חגית גפן על חינוך וסביבה מהרשת הירוקה 

ופרק 10 עם פרופ' עדי וולפסון, על כתיבה וסביבה 

לקריאה

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!!!

להאזנה

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.

לחתימה

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 20.3 מיליארד ש"ח. אסון אקולוגי
וכלכלי של ממש! רוצים להוריד את יוקר המחיה? רוצים לעזור

לסביבה? חתמו על העצומה שנשלחת לראשי רשתות
השיווק והפיצו הלאה. 

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

לפרטים נוספיםהוספה ליומן:

ועידת האקלים האזורית של מודיעין והסביבה
מיקום: מרכז הרב תחומי, מודיעין

20:30 17:30  סיום: 08/06/2022 התחלה: 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

לפרטים נוספיםהוספה ליומן:

מה בוער באילתאילות?  ועידת אקלים אזורית:
מפגש אזרחים למען העתיד שלנו

מיקום: מרכז צעירים, אילת
21:00 18:00  סיום: 08/06/2022 התחלה: 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. 

לפרטים נוספים

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

כנס 2021 של המגזר העסקי לקידום
קיימות סביבתית

 כנס רחב יום שלישי, ה1 ביוני, 11:0018:30 (בזום)
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 נוספיםהוספה ליומן:

Seaspiracy ערב מיוחד להקרנת הסרט
מיקום: המועצה לישראל יפה, שד' רוקח 80 תל אביב.

21:00 19:00  סיום: 08/06/2021 התחלה: 08/06/2021

ביום האוקיינוסים הבינלאומי הזה בואו להכיר מקרוב את האיום מספר 1 על
האוקיינוסים שלנו וגלו כיצד אתם יכולים לעזור לים בפועל ומהשטח! 
הצטרפו להקרנה של סרט הדוקו החדש Seaspiracy ולאחר מכן

להרצאה ודיון לגבי מצב הדיג בארץ.

לפרטים נוספיםהוספה ליומן:

יום עיון טבע עירוני וגגות ירוקים בחיפה
מיקום: גן בית הכט, חיפה

20:00 14:30  סיום: 21/06/2021 התחלה: 21/06/2021

המועצה הישראלית לבנייה ירוקה ומנהלת חיפה 2030 שמחות 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. 

לפרטים נוספים

אנרגיה מתחדשת בישראל  מחזון
למציאות

 כיצד יכולה ישראל לעבור 6 מפגשי זום, החל מה7.6.2021
למשק חשמל מבוסס אנרגיה מתחדשת עד 2050? 

אלו יתרונות הנוספים הגלומים במעבר לאנרגיות מתחדשות,
מעבר לייצור חשמל נקי.

מוזמנים לבוא ולהכיר את תכנית NZO מבית "מרכז השל" 
תכנית לאומית למשק מבוסס אנרגיות מתחדשות

לפרטים נוספים

קורס: מקורות מידע וגיוס משאבים לקידום
תחבורה בתקיימא ברשויות המקומיות
 תחבורה היום ומחר מזמינה 5 מפגשים בזום, החל מה1/7
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. 

מידע נוסף והרשמה

Amazon’s $2 billion fund to tackle
climate change The Climate Pledge

!Fund
קהילת PLANETech גאה להציג קרן בסך שני מיליארד דולר להתמודדות
עם שינוי האקלים The Climate Pledge Fund, אשר תומכת בפיתוח

של טכנולוגיות ירוקות וטכנולוגיות ושירותים להפחתת פחמן. 
האם הסטארטפ שלך יכול להיות ההשקעה הבאה של הקרן? איך
אפשר להירשם לפגישה 1:1 ולהכיר את הקרן? הצטרפו לאירוע הקרוב

ותדעו הכל!  8 ביוני // 17:30 // אונליין  הרשמה לאירוע כאן

להכרות

הצווארון הירוק  יש עבודה בסביבה
הצווארון הירוק (Green Jobs Israel) הוא 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.

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

עושים מעשה!

וועידות האקלים האזוריות

לפירוט והרשמה לעדכונים מועידות האקלים האזוריות

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

לאינדקס הארגונים המלא

טעימה קטנה לאירועים קרובים...

ללוח האירועים המלא

קורסים והכשרות

ללוח האירועים המלא

הזדמנויות

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://pod.link/1565349110
https://pod.link/1565349110
https://pod.link/1565349110
https://drove.com/.2kps
https://drove.com/.2kps
https://drove.com/.2kps
https://youtu.be/nSlUOM4o_lg
https://saveredmed.org/
https://youtu.be/nSlUOM4o_lg
https://www.facebook.com/events/1684379941762807?acontext=%7B%22action_history%22%3A%5B%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A108118700564211%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5B%5D%22%7D%5D%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://maps.google.com/maps?q=מרכז+הרב+תחומי%2C+מודיעין&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://l-p.site/aklimmodiin


לקריאה

"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".

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 9 עם חגית גפן על חינוך וסביבה מהרשת הירוקה 

ופרק 10 עם פרופ' עדי וולפסון, על כתיבה וסביבה 

לקריאה

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!!!

להאזנה

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.

לחתימה

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 20.3 מיליארד ש"ח. אסון אקולוגי
וכלכלי של ממש! רוצים להוריד את יוקר המחיה? רוצים לעזור

לסביבה? חתמו על העצומה שנשלחת לראשי רשתות
השיווק והפיצו הלאה. 

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

לפרטים נוספיםהוספה ליומן:

ועידת האקלים האזורית של מודיעין והסביבה
מיקום: מרכז הרב תחומי, מודיעין

20:30 17:30  סיום: 08/06/2022 התחלה: 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

לפרטים נוספיםהוספה ליומן:

מה בוער באילתאילות?  ועידת אקלים אזורית:
מפגש אזרחים למען העתיד שלנו

מיקום: מרכז צעירים, אילת
21:00 18:00  סיום: 08/06/2022 התחלה: 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. 

לפרטים נוספים

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

כנס 2021 של המגזר העסקי לקידום
קיימות סביבתית

 כנס רחב יום שלישי, ה1 ביוני, 11:0018:30 (בזום)
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 נוספיםהוספה ליומן:

Seaspiracy ערב מיוחד להקרנת הסרט
מיקום: המועצה לישראל יפה, שד' רוקח 80 תל אביב.

21:00 19:00  סיום: 08/06/2021 התחלה: 08/06/2021

ביום האוקיינוסים הבינלאומי הזה בואו להכיר מקרוב את האיום מספר 1 על
האוקיינוסים שלנו וגלו כיצד אתם יכולים לעזור לים בפועל ומהשטח! 
הצטרפו להקרנה של סרט הדוקו החדש Seaspiracy ולאחר מכן

להרצאה ודיון לגבי מצב הדיג בארץ.

לפרטים נוספיםהוספה ליומן:

יום עיון טבע עירוני וגגות ירוקים בחיפה
מיקום: גן בית הכט, חיפה

20:00 14:30  סיום: 21/06/2021 התחלה: 21/06/2021

המועצה הישראלית לבנייה ירוקה ומנהלת חיפה 2030 שמחות 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. 

לפרטים נוספים

אנרגיה מתחדשת בישראל  מחזון
למציאות

 כיצד יכולה ישראל לעבור 6 מפגשי זום, החל מה7.6.2021
למשק חשמל מבוסס אנרגיה מתחדשת עד 2050? 

אלו יתרונות הנוספים הגלומים במעבר לאנרגיות מתחדשות,
מעבר לייצור חשמל נקי.

מוזמנים לבוא ולהכיר את תכנית NZO מבית "מרכז השל" 
תכנית לאומית למשק מבוסס אנרגיות מתחדשות

לפרטים נוספים

קורס: מקורות מידע וגיוס משאבים לקידום
תחבורה בתקיימא ברשויות המקומיות
 תחבורה היום ומחר מזמינה 5 מפגשים בזום, החל מה1/7
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. 

מידע נוסף והרשמה

Amazon’s $2 billion fund to tackle
climate change The Climate Pledge

!Fund
קהילת PLANETech גאה להציג קרן בסך שני מיליארד דולר להתמודדות
עם שינוי האקלים The Climate Pledge Fund, אשר תומכת בפיתוח

של טכנולוגיות ירוקות וטכנולוגיות ושירותים להפחתת פחמן. 
האם הסטארטפ שלך יכול להיות ההשקעה הבאה של הקרן? איך
אפשר להירשם לפגישה 1:1 ולהכיר את הקרן? הצטרפו לאירוע הקרוב

ותדעו הכל!  8 ביוני // 17:30 // אונליין  הרשמה לאירוע כאן

להכרות

הצווארון הירוק  יש עבודה בסביבה
הצווארון הירוק (Green Jobs Israel) הוא 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.

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

עושים מעשה!

וועידות האקלים האזוריות

לפירוט והרשמה לעדכונים מועידות האקלים האזוריות

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

לאינדקס הארגונים המלא

טעימה קטנה לאירועים קרובים...

ללוח האירועים המלא

קורסים והכשרות

ללוח האירועים המלא

הזדמנויות

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

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

הרשמה לקבלת ניוזלטר "חיים וסביבה"

            

ימים טובים לכולנו...
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לקריאה

"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".

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 9 עם חגית גפן על חינוך וסביבה מהרשת הירוקה 

ופרק 10 עם פרופ' עדי וולפסון, על כתיבה וסביבה 

לקריאה

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!!!

להאזנה

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.

לחתימה

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 20.3 מיליארד ש"ח. אסון אקולוגי
וכלכלי של ממש! רוצים להוריד את יוקר המחיה? רוצים לעזור

לסביבה? חתמו על העצומה שנשלחת לראשי רשתות
השיווק והפיצו הלאה. 

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

לפרטים נוספיםהוספה ליומן:

ועידת האקלים האזורית של מודיעין והסביבה
מיקום: מרכז הרב תחומי, מודיעין

20:30 17:30  סיום: 08/06/2022 התחלה: 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

לפרטים נוספיםהוספה ליומן:

מה בוער באילתאילות?  ועידת אקלים אזורית:
מפגש אזרחים למען העתיד שלנו

מיקום: מרכז צעירים, אילת
21:00 18:00  סיום: 08/06/2022 התחלה: 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. 

לפרטים נוספים

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

כנס 2021 של המגזר העסקי לקידום
קיימות סביבתית

 כנס רחב יום שלישי, ה1 ביוני, 11:0018:30 (בזום)
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 נוספיםהוספה ליומן:

Seaspiracy ערב מיוחד להקרנת הסרט
מיקום: המועצה לישראל יפה, שד' רוקח 80 תל אביב.

21:00 19:00  סיום: 08/06/2021 התחלה: 08/06/2021

ביום האוקיינוסים הבינלאומי הזה בואו להכיר מקרוב את האיום מספר 1 על
האוקיינוסים שלנו וגלו כיצד אתם יכולים לעזור לים בפועל ומהשטח! 
הצטרפו להקרנה של סרט הדוקו החדש Seaspiracy ולאחר מכן

להרצאה ודיון לגבי מצב הדיג בארץ.

לפרטים נוספיםהוספה ליומן:

יום עיון טבע עירוני וגגות ירוקים בחיפה
מיקום: גן בית הכט, חיפה

20:00 14:30  סיום: 21/06/2021 התחלה: 21/06/2021

המועצה הישראלית לבנייה ירוקה ומנהלת חיפה 2030 שמחות 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. 

לפרטים נוספים

אנרגיה מתחדשת בישראל  מחזון
למציאות

 כיצד יכולה ישראל לעבור 6 מפגשי זום, החל מה7.6.2021
למשק חשמל מבוסס אנרגיה מתחדשת עד 2050? 

אלו יתרונות הנוספים הגלומים במעבר לאנרגיות מתחדשות,
מעבר לייצור חשמל נקי.

מוזמנים לבוא ולהכיר את תכנית NZO מבית "מרכז השל" 
תכנית לאומית למשק מבוסס אנרגיות מתחדשות

לפרטים נוספים

קורס: מקורות מידע וגיוס משאבים לקידום
תחבורה בתקיימא ברשויות המקומיות
 תחבורה היום ומחר מזמינה 5 מפגשים בזום, החל מה1/7
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. 

מידע נוסף והרשמה

Amazon’s $2 billion fund to tackle
climate change The Climate Pledge

!Fund
קהילת PLANETech גאה להציג קרן בסך שני מיליארד דולר להתמודדות
עם שינוי האקלים The Climate Pledge Fund, אשר תומכת בפיתוח

של טכנולוגיות ירוקות וטכנולוגיות ושירותים להפחתת פחמן. 
האם הסטארטפ שלך יכול להיות ההשקעה הבאה של הקרן? איך
אפשר להירשם לפגישה 1:1 ולהכיר את הקרן? הצטרפו לאירוע הקרוב

ותדעו הכל!  8 ביוני // 17:30 // אונליין  הרשמה לאירוע כאן

להכרות

הצווארון הירוק  יש עבודה בסביבה
הצווארון הירוק (Green Jobs Israel) הוא 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.

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

עושים מעשה!

וועידות האקלים האזוריות

לפירוט והרשמה לעדכונים מועידות האקלים האזוריות

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

לאינדקס הארגונים המלא

טעימה קטנה לאירועים קרובים...

ללוח האירועים המלא

קורסים והכשרות

ללוח האירועים המלא

הזדמנויות

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://maps.google.com/maps?q=המועצה+לישראל+יפה%2C+שד%27+רוקח+80+תל+אביב.&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://maps.google.com/maps?q=המועצה+לישראל+יפה%2C+שד%27+רוקח+80+תל+אביב.&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=ערב+מיוחד+להקרנת+הסרט+Seaspiracy&dates=20210608T190000/20210608T210000&details=%3Cdiv%3Eביום+האוקיינוסים+הבינלאומי+הזה+בואו+להכיר+מקרוב+את+האיום+מספר+1+על+האוקיינוסים+שלנו+וגלו+כיצד+אתם+יכולים+לעזור+לים+בפועל+ומהשטח!%0A++++%3Cbr%3E%3Cstrong%3Eהצטרפו+להקרנה+של+סרט+הדוקו+החדש+Seaspiracy+ולאחר+מכן+להרצאה+ודיון+לגבי+מצב+הדיג+בארץ.%3C%2Fstrong%3E%0A++++%3Cbr%3E%0A++++%3Cbr%3E%3C%2Fdiv%3E&location=המועצה+לישראל+יפה%2C+שד%27+רוקח+80+תל+אביב.&details=%3Cdiv%3Eביום+האוקיינוסים+הבינלאומי+הזה+בואו+להכיר+מקרוב+את+האיום+מספר+1+על+האוקיינוסים+שלנו+וגלו+כיצד+אתם+יכולים+לעזור+לים+בפועל+ומהשטח!%0A++++%3Cbr%3E%3Cstrong%3Eהצטרפו+להקרנה+של+סרט+הדוקו+החדש+Seaspiracy+ולאחר+מכן+להרצאה+ודיון+לגבי+מצב+הדיג+בארץ.%3C%2Fstrong%3E%0A++++%3Cbr%3E%0A++++%3Cbr%3E%3C%2Fdiv%3E
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=ערב+מיוחד+להקרנת+הסרט+Seaspiracy&DUR=0200&DESC=%3Cdiv%3Eביום+האוקיינוסים+הבינלאומי+הזה+בואו+להכיר+מקרוב+את+האיום+מספר+1+על+האוקיינוסים+שלנו+וגלו+כיצד+אתם+יכולים+לעזור+לים+בפועל+ומהשטח!%0A++++%3Cbr%3E%3Cstrong%3Eהצטרפו+להקרנה+של+סרט+הדוקו+החדש+Seaspiracy+ולאחר+מכן+להרצאה+ודיון+לגבי+מצב+הדיג+בארץ.%3C%2Fstrong%3E%0A++++%3Cbr%3E%0A++++%3Cbr%3E%3C%2Fdiv%3E&in_loc=המועצה+לישראל+יפה%2C+שד%27+רוקח+80+תל+אביב.&st=20210608T190000&et=20210608T210000
https://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=CSt%2FTiQV5AZoDBDnTAfO7wdPe%2BJWqKBVsTqcAJcF3fx7HHTo%2FbS7kYM5PoKEfHOtHmwxRZxWEzDQV3EBNhGg6K3gps2hxJwYvOmqHRTfVHJsUHrKy00YvAh%2FSzYrjYEI4DkdIU0i%2BlxZ9oxlI6QBpDdA66lRGoP78m77NNwh3ici%2FbZ59u7HJxTDsGlG0JoOMilOzOXNxGis2nAiP9c90b45pFi2ZMvjpvOpqmtna6dFY8hqmH80QhajkZMb2lJcd8r08tKgFY4T69R%2FLZq9Bk4ylHuiVyessQBtJRNnNAZMXp5MMsFnJOsH2xEKdPLfNFGGRM8vSopQjr6U134wV6GgcxLBkth9sYwkOEElZkymKCik6WPuwUiRkkJcFu51RqszTiMGuRBO2HALd3nRq8Nh%2BBcEvOscdXEcpKPbMdboasRIl8e2VhRkbZJGvY8NTaV3VwVvVfaEU%2Bi7FeeTdF%2BCxdiuyhoA2fQXo0v99m6ghq6vzoPh8SW4F8cUjpjQNeDCWNFFlDIF3e2pWhaL9jM2B%2BawN5SEjyOxVbKJDx0N3jFJbhA928Q%3D%3D
https://page.activetrail.biz/SEASPIRACYscreening?fbclid=IwAR2wkVz1mk0eqvnZOdk1UbtYhLNu8QebH88HegjHAWtDlI4x6xX5h8UBork
https://maps.google.com/maps?q=גן+בית+הכט%2C+חיפה&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://maps.google.com/maps?q=גן+בית+הכט%2C+חיפה&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://ilgbc.org/course/עיר-ירוק-וכחול-חזון-יום-עיון-טבע-עירונ/
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=יום+עיון+טבע+עירוני+וגגות+ירוקים+בחיפה&dates=20210621T143000/20210621T200000&details=%3Cdiv%3Eהמועצה+הישראלית+לבנייה+ירוקה+ומנהלת+חיפה+2030+שמחות+להזמינכם.ן+ליום+עיון+מרתק+ומגוון+אודות+טבע+עירוני+וגגות+ירוקים+-+בארץ+ובעולם!%26nbsp%3B%3Cstrong%3E6+הרצאות+מקומיות+%2B+2+הרצאות+חו%22ל+%2B+1+סיור%26nbsp%3B%3C%2Fstrong%3E%0A++++%3Cbr%3Eחשיפה+מקומית+והיכרות+עם+תחומי+הידע+והאתגרים+בתחום.+מיועד+לקהל+מקצועי+וכל+המתעניינים+בתחומי+קיימות%2C+סביבה+ומרחב+עירוני.+ביום+העיון+ישתתפו+מרצים+מקומיים+ומחו%22ל+ויתקיים+סיור+במרכז+הכרמל+והכרמל+הותיק.%0A++++%3Cbr%3E%0A++++%3Cbr%3E%3C%2Fdiv%3E&location=גן+בית+הכט%2C+חיפה&details=%3Cdiv%3Eהמועצה+הישראלית+לבנייה+ירוקה+ומנהלת+חיפה+2030+שמחות+להזמינכם.ן+ליום+עיון+מרתק+ומגוון+אודות+טבע+עירוני+וגגות+ירוקים+-+בארץ+ובעולם!%26nbsp%3B%3Cstrong%3E6+הרצאות+מקומיות+%2B+2+הרצאות+חו%22ל+%2B+1+סיור%26nbsp%3B%3C%2Fstrong%3E%0A++++%3Cbr%3Eחשיפה+מקומית+והיכרות+עם+תחומי+הידע+והאתגרים+בתחום.+מיועד+לקהל+מקצועי+וכל+המתעניינים+בתחומי+קיימות%2C+סביבה+ומרחב+עירוני.+ביום+העיון+ישתתפו+מרצים+מקומיים+ומחו%22ל+ויתקיים+סיור+במרכז+הכרמל+והכרמל+הותיק.%0A++++%3Cbr%3E%0A++++%3Cbr%3E%3C%2Fdiv%3E
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=יום+עיון+טבע+עירוני+וגגות+ירוקים+בחיפה&DUR=0530&DESC=%3Cdiv%3Eהמועצה+הישראלית+לבנייה+ירוקה+ומנהלת+חיפה+2030+שמחות+להזמינכם.ן+ליום+עיון+מרתק+ומגוון+אודות+טבע+עירוני+וגגות+ירוקים+-+בארץ+ובעולם!%26nbsp%3B%3Cstrong%3E6+הרצאות+מקומיות+%2B+2+הרצאות+חו%22ל+%2B+1+סיור%26nbsp%3B%3C%2Fstrong%3E%0A++++%3Cbr%3Eחשיפה+מקומית+והיכרות+עם+תחומי+הידע+והאתגרים+בתחום.+מיועד+לקהל+מקצועי+וכל+המתעניינים+בתחומי+קיימות%2C+סביבה+ומרחב+עירוני.+ביום+העיון+ישתתפו+מרצים+מקומיים+ומחו%22ל+ויתקיים+סיור+במרכז+הכרמל+והכרמל+הותיק.%0A++++%3Cbr%3E%0A++++%3Cbr%3E%3C%2Fdiv%3E&in_loc=גן+בית+הכט%2C+חיפה&st=20210621T143000&et=20210621T200000
https://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=C2XhhBq%2F5UroY5IGecy6KbpnOszRdNoctJTXb%2B4%2F%2FsoZp2DYgejAVSuzy5BjGYP7jYpk1IB8i6ZIP5zsE1MlGHKygdK5MHzrNM3gajBhIoQRBeYp%2FDhVSQJToNqWy0cqSQMOxD%2Bf1cvv6ZIFalThR58QPsmaBfWHCBq4ATcIcubiuVXg6KcKW9K9Ud9zgPgJssR58S9aJqunSnviF0AbvTjuCd2uqTM6dteYnr9JmakDB3BPtOwvtk%2BdybGjM%2Fv1KJk3VvY6XPa8TEn1b6mBM9s3IGdZd%2BuRwrVRtMgJtygneEc0hSkgXfXYkAGyyprdwRMydRs7TV1S93qY984A7JtxmhwcsmtYTRKHGZQNA3%2F46tdI9QyUGvAQdmrRCNUQeR%2BuN9zBelAUBNFIi0xaj2Cvmvp9v6FpSAER85HEFDJNpL6%2FNiqa0CnCr4SrV4dUvtduMBjQyhPnRFuG9vtEf6DEsiUSnvAs2WN%2FcgWFrRCj29XWJKTwU4vVeOeY12yPQ5tpiNcjLpwy1PuPDPJg0vXFK0BSWusz6INE3sv3j7HEC9KMu4hf3txYkGnMIFL7nJL1h9dcji7vhRloOgONJl%2F8bgGKKFAQKcrMLvJlTBW2ukmS7AIA6dr31U9fjJl68VZauKFJ860qtG9rdZ4orYvwcR6%2F2JKzlUrKd%2F9VsysjkSGiERIXx3Q%3D%3D
https://ilgbc.org/course/עיר-ירוק-וכחול-חזון-יום-עיון-טבע-עירונ/
https://www.sviva.net/calendar/
https://www.drove.com/campaign/6086cb6eba4d622cd98b6d22
https://heschel.org.il/course-page/renewable_energies_course/
https://heschel.org.il/course-page/renewable_energies_course/


לקריאה

"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".

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 9 עם חגית גפן על חינוך וסביבה מהרשת הירוקה 

ופרק 10 עם פרופ' עדי וולפסון, על כתיבה וסביבה 

לקריאה

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!!!

להאזנה

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.

לחתימה

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 20.3 מיליארד ש"ח. אסון אקולוגי
וכלכלי של ממש! רוצים להוריד את יוקר המחיה? רוצים לעזור

לסביבה? חתמו על העצומה שנשלחת לראשי רשתות
השיווק והפיצו הלאה. 

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

לפרטים נוספיםהוספה ליומן:

ועידת האקלים האזורית של מודיעין והסביבה
מיקום: מרכז הרב תחומי, מודיעין

20:30 17:30  סיום: 08/06/2022 התחלה: 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

לפרטים נוספיםהוספה ליומן:

מה בוער באילתאילות?  ועידת אקלים אזורית:
מפגש אזרחים למען העתיד שלנו

מיקום: מרכז צעירים, אילת
21:00 18:00  סיום: 08/06/2022 התחלה: 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. 

לפרטים נוספים

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

כנס 2021 של המגזר העסקי לקידום
קיימות סביבתית

 כנס רחב יום שלישי, ה1 ביוני, 11:0018:30 (בזום)
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 נוספיםהוספה ליומן:

Seaspiracy ערב מיוחד להקרנת הסרט
מיקום: המועצה לישראל יפה, שד' רוקח 80 תל אביב.

21:00 19:00  סיום: 08/06/2021 התחלה: 08/06/2021

ביום האוקיינוסים הבינלאומי הזה בואו להכיר מקרוב את האיום מספר 1 על
האוקיינוסים שלנו וגלו כיצד אתם יכולים לעזור לים בפועל ומהשטח! 
הצטרפו להקרנה של סרט הדוקו החדש Seaspiracy ולאחר מכן

להרצאה ודיון לגבי מצב הדיג בארץ.

לפרטים נוספיםהוספה ליומן:

יום עיון טבע עירוני וגגות ירוקים בחיפה
מיקום: גן בית הכט, חיפה

20:00 14:30  סיום: 21/06/2021 התחלה: 21/06/2021

המועצה הישראלית לבנייה ירוקה ומנהלת חיפה 2030 שמחות 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. 

לפרטים נוספים

אנרגיה מתחדשת בישראל  מחזון
למציאות

 כיצד יכולה ישראל לעבור 6 מפגשי זום, החל מה7.6.2021
למשק חשמל מבוסס אנרגיה מתחדשת עד 2050? 

אלו יתרונות הנוספים הגלומים במעבר לאנרגיות מתחדשות,
מעבר לייצור חשמל נקי.

מוזמנים לבוא ולהכיר את תכנית NZO מבית "מרכז השל" 
תכנית לאומית למשק מבוסס אנרגיות מתחדשות

לפרטים נוספים

קורס: מקורות מידע וגיוס משאבים לקידום
תחבורה בתקיימא ברשויות המקומיות
 תחבורה היום ומחר מזמינה 5 מפגשים בזום, החל מה1/7
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. 

מידע נוסף והרשמה

Amazon’s $2 billion fund to tackle
climate change The Climate Pledge

!Fund
קהילת PLANETech גאה להציג קרן בסך שני מיליארד דולר להתמודדות
עם שינוי האקלים The Climate Pledge Fund, אשר תומכת בפיתוח

של טכנולוגיות ירוקות וטכנולוגיות ושירותים להפחתת פחמן. 
האם הסטארטפ שלך יכול להיות ההשקעה הבאה של הקרן? איך
אפשר להירשם לפגישה 1:1 ולהכיר את הקרן? הצטרפו לאירוע הקרוב

ותדעו הכל!  8 ביוני // 17:30 // אונליין  הרשמה לאירוע כאן

להכרות

הצווארון הירוק  יש עבודה בסביבה
הצווארון הירוק (Green Jobs Israel) הוא 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.

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

עושים מעשה!

וועידות האקלים האזוריות

לפירוט והרשמה לעדכונים מועידות האקלים האזוריות

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

לאינדקס הארגונים המלא

טעימה קטנה לאירועים קרובים...

ללוח האירועים המלא

קורסים והכשרות

ללוח האירועים המלא

הזדמנויות

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://heschel.org.il/course-page/renewable_energies_course/
https://heschel.org.il/course-page/renewable_energies_course/
http://www.transportation.org.il/he/node/4553
http://www.transportation.org.il/he/node/4553
http://www.transportation.org.il/he/node/4553
https://www.sviva.net/calendar/
https://www.eventbrite.com/e/amazon-introduces-a-2-billion-fund-to-tackle-climate-change-tickets-149832449891
https://www.eventbrite.com/e/amazon-introduces-a-2-billion-fund-to-tackle-climate-change-tickets-149832449891
https://ecomotion.us8.list-manage.com/track/click?u=da7f87bd9c424ecdb58f32045&id=b96ff2994f&e=c291b98edb
https://www.eventbrite.com/e/amazon-introduces-a-2-billion-fund-to-tackle-climate-change-tickets-149832449891
https://www.facebook.com/groups/greenjobs1
https://www.facebook.com/groups/greenjobs1
https://www.facebook.com/groups/greenjobs1
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/

