
תומכים בהוצאה  "קיימות מבראשית"
שמחים לבשר על סנונית ראשונה בשיתוף פעולה בין 'הדסטארט'

לתנועה הסביבתית. 

הסופר ד"ר יונתן אייקנבאום, פעיל סביבתי, מנכ"ל גרינפיס ישראל
מביא עד אליכם את החיבור הטבעי והמתבקש בין יהדות לקיימות.
הצטרפו ליונתן להעמקה בסיפורי התורה החל מבראשית ודרכם
נבין איך מושגים פשוטים כמו קניין וערבות הם הדרך שבה נוכל

להפוך בחזרה את העולם לגן עדן. 

ימים אחרונים לתמוך בפרוייקט:להזמנה ותמיכה בהוצאת הספר
 לחצו כאן

לצפיה בסרטון

הצטרפות לקבוצת ההודעות

דרושות מתנדבות/ים לפורום כסף נקי
פורום כסף נקי  קואליציית ארגוני סביבה וחברה שמתעסקת בהיבטים
הפינסיים של משבר האקלים, למען העתיד של כולנו. הפורום מגדיל את

שורותיו ומחפש פעילים/ות!
התנדבות בהיקף של שעה עד 5 שעות בשבוע, במגוון תחומים שונים

(מדיה, שיווק, הסברה, מחקר ועוד).
להתנדבות מלאו את הטופס >>

אין זמן להתנדבות אבל תרצו להישאר מעודכנים? הצטרפו ל*קבוצת
העדכונים השקטה* של הפורום

הצטרפות למבצע הנטיעות

נוטעים 100 אלף עצים בערים של ישראל
עמותת 'ונטעת' יוצאים במבצע הנטיעות העירוני הגדול בישראל  כדי

לשנות את התפיסה העירונית  ולהחזיר את היער והעצים למרכז סדר היום
 הכל עניין של שיתוף פעולה! הציבורי

מזמינים אתכם להיכנס, לראות במה אתם יכולים לתרום, לקחת חלק,
ולהגשים חלום ירוק.

לפרטים נוספים

פסטיבל סולידריות לקולנוע וזכויות אדם
110 בדצמבר, סינמטק ת"א. פסטיבל סולדריות לקולנוע וזכויות אדם

חוזר וגם הפעם עם שלל סרטים המציגים את האתגרים הסביבתיים
שפוגשים קהילות ברחבי הגלובוס.השנה, קהל חיים וסביבה מקבל מהפקת

הפסטיבל הטבה ברכישת כרטיסים לאירועי הפסטיבל. 

** קוד הנחה להופעה של אמל מורקוס ופיראס זרייק המעניק כרטיס ב35
SOL35 ש״ח בלבד 

** קוד הנחה לכל אירועי הפסטיבל המעניק כרטיס ב24 ש״ח בלבד 
SOL24

להאזנה

סיפור ירוק  אנשים, סביבה, השראה
מעל שנה וחצי וארבעים פרקים לפודקאסט "סיפור ירוק" עם מיה הוד רן. 
שיחות אינטימיות עם יזמי אקולוגיה מרתקים,לא רק לא. נשים שאוכלים

קיימות לארוחת בוקר... פרקים על יהדות, מאבקים, בעלי חיים, גופנפש,
חינוך, אמנות ועוד. אקולוגיה שנוגעת בכל תחומי החיים. 
באתר הפודקאסט פרטים על כל פרק והפניות מעניינות.

להאזנה

פודקאסט 'ערוץ הנחל'  מפרויקט ניקוז
לפארק ציפורים עוצר נשימה

בפרק זה 'אגמא' מציצים אל מאחורי הקלעים של הפרויקט שהביא
להקמתו של פארק הציפורים היפהפה, ומראים כיצד הזדמנות הפכה
להגשמת חלום. משיחות עם אנשי המקצוע השותפים לפרויקט לומדים

על תהליך הבנייה של האגמון, על אופן ניהול השטח והמבקרים, על
היחסים עם קיבוץ עין החורש ועוד. 

לדף הארגון

המטה לקידום טבעונות בצה"ל
ארגון המקדם הנגשת מענה טבעוני איכותי והפחתת בשר בצה"ל

ובכוחות ביטחון נוספים, לצד הצלת בעלי חיים בשטחי הצבא ובחסותו
והגנה עליהם. לרגל יום הטבעונות הבינלאומית, הצליחו לקדם יום ללא

בשר במספר בסיסים ברחבי הארץ! מברוק...

רוצים להופיע בידיעון הבא?  מוזמנים לספר לנו על ההצלחה שלכם

לפרטים והרשמה

Marine Protection in the
Mediterranean

יום ב' ה5/12, 19:00, זום. מוזמנים/ות להצטרף לשיחה
בנושא שמירה על סביבה ימית בים התיכון עם ארגונים
מישראל ומטורקיה אשר יספרו על הפעילות הארגונית,
האתגרים וההזדמנויות בפוטנציאל בשיתוף פעולה אזורי

בנושא הגנת סביבה. את השיחה ינחה אריק סגל והיא חלק
מפעילות פורום החברה האזרחית ישראלטורקיה. 

לפרטים נוספים

רילוקיישן  עוברים מייאוש לתקווה
מיקום: פארק המסילה, ת"א

15:00 11:00  סיום: 09/12/2022 התחלה: 09/12/2022

רדיקל מציגה: רילוקיישן 
בשישי שמשי, במקום הכי יפה בעיר, מצטיידים בכרטיס טיסה לעתיד טוב

יותר ~ 
זה מתחיל ככה > פיקניק | שמש | קפה | חברים | ציורי ענק אופטימיים  כל
הסיבות להישאר עם ★ ג'רמי פוגל | ★ מוסי רז | ★ ליה לב | ★ שקמה

שוורצמן | ★ חן אריאלי | ★ דנה פרנק

הוספה ליומן:

לפרטים והרשמה

מצב הטבע בישראל 2050  חי וצומח
במדינה הצפופה במערב

יום ב' ה12/12, 17:00, זום. שמחים להזמינכם למפגש
דצמבר של צפוף  הפורום לאוכלוסיה, סביבה וחברה.

והפעם  ד"ר איתי רנן, אקולוג ואנטומולוג, מנהל המארג 
התכנית הלאומית להערכת מצב הטבע, מגיע לספר לנו על

המגוון הביולוגי בישראל וכיצד הוא מושפע מגידול האוכלוסיה
החריג. 

לפרטים והרשמה

(אי) חוסן עירוני? הכנס השנתי של
איגוד אדריכלי נוף

יומים ד'ו' ה1416/12, תל אביב. הכנס השנה ידון באופן
רב רובדי, בהיבטים של מנהיגות והובלת שינוי, מחשבה על
איכות החיים העירונית, דיון בחברה וכלכלה כחלק מהחיים

העירוניים וההשפעה שלהם ואיזון בין פיתוח לצמצום טביעת
הרגל האקולוגית.

הכנס יציג מחד פרויקטים שכבר התמודדו באופן מעניין עם
היבטים של יער עירוני, ניהול מי נגר, הליכתיות, שמירה על
מגוון מינים ונושאים נוספים, ומאידך את הדילמות והסוגיות
הפתוחות להמשך מחשבה משותפת שלנו, מובילי דעה

בנושאים הללו.

לפרטים והרשמה

המאיץ המואץ ליזמות סביבתית
הגן הבוטני בשיתוף BLEND  ESG, Sustainability and Impact  ועיריית
ירושלים ובתמיכת המשרד להגנת הסביבה, מזמין אתכן ואתכם לחשוב וליישם,

ליזום ולהניע רעיונות למיזמים סביבתיים  ביחד. 
הכירו את המאיץ המואץ  תוכנית ייחודית, מקצועית וממוקדת לפיתוח מיזמים

בתחום הסביבה וליצירת חיבורים בין אנשים ורעיונות.התכנית הינה ללא עלות,
ההשתתפות מותנית בתהליך רישום וקבלה. מספר המקומות מוגבל.

לפרטים נוספים

בוגרות ובוגרי תואר שלישי בכל
התחומים: בואו להוביל את השינוי!

ממשק– תכנית יישום מדע בממשל, מעניקה לכם/ן
הזדמנות להשתמש בידע וביכולות שצברתם/ן במחקר, כדי

להשפיע על מה שקורה במדינה.
ממשק היא תכנית פוסטדוקטורט יישומי במשרדי

הממשלה, המגבשת מנהיגות של בוגרות ובוגרי תואר שלישי
מצטיינים/ות ממגוון תחומים, ומכשירה אותם/ן לפעול באופן

אפקטיבי במגזר הציבורי.
מוזמנים ומוזמנות לקרוא את הקול הקורא המורחב בעברית
ובערבית, להיכנס לאתר התוכנית וללמוד עוד על התכנית.

לפרטים נוספים

קורסים מבית 'מרכז השל'
* קורס מנהיגות לקיימות  פתיחת קורס ב26.12.22. הרשות
לאיכות סביבה וקיימות בעיריית תל אביביפו בשיתוף מרכז השל

לקיימות מזמינים אתכםן להצטרף לקורס הכשרה מקצועי בו נחלוק את
הידע והכלים להובלת קיימות ברשויות וארגונים. לפרטים והרשמה

* קורס תכנון מקדם בריאות  פתיחת קורס ב16.1.23. משרד
הבריאות, איגוד רופאי בריאות הציבור, איגוד המתכננים ומרכז השל
מזמינים אותך לקורס היחיד המלמד כיצד תכנון נכון יכול לקדם את
בריאות הציבור ולבנות חוסן קהילתי, ובכך להכין אותנו טוב יותר

לאתגרי המאה ה21. לפרטים והרשמה

* תכנית העמיתים מחזור כ"ג  פתיחת קורס ב15.3.23. תוכנית
העמיתים האקסקלוסיבית של מרכז השל במתכונת החדשה. 25

מנהיגות ומנהיגים ממגוון דיסיפלינות, ארבע סדנאות מרוכזות, מטרה
אחת: פתרון לאתגרי המאה ה21. לפרטים והרשמה

לפרטים נוספים

קורסים מבית 'המועצה הישראלית לבנייה
ירוקה'

* קורס יסודות הבנייה הירוקה  פתיחת קורס
ב13.12.22. בקורס ילמד נושא הבנייה הירוקה על כלל משמעויותיו

תוך הדגשת מגוון כלים להטמעת הבנייה הירוקה במסגרת הליכי
התכנון העירוניים והארציים.   לפרטים והרשמה

* קורס תכנון בנייהירוקה על פי תקן 5281  פתיחת קורס
ב24.1.23. גאים להזמינכם 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 והרשמה  

* קורס שכונה 360  פתיחת קורס ב21.2.23. הקורס מקנה
היכרות מעמיקה עם כלי המדידה, תוך שילוב היבט פרקטי הכולל

בדיקה של תכניות לצד לימוד סוגיות עכשוויות בתכנון ופיתוח
ברקיימא. לפרטים והרשמה

רשימה ירוקה מאוד  לאן הולכים מכאן?

ניוזלטר  דצמבר 2022

"יש מי שאין בכוחו להתיר את עצמו מן הכבלים ואףעלפיכן גואל הוא לידידו. חייב אתה לרצות להישרף
בלהבתך שלך עצמך: וכי איך ביקשת להיות חדש, אם לא היית תחילה לאפר."

"כה אמר זרתוסטרא" / ניטשה

הגשם הגיע. הפעם, יחסית בזמן. המציאות המתהווה לנו אל מול העניים עוטפת רבים בתוך התנועה הסביבתית
בחשש ובדריכות. תוצאות הבחירות, כנראה מביאות לנו יציבות לשנים הקרובות, אבל אל מול השינויים

המערכתיים המתוכננים בממשלה יחד עם מיעוט חברי כנסת סביבתיים  החשש גדול.

וועידת האקלים שהתקיימה בתחילת החודש הותירה אותנו מבולבלים. מצד אחד ביתן ישראלי ומאות משתתפים
מישראל ומצד שני לא ברור איך זה בא לידי ביטוי בישראל, ובטח לא ברור את ההשפעה של הוועידה ברמה
העולמית. בעולם, ניצנים של תקווה בברזיל, והבעות תסכול גוברות מאוזלת היד של המנהיגים (לדוג' פעולה

מעוררת השראה בהולנד). לפחות היה לנו את מצעד האקלים. ( :

גשם מביא איתו ניצנים של התחלות חדשות, אז נחזיק אצבעות לימים טובים 

צוות חיים וסביבה 

עושים מעשה!

הרחבת אופקים והשראה

להכיר את התנועה דרך ההצלחות

לאינדקס הארגונים המלא

טעימה קטנה מאירועים קרובים...

ללוח האירועים המלא

קורסים והכשרות

ללוח האירועים המלא

            

הרשמה לקבלת ניוזלטר "חיים וסביבה"

https://www.makorrishon.co.il/opinion/539829/
https://www.calcalist.co.il/local_news/article/h1bt9xero
https://www.calcalist.co.il/world_news/article/hkhhku8li
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001428465
https://www.mako.co.il/news-world/2022_q4/Article-150de7631384481027.htm?sCh=31750a2610f26110&pId=173113802
https://www.zman.co.il/348501/popup/
https://newmedia.calcalist.co.il/magazine-03-11-22/m01.html
https://www.sviva.net/אודות/צוות/
https://youtu.be/MW7h7lXxHwc
https://headstart.co.il/project/67882
https://headstart.co.il/project/67882
https://youtu.be/MW7h7lXxHwc
https://chat.whatsapp.com/Ijvzll2ysbPLHgWbnVR6S4
https://chat.whatsapp.com/Ijvzll2ysbPLHgWbnVR6S4
https://www.fossilfree.org.il/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsnl9t7Qf4Clb3xgwCRqQBlh1xagA_zprpoEVgINLpT81REg/viewform
https://chat.whatsapp.com/Ijvzll2ysbPLHgWbnVR6S4
https://venatata.org/mea-elef-etzim/main/
https://venatata.org/mea-elef-etzim/main/
https://waze.com/ul?q=פארק המסילה, ת%22א
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=רילוקיישן+-+עוברים+מייאוש+לתקווה&dates=20221209T110000/20221209T150000&details=%3Cdiv+dir%3D%22rtl%22%3Eרדיקל+מציגה%3A+רילוקיישן%0A++++%3Cbr%3Eבשישי+שמשי%2C+במקום+הכי+יפה+בעיר%2C+מצטיידים+בכרטיס+טיסה+לעתיד+טוב+יותר+~%0A++++%3Cbr%3Eזה+מתחיל+ככה+%26gt%3B+פיקניק+%7C+שמש+%7C+קפה+%7C+חברים+%7C+ציורי+ענק+אופטימיים+-+כל+הסיבות+להישאר+עם+★+ג%27רמי+פוגל+%7C+★+מוסי+רז+%7C+★+ליה+לב+%7C+★+שקמה+שוורצמן+%7C+★+חן+אריאלי+%7C+★+דנה+פרנק%3C%2Fdiv%3E&location=פארק+המסילה%2C+ת%22א&details=%3Cdiv+dir%3D%22rtl%22%3Eרדיקל+מציגה%3A+רילוקיישן%0A++++%3Cbr%3Eבשישי+שמשי%2C+במקום+הכי+יפה+בעיר%2C+מצטיידים+בכרטיס+טיסה+לעתיד+טוב+יותר+~%0A++++%3Cbr%3Eזה+מתחיל+ככה+%26gt%3B+פיקניק+%7C+שמש+%7C+קפה+%7C+חברים+%7C+ציורי+ענק+אופטימיים+-+כל+הסיבות+להישאר+עם+★+ג%27רמי+פוגל+%7C+★+מוסי+רז+%7C+★+ליה+לב+%7C+★+שקמה+שוורצמן+%7C+★+חן+אריאלי+%7C+★+דנה+פרנק%3C%2Fdiv%3E
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=רילוקיישן+-+עוברים+מייאוש+לתקווה&DUR=0400&DESC=%3Cdiv+dir%3D%22rtl%22%3Eרדיקל+מציגה%3A+רילוקיישן%0A++++%3Cbr%3Eבשישי+שמשי%2C+במקום+הכי+יפה+בעיר%2C+מצטיידים+בכרטיס+טיסה+לעתיד+טוב+יותר+~%0A++++%3Cbr%3Eזה+מתחיל+ככה+%26gt%3B+פיקניק+%7C+שמש+%7C+קפה+%7C+חברים+%7C+ציורי+ענק+אופטימיים+-+כל+הסיבות+להישאר+עם+★+ג%27רמי+פוגל+%7C+★+מוסי+רז+%7C+★+ליה+לב+%7C+★+שקמה+שוורצמן+%7C+★+חן+אריאלי+%7C+★+דנה+פרנק%3C%2Fdiv%3E&in_loc=פארק+המסילה%2C+ת%22א&st=20221209T110000&et=20221209T150000
https://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=Ct8oDA98zHkWTizebCjh7RRLVURvPqi%2Fhrx6bui7Ud4C9ojpxstYTrFv7lIKvZZq9%2BdqKMznjkSaXwjjYpnKWNj%2B3CzaLwrJpH1aHO0I0dPFjLy6mfctCYeGBV4l8x7Fhe5F0syWovrJLNHsR32jEVwCxMrXBBMhM25ZyX1qX1TuGCEnLhH%2BPxS60wb%2FFm09RaDCZeE7nlPcTWYzwp06r7ChkhW5CCCoks6%2FRyWcjAUNKo977iBQjDpIZhf%2BRG5A%2BzFvQeTyqPNpal%2B55n87RcGOp7Fd%2FX8gXJZ%2F8f3cAMGC%2F%2BwdeHoi7YzYzerAKqGNms8xUpOMfYkHwZ3AgaQ55%2BmyIc3cwQaOFcVBDylZWFPr3YOa4VQJG5tC1qdoMjT3JgVmdURp8eI4NkhZNe6sqxIOqqI25CMonykEQoMDLZlSPYB9nllEU%2FIF6%2FOGGRHdhCfoB24puZafYxzIsguym7t%2F1ztB5Q6GDdQq2q9kIpVn8QxBd9qsYUkN5%2BgekaeHw24QDRuuiIHmPGgLaFY%2BnBINscyz68Fq1OgzDLb1%2FelWZXzSop0OgoM4vfZnvW8bFKMZkWsLofXp1PTOwCNBH6g%3D%3D


תומכים בהוצאה  "קיימות מבראשית"
שמחים לבשר על סנונית ראשונה בשיתוף פעולה בין 'הדסטארט'

לתנועה הסביבתית. 

הסופר ד"ר יונתן אייקנבאום, פעיל סביבתי, מנכ"ל גרינפיס ישראל
מביא עד אליכם את החיבור הטבעי והמתבקש בין יהדות לקיימות.
הצטרפו ליונתן להעמקה בסיפורי התורה החל מבראשית ודרכם
נבין איך מושגים פשוטים כמו קניין וערבות הם הדרך שבה נוכל

להפוך בחזרה את העולם לגן עדן. 

ימים אחרונים לתמוך בפרוייקט:להזמנה ותמיכה בהוצאת הספר
 לחצו כאן

לצפיה בסרטון

הצטרפות לקבוצת ההודעות

דרושות מתנדבות/ים לפורום כסף נקי
פורום כסף נקי  קואליציית ארגוני סביבה וחברה שמתעסקת בהיבטים
הפינסיים של משבר האקלים, למען העתיד של כולנו. הפורום מגדיל את

שורותיו ומחפש פעילים/ות!
התנדבות בהיקף של שעה עד 5 שעות בשבוע, במגוון תחומים שונים

(מדיה, שיווק, הסברה, מחקר ועוד).
להתנדבות מלאו את הטופס >>

אין זמן להתנדבות אבל תרצו להישאר מעודכנים? הצטרפו ל*קבוצת
העדכונים השקטה* של הפורום

הצטרפות למבצע הנטיעות

נוטעים 100 אלף עצים בערים של ישראל
עמותת 'ונטעת' יוצאים במבצע הנטיעות העירוני הגדול בישראל  כדי

לשנות את התפיסה העירונית  ולהחזיר את היער והעצים למרכז סדר היום
 הכל עניין של שיתוף פעולה! הציבורי

מזמינים אתכם להיכנס, לראות במה אתם יכולים לתרום, לקחת חלק,
ולהגשים חלום ירוק.

לפרטים נוספים

פסטיבל סולידריות לקולנוע וזכויות אדם
110 בדצמבר, סינמטק ת"א. פסטיבל סולדריות לקולנוע וזכויות אדם

חוזר וגם הפעם עם שלל סרטים המציגים את האתגרים הסביבתיים
שפוגשים קהילות ברחבי הגלובוס.השנה, קהל חיים וסביבה מקבל מהפקת

הפסטיבל הטבה ברכישת כרטיסים לאירועי הפסטיבל. 

** קוד הנחה להופעה של אמל מורקוס ופיראס זרייק המעניק כרטיס ב35
SOL35 ש״ח בלבד 

** קוד הנחה לכל אירועי הפסטיבל המעניק כרטיס ב24 ש״ח בלבד 
SOL24

להאזנה

סיפור ירוק  אנשים, סביבה, השראה
מעל שנה וחצי וארבעים פרקים לפודקאסט "סיפור ירוק" עם מיה הוד רן. 
שיחות אינטימיות עם יזמי אקולוגיה מרתקים,לא רק לא. נשים שאוכלים

קיימות לארוחת בוקר... פרקים על יהדות, מאבקים, בעלי חיים, גופנפש,
חינוך, אמנות ועוד. אקולוגיה שנוגעת בכל תחומי החיים. 
באתר הפודקאסט פרטים על כל פרק והפניות מעניינות.

להאזנה

פודקאסט 'ערוץ הנחל'  מפרויקט ניקוז
לפארק ציפורים עוצר נשימה

בפרק זה 'אגמא' מציצים אל מאחורי הקלעים של הפרויקט שהביא
להקמתו של פארק הציפורים היפהפה, ומראים כיצד הזדמנות הפכה
להגשמת חלום. משיחות עם אנשי המקצוע השותפים לפרויקט לומדים

על תהליך הבנייה של האגמון, על אופן ניהול השטח והמבקרים, על
היחסים עם קיבוץ עין החורש ועוד. 

לדף הארגון

המטה לקידום טבעונות בצה"ל
ארגון המקדם הנגשת מענה טבעוני איכותי והפחתת בשר בצה"ל

ובכוחות ביטחון נוספים, לצד הצלת בעלי חיים בשטחי הצבא ובחסותו
והגנה עליהם. לרגל יום הטבעונות הבינלאומית, הצליחו לקדם יום ללא

בשר במספר בסיסים ברחבי הארץ! מברוק...

רוצים להופיע בידיעון הבא?  מוזמנים לספר לנו על ההצלחה שלכם

לפרטים והרשמה

Marine Protection in the
Mediterranean

יום ב' ה5/12, 19:00, זום. מוזמנים/ות להצטרף לשיחה
בנושא שמירה על סביבה ימית בים התיכון עם ארגונים
מישראל ומטורקיה אשר יספרו על הפעילות הארגונית,
האתגרים וההזדמנויות בפוטנציאל בשיתוף פעולה אזורי

בנושא הגנת סביבה. את השיחה ינחה אריק סגל והיא חלק
מפעילות פורום החברה האזרחית ישראלטורקיה. 

לפרטים נוספים

רילוקיישן  עוברים מייאוש לתקווה
מיקום: פארק המסילה, ת"א

15:00 11:00  סיום: 09/12/2022 התחלה: 09/12/2022

רדיקל מציגה: רילוקיישן 
בשישי שמשי, במקום הכי יפה בעיר, מצטיידים בכרטיס טיסה לעתיד טוב

יותר ~ 
זה מתחיל ככה > פיקניק | שמש | קפה | חברים | ציורי ענק אופטימיים  כל
הסיבות להישאר עם ★ ג'רמי פוגל | ★ מוסי רז | ★ ליה לב | ★ שקמה

שוורצמן | ★ חן אריאלי | ★ דנה פרנק

הוספה ליומן:

לפרטים והרשמה

מצב הטבע בישראל 2050  חי וצומח
במדינה הצפופה במערב

יום ב' ה12/12, 17:00, זום. שמחים להזמינכם למפגש
דצמבר של צפוף  הפורום לאוכלוסיה, סביבה וחברה.

והפעם  ד"ר איתי רנן, אקולוג ואנטומולוג, מנהל המארג 
התכנית הלאומית להערכת מצב הטבע, מגיע לספר לנו על

המגוון הביולוגי בישראל וכיצד הוא מושפע מגידול האוכלוסיה
החריג. 

לפרטים והרשמה

(אי) חוסן עירוני? הכנס השנתי של
איגוד אדריכלי נוף

יומים ד'ו' ה1416/12, תל אביב. הכנס השנה ידון באופן
רב רובדי, בהיבטים של מנהיגות והובלת שינוי, מחשבה על
איכות החיים העירונית, דיון בחברה וכלכלה כחלק מהחיים

העירוניים וההשפעה שלהם ואיזון בין פיתוח לצמצום טביעת
הרגל האקולוגית.

הכנס יציג מחד פרויקטים שכבר התמודדו באופן מעניין עם
היבטים של יער עירוני, ניהול מי נגר, הליכתיות, שמירה על
מגוון מינים ונושאים נוספים, ומאידך את הדילמות והסוגיות
הפתוחות להמשך מחשבה משותפת שלנו, מובילי דעה

בנושאים הללו.

לפרטים והרשמה

המאיץ המואץ ליזמות סביבתית
הגן הבוטני בשיתוף BLEND  ESG, Sustainability and Impact  ועיריית
ירושלים ובתמיכת המשרד להגנת הסביבה, מזמין אתכן ואתכם לחשוב וליישם,

ליזום ולהניע רעיונות למיזמים סביבתיים  ביחד. 
הכירו את המאיץ המואץ  תוכנית ייחודית, מקצועית וממוקדת לפיתוח מיזמים

בתחום הסביבה וליצירת חיבורים בין אנשים ורעיונות.התכנית הינה ללא עלות,
ההשתתפות מותנית בתהליך רישום וקבלה. מספר המקומות מוגבל.

לפרטים נוספים

בוגרות ובוגרי תואר שלישי בכל
התחומים: בואו להוביל את השינוי!

ממשק– תכנית יישום מדע בממשל, מעניקה לכם/ן
הזדמנות להשתמש בידע וביכולות שצברתם/ן במחקר, כדי

להשפיע על מה שקורה במדינה.
ממשק היא תכנית פוסטדוקטורט יישומי במשרדי

הממשלה, המגבשת מנהיגות של בוגרות ובוגרי תואר שלישי
מצטיינים/ות ממגוון תחומים, ומכשירה אותם/ן לפעול באופן

אפקטיבי במגזר הציבורי.
מוזמנים ומוזמנות לקרוא את הקול הקורא המורחב בעברית
ובערבית, להיכנס לאתר התוכנית וללמוד עוד על התכנית.

לפרטים נוספים

קורסים מבית 'מרכז השל'
* קורס מנהיגות לקיימות  פתיחת קורס ב26.12.22. הרשות
לאיכות סביבה וקיימות בעיריית תל אביביפו בשיתוף מרכז השל

לקיימות מזמינים אתכםן להצטרף לקורס הכשרה מקצועי בו נחלוק את
הידע והכלים להובלת קיימות ברשויות וארגונים. לפרטים והרשמה

* קורס תכנון מקדם בריאות  פתיחת קורס ב16.1.23. משרד
הבריאות, איגוד רופאי בריאות הציבור, איגוד המתכננים ומרכז השל
מזמינים אותך לקורס היחיד המלמד כיצד תכנון נכון יכול לקדם את
בריאות הציבור ולבנות חוסן קהילתי, ובכך להכין אותנו טוב יותר

לאתגרי המאה ה21. לפרטים והרשמה

* תכנית העמיתים מחזור כ"ג  פתיחת קורס ב15.3.23. תוכנית
העמיתים האקסקלוסיבית של מרכז השל במתכונת החדשה. 25

מנהיגות ומנהיגים ממגוון דיסיפלינות, ארבע סדנאות מרוכזות, מטרה
אחת: פתרון לאתגרי המאה ה21. לפרטים והרשמה

לפרטים נוספים

קורסים מבית 'המועצה הישראלית לבנייה
ירוקה'

* קורס יסודות הבנייה הירוקה  פתיחת קורס
ב13.12.22. בקורס ילמד נושא הבנייה הירוקה על כלל משמעויותיו

תוך הדגשת מגוון כלים להטמעת הבנייה הירוקה במסגרת הליכי
התכנון העירוניים והארציים.   לפרטים והרשמה

* קורס תכנון בנייהירוקה על פי תקן 5281  פתיחת קורס
ב24.1.23. גאים להזמינכם 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 והרשמה  

* קורס שכונה 360  פתיחת קורס ב21.2.23. הקורס מקנה
היכרות מעמיקה עם כלי המדידה, תוך שילוב היבט פרקטי הכולל

בדיקה של תכניות לצד לימוד סוגיות עכשוויות בתכנון ופיתוח
ברקיימא. לפרטים והרשמה

רשימה ירוקה מאוד  לאן הולכים מכאן?

ניוזלטר  דצמבר 2022

"יש מי שאין בכוחו להתיר את עצמו מן הכבלים ואףעלפיכן גואל הוא לידידו. חייב אתה לרצות להישרף
בלהבתך שלך עצמך: וכי איך ביקשת להיות חדש, אם לא היית תחילה לאפר."

"כה אמר זרתוסטרא" / ניטשה

הגשם הגיע. הפעם, יחסית בזמן. המציאות המתהווה לנו אל מול העניים עוטפת רבים בתוך התנועה הסביבתית
בחשש ובדריכות. תוצאות הבחירות, כנראה מביאות לנו יציבות לשנים הקרובות, אבל אל מול השינויים

המערכתיים המתוכננים בממשלה יחד עם מיעוט חברי כנסת סביבתיים  החשש גדול.

וועידת האקלים שהתקיימה בתחילת החודש הותירה אותנו מבולבלים. מצד אחד ביתן ישראלי ומאות משתתפים
מישראל ומצד שני לא ברור איך זה בא לידי ביטוי בישראל, ובטח לא ברור את ההשפעה של הוועידה ברמה
העולמית. בעולם, ניצנים של תקווה בברזיל, והבעות תסכול גוברות מאוזלת היד של המנהיגים (לדוג' פעולה

מעוררת השראה בהולנד). לפחות היה לנו את מצעד האקלים. ( :

גשם מביא איתו ניצנים של התחלות חדשות, אז נחזיק אצבעות לימים טובים 

צוות חיים וסביבה 

עושים מעשה!

הרחבת אופקים והשראה

להכיר את התנועה דרך ההצלחות

לאינדקס הארגונים המלא

טעימה קטנה מאירועים קרובים...

ללוח האירועים המלא

קורסים והכשרות

ללוח האירועים המלא

            

הרשמה לקבלת ניוזלטר "חיים וסביבה"
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תומכים בהוצאה  "קיימות מבראשית"
שמחים לבשר על סנונית ראשונה בשיתוף פעולה בין 'הדסטארט'

לתנועה הסביבתית. 

הסופר ד"ר יונתן אייקנבאום, פעיל סביבתי, מנכ"ל גרינפיס ישראל
מביא עד אליכם את החיבור הטבעי והמתבקש בין יהדות לקיימות.
הצטרפו ליונתן להעמקה בסיפורי התורה החל מבראשית ודרכם
נבין איך מושגים פשוטים כמו קניין וערבות הם הדרך שבה נוכל

להפוך בחזרה את העולם לגן עדן. 

ימים אחרונים לתמוך בפרוייקט:להזמנה ותמיכה בהוצאת הספר
 לחצו כאן

לצפיה בסרטון

הצטרפות לקבוצת ההודעות

דרושות מתנדבות/ים לפורום כסף נקי
פורום כסף נקי  קואליציית ארגוני סביבה וחברה שמתעסקת בהיבטים
הפינסיים של משבר האקלים, למען העתיד של כולנו. הפורום מגדיל את

שורותיו ומחפש פעילים/ות!
התנדבות בהיקף של שעה עד 5 שעות בשבוע, במגוון תחומים שונים

(מדיה, שיווק, הסברה, מחקר ועוד).
להתנדבות מלאו את הטופס >>

אין זמן להתנדבות אבל תרצו להישאר מעודכנים? הצטרפו ל*קבוצת
העדכונים השקטה* של הפורום

הצטרפות למבצע הנטיעות

נוטעים 100 אלף עצים בערים של ישראל
עמותת 'ונטעת' יוצאים במבצע הנטיעות העירוני הגדול בישראל  כדי

לשנות את התפיסה העירונית  ולהחזיר את היער והעצים למרכז סדר היום
 הכל עניין של שיתוף פעולה! הציבורי

מזמינים אתכם להיכנס, לראות במה אתם יכולים לתרום, לקחת חלק,
ולהגשים חלום ירוק.

לפרטים נוספים

פסטיבל סולידריות לקולנוע וזכויות אדם
110 בדצמבר, סינמטק ת"א. פסטיבל סולדריות לקולנוע וזכויות אדם

חוזר וגם הפעם עם שלל סרטים המציגים את האתגרים הסביבתיים
שפוגשים קהילות ברחבי הגלובוס.השנה, קהל חיים וסביבה מקבל מהפקת

הפסטיבל הטבה ברכישת כרטיסים לאירועי הפסטיבל. 

** קוד הנחה להופעה של אמל מורקוס ופיראס זרייק המעניק כרטיס ב35
SOL35 ש״ח בלבד 

** קוד הנחה לכל אירועי הפסטיבל המעניק כרטיס ב24 ש״ח בלבד 
SOL24

להאזנה

סיפור ירוק  אנשים, סביבה, השראה
מעל שנה וחצי וארבעים פרקים לפודקאסט "סיפור ירוק" עם מיה הוד רן. 
שיחות אינטימיות עם יזמי אקולוגיה מרתקים,לא רק לא. נשים שאוכלים

קיימות לארוחת בוקר... פרקים על יהדות, מאבקים, בעלי חיים, גופנפש,
חינוך, אמנות ועוד. אקולוגיה שנוגעת בכל תחומי החיים. 
באתר הפודקאסט פרטים על כל פרק והפניות מעניינות.

להאזנה

פודקאסט 'ערוץ הנחל'  מפרויקט ניקוז
לפארק ציפורים עוצר נשימה

בפרק זה 'אגמא' מציצים אל מאחורי הקלעים של הפרויקט שהביא
להקמתו של פארק הציפורים היפהפה, ומראים כיצד הזדמנות הפכה
להגשמת חלום. משיחות עם אנשי המקצוע השותפים לפרויקט לומדים

על תהליך הבנייה של האגמון, על אופן ניהול השטח והמבקרים, על
היחסים עם קיבוץ עין החורש ועוד. 

לדף הארגון

המטה לקידום טבעונות בצה"ל
ארגון המקדם הנגשת מענה טבעוני איכותי והפחתת בשר בצה"ל

ובכוחות ביטחון נוספים, לצד הצלת בעלי חיים בשטחי הצבא ובחסותו
והגנה עליהם. לרגל יום הטבעונות הבינלאומית, הצליחו לקדם יום ללא

בשר במספר בסיסים ברחבי הארץ! מברוק...

רוצים להופיע בידיעון הבא?  מוזמנים לספר לנו על ההצלחה שלכם

לפרטים והרשמה

Marine Protection in the
Mediterranean

יום ב' ה5/12, 19:00, זום. מוזמנים/ות להצטרף לשיחה
בנושא שמירה על סביבה ימית בים התיכון עם ארגונים
מישראל ומטורקיה אשר יספרו על הפעילות הארגונית,
האתגרים וההזדמנויות בפוטנציאל בשיתוף פעולה אזורי

בנושא הגנת סביבה. את השיחה ינחה אריק סגל והיא חלק
מפעילות פורום החברה האזרחית ישראלטורקיה. 

לפרטים נוספים

רילוקיישן  עוברים מייאוש לתקווה
מיקום: פארק המסילה, ת"א

15:00 11:00  סיום: 09/12/2022 התחלה: 09/12/2022

רדיקל מציגה: רילוקיישן 
בשישי שמשי, במקום הכי יפה בעיר, מצטיידים בכרטיס טיסה לעתיד טוב

יותר ~ 
זה מתחיל ככה > פיקניק | שמש | קפה | חברים | ציורי ענק אופטימיים  כל
הסיבות להישאר עם ★ ג'רמי פוגל | ★ מוסי רז | ★ ליה לב | ★ שקמה

שוורצמן | ★ חן אריאלי | ★ דנה פרנק

הוספה ליומן:

לפרטים והרשמה

מצב הטבע בישראל 2050  חי וצומח
במדינה הצפופה במערב

יום ב' ה12/12, 17:00, זום. שמחים להזמינכם למפגש
דצמבר של צפוף  הפורום לאוכלוסיה, סביבה וחברה.

והפעם  ד"ר איתי רנן, אקולוג ואנטומולוג, מנהל המארג 
התכנית הלאומית להערכת מצב הטבע, מגיע לספר לנו על

המגוון הביולוגי בישראל וכיצד הוא מושפע מגידול האוכלוסיה
החריג. 

לפרטים והרשמה

(אי) חוסן עירוני? הכנס השנתי של
איגוד אדריכלי נוף

יומים ד'ו' ה1416/12, תל אביב. הכנס השנה ידון באופן
רב רובדי, בהיבטים של מנהיגות והובלת שינוי, מחשבה על
איכות החיים העירונית, דיון בחברה וכלכלה כחלק מהחיים

העירוניים וההשפעה שלהם ואיזון בין פיתוח לצמצום טביעת
הרגל האקולוגית.

הכנס יציג מחד פרויקטים שכבר התמודדו באופן מעניין עם
היבטים של יער עירוני, ניהול מי נגר, הליכתיות, שמירה על
מגוון מינים ונושאים נוספים, ומאידך את הדילמות והסוגיות
הפתוחות להמשך מחשבה משותפת שלנו, מובילי דעה

בנושאים הללו.

לפרטים והרשמה

המאיץ המואץ ליזמות סביבתית
הגן הבוטני בשיתוף BLEND  ESG, Sustainability and Impact  ועיריית
ירושלים ובתמיכת המשרד להגנת הסביבה, מזמין אתכן ואתכם לחשוב וליישם,

ליזום ולהניע רעיונות למיזמים סביבתיים  ביחד. 
הכירו את המאיץ המואץ  תוכנית ייחודית, מקצועית וממוקדת לפיתוח מיזמים

בתחום הסביבה וליצירת חיבורים בין אנשים ורעיונות.התכנית הינה ללא עלות,
ההשתתפות מותנית בתהליך רישום וקבלה. מספר המקומות מוגבל.

לפרטים נוספים

בוגרות ובוגרי תואר שלישי בכל
התחומים: בואו להוביל את השינוי!

ממשק– תכנית יישום מדע בממשל, מעניקה לכם/ן
הזדמנות להשתמש בידע וביכולות שצברתם/ן במחקר, כדי

להשפיע על מה שקורה במדינה.
ממשק היא תכנית פוסטדוקטורט יישומי במשרדי

הממשלה, המגבשת מנהיגות של בוגרות ובוגרי תואר שלישי
מצטיינים/ות ממגוון תחומים, ומכשירה אותם/ן לפעול באופן

אפקטיבי במגזר הציבורי.
מוזמנים ומוזמנות לקרוא את הקול הקורא המורחב בעברית
ובערבית, להיכנס לאתר התוכנית וללמוד עוד על התכנית.

לפרטים נוספים

קורסים מבית 'מרכז השל'
* קורס מנהיגות לקיימות  פתיחת קורס ב26.12.22. הרשות
לאיכות סביבה וקיימות בעיריית תל אביביפו בשיתוף מרכז השל

לקיימות מזמינים אתכםן להצטרף לקורס הכשרה מקצועי בו נחלוק את
הידע והכלים להובלת קיימות ברשויות וארגונים. לפרטים והרשמה

* קורס תכנון מקדם בריאות  פתיחת קורס ב16.1.23. משרד
הבריאות, איגוד רופאי בריאות הציבור, איגוד המתכננים ומרכז השל
מזמינים אותך לקורס היחיד המלמד כיצד תכנון נכון יכול לקדם את
בריאות הציבור ולבנות חוסן קהילתי, ובכך להכין אותנו טוב יותר

לאתגרי המאה ה21. לפרטים והרשמה

* תכנית העמיתים מחזור כ"ג  פתיחת קורס ב15.3.23. תוכנית
העמיתים האקסקלוסיבית של מרכז השל במתכונת החדשה. 25

מנהיגות ומנהיגים ממגוון דיסיפלינות, ארבע סדנאות מרוכזות, מטרה
אחת: פתרון לאתגרי המאה ה21. לפרטים והרשמה

לפרטים נוספים

קורסים מבית 'המועצה הישראלית לבנייה
ירוקה'

* קורס יסודות הבנייה הירוקה  פתיחת קורס
ב13.12.22. בקורס ילמד נושא הבנייה הירוקה על כלל משמעויותיו

תוך הדגשת מגוון כלים להטמעת הבנייה הירוקה במסגרת הליכי
התכנון העירוניים והארציים.   לפרטים והרשמה

* קורס תכנון בנייהירוקה על פי תקן 5281  פתיחת קורס
ב24.1.23. גאים להזמינכם 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 והרשמה  

* קורס שכונה 360  פתיחת קורס ב21.2.23. הקורס מקנה
היכרות מעמיקה עם כלי המדידה, תוך שילוב היבט פרקטי הכולל

בדיקה של תכניות לצד לימוד סוגיות עכשוויות בתכנון ופיתוח
ברקיימא. לפרטים והרשמה

רשימה ירוקה מאוד  לאן הולכים מכאן?

ניוזלטר  דצמבר 2022

"יש מי שאין בכוחו להתיר את עצמו מן הכבלים ואףעלפיכן גואל הוא לידידו. חייב אתה לרצות להישרף
בלהבתך שלך עצמך: וכי איך ביקשת להיות חדש, אם לא היית תחילה לאפר."

"כה אמר זרתוסטרא" / ניטשה

הגשם הגיע. הפעם, יחסית בזמן. המציאות המתהווה לנו אל מול העניים עוטפת רבים בתוך התנועה הסביבתית
בחשש ובדריכות. תוצאות הבחירות, כנראה מביאות לנו יציבות לשנים הקרובות, אבל אל מול השינויים

המערכתיים המתוכננים בממשלה יחד עם מיעוט חברי כנסת סביבתיים  החשש גדול.

וועידת האקלים שהתקיימה בתחילת החודש הותירה אותנו מבולבלים. מצד אחד ביתן ישראלי ומאות משתתפים
מישראל ומצד שני לא ברור איך זה בא לידי ביטוי בישראל, ובטח לא ברור את ההשפעה של הוועידה ברמה
העולמית. בעולם, ניצנים של תקווה בברזיל, והבעות תסכול גוברות מאוזלת היד של המנהיגים (לדוג' פעולה

מעוררת השראה בהולנד). לפחות היה לנו את מצעד האקלים. ( :

גשם מביא איתו ניצנים של התחלות חדשות, אז נחזיק אצבעות לימים טובים 

צוות חיים וסביבה 

עושים מעשה!

הרחבת אופקים והשראה

להכיר את התנועה דרך ההצלחות

לאינדקס הארגונים המלא

טעימה קטנה מאירועים קרובים...

ללוח האירועים המלא

קורסים והכשרות

ללוח האירועים המלא

            

הרשמה לקבלת ניוזלטר "חיים וסביבה"

https://www.facebook.com/events/819935739216685/
https://www.facebook.com/events/819935739216685/
https://www.facebook.com/events/819935739216685/
https://maps.google.com/maps?q=פארק+המסילה%2C+ת%22א&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://maps.google.com/maps?q=פארק+המסילה%2C+ת%22א&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://bit.ly/3OHyANr
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=רילוקיישן+-+עוברים+מייאוש+לתקווה&dates=20221209T110000/20221209T150000&details=%3Cdiv+dir%3D%22rtl%22%3Eרדיקל+מציגה%3A+רילוקיישן%0A++++%3Cbr%3Eבשישי+שמשי%2C+במקום+הכי+יפה+בעיר%2C+מצטיידים+בכרטיס+טיסה+לעתיד+טוב+יותר+~%0A++++%3Cbr%3Eזה+מתחיל+ככה+%26gt%3B+פיקניק+%7C+שמש+%7C+קפה+%7C+חברים+%7C+ציורי+ענק+אופטימיים+-+כל+הסיבות+להישאר+עם+★+ג%27רמי+פוגל+%7C+★+מוסי+רז+%7C+★+ליה+לב+%7C+★+שקמה+שוורצמן+%7C+★+חן+אריאלי+%7C+★+דנה+פרנק%3C%2Fdiv%3E&location=פארק+המסילה%2C+ת%22א&details=%3Cdiv+dir%3D%22rtl%22%3Eרדיקל+מציגה%3A+רילוקיישן%0A++++%3Cbr%3Eבשישי+שמשי%2C+במקום+הכי+יפה+בעיר%2C+מצטיידים+בכרטיס+טיסה+לעתיד+טוב+יותר+~%0A++++%3Cbr%3Eזה+מתחיל+ככה+%26gt%3B+פיקניק+%7C+שמש+%7C+קפה+%7C+חברים+%7C+ציורי+ענק+אופטימיים+-+כל+הסיבות+להישאר+עם+★+ג%27רמי+פוגל+%7C+★+מוסי+רז+%7C+★+ליה+לב+%7C+★+שקמה+שוורצמן+%7C+★+חן+אריאלי+%7C+★+דנה+פרנק%3C%2Fdiv%3E
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=רילוקיישן+-+עוברים+מייאוש+לתקווה&DUR=0400&DESC=%3Cdiv+dir%3D%22rtl%22%3Eרדיקל+מציגה%3A+רילוקיישן%0A++++%3Cbr%3Eבשישי+שמשי%2C+במקום+הכי+יפה+בעיר%2C+מצטיידים+בכרטיס+טיסה+לעתיד+טוב+יותר+~%0A++++%3Cbr%3Eזה+מתחיל+ככה+%26gt%3B+פיקניק+%7C+שמש+%7C+קפה+%7C+חברים+%7C+ציורי+ענק+אופטימיים+-+כל+הסיבות+להישאר+עם+★+ג%27רמי+פוגל+%7C+★+מוסי+רז+%7C+★+ליה+לב+%7C+★+שקמה+שוורצמן+%7C+★+חן+אריאלי+%7C+★+דנה+פרנק%3C%2Fdiv%3E&in_loc=פארק+המסילה%2C+ת%22א&st=20221209T110000&et=20221209T150000
https://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=Ct8oDA98zHkWTizebCjh7RRLVURvPqi%2Fhrx6bui7Ud4C9ojpxstYTrFv7lIKvZZq9%2BdqKMznjkSaXwjjYpnKWNj%2B3CzaLwrJpH1aHO0I0dPFjLy6mfctCYeGBV4l8x7Fhe5F0syWovrJLNHsR32jEVwCxMrXBBMhM25ZyX1qX1TuGCEnLhH%2BPxS60wb%2FFm09RaDCZeE7nlPcTWYzwp06r7ChkhW5CCCoks6%2FRyWcjAUNKo977iBQjDpIZhf%2BRG5A%2BzFvQeTyqPNpal%2B55n87RcGOp7Fd%2FX8gXJZ%2F8f3cAMGC%2F%2BwdeHoi7YzYzerAKqGNms8xUpOMfYkHwZ3AgaQ55%2BmyIc3cwQaOFcVBDylZWFPr3YOa4VQJG5tC1qdoMjT3JgVmdURp8eI4NkhZNe6sqxIOqqI25CMonykEQoMDLZlSPYB9nllEU%2FIF6%2FOGGRHdhCfoB24puZafYxzIsguym7t%2F1ztB5Q6GDdQq2q9kIpVn8QxBd9qsYUkN5%2BgekaeHw24QDRuuiIHmPGgLaFY%2BnBINscyz68Fq1OgzDLb1%2FelWZXzSop0OgoM4vfZnvW8bFKMZkWsLofXp1PTOwCNBH6g%3D%3D
https://bit.ly/3OHyANr
https://population.org.il/מצב-הטבע-בישראל-2050-חי-וצומח-במדינה-הצפופ/
https://population.org.il/מצב-הטבע-בישראל-2050-חי-וצומח-במדינה-הצפופ/
https://population.org.il/מצב-הטבע-בישראל-2050-חי-וצומח-במדינה-הצפופ/
https://events.ortra.com/landscapearch/bit
https://events.ortra.com/landscapearch/bit
https://events.ortra.com/landscapearch/bit
https://www.sviva.net/calendar/


תומכים בהוצאה  "קיימות מבראשית"
שמחים לבשר על סנונית ראשונה בשיתוף פעולה בין 'הדסטארט'

לתנועה הסביבתית. 

הסופר ד"ר יונתן אייקנבאום, פעיל סביבתי, מנכ"ל גרינפיס ישראל
מביא עד אליכם את החיבור הטבעי והמתבקש בין יהדות לקיימות.
הצטרפו ליונתן להעמקה בסיפורי התורה החל מבראשית ודרכם
נבין איך מושגים פשוטים כמו קניין וערבות הם הדרך שבה נוכל

להפוך בחזרה את העולם לגן עדן. 

ימים אחרונים לתמוך בפרוייקט:להזמנה ותמיכה בהוצאת הספר
 לחצו כאן

לצפיה בסרטון

הצטרפות לקבוצת ההודעות

דרושות מתנדבות/ים לפורום כסף נקי
פורום כסף נקי  קואליציית ארגוני סביבה וחברה שמתעסקת בהיבטים
הפינסיים של משבר האקלים, למען העתיד של כולנו. הפורום מגדיל את

שורותיו ומחפש פעילים/ות!
התנדבות בהיקף של שעה עד 5 שעות בשבוע, במגוון תחומים שונים

(מדיה, שיווק, הסברה, מחקר ועוד).
להתנדבות מלאו את הטופס >>

אין זמן להתנדבות אבל תרצו להישאר מעודכנים? הצטרפו ל*קבוצת
העדכונים השקטה* של הפורום

הצטרפות למבצע הנטיעות

נוטעים 100 אלף עצים בערים של ישראל
עמותת 'ונטעת' יוצאים במבצע הנטיעות העירוני הגדול בישראל  כדי

לשנות את התפיסה העירונית  ולהחזיר את היער והעצים למרכז סדר היום
 הכל עניין של שיתוף פעולה! הציבורי

מזמינים אתכם להיכנס, לראות במה אתם יכולים לתרום, לקחת חלק,
ולהגשים חלום ירוק.

לפרטים נוספים

פסטיבל סולידריות לקולנוע וזכויות אדם
110 בדצמבר, סינמטק ת"א. פסטיבל סולדריות לקולנוע וזכויות אדם

חוזר וגם הפעם עם שלל סרטים המציגים את האתגרים הסביבתיים
שפוגשים קהילות ברחבי הגלובוס.השנה, קהל חיים וסביבה מקבל מהפקת

הפסטיבל הטבה ברכישת כרטיסים לאירועי הפסטיבל. 

** קוד הנחה להופעה של אמל מורקוס ופיראס זרייק המעניק כרטיס ב35
SOL35 ש״ח בלבד 

** קוד הנחה לכל אירועי הפסטיבל המעניק כרטיס ב24 ש״ח בלבד 
SOL24

להאזנה

סיפור ירוק  אנשים, סביבה, השראה
מעל שנה וחצי וארבעים פרקים לפודקאסט "סיפור ירוק" עם מיה הוד רן. 
שיחות אינטימיות עם יזמי אקולוגיה מרתקים,לא רק לא. נשים שאוכלים

קיימות לארוחת בוקר... פרקים על יהדות, מאבקים, בעלי חיים, גופנפש,
חינוך, אמנות ועוד. אקולוגיה שנוגעת בכל תחומי החיים. 
באתר הפודקאסט פרטים על כל פרק והפניות מעניינות.

להאזנה

פודקאסט 'ערוץ הנחל'  מפרויקט ניקוז
לפארק ציפורים עוצר נשימה

בפרק זה 'אגמא' מציצים אל מאחורי הקלעים של הפרויקט שהביא
להקמתו של פארק הציפורים היפהפה, ומראים כיצד הזדמנות הפכה
להגשמת חלום. משיחות עם אנשי המקצוע השותפים לפרויקט לומדים

על תהליך הבנייה של האגמון, על אופן ניהול השטח והמבקרים, על
היחסים עם קיבוץ עין החורש ועוד. 

לדף הארגון

המטה לקידום טבעונות בצה"ל
ארגון המקדם הנגשת מענה טבעוני איכותי והפחתת בשר בצה"ל

ובכוחות ביטחון נוספים, לצד הצלת בעלי חיים בשטחי הצבא ובחסותו
והגנה עליהם. לרגל יום הטבעונות הבינלאומית, הצליחו לקדם יום ללא

בשר במספר בסיסים ברחבי הארץ! מברוק...

רוצים להופיע בידיעון הבא?  מוזמנים לספר לנו על ההצלחה שלכם

לפרטים והרשמה

Marine Protection in the
Mediterranean

יום ב' ה5/12, 19:00, זום. מוזמנים/ות להצטרף לשיחה
בנושא שמירה על סביבה ימית בים התיכון עם ארגונים
מישראל ומטורקיה אשר יספרו על הפעילות הארגונית,
האתגרים וההזדמנויות בפוטנציאל בשיתוף פעולה אזורי

בנושא הגנת סביבה. את השיחה ינחה אריק סגל והיא חלק
מפעילות פורום החברה האזרחית ישראלטורקיה. 

לפרטים נוספים

רילוקיישן  עוברים מייאוש לתקווה
מיקום: פארק המסילה, ת"א

15:00 11:00  סיום: 09/12/2022 התחלה: 09/12/2022

רדיקל מציגה: רילוקיישן 
בשישי שמשי, במקום הכי יפה בעיר, מצטיידים בכרטיס טיסה לעתיד טוב

יותר ~ 
זה מתחיל ככה > פיקניק | שמש | קפה | חברים | ציורי ענק אופטימיים  כל
הסיבות להישאר עם ★ ג'רמי פוגל | ★ מוסי רז | ★ ליה לב | ★ שקמה

שוורצמן | ★ חן אריאלי | ★ דנה פרנק

הוספה ליומן:

לפרטים והרשמה

מצב הטבע בישראל 2050  חי וצומח
במדינה הצפופה במערב

יום ב' ה12/12, 17:00, זום. שמחים להזמינכם למפגש
דצמבר של צפוף  הפורום לאוכלוסיה, סביבה וחברה.

והפעם  ד"ר איתי רנן, אקולוג ואנטומולוג, מנהל המארג 
התכנית הלאומית להערכת מצב הטבע, מגיע לספר לנו על

המגוון הביולוגי בישראל וכיצד הוא מושפע מגידול האוכלוסיה
החריג. 

לפרטים והרשמה

(אי) חוסן עירוני? הכנס השנתי של
איגוד אדריכלי נוף

יומים ד'ו' ה1416/12, תל אביב. הכנס השנה ידון באופן
רב רובדי, בהיבטים של מנהיגות והובלת שינוי, מחשבה על
איכות החיים העירונית, דיון בחברה וכלכלה כחלק מהחיים

העירוניים וההשפעה שלהם ואיזון בין פיתוח לצמצום טביעת
הרגל האקולוגית.

הכנס יציג מחד פרויקטים שכבר התמודדו באופן מעניין עם
היבטים של יער עירוני, ניהול מי נגר, הליכתיות, שמירה על
מגוון מינים ונושאים נוספים, ומאידך את הדילמות והסוגיות
הפתוחות להמשך מחשבה משותפת שלנו, מובילי דעה

בנושאים הללו.

לפרטים והרשמה

המאיץ המואץ ליזמות סביבתית
הגן הבוטני בשיתוף BLEND  ESG, Sustainability and Impact  ועיריית
ירושלים ובתמיכת המשרד להגנת הסביבה, מזמין אתכן ואתכם לחשוב וליישם,

ליזום ולהניע רעיונות למיזמים סביבתיים  ביחד. 
הכירו את המאיץ המואץ  תוכנית ייחודית, מקצועית וממוקדת לפיתוח מיזמים

בתחום הסביבה וליצירת חיבורים בין אנשים ורעיונות.התכנית הינה ללא עלות,
ההשתתפות מותנית בתהליך רישום וקבלה. מספר המקומות מוגבל.

לפרטים נוספים

בוגרות ובוגרי תואר שלישי בכל
התחומים: בואו להוביל את השינוי!

ממשק– תכנית יישום מדע בממשל, מעניקה לכם/ן
הזדמנות להשתמש בידע וביכולות שצברתם/ן במחקר, כדי

להשפיע על מה שקורה במדינה.
ממשק היא תכנית פוסטדוקטורט יישומי במשרדי

הממשלה, המגבשת מנהיגות של בוגרות ובוגרי תואר שלישי
מצטיינים/ות ממגוון תחומים, ומכשירה אותם/ן לפעול באופן

אפקטיבי במגזר הציבורי.
מוזמנים ומוזמנות לקרוא את הקול הקורא המורחב בעברית
ובערבית, להיכנס לאתר התוכנית וללמוד עוד על התכנית.

לפרטים נוספים

קורסים מבית 'מרכז השל'
* קורס מנהיגות לקיימות  פתיחת קורס ב26.12.22. הרשות
לאיכות סביבה וקיימות בעיריית תל אביביפו בשיתוף מרכז השל

לקיימות מזמינים אתכםן להצטרף לקורס הכשרה מקצועי בו נחלוק את
הידע והכלים להובלת קיימות ברשויות וארגונים. לפרטים והרשמה

* קורס תכנון מקדם בריאות  פתיחת קורס ב16.1.23. משרד
הבריאות, איגוד רופאי בריאות הציבור, איגוד המתכננים ומרכז השל
מזמינים אותך לקורס היחיד המלמד כיצד תכנון נכון יכול לקדם את
בריאות הציבור ולבנות חוסן קהילתי, ובכך להכין אותנו טוב יותר

לאתגרי המאה ה21. לפרטים והרשמה

* תכנית העמיתים מחזור כ"ג  פתיחת קורס ב15.3.23. תוכנית
העמיתים האקסקלוסיבית של מרכז השל במתכונת החדשה. 25

מנהיגות ומנהיגים ממגוון דיסיפלינות, ארבע סדנאות מרוכזות, מטרה
אחת: פתרון לאתגרי המאה ה21. לפרטים והרשמה

לפרטים נוספים

קורסים מבית 'המועצה הישראלית לבנייה
ירוקה'

* קורס יסודות הבנייה הירוקה  פתיחת קורס
ב13.12.22. בקורס ילמד נושא הבנייה הירוקה על כלל משמעויותיו

תוך הדגשת מגוון כלים להטמעת הבנייה הירוקה במסגרת הליכי
התכנון העירוניים והארציים.   לפרטים והרשמה

* קורס תכנון בנייהירוקה על פי תקן 5281  פתיחת קורס
ב24.1.23. גאים להזמינכם 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 והרשמה  

* קורס שכונה 360  פתיחת קורס ב21.2.23. הקורס מקנה
היכרות מעמיקה עם כלי המדידה, תוך שילוב היבט פרקטי הכולל

בדיקה של תכניות לצד לימוד סוגיות עכשוויות בתכנון ופיתוח
ברקיימא. לפרטים והרשמה

רשימה ירוקה מאוד  לאן הולכים מכאן?

ניוזלטר  דצמבר 2022

"יש מי שאין בכוחו להתיר את עצמו מן הכבלים ואףעלפיכן גואל הוא לידידו. חייב אתה לרצות להישרף
בלהבתך שלך עצמך: וכי איך ביקשת להיות חדש, אם לא היית תחילה לאפר."

"כה אמר זרתוסטרא" / ניטשה

הגשם הגיע. הפעם, יחסית בזמן. המציאות המתהווה לנו אל מול העניים עוטפת רבים בתוך התנועה הסביבתית
בחשש ובדריכות. תוצאות הבחירות, כנראה מביאות לנו יציבות לשנים הקרובות, אבל אל מול השינויים

המערכתיים המתוכננים בממשלה יחד עם מיעוט חברי כנסת סביבתיים  החשש גדול.

וועידת האקלים שהתקיימה בתחילת החודש הותירה אותנו מבולבלים. מצד אחד ביתן ישראלי ומאות משתתפים
מישראל ומצד שני לא ברור איך זה בא לידי ביטוי בישראל, ובטח לא ברור את ההשפעה של הוועידה ברמה
העולמית. בעולם, ניצנים של תקווה בברזיל, והבעות תסכול גוברות מאוזלת היד של המנהיגים (לדוג' פעולה

מעוררת השראה בהולנד). לפחות היה לנו את מצעד האקלים. ( :

גשם מביא איתו ניצנים של התחלות חדשות, אז נחזיק אצבעות לימים טובים 

צוות חיים וסביבה 

עושים מעשה!

הרחבת אופקים והשראה

להכיר את התנועה דרך ההצלחות

לאינדקס הארגונים המלא

טעימה קטנה מאירועים קרובים...

ללוח האירועים המלא

קורסים והכשרות

ללוח האירועים המלא

            

הרשמה לקבלת ניוזלטר "חיים וסביבה"

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc26zWP7guSgZXDUCnedYeUOw7-O8HZ7vyu1XyLlxfUo8nWCg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc26zWP7guSgZXDUCnedYeUOw7-O8HZ7vyu1XyLlxfUo8nWCg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc26zWP7guSgZXDUCnedYeUOw7-O8HZ7vyu1XyLlxfUo8nWCg/viewform
http://www.mimshak.org.il/
http://www.mimshak.org.il/
https://www.mimshak.org.il/wp-content/uploads/2022/11/קול-קורא-ממשק-עברית.pdf
https://www.mimshak.org.il/wp-content/uploads/2022/11/קול-קורא-ממשק-ערבית.pdf
http://www.mimshak.org.il/
http://www.mimshak.org.il/
http://www.mimshak.org.il/
https://heschel.org.il/course-page/
https://heschel.org.il/course-page/
https://www.coing.co/Sviva_tlv/70350
https://heschel.org.il/health_new/?utm_source=activetrail&utm_medium=email&utm_campaign=heschel@heschel.org.il
https://heschel.org.il/health_new/?utm_source=activetrail&utm_medium=email&utm_campaign=heschel@heschel.org.il
https://heschel.org.il/leadership_program/?utm_source=activetrail&utm_medium=email&utm_campaign=heschel@heschel.org.il
https://heschel.org.il/course-page/
https://ilgbc.org/course/
https://ilgbc.org/course/
https://heschel.org.il/leadership_program/?utm_source=activetrail&utm_medium=email&utm_campaign=heschel@heschel.org.il
https://ilgbc.org/course/קורס-יסודות-הבנייה-הירוקה-13122022/
https://ilgbc.org/course/קורס-יועצי-בנייה-ירוקה-על-פי-תקן-5281-ינואר-2/
https://www.coing.co/Sviva_tlv/70350
https://ilgbc.org/course/קורס-שכונה-360-2-2/


תומכים בהוצאה  "קיימות מבראשית"
שמחים לבשר על סנונית ראשונה בשיתוף פעולה בין 'הדסטארט'

לתנועה הסביבתית. 

הסופר ד"ר יונתן אייקנבאום, פעיל סביבתי, מנכ"ל גרינפיס ישראל
מביא עד אליכם את החיבור הטבעי והמתבקש בין יהדות לקיימות.
הצטרפו ליונתן להעמקה בסיפורי התורה החל מבראשית ודרכם
נבין איך מושגים פשוטים כמו קניין וערבות הם הדרך שבה נוכל

להפוך בחזרה את העולם לגן עדן. 

ימים אחרונים לתמוך בפרוייקט:להזמנה ותמיכה בהוצאת הספר
 לחצו כאן

לצפיה בסרטון

הצטרפות לקבוצת ההודעות

דרושות מתנדבות/ים לפורום כסף נקי
פורום כסף נקי  קואליציית ארגוני סביבה וחברה שמתעסקת בהיבטים
הפינסיים של משבר האקלים, למען העתיד של כולנו. הפורום מגדיל את

שורותיו ומחפש פעילים/ות!
התנדבות בהיקף של שעה עד 5 שעות בשבוע, במגוון תחומים שונים

(מדיה, שיווק, הסברה, מחקר ועוד).
להתנדבות מלאו את הטופס >>

אין זמן להתנדבות אבל תרצו להישאר מעודכנים? הצטרפו ל*קבוצת
העדכונים השקטה* של הפורום

הצטרפות למבצע הנטיעות

נוטעים 100 אלף עצים בערים של ישראל
עמותת 'ונטעת' יוצאים במבצע הנטיעות העירוני הגדול בישראל  כדי

לשנות את התפיסה העירונית  ולהחזיר את היער והעצים למרכז סדר היום
 הכל עניין של שיתוף פעולה! הציבורי

מזמינים אתכם להיכנס, לראות במה אתם יכולים לתרום, לקחת חלק,
ולהגשים חלום ירוק.

לפרטים נוספים

פסטיבל סולידריות לקולנוע וזכויות אדם
110 בדצמבר, סינמטק ת"א. פסטיבל סולדריות לקולנוע וזכויות אדם

חוזר וגם הפעם עם שלל סרטים המציגים את האתגרים הסביבתיים
שפוגשים קהילות ברחבי הגלובוס.השנה, קהל חיים וסביבה מקבל מהפקת

הפסטיבל הטבה ברכישת כרטיסים לאירועי הפסטיבל. 

** קוד הנחה להופעה של אמל מורקוס ופיראס זרייק המעניק כרטיס ב35
SOL35 ש״ח בלבד 

** קוד הנחה לכל אירועי הפסטיבל המעניק כרטיס ב24 ש״ח בלבד 
SOL24

להאזנה

סיפור ירוק  אנשים, סביבה, השראה
מעל שנה וחצי וארבעים פרקים לפודקאסט "סיפור ירוק" עם מיה הוד רן. 
שיחות אינטימיות עם יזמי אקולוגיה מרתקים,לא רק לא. נשים שאוכלים

קיימות לארוחת בוקר... פרקים על יהדות, מאבקים, בעלי חיים, גופנפש,
חינוך, אמנות ועוד. אקולוגיה שנוגעת בכל תחומי החיים. 
באתר הפודקאסט פרטים על כל פרק והפניות מעניינות.

להאזנה

פודקאסט 'ערוץ הנחל'  מפרויקט ניקוז
לפארק ציפורים עוצר נשימה

בפרק זה 'אגמא' מציצים אל מאחורי הקלעים של הפרויקט שהביא
להקמתו של פארק הציפורים היפהפה, ומראים כיצד הזדמנות הפכה
להגשמת חלום. משיחות עם אנשי המקצוע השותפים לפרויקט לומדים

על תהליך הבנייה של האגמון, על אופן ניהול השטח והמבקרים, על
היחסים עם קיבוץ עין החורש ועוד. 

לדף הארגון

המטה לקידום טבעונות בצה"ל
ארגון המקדם הנגשת מענה טבעוני איכותי והפחתת בשר בצה"ל

ובכוחות ביטחון נוספים, לצד הצלת בעלי חיים בשטחי הצבא ובחסותו
והגנה עליהם. לרגל יום הטבעונות הבינלאומית, הצליחו לקדם יום ללא

בשר במספר בסיסים ברחבי הארץ! מברוק...

רוצים להופיע בידיעון הבא?  מוזמנים לספר לנו על ההצלחה שלכם

לפרטים והרשמה

Marine Protection in the
Mediterranean

יום ב' ה5/12, 19:00, זום. מוזמנים/ות להצטרף לשיחה
בנושא שמירה על סביבה ימית בים התיכון עם ארגונים
מישראל ומטורקיה אשר יספרו על הפעילות הארגונית,
האתגרים וההזדמנויות בפוטנציאל בשיתוף פעולה אזורי

בנושא הגנת סביבה. את השיחה ינחה אריק סגל והיא חלק
מפעילות פורום החברה האזרחית ישראלטורקיה. 

לפרטים נוספים

רילוקיישן  עוברים מייאוש לתקווה
מיקום: פארק המסילה, ת"א

15:00 11:00  סיום: 09/12/2022 התחלה: 09/12/2022

רדיקל מציגה: רילוקיישן 
בשישי שמשי, במקום הכי יפה בעיר, מצטיידים בכרטיס טיסה לעתיד טוב

יותר ~ 
זה מתחיל ככה > פיקניק | שמש | קפה | חברים | ציורי ענק אופטימיים  כל
הסיבות להישאר עם ★ ג'רמי פוגל | ★ מוסי רז | ★ ליה לב | ★ שקמה

שוורצמן | ★ חן אריאלי | ★ דנה פרנק

הוספה ליומן:

לפרטים והרשמה

מצב הטבע בישראל 2050  חי וצומח
במדינה הצפופה במערב

יום ב' ה12/12, 17:00, זום. שמחים להזמינכם למפגש
דצמבר של צפוף  הפורום לאוכלוסיה, סביבה וחברה.

והפעם  ד"ר איתי רנן, אקולוג ואנטומולוג, מנהל המארג 
התכנית הלאומית להערכת מצב הטבע, מגיע לספר לנו על

המגוון הביולוגי בישראל וכיצד הוא מושפע מגידול האוכלוסיה
החריג. 

לפרטים והרשמה

(אי) חוסן עירוני? הכנס השנתי של
איגוד אדריכלי נוף

יומים ד'ו' ה1416/12, תל אביב. הכנס השנה ידון באופן
רב רובדי, בהיבטים של מנהיגות והובלת שינוי, מחשבה על
איכות החיים העירונית, דיון בחברה וכלכלה כחלק מהחיים

העירוניים וההשפעה שלהם ואיזון בין פיתוח לצמצום טביעת
הרגל האקולוגית.

הכנס יציג מחד פרויקטים שכבר התמודדו באופן מעניין עם
היבטים של יער עירוני, ניהול מי נגר, הליכתיות, שמירה על
מגוון מינים ונושאים נוספים, ומאידך את הדילמות והסוגיות
הפתוחות להמשך מחשבה משותפת שלנו, מובילי דעה

בנושאים הללו.

לפרטים והרשמה

המאיץ המואץ ליזמות סביבתית
הגן הבוטני בשיתוף BLEND  ESG, Sustainability and Impact  ועיריית
ירושלים ובתמיכת המשרד להגנת הסביבה, מזמין אתכן ואתכם לחשוב וליישם,

ליזום ולהניע רעיונות למיזמים סביבתיים  ביחד. 
הכירו את המאיץ המואץ  תוכנית ייחודית, מקצועית וממוקדת לפיתוח מיזמים

בתחום הסביבה וליצירת חיבורים בין אנשים ורעיונות.התכנית הינה ללא עלות,
ההשתתפות מותנית בתהליך רישום וקבלה. מספר המקומות מוגבל.

לפרטים נוספים

בוגרות ובוגרי תואר שלישי בכל
התחומים: בואו להוביל את השינוי!

ממשק– תכנית יישום מדע בממשל, מעניקה לכם/ן
הזדמנות להשתמש בידע וביכולות שצברתם/ן במחקר, כדי

להשפיע על מה שקורה במדינה.
ממשק היא תכנית פוסטדוקטורט יישומי במשרדי

הממשלה, המגבשת מנהיגות של בוגרות ובוגרי תואר שלישי
מצטיינים/ות ממגוון תחומים, ומכשירה אותם/ן לפעול באופן

אפקטיבי במגזר הציבורי.
מוזמנים ומוזמנות לקרוא את הקול הקורא המורחב בעברית
ובערבית, להיכנס לאתר התוכנית וללמוד עוד על התכנית.

לפרטים נוספים

קורסים מבית 'מרכז השל'
* קורס מנהיגות לקיימות  פתיחת קורס ב26.12.22. הרשות
לאיכות סביבה וקיימות בעיריית תל אביביפו בשיתוף מרכז השל

לקיימות מזמינים אתכםן להצטרף לקורס הכשרה מקצועי בו נחלוק את
הידע והכלים להובלת קיימות ברשויות וארגונים. לפרטים והרשמה

* קורס תכנון מקדם בריאות  פתיחת קורס ב16.1.23. משרד
הבריאות, איגוד רופאי בריאות הציבור, איגוד המתכננים ומרכז השל
מזמינים אותך לקורס היחיד המלמד כיצד תכנון נכון יכול לקדם את
בריאות הציבור ולבנות חוסן קהילתי, ובכך להכין אותנו טוב יותר

לאתגרי המאה ה21. לפרטים והרשמה

* תכנית העמיתים מחזור כ"ג  פתיחת קורס ב15.3.23. תוכנית
העמיתים האקסקלוסיבית של מרכז השל במתכונת החדשה. 25

מנהיגות ומנהיגים ממגוון דיסיפלינות, ארבע סדנאות מרוכזות, מטרה
אחת: פתרון לאתגרי המאה ה21. לפרטים והרשמה

לפרטים נוספים

קורסים מבית 'המועצה הישראלית לבנייה
ירוקה'

* קורס יסודות הבנייה הירוקה  פתיחת קורס
ב13.12.22. בקורס ילמד נושא הבנייה הירוקה על כלל משמעויותיו

תוך הדגשת מגוון כלים להטמעת הבנייה הירוקה במסגרת הליכי
התכנון העירוניים והארציים.   לפרטים והרשמה

* קורס תכנון בנייהירוקה על פי תקן 5281  פתיחת קורס
ב24.1.23. גאים להזמינכם 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 והרשמה  

* קורס שכונה 360  פתיחת קורס ב21.2.23. הקורס מקנה
היכרות מעמיקה עם כלי המדידה, תוך שילוב היבט פרקטי הכולל

בדיקה של תכניות לצד לימוד סוגיות עכשוויות בתכנון ופיתוח
ברקיימא. לפרטים והרשמה

רשימה ירוקה מאוד  לאן הולכים מכאן?

ניוזלטר  דצמבר 2022

"יש מי שאין בכוחו להתיר את עצמו מן הכבלים ואףעלפיכן גואל הוא לידידו. חייב אתה לרצות להישרף
בלהבתך שלך עצמך: וכי איך ביקשת להיות חדש, אם לא היית תחילה לאפר."

"כה אמר זרתוסטרא" / ניטשה

הגשם הגיע. הפעם, יחסית בזמן. המציאות המתהווה לנו אל מול העניים עוטפת רבים בתוך התנועה הסביבתית
בחשש ובדריכות. תוצאות הבחירות, כנראה מביאות לנו יציבות לשנים הקרובות, אבל אל מול השינויים

המערכתיים המתוכננים בממשלה יחד עם מיעוט חברי כנסת סביבתיים  החשש גדול.

וועידת האקלים שהתקיימה בתחילת החודש הותירה אותנו מבולבלים. מצד אחד ביתן ישראלי ומאות משתתפים
מישראל ומצד שני לא ברור איך זה בא לידי ביטוי בישראל, ובטח לא ברור את ההשפעה של הוועידה ברמה
העולמית. בעולם, ניצנים של תקווה בברזיל, והבעות תסכול גוברות מאוזלת היד של המנהיגים (לדוג' פעולה

מעוררת השראה בהולנד). לפחות היה לנו את מצעד האקלים. ( :

גשם מביא איתו ניצנים של התחלות חדשות, אז נחזיק אצבעות לימים טובים 

צוות חיים וסביבה 

עושים מעשה!

הרחבת אופקים והשראה

להכיר את התנועה דרך ההצלחות

לאינדקס הארגונים המלא

טעימה קטנה מאירועים קרובים...

ללוח האירועים המלא

קורסים והכשרות

ללוח האירועים המלא

            

הרשמה לקבלת ניוזלטר "חיים וסביבה"

https://www.coing.co/Sviva_tlv/70350
https://ilgbc.org/course/קורס-שכונה-360-2-2/
https://heschel.org.il/health_new/?utm_source=activetrail&utm_medium=email&utm_campaign=heschel@heschel.org.il
https://ilgbc.org/course/
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

