
לקריאה

שעה לשבת (הארץ)
"מכירים את הרגע הזה, שעה לפני שבת, כשכל שקוע בהכנות

קדחניות אחרונות בכדי להכניס בכבוד הראוי את שבת המלכה? אז
אם השנה היתה יממה – היינו עכשיו בשעה לשמיטה, וזה הזמן להכין
את עצמנו, או לפחות להרהר בשמיטה ובמשמעותה לחיינו היום."   

מאמר מאת עינט קרמר  מייסדת טבע עברי ושמיטה ישראלית

להאזנה

קודחים בראש: כמה זה עולה לנו? כלכלה
ואקלים

ההשפעה של משבר האקלים על הכלכלה ממשיכה להתרחב  בפרק
הרביעי בסדרה מתארחים ד"ר גיל פרואקטור, ראש תחום אנרגיה

Greeneye ואקלים מהמשרד להגנת הסביבה ונגה לב ציון נדן, מנכ"ל
ומנהלת שותפה בקרן להשקעות אחראיות  Value^ בשיחה על חזון

2050 של הגנ"ס, על ניהול הסיכונים הצפויים, ההערכה של
מודלים כלכליים חלופיים שיאפשרו צמיחה ירוקה ומעבר למשק

דל פחמן. 

לקריאה

סביב הגלובוס: עדכונים סביבתיים מהעולם
מוזמנים לקרוא את גיליון יוליאוגוסט של המידעון סביבהגלובוס של

אגף יחסים בינלאומיים במשרד להגנה"ס. 
הפעם הגיליון מתמקד בכלכלה מעגלית – חידושים ברגולציה ובמגזר העסקי

ומחקרים חדשים בתחום.
מה חדש (או מחודש)בחנויות איקאה? איך מכניסים מעגליות לקוביות
(לגו)? איך מכניסים פליטות גזי חממה לבטון? ואיך ממחזרים ברביות?

לפרטים נוספים

מצילים את נחל תנינים
מזה מספר חודשים "חיים לנחל תנינים" בשיתוף

החברה להגנת הטבע ועמותת צלול, פועלים להסרת
כביש ובינוי המתוכננים בתכנית מתאר בנימינה, ליד נחל

תנינים. מדובר בכביש רחב, בחלקו ארבעה נתיבים,
בצמידות ומדרום לתמסח, עד גבעת הכורכר, וכמה

עשרות יחידות דיור. הללו מתוכננים בתוך שטח שמועד
להצפות והחשש שהפתרון יהיה להפוך את הנחל
לתעלה. עזרו למאבק המקומי לשמור את הגישה

הפתוחה והחופשית לנחל תנינים. 

לחתימה

קריאה לממשלת ישראל להכריז מצב
חירום אקלימי

הורים למען האקלים קוראים לממשלת ישראל להכריז מיד על
מצב חירום אקלימי ולפעול למניעת החרפת משבר האקלים,

בכל דרך. 

"חברי וחברות ממשלת ישראל, זו המשמרת שלכם! יש לכם
אחריות כלפי הדורות הבאים, הצעירים מכדי להצביע או

שעוד לא נולדו..."

לחתימה

עצומה נגד הגז המזהם
עמותת גרינפיס ישראל דורשים ממשלת ישראל החדשה לעצור את הגז

המזהם ולעבור לאנרגיה נקייה!
עדיין יש זמן להשפיע ולכן דורשים לפעול למען טובת הציבור, להפסיק

תמיכות ממשלתיות ולהקים רשות לפיתוח וחדשנות אנרגטית.

קול קורא לעורכי דין שהגנת הסביבה
זורמת בדמם

במסגרת סל השירותים שמספקת חיים וסביבה לחבריה,
החלטנו להוסיף סיוע במתן ייעוץ ושירות משפטי במחיר זול
במיוחד. עורכי דין, בעלי נסיון וידע בתחום הסביבתי
ורצוי גם בתחום העמותות המעוניינים לקחת חלק

בפרויקט מוזמנים להציע הצעות עד ליום 30.09.2021
.movement@sviva.net למייל

לפרטים נוספים

מתלבשות
תעשיית האופנה, במיוחד האופנה המהירה, היא אחת מהתעשיות
המזהמות ביותר על פני כדור הארץ. מתלבשות מאמינות כי הגיע
הזמן לשנות את דפוסי הצריכה של אופנה ולכן פועלות להעלות

את המודעות לאמת מאחורי תעשיית האופנה ולתמיכה
באלטרנטיבות של אופנה הוגנת ובת קיימא.

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

לכתוב לנו.

לפרטים נוספיםהוספה ליומן:

באים להפגין  דורשים ודורשות מהממשלה
להכריז על מצב חירום אקלימי

מיקום: עזריאלי, תל אביב
21:30 20:00  סיום: 04/09/2021 התחלה: 04/09/2021

כל יום שבת בעזריאלי (4,11,18,25 בספטמבר), המרד בהכחדה
 דורשים פעולה! ומזמינים אתכם להצטרף. 

לתנועה הסביבתית בישראל יש כוח וקול והבנה שאין זמן לעוד דיבורים
– הדורות הבאים בסכנה. בואו לדרוש: הגידו את האמת  פעלו עכשיו!

לפרטים נוספים

מתיאוריה לעשייה: Hands on  אירוע
סיכום  ועידת אקלים אזורית שרון

כרמל
רגע לפני שמתחילה לה שנה חדשה, איגוד ערים שרוןכרמל
שמחים להזמין אתכם לקחת חלק באירוע הסיכום של ועידת
האקלים האזורית ולהפוך את השנה הזאת לשנה של עשייה

סביבתית.
הצטרפו לסיכום תוצרי הועידה ולהרצאה מרתקת של אביב

בייליס לרנר מעמותת ונטעת

לפרטים נוספים

הכנס השנתי של GFI העולמי
עוסקים בחלבון אלטרנטיבי? מוזמנים להרשם לכנס הווירטואלי של

The Good Food Institute אשר יתקיים בין ה2224 לספטמבר.
זהו הכנס המתקדם והיסודי בעולם בתחום החלבון האלטרנטיבי. 

לפרטים נוספיםהוספה ליומן:

הפואטיקה של אדריכלות הנוף במאה ה 21
מיקום: מרכז הירידים, תל אביב

19:30 08:30  סיום: 07/10/2021 התחלה: 07/10/2021

בכנס השנתי של איגוד אדריכלי הנוף, הפואטיקה של אדריכלות הנוף
במאה ה 21, יחשפו ההיבטים היצירתיים והיצריים של המקצוע כחלק
מהאומנויות היפות. בכנס יציגו אמנים מתחומי יצירה מגוונים על קשרי

הגומלין העשירים עם תכנון ועיצוב הנוף.

רשימה ירוקה מאוד  שנה טובה

ניוזלטר  ספטמבר 2021

"All things are connected. Whatever befalls the earth befalls the sons and daughters
of the earth. Man did not weave the web of life; he is merely a strand in it. Whatever

he does to the web, he does to himself."
  Chief Seattle 

שנת הלימודים נפתחה לאחר חודשי קיץ חמים וקיצוניים במיוחד שממשיכים להכות בארץ וברחבי העולם. ובמקביל
על חוק אחד בחוק ההסדרים הנוגע לרגולציה בישראל. קרב אליו בשבועיים האחרונים מתנהל קרב אימתנים

התגייסו מרבית ארגוני הסביבה ואיתם עוד שורה ארוכה של ארגונים מהחברה האזרחית ולאחר קרב מתמשך,
נראה שלעת עתה ישנו הישג משמעותי, אך הקרב לא תם.

אז אומנם יש מספר בשורות טובות ואפקט ביידן מתחיל להיות מורגש גם בישראל, אך עוד רבה המלאכה ובשנה
הקרובה נדרשות פה עוד הרבה החלטות אמיצות ויצירתיות כגון בנושא קצא"א  

לפני מספר ימים אירוע חמור נוסף של דליפה מצינור קצא"א שמראה את החשיבות במאבק משותף נוסף של
ארגוני הסביבה במטרה לעצור את התוכניות להזרמת נפט נוסף ברחבי ישראל.

לסיום... אנחנו רוצים כמובן לאחל שנה טובה. ( : 
שנה של התחלות חדשות. שנה של שינויים וצעדים אמיצים היכן שנדרש. שנת שמיטה של התחדשות בה נראה

את הטבע מתאושש ומוגן. שנה בה נעשה לרשת החיים רק דברים טובים. 

צוות חיים וסביבה. 

שנה טובה

חומר למחשבה

עושים מעשה!

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

לאינדקס הארגונים המלא

טעימה קטנה לאירועים קרובים...

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.calcalist.co.il/local_news/article/sj3v11iiet
https://www.ynet.co.il/news/article/sj6obkabt
https://www.facebook.com/160178307760913/posts/1221686598276740/
https://www.facebook.com/homelandguards/posts/1492436071124243/
https://www.facebook.com/orly.barlev1/posts/6733947353297931
https://www.ynet.co.il/environment-science/article/sjduu11c11f
https://saveredmed.org/
https://lp.vp4.me/p1xa
https://waze.com/ul?q=עזריאלי, תל אביב
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=באים+להפגין+-+דורשים+ודורשות+מהממשלה+להכריז+על+מצב+חירום+אקלימי&dates=20210904T200000/20210904T213000&details=%3Cdiv%3E%3Cstrong%3Eכל+יום+שבת+בעזריאלי+(4%2C11%2C18%2C25+בספטמבר)%2C+המרד+בהכחדה+%26nbsp%3Bדורשים+פעולה!%3C%2Fstrong%3E+ומזמינים+אתכם+להצטרף.%0A++++%3Cbr%3Eלתנועה+הסביבתית+בישראל+יש+כוח+וקול+והבנה+שאין+זמן+לעוד+דיבורים+–+הדורות+הבאים+בסכנה.+בואו+לדרוש%3A+הגידו+את+האמת+-+פעלו+עכשיו!%3C%2Fdiv%3E&location=עזריאלי%2C+תל+אביב&details=%3Cdiv%3E%3Cstrong%3Eכל+יום+שבת+בעזריאלי+(4%2C11%2C18%2C25+בספטמבר)%2C+המרד+בהכחדה+%26nbsp%3Bדורשים+פעולה!%3C%2Fstrong%3E+ומזמינים+אתכם+להצטרף.%0A++++%3Cbr%3Eלתנועה+הסביבתית+בישראל+יש+כוח+וקול+והבנה+שאין+זמן+לעוד+דיבורים+–+הדורות+הבאים+בסכנה.+בואו+לדרוש%3A+הגידו+את+האמת+-+פעלו+עכשיו!%3C%2Fdiv%3E
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=באים+להפגין+-+דורשים+ודורשות+מהממשלה+להכריז+על+מצב+חירום+אקלימי&DUR=0130&DESC=%3Cdiv%3E%3Cstrong%3Eכל+יום+שבת+בעזריאלי+(4%2C11%2C18%2C25+בספטמבר)%2C+המרד+בהכחדה+%26nbsp%3Bדורשים+פעולה!%3C%2Fstrong%3E+ומזמינים+אתכם+להצטרף.%0A++++%3Cbr%3Eלתנועה+הסביבתית+בישראל+יש+כוח+וקול+והבנה+שאין+זמן+לעוד+דיבורים+–+הדורות+הבאים+בסכנה.+בואו+לדרוש%3A+הגידו+את+האמת+-+פעלו+עכשיו!%3C%2Fdiv%3E&in_loc=עזריאלי%2C+תל+אביב&st=20210904T200000&et=20210904T213000
https://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=CtkM6Q5r7lRkozqyhcnjg4BW%2BpYt%2BqEbdtsOiYCUj%2FGv%2FK7TLHeMDaDFHtxtBQe%2Fk0122NWaSFH5%2FCzoQVeDQDsdNlPsmlt%2BCGRTF2eZbqJAVxvUI%2FlEAvgemAgu6PSmHozYadrMLGQ%2B2rdV%2BfEGYj%2B6Q4XGeWs%2B0uKCXhymOt8r%2F%2F%2Frj2Gx42KBeiTOxFi9DPWxegV1Jzxk27WAkIJZK32TCPbuhc1J8Q1JMwKZR9USRqCz3ee3NycEnW9yks8f2k4EBocbDoeRiAii0wa3LoNJcgunzZJi1lj1UdCiuME4uo1dSjDU%2FUmG41jiMofGLjYu9hnuYxdVCjz%2BH%2BteSbMaDGN8wJqtKO6FndhIf2hcEkq44VWIj5ZDwca4IA6CJ0FubEUNLrD5%2FDXc7M8OMvxSKvvney8Yod4cNonyZC7t1t5GX1EturA4Veig7PhvahE1u2H6Gdy1%2BRftmx4M%2Bhl%2FSos7PpGwGIDpKM%2BVOa%2FsrCERQpaJs%2BQuM2Zx%2FT6SbN%2Fh2lBqtl5AViv2GUC77MOcP1OJ4S%2FnyMlsWfNTP6206KNoClb7oabLM4FQY3oNvRwBa0SBO%2FxcpIEIedl0pfDnmL7yXSKG5
https://waze.com/ul?q=מרכז הירידים, תל אביב
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=הפואטיקה+של+אדריכלות+הנוף+במאה+ה+21&dates=20211007T083000/20211007T193000&details=%3Cdiv+dir%3D%22rtl%22+style%3D%22margin%3A+0px%3B%22%3Eבכנס+השנתי+של+איגוד+אדריכלי+הנוף%2C+הפואטיקה+של+אדריכלות+הנוף+במאה+ה+21%2C+יחשפו+ההיבטים+היצירתיים+והיצריים+של+המקצוע+כחלק+מהאומנויות+היפות.+בכנס+יציגו+אמנים+מתחומי+יצירה+מגוונים+על+קשרי+הגומלין+העשירים+עם+תכנון+ועיצוב+הנוף.%3C%2Fdiv%3E&location=מרכז+הירידים%2C+תל+אביב&details=%3Cdiv+dir%3D%22rtl%22+style%3D%22margin%3A+0px%3B%22%3Eבכנס+השנתי+של+איגוד+אדריכלי+הנוף%2C+הפואטיקה+של+אדריכלות+הנוף+במאה+ה+21%2C+יחשפו+ההיבטים+היצירתיים+והיצריים+של+המקצוע+כחלק+מהאומנויות+היפות.+בכנס+יציגו+אמנים+מתחומי+יצירה+מגוונים+על+קשרי+הגומלין+העשירים+עם+תכנון+ועיצוב+הנוף.%3C%2Fdiv%3E
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=הפואטיקה+של+אדריכלות+הנוף+במאה+ה+21&DUR=1100&DESC=%3Cdiv+dir%3D%22rtl%22+style%3D%22margin%3A+0px%3B%22%3Eבכנס+השנתי+של+איגוד+אדריכלי+הנוף%2C+הפואטיקה+של+אדריכלות+הנוף+במאה+ה+21%2C+יחשפו+ההיבטים+היצירתיים+והיצריים+של+המקצוע+כחלק+מהאומנויות+היפות.+בכנס+יציגו+אמנים+מתחומי+יצירה+מגוונים+על+קשרי+הגומלין+העשירים+עם+תכנון+ועיצוב+הנוף.%3C%2Fdiv%3E&in_loc=מרכז+הירידים%2C+תל+אביב&st=20211007T083000&et=20211007T193000
https://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=C%2BRDnLlg%2FwcFoRHYyq%2Fj%2F4KYnj4JAh8Uwncfaj6hyE8NgHGxpd76UEP51tNtHjST5J0lUJBuvsM6vzoAtdQ6XiYYs5BHqs8aNs%2FcSZwnR30uHQ8msfz8ktZfcurkZ1JDRaQHV6cFj6D4KI2qM72SPTSCglYtLxF6pBDWXRpBy1md3r7fvZpP2D7rBTyKKDU3akjNmY6s8Oe4ST6fnjUkbizMnXAigpGF94dX3AuAAx1MmKlw1RtjXZU2e3H2Ke8PcAdyYiiPRWQWlxoYzy298V266bVfzNSzKaGuBQHwz7QprD8Z0%2F46thAHtUHjJAZ6HXrF3oTov502R8zppMZHi1KC85N%2FWKJmC39YJHswpEuh1FmOiajo5pgdAIWUD4sNTPYJLCAKsr5MMk2%2FBU%2BZOEqxSKG0wbCw90N%2FfRvDHqBve8IbLGEE2Kj0ccbdg1ulLeeJzSjZieUIB0XjcI6MG64EkKuQLVB9bm6R9TM8nTiPRRKy9ozi%2FI1EyNvBv4O%2B0QytonA7p2OsSLxbEIFlYmg%3D%3D


לקריאה

שעה לשבת (הארץ)
"מכירים את הרגע הזה, שעה לפני שבת, כשכל שקוע בהכנות

קדחניות אחרונות בכדי להכניס בכבוד הראוי את שבת המלכה? אז
אם השנה היתה יממה – היינו עכשיו בשעה לשמיטה, וזה הזמן להכין
את עצמנו, או לפחות להרהר בשמיטה ובמשמעותה לחיינו היום."   

מאמר מאת עינט קרמר  מייסדת טבע עברי ושמיטה ישראלית

להאזנה

קודחים בראש: כמה זה עולה לנו? כלכלה
ואקלים

ההשפעה של משבר האקלים על הכלכלה ממשיכה להתרחב  בפרק
הרביעי בסדרה מתארחים ד"ר גיל פרואקטור, ראש תחום אנרגיה

Greeneye ואקלים מהמשרד להגנת הסביבה ונגה לב ציון נדן, מנכ"ל
ומנהלת שותפה בקרן להשקעות אחראיות  Value^ בשיחה על חזון

2050 של הגנ"ס, על ניהול הסיכונים הצפויים, ההערכה של
מודלים כלכליים חלופיים שיאפשרו צמיחה ירוקה ומעבר למשק

דל פחמן. 

לקריאה

סביב הגלובוס: עדכונים סביבתיים מהעולם
מוזמנים לקרוא את גיליון יוליאוגוסט של המידעון סביבהגלובוס של

אגף יחסים בינלאומיים במשרד להגנה"ס. 
הפעם הגיליון מתמקד בכלכלה מעגלית – חידושים ברגולציה ובמגזר העסקי

ומחקרים חדשים בתחום.
מה חדש (או מחודש)בחנויות איקאה? איך מכניסים מעגליות לקוביות
(לגו)? איך מכניסים פליטות גזי חממה לבטון? ואיך ממחזרים ברביות?

לפרטים נוספים

מצילים את נחל תנינים
מזה מספר חודשים "חיים לנחל תנינים" בשיתוף

החברה להגנת הטבע ועמותת צלול, פועלים להסרת
כביש ובינוי המתוכננים בתכנית מתאר בנימינה, ליד נחל

תנינים. מדובר בכביש רחב, בחלקו ארבעה נתיבים,
בצמידות ומדרום לתמסח, עד גבעת הכורכר, וכמה

עשרות יחידות דיור. הללו מתוכננים בתוך שטח שמועד
להצפות והחשש שהפתרון יהיה להפוך את הנחל
לתעלה. עזרו למאבק המקומי לשמור את הגישה

הפתוחה והחופשית לנחל תנינים. 

לחתימה

קריאה לממשלת ישראל להכריז מצב
חירום אקלימי

הורים למען האקלים קוראים לממשלת ישראל להכריז מיד על
מצב חירום אקלימי ולפעול למניעת החרפת משבר האקלים,

בכל דרך. 

"חברי וחברות ממשלת ישראל, זו המשמרת שלכם! יש לכם
אחריות כלפי הדורות הבאים, הצעירים מכדי להצביע או

שעוד לא נולדו..."

לחתימה

עצומה נגד הגז המזהם
עמותת גרינפיס ישראל דורשים ממשלת ישראל החדשה לעצור את הגז

המזהם ולעבור לאנרגיה נקייה!
עדיין יש זמן להשפיע ולכן דורשים לפעול למען טובת הציבור, להפסיק

תמיכות ממשלתיות ולהקים רשות לפיתוח וחדשנות אנרגטית.

קול קורא לעורכי דין שהגנת הסביבה
זורמת בדמם

במסגרת סל השירותים שמספקת חיים וסביבה לחבריה,
החלטנו להוסיף סיוע במתן ייעוץ ושירות משפטי במחיר זול
במיוחד. עורכי דין, בעלי נסיון וידע בתחום הסביבתי
ורצוי גם בתחום העמותות המעוניינים לקחת חלק

בפרויקט מוזמנים להציע הצעות עד ליום 30.09.2021
.movement@sviva.net למייל

לפרטים נוספים

מתלבשות
תעשיית האופנה, במיוחד האופנה המהירה, היא אחת מהתעשיות
המזהמות ביותר על פני כדור הארץ. מתלבשות מאמינות כי הגיע
הזמן לשנות את דפוסי הצריכה של אופנה ולכן פועלות להעלות

את המודעות לאמת מאחורי תעשיית האופנה ולתמיכה
באלטרנטיבות של אופנה הוגנת ובת קיימא.

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

לכתוב לנו.

לפרטים נוספיםהוספה ליומן:

באים להפגין  דורשים ודורשות מהממשלה
להכריז על מצב חירום אקלימי

מיקום: עזריאלי, תל אביב
21:30 20:00  סיום: 04/09/2021 התחלה: 04/09/2021

כל יום שבת בעזריאלי (4,11,18,25 בספטמבר), המרד בהכחדה
 דורשים פעולה! ומזמינים אתכם להצטרף. 

לתנועה הסביבתית בישראל יש כוח וקול והבנה שאין זמן לעוד דיבורים
– הדורות הבאים בסכנה. בואו לדרוש: הגידו את האמת  פעלו עכשיו!

לפרטים נוספים

מתיאוריה לעשייה: Hands on  אירוע
סיכום  ועידת אקלים אזורית שרון

כרמל
רגע לפני שמתחילה לה שנה חדשה, איגוד ערים שרוןכרמל
שמחים להזמין אתכם לקחת חלק באירוע הסיכום של ועידת
האקלים האזורית ולהפוך את השנה הזאת לשנה של עשייה

סביבתית.
הצטרפו לסיכום תוצרי הועידה ולהרצאה מרתקת של אביב

בייליס לרנר מעמותת ונטעת

לפרטים נוספים

הכנס השנתי של GFI העולמי
עוסקים בחלבון אלטרנטיבי? מוזמנים להרשם לכנס הווירטואלי של

The Good Food Institute אשר יתקיים בין ה2224 לספטמבר.
זהו הכנס המתקדם והיסודי בעולם בתחום החלבון האלטרנטיבי. 

לפרטים נוספיםהוספה ליומן:

הפואטיקה של אדריכלות הנוף במאה ה 21
מיקום: מרכז הירידים, תל אביב

19:30 08:30  סיום: 07/10/2021 התחלה: 07/10/2021

בכנס השנתי של איגוד אדריכלי הנוף, הפואטיקה של אדריכלות הנוף
במאה ה 21, יחשפו ההיבטים היצירתיים והיצריים של המקצוע כחלק
מהאומנויות היפות. בכנס יציגו אמנים מתחומי יצירה מגוונים על קשרי

הגומלין העשירים עם תכנון ועיצוב הנוף.

רשימה ירוקה מאוד  שנה טובה

ניוזלטר  ספטמבר 2021

"All things are connected. Whatever befalls the earth befalls the sons and daughters
of the earth. Man did not weave the web of life; he is merely a strand in it. Whatever

he does to the web, he does to himself."
  Chief Seattle 

שנת הלימודים נפתחה לאחר חודשי קיץ חמים וקיצוניים במיוחד שממשיכים להכות בארץ וברחבי העולם. ובמקביל
על חוק אחד בחוק ההסדרים הנוגע לרגולציה בישראל. קרב אליו בשבועיים האחרונים מתנהל קרב אימתנים

התגייסו מרבית ארגוני הסביבה ואיתם עוד שורה ארוכה של ארגונים מהחברה האזרחית ולאחר קרב מתמשך,
נראה שלעת עתה ישנו הישג משמעותי, אך הקרב לא תם.

אז אומנם יש מספר בשורות טובות ואפקט ביידן מתחיל להיות מורגש גם בישראל, אך עוד רבה המלאכה ובשנה
הקרובה נדרשות פה עוד הרבה החלטות אמיצות ויצירתיות כגון בנושא קצא"א  

לפני מספר ימים אירוע חמור נוסף של דליפה מצינור קצא"א שמראה את החשיבות במאבק משותף נוסף של
ארגוני הסביבה במטרה לעצור את התוכניות להזרמת נפט נוסף ברחבי ישראל.

לסיום... אנחנו רוצים כמובן לאחל שנה טובה. ( : 
שנה של התחלות חדשות. שנה של שינויים וצעדים אמיצים היכן שנדרש. שנת שמיטה של התחדשות בה נראה

את הטבע מתאושש ומוגן. שנה בה נעשה לרשת החיים רק דברים טובים. 

צוות חיים וסביבה. 

שנה טובה

חומר למחשבה

עושים מעשה!

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

לאינדקס הארגונים המלא

טעימה קטנה לאירועים קרובים...

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://shmita-il.co.il/?study-page=שעה-לשבת-הארץ
https://shmita-il.co.il/?study-page=שעה-לשבת-הארץ
https://shmita-il.co.il/?study-page=שעה-לשבת-הארץ
https://pod.link/1565349110/episode/c804157b7026f7078e813b64f5f37c5a
https://pod.link/1565349110/episode/c804157b7026f7078e813b64f5f37c5a


לקריאה

שעה לשבת (הארץ)
"מכירים את הרגע הזה, שעה לפני שבת, כשכל שקוע בהכנות

קדחניות אחרונות בכדי להכניס בכבוד הראוי את שבת המלכה? אז
אם השנה היתה יממה – היינו עכשיו בשעה לשמיטה, וזה הזמן להכין
את עצמנו, או לפחות להרהר בשמיטה ובמשמעותה לחיינו היום."   

מאמר מאת עינט קרמר  מייסדת טבע עברי ושמיטה ישראלית

להאזנה

קודחים בראש: כמה זה עולה לנו? כלכלה
ואקלים

ההשפעה של משבר האקלים על הכלכלה ממשיכה להתרחב  בפרק
הרביעי בסדרה מתארחים ד"ר גיל פרואקטור, ראש תחום אנרגיה

Greeneye ואקלים מהמשרד להגנת הסביבה ונגה לב ציון נדן, מנכ"ל
ומנהלת שותפה בקרן להשקעות אחראיות  Value^ בשיחה על חזון

2050 של הגנ"ס, על ניהול הסיכונים הצפויים, ההערכה של
מודלים כלכליים חלופיים שיאפשרו צמיחה ירוקה ומעבר למשק

דל פחמן. 

לקריאה

סביב הגלובוס: עדכונים סביבתיים מהעולם
מוזמנים לקרוא את גיליון יוליאוגוסט של המידעון סביבהגלובוס של

אגף יחסים בינלאומיים במשרד להגנה"ס. 
הפעם הגיליון מתמקד בכלכלה מעגלית – חידושים ברגולציה ובמגזר העסקי

ומחקרים חדשים בתחום.
מה חדש (או מחודש)בחנויות איקאה? איך מכניסים מעגליות לקוביות
(לגו)? איך מכניסים פליטות גזי חממה לבטון? ואיך ממחזרים ברביות?

לפרטים נוספים

מצילים את נחל תנינים
מזה מספר חודשים "חיים לנחל תנינים" בשיתוף

החברה להגנת הטבע ועמותת צלול, פועלים להסרת
כביש ובינוי המתוכננים בתכנית מתאר בנימינה, ליד נחל

תנינים. מדובר בכביש רחב, בחלקו ארבעה נתיבים,
בצמידות ומדרום לתמסח, עד גבעת הכורכר, וכמה

עשרות יחידות דיור. הללו מתוכננים בתוך שטח שמועד
להצפות והחשש שהפתרון יהיה להפוך את הנחל
לתעלה. עזרו למאבק המקומי לשמור את הגישה

הפתוחה והחופשית לנחל תנינים. 

לחתימה

קריאה לממשלת ישראל להכריז מצב
חירום אקלימי

הורים למען האקלים קוראים לממשלת ישראל להכריז מיד על
מצב חירום אקלימי ולפעול למניעת החרפת משבר האקלים,

בכל דרך. 

"חברי וחברות ממשלת ישראל, זו המשמרת שלכם! יש לכם
אחריות כלפי הדורות הבאים, הצעירים מכדי להצביע או

שעוד לא נולדו..."

לחתימה

עצומה נגד הגז המזהם
עמותת גרינפיס ישראל דורשים ממשלת ישראל החדשה לעצור את הגז

המזהם ולעבור לאנרגיה נקייה!
עדיין יש זמן להשפיע ולכן דורשים לפעול למען טובת הציבור, להפסיק

תמיכות ממשלתיות ולהקים רשות לפיתוח וחדשנות אנרגטית.

קול קורא לעורכי דין שהגנת הסביבה
זורמת בדמם

במסגרת סל השירותים שמספקת חיים וסביבה לחבריה,
החלטנו להוסיף סיוע במתן ייעוץ ושירות משפטי במחיר זול
במיוחד. עורכי דין, בעלי נסיון וידע בתחום הסביבתי
ורצוי גם בתחום העמותות המעוניינים לקחת חלק

בפרויקט מוזמנים להציע הצעות עד ליום 30.09.2021
.movement@sviva.net למייל

לפרטים נוספים

מתלבשות
תעשיית האופנה, במיוחד האופנה המהירה, היא אחת מהתעשיות
המזהמות ביותר על פני כדור הארץ. מתלבשות מאמינות כי הגיע
הזמן לשנות את דפוסי הצריכה של אופנה ולכן פועלות להעלות

את המודעות לאמת מאחורי תעשיית האופנה ולתמיכה
באלטרנטיבות של אופנה הוגנת ובת קיימא.

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

לכתוב לנו.

לפרטים נוספיםהוספה ליומן:

באים להפגין  דורשים ודורשות מהממשלה
להכריז על מצב חירום אקלימי

מיקום: עזריאלי, תל אביב
21:30 20:00  סיום: 04/09/2021 התחלה: 04/09/2021

כל יום שבת בעזריאלי (4,11,18,25 בספטמבר), המרד בהכחדה
 דורשים פעולה! ומזמינים אתכם להצטרף. 

לתנועה הסביבתית בישראל יש כוח וקול והבנה שאין זמן לעוד דיבורים
– הדורות הבאים בסכנה. בואו לדרוש: הגידו את האמת  פעלו עכשיו!

לפרטים נוספים

מתיאוריה לעשייה: Hands on  אירוע
סיכום  ועידת אקלים אזורית שרון

כרמל
רגע לפני שמתחילה לה שנה חדשה, איגוד ערים שרוןכרמל
שמחים להזמין אתכם לקחת חלק באירוע הסיכום של ועידת
האקלים האזורית ולהפוך את השנה הזאת לשנה של עשייה

סביבתית.
הצטרפו לסיכום תוצרי הועידה ולהרצאה מרתקת של אביב

בייליס לרנר מעמותת ונטעת

לפרטים נוספים

הכנס השנתי של GFI העולמי
עוסקים בחלבון אלטרנטיבי? מוזמנים להרשם לכנס הווירטואלי של

The Good Food Institute אשר יתקיים בין ה2224 לספטמבר.
זהו הכנס המתקדם והיסודי בעולם בתחום החלבון האלטרנטיבי. 

לפרטים נוספיםהוספה ליומן:

הפואטיקה של אדריכלות הנוף במאה ה 21
מיקום: מרכז הירידים, תל אביב

19:30 08:30  סיום: 07/10/2021 התחלה: 07/10/2021

בכנס השנתי של איגוד אדריכלי הנוף, הפואטיקה של אדריכלות הנוף
במאה ה 21, יחשפו ההיבטים היצירתיים והיצריים של המקצוע כחלק
מהאומנויות היפות. בכנס יציגו אמנים מתחומי יצירה מגוונים על קשרי

הגומלין העשירים עם תכנון ועיצוב הנוף.

רשימה ירוקה מאוד  שנה טובה

ניוזלטר  ספטמבר 2021

"All things are connected. Whatever befalls the earth befalls the sons and daughters
of the earth. Man did not weave the web of life; he is merely a strand in it. Whatever

he does to the web, he does to himself."
  Chief Seattle 

שנת הלימודים נפתחה לאחר חודשי קיץ חמים וקיצוניים במיוחד שממשיכים להכות בארץ וברחבי העולם. ובמקביל
על חוק אחד בחוק ההסדרים הנוגע לרגולציה בישראל. קרב אליו בשבועיים האחרונים מתנהל קרב אימתנים

התגייסו מרבית ארגוני הסביבה ואיתם עוד שורה ארוכה של ארגונים מהחברה האזרחית ולאחר קרב מתמשך,
נראה שלעת עתה ישנו הישג משמעותי, אך הקרב לא תם.

אז אומנם יש מספר בשורות טובות ואפקט ביידן מתחיל להיות מורגש גם בישראל, אך עוד רבה המלאכה ובשנה
הקרובה נדרשות פה עוד הרבה החלטות אמיצות ויצירתיות כגון בנושא קצא"א  

לפני מספר ימים אירוע חמור נוסף של דליפה מצינור קצא"א שמראה את החשיבות במאבק משותף נוסף של
ארגוני הסביבה במטרה לעצור את התוכניות להזרמת נפט נוסף ברחבי ישראל.

לסיום... אנחנו רוצים כמובן לאחל שנה טובה. ( : 
שנה של התחלות חדשות. שנה של שינויים וצעדים אמיצים היכן שנדרש. שנת שמיטה של התחדשות בה נראה

את הטבע מתאושש ומוגן. שנה בה נעשה לרשת החיים רק דברים טובים. 

צוות חיים וסביבה. 

שנה טובה

חומר למחשבה

עושים מעשה!

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

לאינדקס הארגונים המלא

טעימה קטנה לאירועים קרובים...

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://pod.link/1565349110/episode/c804157b7026f7078e813b64f5f37c5a
https://pod.link/1565349110/episode/c804157b7026f7078e813b64f5f37c5a
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/environment_around_the_globe/he/international_relations_IR_july_august_2021.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/environment_around_the_globe/he/international_relations_IR_july_august_2021.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/environment_around_the_globe/he/international_relations_IR_july_august_2021.pdf
https://beactive.co.il/project/65085
https://beactive.co.il/project/65085
https://beactive.co.il/project/65085
https://www.change.org/p/קריאה-לממשלת-ישראל-להכריז-מצב-חירום-אקלימי-a-call-to-the-israeli-government-declare-a-climate-emergency?utm_content=cl_sharecopy_29209246_en-GB%3A6&recruiter=395878908&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition
https://www.change.org/p/קריאה-לממשלת-ישראל-להכריז-מצב-חירום-אקלימי-a-call-to-the-israeli-government-declare-a-climate-emergency?utm_content=cl_sharecopy_29209246_en-GB%3A6&recruiter=395878908&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition
https://www.change.org/p/קריאה-לממשלת-ישראל-להכריז-מצב-חירום-אקלימי-a-call-to-the-israeli-government-declare-a-climate-emergency?utm_content=cl_sharecopy_29209246_en-GB%3A6&recruiter=395878908&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition
https://lp.gpi.org.il/gas
https://lp.gpi.org.il/gas
https://lp.gpi.org.il/gas
http://movement@sviva.net/


לקריאה

שעה לשבת (הארץ)
"מכירים את הרגע הזה, שעה לפני שבת, כשכל שקוע בהכנות

קדחניות אחרונות בכדי להכניס בכבוד הראוי את שבת המלכה? אז
אם השנה היתה יממה – היינו עכשיו בשעה לשמיטה, וזה הזמן להכין
את עצמנו, או לפחות להרהר בשמיטה ובמשמעותה לחיינו היום."   

מאמר מאת עינט קרמר  מייסדת טבע עברי ושמיטה ישראלית

להאזנה

קודחים בראש: כמה זה עולה לנו? כלכלה
ואקלים

ההשפעה של משבר האקלים על הכלכלה ממשיכה להתרחב  בפרק
הרביעי בסדרה מתארחים ד"ר גיל פרואקטור, ראש תחום אנרגיה

Greeneye ואקלים מהמשרד להגנת הסביבה ונגה לב ציון נדן, מנכ"ל
ומנהלת שותפה בקרן להשקעות אחראיות  Value^ בשיחה על חזון

2050 של הגנ"ס, על ניהול הסיכונים הצפויים, ההערכה של
מודלים כלכליים חלופיים שיאפשרו צמיחה ירוקה ומעבר למשק

דל פחמן. 

לקריאה

סביב הגלובוס: עדכונים סביבתיים מהעולם
מוזמנים לקרוא את גיליון יוליאוגוסט של המידעון סביבהגלובוס של

אגף יחסים בינלאומיים במשרד להגנה"ס. 
הפעם הגיליון מתמקד בכלכלה מעגלית – חידושים ברגולציה ובמגזר העסקי

ומחקרים חדשים בתחום.
מה חדש (או מחודש)בחנויות איקאה? איך מכניסים מעגליות לקוביות
(לגו)? איך מכניסים פליטות גזי חממה לבטון? ואיך ממחזרים ברביות?

לפרטים נוספים

מצילים את נחל תנינים
מזה מספר חודשים "חיים לנחל תנינים" בשיתוף

החברה להגנת הטבע ועמותת צלול, פועלים להסרת
כביש ובינוי המתוכננים בתכנית מתאר בנימינה, ליד נחל

תנינים. מדובר בכביש רחב, בחלקו ארבעה נתיבים,
בצמידות ומדרום לתמסח, עד גבעת הכורכר, וכמה

עשרות יחידות דיור. הללו מתוכננים בתוך שטח שמועד
להצפות והחשש שהפתרון יהיה להפוך את הנחל
לתעלה. עזרו למאבק המקומי לשמור את הגישה

הפתוחה והחופשית לנחל תנינים. 

לחתימה

קריאה לממשלת ישראל להכריז מצב
חירום אקלימי

הורים למען האקלים קוראים לממשלת ישראל להכריז מיד על
מצב חירום אקלימי ולפעול למניעת החרפת משבר האקלים,

בכל דרך. 

"חברי וחברות ממשלת ישראל, זו המשמרת שלכם! יש לכם
אחריות כלפי הדורות הבאים, הצעירים מכדי להצביע או

שעוד לא נולדו..."

לחתימה

עצומה נגד הגז המזהם
עמותת גרינפיס ישראל דורשים ממשלת ישראל החדשה לעצור את הגז

המזהם ולעבור לאנרגיה נקייה!
עדיין יש זמן להשפיע ולכן דורשים לפעול למען טובת הציבור, להפסיק

תמיכות ממשלתיות ולהקים רשות לפיתוח וחדשנות אנרגטית.

קול קורא לעורכי דין שהגנת הסביבה
זורמת בדמם

במסגרת סל השירותים שמספקת חיים וסביבה לחבריה,
החלטנו להוסיף סיוע במתן ייעוץ ושירות משפטי במחיר זול
במיוחד. עורכי דין, בעלי נסיון וידע בתחום הסביבתי
ורצוי גם בתחום העמותות המעוניינים לקחת חלק

בפרויקט מוזמנים להציע הצעות עד ליום 30.09.2021
.movement@sviva.net למייל

לפרטים נוספים

מתלבשות
תעשיית האופנה, במיוחד האופנה המהירה, היא אחת מהתעשיות
המזהמות ביותר על פני כדור הארץ. מתלבשות מאמינות כי הגיע
הזמן לשנות את דפוסי הצריכה של אופנה ולכן פועלות להעלות

את המודעות לאמת מאחורי תעשיית האופנה ולתמיכה
באלטרנטיבות של אופנה הוגנת ובת קיימא.

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

לכתוב לנו.

לפרטים נוספיםהוספה ליומן:

באים להפגין  דורשים ודורשות מהממשלה
להכריז על מצב חירום אקלימי

מיקום: עזריאלי, תל אביב
21:30 20:00  סיום: 04/09/2021 התחלה: 04/09/2021

כל יום שבת בעזריאלי (4,11,18,25 בספטמבר), המרד בהכחדה
 דורשים פעולה! ומזמינים אתכם להצטרף. 

לתנועה הסביבתית בישראל יש כוח וקול והבנה שאין זמן לעוד דיבורים
– הדורות הבאים בסכנה. בואו לדרוש: הגידו את האמת  פעלו עכשיו!

לפרטים נוספים

מתיאוריה לעשייה: Hands on  אירוע
סיכום  ועידת אקלים אזורית שרון

כרמל
רגע לפני שמתחילה לה שנה חדשה, איגוד ערים שרוןכרמל
שמחים להזמין אתכם לקחת חלק באירוע הסיכום של ועידת
האקלים האזורית ולהפוך את השנה הזאת לשנה של עשייה

סביבתית.
הצטרפו לסיכום תוצרי הועידה ולהרצאה מרתקת של אביב

בייליס לרנר מעמותת ונטעת

לפרטים נוספים

הכנס השנתי של GFI העולמי
עוסקים בחלבון אלטרנטיבי? מוזמנים להרשם לכנס הווירטואלי של

The Good Food Institute אשר יתקיים בין ה2224 לספטמבר.
זהו הכנס המתקדם והיסודי בעולם בתחום החלבון האלטרנטיבי. 

לפרטים נוספיםהוספה ליומן:

הפואטיקה של אדריכלות הנוף במאה ה 21
מיקום: מרכז הירידים, תל אביב

19:30 08:30  סיום: 07/10/2021 התחלה: 07/10/2021

בכנס השנתי של איגוד אדריכלי הנוף, הפואטיקה של אדריכלות הנוף
במאה ה 21, יחשפו ההיבטים היצירתיים והיצריים של המקצוע כחלק
מהאומנויות היפות. בכנס יציגו אמנים מתחומי יצירה מגוונים על קשרי

הגומלין העשירים עם תכנון ועיצוב הנוף.

רשימה ירוקה מאוד  שנה טובה

ניוזלטר  ספטמבר 2021

"All things are connected. Whatever befalls the earth befalls the sons and daughters
of the earth. Man did not weave the web of life; he is merely a strand in it. Whatever

he does to the web, he does to himself."
  Chief Seattle 

שנת הלימודים נפתחה לאחר חודשי קיץ חמים וקיצוניים במיוחד שממשיכים להכות בארץ וברחבי העולם. ובמקביל
על חוק אחד בחוק ההסדרים הנוגע לרגולציה בישראל. קרב אליו בשבועיים האחרונים מתנהל קרב אימתנים

התגייסו מרבית ארגוני הסביבה ואיתם עוד שורה ארוכה של ארגונים מהחברה האזרחית ולאחר קרב מתמשך,
נראה שלעת עתה ישנו הישג משמעותי, אך הקרב לא תם.

אז אומנם יש מספר בשורות טובות ואפקט ביידן מתחיל להיות מורגש גם בישראל, אך עוד רבה המלאכה ובשנה
הקרובה נדרשות פה עוד הרבה החלטות אמיצות ויצירתיות כגון בנושא קצא"א  

לפני מספר ימים אירוע חמור נוסף של דליפה מצינור קצא"א שמראה את החשיבות במאבק משותף נוסף של
ארגוני הסביבה במטרה לעצור את התוכניות להזרמת נפט נוסף ברחבי ישראל.

לסיום... אנחנו רוצים כמובן לאחל שנה טובה. ( : 
שנה של התחלות חדשות. שנה של שינויים וצעדים אמיצים היכן שנדרש. שנת שמיטה של התחדשות בה נראה

את הטבע מתאושש ומוגן. שנה בה נעשה לרשת החיים רק דברים טובים. 

צוות חיים וסביבה. 

שנה טובה

חומר למחשבה

עושים מעשה!

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

לאינדקס הארגונים המלא

טעימה קטנה לאירועים קרובים...

ללוח האירועים המלא

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

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

הרשמה לקבלת ניוזלטר "חיים וסביבה"

            

ימים טובים לכולנו...

https://www.facebook.com/groups/mitlabshotalnovember
https://www.facebook.com/groups/mitlabshotalnovember
https://www.facebook.com/groups/mitlabshotalnovember
https://www.sviva.net/organization/
https://maps.google.com/maps?q=עזריאלי%2C+תל+אביב&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://maps.google.com/maps?q=עזריאלי%2C+תל+אביב&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://www.facebook.com/events/546507970010573/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A359898632281654%7D%22%2C%22mechanism%22%3A%22share_link%22%2C%22surface%22%3A%22share_link%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A359898632281654%7D%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22permalink%22%7D]%2C%22ref%22%3A%2252%22%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=באים+להפגין+-+דורשים+ודורשות+מהממשלה+להכריז+על+מצב+חירום+אקלימי&dates=20210904T200000/20210904T213000&details=%3Cdiv%3E%3Cstrong%3Eכל+יום+שבת+בעזריאלי+(4%2C11%2C18%2C25+בספטמבר)%2C+המרד+בהכחדה+%26nbsp%3Bדורשים+פעולה!%3C%2Fstrong%3E+ומזמינים+אתכם+להצטרף.%0A++++%3Cbr%3Eלתנועה+הסביבתית+בישראל+יש+כוח+וקול+והבנה+שאין+זמן+לעוד+דיבורים+–+הדורות+הבאים+בסכנה.+בואו+לדרוש%3A+הגידו+את+האמת+-+פעלו+עכשיו!%3C%2Fdiv%3E&location=עזריאלי%2C+תל+אביב&details=%3Cdiv%3E%3Cstrong%3Eכל+יום+שבת+בעזריאלי+(4%2C11%2C18%2C25+בספטמבר)%2C+המרד+בהכחדה+%26nbsp%3Bדורשים+פעולה!%3C%2Fstrong%3E+ומזמינים+אתכם+להצטרף.%0A++++%3Cbr%3Eלתנועה+הסביבתית+בישראל+יש+כוח+וקול+והבנה+שאין+זמן+לעוד+דיבורים+–+הדורות+הבאים+בסכנה.+בואו+לדרוש%3A+הגידו+את+האמת+-+פעלו+עכשיו!%3C%2Fdiv%3E
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=באים+להפגין+-+דורשים+ודורשות+מהממשלה+להכריז+על+מצב+חירום+אקלימי&DUR=0130&DESC=%3Cdiv%3E%3Cstrong%3Eכל+יום+שבת+בעזריאלי+(4%2C11%2C18%2C25+בספטמבר)%2C+המרד+בהכחדה+%26nbsp%3Bדורשים+פעולה!%3C%2Fstrong%3E+ומזמינים+אתכם+להצטרף.%0A++++%3Cbr%3Eלתנועה+הסביבתית+בישראל+יש+כוח+וקול+והבנה+שאין+זמן+לעוד+דיבורים+–+הדורות+הבאים+בסכנה.+בואו+לדרוש%3A+הגידו+את+האמת+-+פעלו+עכשיו!%3C%2Fdiv%3E&in_loc=עזריאלי%2C+תל+אביב&st=20210904T200000&et=20210904T213000
https://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=CtkM6Q5r7lRkozqyhcnjg4BW%2BpYt%2BqEbdtsOiYCUj%2FGv%2FK7TLHeMDaDFHtxtBQe%2Fk0122NWaSFH5%2FCzoQVeDQDsdNlPsmlt%2BCGRTF2eZbqJAVxvUI%2FlEAvgemAgu6PSmHozYadrMLGQ%2B2rdV%2BfEGYj%2B6Q4XGeWs%2B0uKCXhymOt8r%2F%2F%2Frj2Gx42KBeiTOxFi9DPWxegV1Jzxk27WAkIJZK32TCPbuhc1J8Q1JMwKZR9USRqCz3ee3NycEnW9yks8f2k4EBocbDoeRiAii0wa3LoNJcgunzZJi1lj1UdCiuME4uo1dSjDU%2FUmG41jiMofGLjYu9hnuYxdVCjz%2BH%2BteSbMaDGN8wJqtKO6FndhIf2hcEkq44VWIj5ZDwca4IA6CJ0FubEUNLrD5%2FDXc7M8OMvxSKvvney8Yod4cNonyZC7t1t5GX1EturA4Veig7PhvahE1u2H6Gdy1%2BRftmx4M%2Bhl%2FSos7PpGwGIDpKM%2BVOa%2FsrCERQpaJs%2BQuM2Zx%2FT6SbN%2Fh2lBqtl5AViv2GUC77MOcP1OJ4S%2FnyMlsWfNTP6206KNoClb7oabLM4FQY3oNvRwBa0SBO%2FxcpIEIedl0pfDnmL7yXSKG5
https://www.facebook.com/events/546507970010573/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A359898632281654%7D%22%2C%22mechanism%22%3A%22share_link%22%2C%22surface%22%3A%22share_link%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A359898632281654%7D%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22permalink%22%7D]%2C%22ref%22%3A%2252%22%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.facebook.com/events/565495324806053/
https://www.facebook.com/events/565495324806053/
https://www.facebook.com/events/565495324806053/
https://gfi.org.il/event/2021-good-food-conference-online/
https://gfi.org.il/event/2021-good-food-conference-online/
https://gfi.org.il/event/2021-good-food-conference-online/
https://maps.google.com/maps?q=מרכז+הירידים%2C+תל+אביב&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://kenesnof16.wixsite.com/website-4


לקריאה

שעה לשבת (הארץ)
"מכירים את הרגע הזה, שעה לפני שבת, כשכל שקוע בהכנות

קדחניות אחרונות בכדי להכניס בכבוד הראוי את שבת המלכה? אז
אם השנה היתה יממה – היינו עכשיו בשעה לשמיטה, וזה הזמן להכין
את עצמנו, או לפחות להרהר בשמיטה ובמשמעותה לחיינו היום."   

מאמר מאת עינט קרמר  מייסדת טבע עברי ושמיטה ישראלית

להאזנה

קודחים בראש: כמה זה עולה לנו? כלכלה
ואקלים

ההשפעה של משבר האקלים על הכלכלה ממשיכה להתרחב  בפרק
הרביעי בסדרה מתארחים ד"ר גיל פרואקטור, ראש תחום אנרגיה

Greeneye ואקלים מהמשרד להגנת הסביבה ונגה לב ציון נדן, מנכ"ל
ומנהלת שותפה בקרן להשקעות אחראיות  Value^ בשיחה על חזון

2050 של הגנ"ס, על ניהול הסיכונים הצפויים, ההערכה של
מודלים כלכליים חלופיים שיאפשרו צמיחה ירוקה ומעבר למשק

דל פחמן. 

לקריאה

סביב הגלובוס: עדכונים סביבתיים מהעולם
מוזמנים לקרוא את גיליון יוליאוגוסט של המידעון סביבהגלובוס של

אגף יחסים בינלאומיים במשרד להגנה"ס. 
הפעם הגיליון מתמקד בכלכלה מעגלית – חידושים ברגולציה ובמגזר העסקי

ומחקרים חדשים בתחום.
מה חדש (או מחודש)בחנויות איקאה? איך מכניסים מעגליות לקוביות
(לגו)? איך מכניסים פליטות גזי חממה לבטון? ואיך ממחזרים ברביות?

לפרטים נוספים

מצילים את נחל תנינים
מזה מספר חודשים "חיים לנחל תנינים" בשיתוף

החברה להגנת הטבע ועמותת צלול, פועלים להסרת
כביש ובינוי המתוכננים בתכנית מתאר בנימינה, ליד נחל

תנינים. מדובר בכביש רחב, בחלקו ארבעה נתיבים,
בצמידות ומדרום לתמסח, עד גבעת הכורכר, וכמה

עשרות יחידות דיור. הללו מתוכננים בתוך שטח שמועד
להצפות והחשש שהפתרון יהיה להפוך את הנחל
לתעלה. עזרו למאבק המקומי לשמור את הגישה

הפתוחה והחופשית לנחל תנינים. 

לחתימה

קריאה לממשלת ישראל להכריז מצב
חירום אקלימי

הורים למען האקלים קוראים לממשלת ישראל להכריז מיד על
מצב חירום אקלימי ולפעול למניעת החרפת משבר האקלים,

בכל דרך. 

"חברי וחברות ממשלת ישראל, זו המשמרת שלכם! יש לכם
אחריות כלפי הדורות הבאים, הצעירים מכדי להצביע או

שעוד לא נולדו..."

לחתימה

עצומה נגד הגז המזהם
עמותת גרינפיס ישראל דורשים ממשלת ישראל החדשה לעצור את הגז

המזהם ולעבור לאנרגיה נקייה!
עדיין יש זמן להשפיע ולכן דורשים לפעול למען טובת הציבור, להפסיק

תמיכות ממשלתיות ולהקים רשות לפיתוח וחדשנות אנרגטית.

קול קורא לעורכי דין שהגנת הסביבה
זורמת בדמם

במסגרת סל השירותים שמספקת חיים וסביבה לחבריה,
החלטנו להוסיף סיוע במתן ייעוץ ושירות משפטי במחיר זול
במיוחד. עורכי דין, בעלי נסיון וידע בתחום הסביבתי
ורצוי גם בתחום העמותות המעוניינים לקחת חלק

בפרויקט מוזמנים להציע הצעות עד ליום 30.09.2021
.movement@sviva.net למייל

לפרטים נוספים

מתלבשות
תעשיית האופנה, במיוחד האופנה המהירה, היא אחת מהתעשיות
המזהמות ביותר על פני כדור הארץ. מתלבשות מאמינות כי הגיע
הזמן לשנות את דפוסי הצריכה של אופנה ולכן פועלות להעלות

את המודעות לאמת מאחורי תעשיית האופנה ולתמיכה
באלטרנטיבות של אופנה הוגנת ובת קיימא.

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

לכתוב לנו.

לפרטים נוספיםהוספה ליומן:

באים להפגין  דורשים ודורשות מהממשלה
להכריז על מצב חירום אקלימי

מיקום: עזריאלי, תל אביב
21:30 20:00  סיום: 04/09/2021 התחלה: 04/09/2021

כל יום שבת בעזריאלי (4,11,18,25 בספטמבר), המרד בהכחדה
 דורשים פעולה! ומזמינים אתכם להצטרף. 

לתנועה הסביבתית בישראל יש כוח וקול והבנה שאין זמן לעוד דיבורים
– הדורות הבאים בסכנה. בואו לדרוש: הגידו את האמת  פעלו עכשיו!

לפרטים נוספים

מתיאוריה לעשייה: Hands on  אירוע
סיכום  ועידת אקלים אזורית שרון

כרמל
רגע לפני שמתחילה לה שנה חדשה, איגוד ערים שרוןכרמל
שמחים להזמין אתכם לקחת חלק באירוע הסיכום של ועידת
האקלים האזורית ולהפוך את השנה הזאת לשנה של עשייה

סביבתית.
הצטרפו לסיכום תוצרי הועידה ולהרצאה מרתקת של אביב

בייליס לרנר מעמותת ונטעת

לפרטים נוספים

הכנס השנתי של GFI העולמי
עוסקים בחלבון אלטרנטיבי? מוזמנים להרשם לכנס הווירטואלי של

The Good Food Institute אשר יתקיים בין ה2224 לספטמבר.
זהו הכנס המתקדם והיסודי בעולם בתחום החלבון האלטרנטיבי. 

לפרטים נוספיםהוספה ליומן:

הפואטיקה של אדריכלות הנוף במאה ה 21
מיקום: מרכז הירידים, תל אביב

19:30 08:30  סיום: 07/10/2021 התחלה: 07/10/2021

בכנס השנתי של איגוד אדריכלי הנוף, הפואטיקה של אדריכלות הנוף
במאה ה 21, יחשפו ההיבטים היצירתיים והיצריים של המקצוע כחלק
מהאומנויות היפות. בכנס יציגו אמנים מתחומי יצירה מגוונים על קשרי

הגומלין העשירים עם תכנון ועיצוב הנוף.

רשימה ירוקה מאוד  שנה טובה

ניוזלטר  ספטמבר 2021

"All things are connected. Whatever befalls the earth befalls the sons and daughters
of the earth. Man did not weave the web of life; he is merely a strand in it. Whatever

he does to the web, he does to himself."
  Chief Seattle 

שנת הלימודים נפתחה לאחר חודשי קיץ חמים וקיצוניים במיוחד שממשיכים להכות בארץ וברחבי העולם. ובמקביל
על חוק אחד בחוק ההסדרים הנוגע לרגולציה בישראל. קרב אליו בשבועיים האחרונים מתנהל קרב אימתנים

התגייסו מרבית ארגוני הסביבה ואיתם עוד שורה ארוכה של ארגונים מהחברה האזרחית ולאחר קרב מתמשך,
נראה שלעת עתה ישנו הישג משמעותי, אך הקרב לא תם.

אז אומנם יש מספר בשורות טובות ואפקט ביידן מתחיל להיות מורגש גם בישראל, אך עוד רבה המלאכה ובשנה
הקרובה נדרשות פה עוד הרבה החלטות אמיצות ויצירתיות כגון בנושא קצא"א  

לפני מספר ימים אירוע חמור נוסף של דליפה מצינור קצא"א שמראה את החשיבות במאבק משותף נוסף של
ארגוני הסביבה במטרה לעצור את התוכניות להזרמת נפט נוסף ברחבי ישראל.

לסיום... אנחנו רוצים כמובן לאחל שנה טובה. ( : 
שנה של התחלות חדשות. שנה של שינויים וצעדים אמיצים היכן שנדרש. שנת שמיטה של התחדשות בה נראה

את הטבע מתאושש ומוגן. שנה בה נעשה לרשת החיים רק דברים טובים. 

צוות חיים וסביבה. 

שנה טובה

חומר למחשבה

עושים מעשה!

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

לאינדקס הארגונים המלא

טעימה קטנה לאירועים קרובים...

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://maps.google.com/maps?q=מרכז+הירידים%2C+תל+אביב&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://maps.google.com/maps?q=מרכז+הירידים%2C+תל+אביב&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=הפואטיקה+של+אדריכלות+הנוף+במאה+ה+21&dates=20211007T083000/20211007T193000&details=%3Cdiv+dir%3D%22rtl%22+style%3D%22margin%3A+0px%3B%22%3Eבכנס+השנתי+של+איגוד+אדריכלי+הנוף%2C+הפואטיקה+של+אדריכלות+הנוף+במאה+ה+21%2C+יחשפו+ההיבטים+היצירתיים+והיצריים+של+המקצוע+כחלק+מהאומנויות+היפות.+בכנס+יציגו+אמנים+מתחומי+יצירה+מגוונים+על+קשרי+הגומלין+העשירים+עם+תכנון+ועיצוב+הנוף.%3C%2Fdiv%3E&location=מרכז+הירידים%2C+תל+אביב&details=%3Cdiv+dir%3D%22rtl%22+style%3D%22margin%3A+0px%3B%22%3Eבכנס+השנתי+של+איגוד+אדריכלי+הנוף%2C+הפואטיקה+של+אדריכלות+הנוף+במאה+ה+21%2C+יחשפו+ההיבטים+היצירתיים+והיצריים+של+המקצוע+כחלק+מהאומנויות+היפות.+בכנס+יציגו+אמנים+מתחומי+יצירה+מגוונים+על+קשרי+הגומלין+העשירים+עם+תכנון+ועיצוב+הנוף.%3C%2Fdiv%3E
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=הפואטיקה+של+אדריכלות+הנוף+במאה+ה+21&DUR=1100&DESC=%3Cdiv+dir%3D%22rtl%22+style%3D%22margin%3A+0px%3B%22%3Eבכנס+השנתי+של+איגוד+אדריכלי+הנוף%2C+הפואטיקה+של+אדריכלות+הנוף+במאה+ה+21%2C+יחשפו+ההיבטים+היצירתיים+והיצריים+של+המקצוע+כחלק+מהאומנויות+היפות.+בכנס+יציגו+אמנים+מתחומי+יצירה+מגוונים+על+קשרי+הגומלין+העשירים+עם+תכנון+ועיצוב+הנוף.%3C%2Fdiv%3E&in_loc=מרכז+הירידים%2C+תל+אביב&st=20211007T083000&et=20211007T193000
https://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=C%2BRDnLlg%2FwcFoRHYyq%2Fj%2F4KYnj4JAh8Uwncfaj6hyE8NgHGxpd76UEP51tNtHjST5J0lUJBuvsM6vzoAtdQ6XiYYs5BHqs8aNs%2FcSZwnR30uHQ8msfz8ktZfcurkZ1JDRaQHV6cFj6D4KI2qM72SPTSCglYtLxF6pBDWXRpBy1md3r7fvZpP2D7rBTyKKDU3akjNmY6s8Oe4ST6fnjUkbizMnXAigpGF94dX3AuAAx1MmKlw1RtjXZU2e3H2Ke8PcAdyYiiPRWQWlxoYzy298V266bVfzNSzKaGuBQHwz7QprD8Z0%2F46thAHtUHjJAZ6HXrF3oTov502R8zppMZHi1KC85N%2FWKJmC39YJHswpEuh1FmOiajo5pgdAIWUD4sNTPYJLCAKsr5MMk2%2FBU%2BZOEqxSKG0wbCw90N%2FfRvDHqBve8IbLGEE2Kj0ccbdg1ulLeeJzSjZieUIB0XjcI6MG64EkKuQLVB9bm6R9TM8nTiPRRKy9ozi%2FI1EyNvBv4O%2B0QytonA7p2OsSLxbEIFlYmg%3D%3D
https://kenesnof16.wixsite.com/website-4
https://www.sviva.net/calendar/
https://lp.vp4.me/8d7n
https://www.facebook.com/Life-Environment-חיים-וסביבה-115286055016/
https://www.youtube.com/channel/UCGYVCFsR7ZXKDSpvT_6hcYA?view_as=subscriber
https://www.sviva.net/

