
בהרשמה מראש

להאזנה

פודקאסט: אקלים פוליטי
אקלים פוליטי  עורכי הדין של הסביבה מדברים על חקיקה בישראל, משבר

האקלים ומה שביניהם. לקראת הבחירות 'אדם טבע ודין' מקיימים ראיונות עם חברי
כנסת ממפלגות שונות, על מנת לבדוק את התחייבותם ואת התחייבות מפלגתם

לפעול בנושאי סביבה ומשבר האקלים.

להאזנה

הגורם האנושי  פודקאסט ידידותי על חברה, על
תרבות ועל סביבה

כל שבוע פרק חדש עם מרואיינים מרתקים ונושאים מעוררי מחשבה,
בהגשה ידידותית למאזינים ולסביבה.

לפרטים נוספים

הצווארון הירוק  יש עבודה בסביבה
מחפשים עבודה בתחום הסביבה? רוצים להכיר את הצרכים של שוק

העבודה הירוק?
הצווארון הירוק (Green Jobs Israel) הוא מיזם שמחבר בין אנשי מקצוע
בתחומי הסביבה והקיימות לבין מעסיקים בכל המגזרים: עיריות, עסקים,

ממשלה, אקדמיה והמגזר השלישי.  

מגוון אלמוגים בגלישת פלמחים (אדם וייסמן,
איציק מקובסקי, דני צ'רנוב, אוניברסיטת

חיפה)

לאתר הארגון

החברה להגנת הטבע
את הארגון הזה סביר להניח שכמעט אין צורך להציג.
החברה להגנת הטבע הוא ארגון שמירת הטבע הגדול

בישראל ובין הוותיקים בעולם. הארגון הוא עמותה אזרחית
עצמאית (ע"ר) השייכת רק לחברים בהגנת הטבע ואינה
תלויה באף גוף ממשלתי, או עסקי. הארגון מעסיק מאות

שנות קיומו הוביל והיה שותף בעשרות רבות עובדים וב70
של פרויקטים סביבתיים ולזכותו רשומות הצלחות רבות
והישגים משמעותיים בתחום ההגנה על החי והסביבה.

הצלחה משמעותית ויחודית מסוגה, רשם הארגון ממש
בערב ראש השנה: הכרזה על "גלישת פלמחים" כאזור ימי
מוגן. הפעם הראשונה בהיסטוריה של המדינה בה מוכרז

אזור ימי מוגן במים הכלכליים של ישראל. 
זהו הישג אדיר ומעורר תקווה לכולנו. 

רוצים להופיע בידיעון הבא?  מוזמנים לספר לנו על ההצלחה
שלכם

לפרטים נוספים

התכנסות הפרמקלצ'ר השנתית  כנס אנשי האדמה
יוצרים תרבות עדן

מיקום: חווה ואדם, מודיעין
16:00 09:00  סיום: 18/10/2022 התחלה: 18/10/2022

הכנס השנה מחבר עמותות וארגונים חברתיים, חינוכיים וכלכליים אשר
פועלים מתוך זיקה אקולוגית ומתוך תודעת רשת החיים. מטרת הכנס

לחשוף , להציג, לחבר ולרשת אנשים וארגונים בכדי לחגוג ולהעצים את
העשייה הטובה של כולנו!

הוספה ליומן:

לפרטים נוספים

הכנס הישראלי ה3 למדע ושמירת טבע
מיקום: מוזיאון הטבע, אונ' תל אביב

18:00 08:30  סיום: 18/10/2022 התחלה: 18/10/2022

הכנס יכלול יומיים של הרצאות, פאנלים, הצגת פוסטרים, אירועים חברתיים
וסיורים. 

היום השלישי יוקדש למחקר מדעי בנושא שמורות טבע ימיות וירוכז על
ידי האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה

הוספה ליומן:

לפרטים נוספים

כנסת בוערת  פאנל פוליטיקאים על סביבה ומשבר
האקלים

מיקום: מוזיאון הטבע, תל אביב
21:00 18:00  סיום: 24/10/2022 התחלה: 24/10/2022

אנחנו מזמינים/ות אתכם/ן להשתתף בפאנל בחירות שעוסק באקלים
וסביבה בהנחיית בני נוער! יחד נצליח להעלות את המודעות למשבר

האקלים ולדחוף את הפוליטקאים/ות בפאנל לפעול למען הסביבה בכנסת
הבאה. כולל סיור בתערוכת "זה מתחמם. האקלים, המשבר ואנחנו" 

הוספה ליומן:

לפרטים נוספים

כנס משיבים את הטבע לסביבתנו
מיקום: הגן הבוטני בגבעת רם, ירושלים

16:00 09:00  סיום: 27/10/2022 התחלה: 27/10/2022

בכנס משיבים את הטבע לסביבתנו נדון במגוון הצמחים וחשיבותם
הסביבתית, הערכית והגננית ונעסוק בשטחי המרחב הציבורי והפרטי בהם
ניתן לשמר חלק מהמגוון הטבעי. הכנס פונה לקהל מקצועי העוסק בגינון

פרטי ועירוני, שתלנות, בוטניקה, ביולוגיה, הוראת חקלאות/טבע וכו' כמו גם
לעוסקות ולעוסקים בתחום בשעות הפנאי. 

הוספה ליומן:

פחות זה יותר / ג'ייסון היקל
איך נוכל להמשיך לשגשג בלי להרוס את העולם? בספרו עטור הפרסים, ג'ייסון
היקל מראה כיצד זה אפשרי, ומספק את המפתח לכך: "כלכלת יציבות" – חזון

לעתיד משגשג של חיים באיזון לצד עולם הטבע, שבו השפע הקיים משרת את כולם.
בכתיבה נגישה, סיפורית וקולחת, היקל מוביל אותנו במסע לאורך ההיסטוריה של
הקפיטליזם, מציג את האבסורד הכלכלי והחברתי של ההווה ומשגר אותנו היישר

לתוך עתיד מעורר השראה.

לפרטים נוספים

ימים פתוחים במכון הערבה ללימודי הסביבה!
23 באוקטובר + 67 בדצמבר. הזדמנות ייחודית לישראלים,

פלסטינים, ירדנים וסטודנטים מכל העולם לגור, ללמוד, לחקור וליצור
יחד. התוכנית מתאימה לבני 2030 לפני, במהלך או אחרי לימודים

אקדמיים. בואו להכיר את הסטודנטים שלנו, לשמוע הרצאות, ולטעום
מהחוויה המיוחדת של צעירים מהמזרח התיכון ומרחבי העולם שחיים

יחד ומוכיחים שלטבע אין גבולות!

לפרטים נוספים

קורס יועצי בנייה ירוקה על פי תקן 5281
ימי ג', בין 9:0015:15. מתחילים ב18.10.

גאה להזמינכם.ן לקחת חלק המועצה הישראלית לבנייה ירוקה
בתוכנית הכשרה מקיפה ומתקדמת, 

אשר מיועדת לאנשי מקצוע בתחום המעוניינים להרחיב אופקים ולרכוש
מיומנויות וכלים במקצוע המתפתח והמבוקש: יועץ/ת בנייה ירוקה.  

לפרטים נוספים

קורס הכשרה בנושא עצים במרחב הציבורי
קורס מקיף על עצים, על תרומתם למרחב הציבורי העירוני ועל

הסכנות האורבות להם!
הקורס מתקיים בתמיכת המשרד להגנת הסביבה ונוצר על ידי קרן ירושלים

ירוקה עם ישראל גלון ובשיתוף המחלקה לקיימות חברתית בעיריית
ירושלים. שישה מפגשי ערב מרתקים ושני ימי סיור יספקו למשתתפי
הקורס ידע מקיף על עצים מרגע נטיעתם ועד הבגרות, כלים להגנה על

עצים במרחב הציבורי ועוד. 
תחילת הקורס ב 8/11

רשימה ירוקה מאוד  סימנים של סתיו

ניוזלטר  אוקטובר 2022

"כל אחד צריך שיהיה לו גבול. ילד ללא גבולות גדל פרא, מדינה ללא גבולות מאבדת את ערכיה, אנושות
ללא גבולות עשויה לאבד את הכוכב שעליו היא חיה."

"התפוח נפל רחוק מהעץ" / עמיעד לפידות

בארץ יבשה (ומתייבשת) כמו ישראל, סתיו היא תקופה בה סימני חיים מופיעים ומביאים איתם את התקווה.
פריחת החצב, ציפורים נודדות, בריזה קרירה בלילות, רוחות של שינוי העונות, כל אלה מאותתים לנו על הגשם

הקרב ובא ואיתו פעימת החיים.

תקופת החגים מסמנת גם בשבילנו סיום של תקופה בה קשה לפעול ולחולל שינוי, ותחילתה של תקופה בה
האנרגיה ממוקדת יותר. תחילתה של תקופה בה אנחנו יכולים להשמיע את קולנו בצורה יותר צלולה, רועשת

ומשותפת. אולי אפילו תחילתה של תקופה בה נצליח סוף כל סוף להניח את הגבולות הנחוצים כאן. 

שתהיה לכולנו שנה פורה, מלאת עשייה ומבורכת בשינוי לטובה. 

צוות חיים וסביבה 

במה פתוחה לשאלות  תוכנית צמרות
מיקום: און ליין

20:00 19:00  סיום: 02/10/2022 התחלה: 02/10/2022

יזמים סביבתיים, תוכנית צמרות מחפשת אתכם! התוכנית תעזור לכם להתבסס כלכלית ולהעמיק את היכולת
שלכם לשנות את המציאות. המיזם יכול לעסוק בכל נושא המתכתב עם סביבה  מזון, אופנה, דעת קהל, מדיניות

ועוד. מהרו להירשם  מועד אחרון להגשת מועמדות: 8/10

הוספה ליומן:

הוספה ליומן:

הרחבת אופקים

עושים מעשה!

לחצו כאן להשתתפות בקמפיין

למדריך: חג פעמי זה לא חגיגי

להכיר את התנועה דרך ההצלחות

לאינדקס הארגונים המלא

טעימה קטנה מאירועים קרובים...

ללוח האירועים המלא

המלצה חמה לקריאה

קורסים והכשרות

ללוח האירועים המלא

            

הרשמה לקבלת ניוזלטר "חיים וסביבה"

https://www.sviva.net/אודות/צוות/
https://www.haaretz.co.il/nature/climate/2022-09-08/ty-article/00000183-1c1a-d5d9-a3bb-5dfa56900000
http://www.weart.co.il/sheli/
https://bit.ly/zoommeeting-sheli
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=במה+פתוחה+לשאלות+-+תוכנית+צמרות&dates=20221002T190000/20221002T200000&details=%3Cdiv%3E%3Cstrong%3Eיז%3C%2Fstrong%3E%3Cstrong%3Eמים+סביבתיים%2C+תוכנית+צמרות+מחפשת+אתכם%3C%2Fstrong%3E!+התוכנית+תעזור+לכם+להתבסס+כלכלית+ולהעמיק+את+היכולת+שלכם+לשנות+את+המציאות.+המיזם+יכול+לעסוק+בכל+נושא+המתכתב+עם+סביבה+-+מזון%2C+אופנה%2C+דעת+קהל%2C+מדיניות+ועוד.+%3Cstrong%3Eמהרו+להירשם+-+מועד+אחרון+להגשת+מועמדות%3A+8%2F10%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fdiv%3E&location=און+ליין&details=%3Cdiv%3E%3Cstrong%3Eיז%3C%2Fstrong%3E%3Cstrong%3Eמים+סביבתיים%2C+תוכנית+צמרות+מחפשת+אתכם%3C%2Fstrong%3E!+התוכנית+תעזור+לכם+להתבסס+כלכלית+ולהעמיק+את+היכולת+שלכם+לשנות+את+המציאות.+המיזם+יכול+לעסוק+בכל+נושא+המתכתב+עם+סביבה+-+מזון%2C+אופנה%2C+דעת+קהל%2C+מדיניות+ועוד.+%3Cstrong%3Eמהרו+להירשם+-+מועד+אחרון+להגשת+מועמדות%3A+8%2F10%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fdiv%3E
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=במה+פתוחה+לשאלות+-+תוכנית+צמרות&DUR=0100&DESC=%3Cdiv%3E%3Cstrong%3Eיז%3C%2Fstrong%3E%3Cstrong%3Eמים+סביבתיים%2C+תוכנית+צמרות+מחפשת+אתכם%3C%2Fstrong%3E!+התוכנית+תעזור+לכם+להתבסס+כלכלית+ולהעמיק+את+היכולת+שלכם+לשנות+את+המציאות.+המיזם+יכול+לעסוק+בכל+נושא+המתכתב+עם+סביבה+-+מזון%2C+אופנה%2C+דעת+קהל%2C+מדיניות+ועוד.+%3Cstrong%3Eמהרו+להירשם+-+מועד+אחרון+להגשת+מועמדות%3A+8%2F10%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fdiv%3E&in_loc=און+ליין&st=20221002T190000&et=20221002T200000
https://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=CSt%2FTiQV5AZoDBDnTAfO7wczSPsfRNV%2FqPsw1YL5kHWAoumRlMMlhfKp2nLfS0OroLKNLLTaS7DszrNCblHOMJEf%2BI5V7ExEEMMTFo7QvJQ98yPEBGzgGTR5ncdfely2wWKVYBSXHp%2FEA%2FZnSWEd%2BwkeCesoKPQHAmuIXcjZunsODRmJ9RFcZhwuo4jIayCyyQjqngEkRyH%2BcCTWAdM2RZ1ZjqyM1y%2BaI5T5NaZvRMDsoIvesWetaerCUMRrJx6u%2F%2FndLY2OA4a7r25SI8foQoLXwGVhDqc9YJuNk7O2Cz%2BaiGhNGVUI74KXQN3vcZGZDgBMAEqhno86uJL1zUW%2BpGh37pa57fyVNic%2BjDL2pNXqjkpLBiBquqmlK84kLujfG3WjbvNHz8jO2dV6VluMUvOiZC9bSR8okpnL3uXrRW%2Flue5N3U2hzLGCPGj1jTJx5KxbQ5MWvSZTS0nBAI2hCHVuMg0QvGV4nUG%2BEDUXyqCmaTS5Rzc7ijW5ph8zeLIoIBl%2Bn1eu66WAmXdsFCiAVWA%3D%3D
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=מצעד+האקלים+2022&dates=20221028T093000/20221028T140000&details=%3Cdiv%3Eאתר+המצעד+-%26nbsp%3B%3Ca+href%3D%22https%3A%2F%2Fwww.green.org.il%2Fclimatemovement%2F%22%3Ehttps%3A%2F%2Fwww.green.org.il%2Fclimatemovement%2F%3C%2Fa%3E%3C%2Fdiv%3E&location=רחבת+מודיאון+לאומנויות%2C+תל+אביב-יפו&details=%3Cdiv%3Eאתר+המצעד+-%26nbsp%3B%3Ca+href%3D%22https%3A%2F%2Fwww.green.org.il%2Fclimatemovement%2F%22%3Ehttps%3A%2F%2Fwww.green.org.il%2Fclimatemovement%2F%3C%2Fa%3E%3C%2Fdiv%3E
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=מצעד+האקלים+2022&DUR=0430&DESC=%3Cdiv%3Eאתר+המצעד+-%26nbsp%3B%3Ca+href%3D%22https%3A%2F%2Fwww.green.org.il%2Fclimatemovement%2F%22%3Ehttps%3A%2F%2Fwww.green.org.il%2Fclimatemovement%2F%3C%2Fa%3E%3C%2Fdiv%3E&in_loc=רחבת+מודיאון+לאומנויות%2C+תל+אביב-יפו&st=20221028T093000&et=20221028T140000
https://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=CdCtij%2BLPo%2Bwf7lOlIXXapcJPiNaBZZmQWl9TQfzSQPlajm1SJoF7XUrusj1ct2R%2FTgLLD9GdwQiGOa%2F8XR%2BLdDsIKtfnI5M89WiRAl8MAD75oztqYyunT7LnCEzUwNzIt34%2Blh1FvWHddkflUBDhq3HFJc6xMf2Bsn%2BnbxRZD54n6EhccynrKMA6ic5FiW%2BoQD4ctHbFOsYyeuh7Fms75c8VnvOIE55jwYvhfujbSlrBFtpnYrIIZjSjRsSoDsSQo68nMxDTx22WDr5ElCRRnEeUFCEZK3reTqf25I7HvdJ70UEcTcu%2FQSvVo%2FL2K9dm7RNacuTQKNjcakJAkshCTQ7sPBGuBQw3MGFRQDfmmC0hpfsdWpAMPA%3D%3D
https://waze.com/ul?q=חווה ואדם, מודיעין
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=התכנסות+הפרמקלצ%27ר+השנתית+-+כנס+אנשי+האדמה+יוצרים+תרבות+עדן&dates=20221018T090000/20221018T160000&details=%3Cdiv+dir%3D%22rtl%22%3Eהכנס+השנה+מחבר+עמותות+וארגונים+חברתיים%2C+חינוכיים+וכלכליים+אשר+פועלים+מתוך+זיקה+אקולוגית+ומתוך+תודעת+רשת+החיים.+מטרת+הכנס+לחשוף+%2C+להציג%2C+לחבר+ולרשת+אנשים+וארגונים+בכדי+לחגוג+ולהעצים+את+העשייה+הטובה+של+כולנו!%3C%2Fdiv%3E&location=חווה+ואדם%2C+מודיעין&details=%3Cdiv+dir%3D%22rtl%22%3Eהכנס+השנה+מחבר+עמותות+וארגונים+חברתיים%2C+חינוכיים+וכלכליים+אשר+פועלים+מתוך+זיקה+אקולוגית+ומתוך+תודעת+רשת+החיים.+מטרת+הכנס+לחשוף+%2C+להציג%2C+לחבר+ולרשת+אנשים+וארגונים+בכדי+לחגוג+ולהעצים+את+העשייה+הטובה+של+כולנו!%3C%2Fdiv%3E
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=התכנסות+הפרמקלצ%27ר+השנתית+-+כנס+אנשי+האדמה+יוצרים+תרבות+עדן&DUR=0700&DESC=%3Cdiv+dir%3D%22rtl%22%3Eהכנס+השנה+מחבר+עמותות+וארגונים+חברתיים%2C+חינוכיים+וכלכליים+אשר+פועלים+מתוך+זיקה+אקולוגית+ומתוך+תודעת+רשת+החיים.+מטרת+הכנס+לחשוף+%2C+להציג%2C+לחבר+ולרשת+אנשים+וארגונים+בכדי+לחגוג+ולהעצים+את+העשייה+הטובה+של+כולנו!%3C%2Fdiv%3E&in_loc=חווה+ואדם%2C+מודיעין&st=20221018T090000&et=20221018T160000
https://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=C%2BdIYiRRH3Hsozqyhcnjg4H65E7JAUGCCenAA6lB%2FmqQ2pmHftRg1yCpXWpsJLC05tjg34rOjkr24kEFKjblf7Byz55Ofa2299wl5J0zoOxaVnNxykejlMYd65TRxpoeYIu%2BX3972uJTiI5epUYykhqOjVC459tgyrMGP86lKS98efraRDzILfiUlUs1Qzm6MxPDvz5aCZMFT87OO8Fn2nXekZ8JFTg%2FK6uTxDcrp4p15f6eOMSu7F9mFPLWmgXEfXHBOJjl1KDbkHVEn4ZtRoPzIDkHbsAy28PBGHNri%2FLe7jcBZIZfu9TgsL3tN8PAif72ldrLNJcEFJMRGM65pSbjzByCdSyarEb8PMmp%2FCqqVfXRTBa7l%2FB36%2BnxMjwc9LLoevLvlxwjPXwGa5mD46zZ2MnfTaOk2sVoxGvXnG3wSieGZ0bhJPA%2B4s2EchYp%2Fnlz2gg86kFHp74nryepWR2LpRwQiMOcr4vymkg5AiTy7SSZ2M3sTPp2BCx%2BdFDSiqC5Llregt5IaoMxkor94FT85YY2ydf%2Bf
https://waze.com/ul?q=מוזיאון הטבע, אונ' תל אביב
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=הכנס+הישראלי+ה-3+למדע+ושמירת+טבע&dates=20221018T083000/20221018T180000&details=%3Cdiv+dir%3D%22rtl%22%3Eהכנס+יכלול+יומיים+של+הרצאות%2C+פאנלים%2C+הצגת+פוסטרים%2C+אירועים+חברתיים+וסיורים.%0A++++%3Cbr%3Eהיום+השלישי+יוקדש+למחקר+מדעי%26nbsp%3B%3Cstrong%3Eבנושא+שמורות+טבע+ימיות%3C%2Fstrong%3E+וירוכז+על+ידי+%3Ca+href%3D%22https%3A%2F%2Fwww.sviva.net%2Forganization%2F%25d7%2594%25d7%2590%25d7%2592%25d7%2595%25d7%2593%25d7%2594-%25d7%2594%25d7%2599%25d7%25a9%25d7%25a8%25d7%2590%25d7%259c%25d7%2599%25d7%25aa-%25d7%259c%25d7%2590%25d7%25a7%25d7%2595%25d7%259c%25d7%2595%25d7%2592%25d7%2599%25d7%2594-%25d7%2595%25d7%259e%25d7%2593%25d7%25a2%25d7%2599-%25d7%2594%25d7%25a1%25d7%2591%25d7%2599%2F%22%0A++++rel%3D%22noopener+noreferrer%22+target%3D%22_blank%22%3Eהאגודה+הישראלית+לאקולוגיה+ולמדעי+הסביבה%3C%2Fa%3E%26nbsp%3B%3C%2Fdiv%3E&location=מוזיאון+הטבע%2C+אונ%27+תל+אביב&details=%3Cdiv+dir%3D%22rtl%22%3Eהכנס+יכלול+יומיים+של+הרצאות%2C+פאנלים%2C+הצגת+פוסטרים%2C+אירועים+חברתיים+וסיורים.%0A++++%3Cbr%3Eהיום+השלישי+יוקדש+למחקר+מדעי%26nbsp%3B%3Cstrong%3Eבנושא+שמורות+טבע+ימיות%3C%2Fstrong%3E+וירוכז+על+ידי+%3Ca+href%3D%22https%3A%2F%2Fwww.sviva.net%2Forganization%2F%25d7%2594%25d7%2590%25d7%2592%25d7%2595%25d7%2593%25d7%2594-%25d7%2594%25d7%2599%25d7%25a9%25d7%25a8%25d7%2590%25d7%259c%25d7%2599%25d7%25aa-%25d7%259c%25d7%2590%25d7%25a7%25d7%2595%25d7%259c%25d7%2595%25d7%2592%25d7%2599%25d7%2594-%25d7%2595%25d7%259e%25d7%2593%25d7%25a2%25d7%2599-%25d7%2594%25d7%25a1%25d7%2591%25d7%2599%2F%22%0A++++rel%3D%22noopener+noreferrer%22+target%3D%22_blank%22%3Eהאגודה+הישראלית+לאקולוגיה+ולמדעי+הסביבה%3C%2Fa%3E%26nbsp%3B%3C%2Fdiv%3E
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=הכנס+הישראלי+ה-3+למדע+ושמירת+טבע&DUR=0930&DESC=%3Cdiv+dir%3D%22rtl%22%3Eהכנס+יכלול+יומיים+של+הרצאות%2C+פאנלים%2C+הצגת+פוסטרים%2C+אירועים+חברתיים+וסיורים.%0A++++%3Cbr%3Eהיום+השלישי+יוקדש+למחקר+מדעי%26nbsp%3B%3Cstrong%3Eבנושא+שמורות+טבע+ימיות%3C%2Fstrong%3E+וירוכז+על+ידי+%3Ca+href%3D%22https%3A%2F%2Fwww.sviva.net%2Forganization%2F%25d7%2594%25d7%2590%25d7%2592%25d7%2595%25d7%2593%25d7%2594-%25d7%2594%25d7%2599%25d7%25a9%25d7%25a8%25d7%2590%25d7%259c%25d7%2599%25d7%25aa-%25d7%259c%25d7%2590%25d7%25a7%25d7%2595%25d7%259c%25d7%2595%25d7%2592%25d7%2599%25d7%2594-%25d7%2595%25d7%259e%25d7%2593%25d7%25a2%25d7%2599-%25d7%2594%25d7%25a1%25d7%2591%25d7%2599%2F%22%0A++++rel%3D%22noopener+noreferrer%22+target%3D%22_blank%22%3Eהאגודה+הישראלית+לאקולוגיה+ולמדעי+הסביבה%3C%2Fa%3E%26nbsp%3B%3C%2Fdiv%3E&in_loc=מוזיאון+הטבע%2C+אונ%27+תל+אביב&st=20221018T083000&et=20221018T180000
https://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=CumsBgAVi%2FHcqK8R7sT48gpAigEUp2P1%2B5%2FKRfqglKmktFy74DV3XndBB3lJPijvY7qgTAsk0dqw8qX5qc1dPOae71vwF0KB%2BytGwkLfafvJDAo9qQVspka1QvSR3KxbMA100BE3zEmc6KiKpk81pgSUmaDh1%2BmqC6siQHHdGze%2F949KWjk5%2FS3Hvs0vbatM9unAFlxbQkjR%2FXB%2BA4ns3TyyMa4MEHH4ux%2FQ4jSNaetLDgDgOmJwjNWDGk4hgBZ9lGuhNcxX6RzOrSusdx%2F7JbmIybtiVbnF5MiIou6Sd%2Fr%2BfGzvtq1q%2F5bhNIG%2F257YB8qGgbtErJoQBPJ%2F4Zn3F%2B3RMCnL2hEOh4bDwV%2FMYxtmz7%2F4FzYb%2BpKgJ6Ha%2FnfDU563RFM5iDT5KHToplglaWzU1F4kRHoOUboEPGuxccOEzx7I8Tt%2BhJkJ4qxVLC937%2FG03SHyViWn7NCeg5YySK244%2FsO2UzMUj0dXJRMFw%2FxwgLtOA8tGrNJ4gCjHKon0%2BTiJBTDFJ0zszo27HxQzJr0AGlocqvNUR1jH3qf7FMQn0BCQSTrZG4qwFVo67NNn8Nz4nYlpUV%2B%2Fn%2BSRAL%2B%2BNB9dKYd9l3WHSx%2FcyqhqyBLLZVv7J3FcrEfDXY59p3Cy1B0FhFNGiTBtrRHhyD79R0%2Be1wkD%2BpvUx6kmT7tpIrph0CDUJWdWSOuHHqAyqtZQtEvDR4HZIdEoqreZdy5Oum07KNTseY7%2FQnyOlsbBqAs%3D
https://waze.com/ul?q=מוזיאון הטבע, תל אביב
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=כנסת+בוערת+-+פאנל+פוליטיקאים+על+סביבה+ומשבר+האקלים&dates=20221024T180000/20221024T210000&details=%3Cdiv%3Eאנחנו+מזמינים%2Fות+אתכם%2Fן+להשתתף+בפאנל+בחירות+שעוסק+באקלים+וסביבה+בהנחיית+בני+נוער!+יחד+נצליח+להעלות+את+המודעות+למשבר+האקלים+ולדחוף+את+הפוליטקאים%2Fות+בפאנל+לפעול+למען+הסביבה+בכנסת+הבאה.+כולל+סיור+בתערוכת+%22זה+מתחמם.+האקלים%2C+המשבר+ואנחנו%22%26nbsp%3B%3C%2Fdiv%3E&location=מוזיאון+הטבע%2C+תל+אביב&details=%3Cdiv%3Eאנחנו+מזמינים%2Fות+אתכם%2Fן+להשתתף+בפאנל+בחירות+שעוסק+באקלים+וסביבה+בהנחיית+בני+נוער!+יחד+נצליח+להעלות+את+המודעות+למשבר+האקלים+ולדחוף+את+הפוליטקאים%2Fות+בפאנל+לפעול+למען+הסביבה+בכנסת+הבאה.+כולל+סיור+בתערוכת+%22זה+מתחמם.+האקלים%2C+המשבר+ואנחנו%22%26nbsp%3B%3C%2Fdiv%3E
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=כנסת+בוערת+-+פאנל+פוליטיקאים+על+סביבה+ומשבר+האקלים&DUR=0300&DESC=%3Cdiv%3Eאנחנו+מזמינים%2Fות+אתכם%2Fן+להשתתף+בפאנל+בחירות+שעוסק+באקלים+וסביבה+בהנחיית+בני+נוער!+יחד+נצליח+להעלות+את+המודעות+למשבר+האקלים+ולדחוף+את+הפוליטקאים%2Fות+בפאנל+לפעול+למען+הסביבה+בכנסת+הבאה.+כולל+סיור+בתערוכת+%22זה+מתחמם.+האקלים%2C+המשבר+ואנחנו%22%26nbsp%3B%3C%2Fdiv%3E&in_loc=מוזיאון+הטבע%2C+תל+אביב&st=20221024T180000&et=20221024T210000
https://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=CWPYCrOHdLEOTizebCjh7RT1ZFTCN22ZWj0Vk6aHgEJ%2FOZSeh3mV77fjp9Gfe6b0PP4Tj8ky%2Fwwz8W49hGOOnbVAgtxxRtxGC%2B8h6teoW2j2K9ivjPRQ%2FcVUccfefJoh1jXHwYuDan%2BCmBgvGr0Ot6JoywND9D4nSdYiRTjoZU5HFONioYLM8nkLKVmMZpbgZdHrx2N98ezwwLPs2ROOU3MB%2BrU78qFcqHUVicRY6ifmw3t%2BOgqOJ0JYiDmfNt31XIO3EWgwaviCIZPFkXY2%2FJAFmqvb6refi%2FHyljiQqgRYcwQkbELq%2F1Duij%2Ft%2FeHELzxkLE3RCFwo7OEEmHJTAAf4TLViwpXd%2BL34wKKDQirJNvtsc9N%2BkWxIaMdsjDuXTEkzRHe%2Bhm77jkocOTqFk2%2FGW%2FF6xhPDYQacd2akn7DCkTXY5YKkRRyfVQvHgR9z0dgRchCQnA4Hz%2FCeIjXEPBWSzY0p%2BlsiU3ONR9x9thd8gzoUQOXLhPxYXNefpDbUh3pSTtTGZ7hrNTSgLl84cgwEQANlyV3a1
https://waze.com/ul?q=הגן הבוטני בגבעת רם, ירושלים
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=כנס+משיבים+את+הטבע+לסביבתנו&dates=20221027T090000/20221027T160000&details=%3Cdiv%3Eבכנס+משיבים+את+הטבע+לסביבתנו+נדון+במגוון+הצמחים+וחשיבותם+הסביבתית%2C+הערכית+והגננית+ונעסוק+בשטחי+המרחב+הציבורי+והפרטי+בהם+ניתן+לשמר+חלק+מהמגוון+הטבעי.+הכנס+פונה+לקהל+מקצועי+העוסק+בגינון+פרטי+ועירוני%2C+שתלנות%2C+בוטניקה%2C+ביולוגיה%2C+הוראת+חקלאות%2Fטבע+וכו%27+כמו%0A++++גם+לעוסקות+ולעוסקים+בתחום+בשעות+הפנאי.%26nbsp%3B%3C%2Fdiv%3E&location=הגן+הבוטני+בגבעת+רם%2C+ירושלים&details=%3Cdiv%3Eבכנס+משיבים+את+הטבע+לסביבתנו+נדון+במגוון+הצמחים+וחשיבותם+הסביבתית%2C+הערכית+והגננית+ונעסוק+בשטחי+המרחב+הציבורי+והפרטי+בהם+ניתן+לשמר+חלק+מהמגוון+הטבעי.+הכנס+פונה+לקהל+מקצועי+העוסק+בגינון+פרטי+ועירוני%2C+שתלנות%2C+בוטניקה%2C+ביולוגיה%2C+הוראת+חקלאות%2Fטבע+וכו%27+כמו%0A++++גם+לעוסקות+ולעוסקים+בתחום+בשעות+הפנאי.%26nbsp%3B%3C%2Fdiv%3E
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=כנס+משיבים+את+הטבע+לסביבתנו&DUR=0700&DESC=%3Cdiv%3Eבכנס+משיבים+את+הטבע+לסביבתנו+נדון+במגוון+הצמחים+וחשיבותם+הסביבתית%2C+הערכית+והגננית+ונעסוק+בשטחי+המרחב+הציבורי+והפרטי+בהם+ניתן+לשמר+חלק+מהמגוון+הטבעי.+הכנס+פונה+לקהל+מקצועי+העוסק+בגינון+פרטי+ועירוני%2C+שתלנות%2C+בוטניקה%2C+ביולוגיה%2C+הוראת+חקלאות%2Fטבע+וכו%27+כמו%0A++++גם+לעוסקות+ולעוסקים+בתחום+בשעות+הפנאי.%26nbsp%3B%3C%2Fdiv%3E&in_loc=הגן+הבוטני+בגבעת+רם%2C+ירושלים&st=20221027T090000&et=20221027T160000
https://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=CUcgF%2B5LlztBbL%2Fxn%2FKI5of8RP6fGwbdd17LPMfOUrmpF4WlsWXB3jZa2ugQlj0FE5YeW82%2FNkDw7duzcpudEFvTC9YIKCU3BY1Ygjjot%2BlEiy1x1NsA%2BMA934%2FQ%2BlMZCACoFMQbA4OcmPklXjzSOK9x4CwWKDYpIQH2sqr36l6GXLAwMPQorWMOgJymlClnrC%2F6YkgvHHPIlacNVibuYEazrxFcnAC6GdMpNlr760BuxOpwqWOsaC5SwJT2exBeM0N1U0dSrmrgFZvVSp7v9m2O7HBc%2FrruVqz%2B7GeKGKfJAgHgE2rZdDhja5X0yPLC1T9SqyjmlDBFu8VfYr5h7gfu5VYapdV%2FTJA8fGDoTDjJFTEg8o36CvaOA%2FD6y3vjANs9RDxA%2FTgR9%2FWVJOeB4k4%2FTtfmmskb4f1EUyqzkjJboZrgMGnvC%2Bb%2BhBLHQsE1QRkBFu%2BGNYKQveFb6L9rJwI4spWoE6FKDltRIvhd%2FCHXPetWpWDtDrk72UqU%2Fkmw8lRF%2Bdos0rjMq1hsGjNby7wkpqkqCbRc2t6gtdVfyCl%2F43Fj2Ub%2Fq7XGRXryczqFWQ4xefWfCQSk%3D


בהרשמה מראש

להאזנה

פודקאסט: אקלים פוליטי
אקלים פוליטי  עורכי הדין של הסביבה מדברים על חקיקה בישראל, משבר

האקלים ומה שביניהם. לקראת הבחירות 'אדם טבע ודין' מקיימים ראיונות עם חברי
כנסת ממפלגות שונות, על מנת לבדוק את התחייבותם ואת התחייבות מפלגתם

לפעול בנושאי סביבה ומשבר האקלים.

להאזנה

הגורם האנושי  פודקאסט ידידותי על חברה, על
תרבות ועל סביבה

כל שבוע פרק חדש עם מרואיינים מרתקים ונושאים מעוררי מחשבה,
בהגשה ידידותית למאזינים ולסביבה.

לפרטים נוספים

הצווארון הירוק  יש עבודה בסביבה
מחפשים עבודה בתחום הסביבה? רוצים להכיר את הצרכים של שוק

העבודה הירוק?
הצווארון הירוק (Green Jobs Israel) הוא מיזם שמחבר בין אנשי מקצוע
בתחומי הסביבה והקיימות לבין מעסיקים בכל המגזרים: עיריות, עסקים,

ממשלה, אקדמיה והמגזר השלישי.  

מגוון אלמוגים בגלישת פלמחים (אדם וייסמן,
איציק מקובסקי, דני צ'רנוב, אוניברסיטת

חיפה)

לאתר הארגון

החברה להגנת הטבע
את הארגון הזה סביר להניח שכמעט אין צורך להציג.
החברה להגנת הטבע הוא ארגון שמירת הטבע הגדול

בישראל ובין הוותיקים בעולם. הארגון הוא עמותה אזרחית
עצמאית (ע"ר) השייכת רק לחברים בהגנת הטבע ואינה
תלויה באף גוף ממשלתי, או עסקי. הארגון מעסיק מאות

שנות קיומו הוביל והיה שותף בעשרות רבות עובדים וב70
של פרויקטים סביבתיים ולזכותו רשומות הצלחות רבות
והישגים משמעותיים בתחום ההגנה על החי והסביבה.

הצלחה משמעותית ויחודית מסוגה, רשם הארגון ממש
בערב ראש השנה: הכרזה על "גלישת פלמחים" כאזור ימי
מוגן. הפעם הראשונה בהיסטוריה של המדינה בה מוכרז

אזור ימי מוגן במים הכלכליים של ישראל. 
זהו הישג אדיר ומעורר תקווה לכולנו. 

רוצים להופיע בידיעון הבא?  מוזמנים לספר לנו על ההצלחה
שלכם

לפרטים נוספים

התכנסות הפרמקלצ'ר השנתית  כנס אנשי האדמה
יוצרים תרבות עדן

מיקום: חווה ואדם, מודיעין
16:00 09:00  סיום: 18/10/2022 התחלה: 18/10/2022

הכנס השנה מחבר עמותות וארגונים חברתיים, חינוכיים וכלכליים אשר
פועלים מתוך זיקה אקולוגית ומתוך תודעת רשת החיים. מטרת הכנס

לחשוף , להציג, לחבר ולרשת אנשים וארגונים בכדי לחגוג ולהעצים את
העשייה הטובה של כולנו!

הוספה ליומן:

לפרטים נוספים

הכנס הישראלי ה3 למדע ושמירת טבע
מיקום: מוזיאון הטבע, אונ' תל אביב

18:00 08:30  סיום: 18/10/2022 התחלה: 18/10/2022

הכנס יכלול יומיים של הרצאות, פאנלים, הצגת פוסטרים, אירועים חברתיים
וסיורים. 

היום השלישי יוקדש למחקר מדעי בנושא שמורות טבע ימיות וירוכז על
ידי האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה

הוספה ליומן:

לפרטים נוספים

כנסת בוערת  פאנל פוליטיקאים על סביבה ומשבר
האקלים

מיקום: מוזיאון הטבע, תל אביב
21:00 18:00  סיום: 24/10/2022 התחלה: 24/10/2022

אנחנו מזמינים/ות אתכם/ן להשתתף בפאנל בחירות שעוסק באקלים
וסביבה בהנחיית בני נוער! יחד נצליח להעלות את המודעות למשבר

האקלים ולדחוף את הפוליטקאים/ות בפאנל לפעול למען הסביבה בכנסת
הבאה. כולל סיור בתערוכת "זה מתחמם. האקלים, המשבר ואנחנו" 

הוספה ליומן:

לפרטים נוספים

כנס משיבים את הטבע לסביבתנו
מיקום: הגן הבוטני בגבעת רם, ירושלים

16:00 09:00  סיום: 27/10/2022 התחלה: 27/10/2022

בכנס משיבים את הטבע לסביבתנו נדון במגוון הצמחים וחשיבותם
הסביבתית, הערכית והגננית ונעסוק בשטחי המרחב הציבורי והפרטי בהם
ניתן לשמר חלק מהמגוון הטבעי. הכנס פונה לקהל מקצועי העוסק בגינון

פרטי ועירוני, שתלנות, בוטניקה, ביולוגיה, הוראת חקלאות/טבע וכו' כמו גם
לעוסקות ולעוסקים בתחום בשעות הפנאי. 

הוספה ליומן:

פחות זה יותר / ג'ייסון היקל
איך נוכל להמשיך לשגשג בלי להרוס את העולם? בספרו עטור הפרסים, ג'ייסון
היקל מראה כיצד זה אפשרי, ומספק את המפתח לכך: "כלכלת יציבות" – חזון

לעתיד משגשג של חיים באיזון לצד עולם הטבע, שבו השפע הקיים משרת את כולם.
בכתיבה נגישה, סיפורית וקולחת, היקל מוביל אותנו במסע לאורך ההיסטוריה של
הקפיטליזם, מציג את האבסורד הכלכלי והחברתי של ההווה ומשגר אותנו היישר

לתוך עתיד מעורר השראה.

לפרטים נוספים

ימים פתוחים במכון הערבה ללימודי הסביבה!
23 באוקטובר + 67 בדצמבר. הזדמנות ייחודית לישראלים,

פלסטינים, ירדנים וסטודנטים מכל העולם לגור, ללמוד, לחקור וליצור
יחד. התוכנית מתאימה לבני 2030 לפני, במהלך או אחרי לימודים

אקדמיים. בואו להכיר את הסטודנטים שלנו, לשמוע הרצאות, ולטעום
מהחוויה המיוחדת של צעירים מהמזרח התיכון ומרחבי העולם שחיים

יחד ומוכיחים שלטבע אין גבולות!

לפרטים נוספים

קורס יועצי בנייה ירוקה על פי תקן 5281
ימי ג', בין 9:0015:15. מתחילים ב18.10.

גאה להזמינכם.ן לקחת חלק המועצה הישראלית לבנייה ירוקה
בתוכנית הכשרה מקיפה ומתקדמת, 

אשר מיועדת לאנשי מקצוע בתחום המעוניינים להרחיב אופקים ולרכוש
מיומנויות וכלים במקצוע המתפתח והמבוקש: יועץ/ת בנייה ירוקה.  

לפרטים נוספים

קורס הכשרה בנושא עצים במרחב הציבורי
קורס מקיף על עצים, על תרומתם למרחב הציבורי העירוני ועל

הסכנות האורבות להם!
הקורס מתקיים בתמיכת המשרד להגנת הסביבה ונוצר על ידי קרן ירושלים

ירוקה עם ישראל גלון ובשיתוף המחלקה לקיימות חברתית בעיריית
ירושלים. שישה מפגשי ערב מרתקים ושני ימי סיור יספקו למשתתפי
הקורס ידע מקיף על עצים מרגע נטיעתם ועד הבגרות, כלים להגנה על

עצים במרחב הציבורי ועוד. 
תחילת הקורס ב 8/11

רשימה ירוקה מאוד  סימנים של סתיו

ניוזלטר  אוקטובר 2022

"כל אחד צריך שיהיה לו גבול. ילד ללא גבולות גדל פרא, מדינה ללא גבולות מאבדת את ערכיה, אנושות
ללא גבולות עשויה לאבד את הכוכב שעליו היא חיה."

"התפוח נפל רחוק מהעץ" / עמיעד לפידות

בארץ יבשה (ומתייבשת) כמו ישראל, סתיו היא תקופה בה סימני חיים מופיעים ומביאים איתם את התקווה.
פריחת החצב, ציפורים נודדות, בריזה קרירה בלילות, רוחות של שינוי העונות, כל אלה מאותתים לנו על הגשם

הקרב ובא ואיתו פעימת החיים.

תקופת החגים מסמנת גם בשבילנו סיום של תקופה בה קשה לפעול ולחולל שינוי, ותחילתה של תקופה בה
האנרגיה ממוקדת יותר. תחילתה של תקופה בה אנחנו יכולים להשמיע את קולנו בצורה יותר צלולה, רועשת

ומשותפת. אולי אפילו תחילתה של תקופה בה נצליח סוף כל סוף להניח את הגבולות הנחוצים כאן. 

שתהיה לכולנו שנה פורה, מלאת עשייה ומבורכת בשינוי לטובה. 

צוות חיים וסביבה 

במה פתוחה לשאלות  תוכנית צמרות
מיקום: און ליין

20:00 19:00  סיום: 02/10/2022 התחלה: 02/10/2022

יזמים סביבתיים, תוכנית צמרות מחפשת אתכם! התוכנית תעזור לכם להתבסס כלכלית ולהעמיק את היכולת
שלכם לשנות את המציאות. המיזם יכול לעסוק בכל נושא המתכתב עם סביבה  מזון, אופנה, דעת קהל, מדיניות

ועוד. מהרו להירשם  מועד אחרון להגשת מועמדות: 8/10

הוספה ליומן:

הוספה ליומן:

הרחבת אופקים

עושים מעשה!

לחצו כאן להשתתפות בקמפיין

למדריך: חג פעמי זה לא חגיגי

להכיר את התנועה דרך ההצלחות

לאינדקס הארגונים המלא

טעימה קטנה מאירועים קרובים...

ללוח האירועים המלא

המלצה חמה לקריאה

קורסים והכשרות

ללוח האירועים המלא

            

הרשמה לקבלת ניוזלטר "חיים וסביבה"

https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=במה+פתוחה+לשאלות+-+תוכנית+צמרות&dates=20221002T190000/20221002T200000&details=%3Cdiv%3E%3Cstrong%3Eיז%3C%2Fstrong%3E%3Cstrong%3Eמים+סביבתיים%2C+תוכנית+צמרות+מחפשת+אתכם%3C%2Fstrong%3E!+התוכנית+תעזור+לכם+להתבסס+כלכלית+ולהעמיק+את+היכולת+שלכם+לשנות+את+המציאות.+המיזם+יכול+לעסוק+בכל+נושא+המתכתב+עם+סביבה+-+מזון%2C+אופנה%2C+דעת+קהל%2C+מדיניות+ועוד.+%3Cstrong%3Eמהרו+להירשם+-+מועד+אחרון+להגשת+מועמדות%3A+8%2F10%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fdiv%3E&location=און+ליין&details=%3Cdiv%3E%3Cstrong%3Eיז%3C%2Fstrong%3E%3Cstrong%3Eמים+סביבתיים%2C+תוכנית+צמרות+מחפשת+אתכם%3C%2Fstrong%3E!+התוכנית+תעזור+לכם+להתבסס+כלכלית+ולהעמיק+את+היכולת+שלכם+לשנות+את+המציאות.+המיזם+יכול+לעסוק+בכל+נושא+המתכתב+עם+סביבה+-+מזון%2C+אופנה%2C+דעת+קהל%2C+מדיניות+ועוד.+%3Cstrong%3Eמהרו+להירשם+-+מועד+אחרון+להגשת+מועמדות%3A+8%2F10%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fdiv%3E
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=במה+פתוחה+לשאלות+-+תוכנית+צמרות&DUR=0100&DESC=%3Cdiv%3E%3Cstrong%3Eיז%3C%2Fstrong%3E%3Cstrong%3Eמים+סביבתיים%2C+תוכנית+צמרות+מחפשת+אתכם%3C%2Fstrong%3E!+התוכנית+תעזור+לכם+להתבסס+כלכלית+ולהעמיק+את+היכולת+שלכם+לשנות+את+המציאות.+המיזם+יכול+לעסוק+בכל+נושא+המתכתב+עם+סביבה+-+מזון%2C+אופנה%2C+דעת+קהל%2C+מדיניות+ועוד.+%3Cstrong%3Eמהרו+להירשם+-+מועד+אחרון+להגשת+מועמדות%3A+8%2F10%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fdiv%3E&in_loc=און+ליין&st=20221002T190000&et=20221002T200000
https://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=CSt%2FTiQV5AZoDBDnTAfO7wczSPsfRNV%2FqPsw1YL5kHWAoumRlMMlhfKp2nLfS0OroLKNLLTaS7DszrNCblHOMJEf%2BI5V7ExEEMMTFo7QvJQ98yPEBGzgGTR5ncdfely2wWKVYBSXHp%2FEA%2FZnSWEd%2BwkeCesoKPQHAmuIXcjZunsODRmJ9RFcZhwuo4jIayCyyQjqngEkRyH%2BcCTWAdM2RZ1ZjqyM1y%2BaI5T5NaZvRMDsoIvesWetaerCUMRrJx6u%2F%2FndLY2OA4a7r25SI8foQoLXwGVhDqc9YJuNk7O2Cz%2BaiGhNGVUI74KXQN3vcZGZDgBMAEqhno86uJL1zUW%2BpGh37pa57fyVNic%2BjDL2pNXqjkpLBiBquqmlK84kLujfG3WjbvNHz8jO2dV6VluMUvOiZC9bSR8okpnL3uXrRW%2Flue5N3U2hzLGCPGj1jTJx5KxbQ5MWvSZTS0nBAI2hCHVuMg0QvGV4nUG%2BEDUXyqCmaTS5Rzc7ijW5ph8zeLIoIBl%2Bn1eu66WAmXdsFCiAVWA%3D%3D
https://bit.ly/zoommeeting-sheli
https://www.green.org.il/climatemovement/
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=מצעד+האקלים+2022&dates=20221028T093000/20221028T140000&details=%3Cdiv%3Eאתר+המצעד+-%26nbsp%3B%3Ca+href%3D%22https%3A%2F%2Fwww.green.org.il%2Fclimatemovement%2F%22%3Ehttps%3A%2F%2Fwww.green.org.il%2Fclimatemovement%2F%3C%2Fa%3E%3C%2Fdiv%3E&location=רחבת+מודיאון+לאומנויות%2C+תל+אביב-יפו&details=%3Cdiv%3Eאתר+המצעד+-%26nbsp%3B%3Ca+href%3D%22https%3A%2F%2Fwww.green.org.il%2Fclimatemovement%2F%22%3Ehttps%3A%2F%2Fwww.green.org.il%2Fclimatemovement%2F%3C%2Fa%3E%3C%2Fdiv%3E
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=מצעד+האקלים+2022&DUR=0430&DESC=%3Cdiv%3Eאתר+המצעד+-%26nbsp%3B%3Ca+href%3D%22https%3A%2F%2Fwww.green.org.il%2Fclimatemovement%2F%22%3Ehttps%3A%2F%2Fwww.green.org.il%2Fclimatemovement%2F%3C%2Fa%3E%3C%2Fdiv%3E&in_loc=רחבת+מודיאון+לאומנויות%2C+תל+אביב-יפו&st=20221028T093000&et=20221028T140000
https://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=CdCtij%2BLPo%2Bwf7lOlIXXapcJPiNaBZZmQWl9TQfzSQPlajm1SJoF7XUrusj1ct2R%2FTgLLD9GdwQiGOa%2F8XR%2BLdDsIKtfnI5M89WiRAl8MAD75oztqYyunT7LnCEzUwNzIt34%2Blh1FvWHddkflUBDhq3HFJc6xMf2Bsn%2BnbxRZD54n6EhccynrKMA6ic5FiW%2BoQD4ctHbFOsYyeuh7Fms75c8VnvOIE55jwYvhfujbSlrBFtpnYrIIZjSjRsSoDsSQo68nMxDTx22WDr5ElCRRnEeUFCEZK3reTqf25I7HvdJ70UEcTcu%2FQSvVo%2FL2K9dm7RNacuTQKNjcakJAkshCTQ7sPBGuBQw3MGFRQDfmmC0hpfsdWpAMPA%3D%3D
https://open.spotify.com/show/2dJ7zF7AijTyHRFtz8HFFL
https://open.spotify.com/show/2dJ7zF7AijTyHRFtz8HFFL
https://www.sviva.net/organization/אדם-טבע-ודין/
https://open.spotify.com/show/2dJ7zF7AijTyHRFtz8HFFL
https://www.sviva.net/the-human-factor/
https://www.sviva.net/the-human-factor/
https://www.sviva.net/the-human-factor/
https://www.facebook.com/groups/greenjobs1
https://www.facebook.com/groups/greenjobs1
https://www.facebook.com/groups/greenjobs1


בהרשמה מראש

להאזנה

פודקאסט: אקלים פוליטי
אקלים פוליטי  עורכי הדין של הסביבה מדברים על חקיקה בישראל, משבר

האקלים ומה שביניהם. לקראת הבחירות 'אדם טבע ודין' מקיימים ראיונות עם חברי
כנסת ממפלגות שונות, על מנת לבדוק את התחייבותם ואת התחייבות מפלגתם

לפעול בנושאי סביבה ומשבר האקלים.

להאזנה

הגורם האנושי  פודקאסט ידידותי על חברה, על
תרבות ועל סביבה

כל שבוע פרק חדש עם מרואיינים מרתקים ונושאים מעוררי מחשבה,
בהגשה ידידותית למאזינים ולסביבה.

לפרטים נוספים

הצווארון הירוק  יש עבודה בסביבה
מחפשים עבודה בתחום הסביבה? רוצים להכיר את הצרכים של שוק

העבודה הירוק?
הצווארון הירוק (Green Jobs Israel) הוא מיזם שמחבר בין אנשי מקצוע
בתחומי הסביבה והקיימות לבין מעסיקים בכל המגזרים: עיריות, עסקים,

ממשלה, אקדמיה והמגזר השלישי.  

מגוון אלמוגים בגלישת פלמחים (אדם וייסמן,
איציק מקובסקי, דני צ'רנוב, אוניברסיטת

חיפה)

לאתר הארגון

החברה להגנת הטבע
את הארגון הזה סביר להניח שכמעט אין צורך להציג.
החברה להגנת הטבע הוא ארגון שמירת הטבע הגדול

בישראל ובין הוותיקים בעולם. הארגון הוא עמותה אזרחית
עצמאית (ע"ר) השייכת רק לחברים בהגנת הטבע ואינה
תלויה באף גוף ממשלתי, או עסקי. הארגון מעסיק מאות

שנות קיומו הוביל והיה שותף בעשרות רבות עובדים וב70
של פרויקטים סביבתיים ולזכותו רשומות הצלחות רבות
והישגים משמעותיים בתחום ההגנה על החי והסביבה.

הצלחה משמעותית ויחודית מסוגה, רשם הארגון ממש
בערב ראש השנה: הכרזה על "גלישת פלמחים" כאזור ימי
מוגן. הפעם הראשונה בהיסטוריה של המדינה בה מוכרז

אזור ימי מוגן במים הכלכליים של ישראל. 
זהו הישג אדיר ומעורר תקווה לכולנו. 

רוצים להופיע בידיעון הבא?  מוזמנים לספר לנו על ההצלחה
שלכם

לפרטים נוספים

התכנסות הפרמקלצ'ר השנתית  כנס אנשי האדמה
יוצרים תרבות עדן

מיקום: חווה ואדם, מודיעין
16:00 09:00  סיום: 18/10/2022 התחלה: 18/10/2022

הכנס השנה מחבר עמותות וארגונים חברתיים, חינוכיים וכלכליים אשר
פועלים מתוך זיקה אקולוגית ומתוך תודעת רשת החיים. מטרת הכנס

לחשוף , להציג, לחבר ולרשת אנשים וארגונים בכדי לחגוג ולהעצים את
העשייה הטובה של כולנו!

הוספה ליומן:

לפרטים נוספים

הכנס הישראלי ה3 למדע ושמירת טבע
מיקום: מוזיאון הטבע, אונ' תל אביב

18:00 08:30  סיום: 18/10/2022 התחלה: 18/10/2022

הכנס יכלול יומיים של הרצאות, פאנלים, הצגת פוסטרים, אירועים חברתיים
וסיורים. 

היום השלישי יוקדש למחקר מדעי בנושא שמורות טבע ימיות וירוכז על
ידי האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה

הוספה ליומן:

לפרטים נוספים

כנסת בוערת  פאנל פוליטיקאים על סביבה ומשבר
האקלים

מיקום: מוזיאון הטבע, תל אביב
21:00 18:00  סיום: 24/10/2022 התחלה: 24/10/2022

אנחנו מזמינים/ות אתכם/ן להשתתף בפאנל בחירות שעוסק באקלים
וסביבה בהנחיית בני נוער! יחד נצליח להעלות את המודעות למשבר

האקלים ולדחוף את הפוליטקאים/ות בפאנל לפעול למען הסביבה בכנסת
הבאה. כולל סיור בתערוכת "זה מתחמם. האקלים, המשבר ואנחנו" 

הוספה ליומן:

לפרטים נוספים

כנס משיבים את הטבע לסביבתנו
מיקום: הגן הבוטני בגבעת רם, ירושלים

16:00 09:00  סיום: 27/10/2022 התחלה: 27/10/2022

בכנס משיבים את הטבע לסביבתנו נדון במגוון הצמחים וחשיבותם
הסביבתית, הערכית והגננית ונעסוק בשטחי המרחב הציבורי והפרטי בהם
ניתן לשמר חלק מהמגוון הטבעי. הכנס פונה לקהל מקצועי העוסק בגינון

פרטי ועירוני, שתלנות, בוטניקה, ביולוגיה, הוראת חקלאות/טבע וכו' כמו גם
לעוסקות ולעוסקים בתחום בשעות הפנאי. 

הוספה ליומן:

פחות זה יותר / ג'ייסון היקל
איך נוכל להמשיך לשגשג בלי להרוס את העולם? בספרו עטור הפרסים, ג'ייסון
היקל מראה כיצד זה אפשרי, ומספק את המפתח לכך: "כלכלת יציבות" – חזון

לעתיד משגשג של חיים באיזון לצד עולם הטבע, שבו השפע הקיים משרת את כולם.
בכתיבה נגישה, סיפורית וקולחת, היקל מוביל אותנו במסע לאורך ההיסטוריה של
הקפיטליזם, מציג את האבסורד הכלכלי והחברתי של ההווה ומשגר אותנו היישר

לתוך עתיד מעורר השראה.

לפרטים נוספים

ימים פתוחים במכון הערבה ללימודי הסביבה!
23 באוקטובר + 67 בדצמבר. הזדמנות ייחודית לישראלים,

פלסטינים, ירדנים וסטודנטים מכל העולם לגור, ללמוד, לחקור וליצור
יחד. התוכנית מתאימה לבני 2030 לפני, במהלך או אחרי לימודים

אקדמיים. בואו להכיר את הסטודנטים שלנו, לשמוע הרצאות, ולטעום
מהחוויה המיוחדת של צעירים מהמזרח התיכון ומרחבי העולם שחיים

יחד ומוכיחים שלטבע אין גבולות!

לפרטים נוספים

קורס יועצי בנייה ירוקה על פי תקן 5281
ימי ג', בין 9:0015:15. מתחילים ב18.10.

גאה להזמינכם.ן לקחת חלק המועצה הישראלית לבנייה ירוקה
בתוכנית הכשרה מקיפה ומתקדמת, 

אשר מיועדת לאנשי מקצוע בתחום המעוניינים להרחיב אופקים ולרכוש
מיומנויות וכלים במקצוע המתפתח והמבוקש: יועץ/ת בנייה ירוקה.  

לפרטים נוספים

קורס הכשרה בנושא עצים במרחב הציבורי
קורס מקיף על עצים, על תרומתם למרחב הציבורי העירוני ועל

הסכנות האורבות להם!
הקורס מתקיים בתמיכת המשרד להגנת הסביבה ונוצר על ידי קרן ירושלים

ירוקה עם ישראל גלון ובשיתוף המחלקה לקיימות חברתית בעיריית
ירושלים. שישה מפגשי ערב מרתקים ושני ימי סיור יספקו למשתתפי
הקורס ידע מקיף על עצים מרגע נטיעתם ועד הבגרות, כלים להגנה על

עצים במרחב הציבורי ועוד. 
תחילת הקורס ב 8/11

רשימה ירוקה מאוד  סימנים של סתיו

ניוזלטר  אוקטובר 2022

"כל אחד צריך שיהיה לו גבול. ילד ללא גבולות גדל פרא, מדינה ללא גבולות מאבדת את ערכיה, אנושות
ללא גבולות עשויה לאבד את הכוכב שעליו היא חיה."

"התפוח נפל רחוק מהעץ" / עמיעד לפידות

בארץ יבשה (ומתייבשת) כמו ישראל, סתיו היא תקופה בה סימני חיים מופיעים ומביאים איתם את התקווה.
פריחת החצב, ציפורים נודדות, בריזה קרירה בלילות, רוחות של שינוי העונות, כל אלה מאותתים לנו על הגשם

הקרב ובא ואיתו פעימת החיים.

תקופת החגים מסמנת גם בשבילנו סיום של תקופה בה קשה לפעול ולחולל שינוי, ותחילתה של תקופה בה
האנרגיה ממוקדת יותר. תחילתה של תקופה בה אנחנו יכולים להשמיע את קולנו בצורה יותר צלולה, רועשת

ומשותפת. אולי אפילו תחילתה של תקופה בה נצליח סוף כל סוף להניח את הגבולות הנחוצים כאן. 

שתהיה לכולנו שנה פורה, מלאת עשייה ומבורכת בשינוי לטובה. 

צוות חיים וסביבה 

במה פתוחה לשאלות  תוכנית צמרות
מיקום: און ליין

20:00 19:00  סיום: 02/10/2022 התחלה: 02/10/2022

יזמים סביבתיים, תוכנית צמרות מחפשת אתכם! התוכנית תעזור לכם להתבסס כלכלית ולהעמיק את היכולת
שלכם לשנות את המציאות. המיזם יכול לעסוק בכל נושא המתכתב עם סביבה  מזון, אופנה, דעת קהל, מדיניות

ועוד. מהרו להירשם  מועד אחרון להגשת מועמדות: 8/10

הוספה ליומן:

הוספה ליומן:

הרחבת אופקים

עושים מעשה!

לחצו כאן להשתתפות בקמפיין

למדריך: חג פעמי זה לא חגיגי

להכיר את התנועה דרך ההצלחות

לאינדקס הארגונים המלא

טעימה קטנה מאירועים קרובים...

ללוח האירועים המלא

המלצה חמה לקריאה

קורסים והכשרות

ללוח האירועים המלא

            

הרשמה לקבלת ניוזלטר "חיים וסביבה"

https://www.drove.com/campaign/631f095c94e516fd49e9d5e1
https://lp.gpi.org.il/hadap#section--R7wyWN4OcY
https://lp.gpi.org.il/hadap#section--R7wyWN4OcY
https://www.teva.org.il/
https://www.teva.org.il/
https://www.ynet.co.il/environment-science/article/b1ax4yzoq
https://www.teva.org.il/
https://www.sviva.net/organization/


בהרשמה מראש

להאזנה

פודקאסט: אקלים פוליטי
אקלים פוליטי  עורכי הדין של הסביבה מדברים על חקיקה בישראל, משבר

האקלים ומה שביניהם. לקראת הבחירות 'אדם טבע ודין' מקיימים ראיונות עם חברי
כנסת ממפלגות שונות, על מנת לבדוק את התחייבותם ואת התחייבות מפלגתם

לפעול בנושאי סביבה ומשבר האקלים.

להאזנה

הגורם האנושי  פודקאסט ידידותי על חברה, על
תרבות ועל סביבה

כל שבוע פרק חדש עם מרואיינים מרתקים ונושאים מעוררי מחשבה,
בהגשה ידידותית למאזינים ולסביבה.

לפרטים נוספים

הצווארון הירוק  יש עבודה בסביבה
מחפשים עבודה בתחום הסביבה? רוצים להכיר את הצרכים של שוק

העבודה הירוק?
הצווארון הירוק (Green Jobs Israel) הוא מיזם שמחבר בין אנשי מקצוע
בתחומי הסביבה והקיימות לבין מעסיקים בכל המגזרים: עיריות, עסקים,

ממשלה, אקדמיה והמגזר השלישי.  

מגוון אלמוגים בגלישת פלמחים (אדם וייסמן,
איציק מקובסקי, דני צ'רנוב, אוניברסיטת

חיפה)

לאתר הארגון

החברה להגנת הטבע
את הארגון הזה סביר להניח שכמעט אין צורך להציג.
החברה להגנת הטבע הוא ארגון שמירת הטבע הגדול

בישראל ובין הוותיקים בעולם. הארגון הוא עמותה אזרחית
עצמאית (ע"ר) השייכת רק לחברים בהגנת הטבע ואינה
תלויה באף גוף ממשלתי, או עסקי. הארגון מעסיק מאות

שנות קיומו הוביל והיה שותף בעשרות רבות עובדים וב70
של פרויקטים סביבתיים ולזכותו רשומות הצלחות רבות
והישגים משמעותיים בתחום ההגנה על החי והסביבה.

הצלחה משמעותית ויחודית מסוגה, רשם הארגון ממש
בערב ראש השנה: הכרזה על "גלישת פלמחים" כאזור ימי
מוגן. הפעם הראשונה בהיסטוריה של המדינה בה מוכרז

אזור ימי מוגן במים הכלכליים של ישראל. 
זהו הישג אדיר ומעורר תקווה לכולנו. 

רוצים להופיע בידיעון הבא?  מוזמנים לספר לנו על ההצלחה
שלכם

לפרטים נוספים

התכנסות הפרמקלצ'ר השנתית  כנס אנשי האדמה
יוצרים תרבות עדן

מיקום: חווה ואדם, מודיעין
16:00 09:00  סיום: 18/10/2022 התחלה: 18/10/2022

הכנס השנה מחבר עמותות וארגונים חברתיים, חינוכיים וכלכליים אשר
פועלים מתוך זיקה אקולוגית ומתוך תודעת רשת החיים. מטרת הכנס

לחשוף , להציג, לחבר ולרשת אנשים וארגונים בכדי לחגוג ולהעצים את
העשייה הטובה של כולנו!

הוספה ליומן:

לפרטים נוספים

הכנס הישראלי ה3 למדע ושמירת טבע
מיקום: מוזיאון הטבע, אונ' תל אביב

18:00 08:30  סיום: 18/10/2022 התחלה: 18/10/2022

הכנס יכלול יומיים של הרצאות, פאנלים, הצגת פוסטרים, אירועים חברתיים
וסיורים. 

היום השלישי יוקדש למחקר מדעי בנושא שמורות טבע ימיות וירוכז על
ידי האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה

הוספה ליומן:

לפרטים נוספים

כנסת בוערת  פאנל פוליטיקאים על סביבה ומשבר
האקלים

מיקום: מוזיאון הטבע, תל אביב
21:00 18:00  סיום: 24/10/2022 התחלה: 24/10/2022

אנחנו מזמינים/ות אתכם/ן להשתתף בפאנל בחירות שעוסק באקלים
וסביבה בהנחיית בני נוער! יחד נצליח להעלות את המודעות למשבר

האקלים ולדחוף את הפוליטקאים/ות בפאנל לפעול למען הסביבה בכנסת
הבאה. כולל סיור בתערוכת "זה מתחמם. האקלים, המשבר ואנחנו" 

הוספה ליומן:

לפרטים נוספים

כנס משיבים את הטבע לסביבתנו
מיקום: הגן הבוטני בגבעת רם, ירושלים

16:00 09:00  סיום: 27/10/2022 התחלה: 27/10/2022

בכנס משיבים את הטבע לסביבתנו נדון במגוון הצמחים וחשיבותם
הסביבתית, הערכית והגננית ונעסוק בשטחי המרחב הציבורי והפרטי בהם
ניתן לשמר חלק מהמגוון הטבעי. הכנס פונה לקהל מקצועי העוסק בגינון

פרטי ועירוני, שתלנות, בוטניקה, ביולוגיה, הוראת חקלאות/טבע וכו' כמו גם
לעוסקות ולעוסקים בתחום בשעות הפנאי. 

הוספה ליומן:

פחות זה יותר / ג'ייסון היקל
איך נוכל להמשיך לשגשג בלי להרוס את העולם? בספרו עטור הפרסים, ג'ייסון
היקל מראה כיצד זה אפשרי, ומספק את המפתח לכך: "כלכלת יציבות" – חזון

לעתיד משגשג של חיים באיזון לצד עולם הטבע, שבו השפע הקיים משרת את כולם.
בכתיבה נגישה, סיפורית וקולחת, היקל מוביל אותנו במסע לאורך ההיסטוריה של
הקפיטליזם, מציג את האבסורד הכלכלי והחברתי של ההווה ומשגר אותנו היישר

לתוך עתיד מעורר השראה.

לפרטים נוספים

ימים פתוחים במכון הערבה ללימודי הסביבה!
23 באוקטובר + 67 בדצמבר. הזדמנות ייחודית לישראלים,

פלסטינים, ירדנים וסטודנטים מכל העולם לגור, ללמוד, לחקור וליצור
יחד. התוכנית מתאימה לבני 2030 לפני, במהלך או אחרי לימודים

אקדמיים. בואו להכיר את הסטודנטים שלנו, לשמוע הרצאות, ולטעום
מהחוויה המיוחדת של צעירים מהמזרח התיכון ומרחבי העולם שחיים

יחד ומוכיחים שלטבע אין גבולות!

לפרטים נוספים

קורס יועצי בנייה ירוקה על פי תקן 5281
ימי ג', בין 9:0015:15. מתחילים ב18.10.

גאה להזמינכם.ן לקחת חלק המועצה הישראלית לבנייה ירוקה
בתוכנית הכשרה מקיפה ומתקדמת, 

אשר מיועדת לאנשי מקצוע בתחום המעוניינים להרחיב אופקים ולרכוש
מיומנויות וכלים במקצוע המתפתח והמבוקש: יועץ/ת בנייה ירוקה.  

לפרטים נוספים

קורס הכשרה בנושא עצים במרחב הציבורי
קורס מקיף על עצים, על תרומתם למרחב הציבורי העירוני ועל

הסכנות האורבות להם!
הקורס מתקיים בתמיכת המשרד להגנת הסביבה ונוצר על ידי קרן ירושלים

ירוקה עם ישראל גלון ובשיתוף המחלקה לקיימות חברתית בעיריית
ירושלים. שישה מפגשי ערב מרתקים ושני ימי סיור יספקו למשתתפי
הקורס ידע מקיף על עצים מרגע נטיעתם ועד הבגרות, כלים להגנה על

עצים במרחב הציבורי ועוד. 
תחילת הקורס ב 8/11

רשימה ירוקה מאוד  סימנים של סתיו

ניוזלטר  אוקטובר 2022

"כל אחד צריך שיהיה לו גבול. ילד ללא גבולות גדל פרא, מדינה ללא גבולות מאבדת את ערכיה, אנושות
ללא גבולות עשויה לאבד את הכוכב שעליו היא חיה."

"התפוח נפל רחוק מהעץ" / עמיעד לפידות

בארץ יבשה (ומתייבשת) כמו ישראל, סתיו היא תקופה בה סימני חיים מופיעים ומביאים איתם את התקווה.
פריחת החצב, ציפורים נודדות, בריזה קרירה בלילות, רוחות של שינוי העונות, כל אלה מאותתים לנו על הגשם

הקרב ובא ואיתו פעימת החיים.

תקופת החגים מסמנת גם בשבילנו סיום של תקופה בה קשה לפעול ולחולל שינוי, ותחילתה של תקופה בה
האנרגיה ממוקדת יותר. תחילתה של תקופה בה אנחנו יכולים להשמיע את קולנו בצורה יותר צלולה, רועשת

ומשותפת. אולי אפילו תחילתה של תקופה בה נצליח סוף כל סוף להניח את הגבולות הנחוצים כאן. 

שתהיה לכולנו שנה פורה, מלאת עשייה ומבורכת בשינוי לטובה. 

צוות חיים וסביבה 

במה פתוחה לשאלות  תוכנית צמרות
מיקום: און ליין

20:00 19:00  סיום: 02/10/2022 התחלה: 02/10/2022

יזמים סביבתיים, תוכנית צמרות מחפשת אתכם! התוכנית תעזור לכם להתבסס כלכלית ולהעמיק את היכולת
שלכם לשנות את המציאות. המיזם יכול לעסוק בכל נושא המתכתב עם סביבה  מזון, אופנה, דעת קהל, מדיניות

ועוד. מהרו להירשם  מועד אחרון להגשת מועמדות: 8/10

הוספה ליומן:

הוספה ליומן:

הרחבת אופקים

עושים מעשה!

לחצו כאן להשתתפות בקמפיין

למדריך: חג פעמי זה לא חגיגי

להכיר את התנועה דרך ההצלחות

לאינדקס הארגונים המלא

טעימה קטנה מאירועים קרובים...

ללוח האירועים המלא

המלצה חמה לקריאה

קורסים והכשרות

ללוח האירועים המלא

            

הרשמה לקבלת ניוזלטר "חיים וסביבה"

https://www.sviva.net/organization/
https://maps.google.com/maps?q=חווה+ואדם%2C+מודיעין&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://maps.google.com/maps?q=חווה+ואדם%2C+מודיעין&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://lp.vp4.me/xra7?utm
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=התכנסות+הפרמקלצ%27ר+השנתית+-+כנס+אנשי+האדמה+יוצרים+תרבות+עדן&dates=20221018T090000/20221018T160000&details=%3Cdiv+dir%3D%22rtl%22%3Eהכנס+השנה+מחבר+עמותות+וארגונים+חברתיים%2C+חינוכיים+וכלכליים+אשר+פועלים+מתוך+זיקה+אקולוגית+ומתוך+תודעת+רשת+החיים.+מטרת+הכנס+לחשוף+%2C+להציג%2C+לחבר+ולרשת+אנשים+וארגונים+בכדי+לחגוג+ולהעצים+את+העשייה+הטובה+של+כולנו!%3C%2Fdiv%3E&location=חווה+ואדם%2C+מודיעין&details=%3Cdiv+dir%3D%22rtl%22%3Eהכנס+השנה+מחבר+עמותות+וארגונים+חברתיים%2C+חינוכיים+וכלכליים+אשר+פועלים+מתוך+זיקה+אקולוגית+ומתוך+תודעת+רשת+החיים.+מטרת+הכנס+לחשוף+%2C+להציג%2C+לחבר+ולרשת+אנשים+וארגונים+בכדי+לחגוג+ולהעצים+את+העשייה+הטובה+של+כולנו!%3C%2Fdiv%3E
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=התכנסות+הפרמקלצ%27ר+השנתית+-+כנס+אנשי+האדמה+יוצרים+תרבות+עדן&DUR=0700&DESC=%3Cdiv+dir%3D%22rtl%22%3Eהכנס+השנה+מחבר+עמותות+וארגונים+חברתיים%2C+חינוכיים+וכלכליים+אשר+פועלים+מתוך+זיקה+אקולוגית+ומתוך+תודעת+רשת+החיים.+מטרת+הכנס+לחשוף+%2C+להציג%2C+לחבר+ולרשת+אנשים+וארגונים+בכדי+לחגוג+ולהעצים+את+העשייה+הטובה+של+כולנו!%3C%2Fdiv%3E&in_loc=חווה+ואדם%2C+מודיעין&st=20221018T090000&et=20221018T160000
https://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=C%2BdIYiRRH3Hsozqyhcnjg4H65E7JAUGCCenAA6lB%2FmqQ2pmHftRg1yCpXWpsJLC05tjg34rOjkr24kEFKjblf7Byz55Ofa2299wl5J0zoOxaVnNxykejlMYd65TRxpoeYIu%2BX3972uJTiI5epUYykhqOjVC459tgyrMGP86lKS98efraRDzILfiUlUs1Qzm6MxPDvz5aCZMFT87OO8Fn2nXekZ8JFTg%2FK6uTxDcrp4p15f6eOMSu7F9mFPLWmgXEfXHBOJjl1KDbkHVEn4ZtRoPzIDkHbsAy28PBGHNri%2FLe7jcBZIZfu9TgsL3tN8PAif72ldrLNJcEFJMRGM65pSbjzByCdSyarEb8PMmp%2FCqqVfXRTBa7l%2FB36%2BnxMjwc9LLoevLvlxwjPXwGa5mD46zZ2MnfTaOk2sVoxGvXnG3wSieGZ0bhJPA%2B4s2EchYp%2Fnlz2gg86kFHp74nryepWR2LpRwQiMOcr4vymkg5AiTy7SSZ2M3sTPp2BCx%2BdFDSiqC5Llregt5IaoMxkor94FT85YY2ydf%2Bf
https://lp.vp4.me/xra7?utm
https://maps.google.com/maps?q=מוזיאון+הטבע%2C+אונ%27+תל+אביב&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://maps.google.com/maps?q=מוזיאון+הטבע%2C+אונ%27+תל+אביב&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://smnh.tau.ac.il/mw_event/the-3rd-israeli-conference/
https://www.sviva.net/organization/האגודה-הישראלית-לאקולוגיה-ומדעי-הסבי/
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=הכנס+הישראלי+ה-3+למדע+ושמירת+טבע&dates=20221018T083000/20221018T180000&details=%3Cdiv+dir%3D%22rtl%22%3Eהכנס+יכלול+יומיים+של+הרצאות%2C+פאנלים%2C+הצגת+פוסטרים%2C+אירועים+חברתיים+וסיורים.%0A++++%3Cbr%3Eהיום+השלישי+יוקדש+למחקר+מדעי%26nbsp%3B%3Cstrong%3Eבנושא+שמורות+טבע+ימיות%3C%2Fstrong%3E+וירוכז+על+ידי+%3Ca+href%3D%22https%3A%2F%2Fwww.sviva.net%2Forganization%2F%25d7%2594%25d7%2590%25d7%2592%25d7%2595%25d7%2593%25d7%2594-%25d7%2594%25d7%2599%25d7%25a9%25d7%25a8%25d7%2590%25d7%259c%25d7%2599%25d7%25aa-%25d7%259c%25d7%2590%25d7%25a7%25d7%2595%25d7%259c%25d7%2595%25d7%2592%25d7%2599%25d7%2594-%25d7%2595%25d7%259e%25d7%2593%25d7%25a2%25d7%2599-%25d7%2594%25d7%25a1%25d7%2591%25d7%2599%2F%22%0A++++rel%3D%22noopener+noreferrer%22+target%3D%22_blank%22%3Eהאגודה+הישראלית+לאקולוגיה+ולמדעי+הסביבה%3C%2Fa%3E%26nbsp%3B%3C%2Fdiv%3E&location=מוזיאון+הטבע%2C+אונ%27+תל+אביב&details=%3Cdiv+dir%3D%22rtl%22%3Eהכנס+יכלול+יומיים+של+הרצאות%2C+פאנלים%2C+הצגת+פוסטרים%2C+אירועים+חברתיים+וסיורים.%0A++++%3Cbr%3Eהיום+השלישי+יוקדש+למחקר+מדעי%26nbsp%3B%3Cstrong%3Eבנושא+שמורות+טבע+ימיות%3C%2Fstrong%3E+וירוכז+על+ידי+%3Ca+href%3D%22https%3A%2F%2Fwww.sviva.net%2Forganization%2F%25d7%2594%25d7%2590%25d7%2592%25d7%2595%25d7%2593%25d7%2594-%25d7%2594%25d7%2599%25d7%25a9%25d7%25a8%25d7%2590%25d7%259c%25d7%2599%25d7%25aa-%25d7%259c%25d7%2590%25d7%25a7%25d7%2595%25d7%259c%25d7%2595%25d7%2592%25d7%2599%25d7%2594-%25d7%2595%25d7%259e%25d7%2593%25d7%25a2%25d7%2599-%25d7%2594%25d7%25a1%25d7%2591%25d7%2599%2F%22%0A++++rel%3D%22noopener+noreferrer%22+target%3D%22_blank%22%3Eהאגודה+הישראלית+לאקולוגיה+ולמדעי+הסביבה%3C%2Fa%3E%26nbsp%3B%3C%2Fdiv%3E
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=הכנס+הישראלי+ה-3+למדע+ושמירת+טבע&DUR=0930&DESC=%3Cdiv+dir%3D%22rtl%22%3Eהכנס+יכלול+יומיים+של+הרצאות%2C+פאנלים%2C+הצגת+פוסטרים%2C+אירועים+חברתיים+וסיורים.%0A++++%3Cbr%3Eהיום+השלישי+יוקדש+למחקר+מדעי%26nbsp%3B%3Cstrong%3Eבנושא+שמורות+טבע+ימיות%3C%2Fstrong%3E+וירוכז+על+ידי+%3Ca+href%3D%22https%3A%2F%2Fwww.sviva.net%2Forganization%2F%25d7%2594%25d7%2590%25d7%2592%25d7%2595%25d7%2593%25d7%2594-%25d7%2594%25d7%2599%25d7%25a9%25d7%25a8%25d7%2590%25d7%259c%25d7%2599%25d7%25aa-%25d7%259c%25d7%2590%25d7%25a7%25d7%2595%25d7%259c%25d7%2595%25d7%2592%25d7%2599%25d7%2594-%25d7%2595%25d7%259e%25d7%2593%25d7%25a2%25d7%2599-%25d7%2594%25d7%25a1%25d7%2591%25d7%2599%2F%22%0A++++rel%3D%22noopener+noreferrer%22+target%3D%22_blank%22%3Eהאגודה+הישראלית+לאקולוגיה+ולמדעי+הסביבה%3C%2Fa%3E%26nbsp%3B%3C%2Fdiv%3E&in_loc=מוזיאון+הטבע%2C+אונ%27+תל+אביב&st=20221018T083000&et=20221018T180000
https://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=CumsBgAVi%2FHcqK8R7sT48gpAigEUp2P1%2B5%2FKRfqglKmktFy74DV3XndBB3lJPijvY7qgTAsk0dqw8qX5qc1dPOae71vwF0KB%2BytGwkLfafvJDAo9qQVspka1QvSR3KxbMA100BE3zEmc6KiKpk81pgSUmaDh1%2BmqC6siQHHdGze%2F949KWjk5%2FS3Hvs0vbatM9unAFlxbQkjR%2FXB%2BA4ns3TyyMa4MEHH4ux%2FQ4jSNaetLDgDgOmJwjNWDGk4hgBZ9lGuhNcxX6RzOrSusdx%2F7JbmIybtiVbnF5MiIou6Sd%2Fr%2BfGzvtq1q%2F5bhNIG%2F257YB8qGgbtErJoQBPJ%2F4Zn3F%2B3RMCnL2hEOh4bDwV%2FMYxtmz7%2F4FzYb%2BpKgJ6Ha%2FnfDU563RFM5iDT5KHToplglaWzU1F4kRHoOUboEPGuxccOEzx7I8Tt%2BhJkJ4qxVLC937%2FG03SHyViWn7NCeg5YySK244%2FsO2UzMUj0dXJRMFw%2FxwgLtOA8tGrNJ4gCjHKon0%2BTiJBTDFJ0zszo27HxQzJr0AGlocqvNUR1jH3qf7FMQn0BCQSTrZG4qwFVo67NNn8Nz4nYlpUV%2B%2Fn%2BSRAL%2B%2BNB9dKYd9l3WHSx%2FcyqhqyBLLZVv7J3FcrEfDXY59p3Cy1B0FhFNGiTBtrRHhyD79R0%2Be1wkD%2BpvUx6kmT7tpIrph0CDUJWdWSOuHHqAyqtZQtEvDR4HZIdEoqreZdy5Oum07KNTseY7%2FQnyOlsbBqAs%3D
https://smnh.tau.ac.il/mw_event/the-3rd-israeli-conference/
https://maps.google.com/maps?q=מוזיאון+הטבע%2C+תל+אביב&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://maps.google.com/maps?q=מוזיאון+הטבע%2C+תל+אביב&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://bit.ly/3SzGh8X
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=כנסת+בוערת+-+פאנל+פוליטיקאים+על+סביבה+ומשבר+האקלים&dates=20221024T180000/20221024T210000&details=%3Cdiv%3Eאנחנו+מזמינים%2Fות+אתכם%2Fן+להשתתף+בפאנל+בחירות+שעוסק+באקלים+וסביבה+בהנחיית+בני+נוער!+יחד+נצליח+להעלות+את+המודעות+למשבר+האקלים+ולדחוף+את+הפוליטקאים%2Fות+בפאנל+לפעול+למען+הסביבה+בכנסת+הבאה.+כולל+סיור+בתערוכת+%22זה+מתחמם.+האקלים%2C+המשבר+ואנחנו%22%26nbsp%3B%3C%2Fdiv%3E&location=מוזיאון+הטבע%2C+תל+אביב&details=%3Cdiv%3Eאנחנו+מזמינים%2Fות+אתכם%2Fן+להשתתף+בפאנל+בחירות+שעוסק+באקלים+וסביבה+בהנחיית+בני+נוער!+יחד+נצליח+להעלות+את+המודעות+למשבר+האקלים+ולדחוף+את+הפוליטקאים%2Fות+בפאנל+לפעול+למען+הסביבה+בכנסת+הבאה.+כולל+סיור+בתערוכת+%22זה+מתחמם.+האקלים%2C+המשבר+ואנחנו%22%26nbsp%3B%3C%2Fdiv%3E
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=כנסת+בוערת+-+פאנל+פוליטיקאים+על+סביבה+ומשבר+האקלים&DUR=0300&DESC=%3Cdiv%3Eאנחנו+מזמינים%2Fות+אתכם%2Fן+להשתתף+בפאנל+בחירות+שעוסק+באקלים+וסביבה+בהנחיית+בני+נוער!+יחד+נצליח+להעלות+את+המודעות+למשבר+האקלים+ולדחוף+את+הפוליטקאים%2Fות+בפאנל+לפעול+למען+הסביבה+בכנסת+הבאה.+כולל+סיור+בתערוכת+%22זה+מתחמם.+האקלים%2C+המשבר+ואנחנו%22%26nbsp%3B%3C%2Fdiv%3E&in_loc=מוזיאון+הטבע%2C+תל+אביב&st=20221024T180000&et=20221024T210000
https://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=CWPYCrOHdLEOTizebCjh7RT1ZFTCN22ZWj0Vk6aHgEJ%2FOZSeh3mV77fjp9Gfe6b0PP4Tj8ky%2Fwwz8W49hGOOnbVAgtxxRtxGC%2B8h6teoW2j2K9ivjPRQ%2FcVUccfefJoh1jXHwYuDan%2BCmBgvGr0Ot6JoywND9D4nSdYiRTjoZU5HFONioYLM8nkLKVmMZpbgZdHrx2N98ezwwLPs2ROOU3MB%2BrU78qFcqHUVicRY6ifmw3t%2BOgqOJ0JYiDmfNt31XIO3EWgwaviCIZPFkXY2%2FJAFmqvb6refi%2FHyljiQqgRYcwQkbELq%2F1Duij%2Ft%2FeHELzxkLE3RCFwo7OEEmHJTAAf4TLViwpXd%2BL34wKKDQirJNvtsc9N%2BkWxIaMdsjDuXTEkzRHe%2Bhm77jkocOTqFk2%2FGW%2FF6xhPDYQacd2akn7DCkTXY5YKkRRyfVQvHgR9z0dgRchCQnA4Hz%2FCeIjXEPBWSzY0p%2BlsiU3ONR9x9thd8gzoUQOXLhPxYXNefpDbUh3pSTtTGZ7hrNTSgLl84cgwEQANlyV3a1
https://bit.ly/3SzGh8X
https://maps.google.com/maps?q=הגן+הבוטני+בגבעת+רם%2C+ירושלים&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://maps.google.com/maps?q=הגן+הבוטני+בגבעת+רם%2C+ירושלים&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://bit.ly/3SkyVXi
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=כנס+משיבים+את+הטבע+לסביבתנו&dates=20221027T090000/20221027T160000&details=%3Cdiv%3Eבכנס+משיבים+את+הטבע+לסביבתנו+נדון+במגוון+הצמחים+וחשיבותם+הסביבתית%2C+הערכית+והגננית+ונעסוק+בשטחי+המרחב+הציבורי+והפרטי+בהם+ניתן+לשמר+חלק+מהמגוון+הטבעי.+הכנס+פונה+לקהל+מקצועי+העוסק+בגינון+פרטי+ועירוני%2C+שתלנות%2C+בוטניקה%2C+ביולוגיה%2C+הוראת+חקלאות%2Fטבע+וכו%27+כמו%0A++++גם+לעוסקות+ולעוסקים+בתחום+בשעות+הפנאי.%26nbsp%3B%3C%2Fdiv%3E&location=הגן+הבוטני+בגבעת+רם%2C+ירושלים&details=%3Cdiv%3Eבכנס+משיבים+את+הטבע+לסביבתנו+נדון+במגוון+הצמחים+וחשיבותם+הסביבתית%2C+הערכית+והגננית+ונעסוק+בשטחי+המרחב+הציבורי+והפרטי+בהם+ניתן+לשמר+חלק+מהמגוון+הטבעי.+הכנס+פונה+לקהל+מקצועי+העוסק+בגינון+פרטי+ועירוני%2C+שתלנות%2C+בוטניקה%2C+ביולוגיה%2C+הוראת+חקלאות%2Fטבע+וכו%27+כמו%0A++++גם+לעוסקות+ולעוסקים+בתחום+בשעות+הפנאי.%26nbsp%3B%3C%2Fdiv%3E
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=כנס+משיבים+את+הטבע+לסביבתנו&DUR=0700&DESC=%3Cdiv%3Eבכנס+משיבים+את+הטבע+לסביבתנו+נדון+במגוון+הצמחים+וחשיבותם+הסביבתית%2C+הערכית+והגננית+ונעסוק+בשטחי+המרחב+הציבורי+והפרטי+בהם+ניתן+לשמר+חלק+מהמגוון+הטבעי.+הכנס+פונה+לקהל+מקצועי+העוסק+בגינון+פרטי+ועירוני%2C+שתלנות%2C+בוטניקה%2C+ביולוגיה%2C+הוראת+חקלאות%2Fטבע+וכו%27+כמו%0A++++גם+לעוסקות+ולעוסקים+בתחום+בשעות+הפנאי.%26nbsp%3B%3C%2Fdiv%3E&in_loc=הגן+הבוטני+בגבעת+רם%2C+ירושלים&st=20221027T090000&et=20221027T160000
https://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=CUcgF%2B5LlztBbL%2Fxn%2FKI5of8RP6fGwbdd17LPMfOUrmpF4WlsWXB3jZa2ugQlj0FE5YeW82%2FNkDw7duzcpudEFvTC9YIKCU3BY1Ygjjot%2BlEiy1x1NsA%2BMA934%2FQ%2BlMZCACoFMQbA4OcmPklXjzSOK9x4CwWKDYpIQH2sqr36l6GXLAwMPQorWMOgJymlClnrC%2F6YkgvHHPIlacNVibuYEazrxFcnAC6GdMpNlr760BuxOpwqWOsaC5SwJT2exBeM0N1U0dSrmrgFZvVSp7v9m2O7HBc%2FrruVqz%2B7GeKGKfJAgHgE2rZdDhja5X0yPLC1T9SqyjmlDBFu8VfYr5h7gfu5VYapdV%2FTJA8fGDoTDjJFTEg8o36CvaOA%2FD6y3vjANs9RDxA%2FTgR9%2FWVJOeB4k4%2FTtfmmskb4f1EUyqzkjJboZrgMGnvC%2Bb%2BhBLHQsE1QRkBFu%2BGNYKQveFb6L9rJwI4spWoE6FKDltRIvhd%2FCHXPetWpWDtDrk72UqU%2Fkmw8lRF%2Bdos0rjMq1hsGjNby7wkpqkqCbRc2t6gtdVfyCl%2F43Fj2Ub%2Fq7XGRXryczqFWQ4xefWfCQSk%3D
https://bit.ly/3SkyVXi
https://www.sviva.net/calendar/


בהרשמה מראש

להאזנה

פודקאסט: אקלים פוליטי
אקלים פוליטי  עורכי הדין של הסביבה מדברים על חקיקה בישראל, משבר

האקלים ומה שביניהם. לקראת הבחירות 'אדם טבע ודין' מקיימים ראיונות עם חברי
כנסת ממפלגות שונות, על מנת לבדוק את התחייבותם ואת התחייבות מפלגתם

לפעול בנושאי סביבה ומשבר האקלים.

להאזנה

הגורם האנושי  פודקאסט ידידותי על חברה, על
תרבות ועל סביבה

כל שבוע פרק חדש עם מרואיינים מרתקים ונושאים מעוררי מחשבה,
בהגשה ידידותית למאזינים ולסביבה.

לפרטים נוספים

הצווארון הירוק  יש עבודה בסביבה
מחפשים עבודה בתחום הסביבה? רוצים להכיר את הצרכים של שוק

העבודה הירוק?
הצווארון הירוק (Green Jobs Israel) הוא מיזם שמחבר בין אנשי מקצוע
בתחומי הסביבה והקיימות לבין מעסיקים בכל המגזרים: עיריות, עסקים,

ממשלה, אקדמיה והמגזר השלישי.  

מגוון אלמוגים בגלישת פלמחים (אדם וייסמן,
איציק מקובסקי, דני צ'רנוב, אוניברסיטת

חיפה)

לאתר הארגון

החברה להגנת הטבע
את הארגון הזה סביר להניח שכמעט אין צורך להציג.
החברה להגנת הטבע הוא ארגון שמירת הטבע הגדול

בישראל ובין הוותיקים בעולם. הארגון הוא עמותה אזרחית
עצמאית (ע"ר) השייכת רק לחברים בהגנת הטבע ואינה
תלויה באף גוף ממשלתי, או עסקי. הארגון מעסיק מאות

שנות קיומו הוביל והיה שותף בעשרות רבות עובדים וב70
של פרויקטים סביבתיים ולזכותו רשומות הצלחות רבות
והישגים משמעותיים בתחום ההגנה על החי והסביבה.

הצלחה משמעותית ויחודית מסוגה, רשם הארגון ממש
בערב ראש השנה: הכרזה על "גלישת פלמחים" כאזור ימי
מוגן. הפעם הראשונה בהיסטוריה של המדינה בה מוכרז

אזור ימי מוגן במים הכלכליים של ישראל. 
זהו הישג אדיר ומעורר תקווה לכולנו. 

רוצים להופיע בידיעון הבא?  מוזמנים לספר לנו על ההצלחה
שלכם

לפרטים נוספים

התכנסות הפרמקלצ'ר השנתית  כנס אנשי האדמה
יוצרים תרבות עדן

מיקום: חווה ואדם, מודיעין
16:00 09:00  סיום: 18/10/2022 התחלה: 18/10/2022

הכנס השנה מחבר עמותות וארגונים חברתיים, חינוכיים וכלכליים אשר
פועלים מתוך זיקה אקולוגית ומתוך תודעת רשת החיים. מטרת הכנס

לחשוף , להציג, לחבר ולרשת אנשים וארגונים בכדי לחגוג ולהעצים את
העשייה הטובה של כולנו!

הוספה ליומן:

לפרטים נוספים

הכנס הישראלי ה3 למדע ושמירת טבע
מיקום: מוזיאון הטבע, אונ' תל אביב

18:00 08:30  סיום: 18/10/2022 התחלה: 18/10/2022

הכנס יכלול יומיים של הרצאות, פאנלים, הצגת פוסטרים, אירועים חברתיים
וסיורים. 

היום השלישי יוקדש למחקר מדעי בנושא שמורות טבע ימיות וירוכז על
ידי האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה

הוספה ליומן:

לפרטים נוספים

כנסת בוערת  פאנל פוליטיקאים על סביבה ומשבר
האקלים

מיקום: מוזיאון הטבע, תל אביב
21:00 18:00  סיום: 24/10/2022 התחלה: 24/10/2022

אנחנו מזמינים/ות אתכם/ן להשתתף בפאנל בחירות שעוסק באקלים
וסביבה בהנחיית בני נוער! יחד נצליח להעלות את המודעות למשבר

האקלים ולדחוף את הפוליטקאים/ות בפאנל לפעול למען הסביבה בכנסת
הבאה. כולל סיור בתערוכת "זה מתחמם. האקלים, המשבר ואנחנו" 

הוספה ליומן:

לפרטים נוספים

כנס משיבים את הטבע לסביבתנו
מיקום: הגן הבוטני בגבעת רם, ירושלים

16:00 09:00  סיום: 27/10/2022 התחלה: 27/10/2022

בכנס משיבים את הטבע לסביבתנו נדון במגוון הצמחים וחשיבותם
הסביבתית, הערכית והגננית ונעסוק בשטחי המרחב הציבורי והפרטי בהם
ניתן לשמר חלק מהמגוון הטבעי. הכנס פונה לקהל מקצועי העוסק בגינון

פרטי ועירוני, שתלנות, בוטניקה, ביולוגיה, הוראת חקלאות/טבע וכו' כמו גם
לעוסקות ולעוסקים בתחום בשעות הפנאי. 

הוספה ליומן:

פחות זה יותר / ג'ייסון היקל
איך נוכל להמשיך לשגשג בלי להרוס את העולם? בספרו עטור הפרסים, ג'ייסון
היקל מראה כיצד זה אפשרי, ומספק את המפתח לכך: "כלכלת יציבות" – חזון

לעתיד משגשג של חיים באיזון לצד עולם הטבע, שבו השפע הקיים משרת את כולם.
בכתיבה נגישה, סיפורית וקולחת, היקל מוביל אותנו במסע לאורך ההיסטוריה של
הקפיטליזם, מציג את האבסורד הכלכלי והחברתי של ההווה ומשגר אותנו היישר

לתוך עתיד מעורר השראה.

לפרטים נוספים

ימים פתוחים במכון הערבה ללימודי הסביבה!
23 באוקטובר + 67 בדצמבר. הזדמנות ייחודית לישראלים,

פלסטינים, ירדנים וסטודנטים מכל העולם לגור, ללמוד, לחקור וליצור
יחד. התוכנית מתאימה לבני 2030 לפני, במהלך או אחרי לימודים

אקדמיים. בואו להכיר את הסטודנטים שלנו, לשמוע הרצאות, ולטעום
מהחוויה המיוחדת של צעירים מהמזרח התיכון ומרחבי העולם שחיים

יחד ומוכיחים שלטבע אין גבולות!

לפרטים נוספים

קורס יועצי בנייה ירוקה על פי תקן 5281
ימי ג', בין 9:0015:15. מתחילים ב18.10.

גאה להזמינכם.ן לקחת חלק המועצה הישראלית לבנייה ירוקה
בתוכנית הכשרה מקיפה ומתקדמת, 

אשר מיועדת לאנשי מקצוע בתחום המעוניינים להרחיב אופקים ולרכוש
מיומנויות וכלים במקצוע המתפתח והמבוקש: יועץ/ת בנייה ירוקה.  

לפרטים נוספים

קורס הכשרה בנושא עצים במרחב הציבורי
קורס מקיף על עצים, על תרומתם למרחב הציבורי העירוני ועל

הסכנות האורבות להם!
הקורס מתקיים בתמיכת המשרד להגנת הסביבה ונוצר על ידי קרן ירושלים

ירוקה עם ישראל גלון ובשיתוף המחלקה לקיימות חברתית בעיריית
ירושלים. שישה מפגשי ערב מרתקים ושני ימי סיור יספקו למשתתפי
הקורס ידע מקיף על עצים מרגע נטיעתם ועד הבגרות, כלים להגנה על

עצים במרחב הציבורי ועוד. 
תחילת הקורס ב 8/11

רשימה ירוקה מאוד  סימנים של סתיו

ניוזלטר  אוקטובר 2022

"כל אחד צריך שיהיה לו גבול. ילד ללא גבולות גדל פרא, מדינה ללא גבולות מאבדת את ערכיה, אנושות
ללא גבולות עשויה לאבד את הכוכב שעליו היא חיה."

"התפוח נפל רחוק מהעץ" / עמיעד לפידות

בארץ יבשה (ומתייבשת) כמו ישראל, סתיו היא תקופה בה סימני חיים מופיעים ומביאים איתם את התקווה.
פריחת החצב, ציפורים נודדות, בריזה קרירה בלילות, רוחות של שינוי העונות, כל אלה מאותתים לנו על הגשם

הקרב ובא ואיתו פעימת החיים.

תקופת החגים מסמנת גם בשבילנו סיום של תקופה בה קשה לפעול ולחולל שינוי, ותחילתה של תקופה בה
האנרגיה ממוקדת יותר. תחילתה של תקופה בה אנחנו יכולים להשמיע את קולנו בצורה יותר צלולה, רועשת

ומשותפת. אולי אפילו תחילתה של תקופה בה נצליח סוף כל סוף להניח את הגבולות הנחוצים כאן. 

שתהיה לכולנו שנה פורה, מלאת עשייה ומבורכת בשינוי לטובה. 

צוות חיים וסביבה 

במה פתוחה לשאלות  תוכנית צמרות
מיקום: און ליין

20:00 19:00  סיום: 02/10/2022 התחלה: 02/10/2022

יזמים סביבתיים, תוכנית צמרות מחפשת אתכם! התוכנית תעזור לכם להתבסס כלכלית ולהעמיק את היכולת
שלכם לשנות את המציאות. המיזם יכול לעסוק בכל נושא המתכתב עם סביבה  מזון, אופנה, דעת קהל, מדיניות

ועוד. מהרו להירשם  מועד אחרון להגשת מועמדות: 8/10

הוספה ליומן:

הוספה ליומן:

הרחבת אופקים

עושים מעשה!

לחצו כאן להשתתפות בקמפיין

למדריך: חג פעמי זה לא חגיגי

להכיר את התנועה דרך ההצלחות

לאינדקס הארגונים המלא

טעימה קטנה מאירועים קרובים...

ללוח האירועים המלא

המלצה חמה לקריאה

קורסים והכשרות

ללוח האירועים המלא

            

הרשמה לקבלת ניוזלטר "חיים וסביבה"

https://bit.ly/3DSLtAR
https://bit.ly/3DSLtAR
https://bit.ly/3DSLtAR
https://ilgbc.org/course/קורס-יועצי-בנייה-ירוקה-על-פי-תקן-5281-אוק22/
https://ilgbc.org/course/קורס-יועצי-בנייה-ירוקה-על-פי-תקן-5281-אוק22/
https://www.sviva.net/organization/המועצה-הישראלית-לבנייה-ירוקה/
https://ilgbc.org/course/קורס-יועצי-בנייה-ירוקה-על-פי-תקן-5281-אוק22/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc58o5S1nzFPQG5j3llL9IpZZ3Z4VvqeKqEbIHcChJ-f0I7xA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc58o5S1nzFPQG5j3llL9IpZZ3Z4VvqeKqEbIHcChJ-f0I7xA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc58o5S1nzFPQG5j3llL9IpZZ3Z4VvqeKqEbIHcChJ-f0I7xA/viewform
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

