
לקבלת עדכונים

שותפות קהילה בתכנון
בשנה האחרונה התחלנו בפרויקט חדש שמטרתו חיזוק הייצוג של

הארגונים הסביבתיים בוועדות התכנון והבנייה.
בכל וועדות התכנון הארציות והמחוזיות ישנם נציגים מטעם "חיים

וסביבה" המשמשים כחברים בעלי זכות הצבעה ואשר לוקחים חלק
בדיוניים הנוגעים לתכניות בנייה ופיתוח ארציות ומחוזיות.

הנציגים הללו מהווים עבורנו ועבור כלל התנועה הסביבתית  ערוץ
תקשורת והשפעה על מערכת התכנון בישראל.

אנחנו מזמינים אתכם לקבל עדכונים על הנעשה בתחום הוועדה
שאתכם/ן מעניינת.

אנחנו מזמינים אתכם ליזום יחד איתנו מפגשים ציבוריים שמטרתם
לעורר את הציבור למעורבות רבה יותר בהליכי התכנון.  בעניין?

מוזמנים לפנות במייל  planning@sviva.net (ניר) 

ואנחנו גם מזמינים את תושבי הדרום להגיש מועמדות להיות נציג/ה
או ממלא/ת מקום בוועדה מחוזית דרום. הגשה עד ה1/10. פרטים

נוספים בקובץ המצורף.

לפרטים נוספים והרשמה

בואו לפגוש את אתגרי התכנון
במרחב אילת וחבל אילות

מעורבות תושבים בהליכי התכנון.
מפגש שק"ת הקרוב יתקיים באילת ב1.11.18,

.17:00

במפגש, נבין כיצד מוסדות התכנון משפיעים על חיי
כולנו, נכיר את הסוגיות התכנוניות במרחב נכון
להיום, והכי חשוב – נראה כיצד ניתן להשפיע!
מוזמנים להגיע ולהפיץ לבעלי עניין באילת

ובערבה.

קול קורא למינוי נציגים במנהלת היערכות לשינויי
אקלים

ארגון חיים וסביבה התבקש לשלוח נציגים שישמשו כנציגי ארגוני הסביבה במנהלת
אשר עתידה להתכנס החל מנוב' 2018. 

ניתן להגיש מועמדות עד יום רביעי ה 3 באוקטובר.
פרטים על הקול הקורא בקובץ מצורף. על המועמד/ת לצרף קו"ח + מכתב קצר

planning@sviva.net המציין את הסיבה להגשת מועמדותו/ה

קרא/י עוד

כחול וירוק  עמותה לאיכות הסביבה בחוף
הכרמל

עמותה הפועלת מזה שנים רבות לקידום איכות הסביבה בחוף הכרמל
ופועלת הן ע"י מאבקים נגד עוולות סביבתיות בחוף הכרמל, ובמקביל  ע"י

קידום יוזמות להגנה על הסביבה בדגש על פיתוח בר קיימא.

לאורך השנים העמותה היתה (ועדיין) פעילה במאבק בכפר הנופש
בנחשולים, בהסטת מרכז המבקרים של גן לאומי חוף דור לעורף החוף,

במאבקים מתמשכים נגד מפעל כרמל כימיקלים בעתלית, המאבק
להעברת הטיפול בגז לים, ליווי תכנית מתאר ותב"ע נווה ים

ועתלית, קידום הקמת פארק ד.נ.ה – פארק טבע אקולוגי ייחודי בין חוף
דור לנווה ים ועוד... 

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

פרטים נוספיםהוסף ליומן:

פאנל מועמדים לראשות העיר ירושלים
מיקום: בית לוי אשכול, שדרות בין מימון 46, ירושלים

21:30 19:00  סיום: 03/10/2018 התחלה: 03/10/2018

בואו לקחת חלק במושב הבחירות הסביבתי הגדול של ירושלים, כדי לשאול
ולשמוע כיצד המועמדים לראשות העירייה מתכוונים להתמודד עם הסוגיות

הנוגעות לאיכות החיים של כולנו.

פרטים נוספיםהוסף ליומן:

פאנל מועמדים לראשות העיר ירושלים 2
מיקום: מכללת דוד ילין, מעגל בית המדרש 7

21:30 19:30  סיום: 08/10/2018 התחלה: 08/10/2018

תצביעו ירוק! לקראת הבחירות המקומיות קרן ירושלים ירוקה, ארגוני
שדולת ירושלים בתקיימא והמכון לחינוך לקיימות במכללת דוד ילין מזמינים
אתכן/ם לפאנל מועמדים לראשות העיר על נושאי סביבה, חברה וקיימות!

להרשמההוסף ליומן:

10 שנים אחרי – האם חוק אוויר נקי מצליח לשמור על
האוויר שלנו? אירוע השקת גיליון אוקטובר 2018 של

'אקולוגיה וסביבה'
מיקום: המרכז לחינוך מדעי, רח' הפרדס 7, תלאביב

20:00 17:30  סיום: 14/10/2018 התחלה: 14/10/2018

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

הכנס השנתי ה16 של האיגוד הישראלי של אדריכלי
הנוף

מיקום: מרכז הירידים תל אביב, ביתן 10
12:00 08:00  סיום: 19/10/2018 התחלה: 18/10/2018

הכנס שבעים פלוס יעסוק ברטרוספקטיבה של אדריכלות הנוף בארץ ויבחן
את תכנון המרחב הציבורי והמרחב הפתוח למן קום המדינה עד ימנו

במבט לעתיד.

קראו עוד

הפנים השונות של התחממות כדור הארץ 
הטרור הולך ומתחמם

מחקרים רבים מראים ששינוי האקלים מהווה גורם מכפיל סיכונים בזירת
הטרור העולמית במזרח התיכון ובאפריקה. מה ישראל יכולה לעשות כדי
להפחית את הסיכון? מאמר מעניין שפורסם באתר זווית  סוכנות ידיעות

למדע ולסביבה

לפרטים נוספים

PARKing Day Israel 2018
ביום שישי ה5/10 יציינו ברחבי העולם וב תל אביב, כפר סבא, ראש העין

ורמת גן את יום הParking. במהלך היום יהפכו תושבים את מקומות
החניה, במשך מספר שעות, למרחבים קהילתיים: סדנאות יצירה, מיצגים
אמנותיים, או אפילו "סתם" פינות ישיבה. זאת במטרה לתת יותר מקום

לקהילה ופחות מקום לרכבים! מוזמנים להצטרף

לחצו כדי להצטרף

שבוע ניקיון חופים 2018
עמותת צלול קוראת לכם להצטרף אליה לשבוע ניקיון החופים 2018. לאורך

חופי הים התיכון, לאורך שבוע שלם  מנקים את החופים ושמורים על ים צלול.
מוזמנים להצטרף!

לחצו כאן

החצי הכחול של ישראל
מוזמנים להכיר את האתר של החצי הכחול של ישראל. האתר המקדם את

הרפורמה להצלת הים התיכון  קידום שומרות טבע ימיות, תכנון ימי, רפורמה בדיג
(sewatch) ומעורבות ציבור בשמירה על הים

רשימה ירוקה מאוד

ניוזלטר  ספטמבר 2018

אילו רק ידענו, אדון, מה אומרות האבנים, מה אומרים הגשם והפרחים. אפשר שהם קוראים  קוראים "
לנו  ואנו איננו שומעים אותם. מתי תיפתחנה זרעותינו לחבק את הכל  את האבנים, את הגשם, את

הפרחים, ואת בניהאדם? מה דעתך על כך, אדון? ומה אומרים ספריך על כך?"

ניקוס קאזאנצאקיס
{ מתוך הספר "זורבה היווני", מפי הדמות "אלכסיס זורבה" }

תקופת החגים מסתיימת, רוחות הסתיו כבר מורגשות, הימים מתחילים להתקצר ורגע לפני החזרה לשגרה אנחנו
מקבלים בשורה משמחת לתחילת השנה ששומרת לנו על האמונה שאפשר לחולל שינוי  לצאת במאבקים למען

צדק סביבתי ואף להצליח!
כל הכבוד למובילי המאבק על חוף אכזיב! קראו עוד לא בונים בחוף אכזיב 

קריאה מהנה
צוות חיים וסביבה

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

אירועים קרובים  טעימה קטנה

קצת הגות סביבתית

יוצרים שינוי  אקטיביזם סביבתי לגווניו השונים

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/helpachziv/videos/254285841935743/
https://lp.vp4.me/88ty
https://admin.smoove.io/Controls/GenericForm/Popups/planning@sviva.net
https://lp.vp4.me/88ty
https://lp.vp4.me/88ty
https://lp.vp4.me/emjc
https://lp.vp4.me/emjc
waze://?q=בית לוי אשכול, שדרות בין מימון 46, ירושלים
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=פאנל+מועמדים+לראשות+העיר+ירושלים&dates=20181003T190000/20181003T213000&details=%0A++%3Cdiv%3Eבואו+לקחת+חלק+במושב+הבחירות+הסביבתי+הגדול+של+ירושלים%2C+כדי+לשאול+ולשמוע+כיצד+המועמדים+לראשות+העירייה+מתכוונים+להתמודד+עם+הסוגיות+הנוגעות+לאיכות+החיים+של+כולנו.%3C%2Fdiv%3E%0A++%3Cem+style%3D%22font-weight%3A+normal%3B%22%3E%0A++%3C%2Fem%3E%0A&location=בית+לוי+אשכול%2C+שדרות+בין+מימון+46%2C+ירושלים
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=פאנל+מועמדים+לראשות+העיר+ירושלים&DUR=0230&DESC=%0A++%3Cdiv%3Eבואו+לקחת+חלק+במושב+הבחירות+הסביבתי+הגדול+של+ירושלים%2C+כדי+לשאול+ולשמוע+כיצד+המועמדים+לראשות+העירייה+מתכוונים+להתמודד+עם+הסוגיות+הנוגעות+לאיכות+החיים+של+כולנו.%3C%2Fdiv%3E%0A++%3Cem+style%3D%22font-weight%3A+normal%3B%22%3E%0A++%3C%2Fem%3E%0A&in_loc=בית+לוי+אשכול%2C+שדרות+בין+מימון+46%2C+ירושלים&st=20181003T190000
http://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=CUKKoVKCP%2BZCuowV2FrULe%2F8RP6fGwbdd7bRL9NYqMkTmEB31D045e4HK1doGRFhappuylec%2FZm9SzoT9AHeE2iIZTPyfweMBi7v0kqT0SAWGJAboxdhrju8cxhQxEkbNkOfasRhGKHi2GAlvc5XMLY9syda9GO06n5Qs0uHC8XKrI8wH1B01PhE0IuugnHdu4%2B3rsSVYE3wi2hoM4ctdYtfY%2B6Ztl1vGHBp5hKbOewFPbNtGfK34F%2F70lCqLjg83J3UVD46qM9TYd8K%2BNvlzArqJ5gkmHYp1PQ4CfdQuA8oAjNAhf0JL2EaKVc39O0LVsfqyxY0Pr7o%2Bdao9EZsJ94wAPd6JfNFV8bdqa%2F%2Bb%2BE9lfQP1WHMszXr5VpkdEQOmD4wOVvZp2V%2B1RcTjOH2iqz96UoYfjDR9kGfyrNNyZuB0VEHIm4UNmNKxni30doJJHFH8GL7jygQ%2B1TjRB30VNuC%2FpxbVLCr1Sdh%2BpzVGzkcIKdqS6BcTrt33AoPw5LnX2iT3gFhwBZE%3D
waze://?q=מכללת דוד ילין, מעגל בית המדרש 7
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=פאנל+מועמדים+לראשות+העיר+ירושלים+2&dates=20181008T193000/20181008T213000&details=%0A++%3Cdiv%3E%0A++++%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2F15minutes.co.il%2F%22%3E%0A++++%3C%2Fa%3E%0A++++%3Cstrong%3Eתצביעו+ירוק!%3C%2Fstrong%3E+לקראת+הבחירות+המקומיות+קרן+ירושלים+ירוקה%2C+ארגוני+שדולת+ירושלים+בת-קיימא+והמכון+לחינוך+לקיימות+במכללת+דוד+ילין+מזמינים+אתכן%2Fם+לפאנל+מועמדים+לראשות+העיר+על+נושאי+סביבה%2C+חברה+וקיימות!%3C%2Fdiv%3E%0A++%3Cem+style%3D%22font-weight%3A+normal%3B%22%3E%0A++%3C%2Fem%3E%0A&location=מכללת+דוד+ילין%2C+מעגל+בית+המדרש+7
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=פאנל+מועמדים+לראשות+העיר+ירושלים+2&DUR=0200&DESC=%0A++%3Cdiv%3E%0A++++%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2F15minutes.co.il%2F%22%3E%0A++++%3C%2Fa%3E%0A++++%3Cstrong%3Eתצביעו+ירוק!%3C%2Fstrong%3E+לקראת+הבחירות+המקומיות+קרן+ירושלים+ירוקה%2C+ארגוני+שדולת+ירושלים+בת-קיימא+והמכון+לחינוך+לקיימות+במכללת+דוד+ילין+מזמינים+אתכן%2Fם+לפאנל+מועמדים+לראשות+העיר+על+נושאי+סביבה%2C+חברה+וקיימות!%3C%2Fdiv%3E%0A++%3Cem+style%3D%22font-weight%3A+normal%3B%22%3E%0A++%3C%2Fem%3E%0A&in_loc=מכללת+דוד+ילין%2C+מעגל+בית+המדרש+7&st=20181008T193000
http://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=CxDQSur7oQVFbL%2Fxn%2FKI5oT1ZFTCN22ZWL%2F99jGgrO7Ipl2jgIjHrfOGojTJMiOifMA11XyKRPDtC72OoIrhpiXESshQl%2F2T6lUn7xmUR0KfPFpeIxP3CMG%2B0%2BhEWXawgpXeHzTK4IyAgd5qfLO%2FkO2bZRl1C1fM9U4Ce243E0JEgb%2FDGL8bTJHYctqoRT1Tb7egVusFOtSS3eisI5K8vrImsVqk9P1z5Bqr5XWmsG3DjynSZXdo8QHuwHPXO5FQjiwx7xka9dBPy60w%2BSkW0ulPwAG9N%2FemYC5RALzrXvSTfz7lTFrUR%2BOYG%2F19HcnfW6ShBREa%2FQMY0Da66O6zNZgyvNSIOIMwsbQl96bh1VAUn3z%2FTUwyeK8cIZpQANHerJRSFG5gv189kAu8152%2FENNgai85n5uqehOTgVbvoScKBmVWsRfQP3T9YwRrH4HrC452MkTF7wkSLSSghSx2fhm43daxHL2ruqjkZVoIFg%2FUyX9mi1uyiuGhyPqccexgyFeSjCUhjmZSJvZLdOtLBkNRj9zcjSFWcHKPw7tXnMns3vVG2kp4ZJ%2Fnqc0XB4%2BsL5eykDq4nryAP0XZOY5Fs9A%3D%3D
waze://?q=המרכז לחינוך מדעי, רח' הפרדס 7, תל-אביב
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=10+שנים+אחרי+–+האם+חוק+אוויר+נקי+מצליח+לשמור+על+האוויר+שלנו%3F+אירוע+השקת+גיליון+אוקטובר+2018+של+%27אקולוגיה+וסביבה%27&dates=20181014T173000/20181014T200000&details=&location=המרכז+לחינוך+מדעי%2C+רח%27+הפרדס+7%2C+תל-אביב
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=10+שנים+אחרי+–+האם+חוק+אוויר+נקי+מצליח+לשמור+על+האוויר+שלנו%3F+אירוע+השקת+גיליון+אוקטובר+2018+של+%27אקולוגיה+וסביבה%27&DUR=0230&DESC=&in_loc=המרכז+לחינוך+מדעי%2C+רח%27+הפרדס+7%2C+תל-אביב&st=20181014T173000
http://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=CPSLUH12IX9l493IvhIh6KlhbG6TBtVIYh3qadCB08spUTkWZ4JSh%2BlTkQorGw1dK7E2hcUuLYogegUkves6wAeHQyX3S14oCHYQ1FuK9o7BNmsnw2xitq1iYVyAtzt6LGHD%2Fj7ftaC%2Fnhkhd95vKiVR9mUdRi5lYf78xw%2F14XNUEqE9Ezvocy81wxT1th7Jmhwac91gXHY1MrS7T4LWODKrkduxAyyNpCP52p2rNihrEBX0UOgtPKeoQm61MnOuT205RVyYgP%2BZdILyAS%2Fm0lVMKy6nwrtaWBvKYJCh3tdNs1RrTj3ktOHuPKkqtsxbNRNpRhkIfR07dP2PWnZ87x1GZf3Rg9psROrj8bYHMFZcEraLmF9%2FE%2B6gsQJaGNUPh
waze://?q=מרכז הירידים תל אביב, ביתן 10
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=הכנס+השנתי+ה-16+של+האיגוד+הישראלי+של+אדריכלי+הנוף&dates=20181018T080000/20181019T120000&details=%0A++%3Cdiv%3E%0A++++%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2F15minutes.co.il%2F%22+style%3D%22font-weight%3A+normal%3B%22%3E%0A++++%3C%2Fa%3E%0A++++%3Cstrong+style%3D%22font-weight%3A+normal%3B%22%3E%0A++++%3C%2Fstrong%3Eהכנס+%3Cstrong%3Eשבעים+פלוס+%3C%2Fstrong%3Eיעסוק+ברטרוספקטיבה+של+אדריכלות+הנוף+בארץ+ויבחן+את+תכנון+המרחב+הציבורי+והמרחב+הפתוח+למן+קום+המדינה+עד+ימנו+במבט+לעתיד.%3C%2Fdiv%3E%0A++%3Cem+style%3D%22font-weight%3A+normal%3B%22%3E%0A++%3C%2Fem%3E%0A&location=מרכז+הירידים+תל+אביב%2C+ביתן+10
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=הכנס+השנתי+ה-16+של+האיגוד+הישראלי+של+אדריכלי+הנוף&DUR=0400&DESC=%0A++%3Cdiv%3E%0A++++%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2F15minutes.co.il%2F%22+style%3D%22font-weight%3A+normal%3B%22%3E%0A++++%3C%2Fa%3E%0A++++%3Cstrong+style%3D%22font-weight%3A+normal%3B%22%3E%0A++++%3C%2Fstrong%3Eהכנס+%3Cstrong%3Eשבעים+פלוס+%3C%2Fstrong%3Eיעסוק+ברטרוספקטיבה+של+אדריכלות+הנוף+בארץ+ויבחן+את+תכנון+המרחב+הציבורי+והמרחב+הפתוח+למן+קום+המדינה+עד+ימנו+במבט+לעתיד.%3C%2Fdiv%3E%0A++%3Cem+style%3D%22font-weight%3A+normal%3B%22%3E%0A++%3C%2Fem%3E%0A&in_loc=מרכז+הירידים+תל+אביב%2C+ביתן+10&st=20181018T080000
http://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=CO36qVhbH97oyFVm8dBPWQbBlF2GoTxV4vWSpUIEkP8b3Y5uX8ZJGwJ%2FnTbg41TxAchuxsd0GBidYTqpsUMykCwa%2F5G43CqOiuvcsrrAH1Tf11uIIf9x9TyvNPYRIxck%2Fm2xVfY8i%2FjdZxxAHs3gQ4uU1pyIF3eWWFN3ViYjiZO3ZVbTtKRLRBYTgXSyaBUaSlfnfF7Y%2B%2BlQpXTsl9b9MTYFFrRYpXJ8jBWJSOCZNU6gOb8Si8ap2Rsv570iN5GLPSnlNAEwjLXMsgZmYfwx3QJ%2FBCI4rMdmJ6NF3z0iy3NFkRerhSk5p9jO9EbFP53YMG8RPzZigtvNd227oy9yGvO7bWYQiJCs5s6WVsvSAwQaSGPZ78%2F8W5jN5lId6jUfc1MPT4Qr1jgFJxtPPEfpUWOblVT8PZ37Q6XtiUFIcp1hkLWlZea1dDzF%2BquyVI463gLXDZgfziyaGGoJjO%2FgsiuQ30QcShTOZgMtC6N6%2B3G5KmYXHmMPXanqP%2F3yJDDFnrXMy99u9DQFtWSVpnzcDsmHuqgUucF3RttBODhnOGVu0IDkiGSsIqjBI%2B4DpO0n4bZ0JYN1Otwyn%2B%2BsLIULEzw%3D%3D


לקבלת עדכונים

שותפות קהילה בתכנון
בשנה האחרונה התחלנו בפרויקט חדש שמטרתו חיזוק הייצוג של

הארגונים הסביבתיים בוועדות התכנון והבנייה.
בכל וועדות התכנון הארציות והמחוזיות ישנם נציגים מטעם "חיים

וסביבה" המשמשים כחברים בעלי זכות הצבעה ואשר לוקחים חלק
בדיוניים הנוגעים לתכניות בנייה ופיתוח ארציות ומחוזיות.

הנציגים הללו מהווים עבורנו ועבור כלל התנועה הסביבתית  ערוץ
תקשורת והשפעה על מערכת התכנון בישראל.

אנחנו מזמינים אתכם לקבל עדכונים על הנעשה בתחום הוועדה
שאתכם/ן מעניינת.

אנחנו מזמינים אתכם ליזום יחד איתנו מפגשים ציבוריים שמטרתם
לעורר את הציבור למעורבות רבה יותר בהליכי התכנון.  בעניין?

מוזמנים לפנות במייל  planning@sviva.net (ניר) 

ואנחנו גם מזמינים את תושבי הדרום להגיש מועמדות להיות נציג/ה
או ממלא/ת מקום בוועדה מחוזית דרום. הגשה עד ה1/10. פרטים

נוספים בקובץ המצורף.

לפרטים נוספים והרשמה

בואו לפגוש את אתגרי התכנון
במרחב אילת וחבל אילות

מעורבות תושבים בהליכי התכנון.
מפגש שק"ת הקרוב יתקיים באילת ב1.11.18,

.17:00

במפגש, נבין כיצד מוסדות התכנון משפיעים על חיי
כולנו, נכיר את הסוגיות התכנוניות במרחב נכון
להיום, והכי חשוב – נראה כיצד ניתן להשפיע!
מוזמנים להגיע ולהפיץ לבעלי עניין באילת

ובערבה.

קול קורא למינוי נציגים במנהלת היערכות לשינויי
אקלים

ארגון חיים וסביבה התבקש לשלוח נציגים שישמשו כנציגי ארגוני הסביבה במנהלת
אשר עתידה להתכנס החל מנוב' 2018. 

ניתן להגיש מועמדות עד יום רביעי ה 3 באוקטובר.
פרטים על הקול הקורא בקובץ מצורף. על המועמד/ת לצרף קו"ח + מכתב קצר

planning@sviva.net המציין את הסיבה להגשת מועמדותו/ה

קרא/י עוד

כחול וירוק  עמותה לאיכות הסביבה בחוף
הכרמל

עמותה הפועלת מזה שנים רבות לקידום איכות הסביבה בחוף הכרמל
ופועלת הן ע"י מאבקים נגד עוולות סביבתיות בחוף הכרמל, ובמקביל  ע"י

קידום יוזמות להגנה על הסביבה בדגש על פיתוח בר קיימא.

לאורך השנים העמותה היתה (ועדיין) פעילה במאבק בכפר הנופש
בנחשולים, בהסטת מרכז המבקרים של גן לאומי חוף דור לעורף החוף,

במאבקים מתמשכים נגד מפעל כרמל כימיקלים בעתלית, המאבק
להעברת הטיפול בגז לים, ליווי תכנית מתאר ותב"ע נווה ים

ועתלית, קידום הקמת פארק ד.נ.ה – פארק טבע אקולוגי ייחודי בין חוף
דור לנווה ים ועוד... 

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

פרטים נוספיםהוסף ליומן:

פאנל מועמדים לראשות העיר ירושלים
מיקום: בית לוי אשכול, שדרות בין מימון 46, ירושלים

21:30 19:00  סיום: 03/10/2018 התחלה: 03/10/2018

בואו לקחת חלק במושב הבחירות הסביבתי הגדול של ירושלים, כדי לשאול
ולשמוע כיצד המועמדים לראשות העירייה מתכוונים להתמודד עם הסוגיות

הנוגעות לאיכות החיים של כולנו.

פרטים נוספיםהוסף ליומן:

פאנל מועמדים לראשות העיר ירושלים 2
מיקום: מכללת דוד ילין, מעגל בית המדרש 7

21:30 19:30  סיום: 08/10/2018 התחלה: 08/10/2018

תצביעו ירוק! לקראת הבחירות המקומיות קרן ירושלים ירוקה, ארגוני
שדולת ירושלים בתקיימא והמכון לחינוך לקיימות במכללת דוד ילין מזמינים
אתכן/ם לפאנל מועמדים לראשות העיר על נושאי סביבה, חברה וקיימות!

להרשמההוסף ליומן:

10 שנים אחרי – האם חוק אוויר נקי מצליח לשמור על
האוויר שלנו? אירוע השקת גיליון אוקטובר 2018 של

'אקולוגיה וסביבה'
מיקום: המרכז לחינוך מדעי, רח' הפרדס 7, תלאביב

20:00 17:30  סיום: 14/10/2018 התחלה: 14/10/2018

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

הכנס השנתי ה16 של האיגוד הישראלי של אדריכלי
הנוף

מיקום: מרכז הירידים תל אביב, ביתן 10
12:00 08:00  סיום: 19/10/2018 התחלה: 18/10/2018

הכנס שבעים פלוס יעסוק ברטרוספקטיבה של אדריכלות הנוף בארץ ויבחן
את תכנון המרחב הציבורי והמרחב הפתוח למן קום המדינה עד ימנו

במבט לעתיד.

קראו עוד

הפנים השונות של התחממות כדור הארץ 
הטרור הולך ומתחמם

מחקרים רבים מראים ששינוי האקלים מהווה גורם מכפיל סיכונים בזירת
הטרור העולמית במזרח התיכון ובאפריקה. מה ישראל יכולה לעשות כדי
להפחית את הסיכון? מאמר מעניין שפורסם באתר זווית  סוכנות ידיעות

למדע ולסביבה

לפרטים נוספים

PARKing Day Israel 2018
ביום שישי ה5/10 יציינו ברחבי העולם וב תל אביב, כפר סבא, ראש העין

ורמת גן את יום הParking. במהלך היום יהפכו תושבים את מקומות
החניה, במשך מספר שעות, למרחבים קהילתיים: סדנאות יצירה, מיצגים
אמנותיים, או אפילו "סתם" פינות ישיבה. זאת במטרה לתת יותר מקום

לקהילה ופחות מקום לרכבים! מוזמנים להצטרף

לחצו כדי להצטרף

שבוע ניקיון חופים 2018
עמותת צלול קוראת לכם להצטרף אליה לשבוע ניקיון החופים 2018. לאורך

חופי הים התיכון, לאורך שבוע שלם  מנקים את החופים ושמורים על ים צלול.
מוזמנים להצטרף!

לחצו כאן

החצי הכחול של ישראל
מוזמנים להכיר את האתר של החצי הכחול של ישראל. האתר המקדם את

הרפורמה להצלת הים התיכון  קידום שומרות טבע ימיות, תכנון ימי, רפורמה בדיג
(sewatch) ומעורבות ציבור בשמירה על הים

רשימה ירוקה מאוד

ניוזלטר  ספטמבר 2018

אילו רק ידענו, אדון, מה אומרות האבנים, מה אומרים הגשם והפרחים. אפשר שהם קוראים  קוראים "
לנו  ואנו איננו שומעים אותם. מתי תיפתחנה זרעותינו לחבק את הכל  את האבנים, את הגשם, את

הפרחים, ואת בניהאדם? מה דעתך על כך, אדון? ומה אומרים ספריך על כך?"

ניקוס קאזאנצאקיס
{ מתוך הספר "זורבה היווני", מפי הדמות "אלכסיס זורבה" }

תקופת החגים מסתיימת, רוחות הסתיו כבר מורגשות, הימים מתחילים להתקצר ורגע לפני החזרה לשגרה אנחנו
מקבלים בשורה משמחת לתחילת השנה ששומרת לנו על האמונה שאפשר לחולל שינוי  לצאת במאבקים למען

צדק סביבתי ואף להצליח!
כל הכבוד למובילי המאבק על חוף אכזיב! קראו עוד לא בונים בחוף אכזיב 

קריאה מהנה
צוות חיים וסביבה

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

אירועים קרובים  טעימה קטנה

קצת הגות סביבתית

יוצרים שינוי  אקטיביזם סביבתי לגווניו השונים

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://lp.vp4.me/emjc
https://lp.vp4.me/emjc
https://admin.smoove.io/Controls/GenericForm/Popups/planning@sviva.net
http://www.cahol-yarok.com/
http://www.cahol-yarok.com/
http://www.cahol-yarok.com/
https://maps.google.com/maps?q=בית+לוי+אשכול%2C+שדרות+בין+מימון+46%2C+ירושלים&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://maps.google.com/maps?q=בית+לוי+אשכול%2C+שדרות+בין+מימון+46%2C+ירושלים&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://www.facebook.com/events/1348141441994657/
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=פאנל+מועמדים+לראשות+העיר+ירושלים&dates=20181003T190000/20181003T213000&details=%0A++%3Cdiv%3Eבואו+לקחת+חלק+במושב+הבחירות+הסביבתי+הגדול+של+ירושלים%2C+כדי+לשאול+ולשמוע+כיצד+המועמדים+לראשות+העירייה+מתכוונים+להתמודד+עם+הסוגיות+הנוגעות+לאיכות+החיים+של+כולנו.%3C%2Fdiv%3E%0A++%3Cem+style%3D%22font-weight%3A+normal%3B%22%3E%0A++%3C%2Fem%3E%0A&location=בית+לוי+אשכול%2C+שדרות+בין+מימון+46%2C+ירושלים
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=פאנל+מועמדים+לראשות+העיר+ירושלים&DUR=0230&DESC=%0A++%3Cdiv%3Eבואו+לקחת+חלק+במושב+הבחירות+הסביבתי+הגדול+של+ירושלים%2C+כדי+לשאול+ולשמוע+כיצד+המועמדים+לראשות+העירייה+מתכוונים+להתמודד+עם+הסוגיות+הנוגעות+לאיכות+החיים+של+כולנו.%3C%2Fdiv%3E%0A++%3Cem+style%3D%22font-weight%3A+normal%3B%22%3E%0A++%3C%2Fem%3E%0A&in_loc=בית+לוי+אשכול%2C+שדרות+בין+מימון+46%2C+ירושלים&st=20181003T190000
http://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=CUKKoVKCP%2BZCuowV2FrULe%2F8RP6fGwbdd7bRL9NYqMkTmEB31D045e4HK1doGRFhappuylec%2FZm9SzoT9AHeE2iIZTPyfweMBi7v0kqT0SAWGJAboxdhrju8cxhQxEkbNkOfasRhGKHi2GAlvc5XMLY9syda9GO06n5Qs0uHC8XKrI8wH1B01PhE0IuugnHdu4%2B3rsSVYE3wi2hoM4ctdYtfY%2B6Ztl1vGHBp5hKbOewFPbNtGfK34F%2F70lCqLjg83J3UVD46qM9TYd8K%2BNvlzArqJ5gkmHYp1PQ4CfdQuA8oAjNAhf0JL2EaKVc39O0LVsfqyxY0Pr7o%2Bdao9EZsJ94wAPd6JfNFV8bdqa%2F%2Bb%2BE9lfQP1WHMszXr5VpkdEQOmD4wOVvZp2V%2B1RcTjOH2iqz96UoYfjDR9kGfyrNNyZuB0VEHIm4UNmNKxni30doJJHFH8GL7jygQ%2B1TjRB30VNuC%2FpxbVLCr1Sdh%2BpzVGzkcIKdqS6BcTrt33AoPw5LnX2iT3gFhwBZE%3D
https://www.facebook.com/events/1348141441994657/
https://maps.google.com/maps?q=מכללת+דוד+ילין%2C+מעגל+בית+המדרש+7&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://maps.google.com/maps?q=מכללת+דוד+ילין%2C+מעגל+בית+המדרש+7&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://www.facebook.com/events/2419115284781684
http://15minutes.co.il/
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=פאנל+מועמדים+לראשות+העיר+ירושלים+2&dates=20181008T193000/20181008T213000&details=%0A++%3Cdiv%3E%0A++++%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2F15minutes.co.il%2F%22%3E%0A++++%3C%2Fa%3E%0A++++%3Cstrong%3Eתצביעו+ירוק!%3C%2Fstrong%3E+לקראת+הבחירות+המקומיות+קרן+ירושלים+ירוקה%2C+ארגוני+שדולת+ירושלים+בת-קיימא+והמכון+לחינוך+לקיימות+במכללת+דוד+ילין+מזמינים+אתכן%2Fם+לפאנל+מועמדים+לראשות+העיר+על+נושאי+סביבה%2C+חברה+וקיימות!%3C%2Fdiv%3E%0A++%3Cem+style%3D%22font-weight%3A+normal%3B%22%3E%0A++%3C%2Fem%3E%0A&location=מכללת+דוד+ילין%2C+מעגל+בית+המדרש+7
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=פאנל+מועמדים+לראשות+העיר+ירושלים+2&DUR=0200&DESC=%0A++%3Cdiv%3E%0A++++%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2F15minutes.co.il%2F%22%3E%0A++++%3C%2Fa%3E%0A++++%3Cstrong%3Eתצביעו+ירוק!%3C%2Fstrong%3E+לקראת+הבחירות+המקומיות+קרן+ירושלים+ירוקה%2C+ארגוני+שדולת+ירושלים+בת-קיימא+והמכון+לחינוך+לקיימות+במכללת+דוד+ילין+מזמינים+אתכן%2Fם+לפאנל+מועמדים+לראשות+העיר+על+נושאי+סביבה%2C+חברה+וקיימות!%3C%2Fdiv%3E%0A++%3Cem+style%3D%22font-weight%3A+normal%3B%22%3E%0A++%3C%2Fem%3E%0A&in_loc=מכללת+דוד+ילין%2C+מעגל+בית+המדרש+7&st=20181008T193000
http://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=CxDQSur7oQVFbL%2Fxn%2FKI5oT1ZFTCN22ZWL%2F99jGgrO7Ipl2jgIjHrfOGojTJMiOifMA11XyKRPDtC72OoIrhpiXESshQl%2F2T6lUn7xmUR0KfPFpeIxP3CMG%2B0%2BhEWXawgpXeHzTK4IyAgd5qfLO%2FkO2bZRl1C1fM9U4Ce243E0JEgb%2FDGL8bTJHYctqoRT1Tb7egVusFOtSS3eisI5K8vrImsVqk9P1z5Bqr5XWmsG3DjynSZXdo8QHuwHPXO5FQjiwx7xka9dBPy60w%2BSkW0ulPwAG9N%2FemYC5RALzrXvSTfz7lTFrUR%2BOYG%2F19HcnfW6ShBREa%2FQMY0Da66O6zNZgyvNSIOIMwsbQl96bh1VAUn3z%2FTUwyeK8cIZpQANHerJRSFG5gv189kAu8152%2FENNgai85n5uqehOTgVbvoScKBmVWsRfQP3T9YwRrH4HrC452MkTF7wkSLSSghSx2fhm43daxHL2ruqjkZVoIFg%2FUyX9mi1uyiuGhyPqccexgyFeSjCUhjmZSJvZLdOtLBkNRj9zcjSFWcHKPw7tXnMns3vVG2kp4ZJ%2Fnqc0XB4%2BsL5eykDq4nryAP0XZOY5Fs9A%3D%3D
https://www.facebook.com/events/2419115284781684


לקבלת עדכונים

שותפות קהילה בתכנון
בשנה האחרונה התחלנו בפרויקט חדש שמטרתו חיזוק הייצוג של

הארגונים הסביבתיים בוועדות התכנון והבנייה.
בכל וועדות התכנון הארציות והמחוזיות ישנם נציגים מטעם "חיים

וסביבה" המשמשים כחברים בעלי זכות הצבעה ואשר לוקחים חלק
בדיוניים הנוגעים לתכניות בנייה ופיתוח ארציות ומחוזיות.

הנציגים הללו מהווים עבורנו ועבור כלל התנועה הסביבתית  ערוץ
תקשורת והשפעה על מערכת התכנון בישראל.

אנחנו מזמינים אתכם לקבל עדכונים על הנעשה בתחום הוועדה
שאתכם/ן מעניינת.

אנחנו מזמינים אתכם ליזום יחד איתנו מפגשים ציבוריים שמטרתם
לעורר את הציבור למעורבות רבה יותר בהליכי התכנון.  בעניין?

מוזמנים לפנות במייל  planning@sviva.net (ניר) 

ואנחנו גם מזמינים את תושבי הדרום להגיש מועמדות להיות נציג/ה
או ממלא/ת מקום בוועדה מחוזית דרום. הגשה עד ה1/10. פרטים

נוספים בקובץ המצורף.

לפרטים נוספים והרשמה

בואו לפגוש את אתגרי התכנון
במרחב אילת וחבל אילות

מעורבות תושבים בהליכי התכנון.
מפגש שק"ת הקרוב יתקיים באילת ב1.11.18,

.17:00

במפגש, נבין כיצד מוסדות התכנון משפיעים על חיי
כולנו, נכיר את הסוגיות התכנוניות במרחב נכון
להיום, והכי חשוב – נראה כיצד ניתן להשפיע!
מוזמנים להגיע ולהפיץ לבעלי עניין באילת

ובערבה.

קול קורא למינוי נציגים במנהלת היערכות לשינויי
אקלים

ארגון חיים וסביבה התבקש לשלוח נציגים שישמשו כנציגי ארגוני הסביבה במנהלת
אשר עתידה להתכנס החל מנוב' 2018. 

ניתן להגיש מועמדות עד יום רביעי ה 3 באוקטובר.
פרטים על הקול הקורא בקובץ מצורף. על המועמד/ת לצרף קו"ח + מכתב קצר

planning@sviva.net המציין את הסיבה להגשת מועמדותו/ה

קרא/י עוד

כחול וירוק  עמותה לאיכות הסביבה בחוף
הכרמל

עמותה הפועלת מזה שנים רבות לקידום איכות הסביבה בחוף הכרמל
ופועלת הן ע"י מאבקים נגד עוולות סביבתיות בחוף הכרמל, ובמקביל  ע"י

קידום יוזמות להגנה על הסביבה בדגש על פיתוח בר קיימא.

לאורך השנים העמותה היתה (ועדיין) פעילה במאבק בכפר הנופש
בנחשולים, בהסטת מרכז המבקרים של גן לאומי חוף דור לעורף החוף,

במאבקים מתמשכים נגד מפעל כרמל כימיקלים בעתלית, המאבק
להעברת הטיפול בגז לים, ליווי תכנית מתאר ותב"ע נווה ים

ועתלית, קידום הקמת פארק ד.נ.ה – פארק טבע אקולוגי ייחודי בין חוף
דור לנווה ים ועוד... 

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

פרטים נוספיםהוסף ליומן:

פאנל מועמדים לראשות העיר ירושלים
מיקום: בית לוי אשכול, שדרות בין מימון 46, ירושלים

21:30 19:00  סיום: 03/10/2018 התחלה: 03/10/2018

בואו לקחת חלק במושב הבחירות הסביבתי הגדול של ירושלים, כדי לשאול
ולשמוע כיצד המועמדים לראשות העירייה מתכוונים להתמודד עם הסוגיות

הנוגעות לאיכות החיים של כולנו.

פרטים נוספיםהוסף ליומן:

פאנל מועמדים לראשות העיר ירושלים 2
מיקום: מכללת דוד ילין, מעגל בית המדרש 7

21:30 19:30  סיום: 08/10/2018 התחלה: 08/10/2018

תצביעו ירוק! לקראת הבחירות המקומיות קרן ירושלים ירוקה, ארגוני
שדולת ירושלים בתקיימא והמכון לחינוך לקיימות במכללת דוד ילין מזמינים
אתכן/ם לפאנל מועמדים לראשות העיר על נושאי סביבה, חברה וקיימות!

להרשמההוסף ליומן:

10 שנים אחרי – האם חוק אוויר נקי מצליח לשמור על
האוויר שלנו? אירוע השקת גיליון אוקטובר 2018 של

'אקולוגיה וסביבה'
מיקום: המרכז לחינוך מדעי, רח' הפרדס 7, תלאביב

20:00 17:30  סיום: 14/10/2018 התחלה: 14/10/2018

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

הכנס השנתי ה16 של האיגוד הישראלי של אדריכלי
הנוף

מיקום: מרכז הירידים תל אביב, ביתן 10
12:00 08:00  סיום: 19/10/2018 התחלה: 18/10/2018

הכנס שבעים פלוס יעסוק ברטרוספקטיבה של אדריכלות הנוף בארץ ויבחן
את תכנון המרחב הציבורי והמרחב הפתוח למן קום המדינה עד ימנו

במבט לעתיד.

קראו עוד

הפנים השונות של התחממות כדור הארץ 
הטרור הולך ומתחמם

מחקרים רבים מראים ששינוי האקלים מהווה גורם מכפיל סיכונים בזירת
הטרור העולמית במזרח התיכון ובאפריקה. מה ישראל יכולה לעשות כדי
להפחית את הסיכון? מאמר מעניין שפורסם באתר זווית  סוכנות ידיעות

למדע ולסביבה

לפרטים נוספים

PARKing Day Israel 2018
ביום שישי ה5/10 יציינו ברחבי העולם וב תל אביב, כפר סבא, ראש העין

ורמת גן את יום הParking. במהלך היום יהפכו תושבים את מקומות
החניה, במשך מספר שעות, למרחבים קהילתיים: סדנאות יצירה, מיצגים
אמנותיים, או אפילו "סתם" פינות ישיבה. זאת במטרה לתת יותר מקום

לקהילה ופחות מקום לרכבים! מוזמנים להצטרף

לחצו כדי להצטרף

שבוע ניקיון חופים 2018
עמותת צלול קוראת לכם להצטרף אליה לשבוע ניקיון החופים 2018. לאורך

חופי הים התיכון, לאורך שבוע שלם  מנקים את החופים ושמורים על ים צלול.
מוזמנים להצטרף!

לחצו כאן

החצי הכחול של ישראל
מוזמנים להכיר את האתר של החצי הכחול של ישראל. האתר המקדם את

הרפורמה להצלת הים התיכון  קידום שומרות טבע ימיות, תכנון ימי, רפורמה בדיג
(sewatch) ומעורבות ציבור בשמירה על הים

רשימה ירוקה מאוד

ניוזלטר  ספטמבר 2018

אילו רק ידענו, אדון, מה אומרות האבנים, מה אומרים הגשם והפרחים. אפשר שהם קוראים  קוראים "
לנו  ואנו איננו שומעים אותם. מתי תיפתחנה זרעותינו לחבק את הכל  את האבנים, את הגשם, את

הפרחים, ואת בניהאדם? מה דעתך על כך, אדון? ומה אומרים ספריך על כך?"

ניקוס קאזאנצאקיס
{ מתוך הספר "זורבה היווני", מפי הדמות "אלכסיס זורבה" }

תקופת החגים מסתיימת, רוחות הסתיו כבר מורגשות, הימים מתחילים להתקצר ורגע לפני החזרה לשגרה אנחנו
מקבלים בשורה משמחת לתחילת השנה ששומרת לנו על האמונה שאפשר לחולל שינוי  לצאת במאבקים למען

צדק סביבתי ואף להצליח!
כל הכבוד למובילי המאבק על חוף אכזיב! קראו עוד לא בונים בחוף אכזיב 

קריאה מהנה
צוות חיים וסביבה

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

אירועים קרובים  טעימה קטנה

קצת הגות סביבתית

יוצרים שינוי  אקטיביזם סביבתי לגווניו השונים

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://maps.google.com/maps?q=המרכז+לחינוך+מדעי%2C+רח%27+הפרדס+7%2C+תל-אביב&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://maps.google.com/maps?q=המרכז+לחינוך+מדעי%2C+רח%27+הפרדס+7%2C+תל-אביב&ie=UTF8&z=14&hl=he
http://www.magazine.isees.org.il/
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=10+שנים+אחרי+–+האם+חוק+אוויר+נקי+מצליח+לשמור+על+האוויר+שלנו%3F+אירוע+השקת+גיליון+אוקטובר+2018+של+%27אקולוגיה+וסביבה%27&dates=20181014T173000/20181014T200000&details=&location=המרכז+לחינוך+מדעי%2C+רח%27+הפרדס+7%2C+תל-אביב
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לקבלת עדכונים

שותפות קהילה בתכנון
בשנה האחרונה התחלנו בפרויקט חדש שמטרתו חיזוק הייצוג של

הארגונים הסביבתיים בוועדות התכנון והבנייה.
בכל וועדות התכנון הארציות והמחוזיות ישנם נציגים מטעם "חיים

וסביבה" המשמשים כחברים בעלי זכות הצבעה ואשר לוקחים חלק
בדיוניים הנוגעים לתכניות בנייה ופיתוח ארציות ומחוזיות.

הנציגים הללו מהווים עבורנו ועבור כלל התנועה הסביבתית  ערוץ
תקשורת והשפעה על מערכת התכנון בישראל.

אנחנו מזמינים אתכם לקבל עדכונים על הנעשה בתחום הוועדה
שאתכם/ן מעניינת.

אנחנו מזמינים אתכם ליזום יחד איתנו מפגשים ציבוריים שמטרתם
לעורר את הציבור למעורבות רבה יותר בהליכי התכנון.  בעניין?

מוזמנים לפנות במייל  planning@sviva.net (ניר) 

ואנחנו גם מזמינים את תושבי הדרום להגיש מועמדות להיות נציג/ה
או ממלא/ת מקום בוועדה מחוזית דרום. הגשה עד ה1/10. פרטים

נוספים בקובץ המצורף.

לפרטים נוספים והרשמה

בואו לפגוש את אתגרי התכנון
במרחב אילת וחבל אילות

מעורבות תושבים בהליכי התכנון.
מפגש שק"ת הקרוב יתקיים באילת ב1.11.18,

.17:00

במפגש, נבין כיצד מוסדות התכנון משפיעים על חיי
כולנו, נכיר את הסוגיות התכנוניות במרחב נכון
להיום, והכי חשוב – נראה כיצד ניתן להשפיע!
מוזמנים להגיע ולהפיץ לבעלי עניין באילת

ובערבה.

קול קורא למינוי נציגים במנהלת היערכות לשינויי
אקלים

ארגון חיים וסביבה התבקש לשלוח נציגים שישמשו כנציגי ארגוני הסביבה במנהלת
אשר עתידה להתכנס החל מנוב' 2018. 

ניתן להגיש מועמדות עד יום רביעי ה 3 באוקטובר.
פרטים על הקול הקורא בקובץ מצורף. על המועמד/ת לצרף קו"ח + מכתב קצר

planning@sviva.net המציין את הסיבה להגשת מועמדותו/ה

קרא/י עוד

כחול וירוק  עמותה לאיכות הסביבה בחוף
הכרמל

עמותה הפועלת מזה שנים רבות לקידום איכות הסביבה בחוף הכרמל
ופועלת הן ע"י מאבקים נגד עוולות סביבתיות בחוף הכרמל, ובמקביל  ע"י

קידום יוזמות להגנה על הסביבה בדגש על פיתוח בר קיימא.

לאורך השנים העמותה היתה (ועדיין) פעילה במאבק בכפר הנופש
בנחשולים, בהסטת מרכז המבקרים של גן לאומי חוף דור לעורף החוף,

במאבקים מתמשכים נגד מפעל כרמל כימיקלים בעתלית, המאבק
להעברת הטיפול בגז לים, ליווי תכנית מתאר ותב"ע נווה ים

ועתלית, קידום הקמת פארק ד.נ.ה – פארק טבע אקולוגי ייחודי בין חוף
דור לנווה ים ועוד... 

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

פרטים נוספיםהוסף ליומן:

פאנל מועמדים לראשות העיר ירושלים
מיקום: בית לוי אשכול, שדרות בין מימון 46, ירושלים

21:30 19:00  סיום: 03/10/2018 התחלה: 03/10/2018

בואו לקחת חלק במושב הבחירות הסביבתי הגדול של ירושלים, כדי לשאול
ולשמוע כיצד המועמדים לראשות העירייה מתכוונים להתמודד עם הסוגיות

הנוגעות לאיכות החיים של כולנו.

פרטים נוספיםהוסף ליומן:

פאנל מועמדים לראשות העיר ירושלים 2
מיקום: מכללת דוד ילין, מעגל בית המדרש 7

21:30 19:30  סיום: 08/10/2018 התחלה: 08/10/2018

תצביעו ירוק! לקראת הבחירות המקומיות קרן ירושלים ירוקה, ארגוני
שדולת ירושלים בתקיימא והמכון לחינוך לקיימות במכללת דוד ילין מזמינים
אתכן/ם לפאנל מועמדים לראשות העיר על נושאי סביבה, חברה וקיימות!

להרשמההוסף ליומן:

10 שנים אחרי – האם חוק אוויר נקי מצליח לשמור על
האוויר שלנו? אירוע השקת גיליון אוקטובר 2018 של

'אקולוגיה וסביבה'
מיקום: המרכז לחינוך מדעי, רח' הפרדס 7, תלאביב

20:00 17:30  סיום: 14/10/2018 התחלה: 14/10/2018

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

הכנס השנתי ה16 של האיגוד הישראלי של אדריכלי
הנוף

מיקום: מרכז הירידים תל אביב, ביתן 10
12:00 08:00  סיום: 19/10/2018 התחלה: 18/10/2018

הכנס שבעים פלוס יעסוק ברטרוספקטיבה של אדריכלות הנוף בארץ ויבחן
את תכנון המרחב הציבורי והמרחב הפתוח למן קום המדינה עד ימנו

במבט לעתיד.

קראו עוד

הפנים השונות של התחממות כדור הארץ 
הטרור הולך ומתחמם

מחקרים רבים מראים ששינוי האקלים מהווה גורם מכפיל סיכונים בזירת
הטרור העולמית במזרח התיכון ובאפריקה. מה ישראל יכולה לעשות כדי
להפחית את הסיכון? מאמר מעניין שפורסם באתר זווית  סוכנות ידיעות

למדע ולסביבה

לפרטים נוספים

PARKing Day Israel 2018
ביום שישי ה5/10 יציינו ברחבי העולם וב תל אביב, כפר סבא, ראש העין

ורמת גן את יום הParking. במהלך היום יהפכו תושבים את מקומות
החניה, במשך מספר שעות, למרחבים קהילתיים: סדנאות יצירה, מיצגים
אמנותיים, או אפילו "סתם" פינות ישיבה. זאת במטרה לתת יותר מקום

לקהילה ופחות מקום לרכבים! מוזמנים להצטרף

לחצו כדי להצטרף

שבוע ניקיון חופים 2018
עמותת צלול קוראת לכם להצטרף אליה לשבוע ניקיון החופים 2018. לאורך

חופי הים התיכון, לאורך שבוע שלם  מנקים את החופים ושמורים על ים צלול.
מוזמנים להצטרף!

לחצו כאן

החצי הכחול של ישראל
מוזמנים להכיר את האתר של החצי הכחול של ישראל. האתר המקדם את

הרפורמה להצלת הים התיכון  קידום שומרות טבע ימיות, תכנון ימי, רפורמה בדיג
(sewatch) ומעורבות ציבור בשמירה על הים

רשימה ירוקה מאוד

ניוזלטר  ספטמבר 2018

אילו רק ידענו, אדון, מה אומרות האבנים, מה אומרים הגשם והפרחים. אפשר שהם קוראים  קוראים "
לנו  ואנו איננו שומעים אותם. מתי תיפתחנה זרעותינו לחבק את הכל  את האבנים, את הגשם, את

הפרחים, ואת בניהאדם? מה דעתך על כך, אדון? ומה אומרים ספריך על כך?"

ניקוס קאזאנצאקיס
{ מתוך הספר "זורבה היווני", מפי הדמות "אלכסיס זורבה" }

תקופת החגים מסתיימת, רוחות הסתיו כבר מורגשות, הימים מתחילים להתקצר ורגע לפני החזרה לשגרה אנחנו
מקבלים בשורה משמחת לתחילת השנה ששומרת לנו על האמונה שאפשר לחולל שינוי  לצאת במאבקים למען

צדק סביבתי ואף להצליח!
כל הכבוד למובילי המאבק על חוף אכזיב! קראו עוד לא בונים בחוף אכזיב 

קריאה מהנה
צוות חיים וסביבה

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

אירועים קרובים  טעימה קטנה

קצת הגות סביבתית

יוצרים שינוי  אקטיביזם סביבתי לגווניו השונים

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/Life-Environment-חיים-וסביבה-115286055016/
https://lp.vp4.me/8d7n

