
We Love The Earth
ברחבי העולם, הידוענים ("הסלבס") מתחילים להבין שהאמירות שלהם

יכולות להשפיע ולייצר לחץ ציבורי על מנהיגי העולם לקבל החלטות
הלוקחות בחשבון את הדורות הבאים. הראפר ליל דיקי גייס עוד מספר

חברים מפורסמים ויצא ביוזמה המתוארת באתר
   /https://welovetheearth.org 

לצפייה

Don't Watch the News  Be the News
מחנות אקלים מתקיימים ברחבי העולם מאז 2006 ומשלבים בתוכן הכשרה
לפעילים סביבתיים ופעולה ישירה הקוראת לממשלות לבצע פעולות מיידיות
להפסקת התחממות כדור הארץ (בארץ התקיים מחנה אקלים ב2012).

הקליפ מסקר פעולה ישירה שהתקיימה בקיץ האחרון במחנה אקלים
המתקיים כבר 7 שנים בגרמניה בקריאה להפסקת כריית הפחם והשימוש

בדלקים הפוסיליים.  

לצפייה

לקריאה נוספת

זירת הטרור הולכת ומתחממת
השילוב בין גורמים דתיים וגיאופוליטיים שונים להשפעות שינוי האקלים באסיה
ובאפריקה סייעו לארגוני טרור אסלאמיים להגביר את כוחם באזורים חלשים.
במצב הנוכחי, מי שרוצה לבלום את תנועת הג'יהאד העולמית חייב לקחת

בחשבון גם את התפקיד שמשחקים התנאים הסביבתיים. כתבה מעניינת באתר
זווית מאת גדעון בכר ופרופ' שאול משעל. 

לקריאה נוספת

צמח פולש? לא אצלי בגינה
בשנים האחרונות הולכת וגוברת התפשטותם של מינים פולשים מזיקים בארץ.
תו ירוק למשתלות, שהשיק באחרונה המשרד להגנת הסביבה בשיתוף מכון

התקנים, מנסה לעקור את הבעיה מהשורש. סיקור הנוגע להשפעת המשתלות
על הסביבה בישראל.

קרא/י עוד

Kayak4all  קיאק פור אול
עמותה הפועלת במשך השנים להגברת המודעות לשמירה על ערכי

הסביבה הימית (הים והחוף).
מאז 2005, חותרי המועדון  נכים ובריאים, נשים וגברים, ילדים

ומבוגרים חותרים ומקיימים פעילות שוטפת בנושא המשלבת תלמידים,
סטודנטים, צוערים, רשויות, ארגונים ואזרחים מן הישוב המבקשים
להגביר את המודעות הציבורית למחדלים הקשורים בזיהום הים ע"י

גופים ורשויות.
שיאה של הפעילות השנתית מתרכז בשבוע "חותרים לים נקי" הקורא
לציבור להירתם למאמצים לשמור על הסביבה הימית נקייה ולשמור על

החוף והים כעל ערכי טבע בעלי חשיבות עליונה.

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

למידע נוסף

הזמנה ליזום  שותפות קהילה בתכנון
בשנה וחצי האחרונה השקענו רבות על מנת לחזק את הייצוג של הארגונים

הסביבתיים בוועדות התכנון והבנייה. מפגשי שק"ת מחוזיים, נגישות מידע דרך
האתר החדש, כנס "משפיעים", מפגשי ארגונים עם וועדות התכנון, הזרמת

מידע מהנציגים ועוד.  

בכל וועדה לתכנון ולבנייה מחוזית וארצית, ישנו נציג בעל זכות הצבעה מטעם
ארגוני הסביבה ובמידה ואתם מעוניינים לקבל עדכונים חשובים הנוגעים למחוז

בו אתם מתגוררים  ניתן להירשם כאן
לאחרונה התחלנו בהזרמת מידע מוועדות תכנון בהן הוגדרו נציגי ציבור (על
תקן משקיפים) כגון  מ.א. גלבוע, באר שבע, חיפה ורמת גן  ניתן להירשם

לקבלת עדכונים מוועדות אלו.

מעוניינים לקיים אצלכם מפגש, כנס או הכשרה במסגרת שותפות קהילה
(ניר)  planning@sviva.net  בתכנון (שק"ת)  צרו איתנו קשר

לפרטים נוספים

קול קורא למיזמים אסטרטגיים של שיתוף
פעולה חוצה גבולות באגן הים התיכון

האיחוד האירופי פרסם קול קורא למיזמים אסטרטגיים של שיתוף פעולה
חוצה גבולות באגן הים התיכון. הקול הקורא מיועד למיזמים בעלות של עד
3.52.5 מיליון אירו, מתוכם עד 90% במימון הנציבות האירופית, ויכולים
להשתתף בו גופים ישראלים (גופי ממשלה, גופים מוניציפליים, ארגונים
אקדמיים, עמותות, חברות מסחריות וכיו"ב). מועד אחרון להגשה 

3/7/2019

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

Film screening and discussion: Welcome
to Sodom

מיקום: מכון גתה תל אביב, בית אסיה, רחוב ויצמן 4 תל אביב.
21:00 19:00  סיום: 29/04/2019 התחלה: 29/04/2019

ארגון חיים וסביבה, מכון גתה ישראל ופורום התרבות האוסטרי מזמינים
.Welcome to Sodom אתכם להקרנת בכורה של הסרט

לפני הסרט יתקיים דיון קצר בהנחיית נטע אחיטוב (עיתון הארץ).
כניסה חופשית!

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

אירוע מיוחד לכבוד יום כדוה"א
מיקום: מרכז מוזה חוף הכרמל

22:00 19:00  סיום: 02/05/2019 התחלה: 02/05/2019

לכבוד יום כדור הארץ הבינלאומי 2019 – פעולה ירוקה מזמינה אתכם
לחגוג בירוק! מתגייסים להמשך המאבק באסדה, למען אנרגיה מתחדשת,

למאבק בזיהום ים ולמען שמורות טבע ימיות.

לפרטים נוספים

יום הפרמקלצ'ר הבינלאומי 2019
יום הפרמקלצ’ר הבינלאומי מתרחש כל שנה ביום ראשון (Sunday) הראשון של מאי

במתואם עם תנועת הפרמקלצ’ר העולמית. במהלך יום זה מתרחשות סדנאות ופעילויות
(פרמבליצים) בכל רחבי העולם (והארץ) אשר פתוחים לקהל הרחב וכך נוצרת פעימה

עולמית של עשיה ומודעות בתחומי הפרמקלצ’ר המגוונים.

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

כנס חדשנות בעסקים, תשתיות וטבע
מיקום: מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט בתל אביב

16:30 08:30  סיום: 30/05/2019 התחלה: 30/05/2019

הכנס בא לקדם את מזעור טביעת הרגל האקולוגית של המגזר העסקי
וחברות התשתית, וקידום תרומות חיוביות של חברות לטובת המגוון

הביולוגי הייחודי של הארץ, תוך פיתוח ואימוץ הנחיות אקולוגיות, התייעלות
וחדשנות.

בכנס יציגו חברות מובילות במשק את פעילותן להטמעה של שיקולים
אקולוגיים בפעילות, ויערכו פאנלים בהשתתפות בכירים בממשלה, במגזר

העסקי ובגופים הירוקים.

לפרטים נוספים

InnovaCity סדנת
* הטכניון  מכון טכנולוגי לישראל ועיריית תל אביביפו שמחים להזמין לסדנה אשר

תעסוק בפיתוח פתרונות לשני אתגרים בתחום הניידות במרחב העירוני: ניטור
והקטנת החיכוך בין אמצעי תחבורה שונים + ניהול בר קיימא של אזורי לוגיסטיקה

בעיר והתמקדות באתגר הקילומטר האחרון.

הסדנה תתקיים ב2930 באפריל 2019 במרכז פיסגה ברחוב יגאל אלון 30, תל
אביביפו.

רשימה ירוקה מאוד

ניוזלטר  מאי 2019

"עולמנו נסדק. ברגעים אלה יש לנו ברירה ברורה ביותר: האם להמשיך לקבור את תחושתנו שמשהו לקוי
מיסודו בעולם שאנו יוצרים, ובכך להמשיך לחיות תוך הכחשת האני האמיתי שלנו; הכחשה פנימית

שמעוררת פחד כה מוכר לנו, עד שאנו מתקשים להכיר בו? או האם אנו בוחרים דרך אחרת; האם אנו
בוחרים להתקדם לתוך מעגל של תקווה?"

תקווה אפשרית / פרנסס מור לאפה ואנה לאפה

פסח, חג האביב, הביא איתו השנה תזכורת אחרונה לחורף שופע הגשמים שהיה לנו השנה. בין אם זה היה ניסיון
להזכיר לנו את משבר האקלים ובין אם זה היה אתנחתא קלה משנות הבצורת שפקדו אותנו בשנים האחרונות 

ימים יגידו...

אנחנו חוזרים מהחג, אחרי תקופה של התלכדות וצמיחה בתנועה הסביבתית, עם כוחות מחודשים וכוונה לעשייה
מחודשת ורבה  כנס משפיעים 2019, יום הסביבה בכנסת, מפגשי ארגונים מחוזיים, הכשרות לוועדות איכות

הסביבה, וועידת האקלים הישראלית ועוד...

עד החורף הבא  מתוכננת לנו תקופה שופעת בעשייה!

קריאה מהנה 
צוות חיים וסביבה

מעורר השראה מהעולם

חומר למחשבה

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

לאינדקס הארגונים המלא

להצטרפות לקבוצת הפייסבוק  שותפות קהילה בתכנון

קולות קוראים

לקולות קוראים נוספים

אירועים קרובים  טעימה קטנה

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
או באתר האינטרנט. 

       

הרשמה לקבלת ניוזלטר "חיים וסביבה"

להתראות בחודש הבא...

https://www.facebook.com/events/301926817151273/
https://youtu.be/Qnw-hTYOYbk
https://welovetheearth.org/
https://youtu.be/Qnw-hTYOYbk
https://www.youtube.com/watch?v=TErwbCCf71w
https://www.youtube.com/watch?v=TErwbCCf71w
http://www.zavit.org.il/זירת-הטרור-הולכת-ומתחממת/
https://beactive.co.il/
http://www.zavit.org.il/זירת-הטרור-הולכת-ומתחממת/
http://www.zavit.org.il/זירת-הטרור-הולכת-ומתחממת/
waze://?q=מכון גתה תל אביב, בית אסיה, רחוב ויצמן 4 תל אביב.
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=Film+screening+and+discussion%3A+Welcome+to+Sodom&dates=20190429T190000/20190429T210000&details=ארגון+חיים+וסביבה%2C+מכון+גתה+ישראל+ופורום+התרבות+האוסטרי+מזמינים+אתכם+להקרנת+בכורה+של+הסרט+Welcome+to+Sodom.%3Cbr+%2F%3Eלפני+הסרט+יתקיים+דיון+קצר+בהנחיית+נטע+אחיטוב+(עיתון+הארץ).%3Cbr+%2F%3Eכניסה+חופשית!+&location=מכון+גתה+תל+אביב%2C+בית+אסיה%2C+רחוב+ויצמן+4+תל+אביב.
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=Film+screening+and+discussion%3A+Welcome+to+Sodom&DUR=0200&DESC=ארגון+חיים+וסביבה%2C+מכון+גתה+ישראל+ופורום+התרבות+האוסטרי+מזמינים+אתכם+להקרנת+בכורה+של+הסרט+Welcome+to+Sodom.%3Cbr+%2F%3Eלפני+הסרט+יתקיים+דיון+קצר+בהנחיית+נטע+אחיטוב+(עיתון+הארץ).%3Cbr+%2F%3Eכניסה+חופשית!+&in_loc=מכון+גתה+תל+אביב%2C+בית+אסיה%2C+רחוב+ויצמן+4+תל+אביב.&st=20190429T190000
http://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=CppZdqjSrwhBatLQb%2FPn%2FDMNIAPV5PDK8lYxBVzAPeZkfcAG0Xcdspk6qbdzIsr69yb4JpNfOiJyJ6S08vqfrVNDF%2F63y6RjeL35xAGYauXPfGZ3ov%2B%2B7o1%2BJBBgLMHGP8LC25gAC9rEVqvjWFn45kjxQwwikvtubx3f%2FvsiDvrFk4ac7oFs4ezT7Wv5K%2F9kR7f7Pz47yv4B0QEci5heL7PnOoKPZ%2F2LLf6eYTObQ7T11lgYVDo9qEBJtddFUAF8TUb1RrbIVBmlpjQPImAmmL5TcKLzEgngolfQ%2FNAeiYAdBVJ0i1MqziGrJRituCkagfIm%2BgJOMcp%2FyekX71Y4T4uOZcUcse0g08ivo4%2Bx9byA3K6synQdeE7odlWhl4gDdFgjuCjX8gKmBIH1YxYvVMD7oVbQvqO4Wbcg%2Fq1nH7uwo0St5FA8G3OFEO95bKRQS9gZqJV0A%2F0Oh9liuQLmsTAgefCfIZlzcJoi%2BLOoGTnFsahrbLxjxiA%3D%3D
waze://?q=מרכז מוזה חוף הכרמל
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=אירוע+מיוחד+לכבוד+יום+כדוה%22א&dates=20190502T190000/20190502T220000&details=לכבוד+יום+כדור+הארץ+הבינלאומי+2019+%26%238211%3B+פעולה+ירוקה+מזמינה+אתכם+לחגוג+בירוק!+מתגייסים+להמשך+המאבק+באסדה%2C+למען+אנרגיה+מתחדשת%2C+למאבק+בזיהום+ים+ולמען+שמורות+טבע+ימיות.&location=מרכז+מוזה+חוף+הכרמל
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=אירוע+מיוחד+לכבוד+יום+כדוה%22א&DUR=0300&DESC=לכבוד+יום+כדור+הארץ+הבינלאומי+2019+%26%238211%3B+פעולה+ירוקה+מזמינה+אתכם+לחגוג+בירוק!+מתגייסים+להמשך+המאבק+באסדה%2C+למען+אנרגיה+מתחדשת%2C+למאבק+בזיהום+ים+ולמען+שמורות+טבע+ימיות.&in_loc=מרכז+מוזה+חוף+הכרמל&st=20190502T190000
http://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=C1Ux62EngG4HFKq0XeisMd4z29UKq8tEVGSm0QlLCU2cR04Y9J6eRL0MdqHpQZvuHM%2FecbAlK276q2%2FyWY2fyDRWopMie9jMbSxTljjgiztERRZlGWhUFQsMQvGwaNEAJwAURgi3e4IKMsm64zX5mpJz%2FKdQouVaTnvFRx5s%2B9%2B1zeMAcAl4zPCx3KwZX%2BS5ExYmGA9tdsabqVC3zLmxTSQtIHvrsjJzAWq5vn0QFBeaPzwenZzllpvsOWOIRa0Axh5PzDvd%2FKU6uEIyuRVaDwylWY5Iz%2BRVXUkL%2B2Odcwi8J5%2FQrIgDd0kutXu0djrinX1TsB9ByaIRzKez%2BxrrvUPlimd%2F7Ahz2VyRAVVD9040IX%2BZvwEKfFcq148rtO2rE4IuD9HhmpvqFG9xgEtOFNHylSInMkCKtZXLYf1i0ejY2q5xqFZnz8dok94BYcAWR
waze://?q=מוזיאון הטבע ע%22ש שטיינהרדט בתל אביב
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=כנס+חדשנות+בעסקים%2C+תשתיות+וטבע&dates=20190530T083000/20190530T163000&details=%0A++%3Cspan+style%3D%22font-weight%3A+normal%3B%22%3E%0A++++%3Cspan+style%3D%22font-weight%3A+normal%3B%22%3E%0A++++%3C%2Fspan%3E%0A++%3C%2Fspan%3Eהכנס+בא+לקדם+את+מזעור+טביעת+הרגל+האקולוגית+של+המגזר+העסקי+וחברות+התשתית%2C+וקידום+תרומות+חיוביות+של+חברות+לטובת+המגוון+הביולוגי+הייחודי+של+הארץ%2C+תוך+פיתוח+ואימוץ+הנחיות+אקולוגיות%2C+התייעלות+וחדשנות.%3Cbr+%2F%3Eבכנס+יציגו+חברות+מובילות+במשק+את+פעילותן+להטמעה+של+שיקולים+אקולוגיים+בפעילות%2C+ויערכו+פאנלים+בהשתתפות+בכירים+בממשלה%2C+במגזר+העסקי+ובגופים+הירוקים.&location=מוזיאון+הטבע+ע%22ש+שטיינהרדט+בתל+אביב
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=כנס+חדשנות+בעסקים%2C+תשתיות+וטבע&DUR=0800&DESC=%0A++%3Cspan+style%3D%22font-weight%3A+normal%3B%22%3E%0A++++%3Cspan+style%3D%22font-weight%3A+normal%3B%22%3E%0A++++%3C%2Fspan%3E%0A++%3C%2Fspan%3Eהכנס+בא+לקדם+את+מזעור+טביעת+הרגל+האקולוגית+של+המגזר+העסקי+וחברות+התשתית%2C+וקידום+תרומות+חיוביות+של+חברות+לטובת+המגוון+הביולוגי+הייחודי+של+הארץ%2C+תוך+פיתוח+ואימוץ+הנחיות+אקולוגיות%2C+התייעלות+וחדשנות.%3Cbr+%2F%3Eבכנס+יציגו+חברות+מובילות+במשק+את+פעילותן+להטמעה+של+שיקולים+אקולוגיים+בפעילות%2C+ויערכו+פאנלים+בהשתתפות+בכירים+בממשלה%2C+במגזר+העסקי+ובגופים+הירוקים.&in_loc=מוזיאון+הטבע+ע%22ש+שטיינהרדט+בתל+אביב&st=20190530T083000
http://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=CmsQlsRk0bLHXmCnaD4sRozYUP%2F%2FN4mPiXFAdm43yvFIrADh2VLWh36G%2B02SPrLRM2DxtV7%2BXaEWSqNbJc1WzLd%2BTPNi%2FiRr%2F%2Ba9RhgOyEB%2BLjDRqFMq7D339aw0eLWJBZHyLXPf8nrm3CC2xz6P7tcgkEEN%2BC31v6NNlDsmA6L9yziL1yFErqHVTLfTurgh%2BalGbsCL18bk8Fowgy%2B39qMrnamCDLOnEs2F0%2Bbj4UPbaInDuBJWL4XR7sIXl%2BYpklmT8tXqLwm8ewkKl0aUwXPYwC55oLa1T5hoYiPHSqE4Lmpzu7UrtJH2hyQqaNlX%2BD8rBRjhpnzGfadBOTduXzcxCA5HPDc%2Bpg8gfKXveAQYizLEGqsYJUMUa%2BPdU877alhWxrUYoRdE87CvfBaq%2BBa8MKC0yQB3p00HeIZMvy8%2FKxxpmnRLpGLm%2FGo%2F%2FXBmCzOQvg%2FlcgiJC%2BehANdWyM057nbAo459%2BoCpRDmB5nxGTk5YpGsOptFxcqcK0puOH4HWvPOev01LZ67lF1RyNaSaon%2Fo8NRerORzFCHBXdu1LqVTf1bQQG6tFVOSinZy07EP99nzg8MIppd%2FojJ5YoPMq1jC%2FxJYIkFanpLJZGE3H9xIERDUy5aaqnZv%2FwKr7iWGZCMvInPdb38AFIjDa%2BDetZSy6z57p%2B0HapAU0IrRHfF7s6ujsL7VnmpF3v5SL


We Love The Earth
ברחבי העולם, הידוענים ("הסלבס") מתחילים להבין שהאמירות שלהם

יכולות להשפיע ולייצר לחץ ציבורי על מנהיגי העולם לקבל החלטות
הלוקחות בחשבון את הדורות הבאים. הראפר ליל דיקי גייס עוד מספר

חברים מפורסמים ויצא ביוזמה המתוארת באתר
   /https://welovetheearth.org 

לצפייה

Don't Watch the News  Be the News
מחנות אקלים מתקיימים ברחבי העולם מאז 2006 ומשלבים בתוכן הכשרה
לפעילים סביבתיים ופעולה ישירה הקוראת לממשלות לבצע פעולות מיידיות
להפסקת התחממות כדור הארץ (בארץ התקיים מחנה אקלים ב2012).

הקליפ מסקר פעולה ישירה שהתקיימה בקיץ האחרון במחנה אקלים
המתקיים כבר 7 שנים בגרמניה בקריאה להפסקת כריית הפחם והשימוש

בדלקים הפוסיליים.  

לצפייה

לקריאה נוספת

זירת הטרור הולכת ומתחממת
השילוב בין גורמים דתיים וגיאופוליטיים שונים להשפעות שינוי האקלים באסיה
ובאפריקה סייעו לארגוני טרור אסלאמיים להגביר את כוחם באזורים חלשים.
במצב הנוכחי, מי שרוצה לבלום את תנועת הג'יהאד העולמית חייב לקחת

בחשבון גם את התפקיד שמשחקים התנאים הסביבתיים. כתבה מעניינת באתר
זווית מאת גדעון בכר ופרופ' שאול משעל. 

לקריאה נוספת

צמח פולש? לא אצלי בגינה
בשנים האחרונות הולכת וגוברת התפשטותם של מינים פולשים מזיקים בארץ.
תו ירוק למשתלות, שהשיק באחרונה המשרד להגנת הסביבה בשיתוף מכון

התקנים, מנסה לעקור את הבעיה מהשורש. סיקור הנוגע להשפעת המשתלות
על הסביבה בישראל.

קרא/י עוד

Kayak4all  קיאק פור אול
עמותה הפועלת במשך השנים להגברת המודעות לשמירה על ערכי

הסביבה הימית (הים והחוף).
מאז 2005, חותרי המועדון  נכים ובריאים, נשים וגברים, ילדים

ומבוגרים חותרים ומקיימים פעילות שוטפת בנושא המשלבת תלמידים,
סטודנטים, צוערים, רשויות, ארגונים ואזרחים מן הישוב המבקשים
להגביר את המודעות הציבורית למחדלים הקשורים בזיהום הים ע"י

גופים ורשויות.
שיאה של הפעילות השנתית מתרכז בשבוע "חותרים לים נקי" הקורא
לציבור להירתם למאמצים לשמור על הסביבה הימית נקייה ולשמור על

החוף והים כעל ערכי טבע בעלי חשיבות עליונה.

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

למידע נוסף

הזמנה ליזום  שותפות קהילה בתכנון
בשנה וחצי האחרונה השקענו רבות על מנת לחזק את הייצוג של הארגונים

הסביבתיים בוועדות התכנון והבנייה. מפגשי שק"ת מחוזיים, נגישות מידע דרך
האתר החדש, כנס "משפיעים", מפגשי ארגונים עם וועדות התכנון, הזרמת

מידע מהנציגים ועוד.  

בכל וועדה לתכנון ולבנייה מחוזית וארצית, ישנו נציג בעל זכות הצבעה מטעם
ארגוני הסביבה ובמידה ואתם מעוניינים לקבל עדכונים חשובים הנוגעים למחוז

בו אתם מתגוררים  ניתן להירשם כאן
לאחרונה התחלנו בהזרמת מידע מוועדות תכנון בהן הוגדרו נציגי ציבור (על
תקן משקיפים) כגון  מ.א. גלבוע, באר שבע, חיפה ורמת גן  ניתן להירשם

לקבלת עדכונים מוועדות אלו.

מעוניינים לקיים אצלכם מפגש, כנס או הכשרה במסגרת שותפות קהילה
(ניר)  planning@sviva.net  בתכנון (שק"ת)  צרו איתנו קשר

לפרטים נוספים

קול קורא למיזמים אסטרטגיים של שיתוף
פעולה חוצה גבולות באגן הים התיכון

האיחוד האירופי פרסם קול קורא למיזמים אסטרטגיים של שיתוף פעולה
חוצה גבולות באגן הים התיכון. הקול הקורא מיועד למיזמים בעלות של עד
3.52.5 מיליון אירו, מתוכם עד 90% במימון הנציבות האירופית, ויכולים
להשתתף בו גופים ישראלים (גופי ממשלה, גופים מוניציפליים, ארגונים
אקדמיים, עמותות, חברות מסחריות וכיו"ב). מועד אחרון להגשה 

3/7/2019

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

Film screening and discussion: Welcome
to Sodom

מיקום: מכון גתה תל אביב, בית אסיה, רחוב ויצמן 4 תל אביב.
21:00 19:00  סיום: 29/04/2019 התחלה: 29/04/2019

ארגון חיים וסביבה, מכון גתה ישראל ופורום התרבות האוסטרי מזמינים
.Welcome to Sodom אתכם להקרנת בכורה של הסרט

לפני הסרט יתקיים דיון קצר בהנחיית נטע אחיטוב (עיתון הארץ).
כניסה חופשית!

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

אירוע מיוחד לכבוד יום כדוה"א
מיקום: מרכז מוזה חוף הכרמל

22:00 19:00  סיום: 02/05/2019 התחלה: 02/05/2019

לכבוד יום כדור הארץ הבינלאומי 2019 – פעולה ירוקה מזמינה אתכם
לחגוג בירוק! מתגייסים להמשך המאבק באסדה, למען אנרגיה מתחדשת,

למאבק בזיהום ים ולמען שמורות טבע ימיות.

לפרטים נוספים

יום הפרמקלצ'ר הבינלאומי 2019
יום הפרמקלצ’ר הבינלאומי מתרחש כל שנה ביום ראשון (Sunday) הראשון של מאי

במתואם עם תנועת הפרמקלצ’ר העולמית. במהלך יום זה מתרחשות סדנאות ופעילויות
(פרמבליצים) בכל רחבי העולם (והארץ) אשר פתוחים לקהל הרחב וכך נוצרת פעימה

עולמית של עשיה ומודעות בתחומי הפרמקלצ’ר המגוונים.

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

כנס חדשנות בעסקים, תשתיות וטבע
מיקום: מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט בתל אביב

16:30 08:30  סיום: 30/05/2019 התחלה: 30/05/2019

הכנס בא לקדם את מזעור טביעת הרגל האקולוגית של המגזר העסקי
וחברות התשתית, וקידום תרומות חיוביות של חברות לטובת המגוון

הביולוגי הייחודי של הארץ, תוך פיתוח ואימוץ הנחיות אקולוגיות, התייעלות
וחדשנות.

בכנס יציגו חברות מובילות במשק את פעילותן להטמעה של שיקולים
אקולוגיים בפעילות, ויערכו פאנלים בהשתתפות בכירים בממשלה, במגזר

העסקי ובגופים הירוקים.

לפרטים נוספים

InnovaCity סדנת
* הטכניון  מכון טכנולוגי לישראל ועיריית תל אביביפו שמחים להזמין לסדנה אשר

תעסוק בפיתוח פתרונות לשני אתגרים בתחום הניידות במרחב העירוני: ניטור
והקטנת החיכוך בין אמצעי תחבורה שונים + ניהול בר קיימא של אזורי לוגיסטיקה

בעיר והתמקדות באתגר הקילומטר האחרון.

הסדנה תתקיים ב2930 באפריל 2019 במרכז פיסגה ברחוב יגאל אלון 30, תל
אביביפו.

רשימה ירוקה מאוד

ניוזלטר  מאי 2019

"עולמנו נסדק. ברגעים אלה יש לנו ברירה ברורה ביותר: האם להמשיך לקבור את תחושתנו שמשהו לקוי
מיסודו בעולם שאנו יוצרים, ובכך להמשיך לחיות תוך הכחשת האני האמיתי שלנו; הכחשה פנימית

שמעוררת פחד כה מוכר לנו, עד שאנו מתקשים להכיר בו? או האם אנו בוחרים דרך אחרת; האם אנו
בוחרים להתקדם לתוך מעגל של תקווה?"

תקווה אפשרית / פרנסס מור לאפה ואנה לאפה

פסח, חג האביב, הביא איתו השנה תזכורת אחרונה לחורף שופע הגשמים שהיה לנו השנה. בין אם זה היה ניסיון
להזכיר לנו את משבר האקלים ובין אם זה היה אתנחתא קלה משנות הבצורת שפקדו אותנו בשנים האחרונות 

ימים יגידו...

אנחנו חוזרים מהחג, אחרי תקופה של התלכדות וצמיחה בתנועה הסביבתית, עם כוחות מחודשים וכוונה לעשייה
מחודשת ורבה  כנס משפיעים 2019, יום הסביבה בכנסת, מפגשי ארגונים מחוזיים, הכשרות לוועדות איכות

הסביבה, וועידת האקלים הישראלית ועוד...

עד החורף הבא  מתוכננת לנו תקופה שופעת בעשייה!

קריאה מהנה 
צוות חיים וסביבה

מעורר השראה מהעולם

חומר למחשבה

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

לאינדקס הארגונים המלא

להצטרפות לקבוצת הפייסבוק  שותפות קהילה בתכנון

קולות קוראים

לקולות קוראים נוספים

אירועים קרובים  טעימה קטנה

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
או באתר האינטרנט. 

       

הרשמה לקבלת ניוזלטר "חיים וסביבה"

להתראות בחודש הבא...

https://beactive.co.il/
http://www.zavit.org.il/זירת-הטרור-הולכת-ומתחממת/
http://www.zavit.org.il/צמח-פולש-לא-אצלי-בגינה/
http://www.zavit.org.il/צמח-פולש-לא-אצלי-בגינה/
http://www.zavit.org.il/צמח-פולש-לא-אצלי-בגינה/
https://www.kayak4all.com/about
https://www.kayak4all.com/about
https://www.kayak4all.com/about
https://www.sviva.net/organization/
https://www.sviva.net/committee_cat/ועדות-תכנון/
https://lp.vp4.me/88ty
https://lp.vp4.me/jpby
https://lp.vp4.me/etod
https://lp.vp4.me/etx6
https://lp.vp4.me/jrod
mailto:planning@sviva.net
https://www.sviva.net/committee_cat/ועדות-תכנון/
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https://lp.vp4.me/jj5i


We Love The Earth
ברחבי העולם, הידוענים ("הסלבס") מתחילים להבין שהאמירות שלהם

יכולות להשפיע ולייצר לחץ ציבורי על מנהיגי העולם לקבל החלטות
הלוקחות בחשבון את הדורות הבאים. הראפר ליל דיקי גייס עוד מספר

חברים מפורסמים ויצא ביוזמה המתוארת באתר
   /https://welovetheearth.org 

לצפייה

Don't Watch the News  Be the News
מחנות אקלים מתקיימים ברחבי העולם מאז 2006 ומשלבים בתוכן הכשרה
לפעילים סביבתיים ופעולה ישירה הקוראת לממשלות לבצע פעולות מיידיות
להפסקת התחממות כדור הארץ (בארץ התקיים מחנה אקלים ב2012).

הקליפ מסקר פעולה ישירה שהתקיימה בקיץ האחרון במחנה אקלים
המתקיים כבר 7 שנים בגרמניה בקריאה להפסקת כריית הפחם והשימוש

בדלקים הפוסיליים.  

לצפייה

לקריאה נוספת

זירת הטרור הולכת ומתחממת
השילוב בין גורמים דתיים וגיאופוליטיים שונים להשפעות שינוי האקלים באסיה
ובאפריקה סייעו לארגוני טרור אסלאמיים להגביר את כוחם באזורים חלשים.
במצב הנוכחי, מי שרוצה לבלום את תנועת הג'יהאד העולמית חייב לקחת

בחשבון גם את התפקיד שמשחקים התנאים הסביבתיים. כתבה מעניינת באתר
זווית מאת גדעון בכר ופרופ' שאול משעל. 

לקריאה נוספת

צמח פולש? לא אצלי בגינה
בשנים האחרונות הולכת וגוברת התפשטותם של מינים פולשים מזיקים בארץ.
תו ירוק למשתלות, שהשיק באחרונה המשרד להגנת הסביבה בשיתוף מכון

התקנים, מנסה לעקור את הבעיה מהשורש. סיקור הנוגע להשפעת המשתלות
על הסביבה בישראל.

קרא/י עוד

Kayak4all  קיאק פור אול
עמותה הפועלת במשך השנים להגברת המודעות לשמירה על ערכי

הסביבה הימית (הים והחוף).
מאז 2005, חותרי המועדון  נכים ובריאים, נשים וגברים, ילדים

ומבוגרים חותרים ומקיימים פעילות שוטפת בנושא המשלבת תלמידים,
סטודנטים, צוערים, רשויות, ארגונים ואזרחים מן הישוב המבקשים
להגביר את המודעות הציבורית למחדלים הקשורים בזיהום הים ע"י

גופים ורשויות.
שיאה של הפעילות השנתית מתרכז בשבוע "חותרים לים נקי" הקורא
לציבור להירתם למאמצים לשמור על הסביבה הימית נקייה ולשמור על

החוף והים כעל ערכי טבע בעלי חשיבות עליונה.

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

למידע נוסף

הזמנה ליזום  שותפות קהילה בתכנון
בשנה וחצי האחרונה השקענו רבות על מנת לחזק את הייצוג של הארגונים

הסביבתיים בוועדות התכנון והבנייה. מפגשי שק"ת מחוזיים, נגישות מידע דרך
האתר החדש, כנס "משפיעים", מפגשי ארגונים עם וועדות התכנון, הזרמת

מידע מהנציגים ועוד.  

בכל וועדה לתכנון ולבנייה מחוזית וארצית, ישנו נציג בעל זכות הצבעה מטעם
ארגוני הסביבה ובמידה ואתם מעוניינים לקבל עדכונים חשובים הנוגעים למחוז

בו אתם מתגוררים  ניתן להירשם כאן
לאחרונה התחלנו בהזרמת מידע מוועדות תכנון בהן הוגדרו נציגי ציבור (על
תקן משקיפים) כגון  מ.א. גלבוע, באר שבע, חיפה ורמת גן  ניתן להירשם

לקבלת עדכונים מוועדות אלו.

מעוניינים לקיים אצלכם מפגש, כנס או הכשרה במסגרת שותפות קהילה
(ניר)  planning@sviva.net  בתכנון (שק"ת)  צרו איתנו קשר

לפרטים נוספים

קול קורא למיזמים אסטרטגיים של שיתוף
פעולה חוצה גבולות באגן הים התיכון

האיחוד האירופי פרסם קול קורא למיזמים אסטרטגיים של שיתוף פעולה
חוצה גבולות באגן הים התיכון. הקול הקורא מיועד למיזמים בעלות של עד
3.52.5 מיליון אירו, מתוכם עד 90% במימון הנציבות האירופית, ויכולים
להשתתף בו גופים ישראלים (גופי ממשלה, גופים מוניציפליים, ארגונים
אקדמיים, עמותות, חברות מסחריות וכיו"ב). מועד אחרון להגשה 

3/7/2019

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

Film screening and discussion: Welcome
to Sodom

מיקום: מכון גתה תל אביב, בית אסיה, רחוב ויצמן 4 תל אביב.
21:00 19:00  סיום: 29/04/2019 התחלה: 29/04/2019

ארגון חיים וסביבה, מכון גתה ישראל ופורום התרבות האוסטרי מזמינים
.Welcome to Sodom אתכם להקרנת בכורה של הסרט

לפני הסרט יתקיים דיון קצר בהנחיית נטע אחיטוב (עיתון הארץ).
כניסה חופשית!

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

אירוע מיוחד לכבוד יום כדוה"א
מיקום: מרכז מוזה חוף הכרמל

22:00 19:00  סיום: 02/05/2019 התחלה: 02/05/2019

לכבוד יום כדור הארץ הבינלאומי 2019 – פעולה ירוקה מזמינה אתכם
לחגוג בירוק! מתגייסים להמשך המאבק באסדה, למען אנרגיה מתחדשת,

למאבק בזיהום ים ולמען שמורות טבע ימיות.

לפרטים נוספים

יום הפרמקלצ'ר הבינלאומי 2019
יום הפרמקלצ’ר הבינלאומי מתרחש כל שנה ביום ראשון (Sunday) הראשון של מאי

במתואם עם תנועת הפרמקלצ’ר העולמית. במהלך יום זה מתרחשות סדנאות ופעילויות
(פרמבליצים) בכל רחבי העולם (והארץ) אשר פתוחים לקהל הרחב וכך נוצרת פעימה

עולמית של עשיה ומודעות בתחומי הפרמקלצ’ר המגוונים.

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

כנס חדשנות בעסקים, תשתיות וטבע
מיקום: מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט בתל אביב

16:30 08:30  סיום: 30/05/2019 התחלה: 30/05/2019

הכנס בא לקדם את מזעור טביעת הרגל האקולוגית של המגזר העסקי
וחברות התשתית, וקידום תרומות חיוביות של חברות לטובת המגוון

הביולוגי הייחודי של הארץ, תוך פיתוח ואימוץ הנחיות אקולוגיות, התייעלות
וחדשנות.

בכנס יציגו חברות מובילות במשק את פעילותן להטמעה של שיקולים
אקולוגיים בפעילות, ויערכו פאנלים בהשתתפות בכירים בממשלה, במגזר

העסקי ובגופים הירוקים.

לפרטים נוספים

InnovaCity סדנת
* הטכניון  מכון טכנולוגי לישראל ועיריית תל אביביפו שמחים להזמין לסדנה אשר

תעסוק בפיתוח פתרונות לשני אתגרים בתחום הניידות במרחב העירוני: ניטור
והקטנת החיכוך בין אמצעי תחבורה שונים + ניהול בר קיימא של אזורי לוגיסטיקה

בעיר והתמקדות באתגר הקילומטר האחרון.

הסדנה תתקיים ב2930 באפריל 2019 במרכז פיסגה ברחוב יגאל אלון 30, תל
אביביפו.

רשימה ירוקה מאוד

ניוזלטר  מאי 2019

"עולמנו נסדק. ברגעים אלה יש לנו ברירה ברורה ביותר: האם להמשיך לקבור את תחושתנו שמשהו לקוי
מיסודו בעולם שאנו יוצרים, ובכך להמשיך לחיות תוך הכחשת האני האמיתי שלנו; הכחשה פנימית

שמעוררת פחד כה מוכר לנו, עד שאנו מתקשים להכיר בו? או האם אנו בוחרים דרך אחרת; האם אנו
בוחרים להתקדם לתוך מעגל של תקווה?"

תקווה אפשרית / פרנסס מור לאפה ואנה לאפה

פסח, חג האביב, הביא איתו השנה תזכורת אחרונה לחורף שופע הגשמים שהיה לנו השנה. בין אם זה היה ניסיון
להזכיר לנו את משבר האקלים ובין אם זה היה אתנחתא קלה משנות הבצורת שפקדו אותנו בשנים האחרונות 

ימים יגידו...

אנחנו חוזרים מהחג, אחרי תקופה של התלכדות וצמיחה בתנועה הסביבתית, עם כוחות מחודשים וכוונה לעשייה
מחודשת ורבה  כנס משפיעים 2019, יום הסביבה בכנסת, מפגשי ארגונים מחוזיים, הכשרות לוועדות איכות

הסביבה, וועידת האקלים הישראלית ועוד...

עד החורף הבא  מתוכננת לנו תקופה שופעת בעשייה!

קריאה מהנה 
צוות חיים וסביבה

מעורר השראה מהעולם

חומר למחשבה

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

לאינדקס הארגונים המלא

להצטרפות לקבוצת הפייסבוק  שותפות קהילה בתכנון

קולות קוראים

לקולות קוראים נוספים

אירועים קרובים  טעימה קטנה

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
או באתר האינטרנט. 

       

הרשמה לקבלת ניוזלטר "חיים וסביבה"

להתראות בחודש הבא...
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https://www.facebook.com/events/456798065070679/
https://maps.google.com/maps?q=מרכז+מוזה+חוף+הכרמל&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://fanfund.live/event/green_hacarmel/


We Love The Earth
ברחבי העולם, הידוענים ("הסלבס") מתחילים להבין שהאמירות שלהם

יכולות להשפיע ולייצר לחץ ציבורי על מנהיגי העולם לקבל החלטות
הלוקחות בחשבון את הדורות הבאים. הראפר ליל דיקי גייס עוד מספר

חברים מפורסמים ויצא ביוזמה המתוארת באתר
   /https://welovetheearth.org 

לצפייה

Don't Watch the News  Be the News
מחנות אקלים מתקיימים ברחבי העולם מאז 2006 ומשלבים בתוכן הכשרה
לפעילים סביבתיים ופעולה ישירה הקוראת לממשלות לבצע פעולות מיידיות
להפסקת התחממות כדור הארץ (בארץ התקיים מחנה אקלים ב2012).

הקליפ מסקר פעולה ישירה שהתקיימה בקיץ האחרון במחנה אקלים
המתקיים כבר 7 שנים בגרמניה בקריאה להפסקת כריית הפחם והשימוש

בדלקים הפוסיליים.  

לצפייה

לקריאה נוספת

זירת הטרור הולכת ומתחממת
השילוב בין גורמים דתיים וגיאופוליטיים שונים להשפעות שינוי האקלים באסיה
ובאפריקה סייעו לארגוני טרור אסלאמיים להגביר את כוחם באזורים חלשים.
במצב הנוכחי, מי שרוצה לבלום את תנועת הג'יהאד העולמית חייב לקחת

בחשבון גם את התפקיד שמשחקים התנאים הסביבתיים. כתבה מעניינת באתר
זווית מאת גדעון בכר ופרופ' שאול משעל. 

לקריאה נוספת

צמח פולש? לא אצלי בגינה
בשנים האחרונות הולכת וגוברת התפשטותם של מינים פולשים מזיקים בארץ.
תו ירוק למשתלות, שהשיק באחרונה המשרד להגנת הסביבה בשיתוף מכון

התקנים, מנסה לעקור את הבעיה מהשורש. סיקור הנוגע להשפעת המשתלות
על הסביבה בישראל.

קרא/י עוד

Kayak4all  קיאק פור אול
עמותה הפועלת במשך השנים להגברת המודעות לשמירה על ערכי

הסביבה הימית (הים והחוף).
מאז 2005, חותרי המועדון  נכים ובריאים, נשים וגברים, ילדים

ומבוגרים חותרים ומקיימים פעילות שוטפת בנושא המשלבת תלמידים,
סטודנטים, צוערים, רשויות, ארגונים ואזרחים מן הישוב המבקשים
להגביר את המודעות הציבורית למחדלים הקשורים בזיהום הים ע"י

גופים ורשויות.
שיאה של הפעילות השנתית מתרכז בשבוע "חותרים לים נקי" הקורא
לציבור להירתם למאמצים לשמור על הסביבה הימית נקייה ולשמור על

החוף והים כעל ערכי טבע בעלי חשיבות עליונה.

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

למידע נוסף

הזמנה ליזום  שותפות קהילה בתכנון
בשנה וחצי האחרונה השקענו רבות על מנת לחזק את הייצוג של הארגונים

הסביבתיים בוועדות התכנון והבנייה. מפגשי שק"ת מחוזיים, נגישות מידע דרך
האתר החדש, כנס "משפיעים", מפגשי ארגונים עם וועדות התכנון, הזרמת

מידע מהנציגים ועוד.  

בכל וועדה לתכנון ולבנייה מחוזית וארצית, ישנו נציג בעל זכות הצבעה מטעם
ארגוני הסביבה ובמידה ואתם מעוניינים לקבל עדכונים חשובים הנוגעים למחוז

בו אתם מתגוררים  ניתן להירשם כאן
לאחרונה התחלנו בהזרמת מידע מוועדות תכנון בהן הוגדרו נציגי ציבור (על
תקן משקיפים) כגון  מ.א. גלבוע, באר שבע, חיפה ורמת גן  ניתן להירשם

לקבלת עדכונים מוועדות אלו.

מעוניינים לקיים אצלכם מפגש, כנס או הכשרה במסגרת שותפות קהילה
(ניר)  planning@sviva.net  בתכנון (שק"ת)  צרו איתנו קשר

לפרטים נוספים

קול קורא למיזמים אסטרטגיים של שיתוף
פעולה חוצה גבולות באגן הים התיכון

האיחוד האירופי פרסם קול קורא למיזמים אסטרטגיים של שיתוף פעולה
חוצה גבולות באגן הים התיכון. הקול הקורא מיועד למיזמים בעלות של עד
3.52.5 מיליון אירו, מתוכם עד 90% במימון הנציבות האירופית, ויכולים
להשתתף בו גופים ישראלים (גופי ממשלה, גופים מוניציפליים, ארגונים
אקדמיים, עמותות, חברות מסחריות וכיו"ב). מועד אחרון להגשה 

3/7/2019

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

Film screening and discussion: Welcome
to Sodom

מיקום: מכון גתה תל אביב, בית אסיה, רחוב ויצמן 4 תל אביב.
21:00 19:00  סיום: 29/04/2019 התחלה: 29/04/2019

ארגון חיים וסביבה, מכון גתה ישראל ופורום התרבות האוסטרי מזמינים
.Welcome to Sodom אתכם להקרנת בכורה של הסרט

לפני הסרט יתקיים דיון קצר בהנחיית נטע אחיטוב (עיתון הארץ).
כניסה חופשית!

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

אירוע מיוחד לכבוד יום כדוה"א
מיקום: מרכז מוזה חוף הכרמל

22:00 19:00  סיום: 02/05/2019 התחלה: 02/05/2019

לכבוד יום כדור הארץ הבינלאומי 2019 – פעולה ירוקה מזמינה אתכם
לחגוג בירוק! מתגייסים להמשך המאבק באסדה, למען אנרגיה מתחדשת,

למאבק בזיהום ים ולמען שמורות טבע ימיות.

לפרטים נוספים

יום הפרמקלצ'ר הבינלאומי 2019
יום הפרמקלצ’ר הבינלאומי מתרחש כל שנה ביום ראשון (Sunday) הראשון של מאי

במתואם עם תנועת הפרמקלצ’ר העולמית. במהלך יום זה מתרחשות סדנאות ופעילויות
(פרמבליצים) בכל רחבי העולם (והארץ) אשר פתוחים לקהל הרחב וכך נוצרת פעימה

עולמית של עשיה ומודעות בתחומי הפרמקלצ’ר המגוונים.

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

כנס חדשנות בעסקים, תשתיות וטבע
מיקום: מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט בתל אביב

16:30 08:30  סיום: 30/05/2019 התחלה: 30/05/2019

הכנס בא לקדם את מזעור טביעת הרגל האקולוגית של המגזר העסקי
וחברות התשתית, וקידום תרומות חיוביות של חברות לטובת המגוון

הביולוגי הייחודי של הארץ, תוך פיתוח ואימוץ הנחיות אקולוגיות, התייעלות
וחדשנות.

בכנס יציגו חברות מובילות במשק את פעילותן להטמעה של שיקולים
אקולוגיים בפעילות, ויערכו פאנלים בהשתתפות בכירים בממשלה, במגזר

העסקי ובגופים הירוקים.

לפרטים נוספים

InnovaCity סדנת
* הטכניון  מכון טכנולוגי לישראל ועיריית תל אביביפו שמחים להזמין לסדנה אשר

תעסוק בפיתוח פתרונות לשני אתגרים בתחום הניידות במרחב העירוני: ניטור
והקטנת החיכוך בין אמצעי תחבורה שונים + ניהול בר קיימא של אזורי לוגיסטיקה

בעיר והתמקדות באתגר הקילומטר האחרון.

הסדנה תתקיים ב2930 באפריל 2019 במרכז פיסגה ברחוב יגאל אלון 30, תל
אביביפו.

רשימה ירוקה מאוד

ניוזלטר  מאי 2019

"עולמנו נסדק. ברגעים אלה יש לנו ברירה ברורה ביותר: האם להמשיך לקבור את תחושתנו שמשהו לקוי
מיסודו בעולם שאנו יוצרים, ובכך להמשיך לחיות תוך הכחשת האני האמיתי שלנו; הכחשה פנימית

שמעוררת פחד כה מוכר לנו, עד שאנו מתקשים להכיר בו? או האם אנו בוחרים דרך אחרת; האם אנו
בוחרים להתקדם לתוך מעגל של תקווה?"

תקווה אפשרית / פרנסס מור לאפה ואנה לאפה

פסח, חג האביב, הביא איתו השנה תזכורת אחרונה לחורף שופע הגשמים שהיה לנו השנה. בין אם זה היה ניסיון
להזכיר לנו את משבר האקלים ובין אם זה היה אתנחתא קלה משנות הבצורת שפקדו אותנו בשנים האחרונות 

ימים יגידו...

אנחנו חוזרים מהחג, אחרי תקופה של התלכדות וצמיחה בתנועה הסביבתית, עם כוחות מחודשים וכוונה לעשייה
מחודשת ורבה  כנס משפיעים 2019, יום הסביבה בכנסת, מפגשי ארגונים מחוזיים, הכשרות לוועדות איכות

הסביבה, וועידת האקלים הישראלית ועוד...

עד החורף הבא  מתוכננת לנו תקופה שופעת בעשייה!

קריאה מהנה 
צוות חיים וסביבה

מעורר השראה מהעולם

חומר למחשבה

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

לאינדקס הארגונים המלא

להצטרפות לקבוצת הפייסבוק  שותפות קהילה בתכנון

קולות קוראים

לקולות קוראים נוספים

אירועים קרובים  טעימה קטנה

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
או באתר האינטרנט. 

       

הרשמה לקבלת ניוזלטר "חיים וסביבה"

להתראות בחודש הבא...

https://maps.google.com/maps?q=מרכז+מוזה+חוף+הכרמל&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://maps.google.com/maps?q=מרכז+מוזה+חוף+הכרמל&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=אירוע+מיוחד+לכבוד+יום+כדוה%22א&dates=20190502T190000/20190502T220000&details=לכבוד+יום+כדור+הארץ+הבינלאומי+2019+%26%238211%3B+פעולה+ירוקה+מזמינה+אתכם+לחגוג+בירוק!+מתגייסים+להמשך+המאבק+באסדה%2C+למען+אנרגיה+מתחדשת%2C+למאבק+בזיהום+ים+ולמען+שמורות+טבע+ימיות.&location=מרכז+מוזה+חוף+הכרמל
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=אירוע+מיוחד+לכבוד+יום+כדוה%22א&DUR=0300&DESC=לכבוד+יום+כדור+הארץ+הבינלאומי+2019+%26%238211%3B+פעולה+ירוקה+מזמינה+אתכם+לחגוג+בירוק!+מתגייסים+להמשך+המאבק+באסדה%2C+למען+אנרגיה+מתחדשת%2C+למאבק+בזיהום+ים+ולמען+שמורות+טבע+ימיות.&in_loc=מרכז+מוזה+חוף+הכרמל&st=20190502T190000
http://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=C1Ux62EngG4HFKq0XeisMd4z29UKq8tEVGSm0QlLCU2cR04Y9J6eRL0MdqHpQZvuHM%2FecbAlK276q2%2FyWY2fyDRWopMie9jMbSxTljjgiztERRZlGWhUFQsMQvGwaNEAJwAURgi3e4IKMsm64zX5mpJz%2FKdQouVaTnvFRx5s%2B9%2B1zeMAcAl4zPCx3KwZX%2BS5ExYmGA9tdsabqVC3zLmxTSQtIHvrsjJzAWq5vn0QFBeaPzwenZzllpvsOWOIRa0Axh5PzDvd%2FKU6uEIyuRVaDwylWY5Iz%2BRVXUkL%2B2Odcwi8J5%2FQrIgDd0kutXu0djrinX1TsB9ByaIRzKez%2BxrrvUPlimd%2F7Ahz2VyRAVVD9040IX%2BZvwEKfFcq148rtO2rE4IuD9HhmpvqFG9xgEtOFNHylSInMkCKtZXLYf1i0ejY2q5xqFZnz8dok94BYcAWR
https://fanfund.live/event/green_hacarmel/
https://www.permaculture.org.il/יום-הפרמקלצר-הבינלאומי/יום-הפרמקלצר-הבינלאומי-2019/
https://www.permaculture.org.il/יום-הפרמקלצר-הבינלאומי/יום-הפרמקלצר-הבינלאומי-2019/
https://www.permaculture.org.il/יום-הפרמקלצר-הבינלאומי/יום-הפרמקלצר-הבינלאומי-2019/
https://maps.google.com/maps?q=מוזיאון+הטבע+ע%22ש+שטיינהרדט+בתל+אביב&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://maps.google.com/maps?q=מוזיאון+הטבע+ע%22ש+שטיינהרדט+בתל+אביב&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://tevabiz.org.il/conference/
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=כנס+חדשנות+בעסקים%2C+תשתיות+וטבע&dates=20190530T083000/20190530T163000&details=%0A++%3Cspan+style%3D%22font-weight%3A+normal%3B%22%3E%0A++++%3Cspan+style%3D%22font-weight%3A+normal%3B%22%3E%0A++++%3C%2Fspan%3E%0A++%3C%2Fspan%3Eהכנס+בא+לקדם+את+מזעור+טביעת+הרגל+האקולוגית+של+המגזר+העסקי+וחברות+התשתית%2C+וקידום+תרומות+חיוביות+של+חברות+לטובת+המגוון+הביולוגי+הייחודי+של+הארץ%2C+תוך+פיתוח+ואימוץ+הנחיות+אקולוגיות%2C+התייעלות+וחדשנות.%3Cbr+%2F%3Eבכנס+יציגו+חברות+מובילות+במשק+את+פעילותן+להטמעה+של+שיקולים+אקולוגיים+בפעילות%2C+ויערכו+פאנלים+בהשתתפות+בכירים+בממשלה%2C+במגזר+העסקי+ובגופים+הירוקים.&location=מוזיאון+הטבע+ע%22ש+שטיינהרדט+בתל+אביב
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We Love The Earth
ברחבי העולם, הידוענים ("הסלבס") מתחילים להבין שהאמירות שלהם

יכולות להשפיע ולייצר לחץ ציבורי על מנהיגי העולם לקבל החלטות
הלוקחות בחשבון את הדורות הבאים. הראפר ליל דיקי גייס עוד מספר

חברים מפורסמים ויצא ביוזמה המתוארת באתר
   /https://welovetheearth.org 

לצפייה

Don't Watch the News  Be the News
מחנות אקלים מתקיימים ברחבי העולם מאז 2006 ומשלבים בתוכן הכשרה
לפעילים סביבתיים ופעולה ישירה הקוראת לממשלות לבצע פעולות מיידיות
להפסקת התחממות כדור הארץ (בארץ התקיים מחנה אקלים ב2012).

הקליפ מסקר פעולה ישירה שהתקיימה בקיץ האחרון במחנה אקלים
המתקיים כבר 7 שנים בגרמניה בקריאה להפסקת כריית הפחם והשימוש

בדלקים הפוסיליים.  

לצפייה

לקריאה נוספת

זירת הטרור הולכת ומתחממת
השילוב בין גורמים דתיים וגיאופוליטיים שונים להשפעות שינוי האקלים באסיה
ובאפריקה סייעו לארגוני טרור אסלאמיים להגביר את כוחם באזורים חלשים.
במצב הנוכחי, מי שרוצה לבלום את תנועת הג'יהאד העולמית חייב לקחת

בחשבון גם את התפקיד שמשחקים התנאים הסביבתיים. כתבה מעניינת באתר
זווית מאת גדעון בכר ופרופ' שאול משעל. 

לקריאה נוספת

צמח פולש? לא אצלי בגינה
בשנים האחרונות הולכת וגוברת התפשטותם של מינים פולשים מזיקים בארץ.
תו ירוק למשתלות, שהשיק באחרונה המשרד להגנת הסביבה בשיתוף מכון

התקנים, מנסה לעקור את הבעיה מהשורש. סיקור הנוגע להשפעת המשתלות
על הסביבה בישראל.

קרא/י עוד

Kayak4all  קיאק פור אול
עמותה הפועלת במשך השנים להגברת המודעות לשמירה על ערכי

הסביבה הימית (הים והחוף).
מאז 2005, חותרי המועדון  נכים ובריאים, נשים וגברים, ילדים

ומבוגרים חותרים ומקיימים פעילות שוטפת בנושא המשלבת תלמידים,
סטודנטים, צוערים, רשויות, ארגונים ואזרחים מן הישוב המבקשים
להגביר את המודעות הציבורית למחדלים הקשורים בזיהום הים ע"י

גופים ורשויות.
שיאה של הפעילות השנתית מתרכז בשבוע "חותרים לים נקי" הקורא
לציבור להירתם למאמצים לשמור על הסביבה הימית נקייה ולשמור על

החוף והים כעל ערכי טבע בעלי חשיבות עליונה.

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

למידע נוסף

הזמנה ליזום  שותפות קהילה בתכנון
בשנה וחצי האחרונה השקענו רבות על מנת לחזק את הייצוג של הארגונים

הסביבתיים בוועדות התכנון והבנייה. מפגשי שק"ת מחוזיים, נגישות מידע דרך
האתר החדש, כנס "משפיעים", מפגשי ארגונים עם וועדות התכנון, הזרמת

מידע מהנציגים ועוד.  

בכל וועדה לתכנון ולבנייה מחוזית וארצית, ישנו נציג בעל זכות הצבעה מטעם
ארגוני הסביבה ובמידה ואתם מעוניינים לקבל עדכונים חשובים הנוגעים למחוז

בו אתם מתגוררים  ניתן להירשם כאן
לאחרונה התחלנו בהזרמת מידע מוועדות תכנון בהן הוגדרו נציגי ציבור (על
תקן משקיפים) כגון  מ.א. גלבוע, באר שבע, חיפה ורמת גן  ניתן להירשם

לקבלת עדכונים מוועדות אלו.

מעוניינים לקיים אצלכם מפגש, כנס או הכשרה במסגרת שותפות קהילה
(ניר)  planning@sviva.net  בתכנון (שק"ת)  צרו איתנו קשר

לפרטים נוספים

קול קורא למיזמים אסטרטגיים של שיתוף
פעולה חוצה גבולות באגן הים התיכון

האיחוד האירופי פרסם קול קורא למיזמים אסטרטגיים של שיתוף פעולה
חוצה גבולות באגן הים התיכון. הקול הקורא מיועד למיזמים בעלות של עד
3.52.5 מיליון אירו, מתוכם עד 90% במימון הנציבות האירופית, ויכולים
להשתתף בו גופים ישראלים (גופי ממשלה, גופים מוניציפליים, ארגונים
אקדמיים, עמותות, חברות מסחריות וכיו"ב). מועד אחרון להגשה 

3/7/2019

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

Film screening and discussion: Welcome
to Sodom

מיקום: מכון גתה תל אביב, בית אסיה, רחוב ויצמן 4 תל אביב.
21:00 19:00  סיום: 29/04/2019 התחלה: 29/04/2019

ארגון חיים וסביבה, מכון גתה ישראל ופורום התרבות האוסטרי מזמינים
.Welcome to Sodom אתכם להקרנת בכורה של הסרט

לפני הסרט יתקיים דיון קצר בהנחיית נטע אחיטוב (עיתון הארץ).
כניסה חופשית!

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

אירוע מיוחד לכבוד יום כדוה"א
מיקום: מרכז מוזה חוף הכרמל

22:00 19:00  סיום: 02/05/2019 התחלה: 02/05/2019

לכבוד יום כדור הארץ הבינלאומי 2019 – פעולה ירוקה מזמינה אתכם
לחגוג בירוק! מתגייסים להמשך המאבק באסדה, למען אנרגיה מתחדשת,

למאבק בזיהום ים ולמען שמורות טבע ימיות.

לפרטים נוספים

יום הפרמקלצ'ר הבינלאומי 2019
יום הפרמקלצ’ר הבינלאומי מתרחש כל שנה ביום ראשון (Sunday) הראשון של מאי

במתואם עם תנועת הפרמקלצ’ר העולמית. במהלך יום זה מתרחשות סדנאות ופעילויות
(פרמבליצים) בכל רחבי העולם (והארץ) אשר פתוחים לקהל הרחב וכך נוצרת פעימה

עולמית של עשיה ומודעות בתחומי הפרמקלצ’ר המגוונים.

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

כנס חדשנות בעסקים, תשתיות וטבע
מיקום: מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט בתל אביב

16:30 08:30  סיום: 30/05/2019 התחלה: 30/05/2019

הכנס בא לקדם את מזעור טביעת הרגל האקולוגית של המגזר העסקי
וחברות התשתית, וקידום תרומות חיוביות של חברות לטובת המגוון

הביולוגי הייחודי של הארץ, תוך פיתוח ואימוץ הנחיות אקולוגיות, התייעלות
וחדשנות.

בכנס יציגו חברות מובילות במשק את פעילותן להטמעה של שיקולים
אקולוגיים בפעילות, ויערכו פאנלים בהשתתפות בכירים בממשלה, במגזר

העסקי ובגופים הירוקים.

לפרטים נוספים

InnovaCity סדנת
* הטכניון  מכון טכנולוגי לישראל ועיריית תל אביביפו שמחים להזמין לסדנה אשר

תעסוק בפיתוח פתרונות לשני אתגרים בתחום הניידות במרחב העירוני: ניטור
והקטנת החיכוך בין אמצעי תחבורה שונים + ניהול בר קיימא של אזורי לוגיסטיקה

בעיר והתמקדות באתגר הקילומטר האחרון.

הסדנה תתקיים ב2930 באפריל 2019 במרכז פיסגה ברחוב יגאל אלון 30, תל
אביביפו.

רשימה ירוקה מאוד

ניוזלטר  מאי 2019

"עולמנו נסדק. ברגעים אלה יש לנו ברירה ברורה ביותר: האם להמשיך לקבור את תחושתנו שמשהו לקוי
מיסודו בעולם שאנו יוצרים, ובכך להמשיך לחיות תוך הכחשת האני האמיתי שלנו; הכחשה פנימית

שמעוררת פחד כה מוכר לנו, עד שאנו מתקשים להכיר בו? או האם אנו בוחרים דרך אחרת; האם אנו
בוחרים להתקדם לתוך מעגל של תקווה?"

תקווה אפשרית / פרנסס מור לאפה ואנה לאפה

פסח, חג האביב, הביא איתו השנה תזכורת אחרונה לחורף שופע הגשמים שהיה לנו השנה. בין אם זה היה ניסיון
להזכיר לנו את משבר האקלים ובין אם זה היה אתנחתא קלה משנות הבצורת שפקדו אותנו בשנים האחרונות 

ימים יגידו...

אנחנו חוזרים מהחג, אחרי תקופה של התלכדות וצמיחה בתנועה הסביבתית, עם כוחות מחודשים וכוונה לעשייה
מחודשת ורבה  כנס משפיעים 2019, יום הסביבה בכנסת, מפגשי ארגונים מחוזיים, הכשרות לוועדות איכות

הסביבה, וועידת האקלים הישראלית ועוד...

עד החורף הבא  מתוכננת לנו תקופה שופעת בעשייה!

קריאה מהנה 
צוות חיים וסביבה

מעורר השראה מהעולם

חומר למחשבה

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

לאינדקס הארגונים המלא

להצטרפות לקבוצת הפייסבוק  שותפות קהילה בתכנון

קולות קוראים

לקולות קוראים נוספים

אירועים קרובים  טעימה קטנה

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
או באתר האינטרנט. 

       

הרשמה לקבלת ניוזלטר "חיים וסביבה"

להתראות בחודש הבא...


