
לקריאה

סביב הגלובוס: עדכונים סביבתיים מהעולם
מידעון המציג חדשות, עדכונים ורעיונות מרחבי העולם במגוון נושאים
סביבתיים. מטרתו לחשוף את הציבור לאירועים, פרסומים, מחקרים,
פרויקטים והתפתחויות בזירה הסביבתית הגלובלית. המידעון כולל
סקירה של עשייה ופעילות ברמת ארגונים בין לאומיים, ממשלות,

חברות עסקיות, מכוני מחקר וכו'... 

בגיליון זה סקירה של התפתחויות מהעת האחרונה במסגרת המאבק
העולמי בשינוי האקלים: למה תעשיית הספנות העולמית רוצה מס

פחמן על פליטות מאוניות? מה חדש בתחום חקיקת האקלים? עד כמה
מרגישים את "אפקט ביידן"? ומה הקשר בין מכ"מים צבאיים לדובים

לבנים?

לקריאה

טור דעה: נערה בת 13 וחבריה מתחננים שנחשוב
על העתיד שלהם

יעל לביפינברג מהורים למען האקלים שוחחה עם בני נוער על נושא האקלים.
הנטייה הרווחת היא לנפנף אותו כעתיד מופשט ורחוק. עם זאת, היא מאמינה כי

השאננות הזו היא טעות, מפני שבני הנוער זקוקים לנו עכשיו יותר מתמיד,
שנגבה אותם בפועלם ושנאמין יחד איתם שהשינוי אפשרי. 

לקריאה

כושר נשיאה לאומי  עתיד צפוף
תחזיות גידול אוכלוסיית ישראל בשנים 20302050 והשלכותיהן על
תחומי חיים מרכזיים. ניתוח ראשון מסוגו של השלכות גודל האוכלוסייה
העתידי על פניה של מדינת ישראל ב2050 בתחומי האנרגיה, דיור,
חינוך, שטחים פתוחים, תחבורה, בריאות, חומרי בניה, בטחון תזונתי

ומים.

לחתימה

ישראל נגמלת משימוש בחד פעמי!
ההתמכרות הישראלית לכלים חד פעמיים עולה לציבור ולמשק הישראלי

הרבה מאד כסף: הציבור הישראלי מוציא מדי שנה למעלה משני מיליארד
שקלים על חד פעמי. עלות הנזק הכלכליסביבתי למדינה הוא עצום.
חייבים לצמצם את צריכת הפלסטיק החד פעמי בישראל. אין לנו ארץ

אחרת. הצטרפו לעצומה של אדם טבע ודין" בנושא.

לחתימה

משבר האקלים? זה נגד החוק!
ניצבת מולנו סכנה עצומה ומיידית: משבר האקלים. אך נכון לכרגע אין
במדינת ישראל יעדים או צעדים המחייבים לפעול כראוי בכדי להיאבק
בבעיה הזו. בעוד מדינות בכל העולם מחוקקות חוקים ופועלות בנושא,

מדינת ישראל נשארה מאחור ועוד מאפשרת ומעודדת לאור יום פליטות גזי
חממה התורמים למשבר. 

חתמו עכשיו על העצומה של מחאת הנוער לחקיקת חוק אקלים בישראל,
שיעגן בחוק את עצירת משבר האקלים! 

לפרטים נוספים

הרשת הירוקה
הרשת הירוקה היא ארגון ותיק המתמחה בהכשרת אנשים בחינוך
לקיימות במערכת החינוך הפורמלית והלא פורמלית, בקהילה ובכל

המגזרים בישראל. מנחי הרשת מעבירים השתלמויות בחינוך
לקיימות לאנשי חינוך – מגננות וסייעות ועד מנהלות בתי ספר;
מלווים ישירות גנים ובתי ספר בקידום ובהטמעה של אורח חיים
מקיים ושל תכניות לימודים תואמות; מפעילים תכניות להטמעת
ערכי הקיימות בקהילה (תושבים פעילים, קבוצות ביןדוריות,

קבוצות נשים ועוד), מעבירים קורסים בחינוך לקיימות לסטודנטים
לחינוך ועוד.

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

לכתוב לנו.

לפרטים נוספיםהוספה ליומן:

אירוע ההשקה של קהילת החדשנות באנרגיה
מיקום: המרכז הבינתחומי בהרצליה

12:00 09:00  סיום: 08/07/2021 התחלה: 08/07/2021

משיקים את קהילת החדשנות באנרגיה. החברות המובילות במשק
מצטרפות ליוזמת משרד הכלכלה ובשיתוף משרד האנרגיה והרשות

לחדשנות, מחפשות להשקיע בחדשנות ומחקר בתחום האנרגיה. מוזמנים
לשמוע ולהשפיע על התוכניות לקידום החדשנות ולפגוש את מובילי המשק

המחויבים לתהליך. 

לפרטים נוספיםהוספה ליומן:

יום עיון: תחבורה רכה ועירוניות טקטית
מיקום: בית ספר פורטר, אוניברסיטת תל אביב

13:00 09:00  סיום: 14/07/2021 התחלה: 14/07/2021

כחלק מסדרת ימי עיון בנושא תחבורה בת קיימא, תחבורה היום ומחר
מזימינים אתכם לכנס עירונית טקטית   גישה ודרך פעולה לזירוז השינוי

האורבני, כאשר דרך הפעולה כוללת התערבויות לטווח הקצר בעלות נמוכה
הניתנות לשיפור והרחבה. 

מידע נוסף והרשמה

התכנית להכשרת מארגנות ומארגנים קהילתיים
לשינוי סביבתי

נפתחה ההרשמה לתוכנית למארגנות ומארגנים קהילתיים במגמה ירוקה! 
מה זה אומר? 

להוביל תא פעילות של מגמה ירוקה במאבק חברתיסביבתי שמדבר
אליכם/ן, להיות עוגן של קהילת פעילים/ות שיוצרת שינוי אמיתי במציאות,
לרכוש נסיון מעשי, ידע וכלים בניהול מאבק ציבורי, לקחת חלק בחווייה

עוצמתית ומשותפת, לקבל מענק הצטיינות שנתי של עד 10,000 ש"ח. 
מרגיש/ה שזה תפור עליך? זה הזמן לבחור את המאבק שלכםן

ולהגיש מועמדות

מידע נוסף והרשמה

נפתחה ההרשמה לתוכנית הנוער של
אקופיס

נאקופיס המזרח התיכון מזמין בני נוער שסיימו כיתה ט' ו י' ,
שנושא הסביבה ומשבר האקלים חשובים להם, והם מעוניינים

לעשות שינוי בקהילה שלהם תוך כדי שיתוף פעולה עם בני נוער
אחרים מהארץ ומהאזור להגיש מועמדות לתוכנית. 

התוכנית היא תוכנית לשנה מאוגוסט 2021 ועד אוגוסט 2022
וכוללת פגישות ופעילות בישראל ובירדן והשלמה של פרוייקט

אישי בתחום הסביבה.

לפרטים נוספים

תכנית "מעגלים חיים"
החל מה22/7  "עםאדם"  מדרשה לקיימת אדם וטבע

בשיתוף עם בית מדרש אלול, הגינה הקהילתית במוזיאון הטבע
והגן הבוטני בירושלים מזמינים אתכם ל 3 חודשים של הכשרה
ייחודית עם תעודת גינון ברקיימא של הגן הבוטני האוניברסיטאי

בירושלים והתמחות מעשית לאחר תקופת הלימודים.

רשימה ירוקה מאוד  התחלות מעוררות תקווה

ניוזלטר  יולי 2021

"...ללא ספק, שני הכוחות המניעים העיקריים אשר הביאו לחריגתנו המסוכנת מעבר לכושר הנשיאה
הביולוגי, הפיזי והחברתיכלכלי של כדור הארץ, הם הגידול המואץ של האוכלוסייה ושל צריכתה. כיון
שכוחות אלה הם בעלי שורשים תרבותיים עמוקים, המשבר הסביבתי הנוכחי לא יוכל להיפתר בעזרת
אמצעים טכנולוגיים, פוליטיים וכלכלים גרידא, וכדי להתמודד בהצלחה עם האתגרים העצומים דרושה

מהפכה סביבתית ותרבותית מרחיקת לכת."
 פרופ' זאב נאוה 

מי היה מאמין? 
יש לנו ממשלה חדשה ואיתה הזדמנויות וציפיות גדולות! המון כאלה.... 

העוקבת אחר המדד החדש  "ת״א אבל עוד רגע לפני, פורום כסף נקי הספיק להוביל השקה של קרן סל חדשה
125 אקלים נקי מדלקים פוסיליים". משמעות קרן הסל  הציבור יכול עכשיו לקנות ולמכור נייר ערך נקי מהשקעה

בחברות המבוססות על דלקים פוסיליים, הכולל מגוון רחב של חברות גדולות במשק הישראלי. 
כמו כן, מדינת ישראל המדינה הפכה להיות הראשונה לאסור סחר בפרוות!!!

גילה גמליאל שמסיימת קדנציה קצרה ומעורכת כשרת להגנת הסביבה חתמה על תיקון לתקנות להגנת חיית
הבר, שמטרתו איסור על מתן היתרים לסחר בפרוות חיית בר, עם החרגה למטרות דת ומחקר. 

ובשבועיים האלה שיש לנו ממשלה, השרה החדשה להגנת הסביבה, תמר זנדברג הספיקה כבר להיפגש עם
ראשי ארגוני הסביבה ולשוחח איתם על האתגרים הסביבתיים שלמדינת ישראל.

ויותר מזה  הספקנו לשמוע הכרזה של השרה להגנת הסביבה תמר זנדברג, שרת האנרגיה קארין אלהרר, שרת
התחבורה מרב מיכאלי ושרת הכלכלה אורנה ברביבאי המצהירות: "נשתף פעולה בנושא מדיניות האקלים של

ישראל, כדי להוביל להפחתה של 85% בפליטות גזי החממה של ישראל עד 2050"

לממשלה הזו יש הרבה אתגרים, אך גם המון הזדמניות 
קראו למשל על ההזדמנות של שרת האנרגיה קארין אלהרר 

נקווה שהמגמה תמשך  ימים טובים 

צוות חיים וסביבה.

חומר למחשבה

עושים מעשה!

יום של וועידות אקלים אזוריות

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

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.fossilfree.org.il/
https://www.funder.co.il/article/118704
https://www.ynet.co.il/article/ryiIL4Rqu
https://www.zman.co.il/228571/
https://www.facebook.com/watch/?v=485709672529348
https://www.facebook.com/1533090926970117/videos/3847427702034123
https://www.calcalist.co.il/local_news/article/rkMaHnOsO
https://conference.isees.org.il/
https://waze.com/ul?q=המרכז הבינתחומי בהרצליה
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=אירוע+ההשקה+של+קהילת+החדשנות+באנרגיה&dates=20210708T090000/20210708T120000&details=%3Cdiv%3Eמשיקים+את+קהילת+החדשנות+באנרגיה.+החברות+המובילות+במשק+מצטרפות+ליוזמת+משרד+הכלכלה+ובשיתוף+משרד+האנרגיה+והרשות+לחדשנות%2C+מחפשות+להשקיע+בחדשנות+ומחקר+בתחום+האנרגיה.+מוזמנים+לשמוע+ולהשפיע+על+התוכניות+לקידום+החדשנות+ולפגוש+את+מובילי+המשק+המחויבים+לתהליך.%0A++++%3Cbr%3E%0A++++%3Cbr%3E%3C%2Fdiv%3E&location=המרכז+הבינתחומי+בהרצליה&details=%3Cdiv%3Eמשיקים+את+קהילת+החדשנות+באנרגיה.+החברות+המובילות+במשק+מצטרפות+ליוזמת+משרד+הכלכלה+ובשיתוף+משרד+האנרגיה+והרשות+לחדשנות%2C+מחפשות+להשקיע+בחדשנות+ומחקר+בתחום+האנרגיה.+מוזמנים+לשמוע+ולהשפיע+על+התוכניות+לקידום+החדשנות+ולפגוש+את+מובילי+המשק+המחויבים+לתהליך.%0A++++%3Cbr%3E%0A++++%3Cbr%3E%3C%2Fdiv%3E
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=אירוע+ההשקה+של+קהילת+החדשנות+באנרגיה&DUR=0300&DESC=%3Cdiv%3Eמשיקים+את+קהילת+החדשנות+באנרגיה.+החברות+המובילות+במשק+מצטרפות+ליוזמת+משרד+הכלכלה+ובשיתוף+משרד+האנרגיה+והרשות+לחדשנות%2C+מחפשות+להשקיע+בחדשנות+ומחקר+בתחום+האנרגיה.+מוזמנים+לשמוע+ולהשפיע+על+התוכניות+לקידום+החדשנות+ולפגוש+את+מובילי+המשק+המחויבים+לתהליך.%0A++++%3Cbr%3E%0A++++%3Cbr%3E%3C%2Fdiv%3E&in_loc=המרכז+הבינתחומי+בהרצליה&st=20210708T090000&et=20210708T120000
https://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=CaxMCgsCKE4w57NRbfECkZHSV4vWCrCbkpdnFJYihupNtHHgpI6SWhPv2bdpODK4XDfrY7UzL8Ycn2BLIwOHdGKwRDL%2FG84W3gePA2cQrUY4LpEloQ068%2FFX3tqO%2FGqQ3xFTO%2Bu97ykCh7Ai%2Blr2I0G%2Bsuek9ecfb%2BZrHkY%2FFOvoH0PiQMTwvBzWDtjM7COMdbaKsdm%2FIJZhV6HN0MsKkuIMtSK4Z2Voa0z48Z%2FXsAAAeGgtG69WavxYMkpjoqwmyx3aF8soOL8get%2BYT42j7UPbQaRJxLvzM4vHA%2BtmSbJHkM5K3H3hd3nHK2e7f%2F3o1JEk%2BnKYRpn33vWx%2F0AtJ31JvK0NvZY8P1uNBMGy8QYV6yGjf8DxLPv%2BNy28JNVqAs%2F31TmQe8dTPLUK%2BdRMTbdZ%2FsGHSEumOZkd3EqAgxOTGxfiw93GrqoRqNVAOJCm48vh%2FSzP7tcySocFTmyJ%2FN4fUZTiOqoSFrPKYgbQrsga%2FsL408PWUMG%2F8ShaeApAQQdrmFAHMkZS4ij8JNUXInQ%3D%3D
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לקריאה

סביב הגלובוס: עדכונים סביבתיים מהעולם
מידעון המציג חדשות, עדכונים ורעיונות מרחבי העולם במגוון נושאים
סביבתיים. מטרתו לחשוף את הציבור לאירועים, פרסומים, מחקרים,
פרויקטים והתפתחויות בזירה הסביבתית הגלובלית. המידעון כולל
סקירה של עשייה ופעילות ברמת ארגונים בין לאומיים, ממשלות,

חברות עסקיות, מכוני מחקר וכו'... 

בגיליון זה סקירה של התפתחויות מהעת האחרונה במסגרת המאבק
העולמי בשינוי האקלים: למה תעשיית הספנות העולמית רוצה מס

פחמן על פליטות מאוניות? מה חדש בתחום חקיקת האקלים? עד כמה
מרגישים את "אפקט ביידן"? ומה הקשר בין מכ"מים צבאיים לדובים

לבנים?

לקריאה

טור דעה: נערה בת 13 וחבריה מתחננים שנחשוב
על העתיד שלהם

יעל לביפינברג מהורים למען האקלים שוחחה עם בני נוער על נושא האקלים.
הנטייה הרווחת היא לנפנף אותו כעתיד מופשט ורחוק. עם זאת, היא מאמינה כי

השאננות הזו היא טעות, מפני שבני הנוער זקוקים לנו עכשיו יותר מתמיד,
שנגבה אותם בפועלם ושנאמין יחד איתם שהשינוי אפשרי. 

לקריאה

כושר נשיאה לאומי  עתיד צפוף
תחזיות גידול אוכלוסיית ישראל בשנים 20302050 והשלכותיהן על
תחומי חיים מרכזיים. ניתוח ראשון מסוגו של השלכות גודל האוכלוסייה
העתידי על פניה של מדינת ישראל ב2050 בתחומי האנרגיה, דיור,
חינוך, שטחים פתוחים, תחבורה, בריאות, חומרי בניה, בטחון תזונתי

ומים.

לחתימה

ישראל נגמלת משימוש בחד פעמי!
ההתמכרות הישראלית לכלים חד פעמיים עולה לציבור ולמשק הישראלי

הרבה מאד כסף: הציבור הישראלי מוציא מדי שנה למעלה משני מיליארד
שקלים על חד פעמי. עלות הנזק הכלכליסביבתי למדינה הוא עצום.
חייבים לצמצם את צריכת הפלסטיק החד פעמי בישראל. אין לנו ארץ

אחרת. הצטרפו לעצומה של אדם טבע ודין" בנושא.

לחתימה

משבר האקלים? זה נגד החוק!
ניצבת מולנו סכנה עצומה ומיידית: משבר האקלים. אך נכון לכרגע אין
במדינת ישראל יעדים או צעדים המחייבים לפעול כראוי בכדי להיאבק
בבעיה הזו. בעוד מדינות בכל העולם מחוקקות חוקים ופועלות בנושא,

מדינת ישראל נשארה מאחור ועוד מאפשרת ומעודדת לאור יום פליטות גזי
חממה התורמים למשבר. 

חתמו עכשיו על העצומה של מחאת הנוער לחקיקת חוק אקלים בישראל,
שיעגן בחוק את עצירת משבר האקלים! 

לפרטים נוספים

הרשת הירוקה
הרשת הירוקה היא ארגון ותיק המתמחה בהכשרת אנשים בחינוך
לקיימות במערכת החינוך הפורמלית והלא פורמלית, בקהילה ובכל

המגזרים בישראל. מנחי הרשת מעבירים השתלמויות בחינוך
לקיימות לאנשי חינוך – מגננות וסייעות ועד מנהלות בתי ספר;
מלווים ישירות גנים ובתי ספר בקידום ובהטמעה של אורח חיים
מקיים ושל תכניות לימודים תואמות; מפעילים תכניות להטמעת
ערכי הקיימות בקהילה (תושבים פעילים, קבוצות ביןדוריות,

קבוצות נשים ועוד), מעבירים קורסים בחינוך לקיימות לסטודנטים
לחינוך ועוד.

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

לכתוב לנו.

לפרטים נוספיםהוספה ליומן:

אירוע ההשקה של קהילת החדשנות באנרגיה
מיקום: המרכז הבינתחומי בהרצליה

12:00 09:00  סיום: 08/07/2021 התחלה: 08/07/2021

משיקים את קהילת החדשנות באנרגיה. החברות המובילות במשק
מצטרפות ליוזמת משרד הכלכלה ובשיתוף משרד האנרגיה והרשות

לחדשנות, מחפשות להשקיע בחדשנות ומחקר בתחום האנרגיה. מוזמנים
לשמוע ולהשפיע על התוכניות לקידום החדשנות ולפגוש את מובילי המשק

המחויבים לתהליך. 

לפרטים נוספיםהוספה ליומן:

יום עיון: תחבורה רכה ועירוניות טקטית
מיקום: בית ספר פורטר, אוניברסיטת תל אביב

13:00 09:00  סיום: 14/07/2021 התחלה: 14/07/2021

כחלק מסדרת ימי עיון בנושא תחבורה בת קיימא, תחבורה היום ומחר
מזימינים אתכם לכנס עירונית טקטית   גישה ודרך פעולה לזירוז השינוי

האורבני, כאשר דרך הפעולה כוללת התערבויות לטווח הקצר בעלות נמוכה
הניתנות לשיפור והרחבה. 

מידע נוסף והרשמה

התכנית להכשרת מארגנות ומארגנים קהילתיים
לשינוי סביבתי

נפתחה ההרשמה לתוכנית למארגנות ומארגנים קהילתיים במגמה ירוקה! 
מה זה אומר? 

להוביל תא פעילות של מגמה ירוקה במאבק חברתיסביבתי שמדבר
אליכם/ן, להיות עוגן של קהילת פעילים/ות שיוצרת שינוי אמיתי במציאות,
לרכוש נסיון מעשי, ידע וכלים בניהול מאבק ציבורי, לקחת חלק בחווייה

עוצמתית ומשותפת, לקבל מענק הצטיינות שנתי של עד 10,000 ש"ח. 
מרגיש/ה שזה תפור עליך? זה הזמן לבחור את המאבק שלכםן

ולהגיש מועמדות

מידע נוסף והרשמה

נפתחה ההרשמה לתוכנית הנוער של
אקופיס

נאקופיס המזרח התיכון מזמין בני נוער שסיימו כיתה ט' ו י' ,
שנושא הסביבה ומשבר האקלים חשובים להם, והם מעוניינים

לעשות שינוי בקהילה שלהם תוך כדי שיתוף פעולה עם בני נוער
אחרים מהארץ ומהאזור להגיש מועמדות לתוכנית. 

התוכנית היא תוכנית לשנה מאוגוסט 2021 ועד אוגוסט 2022
וכוללת פגישות ופעילות בישראל ובירדן והשלמה של פרוייקט

אישי בתחום הסביבה.

לפרטים נוספים

תכנית "מעגלים חיים"
החל מה22/7  "עםאדם"  מדרשה לקיימת אדם וטבע

בשיתוף עם בית מדרש אלול, הגינה הקהילתית במוזיאון הטבע
והגן הבוטני בירושלים מזמינים אתכם ל 3 חודשים של הכשרה
ייחודית עם תעודת גינון ברקיימא של הגן הבוטני האוניברסיטאי

בירושלים והתמחות מעשית לאחר תקופת הלימודים.

רשימה ירוקה מאוד  התחלות מעוררות תקווה

ניוזלטר  יולי 2021

"...ללא ספק, שני הכוחות המניעים העיקריים אשר הביאו לחריגתנו המסוכנת מעבר לכושר הנשיאה
הביולוגי, הפיזי והחברתיכלכלי של כדור הארץ, הם הגידול המואץ של האוכלוסייה ושל צריכתה. כיון
שכוחות אלה הם בעלי שורשים תרבותיים עמוקים, המשבר הסביבתי הנוכחי לא יוכל להיפתר בעזרת
אמצעים טכנולוגיים, פוליטיים וכלכלים גרידא, וכדי להתמודד בהצלחה עם האתגרים העצומים דרושה

מהפכה סביבתית ותרבותית מרחיקת לכת."
 פרופ' זאב נאוה 

מי היה מאמין? 
יש לנו ממשלה חדשה ואיתה הזדמנויות וציפיות גדולות! המון כאלה.... 

העוקבת אחר המדד החדש  "ת״א אבל עוד רגע לפני, פורום כסף נקי הספיק להוביל השקה של קרן סל חדשה
125 אקלים נקי מדלקים פוסיליים". משמעות קרן הסל  הציבור יכול עכשיו לקנות ולמכור נייר ערך נקי מהשקעה

בחברות המבוססות על דלקים פוסיליים, הכולל מגוון רחב של חברות גדולות במשק הישראלי. 
כמו כן, מדינת ישראל המדינה הפכה להיות הראשונה לאסור סחר בפרוות!!!

גילה גמליאל שמסיימת קדנציה קצרה ומעורכת כשרת להגנת הסביבה חתמה על תיקון לתקנות להגנת חיית
הבר, שמטרתו איסור על מתן היתרים לסחר בפרוות חיית בר, עם החרגה למטרות דת ומחקר. 

ובשבועיים האלה שיש לנו ממשלה, השרה החדשה להגנת הסביבה, תמר זנדברג הספיקה כבר להיפגש עם
ראשי ארגוני הסביבה ולשוחח איתם על האתגרים הסביבתיים שלמדינת ישראל.

ויותר מזה  הספקנו לשמוע הכרזה של השרה להגנת הסביבה תמר זנדברג, שרת האנרגיה קארין אלהרר, שרת
התחבורה מרב מיכאלי ושרת הכלכלה אורנה ברביבאי המצהירות: "נשתף פעולה בנושא מדיניות האקלים של

ישראל, כדי להוביל להפחתה של 85% בפליטות גזי החממה של ישראל עד 2050"

לממשלה הזו יש הרבה אתגרים, אך גם המון הזדמניות 
קראו למשל על ההזדמנות של שרת האנרגיה קארין אלהרר 

נקווה שהמגמה תמשך  ימים טובים 

צוות חיים וסביבה.

חומר למחשבה

עושים מעשה!

יום של וועידות אקלים אזוריות

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

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://conference.isees.org.il/
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/environment_around_the_globe/he/international_relations_IR_may_june_2021.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/environment_around_the_globe/he/international_relations_IR_may_june_2021.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/environment_around_the_globe/he/international_relations_IR_may_june_2021.pdf
https://www.haaretz.co.il/family/parentsforclimateisrael/BLOG-1.9954813
https://www.haaretz.co.il/family/parentsforclimateisrael/BLOG-1.9954813
https://www.haaretz.co.il/family/parentsforclimateisrael/BLOG-1.9954813
https://population.org.il/capacity-report/
https://population.org.il/capacity-report/
https://population.org.il/capacity-report/
https://www.adamteva.org.il/petitions/disposable/
https://www.adamteva.org.il/petitions/disposable/
https://www.adamteva.org.il/petitions/disposable/
https://strike4future.org.il/climate-law/
https://strike4future.org.il/climate-law/


לקריאה

סביב הגלובוס: עדכונים סביבתיים מהעולם
מידעון המציג חדשות, עדכונים ורעיונות מרחבי העולם במגוון נושאים
סביבתיים. מטרתו לחשוף את הציבור לאירועים, פרסומים, מחקרים,
פרויקטים והתפתחויות בזירה הסביבתית הגלובלית. המידעון כולל
סקירה של עשייה ופעילות ברמת ארגונים בין לאומיים, ממשלות,

חברות עסקיות, מכוני מחקר וכו'... 

בגיליון זה סקירה של התפתחויות מהעת האחרונה במסגרת המאבק
העולמי בשינוי האקלים: למה תעשיית הספנות העולמית רוצה מס

פחמן על פליטות מאוניות? מה חדש בתחום חקיקת האקלים? עד כמה
מרגישים את "אפקט ביידן"? ומה הקשר בין מכ"מים צבאיים לדובים

לבנים?

לקריאה

טור דעה: נערה בת 13 וחבריה מתחננים שנחשוב
על העתיד שלהם

יעל לביפינברג מהורים למען האקלים שוחחה עם בני נוער על נושא האקלים.
הנטייה הרווחת היא לנפנף אותו כעתיד מופשט ורחוק. עם זאת, היא מאמינה כי

השאננות הזו היא טעות, מפני שבני הנוער זקוקים לנו עכשיו יותר מתמיד,
שנגבה אותם בפועלם ושנאמין יחד איתם שהשינוי אפשרי. 

לקריאה

כושר נשיאה לאומי  עתיד צפוף
תחזיות גידול אוכלוסיית ישראל בשנים 20302050 והשלכותיהן על
תחומי חיים מרכזיים. ניתוח ראשון מסוגו של השלכות גודל האוכלוסייה
העתידי על פניה של מדינת ישראל ב2050 בתחומי האנרגיה, דיור,
חינוך, שטחים פתוחים, תחבורה, בריאות, חומרי בניה, בטחון תזונתי

ומים.

לחתימה

ישראל נגמלת משימוש בחד פעמי!
ההתמכרות הישראלית לכלים חד פעמיים עולה לציבור ולמשק הישראלי

הרבה מאד כסף: הציבור הישראלי מוציא מדי שנה למעלה משני מיליארד
שקלים על חד פעמי. עלות הנזק הכלכליסביבתי למדינה הוא עצום.
חייבים לצמצם את צריכת הפלסטיק החד פעמי בישראל. אין לנו ארץ

אחרת. הצטרפו לעצומה של אדם טבע ודין" בנושא.

לחתימה

משבר האקלים? זה נגד החוק!
ניצבת מולנו סכנה עצומה ומיידית: משבר האקלים. אך נכון לכרגע אין
במדינת ישראל יעדים או צעדים המחייבים לפעול כראוי בכדי להיאבק
בבעיה הזו. בעוד מדינות בכל העולם מחוקקות חוקים ופועלות בנושא,

מדינת ישראל נשארה מאחור ועוד מאפשרת ומעודדת לאור יום פליטות גזי
חממה התורמים למשבר. 

חתמו עכשיו על העצומה של מחאת הנוער לחקיקת חוק אקלים בישראל,
שיעגן בחוק את עצירת משבר האקלים! 

לפרטים נוספים

הרשת הירוקה
הרשת הירוקה היא ארגון ותיק המתמחה בהכשרת אנשים בחינוך
לקיימות במערכת החינוך הפורמלית והלא פורמלית, בקהילה ובכל

המגזרים בישראל. מנחי הרשת מעבירים השתלמויות בחינוך
לקיימות לאנשי חינוך – מגננות וסייעות ועד מנהלות בתי ספר;
מלווים ישירות גנים ובתי ספר בקידום ובהטמעה של אורח חיים
מקיים ושל תכניות לימודים תואמות; מפעילים תכניות להטמעת
ערכי הקיימות בקהילה (תושבים פעילים, קבוצות ביןדוריות,

קבוצות נשים ועוד), מעבירים קורסים בחינוך לקיימות לסטודנטים
לחינוך ועוד.

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

לכתוב לנו.

לפרטים נוספיםהוספה ליומן:

אירוע ההשקה של קהילת החדשנות באנרגיה
מיקום: המרכז הבינתחומי בהרצליה

12:00 09:00  סיום: 08/07/2021 התחלה: 08/07/2021

משיקים את קהילת החדשנות באנרגיה. החברות המובילות במשק
מצטרפות ליוזמת משרד הכלכלה ובשיתוף משרד האנרגיה והרשות

לחדשנות, מחפשות להשקיע בחדשנות ומחקר בתחום האנרגיה. מוזמנים
לשמוע ולהשפיע על התוכניות לקידום החדשנות ולפגוש את מובילי המשק

המחויבים לתהליך. 

לפרטים נוספיםהוספה ליומן:

יום עיון: תחבורה רכה ועירוניות טקטית
מיקום: בית ספר פורטר, אוניברסיטת תל אביב

13:00 09:00  סיום: 14/07/2021 התחלה: 14/07/2021

כחלק מסדרת ימי עיון בנושא תחבורה בת קיימא, תחבורה היום ומחר
מזימינים אתכם לכנס עירונית טקטית   גישה ודרך פעולה לזירוז השינוי

האורבני, כאשר דרך הפעולה כוללת התערבויות לטווח הקצר בעלות נמוכה
הניתנות לשיפור והרחבה. 

מידע נוסף והרשמה

התכנית להכשרת מארגנות ומארגנים קהילתיים
לשינוי סביבתי

נפתחה ההרשמה לתוכנית למארגנות ומארגנים קהילתיים במגמה ירוקה! 
מה זה אומר? 

להוביל תא פעילות של מגמה ירוקה במאבק חברתיסביבתי שמדבר
אליכם/ן, להיות עוגן של קהילת פעילים/ות שיוצרת שינוי אמיתי במציאות,
לרכוש נסיון מעשי, ידע וכלים בניהול מאבק ציבורי, לקחת חלק בחווייה

עוצמתית ומשותפת, לקבל מענק הצטיינות שנתי של עד 10,000 ש"ח. 
מרגיש/ה שזה תפור עליך? זה הזמן לבחור את המאבק שלכםן

ולהגיש מועמדות

מידע נוסף והרשמה

נפתחה ההרשמה לתוכנית הנוער של
אקופיס

נאקופיס המזרח התיכון מזמין בני נוער שסיימו כיתה ט' ו י' ,
שנושא הסביבה ומשבר האקלים חשובים להם, והם מעוניינים

לעשות שינוי בקהילה שלהם תוך כדי שיתוף פעולה עם בני נוער
אחרים מהארץ ומהאזור להגיש מועמדות לתוכנית. 

התוכנית היא תוכנית לשנה מאוגוסט 2021 ועד אוגוסט 2022
וכוללת פגישות ופעילות בישראל ובירדן והשלמה של פרוייקט

אישי בתחום הסביבה.

לפרטים נוספים

תכנית "מעגלים חיים"
החל מה22/7  "עםאדם"  מדרשה לקיימת אדם וטבע

בשיתוף עם בית מדרש אלול, הגינה הקהילתית במוזיאון הטבע
והגן הבוטני בירושלים מזמינים אתכם ל 3 חודשים של הכשרה
ייחודית עם תעודת גינון ברקיימא של הגן הבוטני האוניברסיטאי

בירושלים והתמחות מעשית לאחר תקופת הלימודים.

רשימה ירוקה מאוד  התחלות מעוררות תקווה

ניוזלטר  יולי 2021

"...ללא ספק, שני הכוחות המניעים העיקריים אשר הביאו לחריגתנו המסוכנת מעבר לכושר הנשיאה
הביולוגי, הפיזי והחברתיכלכלי של כדור הארץ, הם הגידול המואץ של האוכלוסייה ושל צריכתה. כיון
שכוחות אלה הם בעלי שורשים תרבותיים עמוקים, המשבר הסביבתי הנוכחי לא יוכל להיפתר בעזרת
אמצעים טכנולוגיים, פוליטיים וכלכלים גרידא, וכדי להתמודד בהצלחה עם האתגרים העצומים דרושה

מהפכה סביבתית ותרבותית מרחיקת לכת."
 פרופ' זאב נאוה 

מי היה מאמין? 
יש לנו ממשלה חדשה ואיתה הזדמנויות וציפיות גדולות! המון כאלה.... 

העוקבת אחר המדד החדש  "ת״א אבל עוד רגע לפני, פורום כסף נקי הספיק להוביל השקה של קרן סל חדשה
125 אקלים נקי מדלקים פוסיליים". משמעות קרן הסל  הציבור יכול עכשיו לקנות ולמכור נייר ערך נקי מהשקעה

בחברות המבוססות על דלקים פוסיליים, הכולל מגוון רחב של חברות גדולות במשק הישראלי. 
כמו כן, מדינת ישראל המדינה הפכה להיות הראשונה לאסור סחר בפרוות!!!

גילה גמליאל שמסיימת קדנציה קצרה ומעורכת כשרת להגנת הסביבה חתמה על תיקון לתקנות להגנת חיית
הבר, שמטרתו איסור על מתן היתרים לסחר בפרוות חיית בר, עם החרגה למטרות דת ומחקר. 

ובשבועיים האלה שיש לנו ממשלה, השרה החדשה להגנת הסביבה, תמר זנדברג הספיקה כבר להיפגש עם
ראשי ארגוני הסביבה ולשוחח איתם על האתגרים הסביבתיים שלמדינת ישראל.

ויותר מזה  הספקנו לשמוע הכרזה של השרה להגנת הסביבה תמר זנדברג, שרת האנרגיה קארין אלהרר, שרת
התחבורה מרב מיכאלי ושרת הכלכלה אורנה ברביבאי המצהירות: "נשתף פעולה בנושא מדיניות האקלים של

ישראל, כדי להוביל להפחתה של 85% בפליטות גזי החממה של ישראל עד 2050"

לממשלה הזו יש הרבה אתגרים, אך גם המון הזדמניות 
קראו למשל על ההזדמנות של שרת האנרגיה קארין אלהרר 

נקווה שהמגמה תמשך  ימים טובים 

צוות חיים וסביבה.

חומר למחשבה

עושים מעשה!

יום של וועידות אקלים אזוריות

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

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://strike4future.org.il/climate-law/
https://strike4future.org.il/climate-law/
https://climatemeet.org.il/עמוד-ועידה-חינוך/
https://climatemeet.org.il/עמוד-ועידה-נגב-מערבי/
https://climatemeet.org.il/negev/


לקריאה

סביב הגלובוס: עדכונים סביבתיים מהעולם
מידעון המציג חדשות, עדכונים ורעיונות מרחבי העולם במגוון נושאים
סביבתיים. מטרתו לחשוף את הציבור לאירועים, פרסומים, מחקרים,
פרויקטים והתפתחויות בזירה הסביבתית הגלובלית. המידעון כולל
סקירה של עשייה ופעילות ברמת ארגונים בין לאומיים, ממשלות,

חברות עסקיות, מכוני מחקר וכו'... 

בגיליון זה סקירה של התפתחויות מהעת האחרונה במסגרת המאבק
העולמי בשינוי האקלים: למה תעשיית הספנות העולמית רוצה מס

פחמן על פליטות מאוניות? מה חדש בתחום חקיקת האקלים? עד כמה
מרגישים את "אפקט ביידן"? ומה הקשר בין מכ"מים צבאיים לדובים

לבנים?

לקריאה

טור דעה: נערה בת 13 וחבריה מתחננים שנחשוב
על העתיד שלהם

יעל לביפינברג מהורים למען האקלים שוחחה עם בני נוער על נושא האקלים.
הנטייה הרווחת היא לנפנף אותו כעתיד מופשט ורחוק. עם זאת, היא מאמינה כי

השאננות הזו היא טעות, מפני שבני הנוער זקוקים לנו עכשיו יותר מתמיד,
שנגבה אותם בפועלם ושנאמין יחד איתם שהשינוי אפשרי. 

לקריאה

כושר נשיאה לאומי  עתיד צפוף
תחזיות גידול אוכלוסיית ישראל בשנים 20302050 והשלכותיהן על
תחומי חיים מרכזיים. ניתוח ראשון מסוגו של השלכות גודל האוכלוסייה
העתידי על פניה של מדינת ישראל ב2050 בתחומי האנרגיה, דיור,
חינוך, שטחים פתוחים, תחבורה, בריאות, חומרי בניה, בטחון תזונתי

ומים.

לחתימה

ישראל נגמלת משימוש בחד פעמי!
ההתמכרות הישראלית לכלים חד פעמיים עולה לציבור ולמשק הישראלי

הרבה מאד כסף: הציבור הישראלי מוציא מדי שנה למעלה משני מיליארד
שקלים על חד פעמי. עלות הנזק הכלכליסביבתי למדינה הוא עצום.
חייבים לצמצם את צריכת הפלסטיק החד פעמי בישראל. אין לנו ארץ

אחרת. הצטרפו לעצומה של אדם טבע ודין" בנושא.

לחתימה

משבר האקלים? זה נגד החוק!
ניצבת מולנו סכנה עצומה ומיידית: משבר האקלים. אך נכון לכרגע אין
במדינת ישראל יעדים או צעדים המחייבים לפעול כראוי בכדי להיאבק
בבעיה הזו. בעוד מדינות בכל העולם מחוקקות חוקים ופועלות בנושא,

מדינת ישראל נשארה מאחור ועוד מאפשרת ומעודדת לאור יום פליטות גזי
חממה התורמים למשבר. 

חתמו עכשיו על העצומה של מחאת הנוער לחקיקת חוק אקלים בישראל,
שיעגן בחוק את עצירת משבר האקלים! 

לפרטים נוספים

הרשת הירוקה
הרשת הירוקה היא ארגון ותיק המתמחה בהכשרת אנשים בחינוך
לקיימות במערכת החינוך הפורמלית והלא פורמלית, בקהילה ובכל

המגזרים בישראל. מנחי הרשת מעבירים השתלמויות בחינוך
לקיימות לאנשי חינוך – מגננות וסייעות ועד מנהלות בתי ספר;
מלווים ישירות גנים ובתי ספר בקידום ובהטמעה של אורח חיים
מקיים ושל תכניות לימודים תואמות; מפעילים תכניות להטמעת
ערכי הקיימות בקהילה (תושבים פעילים, קבוצות ביןדוריות,

קבוצות נשים ועוד), מעבירים קורסים בחינוך לקיימות לסטודנטים
לחינוך ועוד.

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

לכתוב לנו.

לפרטים נוספיםהוספה ליומן:

אירוע ההשקה של קהילת החדשנות באנרגיה
מיקום: המרכז הבינתחומי בהרצליה

12:00 09:00  סיום: 08/07/2021 התחלה: 08/07/2021

משיקים את קהילת החדשנות באנרגיה. החברות המובילות במשק
מצטרפות ליוזמת משרד הכלכלה ובשיתוף משרד האנרגיה והרשות

לחדשנות, מחפשות להשקיע בחדשנות ומחקר בתחום האנרגיה. מוזמנים
לשמוע ולהשפיע על התוכניות לקידום החדשנות ולפגוש את מובילי המשק

המחויבים לתהליך. 

לפרטים נוספיםהוספה ליומן:

יום עיון: תחבורה רכה ועירוניות טקטית
מיקום: בית ספר פורטר, אוניברסיטת תל אביב

13:00 09:00  סיום: 14/07/2021 התחלה: 14/07/2021

כחלק מסדרת ימי עיון בנושא תחבורה בת קיימא, תחבורה היום ומחר
מזימינים אתכם לכנס עירונית טקטית   גישה ודרך פעולה לזירוז השינוי

האורבני, כאשר דרך הפעולה כוללת התערבויות לטווח הקצר בעלות נמוכה
הניתנות לשיפור והרחבה. 

מידע נוסף והרשמה

התכנית להכשרת מארגנות ומארגנים קהילתיים
לשינוי סביבתי

נפתחה ההרשמה לתוכנית למארגנות ומארגנים קהילתיים במגמה ירוקה! 
מה זה אומר? 

להוביל תא פעילות של מגמה ירוקה במאבק חברתיסביבתי שמדבר
אליכם/ן, להיות עוגן של קהילת פעילים/ות שיוצרת שינוי אמיתי במציאות,
לרכוש נסיון מעשי, ידע וכלים בניהול מאבק ציבורי, לקחת חלק בחווייה

עוצמתית ומשותפת, לקבל מענק הצטיינות שנתי של עד 10,000 ש"ח. 
מרגיש/ה שזה תפור עליך? זה הזמן לבחור את המאבק שלכםן

ולהגיש מועמדות

מידע נוסף והרשמה

נפתחה ההרשמה לתוכנית הנוער של
אקופיס

נאקופיס המזרח התיכון מזמין בני נוער שסיימו כיתה ט' ו י' ,
שנושא הסביבה ומשבר האקלים חשובים להם, והם מעוניינים

לעשות שינוי בקהילה שלהם תוך כדי שיתוף פעולה עם בני נוער
אחרים מהארץ ומהאזור להגיש מועמדות לתוכנית. 

התוכנית היא תוכנית לשנה מאוגוסט 2021 ועד אוגוסט 2022
וכוללת פגישות ופעילות בישראל ובירדן והשלמה של פרוייקט

אישי בתחום הסביבה.

לפרטים נוספים

תכנית "מעגלים חיים"
החל מה22/7  "עםאדם"  מדרשה לקיימת אדם וטבע

בשיתוף עם בית מדרש אלול, הגינה הקהילתית במוזיאון הטבע
והגן הבוטני בירושלים מזמינים אתכם ל 3 חודשים של הכשרה
ייחודית עם תעודת גינון ברקיימא של הגן הבוטני האוניברסיטאי

בירושלים והתמחות מעשית לאחר תקופת הלימודים.

רשימה ירוקה מאוד  התחלות מעוררות תקווה

ניוזלטר  יולי 2021

"...ללא ספק, שני הכוחות המניעים העיקריים אשר הביאו לחריגתנו המסוכנת מעבר לכושר הנשיאה
הביולוגי, הפיזי והחברתיכלכלי של כדור הארץ, הם הגידול המואץ של האוכלוסייה ושל צריכתה. כיון
שכוחות אלה הם בעלי שורשים תרבותיים עמוקים, המשבר הסביבתי הנוכחי לא יוכל להיפתר בעזרת
אמצעים טכנולוגיים, פוליטיים וכלכלים גרידא, וכדי להתמודד בהצלחה עם האתגרים העצומים דרושה

מהפכה סביבתית ותרבותית מרחיקת לכת."
 פרופ' זאב נאוה 

מי היה מאמין? 
יש לנו ממשלה חדשה ואיתה הזדמנויות וציפיות גדולות! המון כאלה.... 

העוקבת אחר המדד החדש  "ת״א אבל עוד רגע לפני, פורום כסף נקי הספיק להוביל השקה של קרן סל חדשה
125 אקלים נקי מדלקים פוסיליים". משמעות קרן הסל  הציבור יכול עכשיו לקנות ולמכור נייר ערך נקי מהשקעה

בחברות המבוססות על דלקים פוסיליים, הכולל מגוון רחב של חברות גדולות במשק הישראלי. 
כמו כן, מדינת ישראל המדינה הפכה להיות הראשונה לאסור סחר בפרוות!!!

גילה גמליאל שמסיימת קדנציה קצרה ומעורכת כשרת להגנת הסביבה חתמה על תיקון לתקנות להגנת חיית
הבר, שמטרתו איסור על מתן היתרים לסחר בפרוות חיית בר, עם החרגה למטרות דת ומחקר. 

ובשבועיים האלה שיש לנו ממשלה, השרה החדשה להגנת הסביבה, תמר זנדברג הספיקה כבר להיפגש עם
ראשי ארגוני הסביבה ולשוחח איתם על האתגרים הסביבתיים שלמדינת ישראל.

ויותר מזה  הספקנו לשמוע הכרזה של השרה להגנת הסביבה תמר זנדברג, שרת האנרגיה קארין אלהרר, שרת
התחבורה מרב מיכאלי ושרת הכלכלה אורנה ברביבאי המצהירות: "נשתף פעולה בנושא מדיניות האקלים של

ישראל, כדי להוביל להפחתה של 85% בפליטות גזי החממה של ישראל עד 2050"

לממשלה הזו יש הרבה אתגרים, אך גם המון הזדמניות 
קראו למשל על ההזדמנות של שרת האנרגיה קארין אלהרר 

נקווה שהמגמה תמשך  ימים טובים 

צוות חיים וסביבה.

חומר למחשבה

עושים מעשה!

יום של וועידות אקלים אזוריות

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

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://climatemeet.org.il/negev/
https://climatemeet.org.il/
https://www.reshet-yeruka.net/
https://www.reshet-yeruka.net/
https://www.reshet-yeruka.net/
https://www.sviva.net/organization/
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לקריאה

סביב הגלובוס: עדכונים סביבתיים מהעולם
מידעון המציג חדשות, עדכונים ורעיונות מרחבי העולם במגוון נושאים
סביבתיים. מטרתו לחשוף את הציבור לאירועים, פרסומים, מחקרים,
פרויקטים והתפתחויות בזירה הסביבתית הגלובלית. המידעון כולל
סקירה של עשייה ופעילות ברמת ארגונים בין לאומיים, ממשלות,

חברות עסקיות, מכוני מחקר וכו'... 

בגיליון זה סקירה של התפתחויות מהעת האחרונה במסגרת המאבק
העולמי בשינוי האקלים: למה תעשיית הספנות העולמית רוצה מס

פחמן על פליטות מאוניות? מה חדש בתחום חקיקת האקלים? עד כמה
מרגישים את "אפקט ביידן"? ומה הקשר בין מכ"מים צבאיים לדובים

לבנים?

לקריאה

טור דעה: נערה בת 13 וחבריה מתחננים שנחשוב
על העתיד שלהם

יעל לביפינברג מהורים למען האקלים שוחחה עם בני נוער על נושא האקלים.
הנטייה הרווחת היא לנפנף אותו כעתיד מופשט ורחוק. עם זאת, היא מאמינה כי

השאננות הזו היא טעות, מפני שבני הנוער זקוקים לנו עכשיו יותר מתמיד,
שנגבה אותם בפועלם ושנאמין יחד איתם שהשינוי אפשרי. 

לקריאה

כושר נשיאה לאומי  עתיד צפוף
תחזיות גידול אוכלוסיית ישראל בשנים 20302050 והשלכותיהן על
תחומי חיים מרכזיים. ניתוח ראשון מסוגו של השלכות גודל האוכלוסייה
העתידי על פניה של מדינת ישראל ב2050 בתחומי האנרגיה, דיור,
חינוך, שטחים פתוחים, תחבורה, בריאות, חומרי בניה, בטחון תזונתי

ומים.

לחתימה

ישראל נגמלת משימוש בחד פעמי!
ההתמכרות הישראלית לכלים חד פעמיים עולה לציבור ולמשק הישראלי

הרבה מאד כסף: הציבור הישראלי מוציא מדי שנה למעלה משני מיליארד
שקלים על חד פעמי. עלות הנזק הכלכליסביבתי למדינה הוא עצום.
חייבים לצמצם את צריכת הפלסטיק החד פעמי בישראל. אין לנו ארץ

אחרת. הצטרפו לעצומה של אדם טבע ודין" בנושא.

לחתימה

משבר האקלים? זה נגד החוק!
ניצבת מולנו סכנה עצומה ומיידית: משבר האקלים. אך נכון לכרגע אין
במדינת ישראל יעדים או צעדים המחייבים לפעול כראוי בכדי להיאבק
בבעיה הזו. בעוד מדינות בכל העולם מחוקקות חוקים ופועלות בנושא,

מדינת ישראל נשארה מאחור ועוד מאפשרת ומעודדת לאור יום פליטות גזי
חממה התורמים למשבר. 

חתמו עכשיו על העצומה של מחאת הנוער לחקיקת חוק אקלים בישראל,
שיעגן בחוק את עצירת משבר האקלים! 

לפרטים נוספים

הרשת הירוקה
הרשת הירוקה היא ארגון ותיק המתמחה בהכשרת אנשים בחינוך
לקיימות במערכת החינוך הפורמלית והלא פורמלית, בקהילה ובכל

המגזרים בישראל. מנחי הרשת מעבירים השתלמויות בחינוך
לקיימות לאנשי חינוך – מגננות וסייעות ועד מנהלות בתי ספר;
מלווים ישירות גנים ובתי ספר בקידום ובהטמעה של אורח חיים
מקיים ושל תכניות לימודים תואמות; מפעילים תכניות להטמעת
ערכי הקיימות בקהילה (תושבים פעילים, קבוצות ביןדוריות,

קבוצות נשים ועוד), מעבירים קורסים בחינוך לקיימות לסטודנטים
לחינוך ועוד.

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

לכתוב לנו.

לפרטים נוספיםהוספה ליומן:

אירוע ההשקה של קהילת החדשנות באנרגיה
מיקום: המרכז הבינתחומי בהרצליה

12:00 09:00  סיום: 08/07/2021 התחלה: 08/07/2021

משיקים את קהילת החדשנות באנרגיה. החברות המובילות במשק
מצטרפות ליוזמת משרד הכלכלה ובשיתוף משרד האנרגיה והרשות

לחדשנות, מחפשות להשקיע בחדשנות ומחקר בתחום האנרגיה. מוזמנים
לשמוע ולהשפיע על התוכניות לקידום החדשנות ולפגוש את מובילי המשק

המחויבים לתהליך. 

לפרטים נוספיםהוספה ליומן:

יום עיון: תחבורה רכה ועירוניות טקטית
מיקום: בית ספר פורטר, אוניברסיטת תל אביב

13:00 09:00  סיום: 14/07/2021 התחלה: 14/07/2021

כחלק מסדרת ימי עיון בנושא תחבורה בת קיימא, תחבורה היום ומחר
מזימינים אתכם לכנס עירונית טקטית   גישה ודרך פעולה לזירוז השינוי

האורבני, כאשר דרך הפעולה כוללת התערבויות לטווח הקצר בעלות נמוכה
הניתנות לשיפור והרחבה. 

מידע נוסף והרשמה

התכנית להכשרת מארגנות ומארגנים קהילתיים
לשינוי סביבתי

נפתחה ההרשמה לתוכנית למארגנות ומארגנים קהילתיים במגמה ירוקה! 
מה זה אומר? 

להוביל תא פעילות של מגמה ירוקה במאבק חברתיסביבתי שמדבר
אליכם/ן, להיות עוגן של קהילת פעילים/ות שיוצרת שינוי אמיתי במציאות,
לרכוש נסיון מעשי, ידע וכלים בניהול מאבק ציבורי, לקחת חלק בחווייה

עוצמתית ומשותפת, לקבל מענק הצטיינות שנתי של עד 10,000 ש"ח. 
מרגיש/ה שזה תפור עליך? זה הזמן לבחור את המאבק שלכםן

ולהגיש מועמדות

מידע נוסף והרשמה

נפתחה ההרשמה לתוכנית הנוער של
אקופיס

נאקופיס המזרח התיכון מזמין בני נוער שסיימו כיתה ט' ו י' ,
שנושא הסביבה ומשבר האקלים חשובים להם, והם מעוניינים

לעשות שינוי בקהילה שלהם תוך כדי שיתוף פעולה עם בני נוער
אחרים מהארץ ומהאזור להגיש מועמדות לתוכנית. 

התוכנית היא תוכנית לשנה מאוגוסט 2021 ועד אוגוסט 2022
וכוללת פגישות ופעילות בישראל ובירדן והשלמה של פרוייקט

אישי בתחום הסביבה.

לפרטים נוספים

תכנית "מעגלים חיים"
החל מה22/7  "עםאדם"  מדרשה לקיימת אדם וטבע

בשיתוף עם בית מדרש אלול, הגינה הקהילתית במוזיאון הטבע
והגן הבוטני בירושלים מזמינים אתכם ל 3 חודשים של הכשרה
ייחודית עם תעודת גינון ברקיימא של הגן הבוטני האוניברסיטאי

בירושלים והתמחות מעשית לאחר תקופת הלימודים.

רשימה ירוקה מאוד  התחלות מעוררות תקווה

ניוזלטר  יולי 2021

"...ללא ספק, שני הכוחות המניעים העיקריים אשר הביאו לחריגתנו המסוכנת מעבר לכושר הנשיאה
הביולוגי, הפיזי והחברתיכלכלי של כדור הארץ, הם הגידול המואץ של האוכלוסייה ושל צריכתה. כיון
שכוחות אלה הם בעלי שורשים תרבותיים עמוקים, המשבר הסביבתי הנוכחי לא יוכל להיפתר בעזרת
אמצעים טכנולוגיים, פוליטיים וכלכלים גרידא, וכדי להתמודד בהצלחה עם האתגרים העצומים דרושה

מהפכה סביבתית ותרבותית מרחיקת לכת."
 פרופ' זאב נאוה 

מי היה מאמין? 
יש לנו ממשלה חדשה ואיתה הזדמנויות וציפיות גדולות! המון כאלה.... 

העוקבת אחר המדד החדש  "ת״א אבל עוד רגע לפני, פורום כסף נקי הספיק להוביל השקה של קרן סל חדשה
125 אקלים נקי מדלקים פוסיליים". משמעות קרן הסל  הציבור יכול עכשיו לקנות ולמכור נייר ערך נקי מהשקעה

בחברות המבוססות על דלקים פוסיליים, הכולל מגוון רחב של חברות גדולות במשק הישראלי. 
כמו כן, מדינת ישראל המדינה הפכה להיות הראשונה לאסור סחר בפרוות!!!

גילה גמליאל שמסיימת קדנציה קצרה ומעורכת כשרת להגנת הסביבה חתמה על תיקון לתקנות להגנת חיית
הבר, שמטרתו איסור על מתן היתרים לסחר בפרוות חיית בר, עם החרגה למטרות דת ומחקר. 

ובשבועיים האלה שיש לנו ממשלה, השרה החדשה להגנת הסביבה, תמר זנדברג הספיקה כבר להיפגש עם
ראשי ארגוני הסביבה ולשוחח איתם על האתגרים הסביבתיים שלמדינת ישראל.

ויותר מזה  הספקנו לשמוע הכרזה של השרה להגנת הסביבה תמר זנדברג, שרת האנרגיה קארין אלהרר, שרת
התחבורה מרב מיכאלי ושרת הכלכלה אורנה ברביבאי המצהירות: "נשתף פעולה בנושא מדיניות האקלים של

ישראל, כדי להוביל להפחתה של 85% בפליטות גזי החממה של ישראל עד 2050"

לממשלה הזו יש הרבה אתגרים, אך גם המון הזדמניות 
קראו למשל על ההזדמנות של שרת האנרגיה קארין אלהרר 

נקווה שהמגמה תמשך  ימים טובים 

צוות חיים וסביבה.

חומר למחשבה

עושים מעשה!

יום של וועידות אקלים אזוריות

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

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.green.org.il/Lead/
https://www.green.org.il/Lead/
https://www.green.org.il/Lead/
https://www.waterdiplomacy.net/water-trustees
https://www.waterdiplomacy.net/water-trustees
https://www.waterdiplomacy.net/water-trustees
https://am-adam.org/?page_id=6
https://am-adam.org/?page_id=6
https://am-adam.org/?page_id=6
https://www.sviva.net/calendar/


לקריאה

סביב הגלובוס: עדכונים סביבתיים מהעולם
מידעון המציג חדשות, עדכונים ורעיונות מרחבי העולם במגוון נושאים
סביבתיים. מטרתו לחשוף את הציבור לאירועים, פרסומים, מחקרים,
פרויקטים והתפתחויות בזירה הסביבתית הגלובלית. המידעון כולל
סקירה של עשייה ופעילות ברמת ארגונים בין לאומיים, ממשלות,

חברות עסקיות, מכוני מחקר וכו'... 

בגיליון זה סקירה של התפתחויות מהעת האחרונה במסגרת המאבק
העולמי בשינוי האקלים: למה תעשיית הספנות העולמית רוצה מס

פחמן על פליטות מאוניות? מה חדש בתחום חקיקת האקלים? עד כמה
מרגישים את "אפקט ביידן"? ומה הקשר בין מכ"מים צבאיים לדובים

לבנים?

לקריאה

טור דעה: נערה בת 13 וחבריה מתחננים שנחשוב
על העתיד שלהם

יעל לביפינברג מהורים למען האקלים שוחחה עם בני נוער על נושא האקלים.
הנטייה הרווחת היא לנפנף אותו כעתיד מופשט ורחוק. עם זאת, היא מאמינה כי

השאננות הזו היא טעות, מפני שבני הנוער זקוקים לנו עכשיו יותר מתמיד,
שנגבה אותם בפועלם ושנאמין יחד איתם שהשינוי אפשרי. 

לקריאה

כושר נשיאה לאומי  עתיד צפוף
תחזיות גידול אוכלוסיית ישראל בשנים 20302050 והשלכותיהן על
תחומי חיים מרכזיים. ניתוח ראשון מסוגו של השלכות גודל האוכלוסייה
העתידי על פניה של מדינת ישראל ב2050 בתחומי האנרגיה, דיור,
חינוך, שטחים פתוחים, תחבורה, בריאות, חומרי בניה, בטחון תזונתי

ומים.

לחתימה

ישראל נגמלת משימוש בחד פעמי!
ההתמכרות הישראלית לכלים חד פעמיים עולה לציבור ולמשק הישראלי

הרבה מאד כסף: הציבור הישראלי מוציא מדי שנה למעלה משני מיליארד
שקלים על חד פעמי. עלות הנזק הכלכליסביבתי למדינה הוא עצום.
חייבים לצמצם את צריכת הפלסטיק החד פעמי בישראל. אין לנו ארץ

אחרת. הצטרפו לעצומה של אדם טבע ודין" בנושא.

לחתימה

משבר האקלים? זה נגד החוק!
ניצבת מולנו סכנה עצומה ומיידית: משבר האקלים. אך נכון לכרגע אין
במדינת ישראל יעדים או צעדים המחייבים לפעול כראוי בכדי להיאבק
בבעיה הזו. בעוד מדינות בכל העולם מחוקקות חוקים ופועלות בנושא,

מדינת ישראל נשארה מאחור ועוד מאפשרת ומעודדת לאור יום פליטות גזי
חממה התורמים למשבר. 

חתמו עכשיו על העצומה של מחאת הנוער לחקיקת חוק אקלים בישראל,
שיעגן בחוק את עצירת משבר האקלים! 

לפרטים נוספים

הרשת הירוקה
הרשת הירוקה היא ארגון ותיק המתמחה בהכשרת אנשים בחינוך
לקיימות במערכת החינוך הפורמלית והלא פורמלית, בקהילה ובכל

המגזרים בישראל. מנחי הרשת מעבירים השתלמויות בחינוך
לקיימות לאנשי חינוך – מגננות וסייעות ועד מנהלות בתי ספר;
מלווים ישירות גנים ובתי ספר בקידום ובהטמעה של אורח חיים
מקיים ושל תכניות לימודים תואמות; מפעילים תכניות להטמעת
ערכי הקיימות בקהילה (תושבים פעילים, קבוצות ביןדוריות,

קבוצות נשים ועוד), מעבירים קורסים בחינוך לקיימות לסטודנטים
לחינוך ועוד.

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

לכתוב לנו.

לפרטים נוספיםהוספה ליומן:

אירוע ההשקה של קהילת החדשנות באנרגיה
מיקום: המרכז הבינתחומי בהרצליה

12:00 09:00  סיום: 08/07/2021 התחלה: 08/07/2021

משיקים את קהילת החדשנות באנרגיה. החברות המובילות במשק
מצטרפות ליוזמת משרד הכלכלה ובשיתוף משרד האנרגיה והרשות

לחדשנות, מחפשות להשקיע בחדשנות ומחקר בתחום האנרגיה. מוזמנים
לשמוע ולהשפיע על התוכניות לקידום החדשנות ולפגוש את מובילי המשק

המחויבים לתהליך. 

לפרטים נוספיםהוספה ליומן:

יום עיון: תחבורה רכה ועירוניות טקטית
מיקום: בית ספר פורטר, אוניברסיטת תל אביב

13:00 09:00  סיום: 14/07/2021 התחלה: 14/07/2021

כחלק מסדרת ימי עיון בנושא תחבורה בת קיימא, תחבורה היום ומחר
מזימינים אתכם לכנס עירונית טקטית   גישה ודרך פעולה לזירוז השינוי

האורבני, כאשר דרך הפעולה כוללת התערבויות לטווח הקצר בעלות נמוכה
הניתנות לשיפור והרחבה. 

מידע נוסף והרשמה

התכנית להכשרת מארגנות ומארגנים קהילתיים
לשינוי סביבתי

נפתחה ההרשמה לתוכנית למארגנות ומארגנים קהילתיים במגמה ירוקה! 
מה זה אומר? 

להוביל תא פעילות של מגמה ירוקה במאבק חברתיסביבתי שמדבר
אליכם/ן, להיות עוגן של קהילת פעילים/ות שיוצרת שינוי אמיתי במציאות,
לרכוש נסיון מעשי, ידע וכלים בניהול מאבק ציבורי, לקחת חלק בחווייה

עוצמתית ומשותפת, לקבל מענק הצטיינות שנתי של עד 10,000 ש"ח. 
מרגיש/ה שזה תפור עליך? זה הזמן לבחור את המאבק שלכםן

ולהגיש מועמדות

מידע נוסף והרשמה

נפתחה ההרשמה לתוכנית הנוער של
אקופיס

נאקופיס המזרח התיכון מזמין בני נוער שסיימו כיתה ט' ו י' ,
שנושא הסביבה ומשבר האקלים חשובים להם, והם מעוניינים

לעשות שינוי בקהילה שלהם תוך כדי שיתוף פעולה עם בני נוער
אחרים מהארץ ומהאזור להגיש מועמדות לתוכנית. 

התוכנית היא תוכנית לשנה מאוגוסט 2021 ועד אוגוסט 2022
וכוללת פגישות ופעילות בישראל ובירדן והשלמה של פרוייקט

אישי בתחום הסביבה.

לפרטים נוספים

תכנית "מעגלים חיים"
החל מה22/7  "עםאדם"  מדרשה לקיימת אדם וטבע

בשיתוף עם בית מדרש אלול, הגינה הקהילתית במוזיאון הטבע
והגן הבוטני בירושלים מזמינים אתכם ל 3 חודשים של הכשרה
ייחודית עם תעודת גינון ברקיימא של הגן הבוטני האוניברסיטאי

בירושלים והתמחות מעשית לאחר תקופת הלימודים.

רשימה ירוקה מאוד  התחלות מעוררות תקווה

ניוזלטר  יולי 2021

"...ללא ספק, שני הכוחות המניעים העיקריים אשר הביאו לחריגתנו המסוכנת מעבר לכושר הנשיאה
הביולוגי, הפיזי והחברתיכלכלי של כדור הארץ, הם הגידול המואץ של האוכלוסייה ושל צריכתה. כיון
שכוחות אלה הם בעלי שורשים תרבותיים עמוקים, המשבר הסביבתי הנוכחי לא יוכל להיפתר בעזרת
אמצעים טכנולוגיים, פוליטיים וכלכלים גרידא, וכדי להתמודד בהצלחה עם האתגרים העצומים דרושה

מהפכה סביבתית ותרבותית מרחיקת לכת."
 פרופ' זאב נאוה 

מי היה מאמין? 
יש לנו ממשלה חדשה ואיתה הזדמנויות וציפיות גדולות! המון כאלה.... 

העוקבת אחר המדד החדש  "ת״א אבל עוד רגע לפני, פורום כסף נקי הספיק להוביל השקה של קרן סל חדשה
125 אקלים נקי מדלקים פוסיליים". משמעות קרן הסל  הציבור יכול עכשיו לקנות ולמכור נייר ערך נקי מהשקעה

בחברות המבוססות על דלקים פוסיליים, הכולל מגוון רחב של חברות גדולות במשק הישראלי. 
כמו כן, מדינת ישראל המדינה הפכה להיות הראשונה לאסור סחר בפרוות!!!

גילה גמליאל שמסיימת קדנציה קצרה ומעורכת כשרת להגנת הסביבה חתמה על תיקון לתקנות להגנת חיית
הבר, שמטרתו איסור על מתן היתרים לסחר בפרוות חיית בר, עם החרגה למטרות דת ומחקר. 

ובשבועיים האלה שיש לנו ממשלה, השרה החדשה להגנת הסביבה, תמר זנדברג הספיקה כבר להיפגש עם
ראשי ארגוני הסביבה ולשוחח איתם על האתגרים הסביבתיים שלמדינת ישראל.

ויותר מזה  הספקנו לשמוע הכרזה של השרה להגנת הסביבה תמר זנדברג, שרת האנרגיה קארין אלהרר, שרת
התחבורה מרב מיכאלי ושרת הכלכלה אורנה ברביבאי המצהירות: "נשתף פעולה בנושא מדיניות האקלים של

ישראל, כדי להוביל להפחתה של 85% בפליטות גזי החממה של ישראל עד 2050"

לממשלה הזו יש הרבה אתגרים, אך גם המון הזדמניות 
קראו למשל על ההזדמנות של שרת האנרגיה קארין אלהרר 

נקווה שהמגמה תמשך  ימים טובים 

צוות חיים וסביבה.

חומר למחשבה

עושים מעשה!

יום של וועידות אקלים אזוריות

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

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.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/

