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
התחלה  19:00 02/10/2022 :סיום20:00 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 מועמדות8/10 :

התחלה  19:00 02/10/2022 :סיום20:00 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 מועמדות8/10 :
הוספה ליומן:
בהרשמה מראש

הוספה ליומן:

הרחבת אופקים

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.

להאזנה

הצווארון הירוק  יש עבודה בסביבה
מחפשים עבודה בתחום הסביבה? רוצים להכיר את הצרכים של שוק
העבודה הירוק?
הצווארון הירוק ) (Green Jobs Israelהוא מיזם שמחבר בין אנשי מקצוע
בתחומי הסביבה והקיימות לבין מעסיקים בכל המגזרים :עיריות ,עסקים,
ממשלה ,אקדמיה והמגזר השלישי.

לפרטים נוספים

עושים מעשה!

עושים מעשה!

לחצו כאן להשתתפות בקמפיין

למדריך :חג פעמי זה לא חגיגי
להכיר את התנועה דרך ההצלחות

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
עובדים וב 70שנות קיומו הוביל והיה שותף בעשרות רבות
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

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

לאתר הארגון

לאינדקס הארגונים המלא

לאינדקס הארגונים המלא
טעימה קטנה מאירועים קרובים...
התכנסות הפרמקלצ'ר השנתית  כנס אנשי האדמה
יוצרים תרבות עדן
מיקום :חווה ואדם ,מודיעין
התחלה  09:00 18/10/2022 :סיום16:00 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 ה 3למדע ושמירת טבע
מיקום :מוזיאון הטבע ,אונ' תל אביב
התחלה  08:30 18/10/2022 :סיום18:00 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
התחלה  18:00 24/10/2022 :סיום21:00 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
התחלה  09:00 27/10/2022 :סיום16:00 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:
לפרטים נוספים

ללוח האירועים המלא
המלצה חמה לקריאה

המלצה חמה לקריאה

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.

קורסים והכשרות

ימים פתוחים במכון הערבה ללימודי הסביבה!
 23באוקטובר  67 +בדצמבר .הזדמנות ייחודית לישראלים,
פלסטינים ,ירדנים וסטודנטים מכל העולם לגור ,ללמוד ,לחקור וליצור
יחד .התוכנית מתאימה לבני  2030לפני ,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  .9:0015:15מתחילים ב.18.10
המועצה הישראלית לבנייה ירוקה גאה להזמינכם.ן לקחת חלק
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

לפרטים נוספים

ללוח האירועים המלא






הרשמה לקבלת ניוזלטר "חיים וסביבה"

