
להאזנה

הגורם האנושי  פודקאסט ידידותי על חברה, על
תרבות ועל סביבה

פרק מיוחד של הגורם האנושי לכבוד מצעד האקלים שמתקיים ביום שישי
הקרוב (28.10) בתל אביב, 

 והפעם, שמים את הנוער במרכז 

מה דוחף אותם לעסוק בפעילות סביבתית? 
 ?לפטל בושח יכה ןתעדל המבו ,יתביבסה רבשמה תא תואור ןה ךיא  ♀ 

 האם לדור הצעיר אכפת יותר מהמשבר הסביבתית?

The world relay צילום: אתר
לפרטים נוספים והרשמה

Running Out of Time
מרוץ השליחים ללא הפסקה הגדול בעולם יצא לדרך!
ריצה ורכיבה לאורך כ7,800 ק"מ ב18 מדינות, מגלזגו

בסקוטלנד עד לשארם אשייח, למען העלאת המודעות למשבר
האקלים ובקריאה למנהיגי העולם לפעול. ההרשמה למקטעים

העוברים בישראל נפתחה. 
מוזמנים להיכנס לאתר המרוץ ולהירשם!

לקריאה

מתחמם
הסיקור התקשורתי של המשבר האקולוגיאקלימי קיבל תנופה בשנה
האחרונה אך הוא רחוק מלהספיק (פרופ׳ עדי וולפסון, העין השביעית)

לקריאה

"כשיש בחירות נזכרים בקריית חיים. בשאר
הזמן, אנחנו קוברים פה אנשים"

תושבת שדרות דגניה, אוסנת סיבוני, נולדה לתוך הזיהום של מכלי הנפט
של החברה הממשלתית "תשתיות אנרגיה" • "בזמנו, לאף אחד מאיתנו לא
הייתה מודעות. ואז התחילו למות אנשים, והבנו שזה כנראה מהמכלים" •

מפת המזהמים  סיפורים בגוף ראשון מהאנשים שגרים הכי קרוב לאזורים
המזוהמים ביותר בארץ (יעל געתון, שקוף)

לקריאה

מי שנפגע מהמכונית הפרטית שלכם הוא
בעיקר הנוער, אבל לא רק

"הליכה על מדרכות צרות אל מול אימת הקורקינטים, חיפוש חניה
עם ילדים בוכים באוטו ועמידה אינסופית בפקקים  אזרחים בכל
גיל וסטטוס נפגעים בשל ריבוי הרכבים הפרטיים. יש מה לעשות"

מאמר של הורים למען האקלים בעיתון "הארץ". מאת יוני
קוזלובסקי

לצפייה

הקשר בין משבר האקלים לכלכלה
ג'ראלדין האנג, יועצת מדיניות בכירה בארגון ה
OECD, מדברת על הקשר בין משבר האקלים

לכלכלה בפרספקטיבה של מדינות ה–OECD, מדוע
אנו נמצאים "בכישלון שוק" חוסר היכולת לראות

מעבר לטווח המידי ומה המשמעות של אי הערכות
לסיכוני אקלים. 

לצפייה

האם ESG זו הסחת דעת?
טאריק פנסי, לשעבר סמנכ"ל השקעות קיימות של
Blackrock טוען כי השקעות הESG הם הסחת

דעת מסוכנת, שנועדה לדחות את הרגולציה
ההכרחית להפחתת השקעות בדלקים פוסיליים. 

לאתר הארגון

מעירים
"מעירים" הנה עמותה ללא מטרות רווח. אנחנו קבוצה של
אנשי מקצוע ופעילים חברתיים משדות התכנון, הבנייה,

הסביבה והטכנולוגיה הפועלים לילות כימים ובהתנדבות על
מנת להנגיש מידע ולהגביר את השקיפות והמעורבות
הציבורית במערכת התכנון והבנייה. כאחת המערכות

המשפיעות ביותר על החיים האזרחיים בישראל, אנחנו
פועלים להפוך אותה לכזו שמשקפת את האיזון הראוי בין
אינטרסים צרים לאינטרסים רחבים, האינטרסים של כולנו. 

מערכת "מעירים" צברה הצלחות רבות בתקופה
האחרונה  הגנת על עצים, שדרוג מודעות התכנון

ועוד... (הכל מפורט בפוסט)

רוצים להופיע בידיעון הבא?  מוזמנים לספר לנו על ההצלחה
שלכם

לפרטים נוספים

בוחרים בים
מיקום: חוף בצת

16:30 11:00  סיום: 01/11/2022 התחלה: 01/11/2022

מה אתם עושים אחרי שאתם משלשלים פתק בקלפי? מוזמנים לבחור בים
ולחגוג איתנו את הכרזת שמורת ים אכזיב ואת פתיחת מירוץ האקלים,

RUNNING OUT OF TIME!     מירוץ השליחים הגדול בעולם (שיעבור
בכל חופי הארץ ויסתיים בשארם). בתוכנית: יום גדוש של פעילויות, סיורים
בחוף, הופעות חיות על הבמה,  ועוד הרבה כייף.  הכל ללא עלות.  מתאים

לכל המשפחה. 

הוספה ליומן:

לפרטים והרשמה

נעים להכיר: תמ"א 49  איך מתכננים
תשתיות בריאות במדינה הצפופה

במערב
יום ד' ה2/11, 17:00, זום. המפגש החודשי של צפוף 
הפורום לאוכלוסיה, סביבה וחברה. והפעם  בחודש הבא
תעלה לאישור הועדה הארצית תמ"א 49, תכנית המתאר

הארצית למוסדות בריאות, בראשה עמדה האדריכלית עדנה
לרמן. היא מגיעה להציג לנו את עיקרי התכנית, האתגרים

שהתמודדו עימם והשפעות קצב גידול האוכלוסיה. 

לפרטים נוספים

ניהול משבר האקלים בזירה הפיננסית
מיקום: אוניברסיטת תל אביב

18:00 16:00  סיום: 07/11/2022 התחלה: 07/11/2022

לקראת ועידת האקלים של האו"ם בשארם (COP27) ובמסגרת יום האקלים
באוניברסיטת תל אביב, 

הזירה הפיננסית מתכבדת להזמינכם למפגש בנושא: כלים לניהול משבר
האקלים במגזר הפיננסי המושקים בחודש נובמבר ע"י המשרד להגנ"ס.

הוספה ליומן:

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

קורס מובילי/ות אקלים וקיימות בהייטק
פתיחת קורס ב23 בנובמבר, מכללת אפקה.מסלול "מובילי/ות
אקלים בהייטק"  Climate & 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.

רשימה ירוקה מאוד  חודש שכולו אקלים (ובחירות)

ניוזלטר  נובמבר 2022

"עתה, לאחר שטלטלה נוראה עוררה אותנו, יכול כל אחד מאיתנו לשאול: אילו דברים במערכת האמונות
האישית שלי ביכולתי לבחון מחדש, דברים שמצדיקים את מה שראוי לא להצדיק? כיצד ביכולתי להתאים

את פעולותיי לערכי העמוקים ביותר?"
"תקווה אפשרית" / פרנסס מור לאפה ואנה לאפה

אנחנו רגע לפני... 
בחודש הבא יהיה פה שונה? 

רגע לפני ועידת אקלים עולמית (COP27) עשרות אלפי רצים לוקחים חלק במרוץ העברת הלפיד לשארם ומיליוני
אנשים נושאים מבטם בתקווה לעבר מנהיגי העולם. אולי הפעם הם יתאפסו ויקבלו החלטות דרמטיות (לטובה)

הנוגעות לעתידנו, עתיד ילדינו ועתיד הסביבה. 

רגע לפני בחירות  סקר של האגודה הישראלית לאקולוגיה מראה לנו שלמרות שהציבור מראה עניין גובר
בסוגיות סביבתיות, הפוליטקאים שכחו לגמרי מהנושא. ' המדד הירוק של המפלגות' ביוזמת מטה לבחור ירוק
מצליח לעזור לנו להתמצאות בעשייה בפועל של המפלגות לטובת הסביבה, אבל ניתוח עומק של 'שקוף' ממציג

לנו תמונה עגומה שמבטאת "כישלון של כולנו".

רגע לפני שכולנו מתאספים יחד לצעוד למען האקלים! 
יום שישי הקרוב, 9:30 בבוקר  רחבת מוזיאון לאומניות, תל אביב

רכבת ישראל מפעילה את הרכבת לטובת המצעד! ארגון המורים מחריג את העיצומים לטובת המצעד! 

נתראה במצעד... ( : 

צוות חיים וסביבה 

הוספה ליומן:

הרחבת אופקים והשראה

לאתר פורום כסף נקי

להכיר את התנועה דרך ההצלחות

לאינדקס הארגונים המלא

טעימה קטנה מאירועים קרובים...

לרישום מוקדם

ללוח האירועים המלא

קורסים והכשרות

ללוח האירועים המלא

            

הרשמה לקבלת ניוזלטר "חיים וסביבה"

https://running-out-of-time.com/
https://www.ynet.co.il/environment-science/article/hk0tsaaqs
https://www.votegreen-il.com/madad
https://www.votegreen-il.com/madad
https://shakuf.co.il/38223
https://www.sviva.net/אודות/צוות/
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://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://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://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=CdCtij%2BLPo%2Bwf7lOlIXXapcJPiNaBZZmQWl9TQfzSQPlajm1SJoF7XUrusj1ct2R%2FTgLLD9GdwQiGOa%2F8XR%2BLdDsIKtfnI5M89WiRAl8MAD75oztqYyunT7LnCEzUwNzIt34%2Blh1FvWHddkflUBDhq3HFJc6xMf2Bsn%2BnbxRZD54n6EhccynrKMA6ic5FiW%2BoQD4ctHbFOsYyeuh7Fms75c8VnvOIE55jwYvhfujbSlrBFtpnYrIIZjSjRsSoDsSQo68nMxDTx22WDr5ElCRRnEeUFCEZK3reTqf25I7HvdJ70UEcTcu%2FQSvVo%2FL2K9dm7RNacuTQKNjcakJAkshCTQ7sPBGuBQw3MGFRQDfmmC0hpfsdWpAMPA%3D%3D
https://www.facebook.com/115286055016/posts/pfbid027qo9oFSMhqPGqoyJj58aZXp4PxZiQUwHuxP6Eg5V13LLrJARS1146YV8u8SF5dJpl/
https://www.facebook.com/115286055016/posts/pfbid027qo9oFSMhqPGqoyJj58aZXp4PxZiQUwHuxP6Eg5V13LLrJARS1146YV8u8SF5dJpl/
https://waze.com/ul?q=חוף בצת
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=בוחרים+בים&dates=20221101T110000/20221101T163000&details=%3Cdiv%3Eמה+אתם+עושים+אחרי+שאתם+משלשלים+פתק+בקלפי%3F+מוזמנים+לבחור+בים+ולחגוג+איתנו+את+הכרזת+שמורת+ים+אכזיב+ואת+פתיחת+מירוץ+האקלים%2C+RUNNING+OUT+OF+TIME!+%26nbsp%3B+-+%26nbsp%3Bמירוץ+השליחים+הגדול+בעולם+(שיעבור+בכל+חופי+הארץ+ויסתיים+בשארם).+בתוכנית%3A+יום+גדוש+של+פעילויות%2C%0A++++סיורים+בחוף%2C+הופעות+חיות+על+הבמה%2C+%26nbsp%3Bועוד+הרבה+כייף.+%26nbsp%3Bהכל+ללא+עלות.+%26nbsp%3Bמתאים+לכל+המשפחה.%26nbsp%3B%3C%2Fdiv%3E&location=חוף+בצת&details=%3Cdiv%3Eמה+אתם+עושים+אחרי+שאתם+משלשלים+פתק+בקלפי%3F+מוזמנים+לבחור+בים+ולחגוג+איתנו+את+הכרזת+שמורת+ים+אכזיב+ואת+פתיחת+מירוץ+האקלים%2C+RUNNING+OUT+OF+TIME!+%26nbsp%3B+-+%26nbsp%3Bמירוץ+השליחים+הגדול+בעולם+(שיעבור+בכל+חופי+הארץ+ויסתיים+בשארם).+בתוכנית%3A+יום+גדוש+של+פעילויות%2C%0A++++סיורים+בחוף%2C+הופעות+חיות+על+הבמה%2C+%26nbsp%3Bועוד+הרבה+כייף.+%26nbsp%3Bהכל+ללא+עלות.+%26nbsp%3Bמתאים+לכל+המשפחה.%26nbsp%3B%3C%2Fdiv%3E
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=בוחרים+בים&DUR=0530&DESC=%3Cdiv%3Eמה+אתם+עושים+אחרי+שאתם+משלשלים+פתק+בקלפי%3F+מוזמנים+לבחור+בים+ולחגוג+איתנו+את+הכרזת+שמורת+ים+אכזיב+ואת+פתיחת+מירוץ+האקלים%2C+RUNNING+OUT+OF+TIME!+%26nbsp%3B+-+%26nbsp%3Bמירוץ+השליחים+הגדול+בעולם+(שיעבור+בכל+חופי+הארץ+ויסתיים+בשארם).+בתוכנית%3A+יום+גדוש+של+פעילויות%2C%0A++++סיורים+בחוף%2C+הופעות+חיות+על+הבמה%2C+%26nbsp%3Bועוד+הרבה+כייף.+%26nbsp%3Bהכל+ללא+עלות.+%26nbsp%3Bמתאים+לכל+המשפחה.%26nbsp%3B%3C%2Fdiv%3E&in_loc=חוף+בצת&st=20221101T110000&et=20221101T163000
https://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=Cb2jkV1iU6qYozqyhcnjg4GSIGz5yH1uDhkP1uz9cgaUp6a0te56C7I4jrqIppbUTy%2BdEqpTwvcREBQKBqjzabdbX1fnNYxC1RGOpGEbGyUOOJN2CHVnJkA0ztZ%2F08l4zPg7X7WKi1%2FFaBgAgbpBkBKDBIvKPE6XfbL7pbJ8AkibxwuZnpS2r9nJKJFIDnOIcX9R9V8QBwnlSjHFgR9Y%2Fg51tpQveM8gZSKt0ka81NCoA6WBf35IFjqmhW7xoSvIjl0C%2BEP2MG0jVq%2BFpkCVwC5AKtGBRQChcsPCsrN%2B1efW6t3eFOeYq3Vv%2BeKI1JlvrbNKFmlTIN2UK5ntn284fFaAVtJv%2B3zVH1KJl8XiNR6X7a0Aymu3Pbg0QqwZ%2BXJz8Jkbby0XoQAJyY6aeMJA1NKF3H3fedo3b%2BWKg4adnyrKSrxyOo%2FmbQD7PQdlJgIR0K2aP73acSQBOTcOmxvK1liwwosVoOQjTVLteq32OJR1g9ASiVpzj48HWFYK5ObJ2fQsB94gAGF1SSB0O0goGCHgoW6GW7%2BHBAfPNuEOP6rh8%2BsJ4vhtHZB%2Fg%2BlRkVCh412KBg4r2rnnEX1EPuLSnmjQUl7BKW5IKAqBw%2Be0zy1ZsBMkXMYkUPA%3D%3D
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https://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=CRZUHrQ%2BAhH857NRbfECkZOQnIAdHgW24TBlS0qFvQsR8KLzlJczqzE5H6AVZq5eFLUwUXJSITVPwnFu2qOAWAjswmgYPR%2BdjXYODLT%2BH3LiEKMH8zXwEMmBYg1fE5TCIMqt06tN%2FdjRhGPfbknB%2FAyJAC4BFZIsLL29XcYbv2D8IjbVa9urF2PGtGby%2BWDsqi5g51mJKFu8DC53i%2Bt3mYeamz49Bel9j%2BWtk5MGfe55Pp%2FW3kW5TlioOhtJq4rjCIgA1dWmtda0fgGFDlL%2B9rdfO5oI6DhqPUw2rMQv9xKFMcGMp3zcX6Hks5z0OPDX6uEq7H9ta9SAzbVcFSecClvgacfcdfn8FPLzOJJ50xTIGauhmp9xj7RHn32Q4PeuYcoeVQfOgpDS84yVI2divGurFlCosjJ2Oyvf7EkGUvqtjUsntkbwboVVUMPPNour1V50ga0H7GKmjKrHojj%2BrzamBAZ1WdUlIsRvduoDNNAMwIG%2B4gZeDGL4wQuyCECzfYmNu%2Bi4tVpw%3D


להאזנה

הגורם האנושי  פודקאסט ידידותי על חברה, על
תרבות ועל סביבה

פרק מיוחד של הגורם האנושי לכבוד מצעד האקלים שמתקיים ביום שישי
הקרוב (28.10) בתל אביב, 

 והפעם, שמים את הנוער במרכז 

מה דוחף אותם לעסוק בפעילות סביבתית? 
 ?לפטל בושח יכה ןתעדל המבו ,יתביבסה רבשמה תא תואור ןה ךיא  ♀ 

 האם לדור הצעיר אכפת יותר מהמשבר הסביבתית?

The world relay צילום: אתר
לפרטים נוספים והרשמה

Running Out of Time
מרוץ השליחים ללא הפסקה הגדול בעולם יצא לדרך!
ריצה ורכיבה לאורך כ7,800 ק"מ ב18 מדינות, מגלזגו

בסקוטלנד עד לשארם אשייח, למען העלאת המודעות למשבר
האקלים ובקריאה למנהיגי העולם לפעול. ההרשמה למקטעים

העוברים בישראל נפתחה. 
מוזמנים להיכנס לאתר המרוץ ולהירשם!

לקריאה

מתחמם
הסיקור התקשורתי של המשבר האקולוגיאקלימי קיבל תנופה בשנה
האחרונה אך הוא רחוק מלהספיק (פרופ׳ עדי וולפסון, העין השביעית)

לקריאה

"כשיש בחירות נזכרים בקריית חיים. בשאר
הזמן, אנחנו קוברים פה אנשים"

תושבת שדרות דגניה, אוסנת סיבוני, נולדה לתוך הזיהום של מכלי הנפט
של החברה הממשלתית "תשתיות אנרגיה" • "בזמנו, לאף אחד מאיתנו לא
הייתה מודעות. ואז התחילו למות אנשים, והבנו שזה כנראה מהמכלים" •

מפת המזהמים  סיפורים בגוף ראשון מהאנשים שגרים הכי קרוב לאזורים
המזוהמים ביותר בארץ (יעל געתון, שקוף)

לקריאה

מי שנפגע מהמכונית הפרטית שלכם הוא
בעיקר הנוער, אבל לא רק

"הליכה על מדרכות צרות אל מול אימת הקורקינטים, חיפוש חניה
עם ילדים בוכים באוטו ועמידה אינסופית בפקקים  אזרחים בכל
גיל וסטטוס נפגעים בשל ריבוי הרכבים הפרטיים. יש מה לעשות"

מאמר של הורים למען האקלים בעיתון "הארץ". מאת יוני
קוזלובסקי

לצפייה

הקשר בין משבר האקלים לכלכלה
ג'ראלדין האנג, יועצת מדיניות בכירה בארגון ה
OECD, מדברת על הקשר בין משבר האקלים

לכלכלה בפרספקטיבה של מדינות ה–OECD, מדוע
אנו נמצאים "בכישלון שוק" חוסר היכולת לראות

מעבר לטווח המידי ומה המשמעות של אי הערכות
לסיכוני אקלים. 

לצפייה

האם ESG זו הסחת דעת?
טאריק פנסי, לשעבר סמנכ"ל השקעות קיימות של
Blackrock טוען כי השקעות הESG הם הסחת

דעת מסוכנת, שנועדה לדחות את הרגולציה
ההכרחית להפחתת השקעות בדלקים פוסיליים. 

לאתר הארגון

מעירים
"מעירים" הנה עמותה ללא מטרות רווח. אנחנו קבוצה של
אנשי מקצוע ופעילים חברתיים משדות התכנון, הבנייה,

הסביבה והטכנולוגיה הפועלים לילות כימים ובהתנדבות על
מנת להנגיש מידע ולהגביר את השקיפות והמעורבות
הציבורית במערכת התכנון והבנייה. כאחת המערכות

המשפיעות ביותר על החיים האזרחיים בישראל, אנחנו
פועלים להפוך אותה לכזו שמשקפת את האיזון הראוי בין
אינטרסים צרים לאינטרסים רחבים, האינטרסים של כולנו. 

מערכת "מעירים" צברה הצלחות רבות בתקופה
האחרונה  הגנת על עצים, שדרוג מודעות התכנון

ועוד... (הכל מפורט בפוסט)

רוצים להופיע בידיעון הבא?  מוזמנים לספר לנו על ההצלחה
שלכם

לפרטים נוספים

בוחרים בים
מיקום: חוף בצת

16:30 11:00  סיום: 01/11/2022 התחלה: 01/11/2022

מה אתם עושים אחרי שאתם משלשלים פתק בקלפי? מוזמנים לבחור בים
ולחגוג איתנו את הכרזת שמורת ים אכזיב ואת פתיחת מירוץ האקלים,

RUNNING OUT OF TIME!     מירוץ השליחים הגדול בעולם (שיעבור
בכל חופי הארץ ויסתיים בשארם). בתוכנית: יום גדוש של פעילויות, סיורים
בחוף, הופעות חיות על הבמה,  ועוד הרבה כייף.  הכל ללא עלות.  מתאים

לכל המשפחה. 

הוספה ליומן:

לפרטים והרשמה

נעים להכיר: תמ"א 49  איך מתכננים
תשתיות בריאות במדינה הצפופה

במערב
יום ד' ה2/11, 17:00, זום. המפגש החודשי של צפוף 
הפורום לאוכלוסיה, סביבה וחברה. והפעם  בחודש הבא
תעלה לאישור הועדה הארצית תמ"א 49, תכנית המתאר

הארצית למוסדות בריאות, בראשה עמדה האדריכלית עדנה
לרמן. היא מגיעה להציג לנו את עיקרי התכנית, האתגרים

שהתמודדו עימם והשפעות קצב גידול האוכלוסיה. 

לפרטים נוספים

ניהול משבר האקלים בזירה הפיננסית
מיקום: אוניברסיטת תל אביב

18:00 16:00  סיום: 07/11/2022 התחלה: 07/11/2022

לקראת ועידת האקלים של האו"ם בשארם (COP27) ובמסגרת יום האקלים
באוניברסיטת תל אביב, 

הזירה הפיננסית מתכבדת להזמינכם למפגש בנושא: כלים לניהול משבר
האקלים במגזר הפיננסי המושקים בחודש נובמבר ע"י המשרד להגנ"ס.

הוספה ליומן:

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

קורס מובילי/ות אקלים וקיימות בהייטק
פתיחת קורס ב23 בנובמבר, מכללת אפקה.מסלול "מובילי/ות
אקלים בהייטק"  Climate & 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.

רשימה ירוקה מאוד  חודש שכולו אקלים (ובחירות)

ניוזלטר  נובמבר 2022

"עתה, לאחר שטלטלה נוראה עוררה אותנו, יכול כל אחד מאיתנו לשאול: אילו דברים במערכת האמונות
האישית שלי ביכולתי לבחון מחדש, דברים שמצדיקים את מה שראוי לא להצדיק? כיצד ביכולתי להתאים

את פעולותיי לערכי העמוקים ביותר?"
"תקווה אפשרית" / פרנסס מור לאפה ואנה לאפה

אנחנו רגע לפני... 
בחודש הבא יהיה פה שונה? 

רגע לפני ועידת אקלים עולמית (COP27) עשרות אלפי רצים לוקחים חלק במרוץ העברת הלפיד לשארם ומיליוני
אנשים נושאים מבטם בתקווה לעבר מנהיגי העולם. אולי הפעם הם יתאפסו ויקבלו החלטות דרמטיות (לטובה)

הנוגעות לעתידנו, עתיד ילדינו ועתיד הסביבה. 

רגע לפני בחירות  סקר של האגודה הישראלית לאקולוגיה מראה לנו שלמרות שהציבור מראה עניין גובר
בסוגיות סביבתיות, הפוליטקאים שכחו לגמרי מהנושא. ' המדד הירוק של המפלגות' ביוזמת מטה לבחור ירוק
מצליח לעזור לנו להתמצאות בעשייה בפועל של המפלגות לטובת הסביבה, אבל ניתוח עומק של 'שקוף' ממציג

לנו תמונה עגומה שמבטאת "כישלון של כולנו".

רגע לפני שכולנו מתאספים יחד לצעוד למען האקלים! 
יום שישי הקרוב, 9:30 בבוקר  רחבת מוזיאון לאומניות, תל אביב

רכבת ישראל מפעילה את הרכבת לטובת המצעד! ארגון המורים מחריג את העיצומים לטובת המצעד! 

נתראה במצעד... ( : 

צוות חיים וסביבה 

הוספה ליומן:

הרחבת אופקים והשראה

לאתר פורום כסף נקי

להכיר את התנועה דרך ההצלחות

לאינדקס הארגונים המלא

טעימה קטנה מאירועים קרובים...

לרישום מוקדם

ללוח האירועים המלא

קורסים והכשרות

ללוח האירועים המלא

            

הרשמה לקבלת ניוזלטר "חיים וסביבה"

https://www.facebook.com/115286055016/posts/pfbid027qo9oFSMhqPGqoyJj58aZXp4PxZiQUwHuxP6Eg5V13LLrJARS1146YV8u8SF5dJpl/
https://spoti.fi/3F6TEdh
https://www.facebook.com/115286055016/posts/pfbid027qo9oFSMhqPGqoyJj58aZXp4PxZiQUwHuxP6Eg5V13LLrJARS1146YV8u8SF5dJpl/
https://running-out-of-time.com/route/israel/
https://running-out-of-time.com/route/israel/
https://running-out-of-time.com/route/israel/
https://www.the7eye.org.il/466720
https://www.the7eye.org.il/466720
https://www.the7eye.org.il/466720
https://shakuf.co.il/38155
https://shakuf.co.il/38155
https://shakuf.co.il/38155
https://www.haaretz.co.il/family/parentsforclimateisrael/2022-09-28/ty-article/00000183-82eb-d06d-af9b-a7fbd5f90000?utm_source=mailchimp&utm_medium=email&utm_content=author-alert&utm_campaign=הורים למען האקלים&utm_term=20220928-14:03
https://www.haaretz.co.il/family/parentsforclimateisrael/2022-09-28/ty-article/00000183-82eb-d06d-af9b-a7fbd5f90000?utm_source=mailchimp&utm_medium=email&utm_content=author-alert&utm_campaign=הורים למען האקלים&utm_term=20220928-14:03
https://www.haaretz.co.il/family/parentsforclimateisrael/2022-09-28/ty-article/00000183-82eb-d06d-af9b-a7fbd5f90000?utm_source=mailchimp&utm_medium=email&utm_content=author-alert&utm_campaign=הורים למען האקלים&utm_term=20220928-14:03
https://bit.ly/3eiAw0V
https://bit.ly/3eiAw0V
https://bit.ly/3CDB3nH


להאזנה

הגורם האנושי  פודקאסט ידידותי על חברה, על
תרבות ועל סביבה

פרק מיוחד של הגורם האנושי לכבוד מצעד האקלים שמתקיים ביום שישי
הקרוב (28.10) בתל אביב, 

 והפעם, שמים את הנוער במרכז 

מה דוחף אותם לעסוק בפעילות סביבתית? 
 ?לפטל בושח יכה ןתעדל המבו ,יתביבסה רבשמה תא תואור ןה ךיא  ♀ 

 האם לדור הצעיר אכפת יותר מהמשבר הסביבתית?

The world relay צילום: אתר
לפרטים נוספים והרשמה

Running Out of Time
מרוץ השליחים ללא הפסקה הגדול בעולם יצא לדרך!
ריצה ורכיבה לאורך כ7,800 ק"מ ב18 מדינות, מגלזגו

בסקוטלנד עד לשארם אשייח, למען העלאת המודעות למשבר
האקלים ובקריאה למנהיגי העולם לפעול. ההרשמה למקטעים

העוברים בישראל נפתחה. 
מוזמנים להיכנס לאתר המרוץ ולהירשם!

לקריאה

מתחמם
הסיקור התקשורתי של המשבר האקולוגיאקלימי קיבל תנופה בשנה
האחרונה אך הוא רחוק מלהספיק (פרופ׳ עדי וולפסון, העין השביעית)

לקריאה

"כשיש בחירות נזכרים בקריית חיים. בשאר
הזמן, אנחנו קוברים פה אנשים"

תושבת שדרות דגניה, אוסנת סיבוני, נולדה לתוך הזיהום של מכלי הנפט
של החברה הממשלתית "תשתיות אנרגיה" • "בזמנו, לאף אחד מאיתנו לא
הייתה מודעות. ואז התחילו למות אנשים, והבנו שזה כנראה מהמכלים" •

מפת המזהמים  סיפורים בגוף ראשון מהאנשים שגרים הכי קרוב לאזורים
המזוהמים ביותר בארץ (יעל געתון, שקוף)

לקריאה

מי שנפגע מהמכונית הפרטית שלכם הוא
בעיקר הנוער, אבל לא רק

"הליכה על מדרכות צרות אל מול אימת הקורקינטים, חיפוש חניה
עם ילדים בוכים באוטו ועמידה אינסופית בפקקים  אזרחים בכל
גיל וסטטוס נפגעים בשל ריבוי הרכבים הפרטיים. יש מה לעשות"

מאמר של הורים למען האקלים בעיתון "הארץ". מאת יוני
קוזלובסקי

לצפייה

הקשר בין משבר האקלים לכלכלה
ג'ראלדין האנג, יועצת מדיניות בכירה בארגון ה
OECD, מדברת על הקשר בין משבר האקלים

לכלכלה בפרספקטיבה של מדינות ה–OECD, מדוע
אנו נמצאים "בכישלון שוק" חוסר היכולת לראות

מעבר לטווח המידי ומה המשמעות של אי הערכות
לסיכוני אקלים. 

לצפייה

האם ESG זו הסחת דעת?
טאריק פנסי, לשעבר סמנכ"ל השקעות קיימות של
Blackrock טוען כי השקעות הESG הם הסחת

דעת מסוכנת, שנועדה לדחות את הרגולציה
ההכרחית להפחתת השקעות בדלקים פוסיליים. 

לאתר הארגון

מעירים
"מעירים" הנה עמותה ללא מטרות רווח. אנחנו קבוצה של
אנשי מקצוע ופעילים חברתיים משדות התכנון, הבנייה,

הסביבה והטכנולוגיה הפועלים לילות כימים ובהתנדבות על
מנת להנגיש מידע ולהגביר את השקיפות והמעורבות
הציבורית במערכת התכנון והבנייה. כאחת המערכות

המשפיעות ביותר על החיים האזרחיים בישראל, אנחנו
פועלים להפוך אותה לכזו שמשקפת את האיזון הראוי בין
אינטרסים צרים לאינטרסים רחבים, האינטרסים של כולנו. 

מערכת "מעירים" צברה הצלחות רבות בתקופה
האחרונה  הגנת על עצים, שדרוג מודעות התכנון

ועוד... (הכל מפורט בפוסט)

רוצים להופיע בידיעון הבא?  מוזמנים לספר לנו על ההצלחה
שלכם

לפרטים נוספים

בוחרים בים
מיקום: חוף בצת

16:30 11:00  סיום: 01/11/2022 התחלה: 01/11/2022

מה אתם עושים אחרי שאתם משלשלים פתק בקלפי? מוזמנים לבחור בים
ולחגוג איתנו את הכרזת שמורת ים אכזיב ואת פתיחת מירוץ האקלים,

RUNNING OUT OF TIME!     מירוץ השליחים הגדול בעולם (שיעבור
בכל חופי הארץ ויסתיים בשארם). בתוכנית: יום גדוש של פעילויות, סיורים
בחוף, הופעות חיות על הבמה,  ועוד הרבה כייף.  הכל ללא עלות.  מתאים

לכל המשפחה. 

הוספה ליומן:

לפרטים והרשמה

נעים להכיר: תמ"א 49  איך מתכננים
תשתיות בריאות במדינה הצפופה

במערב
יום ד' ה2/11, 17:00, זום. המפגש החודשי של צפוף 
הפורום לאוכלוסיה, סביבה וחברה. והפעם  בחודש הבא
תעלה לאישור הועדה הארצית תמ"א 49, תכנית המתאר

הארצית למוסדות בריאות, בראשה עמדה האדריכלית עדנה
לרמן. היא מגיעה להציג לנו את עיקרי התכנית, האתגרים

שהתמודדו עימם והשפעות קצב גידול האוכלוסיה. 

לפרטים נוספים

ניהול משבר האקלים בזירה הפיננסית
מיקום: אוניברסיטת תל אביב

18:00 16:00  סיום: 07/11/2022 התחלה: 07/11/2022

לקראת ועידת האקלים של האו"ם בשארם (COP27) ובמסגרת יום האקלים
באוניברסיטת תל אביב, 

הזירה הפיננסית מתכבדת להזמינכם למפגש בנושא: כלים לניהול משבר
האקלים במגזר הפיננסי המושקים בחודש נובמבר ע"י המשרד להגנ"ס.

הוספה ליומן:

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

קורס מובילי/ות אקלים וקיימות בהייטק
פתיחת קורס ב23 בנובמבר, מכללת אפקה.מסלול "מובילי/ות
אקלים בהייטק"  Climate & 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.

רשימה ירוקה מאוד  חודש שכולו אקלים (ובחירות)

ניוזלטר  נובמבר 2022

"עתה, לאחר שטלטלה נוראה עוררה אותנו, יכול כל אחד מאיתנו לשאול: אילו דברים במערכת האמונות
האישית שלי ביכולתי לבחון מחדש, דברים שמצדיקים את מה שראוי לא להצדיק? כיצד ביכולתי להתאים

את פעולותיי לערכי העמוקים ביותר?"
"תקווה אפשרית" / פרנסס מור לאפה ואנה לאפה

אנחנו רגע לפני... 
בחודש הבא יהיה פה שונה? 

רגע לפני ועידת אקלים עולמית (COP27) עשרות אלפי רצים לוקחים חלק במרוץ העברת הלפיד לשארם ומיליוני
אנשים נושאים מבטם בתקווה לעבר מנהיגי העולם. אולי הפעם הם יתאפסו ויקבלו החלטות דרמטיות (לטובה)

הנוגעות לעתידנו, עתיד ילדינו ועתיד הסביבה. 

רגע לפני בחירות  סקר של האגודה הישראלית לאקולוגיה מראה לנו שלמרות שהציבור מראה עניין גובר
בסוגיות סביבתיות, הפוליטקאים שכחו לגמרי מהנושא. ' המדד הירוק של המפלגות' ביוזמת מטה לבחור ירוק
מצליח לעזור לנו להתמצאות בעשייה בפועל של המפלגות לטובת הסביבה, אבל ניתוח עומק של 'שקוף' ממציג

לנו תמונה עגומה שמבטאת "כישלון של כולנו".

רגע לפני שכולנו מתאספים יחד לצעוד למען האקלים! 
יום שישי הקרוב, 9:30 בבוקר  רחבת מוזיאון לאומניות, תל אביב

רכבת ישראל מפעילה את הרכבת לטובת המצעד! ארגון המורים מחריג את העיצומים לטובת המצעד! 

נתראה במצעד... ( : 

צוות חיים וסביבה 

הוספה ליומן:

הרחבת אופקים והשראה

לאתר פורום כסף נקי

להכיר את התנועה דרך ההצלחות

לאינדקס הארגונים המלא

טעימה קטנה מאירועים קרובים...

לרישום מוקדם

ללוח האירועים המלא

קורסים והכשרות

ללוח האירועים המלא

            

הרשמה לקבלת ניוזלטר "חיים וסביבה"
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https://maps.google.com/maps?q=חוף+בצת&ie=UTF8&z=14&hl=he
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https://www.facebook.com/events/846143830101100
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=בוחרים+בים&dates=20221101T110000/20221101T163000&details=%3Cdiv%3Eמה+אתם+עושים+אחרי+שאתם+משלשלים+פתק+בקלפי%3F+מוזמנים+לבחור+בים+ולחגוג+איתנו+את+הכרזת+שמורת+ים+אכזיב+ואת+פתיחת+מירוץ+האקלים%2C+RUNNING+OUT+OF+TIME!+%26nbsp%3B+-+%26nbsp%3Bמירוץ+השליחים+הגדול+בעולם+(שיעבור+בכל+חופי+הארץ+ויסתיים+בשארם).+בתוכנית%3A+יום+גדוש+של+פעילויות%2C%0A++++סיורים+בחוף%2C+הופעות+חיות+על+הבמה%2C+%26nbsp%3Bועוד+הרבה+כייף.+%26nbsp%3Bהכל+ללא+עלות.+%26nbsp%3Bמתאים+לכל+המשפחה.%26nbsp%3B%3C%2Fdiv%3E&location=חוף+בצת&details=%3Cdiv%3Eמה+אתם+עושים+אחרי+שאתם+משלשלים+פתק+בקלפי%3F+מוזמנים+לבחור+בים+ולחגוג+איתנו+את+הכרזת+שמורת+ים+אכזיב+ואת+פתיחת+מירוץ+האקלים%2C+RUNNING+OUT+OF+TIME!+%26nbsp%3B+-+%26nbsp%3Bמירוץ+השליחים+הגדול+בעולם+(שיעבור+בכל+חופי+הארץ+ויסתיים+בשארם).+בתוכנית%3A+יום+גדוש+של+פעילויות%2C%0A++++סיורים+בחוף%2C+הופעות+חיות+על+הבמה%2C+%26nbsp%3Bועוד+הרבה+כייף.+%26nbsp%3Bהכל+ללא+עלות.+%26nbsp%3Bמתאים+לכל+המשפחה.%26nbsp%3B%3C%2Fdiv%3E
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=בוחרים+בים&DUR=0530&DESC=%3Cdiv%3Eמה+אתם+עושים+אחרי+שאתם+משלשלים+פתק+בקלפי%3F+מוזמנים+לבחור+בים+ולחגוג+איתנו+את+הכרזת+שמורת+ים+אכזיב+ואת+פתיחת+מירוץ+האקלים%2C+RUNNING+OUT+OF+TIME!+%26nbsp%3B+-+%26nbsp%3Bמירוץ+השליחים+הגדול+בעולם+(שיעבור+בכל+חופי+הארץ+ויסתיים+בשארם).+בתוכנית%3A+יום+גדוש+של+פעילויות%2C%0A++++סיורים+בחוף%2C+הופעות+חיות+על+הבמה%2C+%26nbsp%3Bועוד+הרבה+כייף.+%26nbsp%3Bהכל+ללא+עלות.+%26nbsp%3Bמתאים+לכל+המשפחה.%26nbsp%3B%3C%2Fdiv%3E&in_loc=חוף+בצת&st=20221101T110000&et=20221101T163000
https://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=Cb2jkV1iU6qYozqyhcnjg4GSIGz5yH1uDhkP1uz9cgaUp6a0te56C7I4jrqIppbUTy%2BdEqpTwvcREBQKBqjzabdbX1fnNYxC1RGOpGEbGyUOOJN2CHVnJkA0ztZ%2F08l4zPg7X7WKi1%2FFaBgAgbpBkBKDBIvKPE6XfbL7pbJ8AkibxwuZnpS2r9nJKJFIDnOIcX9R9V8QBwnlSjHFgR9Y%2Fg51tpQveM8gZSKt0ka81NCoA6WBf35IFjqmhW7xoSvIjl0C%2BEP2MG0jVq%2BFpkCVwC5AKtGBRQChcsPCsrN%2B1efW6t3eFOeYq3Vv%2BeKI1JlvrbNKFmlTIN2UK5ntn284fFaAVtJv%2B3zVH1KJl8XiNR6X7a0Aymu3Pbg0QqwZ%2BXJz8Jkbby0XoQAJyY6aeMJA1NKF3H3fedo3b%2BWKg4adnyrKSrxyOo%2FmbQD7PQdlJgIR0K2aP73acSQBOTcOmxvK1liwwosVoOQjTVLteq32OJR1g9ASiVpzj48HWFYK5ObJ2fQsB94gAGF1SSB0O0goGCHgoW6GW7%2BHBAfPNuEOP6rh8%2BsJ4vhtHZB%2Fg%2BlRkVCh412KBg4r2rnnEX1EPuLSnmjQUl7BKW5IKAqBw%2Be0zy1ZsBMkXMYkUPA%3D%3D
https://www.facebook.com/events/846143830101100
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScW4XQ0wl-fI9h1QIqc_rmeA0InFmmtN2jWRWncyluQPRtFnQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScW4XQ0wl-fI9h1QIqc_rmeA0InFmmtN2jWRWncyluQPRtFnQ/viewform


להאזנה

הגורם האנושי  פודקאסט ידידותי על חברה, על
תרבות ועל סביבה

פרק מיוחד של הגורם האנושי לכבוד מצעד האקלים שמתקיים ביום שישי
הקרוב (28.10) בתל אביב, 

 והפעם, שמים את הנוער במרכז 

מה דוחף אותם לעסוק בפעילות סביבתית? 
 ?לפטל בושח יכה ןתעדל המבו ,יתביבסה רבשמה תא תואור ןה ךיא  ♀ 

 האם לדור הצעיר אכפת יותר מהמשבר הסביבתית?

The world relay צילום: אתר
לפרטים נוספים והרשמה

Running Out of Time
מרוץ השליחים ללא הפסקה הגדול בעולם יצא לדרך!
ריצה ורכיבה לאורך כ7,800 ק"מ ב18 מדינות, מגלזגו

בסקוטלנד עד לשארם אשייח, למען העלאת המודעות למשבר
האקלים ובקריאה למנהיגי העולם לפעול. ההרשמה למקטעים

העוברים בישראל נפתחה. 
מוזמנים להיכנס לאתר המרוץ ולהירשם!

לקריאה

מתחמם
הסיקור התקשורתי של המשבר האקולוגיאקלימי קיבל תנופה בשנה
האחרונה אך הוא רחוק מלהספיק (פרופ׳ עדי וולפסון, העין השביעית)

לקריאה

"כשיש בחירות נזכרים בקריית חיים. בשאר
הזמן, אנחנו קוברים פה אנשים"

תושבת שדרות דגניה, אוסנת סיבוני, נולדה לתוך הזיהום של מכלי הנפט
של החברה הממשלתית "תשתיות אנרגיה" • "בזמנו, לאף אחד מאיתנו לא
הייתה מודעות. ואז התחילו למות אנשים, והבנו שזה כנראה מהמכלים" •

מפת המזהמים  סיפורים בגוף ראשון מהאנשים שגרים הכי קרוב לאזורים
המזוהמים ביותר בארץ (יעל געתון, שקוף)

לקריאה

מי שנפגע מהמכונית הפרטית שלכם הוא
בעיקר הנוער, אבל לא רק

"הליכה על מדרכות צרות אל מול אימת הקורקינטים, חיפוש חניה
עם ילדים בוכים באוטו ועמידה אינסופית בפקקים  אזרחים בכל
גיל וסטטוס נפגעים בשל ריבוי הרכבים הפרטיים. יש מה לעשות"

מאמר של הורים למען האקלים בעיתון "הארץ". מאת יוני
קוזלובסקי

לצפייה

הקשר בין משבר האקלים לכלכלה
ג'ראלדין האנג, יועצת מדיניות בכירה בארגון ה
OECD, מדברת על הקשר בין משבר האקלים

לכלכלה בפרספקטיבה של מדינות ה–OECD, מדוע
אנו נמצאים "בכישלון שוק" חוסר היכולת לראות

מעבר לטווח המידי ומה המשמעות של אי הערכות
לסיכוני אקלים. 

לצפייה

האם ESG זו הסחת דעת?
טאריק פנסי, לשעבר סמנכ"ל השקעות קיימות של
Blackrock טוען כי השקעות הESG הם הסחת

דעת מסוכנת, שנועדה לדחות את הרגולציה
ההכרחית להפחתת השקעות בדלקים פוסיליים. 

לאתר הארגון

מעירים
"מעירים" הנה עמותה ללא מטרות רווח. אנחנו קבוצה של
אנשי מקצוע ופעילים חברתיים משדות התכנון, הבנייה,

הסביבה והטכנולוגיה הפועלים לילות כימים ובהתנדבות על
מנת להנגיש מידע ולהגביר את השקיפות והמעורבות
הציבורית במערכת התכנון והבנייה. כאחת המערכות

המשפיעות ביותר על החיים האזרחיים בישראל, אנחנו
פועלים להפוך אותה לכזו שמשקפת את האיזון הראוי בין
אינטרסים צרים לאינטרסים רחבים, האינטרסים של כולנו. 

מערכת "מעירים" צברה הצלחות רבות בתקופה
האחרונה  הגנת על עצים, שדרוג מודעות התכנון

ועוד... (הכל מפורט בפוסט)

רוצים להופיע בידיעון הבא?  מוזמנים לספר לנו על ההצלחה
שלכם

לפרטים נוספים

בוחרים בים
מיקום: חוף בצת

16:30 11:00  סיום: 01/11/2022 התחלה: 01/11/2022

מה אתם עושים אחרי שאתם משלשלים פתק בקלפי? מוזמנים לבחור בים
ולחגוג איתנו את הכרזת שמורת ים אכזיב ואת פתיחת מירוץ האקלים,

RUNNING OUT OF TIME!     מירוץ השליחים הגדול בעולם (שיעבור
בכל חופי הארץ ויסתיים בשארם). בתוכנית: יום גדוש של פעילויות, סיורים
בחוף, הופעות חיות על הבמה,  ועוד הרבה כייף.  הכל ללא עלות.  מתאים

לכל המשפחה. 

הוספה ליומן:

לפרטים והרשמה

נעים להכיר: תמ"א 49  איך מתכננים
תשתיות בריאות במדינה הצפופה

במערב
יום ד' ה2/11, 17:00, זום. המפגש החודשי של צפוף 
הפורום לאוכלוסיה, סביבה וחברה. והפעם  בחודש הבא
תעלה לאישור הועדה הארצית תמ"א 49, תכנית המתאר

הארצית למוסדות בריאות, בראשה עמדה האדריכלית עדנה
לרמן. היא מגיעה להציג לנו את עיקרי התכנית, האתגרים

שהתמודדו עימם והשפעות קצב גידול האוכלוסיה. 

לפרטים נוספים

ניהול משבר האקלים בזירה הפיננסית
מיקום: אוניברסיטת תל אביב

18:00 16:00  סיום: 07/11/2022 התחלה: 07/11/2022

לקראת ועידת האקלים של האו"ם בשארם (COP27) ובמסגרת יום האקלים
באוניברסיטת תל אביב, 

הזירה הפיננסית מתכבדת להזמינכם למפגש בנושא: כלים לניהול משבר
האקלים במגזר הפיננסי המושקים בחודש נובמבר ע"י המשרד להגנ"ס.

הוספה ליומן:

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

קורס מובילי/ות אקלים וקיימות בהייטק
פתיחת קורס ב23 בנובמבר, מכללת אפקה.מסלול "מובילי/ות
אקלים בהייטק"  Climate & 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.

רשימה ירוקה מאוד  חודש שכולו אקלים (ובחירות)

ניוזלטר  נובמבר 2022

"עתה, לאחר שטלטלה נוראה עוררה אותנו, יכול כל אחד מאיתנו לשאול: אילו דברים במערכת האמונות
האישית שלי ביכולתי לבחון מחדש, דברים שמצדיקים את מה שראוי לא להצדיק? כיצד ביכולתי להתאים

את פעולותיי לערכי העמוקים ביותר?"
"תקווה אפשרית" / פרנסס מור לאפה ואנה לאפה

אנחנו רגע לפני... 
בחודש הבא יהיה פה שונה? 

רגע לפני ועידת אקלים עולמית (COP27) עשרות אלפי רצים לוקחים חלק במרוץ העברת הלפיד לשארם ומיליוני
אנשים נושאים מבטם בתקווה לעבר מנהיגי העולם. אולי הפעם הם יתאפסו ויקבלו החלטות דרמטיות (לטובה)

הנוגעות לעתידנו, עתיד ילדינו ועתיד הסביבה. 

רגע לפני בחירות  סקר של האגודה הישראלית לאקולוגיה מראה לנו שלמרות שהציבור מראה עניין גובר
בסוגיות סביבתיות, הפוליטקאים שכחו לגמרי מהנושא. ' המדד הירוק של המפלגות' ביוזמת מטה לבחור ירוק
מצליח לעזור לנו להתמצאות בעשייה בפועל של המפלגות לטובת הסביבה, אבל ניתוח עומק של 'שקוף' ממציג

לנו תמונה עגומה שמבטאת "כישלון של כולנו".

רגע לפני שכולנו מתאספים יחד לצעוד למען האקלים! 
יום שישי הקרוב, 9:30 בבוקר  רחבת מוזיאון לאומניות, תל אביב

רכבת ישראל מפעילה את הרכבת לטובת המצעד! ארגון המורים מחריג את העיצומים לטובת המצעד! 

נתראה במצעד... ( : 

צוות חיים וסביבה 

הוספה ליומן:

הרחבת אופקים והשראה

לאתר פורום כסף נקי

להכיר את התנועה דרך ההצלחות

לאינדקס הארגונים המלא

טעימה קטנה מאירועים קרובים...

לרישום מוקדם

ללוח האירועים המלא

קורסים והכשרות

ללוח האירועים המלא

            

הרשמה לקבלת ניוזלטר "חיים וסביבה"

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScW4XQ0wl-fI9h1QIqc_rmeA0InFmmtN2jWRWncyluQPRtFnQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScW4XQ0wl-fI9h1QIqc_rmeA0InFmmtN2jWRWncyluQPRtFnQ/viewform
https://maps.google.com/maps?q=אוניברסיטת+תל+אביב&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://maps.google.com/maps?q=אוניברסיטת+תל+אביב&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://bit.ly/3TBRh6O
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=ניהול+משבר+האקלים+בזירה+הפיננסית&dates=20221107T160000/20221107T180000&details=%3Cdiv+dir%3D%22rtl%22%3Eלקראת+ועידת+האקלים+של+האו%22ם+בשארם+(COP27)+ובמסגרת+יום+האקלים+באוניברסיטת+תל+אביב%2C%26nbsp%3B%3C%2Fdiv%3E%3Cdiv+dir%3D%22RTL%22+style%3D%22margin%3A+0px%3B%22%3Eהזירה+הפיננסית+מתכבדת+להזמינכם+למפגש+בנושא%3A+כלים+לניהול+משבר+האקלים+במגזר+הפיננסי+המושקים+בחודש+נובמבר+ע%22י+המשרד+להגנ%22ס.%3C%2Fdiv%3E&location=אוניברסיטת+תל+אביב&details=%3Cdiv+dir%3D%22rtl%22%3Eלקראת+ועידת+האקלים+של+האו%22ם+בשארם+(COP27)+ובמסגרת+יום+האקלים+באוניברסיטת+תל+אביב%2C%26nbsp%3B%3C%2Fdiv%3E%3Cdiv+dir%3D%22RTL%22+style%3D%22margin%3A+0px%3B%22%3Eהזירה+הפיננסית+מתכבדת+להזמינכם+למפגש+בנושא%3A+כלים+לניהול+משבר+האקלים+במגזר+הפיננסי+המושקים+בחודש+נובמבר+ע%22י+המשרד+להגנ%22ס.%3C%2Fdiv%3E
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=ניהול+משבר+האקלים+בזירה+הפיננסית&DUR=0200&DESC=%3Cdiv+dir%3D%22rtl%22%3Eלקראת+ועידת+האקלים+של+האו%22ם+בשארם+(COP27)+ובמסגרת+יום+האקלים+באוניברסיטת+תל+אביב%2C%26nbsp%3B%3C%2Fdiv%3E%3Cdiv+dir%3D%22RTL%22+style%3D%22margin%3A+0px%3B%22%3Eהזירה+הפיננסית+מתכבדת+להזמינכם+למפגש+בנושא%3A+כלים+לניהול+משבר+האקלים+במגזר+הפיננסי+המושקים+בחודש+נובמבר+ע%22י+המשרד+להגנ%22ס.%3C%2Fdiv%3E&in_loc=אוניברסיטת+תל+אביב&st=20221107T160000&et=20221107T180000
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להאזנה

הגורם האנושי  פודקאסט ידידותי על חברה, על
תרבות ועל סביבה

פרק מיוחד של הגורם האנושי לכבוד מצעד האקלים שמתקיים ביום שישי
הקרוב (28.10) בתל אביב, 

 והפעם, שמים את הנוער במרכז 

מה דוחף אותם לעסוק בפעילות סביבתית? 
 ?לפטל בושח יכה ןתעדל המבו ,יתביבסה רבשמה תא תואור ןה ךיא  ♀ 

 האם לדור הצעיר אכפת יותר מהמשבר הסביבתית?

The world relay צילום: אתר
לפרטים נוספים והרשמה

Running Out of Time
מרוץ השליחים ללא הפסקה הגדול בעולם יצא לדרך!
ריצה ורכיבה לאורך כ7,800 ק"מ ב18 מדינות, מגלזגו

בסקוטלנד עד לשארם אשייח, למען העלאת המודעות למשבר
האקלים ובקריאה למנהיגי העולם לפעול. ההרשמה למקטעים

העוברים בישראל נפתחה. 
מוזמנים להיכנס לאתר המרוץ ולהירשם!

לקריאה

מתחמם
הסיקור התקשורתי של המשבר האקולוגיאקלימי קיבל תנופה בשנה
האחרונה אך הוא רחוק מלהספיק (פרופ׳ עדי וולפסון, העין השביעית)

לקריאה

"כשיש בחירות נזכרים בקריית חיים. בשאר
הזמן, אנחנו קוברים פה אנשים"

תושבת שדרות דגניה, אוסנת סיבוני, נולדה לתוך הזיהום של מכלי הנפט
של החברה הממשלתית "תשתיות אנרגיה" • "בזמנו, לאף אחד מאיתנו לא
הייתה מודעות. ואז התחילו למות אנשים, והבנו שזה כנראה מהמכלים" •

מפת המזהמים  סיפורים בגוף ראשון מהאנשים שגרים הכי קרוב לאזורים
המזוהמים ביותר בארץ (יעל געתון, שקוף)

לקריאה

מי שנפגע מהמכונית הפרטית שלכם הוא
בעיקר הנוער, אבל לא רק

"הליכה על מדרכות צרות אל מול אימת הקורקינטים, חיפוש חניה
עם ילדים בוכים באוטו ועמידה אינסופית בפקקים  אזרחים בכל
גיל וסטטוס נפגעים בשל ריבוי הרכבים הפרטיים. יש מה לעשות"

מאמר של הורים למען האקלים בעיתון "הארץ". מאת יוני
קוזלובסקי

לצפייה

הקשר בין משבר האקלים לכלכלה
ג'ראלדין האנג, יועצת מדיניות בכירה בארגון ה
OECD, מדברת על הקשר בין משבר האקלים

לכלכלה בפרספקטיבה של מדינות ה–OECD, מדוע
אנו נמצאים "בכישלון שוק" חוסר היכולת לראות

מעבר לטווח המידי ומה המשמעות של אי הערכות
לסיכוני אקלים. 

לצפייה

האם ESG זו הסחת דעת?
טאריק פנסי, לשעבר סמנכ"ל השקעות קיימות של
Blackrock טוען כי השקעות הESG הם הסחת

דעת מסוכנת, שנועדה לדחות את הרגולציה
ההכרחית להפחתת השקעות בדלקים פוסיליים. 

לאתר הארגון

מעירים
"מעירים" הנה עמותה ללא מטרות רווח. אנחנו קבוצה של
אנשי מקצוע ופעילים חברתיים משדות התכנון, הבנייה,

הסביבה והטכנולוגיה הפועלים לילות כימים ובהתנדבות על
מנת להנגיש מידע ולהגביר את השקיפות והמעורבות
הציבורית במערכת התכנון והבנייה. כאחת המערכות

המשפיעות ביותר על החיים האזרחיים בישראל, אנחנו
פועלים להפוך אותה לכזו שמשקפת את האיזון הראוי בין
אינטרסים צרים לאינטרסים רחבים, האינטרסים של כולנו. 

מערכת "מעירים" צברה הצלחות רבות בתקופה
האחרונה  הגנת על עצים, שדרוג מודעות התכנון

ועוד... (הכל מפורט בפוסט)

רוצים להופיע בידיעון הבא?  מוזמנים לספר לנו על ההצלחה
שלכם

לפרטים נוספים

בוחרים בים
מיקום: חוף בצת

16:30 11:00  סיום: 01/11/2022 התחלה: 01/11/2022

מה אתם עושים אחרי שאתם משלשלים פתק בקלפי? מוזמנים לבחור בים
ולחגוג איתנו את הכרזת שמורת ים אכזיב ואת פתיחת מירוץ האקלים,

RUNNING OUT OF TIME!     מירוץ השליחים הגדול בעולם (שיעבור
בכל חופי הארץ ויסתיים בשארם). בתוכנית: יום גדוש של פעילויות, סיורים
בחוף, הופעות חיות על הבמה,  ועוד הרבה כייף.  הכל ללא עלות.  מתאים

לכל המשפחה. 

הוספה ליומן:

לפרטים והרשמה

נעים להכיר: תמ"א 49  איך מתכננים
תשתיות בריאות במדינה הצפופה

במערב
יום ד' ה2/11, 17:00, זום. המפגש החודשי של צפוף 
הפורום לאוכלוסיה, סביבה וחברה. והפעם  בחודש הבא
תעלה לאישור הועדה הארצית תמ"א 49, תכנית המתאר

הארצית למוסדות בריאות, בראשה עמדה האדריכלית עדנה
לרמן. היא מגיעה להציג לנו את עיקרי התכנית, האתגרים

שהתמודדו עימם והשפעות קצב גידול האוכלוסיה. 

לפרטים נוספים

ניהול משבר האקלים בזירה הפיננסית
מיקום: אוניברסיטת תל אביב

18:00 16:00  סיום: 07/11/2022 התחלה: 07/11/2022

לקראת ועידת האקלים של האו"ם בשארם (COP27) ובמסגרת יום האקלים
באוניברסיטת תל אביב, 

הזירה הפיננסית מתכבדת להזמינכם למפגש בנושא: כלים לניהול משבר
האקלים במגזר הפיננסי המושקים בחודש נובמבר ע"י המשרד להגנ"ס.

הוספה ליומן:

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

קורס מובילי/ות אקלים וקיימות בהייטק
פתיחת קורס ב23 בנובמבר, מכללת אפקה.מסלול "מובילי/ות
אקלים בהייטק"  Climate & 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.

רשימה ירוקה מאוד  חודש שכולו אקלים (ובחירות)

ניוזלטר  נובמבר 2022

"עתה, לאחר שטלטלה נוראה עוררה אותנו, יכול כל אחד מאיתנו לשאול: אילו דברים במערכת האמונות
האישית שלי ביכולתי לבחון מחדש, דברים שמצדיקים את מה שראוי לא להצדיק? כיצד ביכולתי להתאים

את פעולותיי לערכי העמוקים ביותר?"
"תקווה אפשרית" / פרנסס מור לאפה ואנה לאפה

אנחנו רגע לפני... 
בחודש הבא יהיה פה שונה? 

רגע לפני ועידת אקלים עולמית (COP27) עשרות אלפי רצים לוקחים חלק במרוץ העברת הלפיד לשארם ומיליוני
אנשים נושאים מבטם בתקווה לעבר מנהיגי העולם. אולי הפעם הם יתאפסו ויקבלו החלטות דרמטיות (לטובה)

הנוגעות לעתידנו, עתיד ילדינו ועתיד הסביבה. 

רגע לפני בחירות  סקר של האגודה הישראלית לאקולוגיה מראה לנו שלמרות שהציבור מראה עניין גובר
בסוגיות סביבתיות, הפוליטקאים שכחו לגמרי מהנושא. ' המדד הירוק של המפלגות' ביוזמת מטה לבחור ירוק
מצליח לעזור לנו להתמצאות בעשייה בפועל של המפלגות לטובת הסביבה, אבל ניתוח עומק של 'שקוף' ממציג

לנו תמונה עגומה שמבטאת "כישלון של כולנו".

רגע לפני שכולנו מתאספים יחד לצעוד למען האקלים! 
יום שישי הקרוב, 9:30 בבוקר  רחבת מוזיאון לאומניות, תל אביב

רכבת ישראל מפעילה את הרכבת לטובת המצעד! ארגון המורים מחריג את העיצומים לטובת המצעד! 

נתראה במצעד... ( : 

צוות חיים וסביבה 

הוספה ליומן:

הרחבת אופקים והשראה

לאתר פורום כסף נקי

להכיר את התנועה דרך ההצלחות

לאינדקס הארגונים המלא

טעימה קטנה מאירועים קרובים...

לרישום מוקדם

ללוח האירועים המלא

קורסים והכשרות

ללוח האירועים המלא

            

הרשמה לקבלת ניוזלטר "חיים וסביבה"

https://www.aicee.afeka.ac.il/courses-3
https://www.aicee.afeka.ac.il/courses-3
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

