רשימה ירוקה מאוד  חוזרים לכיכר
ניוזלטר  נובמבר 2021

"גנבתם את החלומות שלי ואת הילדות שלי עם המילים הריקות שלכם ,ואני עוד אחת מבנות־המזל.
אנשים סובלים ,אנשים מתים .המערכות האקולוגיות שלנו מתמוטטות ,ואנחנו בתחילת הכחדה המונית,
וכל מה שאתם יכולים לדבר עליו זה כסף וסיפורי אגדות על צמיחה כלכלית – איך אתם מעזים?"
 גרטה טונברג 
הכל מבעבע לקראת פסגת האקלים העולמית שמתחילה בשבוע הבא )מאות האירועים סביב הועידה מתפרסמים
פה( ובישראל תנועת האקלים מתאספת מחר )יום שישי ה (29/10במצעד האקלים .2021
כל זה ,רגע אחרי שמבקר המדינה מפרסם את דו"ח מיוחד בנושא הערכות ישראל לשינויי האקלים ,המשרד
להגנת הסביבה דוחה את חקיקת האקלים ומביא להסכמה בממשלה את תוכנית  100הצעדים להתמודדות עם
משבר האקלים ,הנשיא הרצוג מכריז על הקמת פורום אקלים מיוחד בשיתוף עם החברה האזרחית ומקיים אירוע
לכבוד המשלחת הישראלית לגלזגו כשבחוץ מפגינים המזכירים לכל הנוכחים שאין סיבה לחגוג ויש עוד הרבה מה
לעשות.
וההתרחשויות לא מסתיימות פה!
פעילי השטח לא מפסיקים להפגין כנגד צינור קצא"א ולקדם מצב חירום אקלימיאקולוגי ,הפגנות נגד בנק
הפועלים על ההשקעות של הבנק בחברות המזהמות והחלטות אמיצות של שרת התחבורה.
פסגת האקלים )צפו בהקלטה( סיכמה תהליך ארצי של  14ועידות אזוריות שהתקייימו לאורך השנה בכל הארץ
בשיתוף עשרות ארגוני סביבה ,יחידות סביבתיות ורשויות מקומיות .ניתן לצפות בדו"ח המסכם באתר.
ולכל זה מצטרפים שלל אירועים נוספים בחודש הקרוב.
קיצר ...הרבה דברים קרו ,קורים ומתרחשים .הכל מבעבע וכולנו בתקווה שהוועידה העולמית תניב צעדים
משמעותיים שיחלחלו לעולם כולו .בהצלחה לחברי המשלחת שלנו!!!
קריאה נעימה
צוות חיים וסביבה

פרטים על המצעד
מעורר השראה
Environmental fitness
יוזמה חדשה שמשלבת שמירה על הסביבה ושמירה על כושר!
באתי להגיד משהו על ציפורים ומכות ....אבל מה הן עשו לנו רע? )
;
לצפיה בסרטון

קול הנוף  הפודקאסט של אדריכלות הנוף
פודקאסט ״קול הנוף״ עוסק בתחום המרתק של אדריכלות הנוף .בכל פרק איגוד
אדריכלי הנוף מארחים אדריכל/ת נוף אחר ומדברים על נושא ”חם” הקשור בתחום
תכנון הסביבה ובפרויקטים מעניינים הקשורים לעולם התכנון 2 .הפרקים הראשונים
כבר באוויר!

להאזנה

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

 15דקות  ארגון צרכני תחבורה ציבורית בישראל
לכבוד האתר החדש של העמותה ,אנחנו מביאים לכם את ...
 15דקות  עמותה רשומה שמטרתה לקדם תחבורה ציבורית מהירה,
זמינה ואיכותית ,לשפר ולהוסיף קווי שירות ציבוריים ,כך שמערכת
התחבורה הציבורית תהווה חלופה ראויה לשימוש ברכב הפרטי ולעמידה
בפקקים.
מדי חודש ,ניתן במה לעשייה מקומית של ארגון או התארגנות החברים
ב"חיים וסביבה" .רוצים להופיע בידיעון הבא? מוזמנים לכתוב לנו.

לפרטים נוספים

לאינדקס הארגונים המלא
טעימה קטנה לאירועים קרובים...

הרשמה למשפיעים
הפסגה לחדשנות אקלימית  מקדמים את
 COP26מישראל
יום שלישי ה  2בנובמבר 17:00 ,אחה"צ  קהילת ,PLANETech
המשרד להגנת הסביבה ,משרד החוץ ,שגרירות בריטניה ורשות
החדשנות גאות להציג את הפסגה לחדשנות אקלימית .במקביל ל
 ,COP26כנס האקלים השנתי של האו"ם.

פרטים והרשמה

כנס הפרמקלצ'ר השנתי – יוצרים תרבות
בתקיימא בישראל
מיקום :חווה ואדם ,מודיעין
התחלה  09:00 18/11/2021 :סיום15:00 18/11/2021 :
כנס הפרמקלצ'ר השנתי הנו מפגש של כלל קהילת העוסקים
והמתעניינים בפרמקלצ'ר בכל רחבי הארץ ונועד להציג את העשייה
הענפה בכל הארץ ובכל התחומים .ההתכנסות נועדה לחגוג ,להעצים
ולראות שמדובר בתנועה רחבה ,אנרגטית ועצמאית המובילה שינוי
עמוד בתרבות החיים והעשייה בישראל.
הוספה ליומן:

לפרטים נוספים

טבע BIZכנס חדשנות בעסקים :חקלאות,
תשתיות וטבע
מיקום :מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט
התחלה  08:30 18/11/2021 :סיום14:00 18/11/2021 :
החברה להגנת הטבע ,רשות הטבע והגנים והמשרד להגנת הסביבה
מזמינים אתכם לאירוע ייחודי בו תתקיים הצגת פרויקטים חדשניים על
ידי החברות המובילות במשק ,קוד ארצי לשמירת שמי הלילה ומניעת
זיהום אור ,וחזון לתשתיות ירוקות.
הוספה ליומן:

ללוח האירועים המלא

לפרטים נוספים

ההרשמה לניקוי  נפתחה!
קורסים והכשרות

קורס גגות מועילים
קורס ראשון מסוגו ,בתחום המתפתח של גגות מועילים!
המועצה לישראל יפה והמועצה הישראלית לבנייה ירוקה חברו יחדיו
וגאות להזמינכם לקחת חלק בקורס ראשון מסוגו :מרתק ,מעשיר
ופרקטי בתחום המתפתח של גגות מועילים.
מתחילים ב 9 ,10:0015:00 ,18/11מפגשים

לפרטים נוספים

קורסים בנושא עירוניות  לעובדים.ות ברשויות מקומיות ובארגוני חברה
אזרחית
עמותת 'מרחב  התנועה להעירוניות בישראל' מזמינה לשני קורסים קצרים שמיועדים לעובדים שאינם
בעלי רקע בתכנון ,הן במגזר הציבורי והן בארגוני חברה אזרחית.
קורס אב בעירוניות  לעובדים.ות בארגוני חברה אזרחית  מיועד ומותאם לעובדים.ות שאינם בעלי רקע
בתחומי התכנון .מתקיים בבבאר שבע ובחיפה .נפתח ב  1וב 4בנובמבר )בהתאמה(  לפרטים והרשמה
קורס עירוניות לכל  לעובדים.ות ברשויות מקומיות  קורס המיועד לעובדים.ות ברשויות מקומיות שאינם.ן
עובדים במחלקות התכנון וההנדסה .מתקיים בחיפה ובבאר שבע .נפתח ב  17וב 18בנובמבר
)בהתאמה(  לפרטים והרשמה

קורסים והכשרות במרכז השל
שני קורסים הנפתחים ממש בקרוב מבית "מרכז השל" עם שותפים
נוספים לתוכן:
קורס תכנון מקדם בריאות  מתכנון עירוני לבריאות הציבור  כיצד
תכנון עירוני נכון מקדם את בריאות התושבים ,מסייע בהתמודדות עם
משבר האקלים ובונה חוסן מפני מגפות ואתגרים נוספים במאה ה
 .21כלים ופרקטיקה .נפתח ב   11/11מפגשים מקוונים  +סיור 
לפרטים נוספים
ממשבר אקלים להשקעות אימפקט  ידע ,חיבורים ,כלים ליצירת
שינוי משמעותי  כיצד ליצור שינוי אמיתי ומשמעותי בארגון או בעסק
שלך .נפתח ב   12/12מפגשים מקוונים  לפרטים נוספים

לפרטים נוספים

קורס ביומימיקרי יוצא לדרך  חדשנות
בהשראת הטבע
 16.11.2021פתיחת מחזור נוסף של קורס ביומימיקרי  להכיר את
הטבע כמנוע חדשנות מפתיע ועצום.
קורס מקיף ומקצועי ,בשיתוף לשכת המהנדסים ,ומוכר לגמול
השתלמות.

הטבע כמנוע חדשנות מפתיע ועצום.
קורס מקיף ומקצועי ,בשיתוף לשכת המהנדסים ,ומוכר לגמול
השתלמות.
הקורס כולל :רקע תיאורטי ותיאורי מקרה ,מתודולוגיות וכלים ,התנסות
מעשית ,סיור בספארי ,מפגש עם אורחים מהאקדמיה והתעשייה,
מפגש בינתחומי מפרה של ביולוגים ,מהנדסים ,מעצבים ,אדריכלים,
מנהלים ,יזמים ועוד

לפרטים נוספים







הרשמה לקבלת ניוזלטר "חיים וסביבה"

