רשימה ירוקה מאוד  מערבולת
ניוזלטר  מאי 2022

"כל כך הרבה אנשים מסתובבים עם חיים חסרי משמעות .הם נראים ישנים למחצה ,גם כשהם עסוקים
בעשיית דברים שנראים להם חשובים .זה קורה משום שהם רודפים אחרי הדברים הלא נכונים .אם אתה
רוצה להכניס משמעות לחייך ,עליך להקדיש את עצמך לאהבת אחרים ,להקדיש את עצמך לקהילה
שסביבך ,ולהקדיש את עצמך ליצירת משהו שנותן לך מטרה ומשמעות".
 ימי שלישי עם מורי  /מורי שוורץ 
הכל מעורבב בתקופה הזו של השנה .מזג האוויר ,הצבעים ,מצב הרוח ,ימי החול ,החג והאבל.
פסח מאוחורינו ועדיין חוק האקלים לא מתקדם .נראה ששום דבר לא משתנה.
פעילים וארגונים מגבירים את המחאה שלהם בנושא ויוצאים לרחובות שוב ושוב .שואבים את ההשראה שלהם
מפעולות מרחבי העולם.
זירות אחרות מצליחות לחלחל ולהשפיע .אוניברסיטה ראשונה  אונ' בן גוריון בבאר שבע  מכריזה על משיכת
השקעות בפחם ובנפט!!! ובית המשפט נותן נזיפה קלה לקצא"א ולבכירים בחברה על הזיהום בנחל צין ב.2011
המעורבלת הזו מעוררות ברבים מאיתנו הרבה שאלות .גורמת לנו לבחון את הנתיב ואת המשמעות בחיינו,
בעשייה שלנו .האם אנחנו ישנים?האם אנחנו על אוטומט? את מי אנחנו משרתים בבחירות היום יומיות שלנו?
מערבולת.
ובתוך כל המעורבלת הזו אנחנו זוכרים שעולם אחר הוא אפשרי.
בתוך המערבולת הזו ממשיכים לבחור בחיים.
צוות חיים וסביבה

עושים מעשה!

מצטרפים לדרישה לדיון בכנסת בנושא האכיפה
על כריתות לא חוקיות
הגיאוגרף וממפה רשיונות הכריתה שי הרשקו ,יזם עצומת מיילים בדרישה
לפיקוח הכנסת על חוסר האכיפה של משרד החקלאות בנושא כריתות לא
חוקיות .חתמו והפיצו.

לתמיכה במאבק

פעילויות ההסברה של מתנדבי גרינפיס נמשכות
פעילות ההסברה של גרינפיס ישראל מתרחשת כל שבוע בתל אביב ובירושלים,
מוזמנים.ות להצטרף לקבוצות המקומיות!

להצטרפות

תוכנית הכשרה למנהיגות מקומית  בחיפה!
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.
קורס נוסף בחיפה  מהרו להירשם!
**עלות מיוחדת לפעילים/ות בארגונים החברים בחיים וסביבה.

לפרטים נוספים

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

לפרטים נוספים

מעורר השראה

הגורם האנושי  פודקאסט ידידותי על חברה,
על תרבות ועל סביבה
נחשו כמה כסף זורקת משפחה ישראלית ממוצעת על מזון שנזרק
לפח? האם צמיחה כלכלית אינסופית היא דבר אפשרי? ואיך קשורים
לכל זה הארנבות והצבים?
כל התשובות ועוד המון שאלות מרתקות ,בפודקאסט החדש מבית
חיים וסביבה ,בכל שבוע פרק חדש עם מרואיינים מרתקים ונושאים
מעוררי מחשבה ,בהגשה ידידותית למאזינים ולסביבה.

לפרטים נוספים

The 2 Euro TShirt  A Social Experiment
על מה אנחנו מוכנים לשלם עבור הבגדים שאנחנו לובשים?
לצפיה בסרטון

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

הפורום הישראלי לתזונה בת קיימא
ארגון מקצועי שמטרתו הגנה על הצרכן ושמירה על האינטרס
הציבורי בנושאי מזון .מטרתנו היא הקמה של מרכז מידע מדעי
ומבוסס עובדות ,לטובת הציבור ,בנושאים של מזון והקשר שלו
לתזונה ,סביבה ובריאות הציבור .אנחנו תומכים במדיניות ציבורית
בנושאי מזון וסביבה ,המבוססת על עובדות מדעיות ,כנגד
השפעתה של התעשייה ,מתוך יעד ברור של הקמת מערכת מזון
בת קיימא שתורמת לביטחון התזונתי של תושבי ישראל.
רוצים להופיע בידיעון הבא? מוזמנים לכתוב לנו.

לפרטים נוספים

לאינדקס הארגונים המלא
טעימה קטנה מאירועים קרובים...
קהילה מקבלת שמורה
מיקום :המוזיאון הימי הלאומי ,חיפה
התחלה  18:30 09/05/2022 :סיום20:30 09/05/2022 :
תושבי חיפה והסביבה? אוהבי ים ומשתמשי ים?
לא כל יום קהילה מקבלת שמורה וכשזה קורה אנחנו חוגגים ואתם
מוזמנים!
את הבשורה על הכרזת שמורה ימית ראש הכרמל ,השמורה הימית
השנייה בגודלה ,קיבלנו ממש ביום העצמאות לפני שנה .אבל העבודה
האמיתית היא בשטח :לדאוג שהשמורה תהיה מוגנת ובטוחה.

הוספה ליומן:

לפרטים נוספים

סופ"ש סרטי אקלים בקולנוע קנדה
מיקום :רח׳ חצרים  ,15ת"א

סופ"ש סרטי אקלים בקולנוע קנדה
מיקום :רח׳ חצרים  ,15ת"א
התחלה  09:00 11/05/2022 :סיום19:00 14/05/2022 :
הוצאת רדיקל מזמינה את כולם לסוף שבוע ארוך שכולו
סרטים ,הרצאות והשקת הספר "על פני האדמה" מאת סר דיוויד אטנבורו
הוספה ליומן:

לפרטים נוספים

פסטיבל  ISRAEL FOR THE OCEAN
פסטיבל שלום להעלאת המודעות לבעיית זיהום הים והדיג הלא חוקי,
אשר מופק ע"י עמותת  IN GOOD NATUREלרגל השקת פעילות
 SEA SHEPHERDבישראל .הפסטיבל יערך בתל אביב בין ה
1221.5

לפרטים נוספים

האקתון ליאור בוקר  פתרונות מצילי חיים
מוזמנים לקחת חלק בהאקתון לזכרו של ליאור בוקר ,לזכות בהעשרה ,חשיפה
ולהצטרף למיזמים קיימים .ההאקתון יערך ברחבי הארץ בין ה 2627.5

לפרטים נוספים

חודש ים בטוח | מאייוני  | 2022חוגגים פעילות
פנאי ימית בטוחה לכולנו
מאי ויוני הם שיא עונת הרבייה של הדגים בים התיכון .תקנות הדיג
קובעות איסור דיג במהלך חודשיים מתוך עונת הרבייה .זו הזדמנות פז
לים לחדש את עצמו ,למען הטבע והדורות הבאים .השנה זו גם תהייה
הזדמנות עבור ספורטאי וספורטאיות הים שיוכלו לשהות בים באופן
בטוח ,ללא חשש פגיעה מציוד דיג .הצטרפו אל משחי הדגל ושלל
המשחים והפעילויות שיתקיימו במהלך חודש ים בטוח! למידע נוסף
לצפיה בסרטון

ללוח האירועים המלא
קורסים והכשרות

הכשרת מקדמי.ות אקלים בהייטק
פתיחת הקורס ב  9.5מסלול הכשרה חדש וייחודי מטעם רשות
החדשנות ,מכללת אפקה להנדסה ולשכת המסחר ישראלאמריקה ,העוסק
בקידום השימוש בטכנולוגיה לפיתוח פתרונות למשבר האקלים.התכנית
תסקור את האופן בו טכנולוגיותעילית משמשות בפיתוח פתרונות למגוון
בעיות אקלים ,ותכשיר את בוגריה לשפר את הביצועים הסביבתיים של ענף
ההייטק הישראלי בהתמודדות עם משבר האקלים.

לפרטים נוספים

קורס בנושאי כלכלה אורבנית
 6מפגשים בימי ב' ,בין  11:0013:00החל מה  16.5ל) 27.6זום( .מיועד
ל:מתכננים ברשויות המקומיות ,מקדמי כלכלה עירונית ,מנכ"לים בחברות
כלכליות ,יחידות גזבר ,יחידות תכנון אסטרטגי ,רישוי וקידום עסקים ,מתכננים
פרטיים .ניהול אקדמי של שרון בנדחברוני .קורס מבית מרחב  התנועה
לעירוניות בישראל

לפרטים נוספים

קורס יועצי בנייה ירוקה על פי תקן 5281
פתיחת הקורס ב  17.5בנייה ירוקה הינה גישה הוליסטית
שמטרתה צמצום מקסימלי של ההשפעות הסביבתיות
השליליות בהליך הבנייה והשימוש במבנה .משבר האקלים
על כלל השפעותיו המרובות מחייב שינוי תפיסה בכל שלבי
הבינוי והבנייה למן התכנון הראשוני ועד לאכלוס המבנה.

לפרטים נוספים

ללוח האירועים המלא






הרשמה לקבלת ניוזלטר "חיים וסביבה"

