
מגבירים יחד את מעורבות הציבור בתכנון!
* בחודשים האחרונים קיימנו מספר לא מבוטל של מפגשי שק"ת (שותפות קהילה בתכנון)

שנועדו לעורר ולהגביר מעורבות ציבורית בהליכי התכנון. כעת, אנחנו רוצים להזמין
אתכם ליזום יחד איתנו מפגשים נוספים ובכך לעורר יחדיו את הקהל למעורבות רבה

יותר בהליכי התכנון. בעניין? מוזמנים לפנות במייל  planning@sviva.net (ניר)

* לקבלת מידע רלוונטי הנוגע לסוגיות תכנון במחוז בו אתם גרים ולקבלת הזמנות לאירועי
שק"ת  ניתן להירשם בקישור זה

קול קורא לייצוג בוועדה המיוחדת לתכנון ולבנייה בישוב 'חריש'
כחלק מהארכת התוקף של הוועדה המיוחדת לתכנון ולבנייה בישוב חריש וכתוצאה
משינוי חוק תכנון והבנייה (תיקון מס' 125), ארגון חיים וסביבה מבקש למנות נציג/ה

וממלאי מקום לייצוג הארגונים הסביבתיים בוועדה מיוחדת זו. 
planning@sviva.net פרטים נוספים בקובץ המצורף או במייל

ניתן להגיש מועמדות עד ה10/8/18

קרא/י עוד

השכנים של הירקון
 ארגון נוסף שהצטרף לאחרונה לחיים וסביבה הוא עמותת "השכנים של
הירקון" אשר פועלים להפוך את נחל הירקון לרצועת החוף השנייה של
גוש דן. העמותה שואפת למצב בו אנשים יוכלו לשחות או לשוט בנחל

ויעשו זאת ללא חשש מזיהום וחיידקים. העמותה פועלת לשמור על ערכי
הטבע, בעלי החיים בירקון ובריאות הציבור. כמו כן, הם פועלים במטרה

להפסיק את הזיהום בנחל ולעצור את הזרמת השפכים אליו. 
כל אלו תוך קידום מעורבות של אזרחים ותושבים בשמירה על נחל

הירקון.  

מדי חודש, ניתן במה לעשייה מקומית של ארגון או התארגנות החברים
ב"חיים וסביבה". רוצים להופיע בידיעון הבא?  מוזמנים לכתוב לנו.

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

כנס היסוד של האגודה הישראלית לאחריות תאגידית
וקיימות בעסקים

מיקום: קריית האוניברסיטה הפתוחה, רעננה
16:00 09:00  סיום: 04/09/2018 התחלה: 04/09/2018

נפתחה ההרשמה לכנס היסוד של האגודה לאחריות תאגידית וקיימות
בעסקים. תהיה זו הפעם הראשונה בה יתכנסו יחד כל העוסקים במחקר

והוראה של תחום חשוב זה באקדמיה הישראלית. 
ניתן לראות את לוח הזמנים המלא וקישור לטופס הרישום באתר הרישום

שנפתח באתר האוניברסיטה הפתוחה, המארחת את הכנס.

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

הוועידה השנתית של איגוד ערים לאיכות הסביבה 
נפת אשקלון

מיקום: מתחם אירועים דוריה (חמי יואב)
15:00 08:30  סיום: 05/09/2018 התחלה: 05/09/2018

הוועידה של השנתית מתמקדת השנה ב
סביבהתעשייהכלכלהבטחון ומציעה תוכן עשיר ומעניין עם דוברים

רבים העוסקים בתחום. נושאי הפאנלים השנה  סביבה ותעשייה
בחזית הדרומית, מדרום תפתח הטובה, השלטון המרכזי מול השלטון
המקומי  היכן נק' האיזון? ושולחן עגול הנוגע לפיתוח סביבתי בשכונות

בפריפריה.

קרא/י עוד

קורס בנושא משבר האקלים – למה זה כלכך בוער?
מרכז השל לקיימות מזמין אתכן/ם להשתתף בקורס שעוסק במשבר

האקלים מנקודת מבט מדעית, אזרחית ופוליטית. הקורס מיועד
לפעילים/ות סביבתיים וחברתיים, ולכל מי שיש לו/ה עניין בנושא. מטרת

הקורס היא להעמיק את ההיכרות עם המדע של משבר האקלים,
הפוליטיקה שמאחורי המשבר, ופעולות שמקדמות קהילת המדע וחברות

אזרחיות ברחבי העולם בכדי למנוע חלק משמעותי ממשבר האקלים

לחצו כאן

מחזירים את הים לאזרחים!  המאבק על כיכר אתרים
עמותת "לא למגדלים בכיכר אתרים" מזמינים אתכם לסייע להם במאבק

המשפטי להצלת כיכר אתרים ולמנוע מעיריית תל אביב וממספר יזמים לחסום
את הגישה הישירה לים, את הנוף לים ואת חוף הים עצמו!.

קראו עוד

TIME  This is my earth
ארגון בינלאומי שנולד בישראל ופועל לשימור שטחים רגישים מבחינה

אקולוגית ברחבי העולם. 
המיוחד בארגון הזה הוא באיך שהם עושים את זה... שווה להכיר!

ביופחם ולהציל את העולם!
פחם עץ – Charcoal הוא תוצר של חימום חומר אורגני בסביבה דלתחמצן

(פירוליזה – או פירוק תרמי בעגה המקצועית). כשמוסיפים פחם לאדמה
הוא הופך לביופחם Biochar שכן הוא מגביר מאד את הפעילות הביולוגית
בקרקע, מושך אליו מים, חומרי הזנה ומיקרואורגניזמים מועילים הנצמדים

אליו וממלאים את נקבוביותיו – והשילוב הזה הוא מקור האור והבריאות
הגורמים לצמחים לשלוח את שורשיהם ו"להתיישב" בשמחה ואושר על

הביופחם.

צפה עכשיו

רשימה ירוקה מאוד

ניוזלטר  יולי 2018

"כאשר אני מבין את האדמה, אני יכול למצוא את הסינתזה הנכונה בין הגנה על הטבע בפני האדם, וגם
את ההפך  הגנה על האדם מפני הטבע, כלומר: מתן מקום לאדם בטבע.  אני בכלל לא מכיר דבר ששמו
'הטבע כשלעצמו'. אני לא יודע מהו, אני לא מכיר אותו והוא לא מעניין אותי. אני מכיר רק את הטבע המצוי
בתוך האדם שבי. רק בתוך מוחי יש טבע. הטבע הוא חלק ממני ולא רק אני חלק מהטבע. וכאשר אני

מתייחס אל הטבע, הרי זה אל אותה פונקציה אנושית ששמה טבע, אל אותו צורך אנושי ששמו טבע, אל
אותו אורגני חכם ועתיק כימי החי עלי אדמות, האומר ששום בעל חיים אינו יכול לשרוד, אם אינו לומד

לחיות עם הטבע."
עמוס קינן

נפתח עם קצת עדכונים מהשטח  השבוע הושג הישג אדיר למאבק לחיזוק ערי הנגב בהובלת מגמה ירוקה
והחברה להגנת הטבע, אך מצד שני תכנית הבנייה המאיימת על הרי ירושלים חוזרת בצורת טלאים טלאים

למוסדות התכנון והציבור הירושלמי חוזר לעמוד על המשמר.

קריאה מהנה
צוות חיים וסביבה

אירועים קרובים  טעימה קטנה

יוצרים שינוי  אקטיביזם סביבתי לגווניו השונים

קצת השראה לסיום

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...

https://www.facebook.com/MegamaYeruka/photos/a.356016187282.161516.155237077282/10155649983842283/?type=3&theater
https://www.facebook.com/hanniris/photos/a.1867596706593730.1073741828.1864974400189294/2053932377960161/?type=3&theater
https://youtu.be/_g1D20V2Luk
mailto:planning@sviva.net
https://lp.vp4.me/88ty
http://yarkoneighbors.blogspot.com/
http://yarkoneighbors.blogspot.com/
waze://?q=קריית האוניברסיטה הפתוחה, רעננה
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=כנס+היסוד+של+האגודה+הישראלית+לאחריות+תאגידית+וקיימות+בעסקים&dates=20180904T090000/20180904T160000&details=%0A++%3Cstrong%3E%0A++%3C%2Fstrong%3Eנפתחה+ההרשמה+לכנס+היסוד+של+האגודה+לאחריות+תאגידית+וקיימות+בעסקים.+תהיה+זו+הפעם+הראשונה+בה+יתכנסו+יחד+כל+העוסקים+במחקר+והוראה+של+תחום+חשוב+זה+באקדמיה+הישראלית.+%3Cbr+%2F%3Eניתן+לראות+את+לוח+הזמנים+המלא+וקישור+לטופס+הרישום+באתר+הרישום+שנפתח+באתר+האוניברסיטה+הפתוחה%2C+המארחת+את+הכנס.%3Cbr+%2F%3E%3Cbr+%2F%3E%3Cem+style%3D%22font-weight%3A+normal%3B%22%3E%3C%2Fem%3E&location=קריית+האוניברסיטה+הפתוחה%2C+רעננה
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=כנס+היסוד+של+האגודה+הישראלית+לאחריות+תאגידית+וקיימות+בעסקים&DUR=0700&DESC=%0A++%3Cstrong%3E%0A++%3C%2Fstrong%3Eנפתחה+ההרשמה+לכנס+היסוד+של+האגודה+לאחריות+תאגידית+וקיימות+בעסקים.+תהיה+זו+הפעם+הראשונה+בה+יתכנסו+יחד+כל+העוסקים+במחקר+והוראה+של+תחום+חשוב+זה+באקדמיה+הישראלית.+%3Cbr+%2F%3Eניתן+לראות+את+לוח+הזמנים+המלא+וקישור+לטופס+הרישום+באתר+הרישום+שנפתח+באתר+האוניברסיטה+הפתוחה%2C+המארחת+את+הכנס.%3Cbr+%2F%3E%3Cbr+%2F%3E%3Cem+style%3D%22font-weight%3A+normal%3B%22%3E%3C%2Fem%3E&in_loc=קריית+האוניברסיטה+הפתוחה%2C+רעננה&st=20180904T090000
http://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=CGsW2PjwA4wIyFVm8dBPWQU02Rq9j6RI%2Bqb%2FtxFQLABWl0OKoTwccYez0cxfIk%2FNrfSsruwaJzcbtE4ek1KNlAoEzJDmOOLu0QIXqwTR%2BQ6TZEE485H%2BqmhSMvIB7167o03LOBFWQ5jL%2BacHRj%2BVt2wBkEsGlfiW3KuFL%2FGxskQNIBk5C5xrot1fRd0HEWZp9fdAiYEPvsu81bTC6fKX6ZhlCEfCL%2BN%2F1hDdTy9uKyCLormrOTVs5kFOZKPZKOjF8N9egSdFMrvrik%2BLo58XUtQflSvqSn%2BJAJb4yw44HuqPG3skaW8d9cy%2BOyqI5ZTIPNIiLbUCOkw5OuXo7IM03DWaqhP98I0t5XkxNXn2cnKCQ%2F0tSJwX79W9RzEgN5W49d3F7Td%2FjLIUZC88nkrcRXeLuCcOO%2BiChZnCPr61%2BfI31aeCwAhRTKWviNOf1%2F6QLt43%2FVac644Tjp9MeJm4tP1VGj6CiM%2FBovXkBcxa180UjWT8Bnc6zzOgODTC4eWH0Ymqv3b8bFH525k0mymTLg59%2F9zahHrVhze1guX7%2BrK38%2Fbt6orQILSnsVy%2FXIqCF7JKkVOCaqKlH2AGcbuTcnTThCG%2BGSiZg2iT3gFhwBZE%3D
waze://?q=מתחם אירועים דוריה (חמי יואב)
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=הוועידה+השנתית+של+איגוד+ערים+לאיכות+הסביבה+-+נפת+אשקלון&dates=20180905T083000/20180905T150000&details=%0A++%3Cspan+style%3D%22font-weight%3A+normal%3B%22%3Eהוועידה+של+השנתית+מתמקדת+השנה+ב%3C%2Fspan%3E%0A++%3Cstrong%3Eסביבה-תעשייה-כלכלה-בטחון+%3C%2Fstrong%3Eומציעה+תוכן+עשיר+ומעניין+עם+דוברים+רבים+העוסקים+בתחום.+נושאי+הפאנלים+השנה+-+סביבה+ותעשייה+בחזית+הדרומית%2C+מדרום+תפתח+הטובה%2C+השלטון+המרכזי+מול+השלטון+המקומי+-+היכן+נק%27+האיזון%3F+ושולחן+עגול+הנוגע+לפיתוח+סביבתי+בשכונות+בפריפריה.%3Cem+style%3D%22font-weight%3A+normal%3B%22%3E%3C%2Fem%3E&location=מתחם+אירועים+דוריה+(חמי+יואב)
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=הוועידה+השנתית+של+איגוד+ערים+לאיכות+הסביבה+-+נפת+אשקלון&DUR=0630&DESC=%0A++%3Cspan+style%3D%22font-weight%3A+normal%3B%22%3Eהוועידה+של+השנתית+מתמקדת+השנה+ב%3C%2Fspan%3E%0A++%3Cstrong%3Eסביבה-תעשייה-כלכלה-בטחון+%3C%2Fstrong%3Eומציעה+תוכן+עשיר+ומעניין+עם+דוברים+רבים+העוסקים+בתחום.+נושאי+הפאנלים+השנה+-+סביבה+ותעשייה+בחזית+הדרומית%2C+מדרום+תפתח+הטובה%2C+השלטון+המרכזי+מול+השלטון+המקומי+-+היכן+נק%27+האיזון%3F+ושולחן+עגול+הנוגע+לפיתוח+סביבתי+בשכונות+בפריפריה.%3Cem+style%3D%22font-weight%3A+normal%3B%22%3E%3C%2Fem%3E&in_loc=מתחם+אירועים+דוריה+(חמי+יואב)&st=20180905T083000
http://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=CHTYgZ3eBFf5bL%2Fxn%2FKI5oTW90KlKVL%2Fr%2BJgQmUkwJKbqVtupFIXjvK6jA22G2MOX4AsSUMPAmsK7FNTLMDjQ0465uvg0bpQCIx%2F6L0rCSzIlz20dj48UhWMfSgFBgLaqmi9pfkvnXfuwPfZAm%2F73hOytHl8W8FHhhYc20ZM3aeofuMaVINKhZAt6Y%2FsiS6AtlNTWtvf0LPc7tn7KqUAVK07gmF7vW1DIfLVoA8Shzlu7nqlZe82TTbeRUShF3fHqQyZTty%2FoE3YCGdX%2B9IGZ6Z0b%2FrxhQ8mHaOx%2BehGltqQ1aYOEEoVFttW4oqMPo0Yg%2BQve7JqwjZ0%2FLNr%2FbCUbGPAsMPMttijY6f23xL57SPINWA%2BuZP4GSnZBhS1R1C%2FPlXe1BtfMnnXdO5PRcf1agccgVr5o%2FBOSzTD0cah6sLYnaZoKiIcH%2FwyDqqjcD%2FZ5ZS4lEtdUqoB7lryj8eMP8DiRhWgV7yiQv2qXQ0F5o056niWOfiRiRBaiUSCGCrXp76JsHGFWwQPo0%2B1vWeDVqFgBB83P%2B0QJGL9fuLir%2BU%2Bog9KTdL0YfCNYxXXQjAoj4zInRp5PmT6xczGUUxBA281r6WfQ%2Bd89vZw20oxruPA3sQUXF4H8TwLumDQXMbIuDhluKRlyMhDOB0vKOK59l0%2BqyWu0B1IgbnanVDBuwd9jjeXdyZcZ3A%3D%3D


מגבירים יחד את מעורבות הציבור בתכנון!
* בחודשים האחרונים קיימנו מספר לא מבוטל של מפגשי שק"ת (שותפות קהילה בתכנון)

שנועדו לעורר ולהגביר מעורבות ציבורית בהליכי התכנון. כעת, אנחנו רוצים להזמין
אתכם ליזום יחד איתנו מפגשים נוספים ובכך לעורר יחדיו את הקהל למעורבות רבה

יותר בהליכי התכנון. בעניין? מוזמנים לפנות במייל  planning@sviva.net (ניר)

* לקבלת מידע רלוונטי הנוגע לסוגיות תכנון במחוז בו אתם גרים ולקבלת הזמנות לאירועי
שק"ת  ניתן להירשם בקישור זה

קול קורא לייצוג בוועדה המיוחדת לתכנון ולבנייה בישוב 'חריש'
כחלק מהארכת התוקף של הוועדה המיוחדת לתכנון ולבנייה בישוב חריש וכתוצאה
משינוי חוק תכנון והבנייה (תיקון מס' 125), ארגון חיים וסביבה מבקש למנות נציג/ה

וממלאי מקום לייצוג הארגונים הסביבתיים בוועדה מיוחדת זו. 
planning@sviva.net פרטים נוספים בקובץ המצורף או במייל

ניתן להגיש מועמדות עד ה10/8/18

קרא/י עוד

השכנים של הירקון
 ארגון נוסף שהצטרף לאחרונה לחיים וסביבה הוא עמותת "השכנים של
הירקון" אשר פועלים להפוך את נחל הירקון לרצועת החוף השנייה של
גוש דן. העמותה שואפת למצב בו אנשים יוכלו לשחות או לשוט בנחל

ויעשו זאת ללא חשש מזיהום וחיידקים. העמותה פועלת לשמור על ערכי
הטבע, בעלי החיים בירקון ובריאות הציבור. כמו כן, הם פועלים במטרה

להפסיק את הזיהום בנחל ולעצור את הזרמת השפכים אליו. 
כל אלו תוך קידום מעורבות של אזרחים ותושבים בשמירה על נחל

הירקון.  

מדי חודש, ניתן במה לעשייה מקומית של ארגון או התארגנות החברים
ב"חיים וסביבה". רוצים להופיע בידיעון הבא?  מוזמנים לכתוב לנו.

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

כנס היסוד של האגודה הישראלית לאחריות תאגידית
וקיימות בעסקים

מיקום: קריית האוניברסיטה הפתוחה, רעננה
16:00 09:00  סיום: 04/09/2018 התחלה: 04/09/2018

נפתחה ההרשמה לכנס היסוד של האגודה לאחריות תאגידית וקיימות
בעסקים. תהיה זו הפעם הראשונה בה יתכנסו יחד כל העוסקים במחקר

והוראה של תחום חשוב זה באקדמיה הישראלית. 
ניתן לראות את לוח הזמנים המלא וקישור לטופס הרישום באתר הרישום

שנפתח באתר האוניברסיטה הפתוחה, המארחת את הכנס.

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

הוועידה השנתית של איגוד ערים לאיכות הסביבה 
נפת אשקלון

מיקום: מתחם אירועים דוריה (חמי יואב)
15:00 08:30  סיום: 05/09/2018 התחלה: 05/09/2018

הוועידה של השנתית מתמקדת השנה ב
סביבהתעשייהכלכלהבטחון ומציעה תוכן עשיר ומעניין עם דוברים

רבים העוסקים בתחום. נושאי הפאנלים השנה  סביבה ותעשייה
בחזית הדרומית, מדרום תפתח הטובה, השלטון המרכזי מול השלטון
המקומי  היכן נק' האיזון? ושולחן עגול הנוגע לפיתוח סביבתי בשכונות

בפריפריה.

קרא/י עוד

קורס בנושא משבר האקלים – למה זה כלכך בוער?
מרכז השל לקיימות מזמין אתכן/ם להשתתף בקורס שעוסק במשבר

האקלים מנקודת מבט מדעית, אזרחית ופוליטית. הקורס מיועד
לפעילים/ות סביבתיים וחברתיים, ולכל מי שיש לו/ה עניין בנושא. מטרת

הקורס היא להעמיק את ההיכרות עם המדע של משבר האקלים,
הפוליטיקה שמאחורי המשבר, ופעולות שמקדמות קהילת המדע וחברות

אזרחיות ברחבי העולם בכדי למנוע חלק משמעותי ממשבר האקלים

לחצו כאן

מחזירים את הים לאזרחים!  המאבק על כיכר אתרים
עמותת "לא למגדלים בכיכר אתרים" מזמינים אתכם לסייע להם במאבק

המשפטי להצלת כיכר אתרים ולמנוע מעיריית תל אביב וממספר יזמים לחסום
את הגישה הישירה לים, את הנוף לים ואת חוף הים עצמו!.

קראו עוד

TIME  This is my earth
ארגון בינלאומי שנולד בישראל ופועל לשימור שטחים רגישים מבחינה

אקולוגית ברחבי העולם. 
המיוחד בארגון הזה הוא באיך שהם עושים את זה... שווה להכיר!

ביופחם ולהציל את העולם!
פחם עץ – Charcoal הוא תוצר של חימום חומר אורגני בסביבה דלתחמצן

(פירוליזה – או פירוק תרמי בעגה המקצועית). כשמוסיפים פחם לאדמה
הוא הופך לביופחם Biochar שכן הוא מגביר מאד את הפעילות הביולוגית
בקרקע, מושך אליו מים, חומרי הזנה ומיקרואורגניזמים מועילים הנצמדים

אליו וממלאים את נקבוביותיו – והשילוב הזה הוא מקור האור והבריאות
הגורמים לצמחים לשלוח את שורשיהם ו"להתיישב" בשמחה ואושר על

הביופחם.

צפה עכשיו

רשימה ירוקה מאוד

ניוזלטר  יולי 2018

"כאשר אני מבין את האדמה, אני יכול למצוא את הסינתזה הנכונה בין הגנה על הטבע בפני האדם, וגם
את ההפך  הגנה על האדם מפני הטבע, כלומר: מתן מקום לאדם בטבע.  אני בכלל לא מכיר דבר ששמו
'הטבע כשלעצמו'. אני לא יודע מהו, אני לא מכיר אותו והוא לא מעניין אותי. אני מכיר רק את הטבע המצוי
בתוך האדם שבי. רק בתוך מוחי יש טבע. הטבע הוא חלק ממני ולא רק אני חלק מהטבע. וכאשר אני

מתייחס אל הטבע, הרי זה אל אותה פונקציה אנושית ששמה טבע, אל אותו צורך אנושי ששמו טבע, אל
אותו אורגני חכם ועתיק כימי החי עלי אדמות, האומר ששום בעל חיים אינו יכול לשרוד, אם אינו לומד

לחיות עם הטבע."
עמוס קינן

נפתח עם קצת עדכונים מהשטח  השבוע הושג הישג אדיר למאבק לחיזוק ערי הנגב בהובלת מגמה ירוקה
והחברה להגנת הטבע, אך מצד שני תכנית הבנייה המאיימת על הרי ירושלים חוזרת בצורת טלאים טלאים

למוסדות התכנון והציבור הירושלמי חוזר לעמוד על המשמר.

קריאה מהנה
צוות חיים וסביבה

אירועים קרובים  טעימה קטנה

יוצרים שינוי  אקטיביזם סביבתי לגווניו השונים

קצת השראה לסיום

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...

http://yarkoneighbors.blogspot.com/
http://yarkoneighbors.blogspot.com/
https://maps.google.com/maps?q=קריית+האוניברסיטה+הפתוחה%2C+רעננה&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://maps.google.com/maps?q=קריית+האוניברסיטה+הפתוחה%2C+רעננה&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://www.publicators.com/app/dms.asp?ms_id=21343
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=כנס+היסוד+של+האגודה+הישראלית+לאחריות+תאגידית+וקיימות+בעסקים&dates=20180904T090000/20180904T160000&details=%0A++%3Cstrong%3E%0A++%3C%2Fstrong%3Eנפתחה+ההרשמה+לכנס+היסוד+של+האגודה+לאחריות+תאגידית+וקיימות+בעסקים.+תהיה+זו+הפעם+הראשונה+בה+יתכנסו+יחד+כל+העוסקים+במחקר+והוראה+של+תחום+חשוב+זה+באקדמיה+הישראלית.+%3Cbr+%2F%3Eניתן+לראות+את+לוח+הזמנים+המלא+וקישור+לטופס+הרישום+באתר+הרישום+שנפתח+באתר+האוניברסיטה+הפתוחה%2C+המארחת+את+הכנס.%3Cbr+%2F%3E%3Cbr+%2F%3E%3Cem+style%3D%22font-weight%3A+normal%3B%22%3E%3C%2Fem%3E&location=קריית+האוניברסיטה+הפתוחה%2C+רעננה
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=כנס+היסוד+של+האגודה+הישראלית+לאחריות+תאגידית+וקיימות+בעסקים&DUR=0700&DESC=%0A++%3Cstrong%3E%0A++%3C%2Fstrong%3Eנפתחה+ההרשמה+לכנס+היסוד+של+האגודה+לאחריות+תאגידית+וקיימות+בעסקים.+תהיה+זו+הפעם+הראשונה+בה+יתכנסו+יחד+כל+העוסקים+במחקר+והוראה+של+תחום+חשוב+זה+באקדמיה+הישראלית.+%3Cbr+%2F%3Eניתן+לראות+את+לוח+הזמנים+המלא+וקישור+לטופס+הרישום+באתר+הרישום+שנפתח+באתר+האוניברסיטה+הפתוחה%2C+המארחת+את+הכנס.%3Cbr+%2F%3E%3Cbr+%2F%3E%3Cem+style%3D%22font-weight%3A+normal%3B%22%3E%3C%2Fem%3E&in_loc=קריית+האוניברסיטה+הפתוחה%2C+רעננה&st=20180904T090000
http://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=CGsW2PjwA4wIyFVm8dBPWQU02Rq9j6RI%2Bqb%2FtxFQLABWl0OKoTwccYez0cxfIk%2FNrfSsruwaJzcbtE4ek1KNlAoEzJDmOOLu0QIXqwTR%2BQ6TZEE485H%2BqmhSMvIB7167o03LOBFWQ5jL%2BacHRj%2BVt2wBkEsGlfiW3KuFL%2FGxskQNIBk5C5xrot1fRd0HEWZp9fdAiYEPvsu81bTC6fKX6ZhlCEfCL%2BN%2F1hDdTy9uKyCLormrOTVs5kFOZKPZKOjF8N9egSdFMrvrik%2BLo58XUtQflSvqSn%2BJAJb4yw44HuqPG3skaW8d9cy%2BOyqI5ZTIPNIiLbUCOkw5OuXo7IM03DWaqhP98I0t5XkxNXn2cnKCQ%2F0tSJwX79W9RzEgN5W49d3F7Td%2FjLIUZC88nkrcRXeLuCcOO%2BiChZnCPr61%2BfI31aeCwAhRTKWviNOf1%2F6QLt43%2FVac644Tjp9MeJm4tP1VGj6CiM%2FBovXkBcxa180UjWT8Bnc6zzOgODTC4eWH0Ymqv3b8bFH525k0mymTLg59%2F9zahHrVhze1guX7%2BrK38%2Fbt6orQILSnsVy%2FXIqCF7JKkVOCaqKlH2AGcbuTcnTThCG%2BGSiZg2iT3gFhwBZE%3D
https://www.publicators.com/app/dms.asp?ms_id=21343
https://maps.google.com/maps?q=מתחם+אירועים+דוריה+(חמי+יואב)&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://maps.google.com/maps?q=מתחם+אירועים+דוריה+(חמי+יואב)&ie=UTF8&z=14&hl=he
http://eco-ashkelon.formwizard.co.il/
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=הוועידה+השנתית+של+איגוד+ערים+לאיכות+הסביבה+-+נפת+אשקלון&dates=20180905T083000/20180905T150000&details=%0A++%3Cspan+style%3D%22font-weight%3A+normal%3B%22%3Eהוועידה+של+השנתית+מתמקדת+השנה+ב%3C%2Fspan%3E%0A++%3Cstrong%3Eסביבה-תעשייה-כלכלה-בטחון+%3C%2Fstrong%3Eומציעה+תוכן+עשיר+ומעניין+עם+דוברים+רבים+העוסקים+בתחום.+נושאי+הפאנלים+השנה+-+סביבה+ותעשייה+בחזית+הדרומית%2C+מדרום+תפתח+הטובה%2C+השלטון+המרכזי+מול+השלטון+המקומי+-+היכן+נק%27+האיזון%3F+ושולחן+עגול+הנוגע+לפיתוח+סביבתי+בשכונות+בפריפריה.%3Cem+style%3D%22font-weight%3A+normal%3B%22%3E%3C%2Fem%3E&location=מתחם+אירועים+דוריה+(חמי+יואב)
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=הוועידה+השנתית+של+איגוד+ערים+לאיכות+הסביבה+-+נפת+אשקלון&DUR=0630&DESC=%0A++%3Cspan+style%3D%22font-weight%3A+normal%3B%22%3Eהוועידה+של+השנתית+מתמקדת+השנה+ב%3C%2Fspan%3E%0A++%3Cstrong%3Eסביבה-תעשייה-כלכלה-בטחון+%3C%2Fstrong%3Eומציעה+תוכן+עשיר+ומעניין+עם+דוברים+רבים+העוסקים+בתחום.+נושאי+הפאנלים+השנה+-+סביבה+ותעשייה+בחזית+הדרומית%2C+מדרום+תפתח+הטובה%2C+השלטון+המרכזי+מול+השלטון+המקומי+-+היכן+נק%27+האיזון%3F+ושולחן+עגול+הנוגע+לפיתוח+סביבתי+בשכונות+בפריפריה.%3Cem+style%3D%22font-weight%3A+normal%3B%22%3E%3C%2Fem%3E&in_loc=מתחם+אירועים+דוריה+(חמי+יואב)&st=20180905T083000
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מגבירים יחד את מעורבות הציבור בתכנון!
* בחודשים האחרונים קיימנו מספר לא מבוטל של מפגשי שק"ת (שותפות קהילה בתכנון)

שנועדו לעורר ולהגביר מעורבות ציבורית בהליכי התכנון. כעת, אנחנו רוצים להזמין
אתכם ליזום יחד איתנו מפגשים נוספים ובכך לעורר יחדיו את הקהל למעורבות רבה

יותר בהליכי התכנון. בעניין? מוזמנים לפנות במייל  planning@sviva.net (ניר)

* לקבלת מידע רלוונטי הנוגע לסוגיות תכנון במחוז בו אתם גרים ולקבלת הזמנות לאירועי
שק"ת  ניתן להירשם בקישור זה

קול קורא לייצוג בוועדה המיוחדת לתכנון ולבנייה בישוב 'חריש'
כחלק מהארכת התוקף של הוועדה המיוחדת לתכנון ולבנייה בישוב חריש וכתוצאה
משינוי חוק תכנון והבנייה (תיקון מס' 125), ארגון חיים וסביבה מבקש למנות נציג/ה

וממלאי מקום לייצוג הארגונים הסביבתיים בוועדה מיוחדת זו. 
planning@sviva.net פרטים נוספים בקובץ המצורף או במייל

ניתן להגיש מועמדות עד ה10/8/18

קרא/י עוד

השכנים של הירקון
 ארגון נוסף שהצטרף לאחרונה לחיים וסביבה הוא עמותת "השכנים של
הירקון" אשר פועלים להפוך את נחל הירקון לרצועת החוף השנייה של
גוש דן. העמותה שואפת למצב בו אנשים יוכלו לשחות או לשוט בנחל

ויעשו זאת ללא חשש מזיהום וחיידקים. העמותה פועלת לשמור על ערכי
הטבע, בעלי החיים בירקון ובריאות הציבור. כמו כן, הם פועלים במטרה

להפסיק את הזיהום בנחל ולעצור את הזרמת השפכים אליו. 
כל אלו תוך קידום מעורבות של אזרחים ותושבים בשמירה על נחל

הירקון.  

מדי חודש, ניתן במה לעשייה מקומית של ארגון או התארגנות החברים
ב"חיים וסביבה". רוצים להופיע בידיעון הבא?  מוזמנים לכתוב לנו.

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

כנס היסוד של האגודה הישראלית לאחריות תאגידית
וקיימות בעסקים

מיקום: קריית האוניברסיטה הפתוחה, רעננה
16:00 09:00  סיום: 04/09/2018 התחלה: 04/09/2018

נפתחה ההרשמה לכנס היסוד של האגודה לאחריות תאגידית וקיימות
בעסקים. תהיה זו הפעם הראשונה בה יתכנסו יחד כל העוסקים במחקר

והוראה של תחום חשוב זה באקדמיה הישראלית. 
ניתן לראות את לוח הזמנים המלא וקישור לטופס הרישום באתר הרישום

שנפתח באתר האוניברסיטה הפתוחה, המארחת את הכנס.

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

הוועידה השנתית של איגוד ערים לאיכות הסביבה 
נפת אשקלון

מיקום: מתחם אירועים דוריה (חמי יואב)
15:00 08:30  סיום: 05/09/2018 התחלה: 05/09/2018

הוועידה של השנתית מתמקדת השנה ב
סביבהתעשייהכלכלהבטחון ומציעה תוכן עשיר ומעניין עם דוברים

רבים העוסקים בתחום. נושאי הפאנלים השנה  סביבה ותעשייה
בחזית הדרומית, מדרום תפתח הטובה, השלטון המרכזי מול השלטון
המקומי  היכן נק' האיזון? ושולחן עגול הנוגע לפיתוח סביבתי בשכונות

בפריפריה.

קרא/י עוד

קורס בנושא משבר האקלים – למה זה כלכך בוער?
מרכז השל לקיימות מזמין אתכן/ם להשתתף בקורס שעוסק במשבר

האקלים מנקודת מבט מדעית, אזרחית ופוליטית. הקורס מיועד
לפעילים/ות סביבתיים וחברתיים, ולכל מי שיש לו/ה עניין בנושא. מטרת

הקורס היא להעמיק את ההיכרות עם המדע של משבר האקלים,
הפוליטיקה שמאחורי המשבר, ופעולות שמקדמות קהילת המדע וחברות

אזרחיות ברחבי העולם בכדי למנוע חלק משמעותי ממשבר האקלים

לחצו כאן

מחזירים את הים לאזרחים!  המאבק על כיכר אתרים
עמותת "לא למגדלים בכיכר אתרים" מזמינים אתכם לסייע להם במאבק

המשפטי להצלת כיכר אתרים ולמנוע מעיריית תל אביב וממספר יזמים לחסום
את הגישה הישירה לים, את הנוף לים ואת חוף הים עצמו!.

קראו עוד

TIME  This is my earth
ארגון בינלאומי שנולד בישראל ופועל לשימור שטחים רגישים מבחינה

אקולוגית ברחבי העולם. 
המיוחד בארגון הזה הוא באיך שהם עושים את זה... שווה להכיר!

ביופחם ולהציל את העולם!
פחם עץ – Charcoal הוא תוצר של חימום חומר אורגני בסביבה דלתחמצן

(פירוליזה – או פירוק תרמי בעגה המקצועית). כשמוסיפים פחם לאדמה
הוא הופך לביופחם Biochar שכן הוא מגביר מאד את הפעילות הביולוגית
בקרקע, מושך אליו מים, חומרי הזנה ומיקרואורגניזמים מועילים הנצמדים

אליו וממלאים את נקבוביותיו – והשילוב הזה הוא מקור האור והבריאות
הגורמים לצמחים לשלוח את שורשיהם ו"להתיישב" בשמחה ואושר על

הביופחם.

צפה עכשיו

רשימה ירוקה מאוד

ניוזלטר  יולי 2018

"כאשר אני מבין את האדמה, אני יכול למצוא את הסינתזה הנכונה בין הגנה על הטבע בפני האדם, וגם
את ההפך  הגנה על האדם מפני הטבע, כלומר: מתן מקום לאדם בטבע.  אני בכלל לא מכיר דבר ששמו
'הטבע כשלעצמו'. אני לא יודע מהו, אני לא מכיר אותו והוא לא מעניין אותי. אני מכיר רק את הטבע המצוי
בתוך האדם שבי. רק בתוך מוחי יש טבע. הטבע הוא חלק ממני ולא רק אני חלק מהטבע. וכאשר אני

מתייחס אל הטבע, הרי זה אל אותה פונקציה אנושית ששמה טבע, אל אותו צורך אנושי ששמו טבע, אל
אותו אורגני חכם ועתיק כימי החי עלי אדמות, האומר ששום בעל חיים אינו יכול לשרוד, אם אינו לומד

לחיות עם הטבע."
עמוס קינן

נפתח עם קצת עדכונים מהשטח  השבוע הושג הישג אדיר למאבק לחיזוק ערי הנגב בהובלת מגמה ירוקה
והחברה להגנת הטבע, אך מצד שני תכנית הבנייה המאיימת על הרי ירושלים חוזרת בצורת טלאים טלאים

למוסדות התכנון והציבור הירושלמי חוזר לעמוד על המשמר.

קריאה מהנה
צוות חיים וסביבה

אירועים קרובים  טעימה קטנה

יוצרים שינוי  אקטיביזם סביבתי לגווניו השונים

קצת השראה לסיום

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...

https://www.giveback.co.il/project.aspx?id=3130
https://www.giveback.co.il/project.aspx?id=3130
https://this-is-my-earth.org/
https://this-is-my-earth.org/
https://this-is-my-earth.org/
https://youtu.be/yyGK3WT55DE
http://www.heschel.org.il/heschelfellows-media-story-255807?utm_source=activetrail&utm_medium=email&utm_campaign=heschel@heschel.org.il
https://youtu.be/yyGK3WT55DE
https://www.facebook.com/Life-Environment-חיים-וסביבה-115286055016/
https://lp.vp4.me/8d7n

