רשימה ירוקה מאוד  בסימן אתר אינטרנט חדש!
ניוזלטר  פברואר 2019

"אנו מקבלים את דרכו של העבר כדרך העתיד .אנו קוראים במפותדרכים מיושנות בשעה שהדרכים
עצמן נעלמו זה מכבר .איננו מסתכלים מתחת לפני השטח שהורגלנו בו .אנו מקדמים בברכה שקרים
שהורגלנו בהם ,אף עלפי שהם ידועים לנו כשקרים; אנו נרתעים מפני אמיתות מוזרותממדים ,הגם
שאנו צריכים לדעתן כאמיתות .השינוי אינו יכול להיות לטובתו של הממסד; אבל גם אסון חברתי לא יסב
לו רוב טובה ,שכן הממסד יכול לאבד הרבה יותר מאשר כבלים".
מתוך "האמנה החברתית"  /רוברט ארדרי
לאחר תקופה ארוכה של הרצה ,התאמות ותיקונים ,אנחנו שמחים להכריז בזאת על השקתו של האתר החדש של
חיים וסביבה!!! )דמיינו קונפטיים מתכלים ,בקבוקי שמפנייה ,מוזיקה חגיגית והמוני אנשים צוהלים(
ומה הדברים המרכזיים שיש לנו באתר החדש?
אינדקס הארגונים הסביבתיים של ישראל
לוח השנה הסביבתי )אין דברים כאלה!(
מורה נבוכים למוסדות התכנון ולייצוג ארגוני הסביבה בהם
מדריך לאקטיביסט )בעולם התכנון וגם מעבר(
ועוד) ....קיים ומתוכנן(
האתר ממשיך להתעדכן כל הזמן באירועים ,קולות קוראים ותכנים רלוונטיים ,במטרה לאפשר תשתית ולהציג את
התנועה הסביבתית.
קריאה מהנה
צוות חיים וסביבה

מעורר השראה

מרכז קהילתי להשאלת כלי עבודה ולהדרכה
בבנייה מחומרים ממוחזרים
תושבים רבים בעיר רוצים לגדל ירקות ,צמחי תבלין או פרחים בבית,
בגינה הפרטית או בגינה שמשותפת לדיירי הבניין .רבים גם רוצים לעסוק
בעבודות נגרות לצורכי הבית או הגינה תוך שימוש בעץ
ממוחזרַ .האִבּיטוּס ההאב לקיימות עירו נית בגן הבוט ני בירושלים מזמין
אתכם להשתמש במרכז להשאלת כלי עבודה ולגינון ונגרות

לפרטים נוספים

!Do it Now
נכתב בבלגיה לקראת ועידת האקלים ב  2011על בסיס הלחן של המנון
הפרטיזנים האיטלקי "בלה צ'או".
לצפייה

חומר למחשבה

הזמנה לקריאת הגיליון החדש של 'אקולוגיה
וסביבה'

הזמנה לקריאת הגיליון החדש של 'אקולוגיה
וסביבה'
בגיליון הנוכחי של תוכלו לקרוא מחקרים על ביטחון תזונתי לאומי ,על
השפעת מטיילים על אתרי טבע ,על הקשר שבין חינוך סביבתי לרגשות
המתפתחים באדם ועל ההעדפות הקולינריות של עיזים שמשפיעות על
רעייתן בחורש; לצלול לפולמוס הלוהט על אסדת לווייתן; להתרגש משירת
הסביבה; להכיר חוקרים מאילת הרחוקה; לקרוא מסקנות של ועדת
מומחים שעסקה בנושא של שרפות באזורי המגע בין העיר ליער ,ללמוד
על מודל תכנוני חדש המטשטש את קו המגע בין העיר ליער ,ועוד הרבה.

לקריאה

הולכות ונעלמות
סדרת כתבות בת שלושה פרקים ,על החי שהולך ונעלם שודרה לאחרונה
בחדשות 'כאן' .מסרים לא פשוטים אך מומלץ לקחת את הזמן ולצפות .ובהקשר
לכתבה מומלץ גם להכיר את ארגון Time
צפה עכשיו

עושים מעשה

הצטרפו לעצומה  כדי לשמור על הים חייבים
להקים שמורות טבע בים התיכון!
קואליציית אנשי הים התיכון קוראת לנו להצלת הים ולהתעורר .מדינת ישראל
חתמה על אמנות בינלאומיות להכריז על שמורות טבע שיגנו על אזורים
נרחבים בים  אבל היא לא עושה זאת .חתמו עכשיו כדי לקדם הקמת שמורות
טבע בים התיכון.

להצטרפות לעצומה

קולות קוראים

קול קורא למינוי נציג/ת ארגוני הסביבה
בועדת ההיגוי של הניטור הלאומי בים תיכון
המשרד להגנת הסביבה ומשרד האנרגיה מקימים ועדת היגוי שתלווה את
עבודת הניטור הלאומי של הים התיכון .חיים וסביבה מזמינים אתכם
להגיש מועמדות לשמש כנציגי ארגוני הסביבה בועדה.
יש לשלוח קו"ח  +מכתב קצר המציין את הסיבה להגשת מועמדותו/ה
planning@sviva.net
ניתן להגיש מועמדות עד יום שבת ה  2בפברואר .

לפרטים נוספים

קול קורא למינוי נציגי ארגוני הסביבה ב:
רשויות הנחלים ומועצת איגוד ערים כנרת
בהתאם לחוק רשויות נחלים ומעיינות ,ובהתאם לחוק הסדרת הטיפול
בחופי הכנרת ,ארגון "חיים וסביבה" מעוניין למנות נציגים בגופים הבאים:
 (3מועצת
 (2פארק נחל הקישון
 (1פארק נחל הירקון
איגוד ערים כנרת
יש לשלוח קו"ח  +מכתב קצר המציין את הסיבה להגשת מועמדותו/ה
planning@sviva.net
ניתן להגיש מועמדות עד יום שבת ה  23בפברואר .

לפרטים נוספים

לקולות קוראים נוספים

לקולות קוראים נוספים
לחיים וסביבה  דרוש/ה מגייס/ת משאבים ומפתח/ת תוכניות
חיים וסביבה הוא ארגון הגג של ארגוני הסביבה בישראל ,הארגון שם לעצמו מטרה להעצים את פעילות הארגונים
וההתארגנויות הסביבתיות בישראל ,לעודד שיתופי פעולה ולייצר כלים לתמיכת פעילות התנועה הסביבתית
בישראל .אנו מחפשים מגייס/ת משאבים שיאתר מקורות מימון לפרויקטים קיימים ,יפתח תוכניות חדשות ויגייס
משאבים עבורם.

לפרטים נוספים

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

עיר סביבה
עמותה הפועלת בעיר חריש ע"י חינוך וקידום ערכים של קיימות ,איכות
הסביבה ,קהילה ,רב תרבותיות ,דיאלוג בין קהילות ,עירוניות חדשה ,כלכלה
מקומית ,שילב ,הידברות ,סובלנות ,ערבות הדדית ועוד.
העמותה פעילה בתחומים שונים בעיר חריש כגון הדרכה והכשרה של אנשי
מקצוע במועצה ,גינון ברקיימא ,יערות מאכל ,תאטרון קהילתי ,תכנון ממבט
של בנייה ירוקה ועוד...
מדי חודש ,ניתן במה לעשייה מקומית של ארגון או התארגנות החברים
ב"חיים וסביבה" .רוצים להופיע בידיעון הבא? מוזמנים לכתוב לנו.

קרא/י עוד

לאינדקס הארגונים המלא
אירועים קרובים  טעימה קטנה
צועדים לבזן ביום הסרטן!
מיקום :לב המפרץ ,חיפה
התחלה  18:00 04/02/2019 :סיום20:30 04/02/2019 :
ביום המודעות הבינלאומי למחלת הסרטן מגמה ירוקה והקואליציה לבריאות
הציבור יוצאים לרחובות לדרוש להפסיק את ההפקרה של תושבי עוטף בזן.
הצטרפו אליהם!
הוסף ליומן:

פרטים נוספים

האם צריך לפחד מנתבים אלחוטיים?
מיקום :רחוב הפרדס  ,7תלאביב–יפו  המרכז לחינוך מדעי
התחלה  17:00 10/02/2019 :סיום19:00 10/02/2019 :
האם הציבור יודע מספיק על קרינה בלתי מייננת? כיצד צריך להעביר לו
מידע נוסף? כיצד לעודד דיון מושכל בבעיות בעלות בסיס מדעי? איך
מתמודדים עם דילמות ציבוריות הכרוכות בתפיסת הסיכון כלפי קרינה בלתי
מייננת? כיצד ידע מדעי צריך להשפיע על קבלת החלטות? מה מקומו של
הדיון הציבורי בקביעת מדיניות?
הוסף ליומן:

פרטים נוספים

כנס שיתוף ציבור  תכנית מתאר ארצית למעגנות
מיקום :מרכז דניאל לחתירה ,ת"א
התחלה  14:30 21/02/2019 :סיום17:00 03/01/2019 :
במסגרת הכנס הצוות המתכנן של התמ"א צפוי להציג את עיקרי התכנית
ובנוסף יהיה מקום לציבור ולארגונים הציבוריים להשמיע את עמדתם על
הנושא ובפרט על הקמת המרינות החדשות לאורך החופים.
הוסף ליומן:

לפרטים

הנושא ובפרט על הקמת המרינות החדשות לאורך החופים.
הוסף ליומן:

לפרטים

המשבר הסניטרי בעזה והאיום על בריאות הציבור
בישראל
מיקום :מרכז הכנסים  המכללה האקדמית אשקלון
התחלה  09:30 22/02/2019 :סיום12:30 22/02/2019 :
כנס בנושא המשבר הסניטרי בעזה והאיום על בריאות הציבור בישראל
ביוזמת ארגון Ecopeace
הוסף ליומן:

לפרטים והרשמה

חיים בסרט ירוק  Bidder 70
מיקום :מכון גטה ,תל אביב
התחלה  18:30 25/02/2019 :סיום20:30 25/02/2019 :
ארגון חיים וסביבה ,אקולנוע ומגמה ירוקה בשיתוף עם מכון גתה מזמינים
אתכם להקרנת הסרט .Bidder 70
לפני הסרט נציג של ארגון מגמה ירוקה יספר לנו על הארגון ,ועל מצעד
האקלים שיתקיים ב 29במרץ.
הוסף ליומן:

לפרטים נוספים

ללוח האירועים הסביבתי המלא
סדנאות והכשרות

סיור לביופילטר בכפר סבא
המועצה הישראלית לבנייה ירוקה מזמינה לסיור במערכת הביופילטר בכפר
סבא שהיא המערכת ההנדסית הירוקה הראשונה בישראל ,מערכת אשר
לוכדת ומטהרת מינגר עירוני ומיתהום מזוהמים .הביופילטר קולט ומטפל
במינגר עירוני במהלך העונה הגשומה בעוד שבמהלך התקופה היבשה.
הסיור יתקיים ב 11/2בין .10:0012:00

לפרטים והרשמה

סדנת  :SiDמודל הולנדי ייחודי
להטמעת קיימות בארגונים ומערכות
סדנא בת שלושה ימים ביוזמת מרכז השל לקיימות
העוסקת במודל ייחודי להטמעת קיימות בארגונים בנפתחת
ב .28/2כמות המשתתפים מוגבלת .מהרו להירשם!

לפרטים והרשמה

ללוח האירועים הסביבתי המלא

ללוח האירועים הסביבתי המלא
מטרת הידיעון היא לשתף מהנעשה בארץ ובעולם ,לעורר השראה ולספר את הסיפור שלנו כתנועה
סביבתית .בשביל זה ,אנחנו מזמינים אותך להצטרף לצוות הכותבים/ות ,לשלוח לנו מידע על אירועים,
פעילויות ,יוזמות מעניינות ,ציטוטים ,סרטונים ועוד .מה שלא יפורסם פה בוודאי יעלה בעמוד הפייסבוק שלנו
)ובעתיד גם באתר המתחדש(.





הרשמה לקבלת ניוזלטר "חיים וסביבה"
להתראות בחודש הבא...

