
לסיכום
המפגשים
המחוזיים

שותפות קהילה בתכנון  שק"ת
במהלך נוב'דצמ' האחרונים, התקיימה סדרת המפגשים הראשונה של שק"ת. 5
מפגשים מחוזיים שבהם המשתתפים פגשו בעבודת הנציגים של "חיים וסביבה"

בוועדות התכנון המחוזיות ועוד כנס ארצי שהיה ממוקד בוועדות הארציות והנציגים
שלנו שם.   

מעבר להעמקת ההכרות עם הנציגים ועם עבודת וועדות התכנון, חשבנו יחד עם
המשתתפים על דרכים לשפר את עבודת הייצוג וחיזוק התקשורת בין הנציגים

לשטח. נאמרו הרבה דברי טעם (שאותם תוכלו לראות בסיכום שבקישור) ובימים
אלה אנחנו מתחילים להטמיע רעיונות רבים ולהיערך לסבב המפגשים הבאים

שיתקיים באביב. 

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

מקדמים אנרגיה מתחדשת  כנס פעילים ארצי
מיקום: אוניברסיטת תלאביב  ספרית מדעי החברה

12:30 10:00  סיום: 26/01/2018 התחלה: 26/01/2018

הגיע הזמן לחזק אחד את השני ולפעול יחד, כי כל המאבקים שפועלים למען
סביבה נקייה וצודקת יותר מתנקזים למאבק אחד *קריאה ציבורית למען אנרגיה

מתחדשת*
בכנס  סקירה על משק החשמל והאנרגיה המתחדשת בארץ ובעולם מפי חברת
הכנסת יעל כהן פארן, דיון כיצד מיצרים קול משותף חזק לשינוי מדיניות. צילום

קבוצתי אנרגטי למען המשך המאבק המשותף (אפשר להביא מיצגים)

קרא עוד

קול קורא להשתתפות בכנס לקידום ארגוני מגזר שלישי
גרמניהישראל

קרן "פורום העתיד גרמניהישראל" מזמינה את נציגי המגזר השלישי, החברה
האזרחית, יחידים או ארגונים שמעוניינים לקדם פרוייקטים משותפים, מגרמניה

ומישראל, להגיש מועמדות לכנס שיתקיים בישראל בחודש מאי 2018.
מטרת הכנס לחבר בין ארגונים ויחידים, ללמוד יחד וליזום שיתופי פעולה מעניינים
ומעשירים בתחומים שונים: סביבה, קיימות, חינוך, דיגיטליזציה, אמנות, דמוקרטיה,

חברה ועוד.
הדגש בארוע הקרוב הוא ליצור שיתופי פעולה בין ארגוני חברה אזרחית, עמותות

אך הוא פתוח גם לגופים עיסקיים שמעוניינים לקדם וארגונים ללא כוונת רווח,
פעילות חברתית ללא מטרות רווח בשילוב ארגוני מגזר שלישי.

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

כנס "סביבה 2050"
מיקום: מלון הילטון, תל אביב

16:30 09:00  סיום: 28/12/2015 התחלה: 30/01/2018

כנס מוביל בתחום איכות הסביבה בישראל שבא לחזק את השיח העסקי והציבורי
בתחום.

בין באי הכנס – אנשי מפתח בתעשייה, נציגי משרדי ממשלה בכירים, נציגי עמותות
סביבתיות, אנשי אקדמיה ואזרחים שהנושא הסביבתי חשוב להם. הכנס מאפשר

דיאלוג חשוב בין הגורמים השונים ומייצר דיון בנושאים המרכזיים שנמצאים כיום על
הפרק בתחומי איכות הסביבה.

במהלך הכנס יעלו דילמות ואתגרים שונים העומדים בפני המגזר
התעשייתיעסקיפיננסי, כמו גם חידושים צפויים בתחום הסביבתי.

הכנס הינו זירה פורה לשיח בין המגזר העסקי, הכלכלי, התעשייתי, הרגולטורים
ונציגי הארגונים הירוקים.

קרא/י עוד

חדשות מהעולם
היכל הכדורסל של סקרמנטו קינגס מהנ.ב.א. זכה בפרס הקיימות היוקרתי של
ארגון Green Project Management כאשר נבחר כאצטדיון הספורט הירוק

והטכנולוגי המתקדם ביותר בעולם לשנת 2017

רשימה ירוקה מאוד

ניוזלטר  ינואר 2018

שלום [[שם פרטי]].
שוב אנו נפגשים, והפעם בעזרת הידיעון המתחדש שלנו.

בחודש החולף הוועד המנהל החדש, מלא המוטיבציה, החל להיות מעורב בעשייה ולהתגייס לקידום תכנית העבודה
השנתית. המשכנו בפיתוח כלי העבודה שלנו, כארגון תשתית, מול הארגונים. קיימנו את הכנס הארצי והמסכם

(לסבב א') של שק"ת  שותפות קהילה בתכנון. עסקנו בותמ"ל יחד עם קואליציית משמר התכנון. השתלבנו בהכנות
לקראת מצעד האקלים 2018. ושמחנו לכבוד הגעתו של החורף.

אבל מטרת הידיעון הזה היא פחות לספר על מעללי "חיים וסביבה" ויותר לשתף מהנעשה בארץ ובעולם, לעורר
השראה ולספר את הסיפור של התנועה הסביבתית בארץ. בשביל זה, אנחנו מזמינים את כולכם להצטרף לצוות

הכותבים, לשלוח לנו מידע על אירועים, פעילויות, יוזמות מעניינות, ציטוטים ועוד. מה שלא יפורסם פה בוודאי יעלה
בעמוד הפייסבוק שלנו. תודה רבה!

סוף שבוע חורפי וחמים לכולם!

צוות חיים וסביבה

קול קורא למינוי נציגים במוסדות התכנון מטעם הארגונים הסביבתיים

ארגון חיים וסביבה מבקש למנות נציגים נוספים שישמשו כממלאי מקום בוועדות התכנון והבנייה המחוזיים  חיפה,
ת"א, ירושלים, דרום, ובוועדה הארצית לקרקע חקלאית ולשטחים פתוחים (ולקחש"פ). 

planning@sviva.net  ניתן להגיש מועמדות עד ה15.2  פרטים נוספים בקובץ המצורף במייל

קול קורא לתמיכה במחקרים בתחום האגרואקולוגיה

תכנית נקודת ח"ן תומכת במחקרים ובמיזמים יישומיים לקידום פרקטיקות חקלאיות משמרות סביבה בישראל
(אגרואקולוגיה), תוך יצירת גוף ידע משמעותי וגיבוש קהילה מקצועית ומעורבת בתחום.

כחלק מהפעילות, יצא קול קורא חדש לשנת 2018 למחקרים ומיזמים שייתמכו בידי נקודת ח"ן.
לפרטים נוספים והגשת הצעה  לחצו כאן 

קצת השראה לסיום

"...ללא ספק, שני הכוחות המניעים העיקריים אשר הביאו לחריגתנו המסוכנת מעבר לכושר הנשיאה
הביולוגי, הפיזי והחברתיכלכלי של כדור הארץ, הם הגידול המואץ של האוכלוסייה ושל

צריכתה. כיון שכוחות אלה הם בעלי שורשים תרבותיים עמוקים, המשבר הסביבתי הנוכחי לא
יוכל להיפתר בעזרת אמצעים טכנולוגיים, פוליטיים וכלכלים גרידא, וכדי להתמודד

בהצלחה עם האתגרים העצומים דרושה מהפכה סביבתית ותרבותית מרחיקת לכת."
פרופ' זאב נאוה    

הרשמה לקבלת ניוזלטר "חיים וסביבה"

  

רוצים/ות להיות מעורבים/ות בתכנים ובעיצוב של הניוזלטר?
מוזמנים/ות לשלוח לנו מידע על אירועים, פעילויות, יוזמות מעניינות, ציטוטים מעוררי השראה וכל מה שראה לכם

לנכון... 
מוזמנים/ות להצטרף לצוות המדיה שלנו 

לחצו כאן להצטרפות

להתראות בחודש הבא...

http://www.sviva.net/Info.php?docId=vaad
https://www.teva.org.il/mishmar
https://www.facebook.com/Life-Environment-חיים-וסביבה-115286055016/
https://docs.google.com/document/d/1VRP9HhfbFPGbjoamzZd_uNPqA8Sf4KkP7jW4XOpDokc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1VRP9HhfbFPGbjoamzZd_uNPqA8Sf4KkP7jW4XOpDokc/edit?usp=sharing
waze://?q=אוניברסיטת תל-אביב - ספרית מדעי החברה
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=מקדמים+אנרגיה+מתחדשת+-+כנס+פעילים+ארצי+&dates=20180126T100000/20180126T123000&details=%0A++%3Cspan+style%3D%22font-weight%3A+normal%3B%22%3Eהגיע+הזמן+לחזק+אחד+את+השני+ולפעול+יחד%2C+כי+כל+המאבקים+שפועלים+למען+סביבה+נקייה+וצודקת+יותר+מתנקזים+למאבק+אחד-+%3C%2Fspan%3E%0A++%3Cstrong%3E*קריאה+ציבורית+למען+אנרגיה+מתחדשת*%3C%2Fstrong%3E%0A++%3Cbr+%2F%3Eבכנס+-+סקירה+על+משק+החשמל+והאנרגיה+המתחדשת+בארץ+ובעולם+מפי+חברת+הכנסת+יעל+כהן+פארן%2C%26%23160%3Bדיון+כיצד+מיצרים+קול+משותף+חזק+לשינוי+מדיניות.+צילום+קבוצתי+אנרגטי+למען+המשך+המאבק+המשותף+(אפשר+להביא+מיצגים)&location=אוניברסיטת+תל-אביב+-+ספרית+מדעי+החברה
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=מקדמים+אנרגיה+מתחדשת+-+כנס+פעילים+ארצי+&DUR=0230&DESC=%0A++%3Cspan+style%3D%22font-weight%3A+normal%3B%22%3Eהגיע+הזמן+לחזק+אחד+את+השני+ולפעול+יחד%2C+כי+כל+המאבקים+שפועלים+למען+סביבה+נקייה+וצודקת+יותר+מתנקזים+למאבק+אחד-+%3C%2Fspan%3E%0A++%3Cstrong%3E*קריאה+ציבורית+למען+אנרגיה+מתחדשת*%3C%2Fstrong%3E%0A++%3Cbr+%2F%3Eבכנס+-+סקירה+על+משק+החשמל+והאנרגיה+המתחדשת+בארץ+ובעולם+מפי+חברת+הכנסת+יעל+כהן+פארן%2C%26%23160%3Bדיון+כיצד+מיצרים+קול+משותף+חזק+לשינוי+מדיניות.+צילום+קבוצתי+אנרגטי+למען+המשך+המאבק+המשותף+(אפשר+להביא+מיצגים)&in_loc=אוניברסיטת+תל-אביב+-+ספרית+מדעי+החברה&st=20180126T100000
http://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=CIGkYMMKk7NFSUxsbE4slO356VonG1fdZtghDJ3QOGKbYgYvFCygUQKAIIYvvhLrV5m7yZ3DnwU4bVqarD81IwpuSyC4HvLVAZGyXleoMgQhEfvQbGdwfe8EWvyxkYmBCEuilJwrnEdeOf0nDcOvZO8hWUWmwcO2H1n3rP3zbrFJbzXh0zQZcmMcoU2iEWP3q6S0ToSmVywoXhvufuoBbCpWYo12Q33lB%2Bz4tfoX8rNWt%2BHuN9JdgyOne9uva8OkFrbUOg7m3bcRm3z1JBx%2B%2F0tmhwcrS%2Fz%2BG4U4LpsW3hDA3aBeWBkPjVt7WaRL7wVOVeIL1zAe6BddW8O8gMVBanWnubFQzAIKtMGO1aPURQchHfFhUO5ZZpr%2FGQ9qLf0lC9vjZy%2BxmYN2tvAIIW5gKuQYLZz9Wa2gJni7c%2B%2B%2FPSbmw9rMZBvvsTQQcVIAdaqF8VjZq58oXxgIkx0Ey9w%2BmzsxNeWSx%2BBfxUnKCf0%2F2GxXz1OnFdrN6lb8%2BpppqaZToc7lc1qCB0kEQFuESoBLwmWJSWy37qMRmnOSF1gFIltpij7VexZAnPbh9gMMVwHHT1Bi4AM7mXxa9GU74%2B1DPpOAEfjcf0pmgeTbz6ybzKZNB2SoXB9fiNoSooN8xWkfekj%2FeuFeXQyLWJbAWEA%2BiXpIfskThy7e4qNyds4nR5D0ijFskQGQkO4HzuSKtlNgUi8RICHSi5LrdMieCAZNtfethUzWMJN8Q5ynoWzWNBwo%3D
waze://?q=מלון הילטון, תל אביב
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=כנס+%22סביבה+2050%22&dates=20180130T090000/20151228T163000&details=כנס+מוביל+בתחום+איכות+הסביבה+בישראל+שבא+לחזק+את+השיח+העסקי+והציבורי+בתחום.%3Cbr+%2F%3Eבין+באי+הכנס+%26%238211%3B+אנשי+מפתח+בתעשייה%2C+נציגי+משרדי+ממשלה+בכירים%2C+נציגי+עמותות+סביבתיות%2C+אנשי+אקדמיה+ואזרחים+שהנושא+הסביבתי+חשוב+להם.+הכנס+מאפשר+דיאלוג+חשוב+בין+הגורמים+השונים+ומייצר+דיון+בנושאים+המרכזיים+שנמצאים+כיום+על+הפרק+בתחומי+איכות+הסביבה.%3Cbr+%2F%3Eבמהלך+הכנס+יעלו+דילמות+ואתגרים+שונים+העומדים+בפני+המגזר+התעשייתי-עסקי-פיננסי%2C+כמו+גם+חידושים+צפויים+בתחום+הסביבתי.%3Cbr+%2F%3Eהכנס+הינו+זירה+פורה+לשיח+בין+המגזר+העסקי%2C+הכלכלי%2C+התעשייתי%2C+הרגולטורים+ונציגי+הארגונים+הירוקים.&location=מלון+הילטון%2C+תל+אביב
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=כנס+%22סביבה+2050%22&DUR=1630&DESC=כנס+מוביל+בתחום+איכות+הסביבה+בישראל+שבא+לחזק+את+השיח+העסקי+והציבורי+בתחום.%3Cbr+%2F%3Eבין+באי+הכנס+%26%238211%3B+אנשי+מפתח+בתעשייה%2C+נציגי+משרדי+ממשלה+בכירים%2C+נציגי+עמותות+סביבתיות%2C+אנשי+אקדמיה+ואזרחים+שהנושא+הסביבתי+חשוב+להם.+הכנס+מאפשר+דיאלוג+חשוב+בין+הגורמים+השונים+ומייצר+דיון+בנושאים+המרכזיים+שנמצאים+כיום+על+הפרק+בתחומי+איכות+הסביבה.%3Cbr+%2F%3Eבמהלך+הכנס+יעלו+דילמות+ואתגרים+שונים+העומדים+בפני+המגזר+התעשייתי-עסקי-פיננסי%2C+כמו+גם+חידושים+צפויים+בתחום+הסביבתי.%3Cbr+%2F%3Eהכנס+הינו+זירה+פורה+לשיח+בין+המגזר+העסקי%2C+הכלכלי%2C+התעשייתי%2C+הרגולטורים+ונציגי+הארגונים+הירוקים.&in_loc=מלון+הילטון%2C+תל+אביב&st=20180130T090000
http://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=ChRUV4BS576llhibcGlCYsO%2FaIck%2BctN700t%2Bh0WNYeTh46GlaTyo06IE2x1qoOMTERXTonuYoIPJHslh%2B0xIBZekc7yEQ19wszVHLIrvs0%2FzjX24tW47%2BaPfzm0I3kaYEK8sbdpvYjOt3Ut15PwITo%2B7zMCzOmJOMyWJkpCHhg8UC18aX70Q0ro0WQAb8cKb5dpkm7kXsw6cX4RzfKMY1k5K7k8RRgpvBNVseUXGHVIYuX7vysDR7DNKgGTHmbN0Y%2FrPnn6Rga9PMPrNkPvhfC72CDHWv5eAl3XZjl6rxH9OHss3d%2FYc1yzPxaOzNs%2FxLfIJr9qxJFuXRS8KgyeRzo%2FGE4PoIv0Dc0ZsFh7y9SyrFhP4nxUhFUbq5bRbJoIxhvXLdrT1IuM%2FK1Tv5eDUj1AnUi%2F9GyqzLJCv2zH1Xmf%2BrOA5r1I5ja86k1dmmiBJKlRfPNMQzz9HpuhTuL3VQLA75jmES%2BoBwfNQDhN9FEo7DzeWV0TaV1BqUf73XEI6gO0%2FXf%2FANguldGzFxQqdF0JFAPMwuivvhFuLvxiMT%2BoCcdR%2B3DrNwbBny5MI1FdhUzwpIGr4n5TphrlnkwId%2FN60g1I5KuxSCoc8e%2BkX1sQ4Dh1S75EYK5%2B4QuEHnegjblGligwsAuOU3XHc%2BSQPP6G1TxHWZr4jRcNoBgmM2bulf3GlPsdwbW5SOe41XgsAPCuUY0HjJSYgPmHsXwzZuk9Uml7Yov3sWtwAOnKG77WUVwZqYY5YsNM7AUdGYShk7SuWYuYe4EfaJPeAWHAFkQ%3D%3D


לסיכום
המפגשים
המחוזיים

שותפות קהילה בתכנון  שק"ת
במהלך נוב'דצמ' האחרונים, התקיימה סדרת המפגשים הראשונה של שק"ת. 5
מפגשים מחוזיים שבהם המשתתפים פגשו בעבודת הנציגים של "חיים וסביבה"

בוועדות התכנון המחוזיות ועוד כנס ארצי שהיה ממוקד בוועדות הארציות והנציגים
שלנו שם.   

מעבר להעמקת ההכרות עם הנציגים ועם עבודת וועדות התכנון, חשבנו יחד עם
המשתתפים על דרכים לשפר את עבודת הייצוג וחיזוק התקשורת בין הנציגים

לשטח. נאמרו הרבה דברי טעם (שאותם תוכלו לראות בסיכום שבקישור) ובימים
אלה אנחנו מתחילים להטמיע רעיונות רבים ולהיערך לסבב המפגשים הבאים

שיתקיים באביב. 

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

מקדמים אנרגיה מתחדשת  כנס פעילים ארצי
מיקום: אוניברסיטת תלאביב  ספרית מדעי החברה

12:30 10:00  סיום: 26/01/2018 התחלה: 26/01/2018

הגיע הזמן לחזק אחד את השני ולפעול יחד, כי כל המאבקים שפועלים למען
סביבה נקייה וצודקת יותר מתנקזים למאבק אחד *קריאה ציבורית למען אנרגיה

מתחדשת*
בכנס  סקירה על משק החשמל והאנרגיה המתחדשת בארץ ובעולם מפי חברת
הכנסת יעל כהן פארן, דיון כיצד מיצרים קול משותף חזק לשינוי מדיניות. צילום

קבוצתי אנרגטי למען המשך המאבק המשותף (אפשר להביא מיצגים)

קרא עוד

קול קורא להשתתפות בכנס לקידום ארגוני מגזר שלישי
גרמניהישראל

קרן "פורום העתיד גרמניהישראל" מזמינה את נציגי המגזר השלישי, החברה
האזרחית, יחידים או ארגונים שמעוניינים לקדם פרוייקטים משותפים, מגרמניה

ומישראל, להגיש מועמדות לכנס שיתקיים בישראל בחודש מאי 2018.
מטרת הכנס לחבר בין ארגונים ויחידים, ללמוד יחד וליזום שיתופי פעולה מעניינים
ומעשירים בתחומים שונים: סביבה, קיימות, חינוך, דיגיטליזציה, אמנות, דמוקרטיה,

חברה ועוד.
הדגש בארוע הקרוב הוא ליצור שיתופי פעולה בין ארגוני חברה אזרחית, עמותות

אך הוא פתוח גם לגופים עיסקיים שמעוניינים לקדם וארגונים ללא כוונת רווח,
פעילות חברתית ללא מטרות רווח בשילוב ארגוני מגזר שלישי.

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

כנס "סביבה 2050"
מיקום: מלון הילטון, תל אביב

16:30 09:00  סיום: 28/12/2015 התחלה: 30/01/2018

כנס מוביל בתחום איכות הסביבה בישראל שבא לחזק את השיח העסקי והציבורי
בתחום.

בין באי הכנס – אנשי מפתח בתעשייה, נציגי משרדי ממשלה בכירים, נציגי עמותות
סביבתיות, אנשי אקדמיה ואזרחים שהנושא הסביבתי חשוב להם. הכנס מאפשר

דיאלוג חשוב בין הגורמים השונים ומייצר דיון בנושאים המרכזיים שנמצאים כיום על
הפרק בתחומי איכות הסביבה.

במהלך הכנס יעלו דילמות ואתגרים שונים העומדים בפני המגזר
התעשייתיעסקיפיננסי, כמו גם חידושים צפויים בתחום הסביבתי.

הכנס הינו זירה פורה לשיח בין המגזר העסקי, הכלכלי, התעשייתי, הרגולטורים
ונציגי הארגונים הירוקים.

קרא/י עוד

חדשות מהעולם
היכל הכדורסל של סקרמנטו קינגס מהנ.ב.א. זכה בפרס הקיימות היוקרתי של
ארגון Green Project Management כאשר נבחר כאצטדיון הספורט הירוק

והטכנולוגי המתקדם ביותר בעולם לשנת 2017

רשימה ירוקה מאוד

ניוזלטר  ינואר 2018

שלום [[שם פרטי]].
שוב אנו נפגשים, והפעם בעזרת הידיעון המתחדש שלנו.

בחודש החולף הוועד המנהל החדש, מלא המוטיבציה, החל להיות מעורב בעשייה ולהתגייס לקידום תכנית העבודה
השנתית. המשכנו בפיתוח כלי העבודה שלנו, כארגון תשתית, מול הארגונים. קיימנו את הכנס הארצי והמסכם

(לסבב א') של שק"ת  שותפות קהילה בתכנון. עסקנו בותמ"ל יחד עם קואליציית משמר התכנון. השתלבנו בהכנות
לקראת מצעד האקלים 2018. ושמחנו לכבוד הגעתו של החורף.

אבל מטרת הידיעון הזה היא פחות לספר על מעללי "חיים וסביבה" ויותר לשתף מהנעשה בארץ ובעולם, לעורר
השראה ולספר את הסיפור של התנועה הסביבתית בארץ. בשביל זה, אנחנו מזמינים את כולכם להצטרף לצוות

הכותבים, לשלוח לנו מידע על אירועים, פעילויות, יוזמות מעניינות, ציטוטים ועוד. מה שלא יפורסם פה בוודאי יעלה
בעמוד הפייסבוק שלנו. תודה רבה!

סוף שבוע חורפי וחמים לכולם!

צוות חיים וסביבה

קול קורא למינוי נציגים במוסדות התכנון מטעם הארגונים הסביבתיים

ארגון חיים וסביבה מבקש למנות נציגים נוספים שישמשו כממלאי מקום בוועדות התכנון והבנייה המחוזיים  חיפה,
ת"א, ירושלים, דרום, ובוועדה הארצית לקרקע חקלאית ולשטחים פתוחים (ולקחש"פ). 

planning@sviva.net  ניתן להגיש מועמדות עד ה15.2  פרטים נוספים בקובץ המצורף במייל

קול קורא לתמיכה במחקרים בתחום האגרואקולוגיה

תכנית נקודת ח"ן תומכת במחקרים ובמיזמים יישומיים לקידום פרקטיקות חקלאיות משמרות סביבה בישראל
(אגרואקולוגיה), תוך יצירת גוף ידע משמעותי וגיבוש קהילה מקצועית ומעורבת בתחום.

כחלק מהפעילות, יצא קול קורא חדש לשנת 2018 למחקרים ומיזמים שייתמכו בידי נקודת ח"ן.
לפרטים נוספים והגשת הצעה  לחצו כאן 

קצת השראה לסיום

"...ללא ספק, שני הכוחות המניעים העיקריים אשר הביאו לחריגתנו המסוכנת מעבר לכושר הנשיאה
הביולוגי, הפיזי והחברתיכלכלי של כדור הארץ, הם הגידול המואץ של האוכלוסייה ושל

צריכתה. כיון שכוחות אלה הם בעלי שורשים תרבותיים עמוקים, המשבר הסביבתי הנוכחי לא
יוכל להיפתר בעזרת אמצעים טכנולוגיים, פוליטיים וכלכלים גרידא, וכדי להתמודד

בהצלחה עם האתגרים העצומים דרושה מהפכה סביבתית ותרבותית מרחיקת לכת."
פרופ' זאב נאוה    

הרשמה לקבלת ניוזלטר "חיים וסביבה"

  

רוצים/ות להיות מעורבים/ות בתכנים ובעיצוב של הניוזלטר?
מוזמנים/ות לשלוח לנו מידע על אירועים, פעילויות, יוזמות מעניינות, ציטוטים מעוררי השראה וכל מה שראה לכם

לנכון... 
מוזמנים/ות להצטרף לצוות המדיה שלנו 

לחצו כאן להצטרפות

להתראות בחודש הבא...

https://docs.google.com/document/d/1VRP9HhfbFPGbjoamzZd_uNPqA8Sf4KkP7jW4XOpDokc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1VRP9HhfbFPGbjoamzZd_uNPqA8Sf4KkP7jW4XOpDokc/edit?usp=sharing
http://www.nekudat-hen.org.il/submissions/
https://maps.google.com/maps?q=אוניברסיטת+תל-אביב+-+ספרית+מדעי+החברה&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://maps.google.com/maps?q=אוניברסיטת+תל-אביב+-+ספרית+מדעי+החברה&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://www.facebook.com/events/157285674904492/
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=מקדמים+אנרגיה+מתחדשת+-+כנס+פעילים+ארצי+&dates=20180126T100000/20180126T123000&details=%0A++%3Cspan+style%3D%22font-weight%3A+normal%3B%22%3Eהגיע+הזמן+לחזק+אחד+את+השני+ולפעול+יחד%2C+כי+כל+המאבקים+שפועלים+למען+סביבה+נקייה+וצודקת+יותר+מתנקזים+למאבק+אחד-+%3C%2Fspan%3E%0A++%3Cstrong%3E*קריאה+ציבורית+למען+אנרגיה+מתחדשת*%3C%2Fstrong%3E%0A++%3Cbr+%2F%3Eבכנס+-+סקירה+על+משק+החשמל+והאנרגיה+המתחדשת+בארץ+ובעולם+מפי+חברת+הכנסת+יעל+כהן+פארן%2C%26%23160%3Bדיון+כיצד+מיצרים+קול+משותף+חזק+לשינוי+מדיניות.+צילום+קבוצתי+אנרגטי+למען+המשך+המאבק+המשותף+(אפשר+להביא+מיצגים)&location=אוניברסיטת+תל-אביב+-+ספרית+מדעי+החברה
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=מקדמים+אנרגיה+מתחדשת+-+כנס+פעילים+ארצי+&DUR=0230&DESC=%0A++%3Cspan+style%3D%22font-weight%3A+normal%3B%22%3Eהגיע+הזמן+לחזק+אחד+את+השני+ולפעול+יחד%2C+כי+כל+המאבקים+שפועלים+למען+סביבה+נקייה+וצודקת+יותר+מתנקזים+למאבק+אחד-+%3C%2Fspan%3E%0A++%3Cstrong%3E*קריאה+ציבורית+למען+אנרגיה+מתחדשת*%3C%2Fstrong%3E%0A++%3Cbr+%2F%3Eבכנס+-+סקירה+על+משק+החשמל+והאנרגיה+המתחדשת+בארץ+ובעולם+מפי+חברת+הכנסת+יעל+כהן+פארן%2C%26%23160%3Bדיון+כיצד+מיצרים+קול+משותף+חזק+לשינוי+מדיניות.+צילום+קבוצתי+אנרגטי+למען+המשך+המאבק+המשותף+(אפשר+להביא+מיצגים)&in_loc=אוניברסיטת+תל-אביב+-+ספרית+מדעי+החברה&st=20180126T100000
http://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=CIGkYMMKk7NFSUxsbE4slO356VonG1fdZtghDJ3QOGKbYgYvFCygUQKAIIYvvhLrV5m7yZ3DnwU4bVqarD81IwpuSyC4HvLVAZGyXleoMgQhEfvQbGdwfe8EWvyxkYmBCEuilJwrnEdeOf0nDcOvZO8hWUWmwcO2H1n3rP3zbrFJbzXh0zQZcmMcoU2iEWP3q6S0ToSmVywoXhvufuoBbCpWYo12Q33lB%2Bz4tfoX8rNWt%2BHuN9JdgyOne9uva8OkFrbUOg7m3bcRm3z1JBx%2B%2F0tmhwcrS%2Fz%2BG4U4LpsW3hDA3aBeWBkPjVt7WaRL7wVOVeIL1zAe6BddW8O8gMVBanWnubFQzAIKtMGO1aPURQchHfFhUO5ZZpr%2FGQ9qLf0lC9vjZy%2BxmYN2tvAIIW5gKuQYLZz9Wa2gJni7c%2B%2B%2FPSbmw9rMZBvvsTQQcVIAdaqF8VjZq58oXxgIkx0Ey9w%2BmzsxNeWSx%2BBfxUnKCf0%2F2GxXz1OnFdrN6lb8%2BpppqaZToc7lc1qCB0kEQFuESoBLwmWJSWy37qMRmnOSF1gFIltpij7VexZAnPbh9gMMVwHHT1Bi4AM7mXxa9GU74%2B1DPpOAEfjcf0pmgeTbz6ybzKZNB2SoXB9fiNoSooN8xWkfekj%2FeuFeXQyLWJbAWEA%2BiXpIfskThy7e4qNyds4nR5D0ijFskQGQkO4HzuSKtlNgUi8RICHSi5LrdMieCAZNtfethUzWMJN8Q5ynoWzWNBwo%3D
https://www.facebook.com/events/157285674904492/
http://www.dizf.de/english/alumni/alumni-meetings/index.html
http://www.dizf.de/ivrit/start/index.html
http://www.dizf.de/english/alumni/alumni-meetings/index.html
http://www.dizf.de/english/alumni/alumni-meetings/index.html
https://maps.google.com/maps?q=מלון+הילטון%2C+תל+אביב&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://maps.google.com/maps?q=מלון+הילטון%2C+תל+אביב&ie=UTF8&z=14&hl=he
http://sviva2050.co.il/
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=כנס+%22סביבה+2050%22&dates=20180130T090000/20151228T163000&details=כנס+מוביל+בתחום+איכות+הסביבה+בישראל+שבא+לחזק+את+השיח+העסקי+והציבורי+בתחום.%3Cbr+%2F%3Eבין+באי+הכנס+%26%238211%3B+אנשי+מפתח+בתעשייה%2C+נציגי+משרדי+ממשלה+בכירים%2C+נציגי+עמותות+סביבתיות%2C+אנשי+אקדמיה+ואזרחים+שהנושא+הסביבתי+חשוב+להם.+הכנס+מאפשר+דיאלוג+חשוב+בין+הגורמים+השונים+ומייצר+דיון+בנושאים+המרכזיים+שנמצאים+כיום+על+הפרק+בתחומי+איכות+הסביבה.%3Cbr+%2F%3Eבמהלך+הכנס+יעלו+דילמות+ואתגרים+שונים+העומדים+בפני+המגזר+התעשייתי-עסקי-פיננסי%2C+כמו+גם+חידושים+צפויים+בתחום+הסביבתי.%3Cbr+%2F%3Eהכנס+הינו+זירה+פורה+לשיח+בין+המגזר+העסקי%2C+הכלכלי%2C+התעשייתי%2C+הרגולטורים+ונציגי+הארגונים+הירוקים.&location=מלון+הילטון%2C+תל+אביב
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http://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=ChRUV4BS576llhibcGlCYsO%2FaIck%2BctN700t%2Bh0WNYeTh46GlaTyo06IE2x1qoOMTERXTonuYoIPJHslh%2B0xIBZekc7yEQ19wszVHLIrvs0%2FzjX24tW47%2BaPfzm0I3kaYEK8sbdpvYjOt3Ut15PwITo%2B7zMCzOmJOMyWJkpCHhg8UC18aX70Q0ro0WQAb8cKb5dpkm7kXsw6cX4RzfKMY1k5K7k8RRgpvBNVseUXGHVIYuX7vysDR7DNKgGTHmbN0Y%2FrPnn6Rga9PMPrNkPvhfC72CDHWv5eAl3XZjl6rxH9OHss3d%2FYc1yzPxaOzNs%2FxLfIJr9qxJFuXRS8KgyeRzo%2FGE4PoIv0Dc0ZsFh7y9SyrFhP4nxUhFUbq5bRbJoIxhvXLdrT1IuM%2FK1Tv5eDUj1AnUi%2F9GyqzLJCv2zH1Xmf%2BrOA5r1I5ja86k1dmmiBJKlRfPNMQzz9HpuhTuL3VQLA75jmES%2BoBwfNQDhN9FEo7DzeWV0TaV1BqUf73XEI6gO0%2FXf%2FANguldGzFxQqdF0JFAPMwuivvhFuLvxiMT%2BoCcdR%2B3DrNwbBny5MI1FdhUzwpIGr4n5TphrlnkwId%2FN60g1I5KuxSCoc8e%2BkX1sQ4Dh1S75EYK5%2B4QuEHnegjblGligwsAuOU3XHc%2BSQPP6G1TxHWZr4jRcNoBgmM2bulf3GlPsdwbW5SOe41XgsAPCuUY0HjJSYgPmHsXwzZuk9Uml7Yov3sWtwAOnKG77WUVwZqYY5YsNM7AUdGYShk7SuWYuYe4EfaJPeAWHAFkQ%3D%3D
http://sviva2050.co.il/
http://www.davar1.co.il/103440/
http://www.davar1.co.il/103440/


לסיכום
המפגשים
המחוזיים

שותפות קהילה בתכנון  שק"ת
במהלך נוב'דצמ' האחרונים, התקיימה סדרת המפגשים הראשונה של שק"ת. 5
מפגשים מחוזיים שבהם המשתתפים פגשו בעבודת הנציגים של "חיים וסביבה"

בוועדות התכנון המחוזיות ועוד כנס ארצי שהיה ממוקד בוועדות הארציות והנציגים
שלנו שם.   

מעבר להעמקת ההכרות עם הנציגים ועם עבודת וועדות התכנון, חשבנו יחד עם
המשתתפים על דרכים לשפר את עבודת הייצוג וחיזוק התקשורת בין הנציגים

לשטח. נאמרו הרבה דברי טעם (שאותם תוכלו לראות בסיכום שבקישור) ובימים
אלה אנחנו מתחילים להטמיע רעיונות רבים ולהיערך לסבב המפגשים הבאים

שיתקיים באביב. 

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

מקדמים אנרגיה מתחדשת  כנס פעילים ארצי
מיקום: אוניברסיטת תלאביב  ספרית מדעי החברה

12:30 10:00  סיום: 26/01/2018 התחלה: 26/01/2018

הגיע הזמן לחזק אחד את השני ולפעול יחד, כי כל המאבקים שפועלים למען
סביבה נקייה וצודקת יותר מתנקזים למאבק אחד *קריאה ציבורית למען אנרגיה

מתחדשת*
בכנס  סקירה על משק החשמל והאנרגיה המתחדשת בארץ ובעולם מפי חברת
הכנסת יעל כהן פארן, דיון כיצד מיצרים קול משותף חזק לשינוי מדיניות. צילום

קבוצתי אנרגטי למען המשך המאבק המשותף (אפשר להביא מיצגים)

קרא עוד

קול קורא להשתתפות בכנס לקידום ארגוני מגזר שלישי
גרמניהישראל

קרן "פורום העתיד גרמניהישראל" מזמינה את נציגי המגזר השלישי, החברה
האזרחית, יחידים או ארגונים שמעוניינים לקדם פרוייקטים משותפים, מגרמניה

ומישראל, להגיש מועמדות לכנס שיתקיים בישראל בחודש מאי 2018.
מטרת הכנס לחבר בין ארגונים ויחידים, ללמוד יחד וליזום שיתופי פעולה מעניינים
ומעשירים בתחומים שונים: סביבה, קיימות, חינוך, דיגיטליזציה, אמנות, דמוקרטיה,

חברה ועוד.
הדגש בארוע הקרוב הוא ליצור שיתופי פעולה בין ארגוני חברה אזרחית, עמותות

אך הוא פתוח גם לגופים עיסקיים שמעוניינים לקדם וארגונים ללא כוונת רווח,
פעילות חברתית ללא מטרות רווח בשילוב ארגוני מגזר שלישי.

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

כנס "סביבה 2050"
מיקום: מלון הילטון, תל אביב

16:30 09:00  סיום: 28/12/2015 התחלה: 30/01/2018

כנס מוביל בתחום איכות הסביבה בישראל שבא לחזק את השיח העסקי והציבורי
בתחום.

בין באי הכנס – אנשי מפתח בתעשייה, נציגי משרדי ממשלה בכירים, נציגי עמותות
סביבתיות, אנשי אקדמיה ואזרחים שהנושא הסביבתי חשוב להם. הכנס מאפשר

דיאלוג חשוב בין הגורמים השונים ומייצר דיון בנושאים המרכזיים שנמצאים כיום על
הפרק בתחומי איכות הסביבה.

במהלך הכנס יעלו דילמות ואתגרים שונים העומדים בפני המגזר
התעשייתיעסקיפיננסי, כמו גם חידושים צפויים בתחום הסביבתי.

הכנס הינו זירה פורה לשיח בין המגזר העסקי, הכלכלי, התעשייתי, הרגולטורים
ונציגי הארגונים הירוקים.

קרא/י עוד

חדשות מהעולם
היכל הכדורסל של סקרמנטו קינגס מהנ.ב.א. זכה בפרס הקיימות היוקרתי של
ארגון Green Project Management כאשר נבחר כאצטדיון הספורט הירוק

והטכנולוגי המתקדם ביותר בעולם לשנת 2017

רשימה ירוקה מאוד

ניוזלטר  ינואר 2018

שלום [[שם פרטי]].
שוב אנו נפגשים, והפעם בעזרת הידיעון המתחדש שלנו.

בחודש החולף הוועד המנהל החדש, מלא המוטיבציה, החל להיות מעורב בעשייה ולהתגייס לקידום תכנית העבודה
השנתית. המשכנו בפיתוח כלי העבודה שלנו, כארגון תשתית, מול הארגונים. קיימנו את הכנס הארצי והמסכם

(לסבב א') של שק"ת  שותפות קהילה בתכנון. עסקנו בותמ"ל יחד עם קואליציית משמר התכנון. השתלבנו בהכנות
לקראת מצעד האקלים 2018. ושמחנו לכבוד הגעתו של החורף.

אבל מטרת הידיעון הזה היא פחות לספר על מעללי "חיים וסביבה" ויותר לשתף מהנעשה בארץ ובעולם, לעורר
השראה ולספר את הסיפור של התנועה הסביבתית בארץ. בשביל זה, אנחנו מזמינים את כולכם להצטרף לצוות

הכותבים, לשלוח לנו מידע על אירועים, פעילויות, יוזמות מעניינות, ציטוטים ועוד. מה שלא יפורסם פה בוודאי יעלה
בעמוד הפייסבוק שלנו. תודה רבה!

סוף שבוע חורפי וחמים לכולם!

צוות חיים וסביבה

קול קורא למינוי נציגים במוסדות התכנון מטעם הארגונים הסביבתיים

ארגון חיים וסביבה מבקש למנות נציגים נוספים שישמשו כממלאי מקום בוועדות התכנון והבנייה המחוזיים  חיפה,
ת"א, ירושלים, דרום, ובוועדה הארצית לקרקע חקלאית ולשטחים פתוחים (ולקחש"פ). 

planning@sviva.net  ניתן להגיש מועמדות עד ה15.2  פרטים נוספים בקובץ המצורף במייל

קול קורא לתמיכה במחקרים בתחום האגרואקולוגיה

תכנית נקודת ח"ן תומכת במחקרים ובמיזמים יישומיים לקידום פרקטיקות חקלאיות משמרות סביבה בישראל
(אגרואקולוגיה), תוך יצירת גוף ידע משמעותי וגיבוש קהילה מקצועית ומעורבת בתחום.

כחלק מהפעילות, יצא קול קורא חדש לשנת 2018 למחקרים ומיזמים שייתמכו בידי נקודת ח"ן.
לפרטים נוספים והגשת הצעה  לחצו כאן 

קצת השראה לסיום

"...ללא ספק, שני הכוחות המניעים העיקריים אשר הביאו לחריגתנו המסוכנת מעבר לכושר הנשיאה
הביולוגי, הפיזי והחברתיכלכלי של כדור הארץ, הם הגידול המואץ של האוכלוסייה ושל

צריכתה. כיון שכוחות אלה הם בעלי שורשים תרבותיים עמוקים, המשבר הסביבתי הנוכחי לא
יוכל להיפתר בעזרת אמצעים טכנולוגיים, פוליטיים וכלכלים גרידא, וכדי להתמודד

בהצלחה עם האתגרים העצומים דרושה מהפכה סביבתית ותרבותית מרחיקת לכת."
פרופ' זאב נאוה    

הרשמה לקבלת ניוזלטר "חיים וסביבה"

  

רוצים/ות להיות מעורבים/ות בתכנים ובעיצוב של הניוזלטר?
מוזמנים/ות לשלוח לנו מידע על אירועים, פעילויות, יוזמות מעניינות, ציטוטים מעוררי השראה וכל מה שראה לכם

לנכון... 
מוזמנים/ות להצטרף לצוות המדיה שלנו 

לחצו כאן להצטרפות

להתראות בחודש הבא...

http://www.davar1.co.il/103440/
http://www.davar1.co.il/103440/
http://www.davar1.co.il/103440/
https://lp.vp4.me/8d7n
https://www.facebook.com/Life-Environment-חיים-וסביבה-115286055016/
https://goo.gl/forms/ObRjQt9VHeKwCAt02
https://goo.gl/forms/ObRjQt9VHeKwCAt02

