
לקריאה

"הבת שלי החליטה בגיל שמונה להיות
צמחונית. היא זו שדחפה אותי לטבעונות"
הורים למען האקלים מספרים איך מזון מהחי פוגע בסביבה, האם
היו קשיים בדרך המשפחתית לעבר תזונה צמחונית או טבעונית,

ומסבירים על היתרונות האקלימיים, הבריאותיים והמוסריים
בבחירתם. 

מאמר מאת יוני קוזלובסקי ונעמה שורק 

לפרטים נוספים

הגורם האנושי  פודקאסט ידידותי על חברה,
על תרבות ועל סביבה

תגידו, כמה הצלחות יש לתנועה הסביבתית, אם בכלל?
האם יש בכלל טעם לנהל מאבקי סביבה?

הפעם, אנחנו מזמינים אתכם להאזין לפרק אופטימי במיוחד 
"שדה תעופה, בקבוקי פלסטיק ומפרץ חיפה"  פרק שמציג את

ההצלחות של מאבקים סביבתיים בארץ 
בואו לשמוע את סיפורם מעורר ההשראה של מאבקים שהצליחו לחולל

שינוי לטובת כולנו

הכירו את הפודקאסט החדש מבית חיים וסביבה, בכל שבוע פרק
חדש עם מרואיינים מרתקים ונושאים מעוררי מחשבה, בהגשה

ידידותית למאזינים ולסביבה.

לפרטים נוספים

שומרי המכתש
שומרים על מכתש רמון, למען כולנו! הדף שעומד על המשמר אל
מול האיומים הסביבתיים במכתש.  בזכות אלפי קולות שנשמעו

באמצעות קבוצת תושבים זו, החל מסוף הקיץ, סלינה מכתש רמון
התחייבו לפעול רק על פי הנחיות ברורות של רשות הטבע והגנים
ושל המועצה המקומית מצפה רמון, שיועברו אליהם בכתב במהלך

תקופה זו. 
ברכות גם לחברת סלינה על ההחלטה להשיב את השקט ואת

שמי הלילה החשוכים. 

רוצים להופיע בידיעון הבא?  מוזמנים לספר לנו על ההצלחה
שלכם

לפרטים נוספים

אתגרי האקלים במבט אזור
שמחים להזמינך לוובינר בנושא אתגרי האקלים במבט אזורי. הוובינר
יתקיים מטעם המכון למחקרי ביטחון לאומי באוניברסיטת תלאביב

(INSS) ובשיתוף משרד החוץ, פורום האקלים הישראלי ומכון מיתווים,
ויתקיים ב4.7.22 בשעה 16:00.

להאזנה לוובינרים נוספים מבית פורום האקלים הישראלי  לחצו כאן

לפרטים נוספים

סמינר פרויקט ונוס בסיני
פרויקט ונוס ישראל מזמין אתכם להצטרף לסמינרריטריט מעיר, מאיר

ומטלטל. הסמינר ידון בנושאי הכלכלה של היום  קפיטליזם, כלכלה מבוססת
משאבים, התנהגות אנושית ומה שמכנים טבע האדם, תרבות סמנטיקה,

תקשורת, ואיך הם מעצבים ומניעים בין השאר את משבר האקלים
ומשברים הומאנים אחרים. לבסוף נדבר גם על מה עושים מעכשיו והלאה

כדי להגיע לעולם שעליו דיברנו בסמינר.  79 ביולי, דהב, סיני

לפרטים נוספים

סדרת מפגשי למידה בנושא תחבורה | יולי 2022
תחבורה היום ומחר מתכבדת להזמינכם לסדרת מפגשי למידה

באוניברסיטת ת"א:

·7.7.2022 – הפחתת זיהום אויר מתחבורה
·14.7.2022 – הגעה ירוקה לעבודה

·21.7.2022 – הליכה ברגל כאמצעי האולטימטיבי לתחבורה חכמה
·28.7.2022 – אגרת גודש כאמצעי להפחתת שימוש ברכב פרטי

לפרטים נוספיםהוספה ליומן:

אירוע פתיחה  קרמיקה פוגשת פלסטיק במיצב
הקורא תיגר לשיפור היחס לסביבה!

מיקום: בית בנימיני, תל אביב
14:00 11:00  סיום: 08/07/2022 התחלה: 08/07/2022

27 גופים קרמיים התלויים מן מ בכרומה בצימ אוה "קיטסלפ תּושעיה"
התקרה. תערוכת המיצב של ג'קרדנה קורי, העוסק בתהליכים הקשים

העוברים על כדור הארץ, תוצג במהלך חודש יולי במרכז בנימיני לאמנות
קרמית עכשווית. פתוח בין ה8 ל27 באוגוסט

ד"ר אילת זהר. אוצרת:

לפרטים נוספיםהוספה ליומן:

רדיקל ★ מסיבת סוף העולם ★
מיקום: תדר, ת"א

23:00 19:00  סיום: 19/07/2022 התחלה: 19/07/2022

בקצת יותר מילים > משיקים הוצאה לאור עצמאית שהיא בעצם בית
לרעיונות + ספר חדש, בערב של תקלוטים, סטאנדאפ, הופעות חיות
והרבה דיבורים ירוקים מאת אנשים גדולים ~ הכל מהכל. *כניסה

חופשית*

ההזדמנות שלך להשפיע!
מוזמנים ומוזמנות להיות בצמתי ההשפעה של התנועה הסביבתית!

נפתחו קולות קוראים לייצוג ארגוני הסביבה במספר גופים, שימו לב:
1. ועדת ההיגוי של הניטור הלאומי בים התיכון  הגשה עד ה10/7

2. ועדה מיוחדת לתכנון ובניה גולן  הגשה עד ה15/7
3. ועדת מיוחדת לתכנון ובניה כסיף (דרום)  הגשה עד ה15/7

מוזמנים להכיר את מנגנוני הייצוג של ארגוני הסביבה בגופים הציבוריים ובמוסדות
התכנון

לפרטים נוספים

קול קורא כנס שנתי לקיימות וקהילה
כנס קיימות וקהילה ה6 מזמין אתכן.ם לשלוח הצעות למושבים, סדנאות

ודיונים!

אם אתם פועלים באחד המגזרים השונים בנושא, מוזמנות ומוזמנים להיכנס לקול
הקורא של מרכז השל ולהגיש הצעה  ההגשה תיסגר ב  2/7/2022

לפרטים נוספים

מנווטים בסערה  בואו ללמוד איך ללמד
על משבר האקלים
מורים למען אקלים עושים אקטיביזם חינוכי !

מוזמנים להכשרת מורים שתתקיים כהשתלמות מקוונת, זמינה
ופתוחה למורים.ות וא.נשי חינוך  מכל התחומים, המגזרים

והגילאים ותאפשר למורים ללמוד ולהיערך טוב יותר ללמידה
והוראת נושא האקלים.

לפרטים נוספים

סיור מקצועי | השביל הזה מתחיל כאן
יום שלישי ה12/7, 9:30, שביל יונתן, רמת גן. הצטרפו לסיור
מעורר השראה, למידה והעמקה אודות הדרך העירונית וחשיבותו
של תכנון מקיים וירוק. "שביל יונתן" המשתלב בצורה נפלאה עם
"גן כהנא", שאף הוא היה גן נסתר מעיני הציבור ויחד הפכו את

המרחב למרחב תוסס, פעיל, קולט קהל המשלב בין טבע ועיר ובין
מרחב בנוי פרטי לשטחי ציבור עירוניים.

לפרטים נוספים

SDGs סדנא למדידת אימפקט בראי ה
מה האימפקט שלך?

מוזמנים ומוזמנות להירשם להרצאה עיונית של שעה בה ילמדו את התכנים
הבאים: 

 הSDGs הגלובלית ככלי יישומי לצמיחה ורווחים כלכליים. 
 232 האינדיקטורים ע״פ הSDGs וניתוח מדדי השפעה ייעודיים למיזם

 עולם השקעות האימפקט ושותפים אסטרטגיים לשינוי בר קיימא
 כלי מדידה זמינים

רשימה ירוקה מאוד  חוגגים 50 שנה למדע ולסביבה

ניוזלטר  יולי 2022

"על זה אנחנו צריכים לעבוד. אנחנו חייבים למצוא את דרכנו חזרה לקהילה. אנחנו חייבים להפסיק
ולחיות כמפרי חוק. כשנתחיל לעשות את זה, כשנתחיל להבין שהעולם זקוק לנו ושאנחנו שייכים לו,
ושהעולם לא שייך לנו – אני חושב שתחושת הבדידות הנואשת והנזקקות יתחילו להתפוגג מעצמן."

 ההשגחה / דניאל קווין 

היום הארוך הגיע וחלף לו והקיץ מורגש בשיאו. כל כך הרבה דברים קרו בחודש האחרון שאנחנו לא יודעים אפילו
מאיפה להתחיל ואם להתחיל. 

אבל עוד פעם בחירות. אומנם בדקה ה90 קיבלנו צעד נוסף לעבר חוק אקלים בישראל, אבל התחזיות אינן
לביטול המכסים על ייבוא הבשר ונערכים נראות אופטימיות. מצד שני, ארגוני המזון אינם נשארים חייבים

למערכה. גוף התקשורת שקוף יוצא בסדרת תחקירים ומהלכים סביבתיים שמראה שלתקשורת יש גם כוח חיובי.
ארגונים ופעילים שומרים בכל כוחם על מעט הטבע שעוד נשאר. 

ובעולם, בהחלטה אומללה נוספת, האמריקאים ממשיכים להוכיח לעולם שיש דבר כזה יצר הרס עצמי, בעוד
באירופה נשברים שיאי חום, אפריקה סובלת מבצורת מתמשכת ובנגלדש על סף אסון הומנטרי עכב ריבוי פליטי

אקלים.

הגיע כבר הזמן שנבין שהעולם אינו שייך לנו...

צוות חיים וסביבה 

ודרך אגב... מחפשים עבודה בסביבה? כל הפרסומים בצווארון הירוק, אבל הפעם גם אנחנו מחפשים. 

דבר כזה יש פעם ב50 שנה...

לאתר הוועידה

לכל אירועי השבוע

מעורר השראה

להכיר את התנועה דרך ההצלחות

לאינדקס הארגונים המלא

טעימה קטנה מאירועים קרובים...

ללוח האירועים המלא

קולות קוראים

קולות קוראים נוספים

קורסים והכשרות

ללוח האירועים המלא

            

הרשמה לקבלת ניוזלטר "חיים וסביבה"

https://www.gov.il/he/departments/news/climate-law
https://www.calcalist.co.il/local_news/article/bkrwhu155
https://www.ynet.co.il/environment-science/article/rykdxv00qc
https://shakuf.co.il/
https://www.israelhayom.co.il/animals/article/11409889
https://www.ynet.co.il/environment-science/article/bkssd4jc5
https://www.sviva.net/אודות/צוות/
https://www.facebook.com/groups/greenjobs1
https://www.sviva.net/דרושים-2/
https://conference.isees.org.il/
https://conference.isees.org.il/
https://conference.isees.org.il/svivaweek/
https://waze.com/ul?q=בית בנימיני, תל אביב
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=אירוע+פתיחה+-+קרמיקה+פוגשת+פלסטיק+במיצב+הקורא+תיגר+לשיפור+היחס+לסביבה!&dates=20220708T110000/20220708T140000&details=%3Cdiv+align%3D%22center%22+dir%3D%22RTL%22+style%3D%22margin%3A+0px%3B+text-align%3A+right%3B%22%3E%3Cspan+lang%3D%22HE%22%3E%22היעשוּת+פלסטיק%22+הוא+מיצב+המורכב+מ-27+גופים+קרמיים+התלויים+מן+התקרה.+תערוכת+המיצב+של+ג%27קרדנה+קורי%2C+העוסק%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3Cspan+lang%3D%22HE%22%3Eבתהליכים+הקשים+העוברים+על%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3Cspan+lang%3D%22HE%22%3Eכדור+הארץ%2C+תוצג+במהלך+חודש+יולי+במרכז+בנימיני+לאמנות+קרמית+עכשווית.+%3Cstrong%3Eפתוח+בין+ה-8+ל-27+באוגוסט%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fdiv%3E%3Cdiv%0Aalign%3D%22center%22+dir%3D%22RTL%22+style%3D%22margin%3A+0px%3B+text-align%3A+right%3B%22%3E%3Cspan+lang%3D%22HE%22%3Eאוצרת%3A%3C%2Fspan%3E%3Cspan+dir%3D%22LTR%22+lang%3D%22HE%22%3E%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3Cspan+lang%3D%22HE%22%3Eד%22ר+אילת+זהר.%3C%2Fspan%3E%3C%2Fdiv%3E%3Cdiv+style%3D%22text-align%3A+right%3B+direction%3A+rtl%3B+margin-right%3A+20px%3B%22%3E%3Cbr%3E%3Cbr%3E%3C%2Fdiv%3E&location=בית+בנימיני%2C+תל+אביב&details=%3Cdiv+align%3D%22center%22+dir%3D%22RTL%22+style%3D%22margin%3A+0px%3B+text-align%3A+right%3B%22%3E%3Cspan+lang%3D%22HE%22%3E%22היעשוּת+פלסטיק%22+הוא+מיצב+המורכב+מ-27+גופים+קרמיים+התלויים+מן+התקרה.+תערוכת+המיצב+של+ג%27קרדנה+קורי%2C+העוסק%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3Cspan+lang%3D%22HE%22%3Eבתהליכים+הקשים+העוברים+על%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3Cspan+lang%3D%22HE%22%3Eכדור+הארץ%2C+תוצג+במהלך+חודש+יולי+במרכז+בנימיני+לאמנות+קרמית+עכשווית.+%3Cstrong%3Eפתוח+בין+ה-8+ל-27+באוגוסט%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fdiv%3E%3Cdiv%0Aalign%3D%22center%22+dir%3D%22RTL%22+style%3D%22margin%3A+0px%3B+text-align%3A+right%3B%22%3E%3Cspan+lang%3D%22HE%22%3Eאוצרת%3A%3C%2Fspan%3E%3Cspan+dir%3D%22LTR%22+lang%3D%22HE%22%3E%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3Cspan+lang%3D%22HE%22%3Eד%22ר+אילת+זהר.%3C%2Fspan%3E%3C%2Fdiv%3E%3Cdiv+style%3D%22text-align%3A+right%3B+direction%3A+rtl%3B+margin-right%3A+20px%3B%22%3E%3Cbr%3E%3Cbr%3E%3C%2Fdiv%3E
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לקריאה

"הבת שלי החליטה בגיל שמונה להיות
צמחונית. היא זו שדחפה אותי לטבעונות"
הורים למען האקלים מספרים איך מזון מהחי פוגע בסביבה, האם
היו קשיים בדרך המשפחתית לעבר תזונה צמחונית או טבעונית,

ומסבירים על היתרונות האקלימיים, הבריאותיים והמוסריים
בבחירתם. 

מאמר מאת יוני קוזלובסקי ונעמה שורק 

לפרטים נוספים

הגורם האנושי  פודקאסט ידידותי על חברה,
על תרבות ועל סביבה

תגידו, כמה הצלחות יש לתנועה הסביבתית, אם בכלל?
האם יש בכלל טעם לנהל מאבקי סביבה?

הפעם, אנחנו מזמינים אתכם להאזין לפרק אופטימי במיוחד 
"שדה תעופה, בקבוקי פלסטיק ומפרץ חיפה"  פרק שמציג את

ההצלחות של מאבקים סביבתיים בארץ 
בואו לשמוע את סיפורם מעורר ההשראה של מאבקים שהצליחו לחולל

שינוי לטובת כולנו

הכירו את הפודקאסט החדש מבית חיים וסביבה, בכל שבוע פרק
חדש עם מרואיינים מרתקים ונושאים מעוררי מחשבה, בהגשה

ידידותית למאזינים ולסביבה.

לפרטים נוספים

שומרי המכתש
שומרים על מכתש רמון, למען כולנו! הדף שעומד על המשמר אל
מול האיומים הסביבתיים במכתש.  בזכות אלפי קולות שנשמעו

באמצעות קבוצת תושבים זו, החל מסוף הקיץ, סלינה מכתש רמון
התחייבו לפעול רק על פי הנחיות ברורות של רשות הטבע והגנים
ושל המועצה המקומית מצפה רמון, שיועברו אליהם בכתב במהלך

תקופה זו. 
ברכות גם לחברת סלינה על ההחלטה להשיב את השקט ואת

שמי הלילה החשוכים. 

רוצים להופיע בידיעון הבא?  מוזמנים לספר לנו על ההצלחה
שלכם

לפרטים נוספים

אתגרי האקלים במבט אזור
שמחים להזמינך לוובינר בנושא אתגרי האקלים במבט אזורי. הוובינר
יתקיים מטעם המכון למחקרי ביטחון לאומי באוניברסיטת תלאביב

(INSS) ובשיתוף משרד החוץ, פורום האקלים הישראלי ומכון מיתווים,
ויתקיים ב4.7.22 בשעה 16:00.

להאזנה לוובינרים נוספים מבית פורום האקלים הישראלי  לחצו כאן

לפרטים נוספים

סמינר פרויקט ונוס בסיני
פרויקט ונוס ישראל מזמין אתכם להצטרף לסמינרריטריט מעיר, מאיר

ומטלטל. הסמינר ידון בנושאי הכלכלה של היום  קפיטליזם, כלכלה מבוססת
משאבים, התנהגות אנושית ומה שמכנים טבע האדם, תרבות סמנטיקה,

תקשורת, ואיך הם מעצבים ומניעים בין השאר את משבר האקלים
ומשברים הומאנים אחרים. לבסוף נדבר גם על מה עושים מעכשיו והלאה

כדי להגיע לעולם שעליו דיברנו בסמינר.  79 ביולי, דהב, סיני

לפרטים נוספים

סדרת מפגשי למידה בנושא תחבורה | יולי 2022
תחבורה היום ומחר מתכבדת להזמינכם לסדרת מפגשי למידה

באוניברסיטת ת"א:

·7.7.2022 – הפחתת זיהום אויר מתחבורה
·14.7.2022 – הגעה ירוקה לעבודה

·21.7.2022 – הליכה ברגל כאמצעי האולטימטיבי לתחבורה חכמה
·28.7.2022 – אגרת גודש כאמצעי להפחתת שימוש ברכב פרטי

לפרטים נוספיםהוספה ליומן:

אירוע פתיחה  קרמיקה פוגשת פלסטיק במיצב
הקורא תיגר לשיפור היחס לסביבה!

מיקום: בית בנימיני, תל אביב
14:00 11:00  סיום: 08/07/2022 התחלה: 08/07/2022

27 גופים קרמיים התלויים מן מ בכרומה בצימ אוה "קיטסלפ תּושעיה"
התקרה. תערוכת המיצב של ג'קרדנה קורי, העוסק בתהליכים הקשים

העוברים על כדור הארץ, תוצג במהלך חודש יולי במרכז בנימיני לאמנות
קרמית עכשווית. פתוח בין ה8 ל27 באוגוסט

ד"ר אילת זהר. אוצרת:

לפרטים נוספיםהוספה ליומן:

רדיקל ★ מסיבת סוף העולם ★
מיקום: תדר, ת"א

23:00 19:00  סיום: 19/07/2022 התחלה: 19/07/2022

בקצת יותר מילים > משיקים הוצאה לאור עצמאית שהיא בעצם בית
לרעיונות + ספר חדש, בערב של תקלוטים, סטאנדאפ, הופעות חיות
והרבה דיבורים ירוקים מאת אנשים גדולים ~ הכל מהכל. *כניסה

חופשית*

ההזדמנות שלך להשפיע!
מוזמנים ומוזמנות להיות בצמתי ההשפעה של התנועה הסביבתית!

נפתחו קולות קוראים לייצוג ארגוני הסביבה במספר גופים, שימו לב:
1. ועדת ההיגוי של הניטור הלאומי בים התיכון  הגשה עד ה10/7

2. ועדה מיוחדת לתכנון ובניה גולן  הגשה עד ה15/7
3. ועדת מיוחדת לתכנון ובניה כסיף (דרום)  הגשה עד ה15/7

מוזמנים להכיר את מנגנוני הייצוג של ארגוני הסביבה בגופים הציבוריים ובמוסדות
התכנון

לפרטים נוספים

קול קורא כנס שנתי לקיימות וקהילה
כנס קיימות וקהילה ה6 מזמין אתכן.ם לשלוח הצעות למושבים, סדנאות

ודיונים!

אם אתם פועלים באחד המגזרים השונים בנושא, מוזמנות ומוזמנים להיכנס לקול
הקורא של מרכז השל ולהגיש הצעה  ההגשה תיסגר ב  2/7/2022

לפרטים נוספים

מנווטים בסערה  בואו ללמוד איך ללמד
על משבר האקלים
מורים למען אקלים עושים אקטיביזם חינוכי !

מוזמנים להכשרת מורים שתתקיים כהשתלמות מקוונת, זמינה
ופתוחה למורים.ות וא.נשי חינוך  מכל התחומים, המגזרים

והגילאים ותאפשר למורים ללמוד ולהיערך טוב יותר ללמידה
והוראת נושא האקלים.

לפרטים נוספים

סיור מקצועי | השביל הזה מתחיל כאן
יום שלישי ה12/7, 9:30, שביל יונתן, רמת גן. הצטרפו לסיור
מעורר השראה, למידה והעמקה אודות הדרך העירונית וחשיבותו
של תכנון מקיים וירוק. "שביל יונתן" המשתלב בצורה נפלאה עם
"גן כהנא", שאף הוא היה גן נסתר מעיני הציבור ויחד הפכו את

המרחב למרחב תוסס, פעיל, קולט קהל המשלב בין טבע ועיר ובין
מרחב בנוי פרטי לשטחי ציבור עירוניים.

לפרטים נוספים

SDGs סדנא למדידת אימפקט בראי ה
מה האימפקט שלך?

מוזמנים ומוזמנות להירשם להרצאה עיונית של שעה בה ילמדו את התכנים
הבאים: 

 הSDGs הגלובלית ככלי יישומי לצמיחה ורווחים כלכליים. 
 232 האינדיקטורים ע״פ הSDGs וניתוח מדדי השפעה ייעודיים למיזם

 עולם השקעות האימפקט ושותפים אסטרטגיים לשינוי בר קיימא
 כלי מדידה זמינים

רשימה ירוקה מאוד  חוגגים 50 שנה למדע ולסביבה

ניוזלטר  יולי 2022

"על זה אנחנו צריכים לעבוד. אנחנו חייבים למצוא את דרכנו חזרה לקהילה. אנחנו חייבים להפסיק
ולחיות כמפרי חוק. כשנתחיל לעשות את זה, כשנתחיל להבין שהעולם זקוק לנו ושאנחנו שייכים לו,
ושהעולם לא שייך לנו – אני חושב שתחושת הבדידות הנואשת והנזקקות יתחילו להתפוגג מעצמן."

 ההשגחה / דניאל קווין 

היום הארוך הגיע וחלף לו והקיץ מורגש בשיאו. כל כך הרבה דברים קרו בחודש האחרון שאנחנו לא יודעים אפילו
מאיפה להתחיל ואם להתחיל. 

אבל עוד פעם בחירות. אומנם בדקה ה90 קיבלנו צעד נוסף לעבר חוק אקלים בישראל, אבל התחזיות אינן
לביטול המכסים על ייבוא הבשר ונערכים נראות אופטימיות. מצד שני, ארגוני המזון אינם נשארים חייבים

למערכה. גוף התקשורת שקוף יוצא בסדרת תחקירים ומהלכים סביבתיים שמראה שלתקשורת יש גם כוח חיובי.
ארגונים ופעילים שומרים בכל כוחם על מעט הטבע שעוד נשאר. 

ובעולם, בהחלטה אומללה נוספת, האמריקאים ממשיכים להוכיח לעולם שיש דבר כזה יצר הרס עצמי, בעוד
באירופה נשברים שיאי חום, אפריקה סובלת מבצורת מתמשכת ובנגלדש על סף אסון הומנטרי עכב ריבוי פליטי

אקלים.

הגיע כבר הזמן שנבין שהעולם אינו שייך לנו...

צוות חיים וסביבה 

ודרך אגב... מחפשים עבודה בסביבה? כל הפרסומים בצווארון הירוק, אבל הפעם גם אנחנו מחפשים. 

דבר כזה יש פעם ב50 שנה...

לאתר הוועידה

לכל אירועי השבוע

מעורר השראה

להכיר את התנועה דרך ההצלחות

לאינדקס הארגונים המלא

טעימה קטנה מאירועים קרובים...

ללוח האירועים המלא

קולות קוראים

קולות קוראים נוספים

קורסים והכשרות

ללוח האירועים המלא

            

הרשמה לקבלת ניוזלטר "חיים וסביבה"
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לקריאה

"הבת שלי החליטה בגיל שמונה להיות
צמחונית. היא זו שדחפה אותי לטבעונות"
הורים למען האקלים מספרים איך מזון מהחי פוגע בסביבה, האם
היו קשיים בדרך המשפחתית לעבר תזונה צמחונית או טבעונית,

ומסבירים על היתרונות האקלימיים, הבריאותיים והמוסריים
בבחירתם. 

מאמר מאת יוני קוזלובסקי ונעמה שורק 

לפרטים נוספים

הגורם האנושי  פודקאסט ידידותי על חברה,
על תרבות ועל סביבה

תגידו, כמה הצלחות יש לתנועה הסביבתית, אם בכלל?
האם יש בכלל טעם לנהל מאבקי סביבה?

הפעם, אנחנו מזמינים אתכם להאזין לפרק אופטימי במיוחד 
"שדה תעופה, בקבוקי פלסטיק ומפרץ חיפה"  פרק שמציג את

ההצלחות של מאבקים סביבתיים בארץ 
בואו לשמוע את סיפורם מעורר ההשראה של מאבקים שהצליחו לחולל

שינוי לטובת כולנו

הכירו את הפודקאסט החדש מבית חיים וסביבה, בכל שבוע פרק
חדש עם מרואיינים מרתקים ונושאים מעוררי מחשבה, בהגשה

ידידותית למאזינים ולסביבה.

לפרטים נוספים

שומרי המכתש
שומרים על מכתש רמון, למען כולנו! הדף שעומד על המשמר אל
מול האיומים הסביבתיים במכתש.  בזכות אלפי קולות שנשמעו

באמצעות קבוצת תושבים זו, החל מסוף הקיץ, סלינה מכתש רמון
התחייבו לפעול רק על פי הנחיות ברורות של רשות הטבע והגנים
ושל המועצה המקומית מצפה רמון, שיועברו אליהם בכתב במהלך

תקופה זו. 
ברכות גם לחברת סלינה על ההחלטה להשיב את השקט ואת

שמי הלילה החשוכים. 

רוצים להופיע בידיעון הבא?  מוזמנים לספר לנו על ההצלחה
שלכם

לפרטים נוספים

אתגרי האקלים במבט אזור
שמחים להזמינך לוובינר בנושא אתגרי האקלים במבט אזורי. הוובינר
יתקיים מטעם המכון למחקרי ביטחון לאומי באוניברסיטת תלאביב

(INSS) ובשיתוף משרד החוץ, פורום האקלים הישראלי ומכון מיתווים,
ויתקיים ב4.7.22 בשעה 16:00.

להאזנה לוובינרים נוספים מבית פורום האקלים הישראלי  לחצו כאן

לפרטים נוספים

סמינר פרויקט ונוס בסיני
פרויקט ונוס ישראל מזמין אתכם להצטרף לסמינרריטריט מעיר, מאיר

ומטלטל. הסמינר ידון בנושאי הכלכלה של היום  קפיטליזם, כלכלה מבוססת
משאבים, התנהגות אנושית ומה שמכנים טבע האדם, תרבות סמנטיקה,

תקשורת, ואיך הם מעצבים ומניעים בין השאר את משבר האקלים
ומשברים הומאנים אחרים. לבסוף נדבר גם על מה עושים מעכשיו והלאה

כדי להגיע לעולם שעליו דיברנו בסמינר.  79 ביולי, דהב, סיני

לפרטים נוספים

סדרת מפגשי למידה בנושא תחבורה | יולי 2022
תחבורה היום ומחר מתכבדת להזמינכם לסדרת מפגשי למידה

באוניברסיטת ת"א:

·7.7.2022 – הפחתת זיהום אויר מתחבורה
·14.7.2022 – הגעה ירוקה לעבודה

·21.7.2022 – הליכה ברגל כאמצעי האולטימטיבי לתחבורה חכמה
·28.7.2022 – אגרת גודש כאמצעי להפחתת שימוש ברכב פרטי

לפרטים נוספיםהוספה ליומן:

אירוע פתיחה  קרמיקה פוגשת פלסטיק במיצב
הקורא תיגר לשיפור היחס לסביבה!

מיקום: בית בנימיני, תל אביב
14:00 11:00  סיום: 08/07/2022 התחלה: 08/07/2022

27 גופים קרמיים התלויים מן מ בכרומה בצימ אוה "קיטסלפ תּושעיה"
התקרה. תערוכת המיצב של ג'קרדנה קורי, העוסק בתהליכים הקשים

העוברים על כדור הארץ, תוצג במהלך חודש יולי במרכז בנימיני לאמנות
קרמית עכשווית. פתוח בין ה8 ל27 באוגוסט

ד"ר אילת זהר. אוצרת:

לפרטים נוספיםהוספה ליומן:

רדיקל ★ מסיבת סוף העולם ★
מיקום: תדר, ת"א

23:00 19:00  סיום: 19/07/2022 התחלה: 19/07/2022

בקצת יותר מילים > משיקים הוצאה לאור עצמאית שהיא בעצם בית
לרעיונות + ספר חדש, בערב של תקלוטים, סטאנדאפ, הופעות חיות
והרבה דיבורים ירוקים מאת אנשים גדולים ~ הכל מהכל. *כניסה

חופשית*

ההזדמנות שלך להשפיע!
מוזמנים ומוזמנות להיות בצמתי ההשפעה של התנועה הסביבתית!

נפתחו קולות קוראים לייצוג ארגוני הסביבה במספר גופים, שימו לב:
1. ועדת ההיגוי של הניטור הלאומי בים התיכון  הגשה עד ה10/7

2. ועדה מיוחדת לתכנון ובניה גולן  הגשה עד ה15/7
3. ועדת מיוחדת לתכנון ובניה כסיף (דרום)  הגשה עד ה15/7

מוזמנים להכיר את מנגנוני הייצוג של ארגוני הסביבה בגופים הציבוריים ובמוסדות
התכנון

לפרטים נוספים

קול קורא כנס שנתי לקיימות וקהילה
כנס קיימות וקהילה ה6 מזמין אתכן.ם לשלוח הצעות למושבים, סדנאות

ודיונים!

אם אתם פועלים באחד המגזרים השונים בנושא, מוזמנות ומוזמנים להיכנס לקול
הקורא של מרכז השל ולהגיש הצעה  ההגשה תיסגר ב  2/7/2022

לפרטים נוספים

מנווטים בסערה  בואו ללמוד איך ללמד
על משבר האקלים
מורים למען אקלים עושים אקטיביזם חינוכי !

מוזמנים להכשרת מורים שתתקיים כהשתלמות מקוונת, זמינה
ופתוחה למורים.ות וא.נשי חינוך  מכל התחומים, המגזרים

והגילאים ותאפשר למורים ללמוד ולהיערך טוב יותר ללמידה
והוראת נושא האקלים.

לפרטים נוספים

סיור מקצועי | השביל הזה מתחיל כאן
יום שלישי ה12/7, 9:30, שביל יונתן, רמת גן. הצטרפו לסיור
מעורר השראה, למידה והעמקה אודות הדרך העירונית וחשיבותו
של תכנון מקיים וירוק. "שביל יונתן" המשתלב בצורה נפלאה עם
"גן כהנא", שאף הוא היה גן נסתר מעיני הציבור ויחד הפכו את

המרחב למרחב תוסס, פעיל, קולט קהל המשלב בין טבע ועיר ובין
מרחב בנוי פרטי לשטחי ציבור עירוניים.

לפרטים נוספים

SDGs סדנא למדידת אימפקט בראי ה
מה האימפקט שלך?

מוזמנים ומוזמנות להירשם להרצאה עיונית של שעה בה ילמדו את התכנים
הבאים: 

 הSDGs הגלובלית ככלי יישומי לצמיחה ורווחים כלכליים. 
 232 האינדיקטורים ע״פ הSDGs וניתוח מדדי השפעה ייעודיים למיזם

 עולם השקעות האימפקט ושותפים אסטרטגיים לשינוי בר קיימא
 כלי מדידה זמינים

רשימה ירוקה מאוד  חוגגים 50 שנה למדע ולסביבה

ניוזלטר  יולי 2022

"על זה אנחנו צריכים לעבוד. אנחנו חייבים למצוא את דרכנו חזרה לקהילה. אנחנו חייבים להפסיק
ולחיות כמפרי חוק. כשנתחיל לעשות את זה, כשנתחיל להבין שהעולם זקוק לנו ושאנחנו שייכים לו,
ושהעולם לא שייך לנו – אני חושב שתחושת הבדידות הנואשת והנזקקות יתחילו להתפוגג מעצמן."

 ההשגחה / דניאל קווין 

היום הארוך הגיע וחלף לו והקיץ מורגש בשיאו. כל כך הרבה דברים קרו בחודש האחרון שאנחנו לא יודעים אפילו
מאיפה להתחיל ואם להתחיל. 

אבל עוד פעם בחירות. אומנם בדקה ה90 קיבלנו צעד נוסף לעבר חוק אקלים בישראל, אבל התחזיות אינן
לביטול המכסים על ייבוא הבשר ונערכים נראות אופטימיות. מצד שני, ארגוני המזון אינם נשארים חייבים

למערכה. גוף התקשורת שקוף יוצא בסדרת תחקירים ומהלכים סביבתיים שמראה שלתקשורת יש גם כוח חיובי.
ארגונים ופעילים שומרים בכל כוחם על מעט הטבע שעוד נשאר. 

ובעולם, בהחלטה אומללה נוספת, האמריקאים ממשיכים להוכיח לעולם שיש דבר כזה יצר הרס עצמי, בעוד
באירופה נשברים שיאי חום, אפריקה סובלת מבצורת מתמשכת ובנגלדש על סף אסון הומנטרי עכב ריבוי פליטי

אקלים.

הגיע כבר הזמן שנבין שהעולם אינו שייך לנו...

צוות חיים וסביבה 

ודרך אגב... מחפשים עבודה בסביבה? כל הפרסומים בצווארון הירוק, אבל הפעם גם אנחנו מחפשים. 

דבר כזה יש פעם ב50 שנה...

לאתר הוועידה

לכל אירועי השבוע

מעורר השראה

להכיר את התנועה דרך ההצלחות

לאינדקס הארגונים המלא

טעימה קטנה מאירועים קרובים...

ללוח האירועים המלא

קולות קוראים

קולות קוראים נוספים

קורסים והכשרות

ללוח האירועים המלא

            

הרשמה לקבלת ניוזלטר "חיים וסביבה"

https://www.facebook.com/RamonCraterProtectors
https://www.facebook.com/RamonCraterProtectors/photos/a.113092347715323/197983795892844/
https://www.facebook.com/RamonCraterProtectors
https://www.sviva.net/organization/
https://bit.ly/3I2kZge
https://bit.ly/3I2kZge
https://youtube.com/playlist?list=PL7qQKZuUzgF31Ev8FZXkk-La8h7ORwLbp
https://bit.ly/3I2kZge
https://www.facebook.com/events/3002489853359451/?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%3A1180918446001408%7D%7D]%22%7D
https://www.facebook.com/events/3002489853359451/?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%3A1180918446001408%7D%7D]%22%7D
https://www.facebook.com/events/3002489853359451/?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%3A1180918446001408%7D%7D]%22%7D
https://www.transportation.org.il/
https://www.transportation.org.il/
https://www.transportation.org.il/
https://maps.google.com/maps?q=בית+בנימיני%2C+תל+אביב&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://maps.google.com/maps?q=בית+בנימיני%2C+תל+אביב&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://www.benyaminiceramics.org/תערוכות-קרמיקה/תערוכות-העתיד/להיעשות-פלסטיק-becoming-plastic-גקרנדה-קורי/
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=אירוע+פתיחה+-+קרמיקה+פוגשת+פלסטיק+במיצב+הקורא+תיגר+לשיפור+היחס+לסביבה!&dates=20220708T110000/20220708T140000&details=%3Cdiv+align%3D%22center%22+dir%3D%22RTL%22+style%3D%22margin%3A+0px%3B+text-align%3A+right%3B%22%3E%3Cspan+lang%3D%22HE%22%3E%22היעשוּת+פלסטיק%22+הוא+מיצב+המורכב+מ-27+גופים+קרמיים+התלויים+מן+התקרה.+תערוכת+המיצב+של+ג%27קרדנה+קורי%2C+העוסק%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3Cspan+lang%3D%22HE%22%3Eבתהליכים+הקשים+העוברים+על%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3Cspan+lang%3D%22HE%22%3Eכדור+הארץ%2C+תוצג+במהלך+חודש+יולי+במרכז+בנימיני+לאמנות+קרמית+עכשווית.+%3Cstrong%3Eפתוח+בין+ה-8+ל-27+באוגוסט%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fdiv%3E%3Cdiv%0Aalign%3D%22center%22+dir%3D%22RTL%22+style%3D%22margin%3A+0px%3B+text-align%3A+right%3B%22%3E%3Cspan+lang%3D%22HE%22%3Eאוצרת%3A%3C%2Fspan%3E%3Cspan+dir%3D%22LTR%22+lang%3D%22HE%22%3E%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3Cspan+lang%3D%22HE%22%3Eד%22ר+אילת+זהר.%3C%2Fspan%3E%3C%2Fdiv%3E%3Cdiv+style%3D%22text-align%3A+right%3B+direction%3A+rtl%3B+margin-right%3A+20px%3B%22%3E%3Cbr%3E%3Cbr%3E%3C%2Fdiv%3E&location=בית+בנימיני%2C+תל+אביב&details=%3Cdiv+align%3D%22center%22+dir%3D%22RTL%22+style%3D%22margin%3A+0px%3B+text-align%3A+right%3B%22%3E%3Cspan+lang%3D%22HE%22%3E%22היעשוּת+פלסטיק%22+הוא+מיצב+המורכב+מ-27+גופים+קרמיים+התלויים+מן+התקרה.+תערוכת+המיצב+של+ג%27קרדנה+קורי%2C+העוסק%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3Cspan+lang%3D%22HE%22%3Eבתהליכים+הקשים+העוברים+על%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3Cspan+lang%3D%22HE%22%3Eכדור+הארץ%2C+תוצג+במהלך+חודש+יולי+במרכז+בנימיני+לאמנות+קרמית+עכשווית.+%3Cstrong%3Eפתוח+בין+ה-8+ל-27+באוגוסט%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fdiv%3E%3Cdiv%0Aalign%3D%22center%22+dir%3D%22RTL%22+style%3D%22margin%3A+0px%3B+text-align%3A+right%3B%22%3E%3Cspan+lang%3D%22HE%22%3Eאוצרת%3A%3C%2Fspan%3E%3Cspan+dir%3D%22LTR%22+lang%3D%22HE%22%3E%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3Cspan+lang%3D%22HE%22%3Eד%22ר+אילת+זהר.%3C%2Fspan%3E%3C%2Fdiv%3E%3Cdiv+style%3D%22text-align%3A+right%3B+direction%3A+rtl%3B+margin-right%3A+20px%3B%22%3E%3Cbr%3E%3Cbr%3E%3C%2Fdiv%3E
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=אירוע+פתיחה+-+קרמיקה+פוגשת+פלסטיק+במיצב+הקורא+תיגר+לשיפור+היחס+לסביבה!&DUR=0300&DESC=%3Cdiv+align%3D%22center%22+dir%3D%22RTL%22+style%3D%22margin%3A+0px%3B+text-align%3A+right%3B%22%3E%3Cspan+lang%3D%22HE%22%3E%22היעשוּת+פלסטיק%22+הוא+מיצב+המורכב+מ-27+גופים+קרמיים+התלויים+מן+התקרה.+תערוכת+המיצב+של+ג%27קרדנה+קורי%2C+העוסק%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3Cspan+lang%3D%22HE%22%3Eבתהליכים+הקשים+העוברים+על%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3Cspan+lang%3D%22HE%22%3Eכדור+הארץ%2C+תוצג+במהלך+חודש+יולי+במרכז+בנימיני+לאמנות+קרמית+עכשווית.+%3Cstrong%3Eפתוח+בין+ה-8+ל-27+באוגוסט%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fdiv%3E%3Cdiv%0Aalign%3D%22center%22+dir%3D%22RTL%22+style%3D%22margin%3A+0px%3B+text-align%3A+right%3B%22%3E%3Cspan+lang%3D%22HE%22%3Eאוצרת%3A%3C%2Fspan%3E%3Cspan+dir%3D%22LTR%22+lang%3D%22HE%22%3E%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3Cspan+lang%3D%22HE%22%3Eד%22ר+אילת+זהר.%3C%2Fspan%3E%3C%2Fdiv%3E%3Cdiv+style%3D%22text-align%3A+right%3B+direction%3A+rtl%3B+margin-right%3A+20px%3B%22%3E%3Cbr%3E%3Cbr%3E%3C%2Fdiv%3E&in_loc=בית+בנימיני%2C+תל+אביב&st=20220708T110000&et=20220708T140000
https://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=CruGpNlwXV4rxxTnBEEELQ8Yyhe%2FlqFEJDIxdDLUw1gQ9aVwfqIGWPBiy%2BniosP%2BgtAESXa71JiZ6CmEinKiy1pH16VZO5AUqxK2s%2Brdx8m8shl4knyONlvVI%2Fv7XRtCPYcqqZv8L4NC%2FZeJjoTMEF5fEeJ%2FQBxsTfsKQ%2FAqskkgIowW6SibbsNHegSYXei12YgH74TKRubN9bGhvQtnkvdoYoS0wNtQcQqeDlR%2BHemoL91wIcLZjNm7CgU2Jak5XJyxBRZdrS%2BVDlveylLSdibrb%2FDLRLq9BKu1ekPgEegfEPituptA4VN9vdagSiVF0NTD96I7XpNuYaCWpSRUIIF8lL9XprkwFhv8zXiWyIrcN0JGD0NlQH61jVbxBqp94NXEKQPQ4tYHDcUl0%2BTX0wULuuffE89L7d%2Bx4FxvzB%2B1F24HSBx1%2Bet%2F%2F9I%2Fy20XEswZCegK0zXUGylL7YCT5bD0CIsw6BGIQ8acE9Tb5QuTJcnWULyLXWXpizOOVWcYHnxqaQxdZ1S5QZBxmxwI8IhRYqfOaUoD5ASC62Op6Q9hVGlT%2BgGr27Vre44m%2FkqytF4QVjyFgSSDbSkHD5ju%2Fak28vPZ69v6d6avw1ayiXOqBlVZTI2rXcB2j4meJpFLQkYgLIjmkkF%2BkT3SKKQEwY7aCDLeB1D98%2FZ2vmswl8%2BDigU6z2p0hdlUYRyzqCk7lvbP9jrkCBiZL18uCt21MmpXBFZsHoMpKZ%2BWyYhcAKYwhJdHk81Cfq0AdvIEaSL%2F1bmqzno3tb96kZqj2xyYM4Eojku1%2Fw6TlL43vdVXucUU%3D


לקריאה

"הבת שלי החליטה בגיל שמונה להיות
צמחונית. היא זו שדחפה אותי לטבעונות"
הורים למען האקלים מספרים איך מזון מהחי פוגע בסביבה, האם
היו קשיים בדרך המשפחתית לעבר תזונה צמחונית או טבעונית,

ומסבירים על היתרונות האקלימיים, הבריאותיים והמוסריים
בבחירתם. 

מאמר מאת יוני קוזלובסקי ונעמה שורק 

לפרטים נוספים

הגורם האנושי  פודקאסט ידידותי על חברה,
על תרבות ועל סביבה

תגידו, כמה הצלחות יש לתנועה הסביבתית, אם בכלל?
האם יש בכלל טעם לנהל מאבקי סביבה?

הפעם, אנחנו מזמינים אתכם להאזין לפרק אופטימי במיוחד 
"שדה תעופה, בקבוקי פלסטיק ומפרץ חיפה"  פרק שמציג את

ההצלחות של מאבקים סביבתיים בארץ 
בואו לשמוע את סיפורם מעורר ההשראה של מאבקים שהצליחו לחולל

שינוי לטובת כולנו

הכירו את הפודקאסט החדש מבית חיים וסביבה, בכל שבוע פרק
חדש עם מרואיינים מרתקים ונושאים מעוררי מחשבה, בהגשה

ידידותית למאזינים ולסביבה.

לפרטים נוספים

שומרי המכתש
שומרים על מכתש רמון, למען כולנו! הדף שעומד על המשמר אל
מול האיומים הסביבתיים במכתש.  בזכות אלפי קולות שנשמעו

באמצעות קבוצת תושבים זו, החל מסוף הקיץ, סלינה מכתש רמון
התחייבו לפעול רק על פי הנחיות ברורות של רשות הטבע והגנים
ושל המועצה המקומית מצפה רמון, שיועברו אליהם בכתב במהלך

תקופה זו. 
ברכות גם לחברת סלינה על ההחלטה להשיב את השקט ואת

שמי הלילה החשוכים. 

רוצים להופיע בידיעון הבא?  מוזמנים לספר לנו על ההצלחה
שלכם

לפרטים נוספים

אתגרי האקלים במבט אזור
שמחים להזמינך לוובינר בנושא אתגרי האקלים במבט אזורי. הוובינר
יתקיים מטעם המכון למחקרי ביטחון לאומי באוניברסיטת תלאביב

(INSS) ובשיתוף משרד החוץ, פורום האקלים הישראלי ומכון מיתווים,
ויתקיים ב4.7.22 בשעה 16:00.

להאזנה לוובינרים נוספים מבית פורום האקלים הישראלי  לחצו כאן

לפרטים נוספים

סמינר פרויקט ונוס בסיני
פרויקט ונוס ישראל מזמין אתכם להצטרף לסמינרריטריט מעיר, מאיר

ומטלטל. הסמינר ידון בנושאי הכלכלה של היום  קפיטליזם, כלכלה מבוססת
משאבים, התנהגות אנושית ומה שמכנים טבע האדם, תרבות סמנטיקה,

תקשורת, ואיך הם מעצבים ומניעים בין השאר את משבר האקלים
ומשברים הומאנים אחרים. לבסוף נדבר גם על מה עושים מעכשיו והלאה

כדי להגיע לעולם שעליו דיברנו בסמינר.  79 ביולי, דהב, סיני

לפרטים נוספים

סדרת מפגשי למידה בנושא תחבורה | יולי 2022
תחבורה היום ומחר מתכבדת להזמינכם לסדרת מפגשי למידה

באוניברסיטת ת"א:

·7.7.2022 – הפחתת זיהום אויר מתחבורה
·14.7.2022 – הגעה ירוקה לעבודה

·21.7.2022 – הליכה ברגל כאמצעי האולטימטיבי לתחבורה חכמה
·28.7.2022 – אגרת גודש כאמצעי להפחתת שימוש ברכב פרטי

לפרטים נוספיםהוספה ליומן:

אירוע פתיחה  קרמיקה פוגשת פלסטיק במיצב
הקורא תיגר לשיפור היחס לסביבה!

מיקום: בית בנימיני, תל אביב
14:00 11:00  סיום: 08/07/2022 התחלה: 08/07/2022

27 גופים קרמיים התלויים מן מ בכרומה בצימ אוה "קיטסלפ תּושעיה"
התקרה. תערוכת המיצב של ג'קרדנה קורי, העוסק בתהליכים הקשים

העוברים על כדור הארץ, תוצג במהלך חודש יולי במרכז בנימיני לאמנות
קרמית עכשווית. פתוח בין ה8 ל27 באוגוסט

ד"ר אילת זהר. אוצרת:

לפרטים נוספיםהוספה ליומן:

רדיקל ★ מסיבת סוף העולם ★
מיקום: תדר, ת"א

23:00 19:00  סיום: 19/07/2022 התחלה: 19/07/2022

בקצת יותר מילים > משיקים הוצאה לאור עצמאית שהיא בעצם בית
לרעיונות + ספר חדש, בערב של תקלוטים, סטאנדאפ, הופעות חיות
והרבה דיבורים ירוקים מאת אנשים גדולים ~ הכל מהכל. *כניסה

חופשית*

ההזדמנות שלך להשפיע!
מוזמנים ומוזמנות להיות בצמתי ההשפעה של התנועה הסביבתית!

נפתחו קולות קוראים לייצוג ארגוני הסביבה במספר גופים, שימו לב:
1. ועדת ההיגוי של הניטור הלאומי בים התיכון  הגשה עד ה10/7

2. ועדה מיוחדת לתכנון ובניה גולן  הגשה עד ה15/7
3. ועדת מיוחדת לתכנון ובניה כסיף (דרום)  הגשה עד ה15/7

מוזמנים להכיר את מנגנוני הייצוג של ארגוני הסביבה בגופים הציבוריים ובמוסדות
התכנון

לפרטים נוספים

קול קורא כנס שנתי לקיימות וקהילה
כנס קיימות וקהילה ה6 מזמין אתכן.ם לשלוח הצעות למושבים, סדנאות

ודיונים!

אם אתם פועלים באחד המגזרים השונים בנושא, מוזמנות ומוזמנים להיכנס לקול
הקורא של מרכז השל ולהגיש הצעה  ההגשה תיסגר ב  2/7/2022

לפרטים נוספים

מנווטים בסערה  בואו ללמוד איך ללמד
על משבר האקלים
מורים למען אקלים עושים אקטיביזם חינוכי !

מוזמנים להכשרת מורים שתתקיים כהשתלמות מקוונת, זמינה
ופתוחה למורים.ות וא.נשי חינוך  מכל התחומים, המגזרים

והגילאים ותאפשר למורים ללמוד ולהיערך טוב יותר ללמידה
והוראת נושא האקלים.

לפרטים נוספים

סיור מקצועי | השביל הזה מתחיל כאן
יום שלישי ה12/7, 9:30, שביל יונתן, רמת גן. הצטרפו לסיור
מעורר השראה, למידה והעמקה אודות הדרך העירונית וחשיבותו
של תכנון מקיים וירוק. "שביל יונתן" המשתלב בצורה נפלאה עם
"גן כהנא", שאף הוא היה גן נסתר מעיני הציבור ויחד הפכו את

המרחב למרחב תוסס, פעיל, קולט קהל המשלב בין טבע ועיר ובין
מרחב בנוי פרטי לשטחי ציבור עירוניים.

לפרטים נוספים

SDGs סדנא למדידת אימפקט בראי ה
מה האימפקט שלך?

מוזמנים ומוזמנות להירשם להרצאה עיונית של שעה בה ילמדו את התכנים
הבאים: 

 הSDGs הגלובלית ככלי יישומי לצמיחה ורווחים כלכליים. 
 232 האינדיקטורים ע״פ הSDGs וניתוח מדדי השפעה ייעודיים למיזם

 עולם השקעות האימפקט ושותפים אסטרטגיים לשינוי בר קיימא
 כלי מדידה זמינים

רשימה ירוקה מאוד  חוגגים 50 שנה למדע ולסביבה

ניוזלטר  יולי 2022

"על זה אנחנו צריכים לעבוד. אנחנו חייבים למצוא את דרכנו חזרה לקהילה. אנחנו חייבים להפסיק
ולחיות כמפרי חוק. כשנתחיל לעשות את זה, כשנתחיל להבין שהעולם זקוק לנו ושאנחנו שייכים לו,
ושהעולם לא שייך לנו – אני חושב שתחושת הבדידות הנואשת והנזקקות יתחילו להתפוגג מעצמן."

 ההשגחה / דניאל קווין 

היום הארוך הגיע וחלף לו והקיץ מורגש בשיאו. כל כך הרבה דברים קרו בחודש האחרון שאנחנו לא יודעים אפילו
מאיפה להתחיל ואם להתחיל. 

אבל עוד פעם בחירות. אומנם בדקה ה90 קיבלנו צעד נוסף לעבר חוק אקלים בישראל, אבל התחזיות אינן
לביטול המכסים על ייבוא הבשר ונערכים נראות אופטימיות. מצד שני, ארגוני המזון אינם נשארים חייבים

למערכה. גוף התקשורת שקוף יוצא בסדרת תחקירים ומהלכים סביבתיים שמראה שלתקשורת יש גם כוח חיובי.
ארגונים ופעילים שומרים בכל כוחם על מעט הטבע שעוד נשאר. 

ובעולם, בהחלטה אומללה נוספת, האמריקאים ממשיכים להוכיח לעולם שיש דבר כזה יצר הרס עצמי, בעוד
באירופה נשברים שיאי חום, אפריקה סובלת מבצורת מתמשכת ובנגלדש על סף אסון הומנטרי עכב ריבוי פליטי

אקלים.

הגיע כבר הזמן שנבין שהעולם אינו שייך לנו...

צוות חיים וסביבה 

ודרך אגב... מחפשים עבודה בסביבה? כל הפרסומים בצווארון הירוק, אבל הפעם גם אנחנו מחפשים. 

דבר כזה יש פעם ב50 שנה...

לאתר הוועידה

לכל אירועי השבוע

מעורר השראה

להכיר את התנועה דרך ההצלחות

לאינדקס הארגונים המלא

טעימה קטנה מאירועים קרובים...

ללוח האירועים המלא

קולות קוראים

קולות קוראים נוספים

קורסים והכשרות

ללוח האירועים המלא

            

הרשמה לקבלת ניוזלטר "חיים וסביבה"

https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=אירוע+פתיחה+-+קרמיקה+פוגשת+פלסטיק+במיצב+הקורא+תיגר+לשיפור+היחס+לסביבה!&dates=20220708T110000/20220708T140000&details=%3Cdiv+align%3D%22center%22+dir%3D%22RTL%22+style%3D%22margin%3A+0px%3B+text-align%3A+right%3B%22%3E%3Cspan+lang%3D%22HE%22%3E%22היעשוּת+פלסטיק%22+הוא+מיצב+המורכב+מ-27+גופים+קרמיים+התלויים+מן+התקרה.+תערוכת+המיצב+של+ג%27קרדנה+קורי%2C+העוסק%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3Cspan+lang%3D%22HE%22%3Eבתהליכים+הקשים+העוברים+על%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3Cspan+lang%3D%22HE%22%3Eכדור+הארץ%2C+תוצג+במהלך+חודש+יולי+במרכז+בנימיני+לאמנות+קרמית+עכשווית.+%3Cstrong%3Eפתוח+בין+ה-8+ל-27+באוגוסט%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fdiv%3E%3Cdiv%0Aalign%3D%22center%22+dir%3D%22RTL%22+style%3D%22margin%3A+0px%3B+text-align%3A+right%3B%22%3E%3Cspan+lang%3D%22HE%22%3Eאוצרת%3A%3C%2Fspan%3E%3Cspan+dir%3D%22LTR%22+lang%3D%22HE%22%3E%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3Cspan+lang%3D%22HE%22%3Eד%22ר+אילת+זהר.%3C%2Fspan%3E%3C%2Fdiv%3E%3Cdiv+style%3D%22text-align%3A+right%3B+direction%3A+rtl%3B+margin-right%3A+20px%3B%22%3E%3Cbr%3E%3Cbr%3E%3C%2Fdiv%3E&location=בית+בנימיני%2C+תל+אביב&details=%3Cdiv+align%3D%22center%22+dir%3D%22RTL%22+style%3D%22margin%3A+0px%3B+text-align%3A+right%3B%22%3E%3Cspan+lang%3D%22HE%22%3E%22היעשוּת+פלסטיק%22+הוא+מיצב+המורכב+מ-27+גופים+קרמיים+התלויים+מן+התקרה.+תערוכת+המיצב+של+ג%27קרדנה+קורי%2C+העוסק%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3Cspan+lang%3D%22HE%22%3Eבתהליכים+הקשים+העוברים+על%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3Cspan+lang%3D%22HE%22%3Eכדור+הארץ%2C+תוצג+במהלך+חודש+יולי+במרכז+בנימיני+לאמנות+קרמית+עכשווית.+%3Cstrong%3Eפתוח+בין+ה-8+ל-27+באוגוסט%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fdiv%3E%3Cdiv%0Aalign%3D%22center%22+dir%3D%22RTL%22+style%3D%22margin%3A+0px%3B+text-align%3A+right%3B%22%3E%3Cspan+lang%3D%22HE%22%3Eאוצרת%3A%3C%2Fspan%3E%3Cspan+dir%3D%22LTR%22+lang%3D%22HE%22%3E%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3Cspan+lang%3D%22HE%22%3Eד%22ר+אילת+זהר.%3C%2Fspan%3E%3C%2Fdiv%3E%3Cdiv+style%3D%22text-align%3A+right%3B+direction%3A+rtl%3B+margin-right%3A+20px%3B%22%3E%3Cbr%3E%3Cbr%3E%3C%2Fdiv%3E
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=אירוע+פתיחה+-+קרמיקה+פוגשת+פלסטיק+במיצב+הקורא+תיגר+לשיפור+היחס+לסביבה!&DUR=0300&DESC=%3Cdiv+align%3D%22center%22+dir%3D%22RTL%22+style%3D%22margin%3A+0px%3B+text-align%3A+right%3B%22%3E%3Cspan+lang%3D%22HE%22%3E%22היעשוּת+פלסטיק%22+הוא+מיצב+המורכב+מ-27+גופים+קרמיים+התלויים+מן+התקרה.+תערוכת+המיצב+של+ג%27קרדנה+קורי%2C+העוסק%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3Cspan+lang%3D%22HE%22%3Eבתהליכים+הקשים+העוברים+על%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3Cspan+lang%3D%22HE%22%3Eכדור+הארץ%2C+תוצג+במהלך+חודש+יולי+במרכז+בנימיני+לאמנות+קרמית+עכשווית.+%3Cstrong%3Eפתוח+בין+ה-8+ל-27+באוגוסט%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fdiv%3E%3Cdiv%0Aalign%3D%22center%22+dir%3D%22RTL%22+style%3D%22margin%3A+0px%3B+text-align%3A+right%3B%22%3E%3Cspan+lang%3D%22HE%22%3Eאוצרת%3A%3C%2Fspan%3E%3Cspan+dir%3D%22LTR%22+lang%3D%22HE%22%3E%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3Cspan+lang%3D%22HE%22%3Eד%22ר+אילת+זהר.%3C%2Fspan%3E%3C%2Fdiv%3E%3Cdiv+style%3D%22text-align%3A+right%3B+direction%3A+rtl%3B+margin-right%3A+20px%3B%22%3E%3Cbr%3E%3Cbr%3E%3C%2Fdiv%3E&in_loc=בית+בנימיני%2C+תל+אביב&st=20220708T110000&et=20220708T140000
https://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=CruGpNlwXV4rxxTnBEEELQ8Yyhe%2FlqFEJDIxdDLUw1gQ9aVwfqIGWPBiy%2BniosP%2BgtAESXa71JiZ6CmEinKiy1pH16VZO5AUqxK2s%2Brdx8m8shl4knyONlvVI%2Fv7XRtCPYcqqZv8L4NC%2FZeJjoTMEF5fEeJ%2FQBxsTfsKQ%2FAqskkgIowW6SibbsNHegSYXei12YgH74TKRubN9bGhvQtnkvdoYoS0wNtQcQqeDlR%2BHemoL91wIcLZjNm7CgU2Jak5XJyxBRZdrS%2BVDlveylLSdibrb%2FDLRLq9BKu1ekPgEegfEPituptA4VN9vdagSiVF0NTD96I7XpNuYaCWpSRUIIF8lL9XprkwFhv8zXiWyIrcN0JGD0NlQH61jVbxBqp94NXEKQPQ4tYHDcUl0%2BTX0wULuuffE89L7d%2Bx4FxvzB%2B1F24HSBx1%2Bet%2F%2F9I%2Fy20XEswZCegK0zXUGylL7YCT5bD0CIsw6BGIQ8acE9Tb5QuTJcnWULyLXWXpizOOVWcYHnxqaQxdZ1S5QZBxmxwI8IhRYqfOaUoD5ASC62Op6Q9hVGlT%2BgGr27Vre44m%2FkqytF4QVjyFgSSDbSkHD5ju%2Fak28vPZ69v6d6avw1ayiXOqBlVZTI2rXcB2j4meJpFLQkYgLIjmkkF%2BkT3SKKQEwY7aCDLeB1D98%2FZ2vmswl8%2BDigU6z2p0hdlUYRyzqCk7lvbP9jrkCBiZL18uCt21MmpXBFZsHoMpKZ%2BWyYhcAKYwhJdHk81Cfq0AdvIEaSL%2F1bmqzno3tb96kZqj2xyYM4Eojku1%2Fw6TlL43vdVXucUU%3D
https://www.benyaminiceramics.org/תערוכות-קרמיקה/תערוכות-העתיד/להיעשות-פלסטיק-becoming-plastic-גקרנדה-קורי/
https://maps.google.com/maps?q=תדר%2C+ת%22א&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://maps.google.com/maps?q=תדר%2C+ת%22א&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://www.facebook.com/events/395588252633817/?mc_cid=04f8a89d8c&mc_eid=a30ca8add5
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https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=רדיקל+★+מסיבת+סוף+העולם+★+&DUR=0400&DESC=%3Cdiv%3Eבקצת+יותר+מילים+%26gt%3B+משיקים+הוצאה+לאור+עצמאית+שהיא+בעצם+בית+לרעיונות+%2B+ספר+חדש%2C+בערב+של+תקלוטים%2C+סטאנדאפ%2C+הופעות+חיות+והרבה+דיבורים+ירוקים+מאת+אנשים+גדולים+~+הכל+מהכל.+%3Cstrong%3E*כניסה+חופשית*%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fdiv%3E&in_loc=תדר%2C+ת%22א&st=20220719T190000&et=20220719T230000
https://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=CQSkpDyyxfd5cYC2YBvRbf2Hgkh%2FonMSFPzjb4e08qm1qklvuhHTbMaf1LlJg0fIaZJr9SpqGFIu6uJRbfhDmon6T%2FtHk2MNad8OwtV0yWxr2ODYCW5ihh%2FNimfjRLyr%2BHLkPZPmxR6KzfgNGyIOw7L%2B2ryqhbmpStB40WAiM6RhFEvtNwSMK%2BzxrTGVJwAjJyI1S1wKQWHiggKNl6lqOUcp%2BE73JLoGQq6QqgKgsMIx2%2Furj6o34ygRhUb2HwwPGjCMXF1A83T4Iu88rfDuVDlRGdOKUF3Wk9vw8B9y%2BqVBwjzFtLv7FdojdhIwCw4zFRIOqWp9BBlTXTE%2BWdrTcCDY5Ep5b0UJP%2BS07pltY2Cg6wf2AhOcIkWjKQSr8Yp4VdtlsfuTNYdTGlU2C6BwwkeHBQ%2Blc2f3xhKKUzf9f4MbamnlmiEAPMiwucBC0Vvpuhz8DiD2IUPPbaD2zUGb%2FdvDbMRe2d7wmDRPgqnkuojo6%2Be%2BXPyr2Qw%3D%3D
https://www.facebook.com/events/395588252633817/?mc_cid=04f8a89d8c&mc_eid=a30ca8add5
https://www.sviva.net/calendar/
https://bit.ly/3QZG7aX
https://bit.ly/3OtBbtx
https://bit.ly/3I3zeBG
https://www.sviva.net/committee_cat/גופים-ציבוריים/
https://www.sviva.net/committee_cat/ועדות-תכנון/
https://heschel.org.il/community-conference-kol-kore-2022/
https://heschel.org.il/community-conference-kol-kore-2022/
https://heschel.org.il/community-conference-kol-kore-2022/
https://www.sviva.net/genre/קול-קורא/
https://menavtim-baseara.webflow.io/
https://menavtim-baseara.webflow.io/
https://menavtim-baseara.webflow.io/
https://ilgbc.org/course/סיור-מקצועי-השביל-הזה-מתחיל-כאן/
https://ilgbc.org/course/סיור-מקצועי-השביל-הזה-מתחיל-כאן/


לקריאה

"הבת שלי החליטה בגיל שמונה להיות
צמחונית. היא זו שדחפה אותי לטבעונות"
הורים למען האקלים מספרים איך מזון מהחי פוגע בסביבה, האם
היו קשיים בדרך המשפחתית לעבר תזונה צמחונית או טבעונית,

ומסבירים על היתרונות האקלימיים, הבריאותיים והמוסריים
בבחירתם. 

מאמר מאת יוני קוזלובסקי ונעמה שורק 

לפרטים נוספים

הגורם האנושי  פודקאסט ידידותי על חברה,
על תרבות ועל סביבה

תגידו, כמה הצלחות יש לתנועה הסביבתית, אם בכלל?
האם יש בכלל טעם לנהל מאבקי סביבה?

הפעם, אנחנו מזמינים אתכם להאזין לפרק אופטימי במיוחד 
"שדה תעופה, בקבוקי פלסטיק ומפרץ חיפה"  פרק שמציג את

ההצלחות של מאבקים סביבתיים בארץ 
בואו לשמוע את סיפורם מעורר ההשראה של מאבקים שהצליחו לחולל

שינוי לטובת כולנו

הכירו את הפודקאסט החדש מבית חיים וסביבה, בכל שבוע פרק
חדש עם מרואיינים מרתקים ונושאים מעוררי מחשבה, בהגשה

ידידותית למאזינים ולסביבה.

לפרטים נוספים

שומרי המכתש
שומרים על מכתש רמון, למען כולנו! הדף שעומד על המשמר אל
מול האיומים הסביבתיים במכתש.  בזכות אלפי קולות שנשמעו

באמצעות קבוצת תושבים זו, החל מסוף הקיץ, סלינה מכתש רמון
התחייבו לפעול רק על פי הנחיות ברורות של רשות הטבע והגנים
ושל המועצה המקומית מצפה רמון, שיועברו אליהם בכתב במהלך

תקופה זו. 
ברכות גם לחברת סלינה על ההחלטה להשיב את השקט ואת

שמי הלילה החשוכים. 

רוצים להופיע בידיעון הבא?  מוזמנים לספר לנו על ההצלחה
שלכם

לפרטים נוספים

אתגרי האקלים במבט אזור
שמחים להזמינך לוובינר בנושא אתגרי האקלים במבט אזורי. הוובינר
יתקיים מטעם המכון למחקרי ביטחון לאומי באוניברסיטת תלאביב

(INSS) ובשיתוף משרד החוץ, פורום האקלים הישראלי ומכון מיתווים,
ויתקיים ב4.7.22 בשעה 16:00.

להאזנה לוובינרים נוספים מבית פורום האקלים הישראלי  לחצו כאן

לפרטים נוספים

סמינר פרויקט ונוס בסיני
פרויקט ונוס ישראל מזמין אתכם להצטרף לסמינרריטריט מעיר, מאיר

ומטלטל. הסמינר ידון בנושאי הכלכלה של היום  קפיטליזם, כלכלה מבוססת
משאבים, התנהגות אנושית ומה שמכנים טבע האדם, תרבות סמנטיקה,

תקשורת, ואיך הם מעצבים ומניעים בין השאר את משבר האקלים
ומשברים הומאנים אחרים. לבסוף נדבר גם על מה עושים מעכשיו והלאה

כדי להגיע לעולם שעליו דיברנו בסמינר.  79 ביולי, דהב, סיני

לפרטים נוספים

סדרת מפגשי למידה בנושא תחבורה | יולי 2022
תחבורה היום ומחר מתכבדת להזמינכם לסדרת מפגשי למידה

באוניברסיטת ת"א:

·7.7.2022 – הפחתת זיהום אויר מתחבורה
·14.7.2022 – הגעה ירוקה לעבודה

·21.7.2022 – הליכה ברגל כאמצעי האולטימטיבי לתחבורה חכמה
·28.7.2022 – אגרת גודש כאמצעי להפחתת שימוש ברכב פרטי

לפרטים נוספיםהוספה ליומן:

אירוע פתיחה  קרמיקה פוגשת פלסטיק במיצב
הקורא תיגר לשיפור היחס לסביבה!

מיקום: בית בנימיני, תל אביב
14:00 11:00  סיום: 08/07/2022 התחלה: 08/07/2022

27 גופים קרמיים התלויים מן מ בכרומה בצימ אוה "קיטסלפ תּושעיה"
התקרה. תערוכת המיצב של ג'קרדנה קורי, העוסק בתהליכים הקשים

העוברים על כדור הארץ, תוצג במהלך חודש יולי במרכז בנימיני לאמנות
קרמית עכשווית. פתוח בין ה8 ל27 באוגוסט

ד"ר אילת זהר. אוצרת:

לפרטים נוספיםהוספה ליומן:

רדיקל ★ מסיבת סוף העולם ★
מיקום: תדר, ת"א

23:00 19:00  סיום: 19/07/2022 התחלה: 19/07/2022

בקצת יותר מילים > משיקים הוצאה לאור עצמאית שהיא בעצם בית
לרעיונות + ספר חדש, בערב של תקלוטים, סטאנדאפ, הופעות חיות
והרבה דיבורים ירוקים מאת אנשים גדולים ~ הכל מהכל. *כניסה

חופשית*

ההזדמנות שלך להשפיע!
מוזמנים ומוזמנות להיות בצמתי ההשפעה של התנועה הסביבתית!

נפתחו קולות קוראים לייצוג ארגוני הסביבה במספר גופים, שימו לב:
1. ועדת ההיגוי של הניטור הלאומי בים התיכון  הגשה עד ה10/7

2. ועדה מיוחדת לתכנון ובניה גולן  הגשה עד ה15/7
3. ועדת מיוחדת לתכנון ובניה כסיף (דרום)  הגשה עד ה15/7

מוזמנים להכיר את מנגנוני הייצוג של ארגוני הסביבה בגופים הציבוריים ובמוסדות
התכנון

לפרטים נוספים

קול קורא כנס שנתי לקיימות וקהילה
כנס קיימות וקהילה ה6 מזמין אתכן.ם לשלוח הצעות למושבים, סדנאות

ודיונים!

אם אתם פועלים באחד המגזרים השונים בנושא, מוזמנות ומוזמנים להיכנס לקול
הקורא של מרכז השל ולהגיש הצעה  ההגשה תיסגר ב  2/7/2022

לפרטים נוספים

מנווטים בסערה  בואו ללמוד איך ללמד
על משבר האקלים
מורים למען אקלים עושים אקטיביזם חינוכי !

מוזמנים להכשרת מורים שתתקיים כהשתלמות מקוונת, זמינה
ופתוחה למורים.ות וא.נשי חינוך  מכל התחומים, המגזרים

והגילאים ותאפשר למורים ללמוד ולהיערך טוב יותר ללמידה
והוראת נושא האקלים.

לפרטים נוספים

סיור מקצועי | השביל הזה מתחיל כאן
יום שלישי ה12/7, 9:30, שביל יונתן, רמת גן. הצטרפו לסיור
מעורר השראה, למידה והעמקה אודות הדרך העירונית וחשיבותו
של תכנון מקיים וירוק. "שביל יונתן" המשתלב בצורה נפלאה עם
"גן כהנא", שאף הוא היה גן נסתר מעיני הציבור ויחד הפכו את

המרחב למרחב תוסס, פעיל, קולט קהל המשלב בין טבע ועיר ובין
מרחב בנוי פרטי לשטחי ציבור עירוניים.

לפרטים נוספים

SDGs סדנא למדידת אימפקט בראי ה
מה האימפקט שלך?

מוזמנים ומוזמנות להירשם להרצאה עיונית של שעה בה ילמדו את התכנים
הבאים: 

 הSDGs הגלובלית ככלי יישומי לצמיחה ורווחים כלכליים. 
 232 האינדיקטורים ע״פ הSDGs וניתוח מדדי השפעה ייעודיים למיזם

 עולם השקעות האימפקט ושותפים אסטרטגיים לשינוי בר קיימא
 כלי מדידה זמינים

רשימה ירוקה מאוד  חוגגים 50 שנה למדע ולסביבה

ניוזלטר  יולי 2022

"על זה אנחנו צריכים לעבוד. אנחנו חייבים למצוא את דרכנו חזרה לקהילה. אנחנו חייבים להפסיק
ולחיות כמפרי חוק. כשנתחיל לעשות את זה, כשנתחיל להבין שהעולם זקוק לנו ושאנחנו שייכים לו,
ושהעולם לא שייך לנו – אני חושב שתחושת הבדידות הנואשת והנזקקות יתחילו להתפוגג מעצמן."

 ההשגחה / דניאל קווין 

היום הארוך הגיע וחלף לו והקיץ מורגש בשיאו. כל כך הרבה דברים קרו בחודש האחרון שאנחנו לא יודעים אפילו
מאיפה להתחיל ואם להתחיל. 

אבל עוד פעם בחירות. אומנם בדקה ה90 קיבלנו צעד נוסף לעבר חוק אקלים בישראל, אבל התחזיות אינן
לביטול המכסים על ייבוא הבשר ונערכים נראות אופטימיות. מצד שני, ארגוני המזון אינם נשארים חייבים

למערכה. גוף התקשורת שקוף יוצא בסדרת תחקירים ומהלכים סביבתיים שמראה שלתקשורת יש גם כוח חיובי.
ארגונים ופעילים שומרים בכל כוחם על מעט הטבע שעוד נשאר. 

ובעולם, בהחלטה אומללה נוספת, האמריקאים ממשיכים להוכיח לעולם שיש דבר כזה יצר הרס עצמי, בעוד
באירופה נשברים שיאי חום, אפריקה סובלת מבצורת מתמשכת ובנגלדש על סף אסון הומנטרי עכב ריבוי פליטי

אקלים.

הגיע כבר הזמן שנבין שהעולם אינו שייך לנו...

צוות חיים וסביבה 

ודרך אגב... מחפשים עבודה בסביבה? כל הפרסומים בצווארון הירוק, אבל הפעם גם אנחנו מחפשים. 

דבר כזה יש פעם ב50 שנה...

לאתר הוועידה

לכל אירועי השבוע

מעורר השראה

להכיר את התנועה דרך ההצלחות

לאינדקס הארגונים המלא

טעימה קטנה מאירועים קרובים...

ללוח האירועים המלא

קולות קוראים

קולות קוראים נוספים

קורסים והכשרות

ללוח האירועים המלא

            

הרשמה לקבלת ניוזלטר "חיים וסביבה"

https://ilgbc.org/course/סיור-מקצועי-השביל-הזה-מתחיל-כאן/
https://ilgbc.org/course/סיור-מקצועי-השביל-הזה-מתחיל-כאן/
https://sdgisrael.my.canva.site/
https://sdgisrael.my.canva.site/
https://sdgisrael.my.canva.site/
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

