
לפרטים נוספים

תוכנית הכשרה למנהיגות מקומית
נלחם/ת מבחוץ? עכשיו, הגיע הזמן להשפיע מבפנים.

אנחנו מחפשים אותך, מנהיג/ה סביבתי/תחברתי/ת ומזמינים אותך
לקחת את ההשפעה שלך צעד אחד קדימה.

הרשם/י עכשיו לקורס ייחודי מסוגו למנהיגות מקומית שיוביל אותך כל
הדרך למועצה.

לאחר פסח ייפתחו 2 מחזורים נוספים לקורס  בבאר שבע
ובחיפה  מהרו להירשם!

**עלות מיוחדת לפעילים/ות בארגונים החברים בחיים וסביבה.

לתמיכה במאבק

תמכו בתביעה הייצוגית נגד מנהלי כ״יל !
במשך עשרות שנים כי״ל זיהמה את עין צין. מנווה המדבר הפסטורלי והגדול
בארץ, המוקף מאות עצי תמר ענקיים   הפך האזור לשלולית חומצית, רעילה
ומסוכנת. ארבעה אזרחים תובעים בשם הציבור את כי״ל ! בימים אלה מתקיים

גיוס המונים למימון הוצאות המשפט 

למידע נוסף וחתימה

מצב חירום! עוצרים את הרס האמזונס
ומצילים חיים!

עכשיו, כשהאמזונס שוב בוער, יער הגשם הגדול בעולם, החיוני
לאקלים, לחי ולצומח על פני כדור הארץ, חייב את העזרה שלך.
היום, יותר מתמיד, זה הזמן לפעול!  גרינפיס ישראל מזמינים

אותך להצטרף לדרישה משר החקלאות:

לחייב יבואנים ורשתות שיווק לאמץ כללי סחר הוגן  .1
שאינו כולל פגיעה סביבתית והרס יערות.

לחייב שקיפות מלאה על מקור מוצרי הבקר המגיעים  .2
לישראל ולאסור כניסת מוצרים מחברות מעורבות בהרס

יערות.

לפרטים נוספים

השקת הגן לאומיאזרחי הראשון בישראל!
השמירה על הטבע הסובב אותנו אינה זכות, כי אם חובה, ובהינתן
רשויות המתחמקות או מתמהמהות בכל הקשור לקיום החובה, אז

על הציבור לפעול. החלטנו להפסיק לחכות ולהתחיל לעשות.
הקמת הגן הלאומיאזרחי "הרי ומעיינות ירושלים" נועדה לייצר
חסם ציבורי בפני המשך ההרס של השטחים הפתוחים, ומודל

עבור מקבלי ההחלטות למה שאנחנו מבקשים מהמדינה לקדם 
טבע נגיש מנוהל ושמור.   

ב 9:30 והחל טקס ההכרזה יתקיים ביום שישי ה8/4
מ11:30 יהיו פעילויות שונות  מוזמנים בחום! 

להצטרפות

לא לביטול ההנחה על הערך הצבור!!
ב1.4 תכנס לתוקף החלטה שתבטל את ההנחה על הערך הצבור

לנוסעי התחבורה הציבורית. מדובר בגזרה נוספות על הציבור שקורס
תחת יוקר המחיה ובהתייקרות כוללת של 25% לשירותי התחבורה
הציבורית!  זאת בעוד עובדי מדינה ופוליטיקאים מקבלים תמריצים
כלכליים להשתמש ברכב הפרטי! כעת הם רוצים להגדיל את קופת
המדינה דווקא על חשבוננו, נוסעי התחבורה הציבורית. חצופים! לא
ניתן לזה לקרות  הצטרפו ל 15 דקות, שלחו מייל למיכאלי וליברמן

וביחד נמנע את הגזירה הזאת!  

להמשך קריאה

מקומה של הקהילה אל מול שינויי האקלים
אל מול טבע הולך וכלה, ועולם העומד בפני האיום הגדול ביותר על

האנושות עד היום  שינויי האקלים ההרסניים  עלינו להיערך
לבאות כקהילה בעלת חוסן ויכולת לעזרה הדדית. הכירו את

"טרנזישן". 
מאמר מאת מתן יעקב גולן, פעיל קהילתיסביבתי במשרה מלאה

תנועת Save Soil וסדגורו מגיעים לישראל!
2 במאי, תאטרון הבימה, ת"א. בואו לתמוך בתנועה להצלת האדמה
באירוע הציבורי, הכניסה חינם אך מחייבת הרשמה מראש. הרשמה

לאירוע

לצפיה בסרטון

להמשך קריאה

מבנים מאופסי אנרגיה בישראל  פרויקטים מעוררי
השראה

חוברת זו הינה תוצר של מיזם משותף של משרד האנרגיה והמועצה הישראלית
לבנייה ירוקה שמטרתו יצירת תכנית לקידום בנייה מאופסת אנרגיה בישראל

אשר הינה חלק מההערכות להתמודדות עם משבר האקלים וכן מהמאמץ הלאומי
לצמצום פליטות פחמן דוחמצני.   

בחוברת תמצאו שמונה פרויקטים מעוררי השראה תוצרת כחול לבן, ועוד שניים
מחו"ל, אשר מייצגים מגוון של דרכים וגישות תכנוניות אפשריות להגעה ליעד של

התייעלות ואיפוס אנרגטי.

לפרטים נוספים

חווה ואדם  חווה אקולוגית חינוכית
חווה ואדם הינה חווה אקולוגית חינוכית העוסקת בחינוך סביבתי
וחברתי ומנחילה ערכי קיימות על ידי יצירת סביבת לימוד מעשית.
החווה הוקמה כפלטפורמה המאפשרת צמיחה אישית והתבוננות

בקשר העמוק בין האדם וסביבתו הטבעית וזאת על ידי חינוך
והדגמת אורך חיים מקיים. 

באמצעות הפעילויות החינוכיות ומגוון החוויות המוצעות לבאי
החווה, אנחנו מאפשרים לכל מבקר להתנסות באקולוגיה מעשית
– ללמוד, לצמוח, להתפתח ולהיות גרעין קטן של שינוי בסביבתו

הקרובה

רוצים להופיע בידיעון הבא?  מוזמנים לכתוב לנו.

לפרטים נוספיםהוספה ליומן:

הכנס השנתי החמישי לטיפול בפסולת
מיקום: חירייה פארק המיחזור

14:30 08:30  סיום: 06/04/2022 התחלה: 06/04/2022

איגוד ערים דן לתברואה מתכבד להזמינכם.ן לצפות בכנס החמישי ע"ש דני
שטרנברג בו יעסקו בהשפעת ניהול הטיפול בפסולת על משבר האקלים

פרטים והרשמה

סלון עיריער
יום ד' ה6/4, 20:30, און ליין  עמותת ונטעת מציגה: סלון
עיר־יער! נארח את איתמר ויצמן, מנהל קרן השקעות אקלים

ומייסד הוצאת הספרים רדיקל  נציג את תנועת עיר יער, ונגלה
מהי באמת השקעה בעתיד שלנו?! 

לפרטים נוספיםהוספה ליומן:

סוף העולם על הבר  איך הכסף שלך משפיע על
משבר האקלים?

מיקום: גיזה, באר שבע
21:00 19:30  סיום: 06/04/2022 התחלה: 06/04/2022

בהרצאה נוספת מסדרת ההרצאות,  מגיע *אופיר שיקרקה מפורום כסף
נקי*, מנכ"ל ACLIM Inteliligence, חברה לניתוח סיכוני אקלים פיסיים,

,הקיטמתמב ןֹוׁשאִר רַאֹות לעב,םייתרבח םינוגרא רפסמ לש ליבומו םזי
כלכלה ופילוסופיה ופעיל אקלים. 

אופיר יספר על המשמעות הכלכלית של שינויי אקלים ואיך אנחנו והכסף
שלנו יכולים לתרום לעיקוב או קידום פתרונות בני קיימא למשבר האקלים

פרטים והרשמה

יורדים מהכביש: כנס מחזור רכבים
2022

יום ג' ה26/4, 15:00, ירושלים  הפורום לישראל ירוקה ,
מזמינים לכנס ייחודי אשר מביא סקירה והצעת פתרון

לתופעה המזהמת בישראל בהשתתפות ח"כים, מומחים
מהתחום ואישי ציבור. // הרצאות מקצועיות, פאנלים

// הכניסה חופשית.  Ted מרתקים והרצאות
מספר המקומות מוגבל. שריינו את מקומכם עכשיו

לפרטים נוספים

ימים פתוחים במכון הערבה
מכון הערבה, פותחים את ההרשמה לסמסטר סתיו 2022,

ומציעים לכם:
 סמסטר של לימודי סביבה כחלק מתואר ראשון (חילופי

סטודנטים או לפני התואר).
 חיי קמפוס מעשירים בקהילה בינלאומית.

 הצטרפות לקהילת בוגרים מגוונת המאפשרת להיות חלק משינוי
בר קיימה בישראל.

 פיתוח קריירה עתידית בתחום הסביבתי הפורח בישראל
(אנרגיות מתחדשות, קיימות, אגרואקולוגיה)

 דיאלוג ישראליפלסטיני כהכנה לפתרון בעיות סביבתיות חוצות
גבולות.                                            

התכנית כוללת מגורים בקיבוץ קטורה בערבה, הלימודים **
מתקיימים בשפה האנגלית ומיועדים לגילאי 1833.                  

לפרטים נוספים

קורס בנייה לאחור | מסורת הבנייה, נטישה,
שימור ותרבות

המועצה הישראלית לבנייה ירוקה מזמינה אתכם.ן להצטרף לקורס
מרתק ורב תחומי העוסק במסורת הבנייה, נטישתה, פיתוחה ושימורה.
מיועד לקהל מקצועי רחב; מגזר עסקי, קובעי מדיניות, בעלי תפקידים

ברשויות, יועצים, קבלנים, האדריכלים והמתכננים, יזמים ועוד.

רשימה ירוקה מאוד  עונת מעבר

ניוזלטר  אפריל 2022

"תוקפנות אינה בהכרח וככלל עניין הרסני. היא נובעת מתוך נטייה מולדת לגדול להתמודד עם החיים.
נטייה שהיא, ככל הנראה, אופיינית לכל החומר החי. רק כאשר נבלם כוח החיים הזה בהתפתחותו, רק אז

מתקשרים בו מרכיבים של כעס, זעם ושנאה."
                קלרה תומפסון 

דווקא עם בוא האביב המביא איתו חיים חדשים בטבע, אנחנו חווים תקופה אלימה והפכפכה. המלחמה באירופה
מתמשכת וגורמת לאירופאים לנסות ולהתנתק מהתלות בדלקים המאובניים של רוסיה. בארץ חווינו גל קור חריג
ביותר לתקופה הזו של השנה ובעולם גל חום בקטבים שהשלכותיו נראו באופן מידיי,יחד עם בצורות מתמשכות

המביאים למחסור של מים ולמחסור של מזון. 

בארץ, מחאות האקלים ממשיכות בפעולות של המרד בהכחדה ובאירוע שיא בהובלת מחאת הנוער למען האקלים
בסוף השבוע האחרון. 

בדרגים הפולטיים, הממשלה ממשיכה להצהיר הצהרות שמעוררות תקווה, כמו במקרה של שר החקלאות
ובהצהרה של משרד החינוך ליישום תוכנית חינוך אקלים, ואף מגבה ומחזקת מהלכים משמעותיים למעורבות
הציבור והרשויות המקומיות בסוגיות של סביבה. מצד שני הממשלה גם מקבלת החלטות מאכזבות ומעוררות

דאגה לגבי טיבן. ראו ערך התוכנית להפחתת זיהום אוויר וההחלטה על מפרץ חיפה מהחודש האחרון. 

זוהי תקופה מאוד הפכפכה. חלקנו אולי אפילו מרגישים את זה באופן אישי. אבל אנחנו צריכים לזכור שלאביב יש
תפקיד של חיים בטבע, ועלינו לחגוג את החיים, את ההתחדשות, את ההתחלות החדשות. 

יום השיוויון היה החודש. הימים הולכים ומתארכים כעת ומאפשרים לנו להנות משפע האפשרויות וההזדמנויות
שנוצרו וקוראים לנו לצאת למרחבים של העשייה והשינוי. 

עולם אחר הוא אפשרי  בואו נגרום לו להתממש. 

צוות חיים וסביבה 

עושים מעשה!

מעורר השראה

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

לאינדקס הארגונים המלא

טעימה קטנה מאירועים קרובים...

ללוח האירועים המלא

קורסים והכשרות

ללוח האירועים המלא

            

הרשמה לקבלת ניוזלטר "חיים וסביבה"

https://www.bloomberg.com/news/features/2022-03-08/can-europe-weaken-putin-s-power-over-global-energy?srnd=green
https://www.mako.co.il/news-science/2022_q1/Article-7bab2681d8daf71027.htm
https://www.reuters.com/business/environment/thinning-antarctic-ice-shelf-finally-crumbles-after-heatwave-2022-03-25/
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/28/italy-fines-for-wasting-water-as-supplies-rationed-amid-drought
https://www.theguardian.com/global-development/gallery/2022/mar/28/only-getting-water-is-better-than-dying-somalias-drought-crisis-in-pictures
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=494747188822668
https://www.ynet.co.il/environment-science/article/rj0svxcgq
https://shakuf.co.il/31520
https://youtu.be/r4ayHeqpp3U
https://www.facebook.com/LifeEnvironmentIL/photos/a.324682415016/10158766127020017/
https://www.the7eye.org.il/449683
https://shakuf.co.il/31286
https://www.sviva.net/אודות/צוות/
https://www.muni2023.com/
https://www.muni2023.com/
https://www.muni2023.com/
https://www.jgive.com/new/he/ils/donation-targets/73200
https://www.jgive.com/new/he/ils/donation-targets/73200
https://trailer.web-view.net/Links/0X4B0FE5E521730D916B10B72E2F149F9DB78A88F08D11F487ABEEEF7E6DE2DB5C1144153AC4D45234D9397BED0D559512143A502198E69FFDF852450CE66AC3BF0A2BFDDBE467C819.htm
https://www.jgive.com/new/he/ils/donation-targets/73200
https://waze.com/ul?q=חירייה פארק המיחזור
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=הכנס+השנתי+החמישי+לטיפול+בפסולת&dates=20220406T083000/20220406T143000&details=%3Cdiv%3E%3Cspan+dir%3D%22RTL%22%3Eאיגוד+ערים+דן+לתברואה+מתכבד+להזמינכם.ן+לצפות+בכנס+החמישי+ע%22ש+דני+שטרנברג+בו+יעסקו+בהשפעת+ניהול+הטיפול+בפסולת+על+משבר+האקלים%3C%2Fspan%3E%3C%2Fdiv%3E%0A%3Cdiv+style%3D%22text-align%3A+right%3B+direction%3A+rtl%3B%22%3E%0A++++%3Cbr%3E%0A++++%3Cbr%3E%3C%2Fdiv%3E&location=חירייה+פארק+המיחזור&details=%3Cdiv%3E%3Cspan+dir%3D%22RTL%22%3Eאיגוד+ערים+דן+לתברואה+מתכבד+להזמינכם.ן+לצפות+בכנס+החמישי+ע%22ש+דני+שטרנברג+בו+יעסקו+בהשפעת+ניהול+הטיפול+בפסולת+על+משבר+האקלים%3C%2Fspan%3E%3C%2Fdiv%3E%0A%3Cdiv+style%3D%22text-align%3A+right%3B+direction%3A+rtl%3B%22%3E%0A++++%3Cbr%3E%0A++++%3Cbr%3E%3C%2Fdiv%3E
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=הכנס+השנתי+החמישי+לטיפול+בפסולת&DUR=0600&DESC=%3Cdiv%3E%3Cspan+dir%3D%22RTL%22%3Eאיגוד+ערים+דן+לתברואה+מתכבד+להזמינכם.ן+לצפות+בכנס+החמישי+ע%22ש+דני+שטרנברג+בו+יעסקו+בהשפעת+ניהול+הטיפול+בפסולת+על+משבר+האקלים%3C%2Fspan%3E%3C%2Fdiv%3E%0A%3Cdiv+style%3D%22text-align%3A+right%3B+direction%3A+rtl%3B%22%3E%0A++++%3Cbr%3E%0A++++%3Cbr%3E%3C%2Fdiv%3E&in_loc=חירייה+פארק+המיחזור&st=20220406T083000&et=20220406T143000
https://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=CETnmKmfH%2FtdZrtxsl1GyUywhNNn3wxoD2Gg0a%2BVyU%2B2ZBVnd0b6IARNYJfAdbmQLf%2BGpCPysg1CrdEwMta7NdEQbDvkAnFJmKnnCDS9XOOxMZF2MTO43qsyoC5qwcmh3qmvpB24qsyio7I6BNZnXVRaooIEXZNHLAUfF8mFMUrqLtCq0OlzaR19UkCPMqmdHC5%2BH64haGGpakQHpc%2BONu1sYVx2CVdRMWFGr0yTCxULkY2uB7YUpUIN8R2xGipxLdm%2BjdfltBT62ZS%2B56ArCe9zhGl%2FLBDpa4fY8u%2BAv%2Buiq5JdT%2Bb%2Brwe7IGDtm87lrgB72Cf2fqd3CPzT19SGDyXzuHE1AV1sGfqvSgNRTH%2FWuCLQ8ZZjJhwK%2FSUUThFJ8wZxSBThDJwQ5RwK3sMUk4hWWvkv8E6EeeeIwujb5zkb8wQ78RSMDDJ4xw0lMEWlmuSTGhgXNRF8rCzaT9ZCCKy05qQDqFiwG5QNHg0A2TSjwTIVr1fJCcvTQm%2Br59rdAk%2FV18GtAF5g%3D
https://waze.com/ul?q=גיזה, באר שבע
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=סוף+העולם+על+הבר+-+איך+הכסף+שלך+משפיע+על+משבר+האקלים%3F&dates=20220406T193000/20220406T210000&details=%3Cdiv%3Eבהרצאה+נוספת+מסדרת+ההרצאות%2C+%26nbsp%3Bמגיע+*אופיר+שיקרקה+מפורום+כסף+נקי*%2C+מנכ%22ל+ACLIM+Inteliligence%2C+חברה+לניתוח+סיכוני+אקלים+פיסיים%2C+יזם+ומוביל+של+מספר+ארגונים+חברתיים%2Cבעל+תוֹאַר+רִאשׁוֹן+במתמטיקה%2C+כלכלה+ופילוסופיה+ופעיל+אקלים.%0A++++%3Cbr%3Eאופיר+יספר+על+המשמעות+הכלכלית+של+שינויי+אקלים+ואיך+אנחנו+והכסף+שלנו+יכולים+לתרום+לעיקוב+או+קידום+פתרונות+בני+קיימא+למשבר+האקלים%3C%2Fdiv%3E%0A%3Cdiv+style%3D%22text-align%3A+right%3B+direction%3A+rtl%3B%22%3E%0A++++%3Cbr%3E%0A++++%3Cbr%3E%3C%2Fdiv%3E&location=גיזה%2C+באר+שבע&details=%3Cdiv%3Eבהרצאה+נוספת+מסדרת+ההרצאות%2C+%26nbsp%3Bמגיע+*אופיר+שיקרקה+מפורום+כסף+נקי*%2C+מנכ%22ל+ACLIM+Inteliligence%2C+חברה+לניתוח+סיכוני+אקלים+פיסיים%2C+יזם+ומוביל+של+מספר+ארגונים+חברתיים%2Cבעל+תוֹאַר+רִאשׁוֹן+במתמטיקה%2C+כלכלה+ופילוסופיה+ופעיל+אקלים.%0A++++%3Cbr%3Eאופיר+יספר+על+המשמעות+הכלכלית+של+שינויי+אקלים+ואיך+אנחנו+והכסף+שלנו+יכולים+לתרום+לעיקוב+או+קידום+פתרונות+בני+קיימא+למשבר+האקלים%3C%2Fdiv%3E%0A%3Cdiv+style%3D%22text-align%3A+right%3B+direction%3A+rtl%3B%22%3E%0A++++%3Cbr%3E%0A++++%3Cbr%3E%3C%2Fdiv%3E
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=סוף+העולם+על+הבר+-+איך+הכסף+שלך+משפיע+על+משבר+האקלים%3F&DUR=0130&DESC=%3Cdiv%3Eבהרצאה+נוספת+מסדרת+ההרצאות%2C+%26nbsp%3Bמגיע+*אופיר+שיקרקה+מפורום+כסף+נקי*%2C+מנכ%22ל+ACLIM+Inteliligence%2C+חברה+לניתוח+סיכוני+אקלים+פיסיים%2C+יזם+ומוביל+של+מספר+ארגונים+חברתיים%2Cבעל+תוֹאַר+רִאשׁוֹן+במתמטיקה%2C+כלכלה+ופילוסופיה+ופעיל+אקלים.%0A++++%3Cbr%3Eאופיר+יספר+על+המשמעות+הכלכלית+של+שינויי+אקלים+ואיך+אנחנו+והכסף+שלנו+יכולים+לתרום+לעיקוב+או+קידום+פתרונות+בני+קיימא+למשבר+האקלים%3C%2Fdiv%3E%0A%3Cdiv+style%3D%22text-align%3A+right%3B+direction%3A+rtl%3B%22%3E%0A++++%3Cbr%3E%0A++++%3Cbr%3E%3C%2Fdiv%3E&in_loc=גיזה%2C+באר+שבע&st=20220406T193000&et=20220406T210000
https://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=CdAkR0QubJw6Fg%2Fa6CNJHZ8hgTtxG6qiGxeGPOimeZ4AHrwbTzjvUrJ%2BrCAhBk3yQwFzXq72VC1S3tMtCWcK6S4CCmblHVNEpqAxccVvCSW5kVvUQPHwgXJi4VH8DE%2FSUdrVXXqnM4oX1ZcXSrUy2rS4oUNw7WPia5WUBZA8EJKLDGd6qhDIiD%2BonaMcAz0CEzmswiOgJXRNQ9WVdl3buGE%2BbQ7BXQAgP1Xx5uBqKxmVdvoGLOXBGw9Tmjz8OpsejepJIugNe2ASk67uBwH3rqm98Dj9fl0YA1ZhS7ZbUdb66Om%2FTre%2Fzbw5qqtXFQNRKjXXgmVPzjXRtRUzsXU4aYaV6I2hLVzaAfkBKrsztfxsd5h0eeZ3%2FyMv%2FPvRf%2BTNNgO%2BnwOHt46hiskHIrNW%2BjQB6VuPPvhAKdMpdNDgNUjJuhCW4ueAurM1aJcLKpLwcjRoxgs9KOwm0X5P17iV8lhs%2FHgTdAoNa%2BocigF1IM20p%2FPCK0mTLSoKdh8eQW8Il7waiRYe91Dcg97uK0bX5NqOSSG5DKrPeBJjQNMNt6btykDDtvJ%2BX9l2NuOTrlS%2F%2Ff9ZW3IVzlWpjqdPla1uNigs2lPjrAJheUKVoLPbnz5%2FkhlI0NRUtz0qfxom8jYK0TV89I4kOcBsmN%2BXd3J%2Fk82ScgTDFb8iziPynfrzQJ8zQR1vTD%2FRT38hhvTgSAyfXQeX%2BMp5Y037j9NGAxlH2wbivfBW8N1jFSoG6zle7te2CnosT3%2F5WnWKGHixFBsYM


לפרטים נוספים

תוכנית הכשרה למנהיגות מקומית
נלחם/ת מבחוץ? עכשיו, הגיע הזמן להשפיע מבפנים.

אנחנו מחפשים אותך, מנהיג/ה סביבתי/תחברתי/ת ומזמינים אותך
לקחת את ההשפעה שלך צעד אחד קדימה.

הרשם/י עכשיו לקורס ייחודי מסוגו למנהיגות מקומית שיוביל אותך כל
הדרך למועצה.

לאחר פסח ייפתחו 2 מחזורים נוספים לקורס  בבאר שבע
ובחיפה  מהרו להירשם!

**עלות מיוחדת לפעילים/ות בארגונים החברים בחיים וסביבה.

לתמיכה במאבק

תמכו בתביעה הייצוגית נגד מנהלי כ״יל !
במשך עשרות שנים כי״ל זיהמה את עין צין. מנווה המדבר הפסטורלי והגדול
בארץ, המוקף מאות עצי תמר ענקיים   הפך האזור לשלולית חומצית, רעילה
ומסוכנת. ארבעה אזרחים תובעים בשם הציבור את כי״ל ! בימים אלה מתקיים

גיוס המונים למימון הוצאות המשפט 

למידע נוסף וחתימה

מצב חירום! עוצרים את הרס האמזונס
ומצילים חיים!

עכשיו, כשהאמזונס שוב בוער, יער הגשם הגדול בעולם, החיוני
לאקלים, לחי ולצומח על פני כדור הארץ, חייב את העזרה שלך.
היום, יותר מתמיד, זה הזמן לפעול!  גרינפיס ישראל מזמינים

אותך להצטרף לדרישה משר החקלאות:

לחייב יבואנים ורשתות שיווק לאמץ כללי סחר הוגן  .1
שאינו כולל פגיעה סביבתית והרס יערות.

לחייב שקיפות מלאה על מקור מוצרי הבקר המגיעים  .2
לישראל ולאסור כניסת מוצרים מחברות מעורבות בהרס

יערות.

לפרטים נוספים

השקת הגן לאומיאזרחי הראשון בישראל!
השמירה על הטבע הסובב אותנו אינה זכות, כי אם חובה, ובהינתן
רשויות המתחמקות או מתמהמהות בכל הקשור לקיום החובה, אז

על הציבור לפעול. החלטנו להפסיק לחכות ולהתחיל לעשות.
הקמת הגן הלאומיאזרחי "הרי ומעיינות ירושלים" נועדה לייצר
חסם ציבורי בפני המשך ההרס של השטחים הפתוחים, ומודל

עבור מקבלי ההחלטות למה שאנחנו מבקשים מהמדינה לקדם 
טבע נגיש מנוהל ושמור.   

ב 9:30 והחל טקס ההכרזה יתקיים ביום שישי ה8/4
מ11:30 יהיו פעילויות שונות  מוזמנים בחום! 

להצטרפות

לא לביטול ההנחה על הערך הצבור!!
ב1.4 תכנס לתוקף החלטה שתבטל את ההנחה על הערך הצבור

לנוסעי התחבורה הציבורית. מדובר בגזרה נוספות על הציבור שקורס
תחת יוקר המחיה ובהתייקרות כוללת של 25% לשירותי התחבורה
הציבורית!  זאת בעוד עובדי מדינה ופוליטיקאים מקבלים תמריצים
כלכליים להשתמש ברכב הפרטי! כעת הם רוצים להגדיל את קופת
המדינה דווקא על חשבוננו, נוסעי התחבורה הציבורית. חצופים! לא
ניתן לזה לקרות  הצטרפו ל 15 דקות, שלחו מייל למיכאלי וליברמן

וביחד נמנע את הגזירה הזאת!  

להמשך קריאה

מקומה של הקהילה אל מול שינויי האקלים
אל מול טבע הולך וכלה, ועולם העומד בפני האיום הגדול ביותר על

האנושות עד היום  שינויי האקלים ההרסניים  עלינו להיערך
לבאות כקהילה בעלת חוסן ויכולת לעזרה הדדית. הכירו את

"טרנזישן". 
מאמר מאת מתן יעקב גולן, פעיל קהילתיסביבתי במשרה מלאה

תנועת Save Soil וסדגורו מגיעים לישראל!
2 במאי, תאטרון הבימה, ת"א. בואו לתמוך בתנועה להצלת האדמה
באירוע הציבורי, הכניסה חינם אך מחייבת הרשמה מראש. הרשמה

לאירוע

לצפיה בסרטון

להמשך קריאה

מבנים מאופסי אנרגיה בישראל  פרויקטים מעוררי
השראה

חוברת זו הינה תוצר של מיזם משותף של משרד האנרגיה והמועצה הישראלית
לבנייה ירוקה שמטרתו יצירת תכנית לקידום בנייה מאופסת אנרגיה בישראל

אשר הינה חלק מההערכות להתמודדות עם משבר האקלים וכן מהמאמץ הלאומי
לצמצום פליטות פחמן דוחמצני.   

בחוברת תמצאו שמונה פרויקטים מעוררי השראה תוצרת כחול לבן, ועוד שניים
מחו"ל, אשר מייצגים מגוון של דרכים וגישות תכנוניות אפשריות להגעה ליעד של

התייעלות ואיפוס אנרגטי.

לפרטים נוספים

חווה ואדם  חווה אקולוגית חינוכית
חווה ואדם הינה חווה אקולוגית חינוכית העוסקת בחינוך סביבתי
וחברתי ומנחילה ערכי קיימות על ידי יצירת סביבת לימוד מעשית.
החווה הוקמה כפלטפורמה המאפשרת צמיחה אישית והתבוננות

בקשר העמוק בין האדם וסביבתו הטבעית וזאת על ידי חינוך
והדגמת אורך חיים מקיים. 

באמצעות הפעילויות החינוכיות ומגוון החוויות המוצעות לבאי
החווה, אנחנו מאפשרים לכל מבקר להתנסות באקולוגיה מעשית
– ללמוד, לצמוח, להתפתח ולהיות גרעין קטן של שינוי בסביבתו

הקרובה

רוצים להופיע בידיעון הבא?  מוזמנים לכתוב לנו.

לפרטים נוספיםהוספה ליומן:

הכנס השנתי החמישי לטיפול בפסולת
מיקום: חירייה פארק המיחזור

14:30 08:30  סיום: 06/04/2022 התחלה: 06/04/2022

איגוד ערים דן לתברואה מתכבד להזמינכם.ן לצפות בכנס החמישי ע"ש דני
שטרנברג בו יעסקו בהשפעת ניהול הטיפול בפסולת על משבר האקלים

פרטים והרשמה

סלון עיריער
יום ד' ה6/4, 20:30, און ליין  עמותת ונטעת מציגה: סלון
עיר־יער! נארח את איתמר ויצמן, מנהל קרן השקעות אקלים

ומייסד הוצאת הספרים רדיקל  נציג את תנועת עיר יער, ונגלה
מהי באמת השקעה בעתיד שלנו?! 

לפרטים נוספיםהוספה ליומן:

סוף העולם על הבר  איך הכסף שלך משפיע על
משבר האקלים?

מיקום: גיזה, באר שבע
21:00 19:30  סיום: 06/04/2022 התחלה: 06/04/2022

בהרצאה נוספת מסדרת ההרצאות,  מגיע *אופיר שיקרקה מפורום כסף
נקי*, מנכ"ל ACLIM Inteliligence, חברה לניתוח סיכוני אקלים פיסיים,

,הקיטמתמב ןֹוׁשאִר רַאֹות לעב,םייתרבח םינוגרא רפסמ לש ליבומו םזי
כלכלה ופילוסופיה ופעיל אקלים. 

אופיר יספר על המשמעות הכלכלית של שינויי אקלים ואיך אנחנו והכסף
שלנו יכולים לתרום לעיקוב או קידום פתרונות בני קיימא למשבר האקלים

פרטים והרשמה

יורדים מהכביש: כנס מחזור רכבים
2022

יום ג' ה26/4, 15:00, ירושלים  הפורום לישראל ירוקה ,
מזמינים לכנס ייחודי אשר מביא סקירה והצעת פתרון

לתופעה המזהמת בישראל בהשתתפות ח"כים, מומחים
מהתחום ואישי ציבור. // הרצאות מקצועיות, פאנלים

// הכניסה חופשית.  Ted מרתקים והרצאות
מספר המקומות מוגבל. שריינו את מקומכם עכשיו

לפרטים נוספים

ימים פתוחים במכון הערבה
מכון הערבה, פותחים את ההרשמה לסמסטר סתיו 2022,

ומציעים לכם:
 סמסטר של לימודי סביבה כחלק מתואר ראשון (חילופי

סטודנטים או לפני התואר).
 חיי קמפוס מעשירים בקהילה בינלאומית.

 הצטרפות לקהילת בוגרים מגוונת המאפשרת להיות חלק משינוי
בר קיימה בישראל.

 פיתוח קריירה עתידית בתחום הסביבתי הפורח בישראל
(אנרגיות מתחדשות, קיימות, אגרואקולוגיה)

 דיאלוג ישראליפלסטיני כהכנה לפתרון בעיות סביבתיות חוצות
גבולות.                                            

התכנית כוללת מגורים בקיבוץ קטורה בערבה, הלימודים **
מתקיימים בשפה האנגלית ומיועדים לגילאי 1833.                  

לפרטים נוספים

קורס בנייה לאחור | מסורת הבנייה, נטישה,
שימור ותרבות

המועצה הישראלית לבנייה ירוקה מזמינה אתכם.ן להצטרף לקורס
מרתק ורב תחומי העוסק במסורת הבנייה, נטישתה, פיתוחה ושימורה.
מיועד לקהל מקצועי רחב; מגזר עסקי, קובעי מדיניות, בעלי תפקידים

ברשויות, יועצים, קבלנים, האדריכלים והמתכננים, יזמים ועוד.

רשימה ירוקה מאוד  עונת מעבר

ניוזלטר  אפריל 2022

"תוקפנות אינה בהכרח וככלל עניין הרסני. היא נובעת מתוך נטייה מולדת לגדול להתמודד עם החיים.
נטייה שהיא, ככל הנראה, אופיינית לכל החומר החי. רק כאשר נבלם כוח החיים הזה בהתפתחותו, רק אז

מתקשרים בו מרכיבים של כעס, זעם ושנאה."
                קלרה תומפסון 

דווקא עם בוא האביב המביא איתו חיים חדשים בטבע, אנחנו חווים תקופה אלימה והפכפכה. המלחמה באירופה
מתמשכת וגורמת לאירופאים לנסות ולהתנתק מהתלות בדלקים המאובניים של רוסיה. בארץ חווינו גל קור חריג
ביותר לתקופה הזו של השנה ובעולם גל חום בקטבים שהשלכותיו נראו באופן מידיי,יחד עם בצורות מתמשכות

המביאים למחסור של מים ולמחסור של מזון. 

בארץ, מחאות האקלים ממשיכות בפעולות של המרד בהכחדה ובאירוע שיא בהובלת מחאת הנוער למען האקלים
בסוף השבוע האחרון. 

בדרגים הפולטיים, הממשלה ממשיכה להצהיר הצהרות שמעוררות תקווה, כמו במקרה של שר החקלאות
ובהצהרה של משרד החינוך ליישום תוכנית חינוך אקלים, ואף מגבה ומחזקת מהלכים משמעותיים למעורבות
הציבור והרשויות המקומיות בסוגיות של סביבה. מצד שני הממשלה גם מקבלת החלטות מאכזבות ומעוררות

דאגה לגבי טיבן. ראו ערך התוכנית להפחתת זיהום אוויר וההחלטה על מפרץ חיפה מהחודש האחרון. 

זוהי תקופה מאוד הפכפכה. חלקנו אולי אפילו מרגישים את זה באופן אישי. אבל אנחנו צריכים לזכור שלאביב יש
תפקיד של חיים בטבע, ועלינו לחגוג את החיים, את ההתחדשות, את ההתחלות החדשות. 

יום השיוויון היה החודש. הימים הולכים ומתארכים כעת ומאפשרים לנו להנות משפע האפשרויות וההזדמנויות
שנוצרו וקוראים לנו לצאת למרחבים של העשייה והשינוי. 

עולם אחר הוא אפשרי  בואו נגרום לו להתממש. 

צוות חיים וסביבה 

עושים מעשה!

מעורר השראה

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

לאינדקס הארגונים המלא

טעימה קטנה מאירועים קרובים...

ללוח האירועים המלא

קורסים והכשרות

ללוח האירועים המלא

            

הרשמה לקבלת ניוזלטר "חיים וסביבה"
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https://youtu.be/CZzYXs5Wk4k
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https://youtu.be/CZzYXs5Wk4k


לפרטים נוספים

תוכנית הכשרה למנהיגות מקומית
נלחם/ת מבחוץ? עכשיו, הגיע הזמן להשפיע מבפנים.

אנחנו מחפשים אותך, מנהיג/ה סביבתי/תחברתי/ת ומזמינים אותך
לקחת את ההשפעה שלך צעד אחד קדימה.

הרשם/י עכשיו לקורס ייחודי מסוגו למנהיגות מקומית שיוביל אותך כל
הדרך למועצה.

לאחר פסח ייפתחו 2 מחזורים נוספים לקורס  בבאר שבע
ובחיפה  מהרו להירשם!

**עלות מיוחדת לפעילים/ות בארגונים החברים בחיים וסביבה.

לתמיכה במאבק

תמכו בתביעה הייצוגית נגד מנהלי כ״יל !
במשך עשרות שנים כי״ל זיהמה את עין צין. מנווה המדבר הפסטורלי והגדול
בארץ, המוקף מאות עצי תמר ענקיים   הפך האזור לשלולית חומצית, רעילה
ומסוכנת. ארבעה אזרחים תובעים בשם הציבור את כי״ל ! בימים אלה מתקיים

גיוס המונים למימון הוצאות המשפט 

למידע נוסף וחתימה

מצב חירום! עוצרים את הרס האמזונס
ומצילים חיים!

עכשיו, כשהאמזונס שוב בוער, יער הגשם הגדול בעולם, החיוני
לאקלים, לחי ולצומח על פני כדור הארץ, חייב את העזרה שלך.
היום, יותר מתמיד, זה הזמן לפעול!  גרינפיס ישראל מזמינים

אותך להצטרף לדרישה משר החקלאות:

לחייב יבואנים ורשתות שיווק לאמץ כללי סחר הוגן  .1
שאינו כולל פגיעה סביבתית והרס יערות.

לחייב שקיפות מלאה על מקור מוצרי הבקר המגיעים  .2
לישראל ולאסור כניסת מוצרים מחברות מעורבות בהרס

יערות.

לפרטים נוספים

השקת הגן לאומיאזרחי הראשון בישראל!
השמירה על הטבע הסובב אותנו אינה זכות, כי אם חובה, ובהינתן
רשויות המתחמקות או מתמהמהות בכל הקשור לקיום החובה, אז

על הציבור לפעול. החלטנו להפסיק לחכות ולהתחיל לעשות.
הקמת הגן הלאומיאזרחי "הרי ומעיינות ירושלים" נועדה לייצר
חסם ציבורי בפני המשך ההרס של השטחים הפתוחים, ומודל

עבור מקבלי ההחלטות למה שאנחנו מבקשים מהמדינה לקדם 
טבע נגיש מנוהל ושמור.   

ב 9:30 והחל טקס ההכרזה יתקיים ביום שישי ה8/4
מ11:30 יהיו פעילויות שונות  מוזמנים בחום! 

להצטרפות

לא לביטול ההנחה על הערך הצבור!!
ב1.4 תכנס לתוקף החלטה שתבטל את ההנחה על הערך הצבור

לנוסעי התחבורה הציבורית. מדובר בגזרה נוספות על הציבור שקורס
תחת יוקר המחיה ובהתייקרות כוללת של 25% לשירותי התחבורה
הציבורית!  זאת בעוד עובדי מדינה ופוליטיקאים מקבלים תמריצים
כלכליים להשתמש ברכב הפרטי! כעת הם רוצים להגדיל את קופת
המדינה דווקא על חשבוננו, נוסעי התחבורה הציבורית. חצופים! לא
ניתן לזה לקרות  הצטרפו ל 15 דקות, שלחו מייל למיכאלי וליברמן

וביחד נמנע את הגזירה הזאת!  

להמשך קריאה

מקומה של הקהילה אל מול שינויי האקלים
אל מול טבע הולך וכלה, ועולם העומד בפני האיום הגדול ביותר על

האנושות עד היום  שינויי האקלים ההרסניים  עלינו להיערך
לבאות כקהילה בעלת חוסן ויכולת לעזרה הדדית. הכירו את

"טרנזישן". 
מאמר מאת מתן יעקב גולן, פעיל קהילתיסביבתי במשרה מלאה

תנועת Save Soil וסדגורו מגיעים לישראל!
2 במאי, תאטרון הבימה, ת"א. בואו לתמוך בתנועה להצלת האדמה
באירוע הציבורי, הכניסה חינם אך מחייבת הרשמה מראש. הרשמה

לאירוע

לצפיה בסרטון

להמשך קריאה

מבנים מאופסי אנרגיה בישראל  פרויקטים מעוררי
השראה

חוברת זו הינה תוצר של מיזם משותף של משרד האנרגיה והמועצה הישראלית
לבנייה ירוקה שמטרתו יצירת תכנית לקידום בנייה מאופסת אנרגיה בישראל

אשר הינה חלק מההערכות להתמודדות עם משבר האקלים וכן מהמאמץ הלאומי
לצמצום פליטות פחמן דוחמצני.   

בחוברת תמצאו שמונה פרויקטים מעוררי השראה תוצרת כחול לבן, ועוד שניים
מחו"ל, אשר מייצגים מגוון של דרכים וגישות תכנוניות אפשריות להגעה ליעד של

התייעלות ואיפוס אנרגטי.

לפרטים נוספים

חווה ואדם  חווה אקולוגית חינוכית
חווה ואדם הינה חווה אקולוגית חינוכית העוסקת בחינוך סביבתי
וחברתי ומנחילה ערכי קיימות על ידי יצירת סביבת לימוד מעשית.
החווה הוקמה כפלטפורמה המאפשרת צמיחה אישית והתבוננות

בקשר העמוק בין האדם וסביבתו הטבעית וזאת על ידי חינוך
והדגמת אורך חיים מקיים. 

באמצעות הפעילויות החינוכיות ומגוון החוויות המוצעות לבאי
החווה, אנחנו מאפשרים לכל מבקר להתנסות באקולוגיה מעשית
– ללמוד, לצמוח, להתפתח ולהיות גרעין קטן של שינוי בסביבתו

הקרובה

רוצים להופיע בידיעון הבא?  מוזמנים לכתוב לנו.

לפרטים נוספיםהוספה ליומן:

הכנס השנתי החמישי לטיפול בפסולת
מיקום: חירייה פארק המיחזור

14:30 08:30  סיום: 06/04/2022 התחלה: 06/04/2022

איגוד ערים דן לתברואה מתכבד להזמינכם.ן לצפות בכנס החמישי ע"ש דני
שטרנברג בו יעסקו בהשפעת ניהול הטיפול בפסולת על משבר האקלים

פרטים והרשמה

סלון עיריער
יום ד' ה6/4, 20:30, און ליין  עמותת ונטעת מציגה: סלון
עיר־יער! נארח את איתמר ויצמן, מנהל קרן השקעות אקלים

ומייסד הוצאת הספרים רדיקל  נציג את תנועת עיר יער, ונגלה
מהי באמת השקעה בעתיד שלנו?! 

לפרטים נוספיםהוספה ליומן:

סוף העולם על הבר  איך הכסף שלך משפיע על
משבר האקלים?

מיקום: גיזה, באר שבע
21:00 19:30  סיום: 06/04/2022 התחלה: 06/04/2022

בהרצאה נוספת מסדרת ההרצאות,  מגיע *אופיר שיקרקה מפורום כסף
נקי*, מנכ"ל ACLIM Inteliligence, חברה לניתוח סיכוני אקלים פיסיים,

,הקיטמתמב ןֹוׁשאִר רַאֹות לעב,םייתרבח םינוגרא רפסמ לש ליבומו םזי
כלכלה ופילוסופיה ופעיל אקלים. 

אופיר יספר על המשמעות הכלכלית של שינויי אקלים ואיך אנחנו והכסף
שלנו יכולים לתרום לעיקוב או קידום פתרונות בני קיימא למשבר האקלים

פרטים והרשמה

יורדים מהכביש: כנס מחזור רכבים
2022

יום ג' ה26/4, 15:00, ירושלים  הפורום לישראל ירוקה ,
מזמינים לכנס ייחודי אשר מביא סקירה והצעת פתרון

לתופעה המזהמת בישראל בהשתתפות ח"כים, מומחים
מהתחום ואישי ציבור. // הרצאות מקצועיות, פאנלים

// הכניסה חופשית.  Ted מרתקים והרצאות
מספר המקומות מוגבל. שריינו את מקומכם עכשיו

לפרטים נוספים

ימים פתוחים במכון הערבה
מכון הערבה, פותחים את ההרשמה לסמסטר סתיו 2022,

ומציעים לכם:
 סמסטר של לימודי סביבה כחלק מתואר ראשון (חילופי

סטודנטים או לפני התואר).
 חיי קמפוס מעשירים בקהילה בינלאומית.

 הצטרפות לקהילת בוגרים מגוונת המאפשרת להיות חלק משינוי
בר קיימה בישראל.

 פיתוח קריירה עתידית בתחום הסביבתי הפורח בישראל
(אנרגיות מתחדשות, קיימות, אגרואקולוגיה)

 דיאלוג ישראליפלסטיני כהכנה לפתרון בעיות סביבתיות חוצות
גבולות.                                            

התכנית כוללת מגורים בקיבוץ קטורה בערבה, הלימודים **
מתקיימים בשפה האנגלית ומיועדים לגילאי 1833.                  

לפרטים נוספים

קורס בנייה לאחור | מסורת הבנייה, נטישה,
שימור ותרבות

המועצה הישראלית לבנייה ירוקה מזמינה אתכם.ן להצטרף לקורס
מרתק ורב תחומי העוסק במסורת הבנייה, נטישתה, פיתוחה ושימורה.
מיועד לקהל מקצועי רחב; מגזר עסקי, קובעי מדיניות, בעלי תפקידים

ברשויות, יועצים, קבלנים, האדריכלים והמתכננים, יזמים ועוד.

רשימה ירוקה מאוד  עונת מעבר

ניוזלטר  אפריל 2022

"תוקפנות אינה בהכרח וככלל עניין הרסני. היא נובעת מתוך נטייה מולדת לגדול להתמודד עם החיים.
נטייה שהיא, ככל הנראה, אופיינית לכל החומר החי. רק כאשר נבלם כוח החיים הזה בהתפתחותו, רק אז

מתקשרים בו מרכיבים של כעס, זעם ושנאה."
                קלרה תומפסון 

דווקא עם בוא האביב המביא איתו חיים חדשים בטבע, אנחנו חווים תקופה אלימה והפכפכה. המלחמה באירופה
מתמשכת וגורמת לאירופאים לנסות ולהתנתק מהתלות בדלקים המאובניים של רוסיה. בארץ חווינו גל קור חריג
ביותר לתקופה הזו של השנה ובעולם גל חום בקטבים שהשלכותיו נראו באופן מידיי,יחד עם בצורות מתמשכות

המביאים למחסור של מים ולמחסור של מזון. 

בארץ, מחאות האקלים ממשיכות בפעולות של המרד בהכחדה ובאירוע שיא בהובלת מחאת הנוער למען האקלים
בסוף השבוע האחרון. 

בדרגים הפולטיים, הממשלה ממשיכה להצהיר הצהרות שמעוררות תקווה, כמו במקרה של שר החקלאות
ובהצהרה של משרד החינוך ליישום תוכנית חינוך אקלים, ואף מגבה ומחזקת מהלכים משמעותיים למעורבות
הציבור והרשויות המקומיות בסוגיות של סביבה. מצד שני הממשלה גם מקבלת החלטות מאכזבות ומעוררות

דאגה לגבי טיבן. ראו ערך התוכנית להפחתת זיהום אוויר וההחלטה על מפרץ חיפה מהחודש האחרון. 

זוהי תקופה מאוד הפכפכה. חלקנו אולי אפילו מרגישים את זה באופן אישי. אבל אנחנו צריכים לזכור שלאביב יש
תפקיד של חיים בטבע, ועלינו לחגוג את החיים, את ההתחדשות, את ההתחלות החדשות. 

יום השיוויון היה החודש. הימים הולכים ומתארכים כעת ומאפשרים לנו להנות משפע האפשרויות וההזדמנויות
שנוצרו וקוראים לנו לצאת למרחבים של העשייה והשינוי. 

עולם אחר הוא אפשרי  בואו נגרום לו להתממש. 

צוות חיים וסביבה 

עושים מעשה!

מעורר השראה

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

לאינדקס הארגונים המלא

טעימה קטנה מאירועים קרובים...

ללוח האירועים המלא

קורסים והכשרות

ללוח האירועים המלא

            

הרשמה לקבלת ניוזלטר "חיים וסביבה"
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https://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=CETnmKmfH%2FtdZrtxsl1GyUywhNNn3wxoD2Gg0a%2BVyU%2B2ZBVnd0b6IARNYJfAdbmQLf%2BGpCPysg1CrdEwMta7NdEQbDvkAnFJmKnnCDS9XOOxMZF2MTO43qsyoC5qwcmh3qmvpB24qsyio7I6BNZnXVRaooIEXZNHLAUfF8mFMUrqLtCq0OlzaR19UkCPMqmdHC5%2BH64haGGpakQHpc%2BONu1sYVx2CVdRMWFGr0yTCxULkY2uB7YUpUIN8R2xGipxLdm%2BjdfltBT62ZS%2B56ArCe9zhGl%2FLBDpa4fY8u%2BAv%2Buiq5JdT%2Bb%2Brwe7IGDtm87lrgB72Cf2fqd3CPzT19SGDyXzuHE1AV1sGfqvSgNRTH%2FWuCLQ8ZZjJhwK%2FSUUThFJ8wZxSBThDJwQ5RwK3sMUk4hWWvkv8E6EeeeIwujb5zkb8wQ78RSMDDJ4xw0lMEWlmuSTGhgXNRF8rCzaT9ZCCKy05qQDqFiwG5QNHg0A2TSjwTIVr1fJCcvTQm%2Br59rdAk%2FV18GtAF5g%3D
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לפרטים נוספים

תוכנית הכשרה למנהיגות מקומית
נלחם/ת מבחוץ? עכשיו, הגיע הזמן להשפיע מבפנים.

אנחנו מחפשים אותך, מנהיג/ה סביבתי/תחברתי/ת ומזמינים אותך
לקחת את ההשפעה שלך צעד אחד קדימה.

הרשם/י עכשיו לקורס ייחודי מסוגו למנהיגות מקומית שיוביל אותך כל
הדרך למועצה.

לאחר פסח ייפתחו 2 מחזורים נוספים לקורס  בבאר שבע
ובחיפה  מהרו להירשם!

**עלות מיוחדת לפעילים/ות בארגונים החברים בחיים וסביבה.

לתמיכה במאבק

תמכו בתביעה הייצוגית נגד מנהלי כ״יל !
במשך עשרות שנים כי״ל זיהמה את עין צין. מנווה המדבר הפסטורלי והגדול
בארץ, המוקף מאות עצי תמר ענקיים   הפך האזור לשלולית חומצית, רעילה
ומסוכנת. ארבעה אזרחים תובעים בשם הציבור את כי״ל ! בימים אלה מתקיים

גיוס המונים למימון הוצאות המשפט 

למידע נוסף וחתימה

מצב חירום! עוצרים את הרס האמזונס
ומצילים חיים!

עכשיו, כשהאמזונס שוב בוער, יער הגשם הגדול בעולם, החיוני
לאקלים, לחי ולצומח על פני כדור הארץ, חייב את העזרה שלך.
היום, יותר מתמיד, זה הזמן לפעול!  גרינפיס ישראל מזמינים

אותך להצטרף לדרישה משר החקלאות:

לחייב יבואנים ורשתות שיווק לאמץ כללי סחר הוגן  .1
שאינו כולל פגיעה סביבתית והרס יערות.

לחייב שקיפות מלאה על מקור מוצרי הבקר המגיעים  .2
לישראל ולאסור כניסת מוצרים מחברות מעורבות בהרס

יערות.

לפרטים נוספים

השקת הגן לאומיאזרחי הראשון בישראל!
השמירה על הטבע הסובב אותנו אינה זכות, כי אם חובה, ובהינתן
רשויות המתחמקות או מתמהמהות בכל הקשור לקיום החובה, אז

על הציבור לפעול. החלטנו להפסיק לחכות ולהתחיל לעשות.
הקמת הגן הלאומיאזרחי "הרי ומעיינות ירושלים" נועדה לייצר
חסם ציבורי בפני המשך ההרס של השטחים הפתוחים, ומודל

עבור מקבלי ההחלטות למה שאנחנו מבקשים מהמדינה לקדם 
טבע נגיש מנוהל ושמור.   

ב 9:30 והחל טקס ההכרזה יתקיים ביום שישי ה8/4
מ11:30 יהיו פעילויות שונות  מוזמנים בחום! 

להצטרפות

לא לביטול ההנחה על הערך הצבור!!
ב1.4 תכנס לתוקף החלטה שתבטל את ההנחה על הערך הצבור

לנוסעי התחבורה הציבורית. מדובר בגזרה נוספות על הציבור שקורס
תחת יוקר המחיה ובהתייקרות כוללת של 25% לשירותי התחבורה
הציבורית!  זאת בעוד עובדי מדינה ופוליטיקאים מקבלים תמריצים
כלכליים להשתמש ברכב הפרטי! כעת הם רוצים להגדיל את קופת
המדינה דווקא על חשבוננו, נוסעי התחבורה הציבורית. חצופים! לא
ניתן לזה לקרות  הצטרפו ל 15 דקות, שלחו מייל למיכאלי וליברמן

וביחד נמנע את הגזירה הזאת!  

להמשך קריאה

מקומה של הקהילה אל מול שינויי האקלים
אל מול טבע הולך וכלה, ועולם העומד בפני האיום הגדול ביותר על

האנושות עד היום  שינויי האקלים ההרסניים  עלינו להיערך
לבאות כקהילה בעלת חוסן ויכולת לעזרה הדדית. הכירו את

"טרנזישן". 
מאמר מאת מתן יעקב גולן, פעיל קהילתיסביבתי במשרה מלאה

תנועת Save Soil וסדגורו מגיעים לישראל!
2 במאי, תאטרון הבימה, ת"א. בואו לתמוך בתנועה להצלת האדמה
באירוע הציבורי, הכניסה חינם אך מחייבת הרשמה מראש. הרשמה

לאירוע

לצפיה בסרטון

להמשך קריאה

מבנים מאופסי אנרגיה בישראל  פרויקטים מעוררי
השראה

חוברת זו הינה תוצר של מיזם משותף של משרד האנרגיה והמועצה הישראלית
לבנייה ירוקה שמטרתו יצירת תכנית לקידום בנייה מאופסת אנרגיה בישראל

אשר הינה חלק מההערכות להתמודדות עם משבר האקלים וכן מהמאמץ הלאומי
לצמצום פליטות פחמן דוחמצני.   

בחוברת תמצאו שמונה פרויקטים מעוררי השראה תוצרת כחול לבן, ועוד שניים
מחו"ל, אשר מייצגים מגוון של דרכים וגישות תכנוניות אפשריות להגעה ליעד של

התייעלות ואיפוס אנרגטי.

לפרטים נוספים

חווה ואדם  חווה אקולוגית חינוכית
חווה ואדם הינה חווה אקולוגית חינוכית העוסקת בחינוך סביבתי
וחברתי ומנחילה ערכי קיימות על ידי יצירת סביבת לימוד מעשית.
החווה הוקמה כפלטפורמה המאפשרת צמיחה אישית והתבוננות

בקשר העמוק בין האדם וסביבתו הטבעית וזאת על ידי חינוך
והדגמת אורך חיים מקיים. 

באמצעות הפעילויות החינוכיות ומגוון החוויות המוצעות לבאי
החווה, אנחנו מאפשרים לכל מבקר להתנסות באקולוגיה מעשית
– ללמוד, לצמוח, להתפתח ולהיות גרעין קטן של שינוי בסביבתו

הקרובה

רוצים להופיע בידיעון הבא?  מוזמנים לכתוב לנו.

לפרטים נוספיםהוספה ליומן:

הכנס השנתי החמישי לטיפול בפסולת
מיקום: חירייה פארק המיחזור

14:30 08:30  סיום: 06/04/2022 התחלה: 06/04/2022

איגוד ערים דן לתברואה מתכבד להזמינכם.ן לצפות בכנס החמישי ע"ש דני
שטרנברג בו יעסקו בהשפעת ניהול הטיפול בפסולת על משבר האקלים

פרטים והרשמה

סלון עיריער
יום ד' ה6/4, 20:30, און ליין  עמותת ונטעת מציגה: סלון
עיר־יער! נארח את איתמר ויצמן, מנהל קרן השקעות אקלים

ומייסד הוצאת הספרים רדיקל  נציג את תנועת עיר יער, ונגלה
מהי באמת השקעה בעתיד שלנו?! 

לפרטים נוספיםהוספה ליומן:

סוף העולם על הבר  איך הכסף שלך משפיע על
משבר האקלים?

מיקום: גיזה, באר שבע
21:00 19:30  סיום: 06/04/2022 התחלה: 06/04/2022

בהרצאה נוספת מסדרת ההרצאות,  מגיע *אופיר שיקרקה מפורום כסף
נקי*, מנכ"ל ACLIM Inteliligence, חברה לניתוח סיכוני אקלים פיסיים,

,הקיטמתמב ןֹוׁשאִר רַאֹות לעב,םייתרבח םינוגרא רפסמ לש ליבומו םזי
כלכלה ופילוסופיה ופעיל אקלים. 

אופיר יספר על המשמעות הכלכלית של שינויי אקלים ואיך אנחנו והכסף
שלנו יכולים לתרום לעיקוב או קידום פתרונות בני קיימא למשבר האקלים

פרטים והרשמה

יורדים מהכביש: כנס מחזור רכבים
2022

יום ג' ה26/4, 15:00, ירושלים  הפורום לישראל ירוקה ,
מזמינים לכנס ייחודי אשר מביא סקירה והצעת פתרון

לתופעה המזהמת בישראל בהשתתפות ח"כים, מומחים
מהתחום ואישי ציבור. // הרצאות מקצועיות, פאנלים

// הכניסה חופשית.  Ted מרתקים והרצאות
מספר המקומות מוגבל. שריינו את מקומכם עכשיו

לפרטים נוספים

ימים פתוחים במכון הערבה
מכון הערבה, פותחים את ההרשמה לסמסטר סתיו 2022,

ומציעים לכם:
 סמסטר של לימודי סביבה כחלק מתואר ראשון (חילופי

סטודנטים או לפני התואר).
 חיי קמפוס מעשירים בקהילה בינלאומית.

 הצטרפות לקהילת בוגרים מגוונת המאפשרת להיות חלק משינוי
בר קיימה בישראל.

 פיתוח קריירה עתידית בתחום הסביבתי הפורח בישראל
(אנרגיות מתחדשות, קיימות, אגרואקולוגיה)

 דיאלוג ישראליפלסטיני כהכנה לפתרון בעיות סביבתיות חוצות
גבולות.                                            

התכנית כוללת מגורים בקיבוץ קטורה בערבה, הלימודים **
מתקיימים בשפה האנגלית ומיועדים לגילאי 1833.                  

לפרטים נוספים

קורס בנייה לאחור | מסורת הבנייה, נטישה,
שימור ותרבות

המועצה הישראלית לבנייה ירוקה מזמינה אתכם.ן להצטרף לקורס
מרתק ורב תחומי העוסק במסורת הבנייה, נטישתה, פיתוחה ושימורה.
מיועד לקהל מקצועי רחב; מגזר עסקי, קובעי מדיניות, בעלי תפקידים

ברשויות, יועצים, קבלנים, האדריכלים והמתכננים, יזמים ועוד.

רשימה ירוקה מאוד  עונת מעבר

ניוזלטר  אפריל 2022

"תוקפנות אינה בהכרח וככלל עניין הרסני. היא נובעת מתוך נטייה מולדת לגדול להתמודד עם החיים.
נטייה שהיא, ככל הנראה, אופיינית לכל החומר החי. רק כאשר נבלם כוח החיים הזה בהתפתחותו, רק אז

מתקשרים בו מרכיבים של כעס, זעם ושנאה."
                קלרה תומפסון 

דווקא עם בוא האביב המביא איתו חיים חדשים בטבע, אנחנו חווים תקופה אלימה והפכפכה. המלחמה באירופה
מתמשכת וגורמת לאירופאים לנסות ולהתנתק מהתלות בדלקים המאובניים של רוסיה. בארץ חווינו גל קור חריג
ביותר לתקופה הזו של השנה ובעולם גל חום בקטבים שהשלכותיו נראו באופן מידיי,יחד עם בצורות מתמשכות

המביאים למחסור של מים ולמחסור של מזון. 

בארץ, מחאות האקלים ממשיכות בפעולות של המרד בהכחדה ובאירוע שיא בהובלת מחאת הנוער למען האקלים
בסוף השבוע האחרון. 

בדרגים הפולטיים, הממשלה ממשיכה להצהיר הצהרות שמעוררות תקווה, כמו במקרה של שר החקלאות
ובהצהרה של משרד החינוך ליישום תוכנית חינוך אקלים, ואף מגבה ומחזקת מהלכים משמעותיים למעורבות
הציבור והרשויות המקומיות בסוגיות של סביבה. מצד שני הממשלה גם מקבלת החלטות מאכזבות ומעוררות

דאגה לגבי טיבן. ראו ערך התוכנית להפחתת זיהום אוויר וההחלטה על מפרץ חיפה מהחודש האחרון. 

זוהי תקופה מאוד הפכפכה. חלקנו אולי אפילו מרגישים את זה באופן אישי. אבל אנחנו צריכים לזכור שלאביב יש
תפקיד של חיים בטבע, ועלינו לחגוג את החיים, את ההתחדשות, את ההתחלות החדשות. 

יום השיוויון היה החודש. הימים הולכים ומתארכים כעת ומאפשרים לנו להנות משפע האפשרויות וההזדמנויות
שנוצרו וקוראים לנו לצאת למרחבים של העשייה והשינוי. 

עולם אחר הוא אפשרי  בואו נגרום לו להתממש. 

צוות חיים וסביבה 

עושים מעשה!

מעורר השראה

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

לאינדקס הארגונים המלא

טעימה קטנה מאירועים קרובים...

ללוח האירועים המלא

קורסים והכשרות

ללוח האירועים המלא

            

הרשמה לקבלת ניוזלטר "חיים וסביבה"

https://maps.google.com/maps?q=גיזה%2C+באר+שבע&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://maps.google.com/maps?q=גיזה%2C+באר+שבע&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=סוף+העולם+על+הבר+-+איך+הכסף+שלך+משפיע+על+משבר+האקלים%3F&dates=20220406T193000/20220406T210000&details=%3Cdiv%3Eבהרצאה+נוספת+מסדרת+ההרצאות%2C+%26nbsp%3Bמגיע+*אופיר+שיקרקה+מפורום+כסף+נקי*%2C+מנכ%22ל+ACLIM+Inteliligence%2C+חברה+לניתוח+סיכוני+אקלים+פיסיים%2C+יזם+ומוביל+של+מספר+ארגונים+חברתיים%2Cבעל+תוֹאַר+רִאשׁוֹן+במתמטיקה%2C+כלכלה+ופילוסופיה+ופעיל+אקלים.%0A++++%3Cbr%3Eאופיר+יספר+על+המשמעות+הכלכלית+של+שינויי+אקלים+ואיך+אנחנו+והכסף+שלנו+יכולים+לתרום+לעיקוב+או+קידום+פתרונות+בני+קיימא+למשבר+האקלים%3C%2Fdiv%3E%0A%3Cdiv+style%3D%22text-align%3A+right%3B+direction%3A+rtl%3B%22%3E%0A++++%3Cbr%3E%0A++++%3Cbr%3E%3C%2Fdiv%3E&location=גיזה%2C+באר+שבע&details=%3Cdiv%3Eבהרצאה+נוספת+מסדרת+ההרצאות%2C+%26nbsp%3Bמגיע+*אופיר+שיקרקה+מפורום+כסף+נקי*%2C+מנכ%22ל+ACLIM+Inteliligence%2C+חברה+לניתוח+סיכוני+אקלים+פיסיים%2C+יזם+ומוביל+של+מספר+ארגונים+חברתיים%2Cבעל+תוֹאַר+רִאשׁוֹן+במתמטיקה%2C+כלכלה+ופילוסופיה+ופעיל+אקלים.%0A++++%3Cbr%3Eאופיר+יספר+על+המשמעות+הכלכלית+של+שינויי+אקלים+ואיך+אנחנו+והכסף+שלנו+יכולים+לתרום+לעיקוב+או+קידום+פתרונות+בני+קיימא+למשבר+האקלים%3C%2Fdiv%3E%0A%3Cdiv+style%3D%22text-align%3A+right%3B+direction%3A+rtl%3B%22%3E%0A++++%3Cbr%3E%0A++++%3Cbr%3E%3C%2Fdiv%3E
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=סוף+העולם+על+הבר+-+איך+הכסף+שלך+משפיע+על+משבר+האקלים%3F&DUR=0130&DESC=%3Cdiv%3Eבהרצאה+נוספת+מסדרת+ההרצאות%2C+%26nbsp%3Bמגיע+*אופיר+שיקרקה+מפורום+כסף+נקי*%2C+מנכ%22ל+ACLIM+Inteliligence%2C+חברה+לניתוח+סיכוני+אקלים+פיסיים%2C+יזם+ומוביל+של+מספר+ארגונים+חברתיים%2Cבעל+תוֹאַר+רִאשׁוֹן+במתמטיקה%2C+כלכלה+ופילוסופיה+ופעיל+אקלים.%0A++++%3Cbr%3Eאופיר+יספר+על+המשמעות+הכלכלית+של+שינויי+אקלים+ואיך+אנחנו+והכסף+שלנו+יכולים+לתרום+לעיקוב+או+קידום+פתרונות+בני+קיימא+למשבר+האקלים%3C%2Fdiv%3E%0A%3Cdiv+style%3D%22text-align%3A+right%3B+direction%3A+rtl%3B%22%3E%0A++++%3Cbr%3E%0A++++%3Cbr%3E%3C%2Fdiv%3E&in_loc=גיזה%2C+באר+שבע&st=20220406T193000&et=20220406T210000
https://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=CdAkR0QubJw6Fg%2Fa6CNJHZ8hgTtxG6qiGxeGPOimeZ4AHrwbTzjvUrJ%2BrCAhBk3yQwFzXq72VC1S3tMtCWcK6S4CCmblHVNEpqAxccVvCSW5kVvUQPHwgXJi4VH8DE%2FSUdrVXXqnM4oX1ZcXSrUy2rS4oUNw7WPia5WUBZA8EJKLDGd6qhDIiD%2BonaMcAz0CEzmswiOgJXRNQ9WVdl3buGE%2BbQ7BXQAgP1Xx5uBqKxmVdvoGLOXBGw9Tmjz8OpsejepJIugNe2ASk67uBwH3rqm98Dj9fl0YA1ZhS7ZbUdb66Om%2FTre%2Fzbw5qqtXFQNRKjXXgmVPzjXRtRUzsXU4aYaV6I2hLVzaAfkBKrsztfxsd5h0eeZ3%2FyMv%2FPvRf%2BTNNgO%2BnwOHt46hiskHIrNW%2BjQB6VuPPvhAKdMpdNDgNUjJuhCW4ueAurM1aJcLKpLwcjRoxgs9KOwm0X5P17iV8lhs%2FHgTdAoNa%2BocigF1IM20p%2FPCK0mTLSoKdh8eQW8Il7waiRYe91Dcg97uK0bX5NqOSSG5DKrPeBJjQNMNt6btykDDtvJ%2BX9l2NuOTrlS%2F%2Ff9ZW3IVzlWpjqdPla1uNigs2lPjrAJheUKVoLPbnz5%2FkhlI0NRUtz0qfxom8jYK0TV89I4kOcBsmN%2BXd3J%2Fk82ScgTDFb8iziPynfrzQJ8zQR1vTD%2FRT38hhvTgSAyfXQeX%2BMp5Y037j9NGAxlH2wbivfBW8N1jFSoG6zle7te2CnosT3%2F5WnWKGHixFBsYM
https://bit.ly/3iNuuUM
https://lp.vp4.me/qpsa?cs=sviva
https://lp.vp4.me/qpsa?cs=sviva
https://lp.vp4.me/qpsa?cs=sviva
https://www.sviva.net/calendar/
https://www.facebook.com/events/281930000722539/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A277199077765584%7D%7D]%22%7D
https://www.facebook.com/events/281930000722539/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A277199077765584%7D%7D]%22%7D
https://www.facebook.com/events/281930000722539/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A277199077765584%7D%7D]%22%7D
http://ilgbc.org/course/קורס-בנייה-לאחור-מסורת-הבנייה-נטישה-ש/
http://ilgbc.org/course/קורס-בנייה-לאחור-מסורת-הבנייה-נטישה-ש/
http://ilgbc.org/course/קורס-בנייה-לאחור-מסורת-הבנייה-נטישה-ש/
https://www.sviva.net/calendar/
https://www.facebook.com/Life-Environment-חיים-וסביבה-115286055016/
https://www.youtube.com/channel/UCGYVCFsR7ZXKDSpvT_6hcYA?view_as=subscriber
https://www.sviva.net/
https://lp.vp4.me/8d7n


לפרטים נוספים

תוכנית הכשרה למנהיגות מקומית
נלחם/ת מבחוץ? עכשיו, הגיע הזמן להשפיע מבפנים.

אנחנו מחפשים אותך, מנהיג/ה סביבתי/תחברתי/ת ומזמינים אותך
לקחת את ההשפעה שלך צעד אחד קדימה.

הרשם/י עכשיו לקורס ייחודי מסוגו למנהיגות מקומית שיוביל אותך כל
הדרך למועצה.

לאחר פסח ייפתחו 2 מחזורים נוספים לקורס  בבאר שבע
ובחיפה  מהרו להירשם!

**עלות מיוחדת לפעילים/ות בארגונים החברים בחיים וסביבה.

לתמיכה במאבק

תמכו בתביעה הייצוגית נגד מנהלי כ״יל !
במשך עשרות שנים כי״ל זיהמה את עין צין. מנווה המדבר הפסטורלי והגדול
בארץ, המוקף מאות עצי תמר ענקיים   הפך האזור לשלולית חומצית, רעילה
ומסוכנת. ארבעה אזרחים תובעים בשם הציבור את כי״ל ! בימים אלה מתקיים

גיוס המונים למימון הוצאות המשפט 

למידע נוסף וחתימה

מצב חירום! עוצרים את הרס האמזונס
ומצילים חיים!

עכשיו, כשהאמזונס שוב בוער, יער הגשם הגדול בעולם, החיוני
לאקלים, לחי ולצומח על פני כדור הארץ, חייב את העזרה שלך.
היום, יותר מתמיד, זה הזמן לפעול!  גרינפיס ישראל מזמינים

אותך להצטרף לדרישה משר החקלאות:

לחייב יבואנים ורשתות שיווק לאמץ כללי סחר הוגן  .1
שאינו כולל פגיעה סביבתית והרס יערות.

לחייב שקיפות מלאה על מקור מוצרי הבקר המגיעים  .2
לישראל ולאסור כניסת מוצרים מחברות מעורבות בהרס

יערות.

לפרטים נוספים

השקת הגן לאומיאזרחי הראשון בישראל!
השמירה על הטבע הסובב אותנו אינה זכות, כי אם חובה, ובהינתן
רשויות המתחמקות או מתמהמהות בכל הקשור לקיום החובה, אז

על הציבור לפעול. החלטנו להפסיק לחכות ולהתחיל לעשות.
הקמת הגן הלאומיאזרחי "הרי ומעיינות ירושלים" נועדה לייצר
חסם ציבורי בפני המשך ההרס של השטחים הפתוחים, ומודל

עבור מקבלי ההחלטות למה שאנחנו מבקשים מהמדינה לקדם 
טבע נגיש מנוהל ושמור.   

ב 9:30 והחל טקס ההכרזה יתקיים ביום שישי ה8/4
מ11:30 יהיו פעילויות שונות  מוזמנים בחום! 

להצטרפות

לא לביטול ההנחה על הערך הצבור!!
ב1.4 תכנס לתוקף החלטה שתבטל את ההנחה על הערך הצבור

לנוסעי התחבורה הציבורית. מדובר בגזרה נוספות על הציבור שקורס
תחת יוקר המחיה ובהתייקרות כוללת של 25% לשירותי התחבורה
הציבורית!  זאת בעוד עובדי מדינה ופוליטיקאים מקבלים תמריצים
כלכליים להשתמש ברכב הפרטי! כעת הם רוצים להגדיל את קופת
המדינה דווקא על חשבוננו, נוסעי התחבורה הציבורית. חצופים! לא
ניתן לזה לקרות  הצטרפו ל 15 דקות, שלחו מייל למיכאלי וליברמן

וביחד נמנע את הגזירה הזאת!  

להמשך קריאה

מקומה של הקהילה אל מול שינויי האקלים
אל מול טבע הולך וכלה, ועולם העומד בפני האיום הגדול ביותר על

האנושות עד היום  שינויי האקלים ההרסניים  עלינו להיערך
לבאות כקהילה בעלת חוסן ויכולת לעזרה הדדית. הכירו את

"טרנזישן". 
מאמר מאת מתן יעקב גולן, פעיל קהילתיסביבתי במשרה מלאה

תנועת Save Soil וסדגורו מגיעים לישראל!
2 במאי, תאטרון הבימה, ת"א. בואו לתמוך בתנועה להצלת האדמה
באירוע הציבורי, הכניסה חינם אך מחייבת הרשמה מראש. הרשמה

לאירוע

לצפיה בסרטון

להמשך קריאה

מבנים מאופסי אנרגיה בישראל  פרויקטים מעוררי
השראה

חוברת זו הינה תוצר של מיזם משותף של משרד האנרגיה והמועצה הישראלית
לבנייה ירוקה שמטרתו יצירת תכנית לקידום בנייה מאופסת אנרגיה בישראל

אשר הינה חלק מההערכות להתמודדות עם משבר האקלים וכן מהמאמץ הלאומי
לצמצום פליטות פחמן דוחמצני.   

בחוברת תמצאו שמונה פרויקטים מעוררי השראה תוצרת כחול לבן, ועוד שניים
מחו"ל, אשר מייצגים מגוון של דרכים וגישות תכנוניות אפשריות להגעה ליעד של

התייעלות ואיפוס אנרגטי.

לפרטים נוספים

חווה ואדם  חווה אקולוגית חינוכית
חווה ואדם הינה חווה אקולוגית חינוכית העוסקת בחינוך סביבתי
וחברתי ומנחילה ערכי קיימות על ידי יצירת סביבת לימוד מעשית.
החווה הוקמה כפלטפורמה המאפשרת צמיחה אישית והתבוננות

בקשר העמוק בין האדם וסביבתו הטבעית וזאת על ידי חינוך
והדגמת אורך חיים מקיים. 

באמצעות הפעילויות החינוכיות ומגוון החוויות המוצעות לבאי
החווה, אנחנו מאפשרים לכל מבקר להתנסות באקולוגיה מעשית
– ללמוד, לצמוח, להתפתח ולהיות גרעין קטן של שינוי בסביבתו

הקרובה

רוצים להופיע בידיעון הבא?  מוזמנים לכתוב לנו.

לפרטים נוספיםהוספה ליומן:

הכנס השנתי החמישי לטיפול בפסולת
מיקום: חירייה פארק המיחזור

14:30 08:30  סיום: 06/04/2022 התחלה: 06/04/2022

איגוד ערים דן לתברואה מתכבד להזמינכם.ן לצפות בכנס החמישי ע"ש דני
שטרנברג בו יעסקו בהשפעת ניהול הטיפול בפסולת על משבר האקלים

פרטים והרשמה

סלון עיריער
יום ד' ה6/4, 20:30, און ליין  עמותת ונטעת מציגה: סלון
עיר־יער! נארח את איתמר ויצמן, מנהל קרן השקעות אקלים

ומייסד הוצאת הספרים רדיקל  נציג את תנועת עיר יער, ונגלה
מהי באמת השקעה בעתיד שלנו?! 

לפרטים נוספיםהוספה ליומן:

סוף העולם על הבר  איך הכסף שלך משפיע על
משבר האקלים?

מיקום: גיזה, באר שבע
21:00 19:30  סיום: 06/04/2022 התחלה: 06/04/2022

בהרצאה נוספת מסדרת ההרצאות,  מגיע *אופיר שיקרקה מפורום כסף
נקי*, מנכ"ל ACLIM Inteliligence, חברה לניתוח סיכוני אקלים פיסיים,

,הקיטמתמב ןֹוׁשאִר רַאֹות לעב,םייתרבח םינוגרא רפסמ לש ליבומו םזי
כלכלה ופילוסופיה ופעיל אקלים. 

אופיר יספר על המשמעות הכלכלית של שינויי אקלים ואיך אנחנו והכסף
שלנו יכולים לתרום לעיקוב או קידום פתרונות בני קיימא למשבר האקלים

פרטים והרשמה

יורדים מהכביש: כנס מחזור רכבים
2022

יום ג' ה26/4, 15:00, ירושלים  הפורום לישראל ירוקה ,
מזמינים לכנס ייחודי אשר מביא סקירה והצעת פתרון

לתופעה המזהמת בישראל בהשתתפות ח"כים, מומחים
מהתחום ואישי ציבור. // הרצאות מקצועיות, פאנלים

// הכניסה חופשית.  Ted מרתקים והרצאות
מספר המקומות מוגבל. שריינו את מקומכם עכשיו

לפרטים נוספים

ימים פתוחים במכון הערבה
מכון הערבה, פותחים את ההרשמה לסמסטר סתיו 2022,

ומציעים לכם:
 סמסטר של לימודי סביבה כחלק מתואר ראשון (חילופי

סטודנטים או לפני התואר).
 חיי קמפוס מעשירים בקהילה בינלאומית.

 הצטרפות לקהילת בוגרים מגוונת המאפשרת להיות חלק משינוי
בר קיימה בישראל.

 פיתוח קריירה עתידית בתחום הסביבתי הפורח בישראל
(אנרגיות מתחדשות, קיימות, אגרואקולוגיה)

 דיאלוג ישראליפלסטיני כהכנה לפתרון בעיות סביבתיות חוצות
גבולות.                                            

התכנית כוללת מגורים בקיבוץ קטורה בערבה, הלימודים **
מתקיימים בשפה האנגלית ומיועדים לגילאי 1833.                  

לפרטים נוספים

קורס בנייה לאחור | מסורת הבנייה, נטישה,
שימור ותרבות

המועצה הישראלית לבנייה ירוקה מזמינה אתכם.ן להצטרף לקורס
מרתק ורב תחומי העוסק במסורת הבנייה, נטישתה, פיתוחה ושימורה.
מיועד לקהל מקצועי רחב; מגזר עסקי, קובעי מדיניות, בעלי תפקידים

ברשויות, יועצים, קבלנים, האדריכלים והמתכננים, יזמים ועוד.

רשימה ירוקה מאוד  עונת מעבר

ניוזלטר  אפריל 2022

"תוקפנות אינה בהכרח וככלל עניין הרסני. היא נובעת מתוך נטייה מולדת לגדול להתמודד עם החיים.
נטייה שהיא, ככל הנראה, אופיינית לכל החומר החי. רק כאשר נבלם כוח החיים הזה בהתפתחותו, רק אז

מתקשרים בו מרכיבים של כעס, זעם ושנאה."
                קלרה תומפסון 

דווקא עם בוא האביב המביא איתו חיים חדשים בטבע, אנחנו חווים תקופה אלימה והפכפכה. המלחמה באירופה
מתמשכת וגורמת לאירופאים לנסות ולהתנתק מהתלות בדלקים המאובניים של רוסיה. בארץ חווינו גל קור חריג
ביותר לתקופה הזו של השנה ובעולם גל חום בקטבים שהשלכותיו נראו באופן מידיי,יחד עם בצורות מתמשכות

המביאים למחסור של מים ולמחסור של מזון. 

בארץ, מחאות האקלים ממשיכות בפעולות של המרד בהכחדה ובאירוע שיא בהובלת מחאת הנוער למען האקלים
בסוף השבוע האחרון. 

בדרגים הפולטיים, הממשלה ממשיכה להצהיר הצהרות שמעוררות תקווה, כמו במקרה של שר החקלאות
ובהצהרה של משרד החינוך ליישום תוכנית חינוך אקלים, ואף מגבה ומחזקת מהלכים משמעותיים למעורבות
הציבור והרשויות המקומיות בסוגיות של סביבה. מצד שני הממשלה גם מקבלת החלטות מאכזבות ומעוררות

דאגה לגבי טיבן. ראו ערך התוכנית להפחתת זיהום אוויר וההחלטה על מפרץ חיפה מהחודש האחרון. 

זוהי תקופה מאוד הפכפכה. חלקנו אולי אפילו מרגישים את זה באופן אישי. אבל אנחנו צריכים לזכור שלאביב יש
תפקיד של חיים בטבע, ועלינו לחגוג את החיים, את ההתחדשות, את ההתחלות החדשות. 

יום השיוויון היה החודש. הימים הולכים ומתארכים כעת ומאפשרים לנו להנות משפע האפשרויות וההזדמנויות
שנוצרו וקוראים לנו לצאת למרחבים של העשייה והשינוי. 

עולם אחר הוא אפשרי  בואו נגרום לו להתממש. 

צוות חיים וסביבה 

עושים מעשה!

מעורר השראה

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

לאינדקס הארגונים המלא

טעימה קטנה מאירועים קרובים...

ללוח האירועים המלא

קורסים והכשרות

ללוח האירועים המלא

            

הרשמה לקבלת ניוזלטר "חיים וסביבה"

https://lp.vp4.me/8d7n

