
פול גז בניוטרל
מדוע החליטה ממשלת ישראל להמר על הגז בכל מחיר ומי
מנסה להסתיר מאיתנו את המחיר הסביבתי הכבד שכולנו

עלולים לשלם על זה?   
לצפייה בתחקרי החל מהדקה 7:06 ב כאן 11

לצפייה בתחקיר

לקריאה

רוחות של שינוי: מדעי הרוח והחברה חוקרים את
משבר האקלים

הגיליון השני של כתב העת קריאות ישראליות עם הנושא הסביבתי הבוער.
דומה שאין מתאים מנושא זה להציע נקודת מבט חדשה ומקורית לקריאה
של המקום הישראלי ולדון בסוגיה בוערת שיש לה השלכות משמעותיות

עליו.

לקריאה

דו"ח מצב הטבע 2022  כרך מגמות ואיומים
דו"ח מצב הטבע מרכז ומציג מידע מרחבי ועיתי על איומים למערכות האקולוגיות ועל

תהליכים משמעותיים המשפיעים עליהן ועל המגוון הביולוגי. מטרת הדו"חות היא
להוות בסיס מדעי לגיבוש ממשקים לניהול מושכל וברקיימא של שטחים פתוחים ושל

המגוון הביולוגי בישראל. כרך מגמות ואיומים (2022) מציג את המצב הקיים ואת
השינויים שחלו בעשורים האחרונים במספר תחומים נבחרים בנושא השפעת האדם

על הטבע בישראל. 

לקריאה

אנחנו לא יכולים לעצור את פוטין, אבל יכולנו
למנוע עלייה חדה במחיר החשמל

"מחיר החשמל עולה על רקע המשבר העולמי, אבל בתכנון נכון של
משק האנרגיה היינו יכולים למתן מאוד את עליות המחירים. למשל

לסגור סוף סוף את התחנות הפחמיות המזהמות או להתחיל לנצל את
הקרקעות המיועדות לשדות סולאריים."

מאמר ב המקום הכי חם בגיהנום, מאת יוני ספיר

לקריאה

משבר האקלים הוא פוליטי – ואלו חדשות טובות
"פעילי סביבה, במקום לומר "דאגה לסביבה זה שמאל", דברו על אינטרסים

משותפים מימין ומשמאל נגד בעלי ההון ועסקו בחיבור בין האקלימי
לחברתי. הפכו את האקלים לנושא שהמערכת הפוליטית לא יכולה להתעלם

ממנו. קחו דוגמא מארה"ב, כי רק לפוליטיקאים יש כוח להניע שינוי"
מאמר ב המקום הכי חם בגיהנום, מאת איתמר אבנרי

למילוי הסקר

סקר 15 דקות על רפורמת ״דרך שווה״ יצא
לדרך!

החודש הראשון לרפורמת התעריפים החדשה מאחורינו. 15 דקות, ארגון
צרכני התחבורה הציבורית בישראל, רוצים לשמוע איך עבר עליכם.ן
החודש. נשמח שתענו על שאלון קצרצר שישפוך אור על מה שקורה

בשטח.

לפרטים נוספים

מורים למען האקלים
לכבוד פתיחת שנת הלימודים החדשה (שגם זו סוג

של הצלחה) ולכבוד תוכנית החינוך האקלימית
שהושקה בחודשים האחרונים, אנחנו רוצים להציג

את הארגון שמייצג את חזית המערכה של עולם החינוך:

מורים למען האקלים היא תנועה הפועלת בקרב מורים,
תלמידים, הורים והציבור הרחב בישראל, למען העלאת

המודעות למשבר האקלים ולצורך הדחוף בבלימתו.
התנועה מחנכת ומובילה לידע, העצמה ופעולה, במטרה
ליצור שינוי משמעותי באורחות החיים ושינוי המדיניות

הציבורית והחינוכית למען עתיד בר קיימא.

רוצים להופיע בידיעון הבא?  מוזמנים לספר לנו על
ההצלחה שלכם

לפרטים נוספיםהוספה ליומן:

מוצאישבת הארץ – יום חווייתי בעקבות השמיטה
מיקום: עין כרם, ירושלים

15:00 08:30  סיום: 04/09/2022 התחלה: 04/09/2022

רגע לפני צאת השמיטה, מרכז "עם אדם" מזמינים אתכם/ן ליום פעילות
חווייתי שיכלול – סיור ליקוט, שיח שמיטה, ומפגש עם יוזמות המבקשות

לחדש את השמיטה בדרכים מותאמות לחיינו היום.  אז אם אתם/ן רוצים/ות
להקדיש עוד רגע לשנת השמיטה – ללקט, ללמוד, ליהנות ולחשוב יחד איך

אפשר למשוך חוט מהשמיטה אל תוך 6 שנות המעשה – מוזמנים/ות
להצטרף. 

להרשמה

Horizon Europe
יש לך מיזם? עסק? מחקר? או אפילו עמותה? אולי
Horizon Europe באפשרותך ליהנות ממענק של

יום רביעי ה 7/9, 17:00, און ליין. תכנית הורייזן אירופה הינה
התכנית הגדולה ביותר בעולם לקידום מדע וחדשנות, המקדמת
שיתוף פעולה מדעי ותעשייתי  ומעניקה מענקים מתקציב של כ
95.5 מיליארד אירו ל 7 שנים הקרובות. יזמים ישראלים רשמו

הצלחות רבות בקבלת מענקים ויצירת שותפויות בינלאומיות. איך
עושים את זה??? 

לפרטים נוספיםהוספה ליומן:

הכנס השנתי לבנייה ירוקה 2022 | רוחות של שינוי
מיקום: ביתן 10, אקספו, תל אביב

16:00 09:00  סיום: 12/09/2022 התחלה: 12/09/2022

הכנס 'רוחות של שינוי' מביא תפיסה מקצועית רב תחומית תוך הצגת
העשייה המגוונת בארץ ובעולם בתחום התכנון והבנייה בישראל ובקני מידה

שונים מרמת הבניין הבודד, לשכונה, למרחב הציבורי, העירוני
והמטרופוליני.

הכנס מהווה הזדמנות להכיר ולקבל השראה מחוד החנית בתחום הבנייה
הירוקה, חדשנות ופיתוח בר קיימא במרחב הבנוי בישראל.

לפרטים נוספים

הכרות עם פרויקט הסימביוזה התעשייתית
יום שלישי ה13/9, 16:00, און ליין. ישנו פרויקט מהפכני בישראל
שכדאי שתכירו! פרויקט הסימביוזה התעשייתית הינו פרויקט לאומי בו

משדכים בין ארגונים כך שפסולת של ארגון אחד הופכת משאב עבור ארגון
אחר. כך ניתן לחסוך בכסף וגם לצמצם את הפגיעה הנובעת מהטמנת

פסולת! בואו לשמוע ולהכיר!

לפרטים נוספיםהוספה ליומן:

כנס קיימות וקהילה  איך רשות, אקטיביזם ויזמות
פועלים יחד בהתמודדות עם משבר האקלים?

מיקום: מוזיאון המדע בירושלים
15:30 09:00  סיום: 14/09/2022 התחלה: 14/09/2022

כנס קיימות וקהילה הוא כנס ארצי המביא את חזית הידע והעשייה בתחום
הקיימות והקהילה מהארץ ומהעולם. ייחודיות הכנס היא בשותפות רב

מגזרית, והינו מתקיים זו השנה השישית, בהובלת עיריית ירושלים, מרכז
השל לקיימות ו'האביטוס' ההאב לקיימות עירונית של הגן הבוטני. 

לפרטים נוספים

הכשרת מובילי/ות אקלים בהייטק
קורס מובלי/ות אקלים בהייטק, מכללת אפקה להנדסה  מחזור 2

Climate & "נפתח ב 7/9  מסלול "מובילי/ות אקלים בהייטק
 Sustainability Specialist יעסוק בדרכים בהן ניתן לרתום את

הטכנולוגיה לטובת פתרונות מעשיים לבעיות סביבה, יסקור יוזמות עסקיות
מרתקות ואת חזית המחקר להתמודדות עם שינויי האקלים באמצעות כלים

. טכנולוגיים.

לפרטים נוספים

PDC קורס תכנון פרמקלצ׳ר
פרמקלצ’ר היא שיטת תכנון מעשית הדוגלת ביישום עקרונות

אקולוגים בבית, בגינה, בבוסתן, בקריירה ובכול מקום בו תרצו
ליצור שפע. 

השיטה משלבת ידע קדום עם תפיסה עכשווית שיוצרת יחד
תרבות בת קיימא. השיטה דוגלת במינימום מאמץ ומקסימום

תפוקה, במטרה לחסוך זמן, כסף וכוח אדם. הקורס נותן כלים איך
לחיות חיים טובים ואקולוגיים בעיר ובכפר, ומקנה יסודות בתכנון
ועיצוב מערכות מקיימות במעגלי החיים השונים בבית, בגינה,
בעבודה ובשכונה. בתקופה הקרובה נפתחים קורסים ברחבי

הארץ!!!! 

רשימה ירוקה מאוד  כשהקיץ מפנה את העורף

ניוזלטר  ספטמבר 2022

"לעיתים מחרידה אותי המחשבה כי אנחנו טפילים בתוך ישות אחרת שאת ממדיה אין אנו יודעים. ייתכן
שכדור הארץ כולו הוא תא אחד מתוך מיליארדי תאים בגופו של יצור חי עצום. אנחנו מנצלים את משאבי

הטבע שבו לצרכינו בלי לתת תמורה ובלי להיות מודעים לתוצאות. בהתנהגותנו הכוחנית וחסרת
ההתחשבות אנו מכחידים מינים רבים של יצורים חיים, ופוערים פער במרקם העדין המקשר ביניהם.
בגאוותנו העצמית כי "מותר האדם", נדמה לנו כי הכל מותר. אם אכן כך הם פני הדברים, יש לקוות

שאותה ישות קוסמית תצליח להגן על עצמה ולרפא את עצמה מעונשנו."
"יתרון מדומה" / פרייה הרט

החודש האחרון שהיווה את שיאו של הקיץ, השאיר אותנו חסרי מילים. הנהרות המתייבשים והבצורות הקשה
באירופה הראו לנו את עוצמתן. פקיסטן טובעת בשטפונת (תמונות בהמשך). אנחנו יכולים רק להמשיך לפעול
ולהאמין שהמרקם העדין לא יפרם לחלוטין ואותה יישות קוסמית מרהיבה שאנו חיים בזכותה תדע לקחת אותה,

ואותנו יחד איתה, לחוף מבטחים.

שולחים תפילה לנפגעים באסונות ברחבי העולם.... 

צוות חיים וסביבה 

הרחבת אופקים

עושים מעשה!

עמותת ונטעת מזמינה אתכם לקחת חלק!

להכיר את התנועה דרך ההצלחות

לאינדקס הארגונים המלא

טעימה קטנה מאירועים קרובים...

ללוח האירועים המלא

קורסים והכשרות

ללוח האירועים המלא

            

הרשמה לקבלת ניוזלטר "חיים וסביבה"

https://www.mako.co.il/news-science/2022_q3/Article-47b7507fec5c281026.htm
https://www.theguardian.com/environment/gallery/2022/aug/08/europes-worst-ever-drought-in-pictures
https://www.mako.co.il/news-science/2022_q3/Article-58acd3215a7f281026.htm?partner=lobby
https://www.sviva.net/אודות/צוות/
https://youtu.be/mHR8PVe8uno
https://youtu.be/mHR8PVe8uno
https://waze.com/ul?q=עין כרם, ירושלים
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=מוצאי-שבת+הארץ+–+יום+חווייתי+בעקבות+השמיטה&dates=20220904T083000/20220904T150000&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%3Cspan+lang%3D%22HE%22%3Eרגע+לפני+צאת+השמיטה%2C+מרכז+%22עם+אדם%22+מזמינים+אתכם%2Fן+ליום+פעילות+חווייתי+שיכלול+–+סיור+ליקוט%2C+שיח+שמיטה%2C+ומפגש+עם+יוזמות+המבקשות+לחדש+את+השמיטה+בדרכים+מותאמות+לחיינו+היום.+%26nbsp%3Bאז+אם+אתם%2Fן+רוצים%2Fות+להקדיש+עוד+רגע+לשנת+השמיטה+–+ללקט%2C+ללמוד%2C+ליהנות+ולחשוב+יחד+איך+אפשר+למשוך+חוט+מהשמיטה+אל+תוך+6+שנות+המעשה+–+מוזמנים%2Fות+להצטרף.%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fdiv%3E&location=עין+כרם%2C+ירושלים&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%3Cspan+lang%3D%22HE%22%3Eרגע+לפני+צאת+השמיטה%2C+מרכז+%22עם+אדם%22+מזמינים+אתכם%2Fן+ליום+פעילות+חווייתי+שיכלול+–+סיור+ליקוט%2C+שיח+שמיטה%2C+ומפגש+עם+יוזמות+המבקשות+לחדש+את+השמיטה+בדרכים+מותאמות+לחיינו+היום.+%26nbsp%3Bאז+אם+אתם%2Fן+רוצים%2Fות+להקדיש+עוד+רגע+לשנת+השמיטה+–+ללקט%2C+ללמוד%2C+ליהנות+ולחשוב+יחד+איך+אפשר+למשוך+חוט+מהשמיטה+אל+תוך+6+שנות+המעשה+–+מוזמנים%2Fות+להצטרף.%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fdiv%3E
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=מוצאי-שבת+הארץ+–+יום+חווייתי+בעקבות+השמיטה&DUR=0630&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%3Cspan+lang%3D%22HE%22%3Eרגע+לפני+צאת+השמיטה%2C+מרכז+%22עם+אדם%22+מזמינים+אתכם%2Fן+ליום+פעילות+חווייתי+שיכלול+–+סיור+ליקוט%2C+שיח+שמיטה%2C+ומפגש+עם+יוזמות+המבקשות+לחדש+את+השמיטה+בדרכים+מותאמות+לחיינו+היום.+%26nbsp%3Bאז+אם+אתם%2Fן+רוצים%2Fות+להקדיש+עוד+רגע+לשנת+השמיטה+–+ללקט%2C+ללמוד%2C+ליהנות+ולחשוב+יחד+איך+אפשר+למשוך+חוט+מהשמיטה+אל+תוך+6+שנות+המעשה+–+מוזמנים%2Fות+להצטרף.%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fdiv%3E&in_loc=עין+כרם%2C+ירושלים&st=20220904T083000&et=20220904T150000
https://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=C7SlpWiIGdR3U0PqG9tCqSEGLyyqsZ6Wz6GBusLHnTg2fw3CsiDxDy6hW4IjCmaNp4sk%2FVwK%2BKZQwXY%2Btj4CxnMgaINDBBiOLQTs2yzpc1op4MzudfDf0MUD7zWOlYHPXtUxBTSB%2B2BJrwhYFtie5Ac9svyf6kDK%2FULe46ivDhdbH%2FgfZIk%2Fkwdxcdm8RKtk67C8S2zSmcbezOgyUrOFtlNEVmcmz2HpICnlfPBUsCfaboXCWQxEhvl6lrsftfDMNQswhWJGSom%2FEiUCYGrDhA5g7Rp5VO368UMD4L4N%2BbeqOftPB41lYZD%2Bi8q9YHbDjGgafEVxttSjCxhDO3aEoPDD0S6ASDj5eyO3aBiJF5h2TZZb4EqQokfdB8e8KXckEJlNf2h1%2BGoisYFsVTfj1l8jMpFFjK0MI7p7XTxdNcxhhg2VGYo2TUZ1iV9KWbUhHvqJrkicinKisIBxDMQuH3KNswnrgKPeMKg%2B0%2BZY7yocw6swbk%2FJpoMNDYIHPkkgjl9HWykSwu%2FvYOHQnmSE77krc1%2BkcWFPPaTHEc%2BhIhLwtp3O6ZUh5MC8OL3lJ8RPnxy14ib9pQQ9Z5JhqbRm7xa1p0jMWZWmbndxvUc%2FJ4iBj2TtfAgBaEZ%2B7zitOf1eA1RWHdLQxGxsaylbfAJR0w5fIP%2FFw9SBhdKouBzR8bCy9xapsvgXOuCh8XS71qQJnrIvVg%2BHqnvvExVAfy1tg3PMV94h79bCj
https://waze.com/ul?q=ביתן 10, אקספו, תל אביב
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=הכנס+השנתי+לבנייה+ירוקה+2022+%7C+רוחות+של+שינוי&dates=20220912T090000/20220912T160000&details=%3Cdiv%3Eהכנס+%27רוחות+של+שינוי%27+מביא+תפיסה+מקצועית+רב+תחומית+תוך+הצגת+העשייה+המגוונת+בארץ+ובעולם+בתחום+התכנון+והבנייה+בישראל+ובקני+מידה+שונים-+מרמת+הבניין+הבודד%2C+לשכונה%2C+למרחב+הציבורי%2C+העירוני+והמטרופוליני.%3C%2Fdiv%3E%3Cdiv%3Eהכנס+מהווה+הזדמנות+להכיר+ולקבל+השראה+מחוד+החנית+בתחום+הבנייה+הירוקה%2C+חדשנות+ופיתוח+בר+קיימא+במרחב+הבנוי+בישראל.%3C%2Fdiv%3E&location=ביתן+10%2C+אקספו%2C+תל+אביב&details=%3Cdiv%3Eהכנס+%27רוחות+של+שינוי%27+מביא+תפיסה+מקצועית+רב+תחומית+תוך+הצגת+העשייה+המגוונת+בארץ+ובעולם+בתחום+התכנון+והבנייה+בישראל+ובקני+מידה+שונים-+מרמת+הבניין+הבודד%2C+לשכונה%2C+למרחב+הציבורי%2C+העירוני+והמטרופוליני.%3C%2Fdiv%3E%3Cdiv%3Eהכנס+מהווה+הזדמנות+להכיר+ולקבל+השראה+מחוד+החנית+בתחום+הבנייה+הירוקה%2C+חדשנות+ופיתוח+בר+קיימא+במרחב+הבנוי+בישראל.%3C%2Fdiv%3E
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=הכנס+השנתי+לבנייה+ירוקה+2022+%7C+רוחות+של+שינוי&DUR=0700&DESC=%3Cdiv%3Eהכנס+%27רוחות+של+שינוי%27+מביא+תפיסה+מקצועית+רב+תחומית+תוך+הצגת+העשייה+המגוונת+בארץ+ובעולם+בתחום+התכנון+והבנייה+בישראל+ובקני+מידה+שונים-+מרמת+הבניין+הבודד%2C+לשכונה%2C+למרחב+הציבורי%2C+העירוני+והמטרופוליני.%3C%2Fdiv%3E%3Cdiv%3Eהכנס+מהווה+הזדמנות+להכיר+ולקבל+השראה+מחוד+החנית+בתחום+הבנייה+הירוקה%2C+חדשנות+ופיתוח+בר+קיימא+במרחב+הבנוי+בישראל.%3C%2Fdiv%3E&in_loc=ביתן+10%2C+אקספו%2C+תל+אביב&st=20220912T090000&et=20220912T160000
https://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=CHaFYzNwBKI8DBDnTAfO7wRLVURvPqi%2FhqY6obdH3xwzq%2FJEWymqnYQOspGJsT34hZ1YGvH6VTzgzmkT5xSBpFICejf9UbRGvKHBFDy8Z7QVj8T2SDz43%2BCtXIdnLFLVdsnTtGu8GwqxE1zdH9%2FUGFPyY5nbfc%2B0rplvjYVlxRLWNPPStKdE8BJD7T3jYDkOw%2F8BoOkBUSz944tcHhWAoQk%2F1rPUc%2BBn5cBawBXHUR9Dzi2AS4WuF%2FEJmp3iCljwnW%2FNPPs%2FOdrddSZGG2dG4M%2Fbn2wdT%2FTMOEq6PVJg2vm3JjTlS7LWbat9lHx5KNCbj%2BGQwYwwE7kxAAaSio%2FuN4638ifAlMCgHbRD11gLUf%2BranziK436zKOQI9jv87%2BQxaQz715%2BuDxJolbPzTmN9w5KM6zDdsIkFfGmqEt9XHsgjEBB60f%2FdX89kb9EXyOEWHwSkwGEgdxS%2FPcQXyQsElnshXwAP5Gq1%2FgzoNi8SC8SoZuYxtonMFg1WZHz6vgoOaKj93yrtD3vEC1%2Bi41Cm83J6TYNrKFTjnZVNVz4Tav5EdxIWf48jlYari1dpxkFJQVNaYdUjuGWKh%2BI8PtvJUw%3D%3D
https://waze.com/ul?q=מוזיאון המדע בירושלים
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=כנס+קיימות+וקהילה+-+איך+רשות%2C+אקטיביזם+ויזמות+פועלים+יחד+בהתמודדות+עם+משבר+האקלים%3F&dates=20220914T090000/20220914T153000&details=%3Cdiv%3Eכנס+קיימות+וקהילה+הוא+כנס+ארצי+המביא+את+חזית+הידע+והעשייה+בתחום+הקיימות+והקהילה+מהארץ+ומהעולם.+ייחודיות+הכנס+היא+בשותפות+רב+מגזרית%2C+והינו+מתקיים+זו+השנה+השישית%2C+בהובלת+עיריית+ירושלים%2C+מרכז+השל+לקיימות+ו%27האביטוס%27+ההאב+לקיימות+עירונית+של+הגן+הבוטני.%26nbsp%3B%3C%2Fdiv%3E&location=מוזיאון+המדע+בירושלים&details=%3Cdiv%3Eכנס+קיימות+וקהילה+הוא+כנס+ארצי+המביא+את+חזית+הידע+והעשייה+בתחום+הקיימות+והקהילה+מהארץ+ומהעולם.+ייחודיות+הכנס+היא+בשותפות+רב+מגזרית%2C+והינו+מתקיים+זו+השנה+השישית%2C+בהובלת+עיריית+ירושלים%2C+מרכז+השל+לקיימות+ו%27האביטוס%27+ההאב+לקיימות+עירונית+של+הגן+הבוטני.%26nbsp%3B%3C%2Fdiv%3E
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=כנס+קיימות+וקהילה+-+איך+רשות%2C+אקטיביזם+ויזמות+פועלים+יחד+בהתמודדות+עם+משבר+האקלים%3F&DUR=0630&DESC=%3Cdiv%3Eכנס+קיימות+וקהילה+הוא+כנס+ארצי+המביא+את+חזית+הידע+והעשייה+בתחום+הקיימות+והקהילה+מהארץ+ומהעולם.+ייחודיות+הכנס+היא+בשותפות+רב+מגזרית%2C+והינו+מתקיים+זו+השנה+השישית%2C+בהובלת+עיריית+ירושלים%2C+מרכז+השל+לקיימות+ו%27האביטוס%27+ההאב+לקיימות+עירונית+של+הגן+הבוטני.%26nbsp%3B%3C%2Fdiv%3E&in_loc=מוזיאון+המדע+בירושלים&st=20220914T090000&et=20220914T153000
https://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=Ch2%2BoBCHO63B9QdBVabmsExLVURvPqi%2FhsicS2QZ6QmMArg%2BYOW6YOSc4Ts81txEe5VZfYddmG4Q7QFCOUvDz7FAHix5dKAEMiPoChkPGofwf3xiu%2F8lTfpzP%2F1dTJsNJzltV5zrpaagyuXHG4h80ccWXPtVtgZCDYTWlXtypfQCwGyzGuXeX504PFI5L%2FBVN%2BQAWKI%2FFRZIg4lmY40vczmv1%2BO9gZk2gN8dAQlFVzVJObrnPE4hUWTXOAC%2FcXD9P7GdV8Uv1e5zN%2FbSf59zD2npaCBCiYvZG%2FFWC4Dhh%2FwC4U%2F00drgMq5jauTNBXjJ0pXxA7qwwkDJ8ZLTZl5%2FJ2sbyGZvZ8N25Rgez3w8KEwuecuSdtegP6tAyizxVg1Ecffao5xZnV5dV%2BMU2AjOVPAM5HgUZ0y%2FrT4lWtD5pRr25bajywleRToea3lZUI%2Fm4a4gCYL2vUUpMZHtaxh29km8uPhKOUzpWvx22ANvBci%2BN22rvOelzwhqSAQacUvBr8ldoMxPUoJxXrEoc28fo4K%2Fs9BVW1ADCc1rgcH8LSvXI0cPmBxHKqwn1YHz9nro%2B


פול גז בניוטרל
מדוע החליטה ממשלת ישראל להמר על הגז בכל מחיר ומי
מנסה להסתיר מאיתנו את המחיר הסביבתי הכבד שכולנו

עלולים לשלם על זה?   
לצפייה בתחקרי החל מהדקה 7:06 ב כאן 11

לצפייה בתחקיר

לקריאה

רוחות של שינוי: מדעי הרוח והחברה חוקרים את
משבר האקלים

הגיליון השני של כתב העת קריאות ישראליות עם הנושא הסביבתי הבוער.
דומה שאין מתאים מנושא זה להציע נקודת מבט חדשה ומקורית לקריאה
של המקום הישראלי ולדון בסוגיה בוערת שיש לה השלכות משמעותיות

עליו.

לקריאה

דו"ח מצב הטבע 2022  כרך מגמות ואיומים
דו"ח מצב הטבע מרכז ומציג מידע מרחבי ועיתי על איומים למערכות האקולוגיות ועל

תהליכים משמעותיים המשפיעים עליהן ועל המגוון הביולוגי. מטרת הדו"חות היא
להוות בסיס מדעי לגיבוש ממשקים לניהול מושכל וברקיימא של שטחים פתוחים ושל

המגוון הביולוגי בישראל. כרך מגמות ואיומים (2022) מציג את המצב הקיים ואת
השינויים שחלו בעשורים האחרונים במספר תחומים נבחרים בנושא השפעת האדם

על הטבע בישראל. 

לקריאה

אנחנו לא יכולים לעצור את פוטין, אבל יכולנו
למנוע עלייה חדה במחיר החשמל

"מחיר החשמל עולה על רקע המשבר העולמי, אבל בתכנון נכון של
משק האנרגיה היינו יכולים למתן מאוד את עליות המחירים. למשל

לסגור סוף סוף את התחנות הפחמיות המזהמות או להתחיל לנצל את
הקרקעות המיועדות לשדות סולאריים."

מאמר ב המקום הכי חם בגיהנום, מאת יוני ספיר

לקריאה

משבר האקלים הוא פוליטי – ואלו חדשות טובות
"פעילי סביבה, במקום לומר "דאגה לסביבה זה שמאל", דברו על אינטרסים

משותפים מימין ומשמאל נגד בעלי ההון ועסקו בחיבור בין האקלימי
לחברתי. הפכו את האקלים לנושא שהמערכת הפוליטית לא יכולה להתעלם

ממנו. קחו דוגמא מארה"ב, כי רק לפוליטיקאים יש כוח להניע שינוי"
מאמר ב המקום הכי חם בגיהנום, מאת איתמר אבנרי

למילוי הסקר

סקר 15 דקות על רפורמת ״דרך שווה״ יצא
לדרך!

החודש הראשון לרפורמת התעריפים החדשה מאחורינו. 15 דקות, ארגון
צרכני התחבורה הציבורית בישראל, רוצים לשמוע איך עבר עליכם.ן
החודש. נשמח שתענו על שאלון קצרצר שישפוך אור על מה שקורה

בשטח.

לפרטים נוספים

מורים למען האקלים
לכבוד פתיחת שנת הלימודים החדשה (שגם זו סוג

של הצלחה) ולכבוד תוכנית החינוך האקלימית
שהושקה בחודשים האחרונים, אנחנו רוצים להציג

את הארגון שמייצג את חזית המערכה של עולם החינוך:

מורים למען האקלים היא תנועה הפועלת בקרב מורים,
תלמידים, הורים והציבור הרחב בישראל, למען העלאת

המודעות למשבר האקלים ולצורך הדחוף בבלימתו.
התנועה מחנכת ומובילה לידע, העצמה ופעולה, במטרה
ליצור שינוי משמעותי באורחות החיים ושינוי המדיניות

הציבורית והחינוכית למען עתיד בר קיימא.

רוצים להופיע בידיעון הבא?  מוזמנים לספר לנו על
ההצלחה שלכם

לפרטים נוספיםהוספה ליומן:

מוצאישבת הארץ – יום חווייתי בעקבות השמיטה
מיקום: עין כרם, ירושלים

15:00 08:30  סיום: 04/09/2022 התחלה: 04/09/2022

רגע לפני צאת השמיטה, מרכז "עם אדם" מזמינים אתכם/ן ליום פעילות
חווייתי שיכלול – סיור ליקוט, שיח שמיטה, ומפגש עם יוזמות המבקשות

לחדש את השמיטה בדרכים מותאמות לחיינו היום.  אז אם אתם/ן רוצים/ות
להקדיש עוד רגע לשנת השמיטה – ללקט, ללמוד, ליהנות ולחשוב יחד איך

אפשר למשוך חוט מהשמיטה אל תוך 6 שנות המעשה – מוזמנים/ות
להצטרף. 

להרשמה

Horizon Europe
יש לך מיזם? עסק? מחקר? או אפילו עמותה? אולי
Horizon Europe באפשרותך ליהנות ממענק של

יום רביעי ה 7/9, 17:00, און ליין. תכנית הורייזן אירופה הינה
התכנית הגדולה ביותר בעולם לקידום מדע וחדשנות, המקדמת
שיתוף פעולה מדעי ותעשייתי  ומעניקה מענקים מתקציב של כ
95.5 מיליארד אירו ל 7 שנים הקרובות. יזמים ישראלים רשמו

הצלחות רבות בקבלת מענקים ויצירת שותפויות בינלאומיות. איך
עושים את זה??? 

לפרטים נוספיםהוספה ליומן:

הכנס השנתי לבנייה ירוקה 2022 | רוחות של שינוי
מיקום: ביתן 10, אקספו, תל אביב

16:00 09:00  סיום: 12/09/2022 התחלה: 12/09/2022

הכנס 'רוחות של שינוי' מביא תפיסה מקצועית רב תחומית תוך הצגת
העשייה המגוונת בארץ ובעולם בתחום התכנון והבנייה בישראל ובקני מידה

שונים מרמת הבניין הבודד, לשכונה, למרחב הציבורי, העירוני
והמטרופוליני.

הכנס מהווה הזדמנות להכיר ולקבל השראה מחוד החנית בתחום הבנייה
הירוקה, חדשנות ופיתוח בר קיימא במרחב הבנוי בישראל.

לפרטים נוספים

הכרות עם פרויקט הסימביוזה התעשייתית
יום שלישי ה13/9, 16:00, און ליין. ישנו פרויקט מהפכני בישראל
שכדאי שתכירו! פרויקט הסימביוזה התעשייתית הינו פרויקט לאומי בו

משדכים בין ארגונים כך שפסולת של ארגון אחד הופכת משאב עבור ארגון
אחר. כך ניתן לחסוך בכסף וגם לצמצם את הפגיעה הנובעת מהטמנת

פסולת! בואו לשמוע ולהכיר!

לפרטים נוספיםהוספה ליומן:

כנס קיימות וקהילה  איך רשות, אקטיביזם ויזמות
פועלים יחד בהתמודדות עם משבר האקלים?

מיקום: מוזיאון המדע בירושלים
15:30 09:00  סיום: 14/09/2022 התחלה: 14/09/2022

כנס קיימות וקהילה הוא כנס ארצי המביא את חזית הידע והעשייה בתחום
הקיימות והקהילה מהארץ ומהעולם. ייחודיות הכנס היא בשותפות רב

מגזרית, והינו מתקיים זו השנה השישית, בהובלת עיריית ירושלים, מרכז
השל לקיימות ו'האביטוס' ההאב לקיימות עירונית של הגן הבוטני. 

לפרטים נוספים

הכשרת מובילי/ות אקלים בהייטק
קורס מובלי/ות אקלים בהייטק, מכללת אפקה להנדסה  מחזור 2

Climate & "נפתח ב 7/9  מסלול "מובילי/ות אקלים בהייטק
 Sustainability Specialist יעסוק בדרכים בהן ניתן לרתום את

הטכנולוגיה לטובת פתרונות מעשיים לבעיות סביבה, יסקור יוזמות עסקיות
מרתקות ואת חזית המחקר להתמודדות עם שינויי האקלים באמצעות כלים

. טכנולוגיים.

לפרטים נוספים

PDC קורס תכנון פרמקלצ׳ר
פרמקלצ’ר היא שיטת תכנון מעשית הדוגלת ביישום עקרונות

אקולוגים בבית, בגינה, בבוסתן, בקריירה ובכול מקום בו תרצו
ליצור שפע. 

השיטה משלבת ידע קדום עם תפיסה עכשווית שיוצרת יחד
תרבות בת קיימא. השיטה דוגלת במינימום מאמץ ומקסימום

תפוקה, במטרה לחסוך זמן, כסף וכוח אדם. הקורס נותן כלים איך
לחיות חיים טובים ואקולוגיים בעיר ובכפר, ומקנה יסודות בתכנון
ועיצוב מערכות מקיימות במעגלי החיים השונים בבית, בגינה,
בעבודה ובשכונה. בתקופה הקרובה נפתחים קורסים ברחבי

הארץ!!!! 

רשימה ירוקה מאוד  כשהקיץ מפנה את העורף

ניוזלטר  ספטמבר 2022

"לעיתים מחרידה אותי המחשבה כי אנחנו טפילים בתוך ישות אחרת שאת ממדיה אין אנו יודעים. ייתכן
שכדור הארץ כולו הוא תא אחד מתוך מיליארדי תאים בגופו של יצור חי עצום. אנחנו מנצלים את משאבי

הטבע שבו לצרכינו בלי לתת תמורה ובלי להיות מודעים לתוצאות. בהתנהגותנו הכוחנית וחסרת
ההתחשבות אנו מכחידים מינים רבים של יצורים חיים, ופוערים פער במרקם העדין המקשר ביניהם.
בגאוותנו העצמית כי "מותר האדם", נדמה לנו כי הכל מותר. אם אכן כך הם פני הדברים, יש לקוות

שאותה ישות קוסמית תצליח להגן על עצמה ולרפא את עצמה מעונשנו."
"יתרון מדומה" / פרייה הרט

החודש האחרון שהיווה את שיאו של הקיץ, השאיר אותנו חסרי מילים. הנהרות המתייבשים והבצורות הקשה
באירופה הראו לנו את עוצמתן. פקיסטן טובעת בשטפונת (תמונות בהמשך). אנחנו יכולים רק להמשיך לפעול
ולהאמין שהמרקם העדין לא יפרם לחלוטין ואותה יישות קוסמית מרהיבה שאנו חיים בזכותה תדע לקחת אותה,

ואותנו יחד איתה, לחוף מבטחים.

שולחים תפילה לנפגעים באסונות ברחבי העולם.... 

צוות חיים וסביבה 

הרחבת אופקים

עושים מעשה!

עמותת ונטעת מזמינה אתכם לקחת חלק!

להכיר את התנועה דרך ההצלחות

לאינדקס הארגונים המלא

טעימה קטנה מאירועים קרובים...

ללוח האירועים המלא

קורסים והכשרות

ללוח האירועים המלא

            

הרשמה לקבלת ניוזלטר "חיים וסביבה"

https://youtu.be/mHR8PVe8uno
https://www.kriot.co.il/?utm_source=activetrail&utm_medium=email&utm_campaign=heschel%40heschel.org.il
https://www.kriot.co.il/?utm_source=activetrail&utm_medium=email&utm_campaign=heschel%40heschel.org.il
https://www.kriot.co.il/?utm_source=activetrail&utm_medium=email&utm_campaign=heschel%40heschel.org.il
https://hamaarag.org.il/report/דוח-מצב-הטבע-2022/
https://hamaarag.org.il/report/דוח-מצב-הטבע-2022/
https://hamaarag.org.il/report/דוח-מצב-הטבע-2022/
https://www.ha-makom.co.il/post-yoni-price-up/
https://www.ha-makom.co.il/post-yoni-price-up/
https://www.zavit.org.il/
https://www.ha-makom.co.il/
https://www.ha-makom.co.il/post-yoni-price-up/
https://www.ha-makom.co.il/post-itamar-climet-2/
https://www.ha-makom.co.il/post-itamar-climet-2/
https://www.zavit.org.il/
https://www.ha-makom.co.il/
https://www.ha-makom.co.il/post-itamar-climet-2/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTR2Hi86Biz_il2B0cAs9AHIYuXTVBtUkUxVW7obXKLhwnjQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTR2Hi86Biz_il2B0cAs9AHIYuXTVBtUkUxVW7obXKLhwnjQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTR2Hi86Biz_il2B0cAs9AHIYuXTVBtUkUxVW7obXKLhwnjQ/viewform
https://venatata.org/בואו-לקחת-חלק/#garden


פול גז בניוטרל
מדוע החליטה ממשלת ישראל להמר על הגז בכל מחיר ומי
מנסה להסתיר מאיתנו את המחיר הסביבתי הכבד שכולנו

עלולים לשלם על זה?   
לצפייה בתחקרי החל מהדקה 7:06 ב כאן 11

לצפייה בתחקיר

לקריאה

רוחות של שינוי: מדעי הרוח והחברה חוקרים את
משבר האקלים

הגיליון השני של כתב העת קריאות ישראליות עם הנושא הסביבתי הבוער.
דומה שאין מתאים מנושא זה להציע נקודת מבט חדשה ומקורית לקריאה
של המקום הישראלי ולדון בסוגיה בוערת שיש לה השלכות משמעותיות

עליו.

לקריאה

דו"ח מצב הטבע 2022  כרך מגמות ואיומים
דו"ח מצב הטבע מרכז ומציג מידע מרחבי ועיתי על איומים למערכות האקולוגיות ועל

תהליכים משמעותיים המשפיעים עליהן ועל המגוון הביולוגי. מטרת הדו"חות היא
להוות בסיס מדעי לגיבוש ממשקים לניהול מושכל וברקיימא של שטחים פתוחים ושל

המגוון הביולוגי בישראל. כרך מגמות ואיומים (2022) מציג את המצב הקיים ואת
השינויים שחלו בעשורים האחרונים במספר תחומים נבחרים בנושא השפעת האדם

על הטבע בישראל. 

לקריאה

אנחנו לא יכולים לעצור את פוטין, אבל יכולנו
למנוע עלייה חדה במחיר החשמל

"מחיר החשמל עולה על רקע המשבר העולמי, אבל בתכנון נכון של
משק האנרגיה היינו יכולים למתן מאוד את עליות המחירים. למשל

לסגור סוף סוף את התחנות הפחמיות המזהמות או להתחיל לנצל את
הקרקעות המיועדות לשדות סולאריים."

מאמר ב המקום הכי חם בגיהנום, מאת יוני ספיר

לקריאה

משבר האקלים הוא פוליטי – ואלו חדשות טובות
"פעילי סביבה, במקום לומר "דאגה לסביבה זה שמאל", דברו על אינטרסים

משותפים מימין ומשמאל נגד בעלי ההון ועסקו בחיבור בין האקלימי
לחברתי. הפכו את האקלים לנושא שהמערכת הפוליטית לא יכולה להתעלם

ממנו. קחו דוגמא מארה"ב, כי רק לפוליטיקאים יש כוח להניע שינוי"
מאמר ב המקום הכי חם בגיהנום, מאת איתמר אבנרי

למילוי הסקר

סקר 15 דקות על רפורמת ״דרך שווה״ יצא
לדרך!

החודש הראשון לרפורמת התעריפים החדשה מאחורינו. 15 דקות, ארגון
צרכני התחבורה הציבורית בישראל, רוצים לשמוע איך עבר עליכם.ן
החודש. נשמח שתענו על שאלון קצרצר שישפוך אור על מה שקורה

בשטח.

לפרטים נוספים

מורים למען האקלים
לכבוד פתיחת שנת הלימודים החדשה (שגם זו סוג

של הצלחה) ולכבוד תוכנית החינוך האקלימית
שהושקה בחודשים האחרונים, אנחנו רוצים להציג

את הארגון שמייצג את חזית המערכה של עולם החינוך:

מורים למען האקלים היא תנועה הפועלת בקרב מורים,
תלמידים, הורים והציבור הרחב בישראל, למען העלאת

המודעות למשבר האקלים ולצורך הדחוף בבלימתו.
התנועה מחנכת ומובילה לידע, העצמה ופעולה, במטרה
ליצור שינוי משמעותי באורחות החיים ושינוי המדיניות

הציבורית והחינוכית למען עתיד בר קיימא.

רוצים להופיע בידיעון הבא?  מוזמנים לספר לנו על
ההצלחה שלכם

לפרטים נוספיםהוספה ליומן:

מוצאישבת הארץ – יום חווייתי בעקבות השמיטה
מיקום: עין כרם, ירושלים

15:00 08:30  סיום: 04/09/2022 התחלה: 04/09/2022

רגע לפני צאת השמיטה, מרכז "עם אדם" מזמינים אתכם/ן ליום פעילות
חווייתי שיכלול – סיור ליקוט, שיח שמיטה, ומפגש עם יוזמות המבקשות

לחדש את השמיטה בדרכים מותאמות לחיינו היום.  אז אם אתם/ן רוצים/ות
להקדיש עוד רגע לשנת השמיטה – ללקט, ללמוד, ליהנות ולחשוב יחד איך

אפשר למשוך חוט מהשמיטה אל תוך 6 שנות המעשה – מוזמנים/ות
להצטרף. 

להרשמה

Horizon Europe
יש לך מיזם? עסק? מחקר? או אפילו עמותה? אולי
Horizon Europe באפשרותך ליהנות ממענק של

יום רביעי ה 7/9, 17:00, און ליין. תכנית הורייזן אירופה הינה
התכנית הגדולה ביותר בעולם לקידום מדע וחדשנות, המקדמת
שיתוף פעולה מדעי ותעשייתי  ומעניקה מענקים מתקציב של כ
95.5 מיליארד אירו ל 7 שנים הקרובות. יזמים ישראלים רשמו

הצלחות רבות בקבלת מענקים ויצירת שותפויות בינלאומיות. איך
עושים את זה??? 

לפרטים נוספיםהוספה ליומן:

הכנס השנתי לבנייה ירוקה 2022 | רוחות של שינוי
מיקום: ביתן 10, אקספו, תל אביב

16:00 09:00  סיום: 12/09/2022 התחלה: 12/09/2022

הכנס 'רוחות של שינוי' מביא תפיסה מקצועית רב תחומית תוך הצגת
העשייה המגוונת בארץ ובעולם בתחום התכנון והבנייה בישראל ובקני מידה

שונים מרמת הבניין הבודד, לשכונה, למרחב הציבורי, העירוני
והמטרופוליני.

הכנס מהווה הזדמנות להכיר ולקבל השראה מחוד החנית בתחום הבנייה
הירוקה, חדשנות ופיתוח בר קיימא במרחב הבנוי בישראל.

לפרטים נוספים

הכרות עם פרויקט הסימביוזה התעשייתית
יום שלישי ה13/9, 16:00, און ליין. ישנו פרויקט מהפכני בישראל
שכדאי שתכירו! פרויקט הסימביוזה התעשייתית הינו פרויקט לאומי בו

משדכים בין ארגונים כך שפסולת של ארגון אחד הופכת משאב עבור ארגון
אחר. כך ניתן לחסוך בכסף וגם לצמצם את הפגיעה הנובעת מהטמנת

פסולת! בואו לשמוע ולהכיר!

לפרטים נוספיםהוספה ליומן:

כנס קיימות וקהילה  איך רשות, אקטיביזם ויזמות
פועלים יחד בהתמודדות עם משבר האקלים?

מיקום: מוזיאון המדע בירושלים
15:30 09:00  סיום: 14/09/2022 התחלה: 14/09/2022

כנס קיימות וקהילה הוא כנס ארצי המביא את חזית הידע והעשייה בתחום
הקיימות והקהילה מהארץ ומהעולם. ייחודיות הכנס היא בשותפות רב

מגזרית, והינו מתקיים זו השנה השישית, בהובלת עיריית ירושלים, מרכז
השל לקיימות ו'האביטוס' ההאב לקיימות עירונית של הגן הבוטני. 

לפרטים נוספים

הכשרת מובילי/ות אקלים בהייטק
קורס מובלי/ות אקלים בהייטק, מכללת אפקה להנדסה  מחזור 2

Climate & "נפתח ב 7/9  מסלול "מובילי/ות אקלים בהייטק
 Sustainability Specialist יעסוק בדרכים בהן ניתן לרתום את

הטכנולוגיה לטובת פתרונות מעשיים לבעיות סביבה, יסקור יוזמות עסקיות
מרתקות ואת חזית המחקר להתמודדות עם שינויי האקלים באמצעות כלים

. טכנולוגיים.

לפרטים נוספים

PDC קורס תכנון פרמקלצ׳ר
פרמקלצ’ר היא שיטת תכנון מעשית הדוגלת ביישום עקרונות

אקולוגים בבית, בגינה, בבוסתן, בקריירה ובכול מקום בו תרצו
ליצור שפע. 

השיטה משלבת ידע קדום עם תפיסה עכשווית שיוצרת יחד
תרבות בת קיימא. השיטה דוגלת במינימום מאמץ ומקסימום

תפוקה, במטרה לחסוך זמן, כסף וכוח אדם. הקורס נותן כלים איך
לחיות חיים טובים ואקולוגיים בעיר ובכפר, ומקנה יסודות בתכנון
ועיצוב מערכות מקיימות במעגלי החיים השונים בבית, בגינה,
בעבודה ובשכונה. בתקופה הקרובה נפתחים קורסים ברחבי

הארץ!!!! 

רשימה ירוקה מאוד  כשהקיץ מפנה את העורף

ניוזלטר  ספטמבר 2022

"לעיתים מחרידה אותי המחשבה כי אנחנו טפילים בתוך ישות אחרת שאת ממדיה אין אנו יודעים. ייתכן
שכדור הארץ כולו הוא תא אחד מתוך מיליארדי תאים בגופו של יצור חי עצום. אנחנו מנצלים את משאבי

הטבע שבו לצרכינו בלי לתת תמורה ובלי להיות מודעים לתוצאות. בהתנהגותנו הכוחנית וחסרת
ההתחשבות אנו מכחידים מינים רבים של יצורים חיים, ופוערים פער במרקם העדין המקשר ביניהם.
בגאוותנו העצמית כי "מותר האדם", נדמה לנו כי הכל מותר. אם אכן כך הם פני הדברים, יש לקוות

שאותה ישות קוסמית תצליח להגן על עצמה ולרפא את עצמה מעונשנו."
"יתרון מדומה" / פרייה הרט

החודש האחרון שהיווה את שיאו של הקיץ, השאיר אותנו חסרי מילים. הנהרות המתייבשים והבצורות הקשה
באירופה הראו לנו את עוצמתן. פקיסטן טובעת בשטפונת (תמונות בהמשך). אנחנו יכולים רק להמשיך לפעול
ולהאמין שהמרקם העדין לא יפרם לחלוטין ואותה יישות קוסמית מרהיבה שאנו חיים בזכותה תדע לקחת אותה,

ואותנו יחד איתה, לחוף מבטחים.

שולחים תפילה לנפגעים באסונות ברחבי העולם.... 

צוות חיים וסביבה 

הרחבת אופקים

עושים מעשה!

עמותת ונטעת מזמינה אתכם לקחת חלק!

להכיר את התנועה דרך ההצלחות

לאינדקס הארגונים המלא

טעימה קטנה מאירועים קרובים...

ללוח האירועים המלא

קורסים והכשרות

ללוח האירועים המלא

            

הרשמה לקבלת ניוזלטר "חיים וסביבה"

https://venatata.org/בואו-לקחת-חלק/#garden
https://teachersforclimate.org.il/
https://teachersforclimate.org.il/
https://teachersforclimate.org.il/
https://www.sviva.net/organization/
https://www.facebook.com/events/574931040890997?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D
https://maps.google.com/maps?q=עין+כרם%2C+ירושלים&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://tak.co.il/new/?t=D32


פול גז בניוטרל
מדוע החליטה ממשלת ישראל להמר על הגז בכל מחיר ומי
מנסה להסתיר מאיתנו את המחיר הסביבתי הכבד שכולנו

עלולים לשלם על זה?   
לצפייה בתחקרי החל מהדקה 7:06 ב כאן 11

לצפייה בתחקיר

לקריאה

רוחות של שינוי: מדעי הרוח והחברה חוקרים את
משבר האקלים

הגיליון השני של כתב העת קריאות ישראליות עם הנושא הסביבתי הבוער.
דומה שאין מתאים מנושא זה להציע נקודת מבט חדשה ומקורית לקריאה
של המקום הישראלי ולדון בסוגיה בוערת שיש לה השלכות משמעותיות

עליו.

לקריאה

דו"ח מצב הטבע 2022  כרך מגמות ואיומים
דו"ח מצב הטבע מרכז ומציג מידע מרחבי ועיתי על איומים למערכות האקולוגיות ועל

תהליכים משמעותיים המשפיעים עליהן ועל המגוון הביולוגי. מטרת הדו"חות היא
להוות בסיס מדעי לגיבוש ממשקים לניהול מושכל וברקיימא של שטחים פתוחים ושל

המגוון הביולוגי בישראל. כרך מגמות ואיומים (2022) מציג את המצב הקיים ואת
השינויים שחלו בעשורים האחרונים במספר תחומים נבחרים בנושא השפעת האדם

על הטבע בישראל. 

לקריאה

אנחנו לא יכולים לעצור את פוטין, אבל יכולנו
למנוע עלייה חדה במחיר החשמל

"מחיר החשמל עולה על רקע המשבר העולמי, אבל בתכנון נכון של
משק האנרגיה היינו יכולים למתן מאוד את עליות המחירים. למשל

לסגור סוף סוף את התחנות הפחמיות המזהמות או להתחיל לנצל את
הקרקעות המיועדות לשדות סולאריים."

מאמר ב המקום הכי חם בגיהנום, מאת יוני ספיר

לקריאה

משבר האקלים הוא פוליטי – ואלו חדשות טובות
"פעילי סביבה, במקום לומר "דאגה לסביבה זה שמאל", דברו על אינטרסים

משותפים מימין ומשמאל נגד בעלי ההון ועסקו בחיבור בין האקלימי
לחברתי. הפכו את האקלים לנושא שהמערכת הפוליטית לא יכולה להתעלם

ממנו. קחו דוגמא מארה"ב, כי רק לפוליטיקאים יש כוח להניע שינוי"
מאמר ב המקום הכי חם בגיהנום, מאת איתמר אבנרי

למילוי הסקר

סקר 15 דקות על רפורמת ״דרך שווה״ יצא
לדרך!

החודש הראשון לרפורמת התעריפים החדשה מאחורינו. 15 דקות, ארגון
צרכני התחבורה הציבורית בישראל, רוצים לשמוע איך עבר עליכם.ן
החודש. נשמח שתענו על שאלון קצרצר שישפוך אור על מה שקורה

בשטח.

לפרטים נוספים

מורים למען האקלים
לכבוד פתיחת שנת הלימודים החדשה (שגם זו סוג

של הצלחה) ולכבוד תוכנית החינוך האקלימית
שהושקה בחודשים האחרונים, אנחנו רוצים להציג

את הארגון שמייצג את חזית המערכה של עולם החינוך:

מורים למען האקלים היא תנועה הפועלת בקרב מורים,
תלמידים, הורים והציבור הרחב בישראל, למען העלאת

המודעות למשבר האקלים ולצורך הדחוף בבלימתו.
התנועה מחנכת ומובילה לידע, העצמה ופעולה, במטרה
ליצור שינוי משמעותי באורחות החיים ושינוי המדיניות

הציבורית והחינוכית למען עתיד בר קיימא.

רוצים להופיע בידיעון הבא?  מוזמנים לספר לנו על
ההצלחה שלכם

לפרטים נוספיםהוספה ליומן:

מוצאישבת הארץ – יום חווייתי בעקבות השמיטה
מיקום: עין כרם, ירושלים

15:00 08:30  סיום: 04/09/2022 התחלה: 04/09/2022

רגע לפני צאת השמיטה, מרכז "עם אדם" מזמינים אתכם/ן ליום פעילות
חווייתי שיכלול – סיור ליקוט, שיח שמיטה, ומפגש עם יוזמות המבקשות

לחדש את השמיטה בדרכים מותאמות לחיינו היום.  אז אם אתם/ן רוצים/ות
להקדיש עוד רגע לשנת השמיטה – ללקט, ללמוד, ליהנות ולחשוב יחד איך

אפשר למשוך חוט מהשמיטה אל תוך 6 שנות המעשה – מוזמנים/ות
להצטרף. 

להרשמה

Horizon Europe
יש לך מיזם? עסק? מחקר? או אפילו עמותה? אולי
Horizon Europe באפשרותך ליהנות ממענק של

יום רביעי ה 7/9, 17:00, און ליין. תכנית הורייזן אירופה הינה
התכנית הגדולה ביותר בעולם לקידום מדע וחדשנות, המקדמת
שיתוף פעולה מדעי ותעשייתי  ומעניקה מענקים מתקציב של כ
95.5 מיליארד אירו ל 7 שנים הקרובות. יזמים ישראלים רשמו

הצלחות רבות בקבלת מענקים ויצירת שותפויות בינלאומיות. איך
עושים את זה??? 

לפרטים נוספיםהוספה ליומן:

הכנס השנתי לבנייה ירוקה 2022 | רוחות של שינוי
מיקום: ביתן 10, אקספו, תל אביב

16:00 09:00  סיום: 12/09/2022 התחלה: 12/09/2022

הכנס 'רוחות של שינוי' מביא תפיסה מקצועית רב תחומית תוך הצגת
העשייה המגוונת בארץ ובעולם בתחום התכנון והבנייה בישראל ובקני מידה

שונים מרמת הבניין הבודד, לשכונה, למרחב הציבורי, העירוני
והמטרופוליני.

הכנס מהווה הזדמנות להכיר ולקבל השראה מחוד החנית בתחום הבנייה
הירוקה, חדשנות ופיתוח בר קיימא במרחב הבנוי בישראל.

לפרטים נוספים

הכרות עם פרויקט הסימביוזה התעשייתית
יום שלישי ה13/9, 16:00, און ליין. ישנו פרויקט מהפכני בישראל
שכדאי שתכירו! פרויקט הסימביוזה התעשייתית הינו פרויקט לאומי בו

משדכים בין ארגונים כך שפסולת של ארגון אחד הופכת משאב עבור ארגון
אחר. כך ניתן לחסוך בכסף וגם לצמצם את הפגיעה הנובעת מהטמנת

פסולת! בואו לשמוע ולהכיר!

לפרטים נוספיםהוספה ליומן:

כנס קיימות וקהילה  איך רשות, אקטיביזם ויזמות
פועלים יחד בהתמודדות עם משבר האקלים?

מיקום: מוזיאון המדע בירושלים
15:30 09:00  סיום: 14/09/2022 התחלה: 14/09/2022

כנס קיימות וקהילה הוא כנס ארצי המביא את חזית הידע והעשייה בתחום
הקיימות והקהילה מהארץ ומהעולם. ייחודיות הכנס היא בשותפות רב

מגזרית, והינו מתקיים זו השנה השישית, בהובלת עיריית ירושלים, מרכז
השל לקיימות ו'האביטוס' ההאב לקיימות עירונית של הגן הבוטני. 

לפרטים נוספים

הכשרת מובילי/ות אקלים בהייטק
קורס מובלי/ות אקלים בהייטק, מכללת אפקה להנדסה  מחזור 2

Climate & "נפתח ב 7/9  מסלול "מובילי/ות אקלים בהייטק
 Sustainability Specialist יעסוק בדרכים בהן ניתן לרתום את

הטכנולוגיה לטובת פתרונות מעשיים לבעיות סביבה, יסקור יוזמות עסקיות
מרתקות ואת חזית המחקר להתמודדות עם שינויי האקלים באמצעות כלים

. טכנולוגיים.

לפרטים נוספים

PDC קורס תכנון פרמקלצ׳ר
פרמקלצ’ר היא שיטת תכנון מעשית הדוגלת ביישום עקרונות

אקולוגים בבית, בגינה, בבוסתן, בקריירה ובכול מקום בו תרצו
ליצור שפע. 

השיטה משלבת ידע קדום עם תפיסה עכשווית שיוצרת יחד
תרבות בת קיימא. השיטה דוגלת במינימום מאמץ ומקסימום

תפוקה, במטרה לחסוך זמן, כסף וכוח אדם. הקורס נותן כלים איך
לחיות חיים טובים ואקולוגיים בעיר ובכפר, ומקנה יסודות בתכנון
ועיצוב מערכות מקיימות במעגלי החיים השונים בבית, בגינה,
בעבודה ובשכונה. בתקופה הקרובה נפתחים קורסים ברחבי

הארץ!!!! 

רשימה ירוקה מאוד  כשהקיץ מפנה את העורף

ניוזלטר  ספטמבר 2022

"לעיתים מחרידה אותי המחשבה כי אנחנו טפילים בתוך ישות אחרת שאת ממדיה אין אנו יודעים. ייתכן
שכדור הארץ כולו הוא תא אחד מתוך מיליארדי תאים בגופו של יצור חי עצום. אנחנו מנצלים את משאבי

הטבע שבו לצרכינו בלי לתת תמורה ובלי להיות מודעים לתוצאות. בהתנהגותנו הכוחנית וחסרת
ההתחשבות אנו מכחידים מינים רבים של יצורים חיים, ופוערים פער במרקם העדין המקשר ביניהם.
בגאוותנו העצמית כי "מותר האדם", נדמה לנו כי הכל מותר. אם אכן כך הם פני הדברים, יש לקוות

שאותה ישות קוסמית תצליח להגן על עצמה ולרפא את עצמה מעונשנו."
"יתרון מדומה" / פרייה הרט

החודש האחרון שהיווה את שיאו של הקיץ, השאיר אותנו חסרי מילים. הנהרות המתייבשים והבצורות הקשה
באירופה הראו לנו את עוצמתן. פקיסטן טובעת בשטפונת (תמונות בהמשך). אנחנו יכולים רק להמשיך לפעול
ולהאמין שהמרקם העדין לא יפרם לחלוטין ואותה יישות קוסמית מרהיבה שאנו חיים בזכותה תדע לקחת אותה,

ואותנו יחד איתה, לחוף מבטחים.

שולחים תפילה לנפגעים באסונות ברחבי העולם.... 

צוות חיים וסביבה 

הרחבת אופקים

עושים מעשה!

עמותת ונטעת מזמינה אתכם לקחת חלק!

להכיר את התנועה דרך ההצלחות

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=עין+כרם%2C+ירושלים&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://maps.google.com/maps?q=עין+כרם%2C+ירושלים&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=מוצאי-שבת+הארץ+–+יום+חווייתי+בעקבות+השמיטה&dates=20220904T083000/20220904T150000&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%3Cspan+lang%3D%22HE%22%3Eרגע+לפני+צאת+השמיטה%2C+מרכז+%22עם+אדם%22+מזמינים+אתכם%2Fן+ליום+פעילות+חווייתי+שיכלול+–+סיור+ליקוט%2C+שיח+שמיטה%2C+ומפגש+עם+יוזמות+המבקשות+לחדש+את+השמיטה+בדרכים+מותאמות+לחיינו+היום.+%26nbsp%3Bאז+אם+אתם%2Fן+רוצים%2Fות+להקדיש+עוד+רגע+לשנת+השמיטה+–+ללקט%2C+ללמוד%2C+ליהנות+ולחשוב+יחד+איך+אפשר+למשוך+חוט+מהשמיטה+אל+תוך+6+שנות+המעשה+–+מוזמנים%2Fות+להצטרף.%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fdiv%3E&location=עין+כרם%2C+ירושלים&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%3Cspan+lang%3D%22HE%22%3Eרגע+לפני+צאת+השמיטה%2C+מרכז+%22עם+אדם%22+מזמינים+אתכם%2Fן+ליום+פעילות+חווייתי+שיכלול+–+סיור+ליקוט%2C+שיח+שמיטה%2C+ומפגש+עם+יוזמות+המבקשות+לחדש+את+השמיטה+בדרכים+מותאמות+לחיינו+היום.+%26nbsp%3Bאז+אם+אתם%2Fן+רוצים%2Fות+להקדיש+עוד+רגע+לשנת+השמיטה+–+ללקט%2C+ללמוד%2C+ליהנות+ולחשוב+יחד+איך+אפשר+למשוך+חוט+מהשמיטה+אל+תוך+6+שנות+המעשה+–+מוזמנים%2Fות+להצטרף.%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fdiv%3E
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=מוצאי-שבת+הארץ+–+יום+חווייתי+בעקבות+השמיטה&DUR=0630&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%3Cspan+lang%3D%22HE%22%3Eרגע+לפני+צאת+השמיטה%2C+מרכז+%22עם+אדם%22+מזמינים+אתכם%2Fן+ליום+פעילות+חווייתי+שיכלול+–+סיור+ליקוט%2C+שיח+שמיטה%2C+ומפגש+עם+יוזמות+המבקשות+לחדש+את+השמיטה+בדרכים+מותאמות+לחיינו+היום.+%26nbsp%3Bאז+אם+אתם%2Fן+רוצים%2Fות+להקדיש+עוד+רגע+לשנת+השמיטה+–+ללקט%2C+ללמוד%2C+ליהנות+ולחשוב+יחד+איך+אפשר+למשוך+חוט+מהשמיטה+אל+תוך+6+שנות+המעשה+–+מוזמנים%2Fות+להצטרף.%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fdiv%3E&in_loc=עין+כרם%2C+ירושלים&st=20220904T083000&et=20220904T150000
https://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=C7SlpWiIGdR3U0PqG9tCqSEGLyyqsZ6Wz6GBusLHnTg2fw3CsiDxDy6hW4IjCmaNp4sk%2FVwK%2BKZQwXY%2Btj4CxnMgaINDBBiOLQTs2yzpc1op4MzudfDf0MUD7zWOlYHPXtUxBTSB%2B2BJrwhYFtie5Ac9svyf6kDK%2FULe46ivDhdbH%2FgfZIk%2Fkwdxcdm8RKtk67C8S2zSmcbezOgyUrOFtlNEVmcmz2HpICnlfPBUsCfaboXCWQxEhvl6lrsftfDMNQswhWJGSom%2FEiUCYGrDhA5g7Rp5VO368UMD4L4N%2BbeqOftPB41lYZD%2Bi8q9YHbDjGgafEVxttSjCxhDO3aEoPDD0S6ASDj5eyO3aBiJF5h2TZZb4EqQokfdB8e8KXckEJlNf2h1%2BGoisYFsVTfj1l8jMpFFjK0MI7p7XTxdNcxhhg2VGYo2TUZ1iV9KWbUhHvqJrkicinKisIBxDMQuH3KNswnrgKPeMKg%2B0%2BZY7yocw6swbk%2FJpoMNDYIHPkkgjl9HWykSwu%2FvYOHQnmSE77krc1%2BkcWFPPaTHEc%2BhIhLwtp3O6ZUh5MC8OL3lJ8RPnxy14ib9pQQ9Z5JhqbRm7xa1p0jMWZWmbndxvUc%2FJ4iBj2TtfAgBaEZ%2B7zitOf1eA1RWHdLQxGxsaylbfAJR0w5fIP%2FFw9SBhdKouBzR8bCy9xapsvgXOuCh8XS71qQJnrIvVg%2BHqnvvExVAfy1tg3PMV94h79bCj
https://tak.co.il/new/?t=D32
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__forms.gle_JGvdCXVHbtTyqgfT9&d=DwMFaQ&c=euGZstcaTDllvimEN8b7jXrwqOf-v5A_CdpgnVfiiMM&r=1xRq-rCl3zLVP-yA2CRGSZ_KzMR7q0_y9GqCqdjQ9J4&m=QiuDoOXuQ0r6Zn4op_Ng9oxIDdwttf_AqB64VZnkrD0&s=s-XloBfx8nezRnb6QtenGmGEudwTfdChZovjE1HV7Kw&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__forms.gle_JGvdCXVHbtTyqgfT9&d=DwMFaQ&c=euGZstcaTDllvimEN8b7jXrwqOf-v5A_CdpgnVfiiMM&r=1xRq-rCl3zLVP-yA2CRGSZ_KzMR7q0_y9GqCqdjQ9J4&m=QiuDoOXuQ0r6Zn4op_Ng9oxIDdwttf_AqB64VZnkrD0&s=s-XloBfx8nezRnb6QtenGmGEudwTfdChZovjE1HV7Kw&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__forms.gle_JGvdCXVHbtTyqgfT9&d=DwMFaQ&c=euGZstcaTDllvimEN8b7jXrwqOf-v5A_CdpgnVfiiMM&r=1xRq-rCl3zLVP-yA2CRGSZ_KzMR7q0_y9GqCqdjQ9J4&m=QiuDoOXuQ0r6Zn4op_Ng9oxIDdwttf_AqB64VZnkrD0&s=s-XloBfx8nezRnb6QtenGmGEudwTfdChZovjE1HV7Kw&e=
https://maps.google.com/maps?q=ביתן+10%2C+אקספו%2C+תל+אביב&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://maps.google.com/maps?q=ביתן+10%2C+אקספו%2C+תל+אביב&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://ilgbc.org/conference/
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=הכנס+השנתי+לבנייה+ירוקה+2022+%7C+רוחות+של+שינוי&dates=20220912T090000/20220912T160000&details=%3Cdiv%3Eהכנס+%27רוחות+של+שינוי%27+מביא+תפיסה+מקצועית+רב+תחומית+תוך+הצגת+העשייה+המגוונת+בארץ+ובעולם+בתחום+התכנון+והבנייה+בישראל+ובקני+מידה+שונים-+מרמת+הבניין+הבודד%2C+לשכונה%2C+למרחב+הציבורי%2C+העירוני+והמטרופוליני.%3C%2Fdiv%3E%3Cdiv%3Eהכנס+מהווה+הזדמנות+להכיר+ולקבל+השראה+מחוד+החנית+בתחום+הבנייה+הירוקה%2C+חדשנות+ופיתוח+בר+קיימא+במרחב+הבנוי+בישראל.%3C%2Fdiv%3E&location=ביתן+10%2C+אקספו%2C+תל+אביב&details=%3Cdiv%3Eהכנס+%27רוחות+של+שינוי%27+מביא+תפיסה+מקצועית+רב+תחומית+תוך+הצגת+העשייה+המגוונת+בארץ+ובעולם+בתחום+התכנון+והבנייה+בישראל+ובקני+מידה+שונים-+מרמת+הבניין+הבודד%2C+לשכונה%2C+למרחב+הציבורי%2C+העירוני+והמטרופוליני.%3C%2Fdiv%3E%3Cdiv%3Eהכנס+מהווה+הזדמנות+להכיר+ולקבל+השראה+מחוד+החנית+בתחום+הבנייה+הירוקה%2C+חדשנות+ופיתוח+בר+קיימא+במרחב+הבנוי+בישראל.%3C%2Fdiv%3E
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=הכנס+השנתי+לבנייה+ירוקה+2022+%7C+רוחות+של+שינוי&DUR=0700&DESC=%3Cdiv%3Eהכנס+%27רוחות+של+שינוי%27+מביא+תפיסה+מקצועית+רב+תחומית+תוך+הצגת+העשייה+המגוונת+בארץ+ובעולם+בתחום+התכנון+והבנייה+בישראל+ובקני+מידה+שונים-+מרמת+הבניין+הבודד%2C+לשכונה%2C+למרחב+הציבורי%2C+העירוני+והמטרופוליני.%3C%2Fdiv%3E%3Cdiv%3Eהכנס+מהווה+הזדמנות+להכיר+ולקבל+השראה+מחוד+החנית+בתחום+הבנייה+הירוקה%2C+חדשנות+ופיתוח+בר+קיימא+במרחב+הבנוי+בישראל.%3C%2Fdiv%3E&in_loc=ביתן+10%2C+אקספו%2C+תל+אביב&st=20220912T090000&et=20220912T160000
https://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=CHaFYzNwBKI8DBDnTAfO7wRLVURvPqi%2FhqY6obdH3xwzq%2FJEWymqnYQOspGJsT34hZ1YGvH6VTzgzmkT5xSBpFICejf9UbRGvKHBFDy8Z7QVj8T2SDz43%2BCtXIdnLFLVdsnTtGu8GwqxE1zdH9%2FUGFPyY5nbfc%2B0rplvjYVlxRLWNPPStKdE8BJD7T3jYDkOw%2F8BoOkBUSz944tcHhWAoQk%2F1rPUc%2BBn5cBawBXHUR9Dzi2AS4WuF%2FEJmp3iCljwnW%2FNPPs%2FOdrddSZGG2dG4M%2Fbn2wdT%2FTMOEq6PVJg2vm3JjTlS7LWbat9lHx5KNCbj%2BGQwYwwE7kxAAaSio%2FuN4638ifAlMCgHbRD11gLUf%2BranziK436zKOQI9jv87%2BQxaQz715%2BuDxJolbPzTmN9w5KM6zDdsIkFfGmqEt9XHsgjEBB60f%2FdX89kb9EXyOEWHwSkwGEgdxS%2FPcQXyQsElnshXwAP5Gq1%2FgzoNi8SC8SoZuYxtonMFg1WZHz6vgoOaKj93yrtD3vEC1%2Bi41Cm83J6TYNrKFTjnZVNVz4Tav5EdxIWf48jlYari1dpxkFJQVNaYdUjuGWKh%2BI8PtvJUw%3D%3D
https://ilgbc.org/conference/
https://www.facebook.com/events/606483444483758
https://www.facebook.com/events/606483444483758
https://www.facebook.com/events/606483444483758
https://maps.google.com/maps?q=מוזיאון+המדע+בירושלים&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://maps.google.com/maps?q=מוזיאון+המדע+בירושלים&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://heschel.org.il/community-conference/
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=כנס+קיימות+וקהילה+-+איך+רשות%2C+אקטיביזם+ויזמות+פועלים+יחד+בהתמודדות+עם+משבר+האקלים%3F&dates=20220914T090000/20220914T153000&details=%3Cdiv%3Eכנס+קיימות+וקהילה+הוא+כנס+ארצי+המביא+את+חזית+הידע+והעשייה+בתחום+הקיימות+והקהילה+מהארץ+ומהעולם.+ייחודיות+הכנס+היא+בשותפות+רב+מגזרית%2C+והינו+מתקיים+זו+השנה+השישית%2C+בהובלת+עיריית+ירושלים%2C+מרכז+השל+לקיימות+ו%27האביטוס%27+ההאב+לקיימות+עירונית+של+הגן+הבוטני.%26nbsp%3B%3C%2Fdiv%3E&location=מוזיאון+המדע+בירושלים&details=%3Cdiv%3Eכנס+קיימות+וקהילה+הוא+כנס+ארצי+המביא+את+חזית+הידע+והעשייה+בתחום+הקיימות+והקהילה+מהארץ+ומהעולם.+ייחודיות+הכנס+היא+בשותפות+רב+מגזרית%2C+והינו+מתקיים+זו+השנה+השישית%2C+בהובלת+עיריית+ירושלים%2C+מרכז+השל+לקיימות+ו%27האביטוס%27+ההאב+לקיימות+עירונית+של+הגן+הבוטני.%26nbsp%3B%3C%2Fdiv%3E
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=כנס+קיימות+וקהילה+-+איך+רשות%2C+אקטיביזם+ויזמות+פועלים+יחד+בהתמודדות+עם+משבר+האקלים%3F&DUR=0630&DESC=%3Cdiv%3Eכנס+קיימות+וקהילה+הוא+כנס+ארצי+המביא+את+חזית+הידע+והעשייה+בתחום+הקיימות+והקהילה+מהארץ+ומהעולם.+ייחודיות+הכנס+היא+בשותפות+רב+מגזרית%2C+והינו+מתקיים+זו+השנה+השישית%2C+בהובלת+עיריית+ירושלים%2C+מרכז+השל+לקיימות+ו%27האביטוס%27+ההאב+לקיימות+עירונית+של+הגן+הבוטני.%26nbsp%3B%3C%2Fdiv%3E&in_loc=מוזיאון+המדע+בירושלים&st=20220914T090000&et=20220914T153000
https://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=Ch2%2BoBCHO63B9QdBVabmsExLVURvPqi%2FhsicS2QZ6QmMArg%2BYOW6YOSc4Ts81txEe5VZfYddmG4Q7QFCOUvDz7FAHix5dKAEMiPoChkPGofwf3xiu%2F8lTfpzP%2F1dTJsNJzltV5zrpaagyuXHG4h80ccWXPtVtgZCDYTWlXtypfQCwGyzGuXeX504PFI5L%2FBVN%2BQAWKI%2FFRZIg4lmY40vczmv1%2BO9gZk2gN8dAQlFVzVJObrnPE4hUWTXOAC%2FcXD9P7GdV8Uv1e5zN%2FbSf59zD2npaCBCiYvZG%2FFWC4Dhh%2FwC4U%2F00drgMq5jauTNBXjJ0pXxA7qwwkDJ8ZLTZl5%2FJ2sbyGZvZ8N25Rgez3w8KEwuecuSdtegP6tAyizxVg1Ecffao5xZnV5dV%2BMU2AjOVPAM5HgUZ0y%2FrT4lWtD5pRr25bajywleRToea3lZUI%2Fm4a4gCYL2vUUpMZHtaxh29km8uPhKOUzpWvx22ANvBci%2BN22rvOelzwhqSAQacUvBr8ldoMxPUoJxXrEoc28fo4K%2Fs9BVW1ADCc1rgcH8LSvXI0cPmBxHKqwn1YHz9nro%2B
https://heschel.org.il/community-conference/
https://www.sviva.net/calendar/
https://www.aicee.afeka.ac.il/courses
https://www.aicee.afeka.ac.il/courses


פול גז בניוטרל
מדוע החליטה ממשלת ישראל להמר על הגז בכל מחיר ומי
מנסה להסתיר מאיתנו את המחיר הסביבתי הכבד שכולנו

עלולים לשלם על זה?   
לצפייה בתחקרי החל מהדקה 7:06 ב כאן 11

לצפייה בתחקיר

לקריאה

רוחות של שינוי: מדעי הרוח והחברה חוקרים את
משבר האקלים

הגיליון השני של כתב העת קריאות ישראליות עם הנושא הסביבתי הבוער.
דומה שאין מתאים מנושא זה להציע נקודת מבט חדשה ומקורית לקריאה
של המקום הישראלי ולדון בסוגיה בוערת שיש לה השלכות משמעותיות

עליו.

לקריאה

דו"ח מצב הטבע 2022  כרך מגמות ואיומים
דו"ח מצב הטבע מרכז ומציג מידע מרחבי ועיתי על איומים למערכות האקולוגיות ועל

תהליכים משמעותיים המשפיעים עליהן ועל המגוון הביולוגי. מטרת הדו"חות היא
להוות בסיס מדעי לגיבוש ממשקים לניהול מושכל וברקיימא של שטחים פתוחים ושל

המגוון הביולוגי בישראל. כרך מגמות ואיומים (2022) מציג את המצב הקיים ואת
השינויים שחלו בעשורים האחרונים במספר תחומים נבחרים בנושא השפעת האדם

על הטבע בישראל. 

לקריאה

אנחנו לא יכולים לעצור את פוטין, אבל יכולנו
למנוע עלייה חדה במחיר החשמל

"מחיר החשמל עולה על רקע המשבר העולמי, אבל בתכנון נכון של
משק האנרגיה היינו יכולים למתן מאוד את עליות המחירים. למשל

לסגור סוף סוף את התחנות הפחמיות המזהמות או להתחיל לנצל את
הקרקעות המיועדות לשדות סולאריים."

מאמר ב המקום הכי חם בגיהנום, מאת יוני ספיר

לקריאה

משבר האקלים הוא פוליטי – ואלו חדשות טובות
"פעילי סביבה, במקום לומר "דאגה לסביבה זה שמאל", דברו על אינטרסים

משותפים מימין ומשמאל נגד בעלי ההון ועסקו בחיבור בין האקלימי
לחברתי. הפכו את האקלים לנושא שהמערכת הפוליטית לא יכולה להתעלם

ממנו. קחו דוגמא מארה"ב, כי רק לפוליטיקאים יש כוח להניע שינוי"
מאמר ב המקום הכי חם בגיהנום, מאת איתמר אבנרי

למילוי הסקר

סקר 15 דקות על רפורמת ״דרך שווה״ יצא
לדרך!

החודש הראשון לרפורמת התעריפים החדשה מאחורינו. 15 דקות, ארגון
צרכני התחבורה הציבורית בישראל, רוצים לשמוע איך עבר עליכם.ן
החודש. נשמח שתענו על שאלון קצרצר שישפוך אור על מה שקורה

בשטח.

לפרטים נוספים

מורים למען האקלים
לכבוד פתיחת שנת הלימודים החדשה (שגם זו סוג

של הצלחה) ולכבוד תוכנית החינוך האקלימית
שהושקה בחודשים האחרונים, אנחנו רוצים להציג

את הארגון שמייצג את חזית המערכה של עולם החינוך:

מורים למען האקלים היא תנועה הפועלת בקרב מורים,
תלמידים, הורים והציבור הרחב בישראל, למען העלאת

המודעות למשבר האקלים ולצורך הדחוף בבלימתו.
התנועה מחנכת ומובילה לידע, העצמה ופעולה, במטרה
ליצור שינוי משמעותי באורחות החיים ושינוי המדיניות

הציבורית והחינוכית למען עתיד בר קיימא.

רוצים להופיע בידיעון הבא?  מוזמנים לספר לנו על
ההצלחה שלכם

לפרטים נוספיםהוספה ליומן:

מוצאישבת הארץ – יום חווייתי בעקבות השמיטה
מיקום: עין כרם, ירושלים

15:00 08:30  סיום: 04/09/2022 התחלה: 04/09/2022

רגע לפני צאת השמיטה, מרכז "עם אדם" מזמינים אתכם/ן ליום פעילות
חווייתי שיכלול – סיור ליקוט, שיח שמיטה, ומפגש עם יוזמות המבקשות

לחדש את השמיטה בדרכים מותאמות לחיינו היום.  אז אם אתם/ן רוצים/ות
להקדיש עוד רגע לשנת השמיטה – ללקט, ללמוד, ליהנות ולחשוב יחד איך

אפשר למשוך חוט מהשמיטה אל תוך 6 שנות המעשה – מוזמנים/ות
להצטרף. 

להרשמה

Horizon Europe
יש לך מיזם? עסק? מחקר? או אפילו עמותה? אולי
Horizon Europe באפשרותך ליהנות ממענק של

יום רביעי ה 7/9, 17:00, און ליין. תכנית הורייזן אירופה הינה
התכנית הגדולה ביותר בעולם לקידום מדע וחדשנות, המקדמת
שיתוף פעולה מדעי ותעשייתי  ומעניקה מענקים מתקציב של כ
95.5 מיליארד אירו ל 7 שנים הקרובות. יזמים ישראלים רשמו

הצלחות רבות בקבלת מענקים ויצירת שותפויות בינלאומיות. איך
עושים את זה??? 

לפרטים נוספיםהוספה ליומן:

הכנס השנתי לבנייה ירוקה 2022 | רוחות של שינוי
מיקום: ביתן 10, אקספו, תל אביב

16:00 09:00  סיום: 12/09/2022 התחלה: 12/09/2022

הכנס 'רוחות של שינוי' מביא תפיסה מקצועית רב תחומית תוך הצגת
העשייה המגוונת בארץ ובעולם בתחום התכנון והבנייה בישראל ובקני מידה

שונים מרמת הבניין הבודד, לשכונה, למרחב הציבורי, העירוני
והמטרופוליני.

הכנס מהווה הזדמנות להכיר ולקבל השראה מחוד החנית בתחום הבנייה
הירוקה, חדשנות ופיתוח בר קיימא במרחב הבנוי בישראל.

לפרטים נוספים

הכרות עם פרויקט הסימביוזה התעשייתית
יום שלישי ה13/9, 16:00, און ליין. ישנו פרויקט מהפכני בישראל
שכדאי שתכירו! פרויקט הסימביוזה התעשייתית הינו פרויקט לאומי בו

משדכים בין ארגונים כך שפסולת של ארגון אחד הופכת משאב עבור ארגון
אחר. כך ניתן לחסוך בכסף וגם לצמצם את הפגיעה הנובעת מהטמנת

פסולת! בואו לשמוע ולהכיר!

לפרטים נוספיםהוספה ליומן:

כנס קיימות וקהילה  איך רשות, אקטיביזם ויזמות
פועלים יחד בהתמודדות עם משבר האקלים?

מיקום: מוזיאון המדע בירושלים
15:30 09:00  סיום: 14/09/2022 התחלה: 14/09/2022

כנס קיימות וקהילה הוא כנס ארצי המביא את חזית הידע והעשייה בתחום
הקיימות והקהילה מהארץ ומהעולם. ייחודיות הכנס היא בשותפות רב

מגזרית, והינו מתקיים זו השנה השישית, בהובלת עיריית ירושלים, מרכז
השל לקיימות ו'האביטוס' ההאב לקיימות עירונית של הגן הבוטני. 

לפרטים נוספים

הכשרת מובילי/ות אקלים בהייטק
קורס מובלי/ות אקלים בהייטק, מכללת אפקה להנדסה  מחזור 2

Climate & "נפתח ב 7/9  מסלול "מובילי/ות אקלים בהייטק
 Sustainability Specialist יעסוק בדרכים בהן ניתן לרתום את

הטכנולוגיה לטובת פתרונות מעשיים לבעיות סביבה, יסקור יוזמות עסקיות
מרתקות ואת חזית המחקר להתמודדות עם שינויי האקלים באמצעות כלים

. טכנולוגיים.

לפרטים נוספים

PDC קורס תכנון פרמקלצ׳ר
פרמקלצ’ר היא שיטת תכנון מעשית הדוגלת ביישום עקרונות

אקולוגים בבית, בגינה, בבוסתן, בקריירה ובכול מקום בו תרצו
ליצור שפע. 

השיטה משלבת ידע קדום עם תפיסה עכשווית שיוצרת יחד
תרבות בת קיימא. השיטה דוגלת במינימום מאמץ ומקסימום

תפוקה, במטרה לחסוך זמן, כסף וכוח אדם. הקורס נותן כלים איך
לחיות חיים טובים ואקולוגיים בעיר ובכפר, ומקנה יסודות בתכנון
ועיצוב מערכות מקיימות במעגלי החיים השונים בבית, בגינה,
בעבודה ובשכונה. בתקופה הקרובה נפתחים קורסים ברחבי

הארץ!!!! 

רשימה ירוקה מאוד  כשהקיץ מפנה את העורף

ניוזלטר  ספטמבר 2022

"לעיתים מחרידה אותי המחשבה כי אנחנו טפילים בתוך ישות אחרת שאת ממדיה אין אנו יודעים. ייתכן
שכדור הארץ כולו הוא תא אחד מתוך מיליארדי תאים בגופו של יצור חי עצום. אנחנו מנצלים את משאבי

הטבע שבו לצרכינו בלי לתת תמורה ובלי להיות מודעים לתוצאות. בהתנהגותנו הכוחנית וחסרת
ההתחשבות אנו מכחידים מינים רבים של יצורים חיים, ופוערים פער במרקם העדין המקשר ביניהם.
בגאוותנו העצמית כי "מותר האדם", נדמה לנו כי הכל מותר. אם אכן כך הם פני הדברים, יש לקוות

שאותה ישות קוסמית תצליח להגן על עצמה ולרפא את עצמה מעונשנו."
"יתרון מדומה" / פרייה הרט

החודש האחרון שהיווה את שיאו של הקיץ, השאיר אותנו חסרי מילים. הנהרות המתייבשים והבצורות הקשה
באירופה הראו לנו את עוצמתן. פקיסטן טובעת בשטפונת (תמונות בהמשך). אנחנו יכולים רק להמשיך לפעול
ולהאמין שהמרקם העדין לא יפרם לחלוטין ואותה יישות קוסמית מרהיבה שאנו חיים בזכותה תדע לקחת אותה,

ואותנו יחד איתה, לחוף מבטחים.

שולחים תפילה לנפגעים באסונות ברחבי העולם.... 

צוות חיים וסביבה 

הרחבת אופקים

עושים מעשה!

עמותת ונטעת מזמינה אתכם לקחת חלק!

להכיר את התנועה דרך ההצלחות

לאינדקס הארגונים המלא

טעימה קטנה מאירועים קרובים...

ללוח האירועים המלא

קורסים והכשרות

ללוח האירועים המלא

            

הרשמה לקבלת ניוזלטר "חיים וסביבה"

https://www.aicee.afeka.ac.il/courses
https://www.aicee.afeka.ac.il/courses
https://www.permaculture.org.il/הכשרות/קורס-תכנון-פרמקלצר-pdc/
https://www.permaculture.org.il/הכשרות/קורס-תכנון-פרמקלצר-pdc/
https://www.permaculture.org.il/הכשרות/קורס-תכנון-פרמקלצר-pdc/
https://drive.google.com/file/d/1_NohYq6fI-5i8bX2N-ZOosEMUchZiHO5/edit
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

