רשימה ירוקה מאוד  מתחילים את הקיץ
ניוזלטר  יוני 2022

"אהבנו את החיים ,לא מפני שהורגלנו לחיים כי אם מפני שהורגלנו לאהבה".
 כה אמר זרתוסטרא"  /ניטשה 
הקיץ תכף מתחיל ואיתו מזג האוויר והחום אשר יבסס את מקומו באזורנו .מקווי המים והחופים מתחילים להתמלא
ומזכירים לנו שוב את הצפיפות ההולכת וגדלה של מדינת ישראל.
השבועות האחרונים של האביב התמלאו בסימנים מבשרי רעות  משרד האוצר מנסה לבטל את חוק אוויר נקי
במסגרת חוק ההסדרים ,בנק ישראל מכריז על חוסר סיכוי שישראל תעמוד ביעדי האקלים ,סגירות התחנות
הפחמיות בחדרה נדחית בעוד שנה ובאילת מקדמים את הטיילת החדשה המסכנת את שוניות האלמוגים בניגוד
לעמדת אנשי המדע.
גם בעולם לא כל כך שמח ,עירק נצבעה בכתום כתוצאה של שינויי האקלים .שיא חדש בבירוא יערות הגשם
בברזיל ובשל משבר האקלים :סכנה לגידולי התירס ברחבי העולם .ועוד לא התחלנו לדבר על גלי החום שפוקדים
את הודו.
המגמה הכללית לא נראית משהו עם בוא הקיץ ,אבל גם דברים טובים קרו בחודש האחרון  המועצה הארצית
לתכנון אישרה :מפרץ חיפה יהפוך ללב המטרופולין ,לראשונה פקחים יוכלו לקנוס על שימוש בכלים חדפעמיים
בחופי הכרמל ועכשיו נותר לתת להם סמכויות בכל הארץ .משרד החינוך הכריז על לימודי שינויי האקלים והקיימות
בדרך למערכת החינוך  אומנם לא מושלם ,אך זו התחלה .המדרג החדש של פורום כסף נקי פורסם ואפילו סוקר
אצל יפעת גליק בכאן .11להקה של לוויתנים ישראליים ראשונה נצפתה בחופי ישראל ,ובעולם  באוסטרליה,
מתרחש מהפך פוליטי שיכול לייצר אפקט דומינו עולמי בנוגע ליחס למשבר האקלים.
בתוך כל הסמתוכה הזו ...הטוב והרע שמתערבבים לנו מול העניים ,לפעמים כל מה שנשאר לנו לזכור זה את
אהבת החיים.
צוות חיים וסביבה

מציינים את ימי הסביבה

יום איכות הסביבה הבינלאומי
יום איכות הסביבה הבינלאומי מתקיים ב 5.6.22ועמותת רוח
טובה מתרגשת להכריז על חודש המודעות לאיכות הסביבה
בעסקים וחברות .רוצים להרשם לפעילויות בשטח? לקבל
רעיונות למעשים קטנים שיעשו שינוי גדול? כנסו לעמוד הנחיתה
שיצרנו במיוחד עבורכם.ן ,שם תמצאו השראות ופעילויות בהן
תוכלו לקחת חלק כדי להעלות את המודעות לשמירה על איכות
הסביבה.

לפרטים נוספים

ערב סרטים והרצאות ביום האוקיינוסים!
יום האוקיינוסים הבינלאומי מתקיים ב 8.6.22והחברה
להגנת הטבע ,אקווריום ישראל וגן החיות התנ"כי מזמינים לערב
מהגלובאלי למקומי :סרטים מהעולם ואחריהם הרצאות על
מה שקורה בארץ.
פרקים נבחרים מתוך סדרת  OUR PLANETשל דיוויד אטנבורו
ועוד ,הרצאות קצרות על איך שומרים על הים בישראל ותערוכה
שמורכבת מפסולת מכל העולם – את זה לא תרצו לפספס!

לפרטים נוספים

ועוד ,הרצאות קצרות על איך שומרים על הים בישראל ותערוכה
שמורכבת מפסולת מכל העולם – את זה לא תרצו לפספס!

לפרטים נוספים

לאירועים נוספים ביום האוקיינוסים
עושים מעשה!

גרים בבניין משותף ורוצים להרוויח מהגג?
עמותת הפורום הישראלי לאנרגיה וקרן קיימת לישראל מזמינה אתכם.ן להצטרף
למיזם "שמש לכולם"  מייצרים חשמל מהשמש ומקבלים כסף מחברת חשמל!
הבניינים שיצטרפו יקבלו ליווי ללא עלות ליווי בכל התחומים :בחינת הגג ,הנגשת
מידע ,סיוע במימון וליווי משפטי

רוצים לשמוע עוד?

עוצרים את הכנסת הכלים החדפעמיים לחופים!
מצטרפים עכשיו למאבק למען חופים חופשיים מפלסטיק ושולחים מייל
לשרת הפנים איילת שקד בדרישה לעצור את הכנסת הכלים החד פעמיים
לחופים!
עמותת 'צלול' יוצאת בקריאה לשרה שקד להפעיל את הסמכות הנתונה לה
ולפעול למען אכיפת איסור הכנסת כלים חד פעמיים לכלל חופי הרחצה
בארץ.

הצטרפו לקריאה

עוזרים לקארין לקבל החלטה
השבוע הודיעה שרת האנרגיה ,קארין אלהרר ,במסיבת עיתונאים
מיוחדת שהיא חוזרת בה מההחלטה לדחות בשנה את חיפושי
הגז ,ושמשרד האנרגיה חוזר להליך התחרותי הרביעי לחיפושי גז
במים הכלכליים של ישראל .תצטרפו עכשיו ל״פוןג׳אם״ של
גרינפיס ותפעילו לחץ אקטיביסטי על שרת האנרגיה!

איך עושים את זה? מכאן

דורשים שקיפות בקצא”א!
לאורך השנים חברת קצא”א עלתה לכותרות ,לא תמיד בנסיבות חיוביות.
ניתן להניח שאתם זוכרים את האסון האקולוגי שנגרם עקב דליפת צינור של
קצא”א בשמורת עברונה ,על המאבקים הסביבתיים שנסובו סביב קצא”א,
על הכשלים הניהוליים שנחשפו על ידי מבקר המדינה ,על מינויי המקורבים
השנויים במחלוקת ועוד.
הגיע הזמן לשים לזה סוף! התנועה לאיכות השלטון דורשת שקיפות
בקצא”א!

הצטרפו לדרישה

מעורר השראה

"הטרגדיה האמיתית של זמננו :הפגיעה
האנושה במינים"
סר דיוויד אטנבורו הוא האיש שהביא את עולם הטבע לסלון של מאות
מיליוני צופים • בספר שכתב בגיל  95הוא קורא לנו להציל את העולם
לפני שיהיה מאוחר מדי • קראו את הפרק הראשון מתוך "על פני
האדמה"

לקריאה

הגורם האנושי  פודקאסט ידידותי על חברה,
על תרבות ועל סביבה
כמה טלפונים החלפתם רק ב 5השנים האחרונות? ומה עם המחשב,
השעון החכם ,הלפטופ ,האייפוד ואוזניות הבלוטוס? מה עולה בגורלם

על תרבות ועל סביבה
כמה טלפונים החלפתם רק ב 5השנים האחרונות? ומה עם המחשב,
השעון החכם ,הלפטופ ,האייפוד ואוזניות הבלוטוס? מה עולה בגורלם
של כל המכשירים האלקטרוניים שרק לאחרונה היו פסגת הטכנולוגיה?
ידעתם שסוללה אחת קטנה של שעון מסוגלת לזהם מיליון קוב מים?
נסו לדמיין מה הנזק שיכולה יכולה לייצר סוללה של טלפון סלולרי אחד?
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

וובינרים במגוון נושאים  פורום האקלים
הישראלי
פורום האקלים הישראלי ,יוזמתו של נשיא המדינה יצחק הרצוג ,נועד
לקדם שינוי בהתנהלותה של ישראל מול משבר האקלים .כחלק מדיוני
הפורום מתקיימים וובינרים מגוונים ,אשר כולם פורסמו והועלו ביוטיוב
של חיים וסביבה.

לצפייה

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

מעגלי סול  קהילה מקיימת
מעגלי סול הוא מיזם שנועד ליצור אימפקט סביבתי חברתי וכלכלי באמצעות
שת״פ בין קהילתי במרחב של קיימות ,יצירה ,פיתוח עסקי וחינוך .המיזם
שואף לכלכלה מעגלית מקיימת ולמגמה של אופנה ברת קיימא ומאפשר
לאוכלוסיות מודרות להשתלב בתעסוקה תוך יצירת חוסן נפשי ,פיתוח יזמות
וחיזוק קהילתי ,חברתי ועירוני .ההתמקדות היא בשימוש חוזר ושדרוג של
פסולת אופנה ,תוך שת״פ עם ארגוני חברה אזרחית ,מוסדות אקדמיים
וגופים מסחריים.
רוצים להופיע בידיעון הבא? מוזמנים לכתוב לנו.

לפרטים נוספים

לאינדקס הארגונים המלא
טעימה קטנה מאירועים קרובים...
הכנס ה 19לחינוך סביבתי
מיקום :המכללה האקדמית בית ברל
התחלה  08:00 06/06/2022 :סיום17:30 06/06/2022 :
כאן אפשר לכתוב בקצרה את הפרטים החשובים של האירוע ,להזמין את
המשתתפים להוסיף אותו ליומן ,ולא לשכוח מצב רוח טוב!
הוספה ליומן:

לפרטים נוספים

פסטיבל   Vegan Festאירוע הטבעונות הגדול
בעולם
מיקום :פארק שרונה ,ת"א
התחלה  17:00 07/06/2022 :סיום23:00 09/06/2022 :
בפסטיבל תוכלו לחגוג עם יותר ממאה דוכנים של המסעדות והחברות הכי
מוכרות ושוות בישראל!
עוד יחכו לכם שם :מתחם הוליסטי ,מתחם ילדים עשיר בפעילויות ,מתחם
הרצאות בנושא בריאות ,מתחם בישול עם השפים הכי מוכרים בתחום,
מוזיקה ועוד.
*ההשתתפות בסדנאות היא ללא עלות וללא הרשמה מראש*
הוספה ליומן:

לפרטים נוספים

*ההשתתפות בסדנאות היא ללא עלות וללא הרשמה מראש*
הוספה ליומן:

לפרטים נוספים

עצרו את המכמורות למען החיים בים
מיקום :מרינה ,תל אביב
התחלה  18:00 09/06/2022 :סיום20:00 09/06/2022 :
ביום האוקיאנוסים ,נצעד יחד אירגוני בעלי החיים ,ארגוני סביבה וים,
צעירים ומבוגרים אוהבי הים בצעדה ססגונית על טיילת תל אביב מהמרינה
לפרק צרלס קלור .בצעדה נרים באנרים ושלטים שקוראים להגן על הים,
לשמור על מגוון המינים ובעלי החיים ולאסור דייג מכמורות .בצעדה יהיו
בובות ענק של יצורים ימיים ולהקה צועדת שתנגן מוזיקה מרימה.

הוספה ליומן:

לפרטים נוספים

מי הזיז את העיר שלי?! הכנס השנתי של
איגוד המתכננים
תחת הכותרת :מי הזיז את העיר שלי?! יעסוק הכנס ,שהוא
המפגש השנתי הגדול בישראל בתחום התכנון עם כ700
משתתפים מכל תחומי התכנון העירוני ,בתהליכי השינוי הגדולים
הקורים בערים הישראליות היום והשפעותיהם על תושבי העיר:
מה משמעות השינויים? איך ישפיעו על המבנה החברתי של
הערים? ואיך נערכים לשינויים?  ,1617.6.22לוד

לפרטים נוספים

ללוח האירועים המלא
קורסים והכשרות

סיור מקצועי | משחק ופדגוגיה בנייה,
צמיחה והרמוניה בבית הספר
הצטרפו ב ,14/6לסיור מרתק ,מבט מבפנים על בית ספר
'גבעון' ,תל אביב ,הנמצא על גג מתחם .TLV GINDI
בית הספר הינו חלק ממתחם עירוב שימושים אינטנסיבי הכולל
מגורים ,גני ילדים ,פארק ,קניון אופנה ,מרכז ספורט ובית הספר
עצמו :בית ספר יסודי ,כיתות א'‐ו'.
הסיור יהיה במבנה בית הספר ובחצר שהייתה מרוצפת כולה
ובחודשים האחרונים צמחה והפכה לגן משחקים טבעי ופורח
המתאים עצמו לכל הגילאים.

לפרטים נוספים

תוכנית העמיתים  מחזור כ"ב
תוכנית שנתית במגוון מופעים .הגשה עד ה .1/7תכנית הדגל של מרכז
השל ממשיכה להכשיר מנהיגים ומנהיגות לשינוי חברתי כלכלי סביבתי כבר
למעלה מ 21שנה .הצטרפו לרשת של יותר מ 400בוגרות ובוגרי התכנית
הפועלים ברחבי החברה הישראלית – בתקשורת ,בעסקים ,במגזר
הציבורי ,באקדמיה ,בארגוני חברה אזרחית ,במשרדים הממשלתיים ואף
בממשלה ובכנסת.

לפרטים נוספים

קורס המפתח  הדלת לעולם הקיימות
 5מפגשים בימי ד' ,בין  20:0021:45החל מה  8.6ל)ת"א  +און ליין(.
מרכז השל מזמין אותך להיות חלק מהעולם החדש ,ללמוד על האתגרים,
הפתרונות וההזדמנויות הגדולות

לפרטים נוספים

ללוח האירועים המלא






הרשמה לקבלת ניוזלטר "חיים וסביבה"

