
קרא עוד

שעת חרום אקלימית
הפרלמנט של בריטניה הכריז ב1 במאי על שעת חרום אקלימית. שבוע
וחצי מאוחר יותר גם הפרלמנט של אירלנד יצא בהכרזה דומה. מי גרם

לחברי הפרלמנטים לאמץ ניסוח חריף כל כך? במילה אחת התשובה היא
הציבור. מאמר של ד"ר ליה אטינגר

"כל המדינה עלתה באש": ההתחממות הגלובלית
מאיימת על אירופה

קיץ בשוודיה פירושו לא מעט ימי גשם וקור. עד הקיץ האחרון, שבו חלקים
גדולים מהמדינה פשוט עלו באש. גל החום הלא שגרתי במדינה הוא חלק
ממגמה של התחממות גלובלית, שכבר קשה מאוד להתווכח עם השלכותיה

וסכנותיה. פרק 1 בסדרת הכתבות "הקרקע בוערת" של אורן אהרוני,
תחקיר: ירון ביטר וסווטה ליסטרטוב.

לצפייה

לקריאה

לא מלכלכים על ישראל: פסולת ומיחזור בישראל
מדינת ישראל הולכת ונעשית צפופה. בשנת 2048 תציין ישראל 100 שנים

להיווסדה ועל פי נתוני הפסולת אין מקום לחגיגה. אוכלוסיית ישראל מייצרת מדי
שנה כ0.4 מיליון טון פסולת, כל אחד מאיתנו מייצר בממוצע כ1.0 ק"ג פסולת
מדי יום  נתון מן הגבוהים בעולם. קראו את דו"ח הפסולת החדש של עמותת

אדם טבע ודין עם מדד הפסולת ברשויות המקומיות.

נזקים אקולוגיים של צריכת בשר
קצת חומר למחשבה עד כמה הדיאטה האנושית משפיעה על הסביבה ועל
ההתחממות הגלובלית. סרטון קצת ישן ששלחנו לנו לאחרונה, אך מעורר

מחשבה ומאפשר דיון. 

לצפייה

לחתימה על העצומה

תמכו במאבק נגד משבר הפסולת בישראל
ישראל היא אחת מיצרניות הפסולת לתושב הגדולות בעולם. אדם טבע ודין

מתכוונים לחייב את השר להגנת הסביבה לפעול בעניין!
דורשים להפסיק את הזיהום הסביבתי, להגביר את הפיקוח והאכיפה, ולהגן על

החי והצומח בישראל.

לחתימה על העצומה

מנקים את מפרץ עכו  עכשיו!
הצטרפו לעמותת צלול בדרישה מיצחק תשובה, מרשות המים ומהמשרד
להגנת הסביבה לפעול מיד לניקוי הקרקע ולהפסקת הזיהום. לא מוכנים

להמשיך לשלם בבריאותנו ובחיינו למען רווחים של בעלי ההון!
מנקים את מפרץ עכו מכספית, עכשיו!!! הצטרפו ושתפו את העצומה.

לפרטים נוספים

משפיעים על סלילת מסלולי האופניים חדשים
עמותת ישראל בשביל אופניים מזמינה אתכם לקחת חלק ולנצל את

ההזדמנות שנפלה לידי הציבור ולארגוני הסביבה ולהשפיע על מספר
תוכניות משמעותיות שמקודמות בימים אלו. תוכנית המתאר הארצית
לתחבורה יבשתית (תמ"א 42) עולה בקרוב להצבעה והעמותה רוצה
לשמוע את התייחסותכם לתוכנית. כמו גם לייעול הכבישים בת"איפו

ולתוכנית המתאר של ב"ש שפורסמה להערות הציבור. זה הזמן להשפיע! 

לפרטים נוספים

קול קורא למינוי נציג/ת ארגוני הסביבה
בוועדה המקצועית לאסבסט ואבק מזיק

בהתאם לחוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, ולאור כינוסה
מחדש הצפוי של הוועדה, התבקשנו ע"י המשרד להגנת הסביבה
לשלוח נציג/ה לוועדה מטעם ארגוני הסביבה. פרטים נוספים על

התפקיד ודרישות ניתן למצוא בקישור המצורף.

ניתן להגיש מועמדות עד ה8/6/19

לפרטים נוספים

קול קורא לוועדת ההיגוי לקידום ניהול ותכנון
(ICZM) משולב של החוף והים

פורום רשויות החוף ואדם טבע ודין יזמו הכנת מסגרת עקרונות לניהול ותכנון
החופים המקומיים ברוח עקרונות ה ICZM הבינלאומיים. לצורך כך מוקמת

ועדת היגוי בה יש רצון שיקחו חלק נציגי ארגוני הסביבה במטרה ולסייע בניווט
לקראת יישום ICZM בישראל.

ניתן להגיש מועמדות עד ה10/6/19

לפרטים נוספים

לפרטים נוספים

קרא/י עוד

רוצים לחיות בלי מכרות
החל משנות ה80 מנסה חברת רותם אמפרט (מקבוצת כי"ל) בסיוע

המדינה להקים מכרה פוספטים בבקעת ערד בצמידות לבתי
תושבים, מכרה שיפגע באיכות החיים ובכלכלה של תושבי בקעת

ערד. לטענת רופאי משרד הבריאות הקמת המכרה תגרום
לתחלואה ולמוות. בכדי לשמור על בקעת ערד ותושביה הוקמה
עמותת "רוצים לחיות בלי מכרות" (ע"ר). בחודשים האחרונים,

הצליחה העמותה להביא להחלטה חסרת תקדים של בית המשפט
העליון.

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

לכתוב לנו.

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

פסטיבל הים הבינלאומי 2019
מיקום: חוף דור

18:00 10:00  סיום: 07/06/2019 התחלה: 07/06/2019

אנשי הים התיכון מזמינים לחגוג את יום האוקיינוסים הבינלאומי בפסטיבל
הים בחוף דור ולקרוא יחד להקמת שמורות טבע ימיות למען הים

התיכון. הפעילות מתאימה לכל המשפחה!
הכניסה חינם לכל האירועים!

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

הכנס השנתי לקיימות וקהילה 2019 בסימן חוסן
קהילתי

מיקום: מרכז כלל, ירושלים
16:00 09:00  סיום: 13/06/2019 התחלה: 13/06/2019

כנס קיימות וקהילה חוזר בפעם השלישית! 
קהילה חזקה ויציבה, שהקשרים בין חבריה חזקים הינה מרכיב בסיסי

(resilience) ומהותי בהשגת חוסן מקומי
מוזמנים ומוזמנות לכנס שכולו סביב יצירת הקשרים והחוסן המקומי

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

הועידה השנתית ה47 למדע ולסביבה
מיקום: בית הספר לסביבה ומדעי כדוה"א, אוניברסיטת ת"א
17:00 08:00  סיום: 20/06/2019 התחלה: 19/06/2019

הוועידה השנתית למדע ולסביבה מהווה את הפורום המרכזי והגדול ביותר
בישראל למפגש בין הקהילה המדעית למגזר הציבורי, האזרחי והעסקי.
בוועידה לוקחים חלק מדי שנה למעלה מ800 משתתפים, בהם מדענים
וחוקרים מישראל ומהעולם, סגל וסטודנטים לתארים מתקדמים במוסדות
להשכלה גבוהה, מקבלי החלטות בכירים במגזר הציבורי, נציגי תעשייה

וארגונים סביבתיים ופעילי סביבה.

רשימה ירוקה מאוד

ניוזלטר  יוני 2019

"עד עתה היינו עסוקים ב'בניית הארץ' ולא התנינו לקטנות כגון הטיפול במוצרי הפסולת וניקוי הזיהום
שנוצר. כעת, כשמפרץ חיפה מכוסה בענני פסולת רעילה שנפלטת מארובות המפעלים בסביבה, כאשר

הנחלים ספוגים חומרים רעילים, כאשר האדמה מלאה חומרים מסוכנים וכאשר הים מלא חומרים
מסוכנים, הגיעה העת לומר 'עד כאן שבת הגדול'... כל עוד ניתן להציל לפחות חלק מארצנו ולהחזירה
למצב שיאפשר חיים בריאים, ראוי לפעול. ברור שיש לכך מחיר, כשם שיש מחיר לטיפול בזיהום. אם

בחיים רצוננו, אין מנוס מלהתחיל לפעול ולו בשעה מאוחרת זו."
 השופט איתן מגד, פס"ד בעניין זיהום נחל נעמן, 2005

השריפות הגדולות שחווינו בנוסף לטלטלה הפוליטית של הימים האחרונים, מבהירים לנו יותר ויותר עד כמה
העתיד אינו ידוע ועד כמה עלינו לפעול בכדי להבטיח שנוכל להנות ממנו. תנועת הXR העולמית מביאה איתה

לארץ רוח קרירה ומרעננת של שינוי (הרחבה במאמר של ליה אטינגר) ואנו ממשיכים לפעול בכדי לבסס תנועה
סביבתית מאוחדת, גדולה, חזקה ובעלת יכולת השפעה מרבית.

קריאה מהנה 
צוות חיים וסביבה

מעורר השראה מהעולם

חומר למחשבה

עושים מעשה!

קולות קוראים

בחודש האחרון נתבקשנו למנות נציגי ציבור במספר גופים ציבוריים חדשים. באתר חיים וסביבה מצויים
מספר רב של קולות קוראים לאיוש נציגים  מוזמנים להיכנס ולעיין בקולות קוראים נוספים.

תמיכה בחדשנות בתחום הגנת הסביבה
מסלול התומך בתוכניות מחקר ופיתוח ובתכניות הרצה ("פיילוטים") בתחומי הגנת הסביבה. המסלול הינו מסלול

משותף לרשות החדשנות ולמשרד להגנת הסביבה.
ניתן להגיש מועמדות עד ה24/7/19

קול קורא לחברי וועד מנהל בעמותת אזרחים למען הסביבה
במהלך חודש יוני, עמותת אזרחים למען הסביבה , מקיימת בחירות לוועד המנהל החדש שלה. זו ההזדמנות

שלכם להשתלב בפעילות אזרחית למען הסביבה. 

לקולות קוראים נוספים

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

לאינדקס הארגונים המלא

אירועים קרובים  טעימה קטנה

פעולות בינלאומיות לקראת יום הסביבה העולמי ב5 ביוני  הזמנה
להצטרפות

יום הסביבה השנה מתמקד בזיהום אוויר. להלן מספר אתרים ופעולות אשר ניתן לחבור אליהן ברמה הבינלאומית:

 אתר יום הסביבה והקמפיין למאבק בזיהום אוויר– באתר ניתן לרשום "מחויבויות" למאבק בזיהום אוויר.
 מדריך לפעילות נגד זיהום אוויר – כולל מדריכים למגזרים שונים וערכת כלים למיתוג פעילויות יום הסביבה

 Mask Challenge – החל מה24.5 מבקשים להעלות לרשתות חברתיות תמונות של אנשים עם מסכות, בליווי
נתונים של איכות אוויר ופעילויות לצמצום זיהום אוויר, ולתייג אחרים וכו'.

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.heschel.org.il/heschelfellows-media-story-256931?utm_source=activetrail&utm_medium=email&utm_campaign=heschel@heschel.org.il
https://www.heschel.org.il/heschelfellows-media-story-256931?utm_source=activetrail&utm_medium=email&utm_campaign=heschel@heschel.org.il
https://www.heschel.org.il/heschelfellows-media-story-256931?utm_source=activetrail&utm_medium=email&utm_campaign=heschel@heschel.org.il
https://youtu.be/3VDdyPIPqTw
https://youtu.be/3VDdyPIPqTw
http://adamteva.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/PsoletReport.pdf
http://adamteva.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/PsoletReport.pdf
http://adamteva.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/PsoletReport.pdf
https://youtu.be/WBF2lTRIaWY
waze://?q=חוף דור
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=פסטיבל+הים+הבינלאומי+2019&dates=20190607T100000/20190607T180000&details=%0A++%3Cstrong%3Eאנשי+הים+התיכון+%3C%2Fstrong%3Eמזמינים+לח%3Cspan+style%3D%22font-weight%3A+normal%3B%22%3Eגוג+את+יום+האוקיינוסים+הבינלאומי+בפסטיבל+הים+בחוף+דור+ולקרוא+יחד+להקמת+שמורות+טבע+ימיות+למען+הים+התיכון.%26%23160%3Bהפעילות+מתאימה+לכל+המשפחה!%3Cbr+%2F%3Eהכניסה+חינם+לכל+האירועים!%3C%2Fspan%3E&location=חוף+דור
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=פסטיבל+הים+הבינלאומי+2019&DUR=0800&DESC=%0A++%3Cstrong%3Eאנשי+הים+התיכון+%3C%2Fstrong%3Eמזמינים+לח%3Cspan+style%3D%22font-weight%3A+normal%3B%22%3Eגוג+את+יום+האוקיינוסים+הבינלאומי+בפסטיבל+הים+בחוף+דור+ולקרוא+יחד+להקמת+שמורות+טבע+ימיות+למען+הים+התיכון.%26%23160%3Bהפעילות+מתאימה+לכל+המשפחה!%3Cbr+%2F%3Eהכניסה+חינם+לכל+האירועים!%3C%2Fspan%3E&in_loc=חוף+דור&st=20190607T100000
http://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=CETnmKmfH%2Ftfa%2FS2P4AqsEX8M%2B9H2rQcKSdJSaGwkYGSzR7Ov7PtLDLt537uEEwJnOz03ZCG0iy5PrJ6BMtxCZWDaDh%2Bdh65DtQz16LIx%2Fq6Hf6Oq2WBhR2NWqaseBcV1lNG9RFdVd%2F5D4V4bS%2BuAwzzhYM14LO87WQxbugq1NcDU0QP0MhF8VPakwqQdJKUFFVixbGWc6cP%2FcBBQM1bR7iUEU%2FtMvCo7aFWVcVAtoaoicPOpjIBaZS2HaGSAwe8MD9DAp%2Bsc1KhDtt09xoJBD4hdvHGZL42%2FQofuPIpAY6Ay9II%2FA4hEZEtBaOZmyJNWMMQcCL6ClcuxzLbEcT%2BeICRAWNGON7UQuwweMK0lY3FogeVSTv4RQRbc7gPOiZYZqRK1kSXxL2DyNQ0yrwbvycOwHsvydJ9cNC2xQ1%2BABgajKRBG8ci5Ap%2B55oJ3gYnTdix1CV3BKJJlQOuswzYEA51yASFHFOqaYa2ytVtGPehMupXW2qY9bnzFZO%2FdrBmG2iT3gFhwBZE%3D
waze://?q=מרכז כלל, ירושלים
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=הכנס+השנתי+לקיימות+וקהילה+2019+בסימן+חוסן+קהילתי&dates=20190613T090000/20190613T160000&details=כנס+קיימות+וקהילה+חוזר+בפעם+השלישית!+%3Cbr+%2F%3Eקהילה+חזקה+ויציבה%2C+שהקשרים+בין+חבריה+חזקים+הינה+מרכיב+בסיסי+ומהותי+בהשגת+חוסן+מקומי+(resilience)%3Cbr+%2F%3Eמוזמנים+ומוזמנות+לכנס+שכולו+סביב+יצירת+הקשרים+והחוסן+המקומי&location=מרכז+כלל%2C+ירושלים
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=הכנס+השנתי+לקיימות+וקהילה+2019+בסימן+חוסן+קהילתי&DUR=0700&DESC=כנס+קיימות+וקהילה+חוזר+בפעם+השלישית!+%3Cbr+%2F%3Eקהילה+חזקה+ויציבה%2C+שהקשרים+בין+חבריה+חזקים+הינה+מרכיב+בסיסי+ומהותי+בהשגת+חוסן+מקומי+(resilience)%3Cbr+%2F%3Eמוזמנים+ומוזמנות+לכנס+שכולו+סביב+יצירת+הקשרים+והחוסן+המקומי&in_loc=מרכז+כלל%2C+ירושלים&st=20190613T090000
http://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=CxwCjH8UgW5zFKq0XeisMd1C0nS7Ho39OVln%2FB%2Bs6PhEERa4%2FuBBF9WB0q4oWzwBy%2Bk7c953Ge0gVSBaNs4zy%2BbsD5M%2BnMutWJ3cQQB9x3DyaKyOUEwjLTj3K%2FuEeu9Gl5qxscMt21PQ33lvN4c8c5uvxWCzf55i0tBiEarw3dQwaUUmjFHttMphCCalEMhROah9WHON6W6%2BbcwdRduCkqBcg4vGjNlTe2J1K6wYOZArfLFFHZOLKVNX%2BpQOnegl6QDaQBprtLx9LyYaQwKKCQHW1gecJF3edN8VhzADDyqpTiYPSFQNSJiOmZpzJdmRS85bO16sF68mOu7GEugc0wK2OrCLoQ0k81o2C9U4SOkPeZbNHczF8c58Vx5sevCxez9uVDzzFIjvyaAa3DNWkXI0K6jM9fu02jXkoFJYSP%2B0SJCUF%2B5tPWAgVohPjzFExDzBU13Pl%2FL%2Fkv5w96hBdJg%3D%3D
waze://?q=בית הספר לסביבה ומדעי כדוה%22א, אוניברסיטת ת%22א
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=הועידה+השנתית+ה-47+למדע+ולסביבה&dates=20190619T080000/20190620T170000&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%3Eהוועידה+השנתית+למדע+ולסביבה+מהווה+את+הפורום+המרכזי+והגדול+ביותר+בישראל+למפגש+בין+הקהילה+המדעית+למגזר+הציבורי%2C+האזרחי+והעסקי.+בוועידה+לוקחים+חלק+מדי+שנה+למעלה+מ-800+משתתפים%2C+בהם+מדענים+וחוקרים+מישראל+ומהעולם%2C+סגל+וסטודנטים+לתארים+מתקדמים+במוסדות+להשכלה+גבוהה%2C+מקבלי+החלטות+בכירים+במגזר+הציבורי%2C+נציגי+תעשייה+וארגונים+סביבתיים+ופעילי+סביבה.&location=בית+הספר+לסביבה+ומדעי+כדוה%22א%2C+אוניברסיטת+ת%22א
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=הועידה+השנתית+ה-47+למדע+ולסביבה&DUR=0900&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%3Eהוועידה+השנתית+למדע+ולסביבה+מהווה+את+הפורום+המרכזי+והגדול+ביותר+בישראל+למפגש+בין+הקהילה+המדעית+למגזר+הציבורי%2C+האזרחי+והעסקי.+בוועידה+לוקחים+חלק+מדי+שנה+למעלה+מ-800+משתתפים%2C+בהם+מדענים+וחוקרים+מישראל+ומהעולם%2C+סגל+וסטודנטים+לתארים+מתקדמים+במוסדות+להשכלה+גבוהה%2C+מקבלי+החלטות+בכירים+במגזר+הציבורי%2C+נציגי+תעשייה+וארגונים+סביבתיים+ופעילי+סביבה.&in_loc=בית+הספר+לסביבה+ומדעי+כדוה%22א%2C+אוניברסיטת+ת%22א&st=20190619T080000
http://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=Cpjnbl3aYxOrXmCnaD4sRo%2BoHRUDMW%2FITIton90m9BX9ht0fJHywHeYyPnQBmTWTwafcb54N9ZEvz%2BQdvGQ77ZlCQ6SzDTeG7EGqNJKgB58olHYeQRogfQg0D6ITVbOKWBNRgp%2BWWORQBoJFpB1z4cGVGcCfHsTdEcuotVk5wwTQV9OnMFmIBG87WR73KtwR6VGBx8wCqNPrQ2G3Dp%2BpN%2FdfGcxhrUZzuaddSZ%2B1BCp1oBPgAnbBc9J6rgyH087QbSmjyGoc2C4AMf7XwGMcHAgLRn%2FUCc2nWSF4rx%2Boh3RCvXN6%2BKb5vXZyPNyxRuGzlAqj6Dk2tsW5yqKCtgH%2Bv0Hr0RAmHs9JevoKnv4XHd4hZ7EnEbtedaSv%2Fi1oqXnH1zR1%2BNb3Ilh6%2BXyLKsF4%2FhGqws%2BD79r31vwgzrLtksXcHgHC%2B5diZiiSuHQpGNDKW1Qho2PDEpKU%2BbCyu450d1wBG%2BxUcWQdcXuVDCn8t1wSricCMS4AUqQKudUBeEa9ExFl6HrGEq%2BLyq%2FC3fMp%2BwNO%2BxVFkuU02ApZSWyTY1yCcVo%2BksGilV1yXgfsOxpRjXfZfXpfR1Dx2c4ZbIh3o006IoMimSARJgKolFcDGmUKU2JrZrV9dsdZ57mlnY4YJ%2FDqAq4ors9mlOITPXCeD3wYnl5gCL6oRjP8clfO%2FbP7h2k%2F2RPh4WDby0PR%2FcsAL


קרא עוד

שעת חרום אקלימית
הפרלמנט של בריטניה הכריז ב1 במאי על שעת חרום אקלימית. שבוע
וחצי מאוחר יותר גם הפרלמנט של אירלנד יצא בהכרזה דומה. מי גרם

לחברי הפרלמנטים לאמץ ניסוח חריף כל כך? במילה אחת התשובה היא
הציבור. מאמר של ד"ר ליה אטינגר

"כל המדינה עלתה באש": ההתחממות הגלובלית
מאיימת על אירופה

קיץ בשוודיה פירושו לא מעט ימי גשם וקור. עד הקיץ האחרון, שבו חלקים
גדולים מהמדינה פשוט עלו באש. גל החום הלא שגרתי במדינה הוא חלק
ממגמה של התחממות גלובלית, שכבר קשה מאוד להתווכח עם השלכותיה

וסכנותיה. פרק 1 בסדרת הכתבות "הקרקע בוערת" של אורן אהרוני,
תחקיר: ירון ביטר וסווטה ליסטרטוב.

לצפייה

לקריאה

לא מלכלכים על ישראל: פסולת ומיחזור בישראל
מדינת ישראל הולכת ונעשית צפופה. בשנת 2048 תציין ישראל 100 שנים

להיווסדה ועל פי נתוני הפסולת אין מקום לחגיגה. אוכלוסיית ישראל מייצרת מדי
שנה כ0.4 מיליון טון פסולת, כל אחד מאיתנו מייצר בממוצע כ1.0 ק"ג פסולת
מדי יום  נתון מן הגבוהים בעולם. קראו את דו"ח הפסולת החדש של עמותת

אדם טבע ודין עם מדד הפסולת ברשויות המקומיות.

נזקים אקולוגיים של צריכת בשר
קצת חומר למחשבה עד כמה הדיאטה האנושית משפיעה על הסביבה ועל
ההתחממות הגלובלית. סרטון קצת ישן ששלחנו לנו לאחרונה, אך מעורר

מחשבה ומאפשר דיון. 

לצפייה

לחתימה על העצומה

תמכו במאבק נגד משבר הפסולת בישראל
ישראל היא אחת מיצרניות הפסולת לתושב הגדולות בעולם. אדם טבע ודין

מתכוונים לחייב את השר להגנת הסביבה לפעול בעניין!
דורשים להפסיק את הזיהום הסביבתי, להגביר את הפיקוח והאכיפה, ולהגן על

החי והצומח בישראל.

לחתימה על העצומה

מנקים את מפרץ עכו  עכשיו!
הצטרפו לעמותת צלול בדרישה מיצחק תשובה, מרשות המים ומהמשרד
להגנת הסביבה לפעול מיד לניקוי הקרקע ולהפסקת הזיהום. לא מוכנים

להמשיך לשלם בבריאותנו ובחיינו למען רווחים של בעלי ההון!
מנקים את מפרץ עכו מכספית, עכשיו!!! הצטרפו ושתפו את העצומה.

לפרטים נוספים

משפיעים על סלילת מסלולי האופניים חדשים
עמותת ישראל בשביל אופניים מזמינה אתכם לקחת חלק ולנצל את

ההזדמנות שנפלה לידי הציבור ולארגוני הסביבה ולהשפיע על מספר
תוכניות משמעותיות שמקודמות בימים אלו. תוכנית המתאר הארצית
לתחבורה יבשתית (תמ"א 42) עולה בקרוב להצבעה והעמותה רוצה
לשמוע את התייחסותכם לתוכנית. כמו גם לייעול הכבישים בת"איפו

ולתוכנית המתאר של ב"ש שפורסמה להערות הציבור. זה הזמן להשפיע! 

לפרטים נוספים

קול קורא למינוי נציג/ת ארגוני הסביבה
בוועדה המקצועית לאסבסט ואבק מזיק

בהתאם לחוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, ולאור כינוסה
מחדש הצפוי של הוועדה, התבקשנו ע"י המשרד להגנת הסביבה
לשלוח נציג/ה לוועדה מטעם ארגוני הסביבה. פרטים נוספים על

התפקיד ודרישות ניתן למצוא בקישור המצורף.

ניתן להגיש מועמדות עד ה8/6/19

לפרטים נוספים

קול קורא לוועדת ההיגוי לקידום ניהול ותכנון
(ICZM) משולב של החוף והים

פורום רשויות החוף ואדם טבע ודין יזמו הכנת מסגרת עקרונות לניהול ותכנון
החופים המקומיים ברוח עקרונות ה ICZM הבינלאומיים. לצורך כך מוקמת

ועדת היגוי בה יש רצון שיקחו חלק נציגי ארגוני הסביבה במטרה ולסייע בניווט
לקראת יישום ICZM בישראל.

ניתן להגיש מועמדות עד ה10/6/19

לפרטים נוספים

לפרטים נוספים

קרא/י עוד

רוצים לחיות בלי מכרות
החל משנות ה80 מנסה חברת רותם אמפרט (מקבוצת כי"ל) בסיוע

המדינה להקים מכרה פוספטים בבקעת ערד בצמידות לבתי
תושבים, מכרה שיפגע באיכות החיים ובכלכלה של תושבי בקעת

ערד. לטענת רופאי משרד הבריאות הקמת המכרה תגרום
לתחלואה ולמוות. בכדי לשמור על בקעת ערד ותושביה הוקמה
עמותת "רוצים לחיות בלי מכרות" (ע"ר). בחודשים האחרונים,

הצליחה העמותה להביא להחלטה חסרת תקדים של בית המשפט
העליון.

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

לכתוב לנו.

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

פסטיבל הים הבינלאומי 2019
מיקום: חוף דור

18:00 10:00  סיום: 07/06/2019 התחלה: 07/06/2019

אנשי הים התיכון מזמינים לחגוג את יום האוקיינוסים הבינלאומי בפסטיבל
הים בחוף דור ולקרוא יחד להקמת שמורות טבע ימיות למען הים

התיכון. הפעילות מתאימה לכל המשפחה!
הכניסה חינם לכל האירועים!

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

הכנס השנתי לקיימות וקהילה 2019 בסימן חוסן
קהילתי

מיקום: מרכז כלל, ירושלים
16:00 09:00  סיום: 13/06/2019 התחלה: 13/06/2019

כנס קיימות וקהילה חוזר בפעם השלישית! 
קהילה חזקה ויציבה, שהקשרים בין חבריה חזקים הינה מרכיב בסיסי

(resilience) ומהותי בהשגת חוסן מקומי
מוזמנים ומוזמנות לכנס שכולו סביב יצירת הקשרים והחוסן המקומי

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

הועידה השנתית ה47 למדע ולסביבה
מיקום: בית הספר לסביבה ומדעי כדוה"א, אוניברסיטת ת"א
17:00 08:00  סיום: 20/06/2019 התחלה: 19/06/2019

הוועידה השנתית למדע ולסביבה מהווה את הפורום המרכזי והגדול ביותר
בישראל למפגש בין הקהילה המדעית למגזר הציבורי, האזרחי והעסקי.
בוועידה לוקחים חלק מדי שנה למעלה מ800 משתתפים, בהם מדענים
וחוקרים מישראל ומהעולם, סגל וסטודנטים לתארים מתקדמים במוסדות
להשכלה גבוהה, מקבלי החלטות בכירים במגזר הציבורי, נציגי תעשייה

וארגונים סביבתיים ופעילי סביבה.

רשימה ירוקה מאוד

ניוזלטר  יוני 2019

"עד עתה היינו עסוקים ב'בניית הארץ' ולא התנינו לקטנות כגון הטיפול במוצרי הפסולת וניקוי הזיהום
שנוצר. כעת, כשמפרץ חיפה מכוסה בענני פסולת רעילה שנפלטת מארובות המפעלים בסביבה, כאשר

הנחלים ספוגים חומרים רעילים, כאשר האדמה מלאה חומרים מסוכנים וכאשר הים מלא חומרים
מסוכנים, הגיעה העת לומר 'עד כאן שבת הגדול'... כל עוד ניתן להציל לפחות חלק מארצנו ולהחזירה
למצב שיאפשר חיים בריאים, ראוי לפעול. ברור שיש לכך מחיר, כשם שיש מחיר לטיפול בזיהום. אם

בחיים רצוננו, אין מנוס מלהתחיל לפעול ולו בשעה מאוחרת זו."
 השופט איתן מגד, פס"ד בעניין זיהום נחל נעמן, 2005

השריפות הגדולות שחווינו בנוסף לטלטלה הפוליטית של הימים האחרונים, מבהירים לנו יותר ויותר עד כמה
העתיד אינו ידוע ועד כמה עלינו לפעול בכדי להבטיח שנוכל להנות ממנו. תנועת הXR העולמית מביאה איתה

לארץ רוח קרירה ומרעננת של שינוי (הרחבה במאמר של ליה אטינגר) ואנו ממשיכים לפעול בכדי לבסס תנועה
סביבתית מאוחדת, גדולה, חזקה ובעלת יכולת השפעה מרבית.

קריאה מהנה 
צוות חיים וסביבה

מעורר השראה מהעולם

חומר למחשבה

עושים מעשה!

קולות קוראים

בחודש האחרון נתבקשנו למנות נציגי ציבור במספר גופים ציבוריים חדשים. באתר חיים וסביבה מצויים
מספר רב של קולות קוראים לאיוש נציגים  מוזמנים להיכנס ולעיין בקולות קוראים נוספים.

תמיכה בחדשנות בתחום הגנת הסביבה
מסלול התומך בתוכניות מחקר ופיתוח ובתכניות הרצה ("פיילוטים") בתחומי הגנת הסביבה. המסלול הינו מסלול

משותף לרשות החדשנות ולמשרד להגנת הסביבה.
ניתן להגיש מועמדות עד ה24/7/19

קול קורא לחברי וועד מנהל בעמותת אזרחים למען הסביבה
במהלך חודש יוני, עמותת אזרחים למען הסביבה , מקיימת בחירות לוועד המנהל החדש שלה. זו ההזדמנות

שלכם להשתלב בפעילות אזרחית למען הסביבה. 

לקולות קוראים נוספים

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

לאינדקס הארגונים המלא

אירועים קרובים  טעימה קטנה

פעולות בינלאומיות לקראת יום הסביבה העולמי ב5 ביוני  הזמנה
להצטרפות

יום הסביבה השנה מתמקד בזיהום אוויר. להלן מספר אתרים ופעולות אשר ניתן לחבור אליהן ברמה הבינלאומית:

 אתר יום הסביבה והקמפיין למאבק בזיהום אוויר– באתר ניתן לרשום "מחויבויות" למאבק בזיהום אוויר.
 מדריך לפעילות נגד זיהום אוויר – כולל מדריכים למגזרים שונים וערכת כלים למיתוג פעילויות יום הסביבה

 Mask Challenge – החל מה24.5 מבקשים להעלות לרשתות חברתיות תמונות של אנשים עם מסכות, בליווי
נתונים של איכות אוויר ופעילויות לצמצום זיהום אוויר, ולתייג אחרים וכו'.

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://youtu.be/WBF2lTRIaWY
https://youtu.be/WBF2lTRIaWY
https://yaba2014.wixsite.com/mashpieim
https://mailchi.mp/adamteva/waste?fbclid=IwAR35ZazE-8XmTlmx8lmOrBUQ60Kt2rbCzYeL8lxl6QPgBbhbRcAhPx5nn7w
https://beactive.co.il/
https://mailchi.mp/adamteva/waste?fbclid=IwAR35ZazE-8XmTlmx8lmOrBUQ60Kt2rbCzYeL8lxl6QPgBbhbRcAhPx5nn7w
https://mailchi.mp/adamteva/waste?fbclid=IwAR35ZazE-8XmTlmx8lmOrBUQ60Kt2rbCzYeL8lxl6QPgBbhbRcAhPx5nn7w
https://www.drove.com/campaign/5ccf086eee0dff00013114c8?utm_source=droveNewsletter&utm_campaign=5cdc1128097fe90001651391
https://beactive.co.il/
https://www.drove.com/campaign/5ccf086eee0dff00013114c8?utm_source=droveNewsletter&utm_campaign=5cdc1128097fe90001651391
https://www.drove.com/campaign/5ccf086eee0dff00013114c8?utm_source=droveNewsletter&utm_campaign=5cdc1128097fe90001651391
https://shoutout.wix.com/so/b6Mg7TCWZ?cid=e193fea0-df42-49b1-a511-bd670fc6689c#/main
https://shoutout.wix.com/so/b6Mg7TCWZ?cid=e193fea0-df42-49b1-a511-bd670fc6689c#/main


קרא עוד

שעת חרום אקלימית
הפרלמנט של בריטניה הכריז ב1 במאי על שעת חרום אקלימית. שבוע
וחצי מאוחר יותר גם הפרלמנט של אירלנד יצא בהכרזה דומה. מי גרם

לחברי הפרלמנטים לאמץ ניסוח חריף כל כך? במילה אחת התשובה היא
הציבור. מאמר של ד"ר ליה אטינגר

"כל המדינה עלתה באש": ההתחממות הגלובלית
מאיימת על אירופה

קיץ בשוודיה פירושו לא מעט ימי גשם וקור. עד הקיץ האחרון, שבו חלקים
גדולים מהמדינה פשוט עלו באש. גל החום הלא שגרתי במדינה הוא חלק
ממגמה של התחממות גלובלית, שכבר קשה מאוד להתווכח עם השלכותיה

וסכנותיה. פרק 1 בסדרת הכתבות "הקרקע בוערת" של אורן אהרוני,
תחקיר: ירון ביטר וסווטה ליסטרטוב.

לצפייה

לקריאה

לא מלכלכים על ישראל: פסולת ומיחזור בישראל
מדינת ישראל הולכת ונעשית צפופה. בשנת 2048 תציין ישראל 100 שנים

להיווסדה ועל פי נתוני הפסולת אין מקום לחגיגה. אוכלוסיית ישראל מייצרת מדי
שנה כ0.4 מיליון טון פסולת, כל אחד מאיתנו מייצר בממוצע כ1.0 ק"ג פסולת
מדי יום  נתון מן הגבוהים בעולם. קראו את דו"ח הפסולת החדש של עמותת

אדם טבע ודין עם מדד הפסולת ברשויות המקומיות.

נזקים אקולוגיים של צריכת בשר
קצת חומר למחשבה עד כמה הדיאטה האנושית משפיעה על הסביבה ועל
ההתחממות הגלובלית. סרטון קצת ישן ששלחנו לנו לאחרונה, אך מעורר

מחשבה ומאפשר דיון. 

לצפייה

לחתימה על העצומה

תמכו במאבק נגד משבר הפסולת בישראל
ישראל היא אחת מיצרניות הפסולת לתושב הגדולות בעולם. אדם טבע ודין

מתכוונים לחייב את השר להגנת הסביבה לפעול בעניין!
דורשים להפסיק את הזיהום הסביבתי, להגביר את הפיקוח והאכיפה, ולהגן על

החי והצומח בישראל.

לחתימה על העצומה

מנקים את מפרץ עכו  עכשיו!
הצטרפו לעמותת צלול בדרישה מיצחק תשובה, מרשות המים ומהמשרד
להגנת הסביבה לפעול מיד לניקוי הקרקע ולהפסקת הזיהום. לא מוכנים

להמשיך לשלם בבריאותנו ובחיינו למען רווחים של בעלי ההון!
מנקים את מפרץ עכו מכספית, עכשיו!!! הצטרפו ושתפו את העצומה.

לפרטים נוספים

משפיעים על סלילת מסלולי האופניים חדשים
עמותת ישראל בשביל אופניים מזמינה אתכם לקחת חלק ולנצל את

ההזדמנות שנפלה לידי הציבור ולארגוני הסביבה ולהשפיע על מספר
תוכניות משמעותיות שמקודמות בימים אלו. תוכנית המתאר הארצית
לתחבורה יבשתית (תמ"א 42) עולה בקרוב להצבעה והעמותה רוצה
לשמוע את התייחסותכם לתוכנית. כמו גם לייעול הכבישים בת"איפו

ולתוכנית המתאר של ב"ש שפורסמה להערות הציבור. זה הזמן להשפיע! 

לפרטים נוספים

קול קורא למינוי נציג/ת ארגוני הסביבה
בוועדה המקצועית לאסבסט ואבק מזיק

בהתאם לחוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, ולאור כינוסה
מחדש הצפוי של הוועדה, התבקשנו ע"י המשרד להגנת הסביבה
לשלוח נציג/ה לוועדה מטעם ארגוני הסביבה. פרטים נוספים על

התפקיד ודרישות ניתן למצוא בקישור המצורף.

ניתן להגיש מועמדות עד ה8/6/19

לפרטים נוספים

קול קורא לוועדת ההיגוי לקידום ניהול ותכנון
(ICZM) משולב של החוף והים

פורום רשויות החוף ואדם טבע ודין יזמו הכנת מסגרת עקרונות לניהול ותכנון
החופים המקומיים ברוח עקרונות ה ICZM הבינלאומיים. לצורך כך מוקמת

ועדת היגוי בה יש רצון שיקחו חלק נציגי ארגוני הסביבה במטרה ולסייע בניווט
לקראת יישום ICZM בישראל.

ניתן להגיש מועמדות עד ה10/6/19

לפרטים נוספים

לפרטים נוספים

קרא/י עוד

רוצים לחיות בלי מכרות
החל משנות ה80 מנסה חברת רותם אמפרט (מקבוצת כי"ל) בסיוע

המדינה להקים מכרה פוספטים בבקעת ערד בצמידות לבתי
תושבים, מכרה שיפגע באיכות החיים ובכלכלה של תושבי בקעת

ערד. לטענת רופאי משרד הבריאות הקמת המכרה תגרום
לתחלואה ולמוות. בכדי לשמור על בקעת ערד ותושביה הוקמה
עמותת "רוצים לחיות בלי מכרות" (ע"ר). בחודשים האחרונים,

הצליחה העמותה להביא להחלטה חסרת תקדים של בית המשפט
העליון.

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

לכתוב לנו.

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

פסטיבל הים הבינלאומי 2019
מיקום: חוף דור

18:00 10:00  סיום: 07/06/2019 התחלה: 07/06/2019

אנשי הים התיכון מזמינים לחגוג את יום האוקיינוסים הבינלאומי בפסטיבל
הים בחוף דור ולקרוא יחד להקמת שמורות טבע ימיות למען הים

התיכון. הפעילות מתאימה לכל המשפחה!
הכניסה חינם לכל האירועים!

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

הכנס השנתי לקיימות וקהילה 2019 בסימן חוסן
קהילתי

מיקום: מרכז כלל, ירושלים
16:00 09:00  סיום: 13/06/2019 התחלה: 13/06/2019

כנס קיימות וקהילה חוזר בפעם השלישית! 
קהילה חזקה ויציבה, שהקשרים בין חבריה חזקים הינה מרכיב בסיסי

(resilience) ומהותי בהשגת חוסן מקומי
מוזמנים ומוזמנות לכנס שכולו סביב יצירת הקשרים והחוסן המקומי

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

הועידה השנתית ה47 למדע ולסביבה
מיקום: בית הספר לסביבה ומדעי כדוה"א, אוניברסיטת ת"א
17:00 08:00  סיום: 20/06/2019 התחלה: 19/06/2019

הוועידה השנתית למדע ולסביבה מהווה את הפורום המרכזי והגדול ביותר
בישראל למפגש בין הקהילה המדעית למגזר הציבורי, האזרחי והעסקי.
בוועידה לוקחים חלק מדי שנה למעלה מ800 משתתפים, בהם מדענים
וחוקרים מישראל ומהעולם, סגל וסטודנטים לתארים מתקדמים במוסדות
להשכלה גבוהה, מקבלי החלטות בכירים במגזר הציבורי, נציגי תעשייה

וארגונים סביבתיים ופעילי סביבה.

רשימה ירוקה מאוד

ניוזלטר  יוני 2019

"עד עתה היינו עסוקים ב'בניית הארץ' ולא התנינו לקטנות כגון הטיפול במוצרי הפסולת וניקוי הזיהום
שנוצר. כעת, כשמפרץ חיפה מכוסה בענני פסולת רעילה שנפלטת מארובות המפעלים בסביבה, כאשר

הנחלים ספוגים חומרים רעילים, כאשר האדמה מלאה חומרים מסוכנים וכאשר הים מלא חומרים
מסוכנים, הגיעה העת לומר 'עד כאן שבת הגדול'... כל עוד ניתן להציל לפחות חלק מארצנו ולהחזירה
למצב שיאפשר חיים בריאים, ראוי לפעול. ברור שיש לכך מחיר, כשם שיש מחיר לטיפול בזיהום. אם

בחיים רצוננו, אין מנוס מלהתחיל לפעול ולו בשעה מאוחרת זו."
 השופט איתן מגד, פס"ד בעניין זיהום נחל נעמן, 2005

השריפות הגדולות שחווינו בנוסף לטלטלה הפוליטית של הימים האחרונים, מבהירים לנו יותר ויותר עד כמה
העתיד אינו ידוע ועד כמה עלינו לפעול בכדי להבטיח שנוכל להנות ממנו. תנועת הXR העולמית מביאה איתה

לארץ רוח קרירה ומרעננת של שינוי (הרחבה במאמר של ליה אטינגר) ואנו ממשיכים לפעול בכדי לבסס תנועה
סביבתית מאוחדת, גדולה, חזקה ובעלת יכולת השפעה מרבית.

קריאה מהנה 
צוות חיים וסביבה

מעורר השראה מהעולם

חומר למחשבה

עושים מעשה!

קולות קוראים

בחודש האחרון נתבקשנו למנות נציגי ציבור במספר גופים ציבוריים חדשים. באתר חיים וסביבה מצויים
מספר רב של קולות קוראים לאיוש נציגים  מוזמנים להיכנס ולעיין בקולות קוראים נוספים.

תמיכה בחדשנות בתחום הגנת הסביבה
מסלול התומך בתוכניות מחקר ופיתוח ובתכניות הרצה ("פיילוטים") בתחומי הגנת הסביבה. המסלול הינו מסלול

משותף לרשות החדשנות ולמשרד להגנת הסביבה.
ניתן להגיש מועמדות עד ה24/7/19

קול קורא לחברי וועד מנהל בעמותת אזרחים למען הסביבה
במהלך חודש יוני, עמותת אזרחים למען הסביבה , מקיימת בחירות לוועד המנהל החדש שלה. זו ההזדמנות

שלכם להשתלב בפעילות אזרחית למען הסביבה. 

לקולות קוראים נוספים

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

לאינדקס הארגונים המלא

אירועים קרובים  טעימה קטנה

פעולות בינלאומיות לקראת יום הסביבה העולמי ב5 ביוני  הזמנה
להצטרפות

יום הסביבה השנה מתמקד בזיהום אוויר. להלן מספר אתרים ופעולות אשר ניתן לחבור אליהן ברמה הבינלאומית:

 אתר יום הסביבה והקמפיין למאבק בזיהום אוויר– באתר ניתן לרשום "מחויבויות" למאבק בזיהום אוויר.
 מדריך לפעילות נגד זיהום אוויר – כולל מדריכים למגזרים שונים וערכת כלים למיתוג פעילויות יום הסביבה

 Mask Challenge – החל מה24.5 מבקשים להעלות לרשתות חברתיות תמונות של אנשים עם מסכות, בליווי
נתונים של איכות אוויר ופעילויות לצמצום זיהום אוויר, ולתייג אחרים וכו'.

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://shoutout.wix.com/so/b6Mg7TCWZ?cid=e193fea0-df42-49b1-a511-bd670fc6689c#/main
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https://shoutout.wix.com/so/b6Mg7TCWZ?cid=e193fea0-df42-49b1-a511-bd670fc6689c#/main
https://shoutout.wix.com/so/b6Mg7TCWZ?cid=e193fea0-df42-49b1-a511-bd670fc6689c#/main
https://www.sviva.net/קול-קורא-למינוי-נציג-ת-ארגוני-הסביבה-בו/
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https://www.sviva.net/קול-קורא-לוועדת-ההיגוי-לקידום-ניהול-ות/
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https://innovationisrael.org.il/program/3750
https://www.facebook.com/cfe.israel/photos/p.2316822675099894/2316822675099894/?type=3&theater&notif_t=page_post_reaction&notif_id=1556551631685389
https://www.sviva.net/organization/עמותת-אזרחים-למען-הסביבה/
mailto:planning@sviva.net
https://www.facebook.com/cfe.israel/photos/p.2316822675099894/2316822675099894/?type=3&theater&notif_t=page_post_reaction&notif_id=1556551631685389
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https://www.sviva.net/organization/רוצים-לחיות-בלי-מכרות/
https://www.sviva.net/organization/רוצים-לחיות-בלי-מכרות/


קרא עוד

שעת חרום אקלימית
הפרלמנט של בריטניה הכריז ב1 במאי על שעת חרום אקלימית. שבוע
וחצי מאוחר יותר גם הפרלמנט של אירלנד יצא בהכרזה דומה. מי גרם

לחברי הפרלמנטים לאמץ ניסוח חריף כל כך? במילה אחת התשובה היא
הציבור. מאמר של ד"ר ליה אטינגר

"כל המדינה עלתה באש": ההתחממות הגלובלית
מאיימת על אירופה

קיץ בשוודיה פירושו לא מעט ימי גשם וקור. עד הקיץ האחרון, שבו חלקים
גדולים מהמדינה פשוט עלו באש. גל החום הלא שגרתי במדינה הוא חלק
ממגמה של התחממות גלובלית, שכבר קשה מאוד להתווכח עם השלכותיה

וסכנותיה. פרק 1 בסדרת הכתבות "הקרקע בוערת" של אורן אהרוני,
תחקיר: ירון ביטר וסווטה ליסטרטוב.

לצפייה

לקריאה

לא מלכלכים על ישראל: פסולת ומיחזור בישראל
מדינת ישראל הולכת ונעשית צפופה. בשנת 2048 תציין ישראל 100 שנים

להיווסדה ועל פי נתוני הפסולת אין מקום לחגיגה. אוכלוסיית ישראל מייצרת מדי
שנה כ0.4 מיליון טון פסולת, כל אחד מאיתנו מייצר בממוצע כ1.0 ק"ג פסולת
מדי יום  נתון מן הגבוהים בעולם. קראו את דו"ח הפסולת החדש של עמותת

אדם טבע ודין עם מדד הפסולת ברשויות המקומיות.

נזקים אקולוגיים של צריכת בשר
קצת חומר למחשבה עד כמה הדיאטה האנושית משפיעה על הסביבה ועל
ההתחממות הגלובלית. סרטון קצת ישן ששלחנו לנו לאחרונה, אך מעורר

מחשבה ומאפשר דיון. 

לצפייה

לחתימה על העצומה

תמכו במאבק נגד משבר הפסולת בישראל
ישראל היא אחת מיצרניות הפסולת לתושב הגדולות בעולם. אדם טבע ודין

מתכוונים לחייב את השר להגנת הסביבה לפעול בעניין!
דורשים להפסיק את הזיהום הסביבתי, להגביר את הפיקוח והאכיפה, ולהגן על

החי והצומח בישראל.

לחתימה על העצומה

מנקים את מפרץ עכו  עכשיו!
הצטרפו לעמותת צלול בדרישה מיצחק תשובה, מרשות המים ומהמשרד
להגנת הסביבה לפעול מיד לניקוי הקרקע ולהפסקת הזיהום. לא מוכנים

להמשיך לשלם בבריאותנו ובחיינו למען רווחים של בעלי ההון!
מנקים את מפרץ עכו מכספית, עכשיו!!! הצטרפו ושתפו את העצומה.

לפרטים נוספים

משפיעים על סלילת מסלולי האופניים חדשים
עמותת ישראל בשביל אופניים מזמינה אתכם לקחת חלק ולנצל את

ההזדמנות שנפלה לידי הציבור ולארגוני הסביבה ולהשפיע על מספר
תוכניות משמעותיות שמקודמות בימים אלו. תוכנית המתאר הארצית
לתחבורה יבשתית (תמ"א 42) עולה בקרוב להצבעה והעמותה רוצה
לשמוע את התייחסותכם לתוכנית. כמו גם לייעול הכבישים בת"איפו

ולתוכנית המתאר של ב"ש שפורסמה להערות הציבור. זה הזמן להשפיע! 

לפרטים נוספים

קול קורא למינוי נציג/ת ארגוני הסביבה
בוועדה המקצועית לאסבסט ואבק מזיק

בהתאם לחוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, ולאור כינוסה
מחדש הצפוי של הוועדה, התבקשנו ע"י המשרד להגנת הסביבה
לשלוח נציג/ה לוועדה מטעם ארגוני הסביבה. פרטים נוספים על

התפקיד ודרישות ניתן למצוא בקישור המצורף.

ניתן להגיש מועמדות עד ה8/6/19

לפרטים נוספים

קול קורא לוועדת ההיגוי לקידום ניהול ותכנון
(ICZM) משולב של החוף והים

פורום רשויות החוף ואדם טבע ודין יזמו הכנת מסגרת עקרונות לניהול ותכנון
החופים המקומיים ברוח עקרונות ה ICZM הבינלאומיים. לצורך כך מוקמת

ועדת היגוי בה יש רצון שיקחו חלק נציגי ארגוני הסביבה במטרה ולסייע בניווט
לקראת יישום ICZM בישראל.

ניתן להגיש מועמדות עד ה10/6/19

לפרטים נוספים

לפרטים נוספים

קרא/י עוד

רוצים לחיות בלי מכרות
החל משנות ה80 מנסה חברת רותם אמפרט (מקבוצת כי"ל) בסיוע

המדינה להקים מכרה פוספטים בבקעת ערד בצמידות לבתי
תושבים, מכרה שיפגע באיכות החיים ובכלכלה של תושבי בקעת

ערד. לטענת רופאי משרד הבריאות הקמת המכרה תגרום
לתחלואה ולמוות. בכדי לשמור על בקעת ערד ותושביה הוקמה
עמותת "רוצים לחיות בלי מכרות" (ע"ר). בחודשים האחרונים,

הצליחה העמותה להביא להחלטה חסרת תקדים של בית המשפט
העליון.

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

לכתוב לנו.

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

פסטיבל הים הבינלאומי 2019
מיקום: חוף דור

18:00 10:00  סיום: 07/06/2019 התחלה: 07/06/2019

אנשי הים התיכון מזמינים לחגוג את יום האוקיינוסים הבינלאומי בפסטיבל
הים בחוף דור ולקרוא יחד להקמת שמורות טבע ימיות למען הים

התיכון. הפעילות מתאימה לכל המשפחה!
הכניסה חינם לכל האירועים!

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

הכנס השנתי לקיימות וקהילה 2019 בסימן חוסן
קהילתי

מיקום: מרכז כלל, ירושלים
16:00 09:00  סיום: 13/06/2019 התחלה: 13/06/2019

כנס קיימות וקהילה חוזר בפעם השלישית! 
קהילה חזקה ויציבה, שהקשרים בין חבריה חזקים הינה מרכיב בסיסי

(resilience) ומהותי בהשגת חוסן מקומי
מוזמנים ומוזמנות לכנס שכולו סביב יצירת הקשרים והחוסן המקומי

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

הועידה השנתית ה47 למדע ולסביבה
מיקום: בית הספר לסביבה ומדעי כדוה"א, אוניברסיטת ת"א
17:00 08:00  סיום: 20/06/2019 התחלה: 19/06/2019

הוועידה השנתית למדע ולסביבה מהווה את הפורום המרכזי והגדול ביותר
בישראל למפגש בין הקהילה המדעית למגזר הציבורי, האזרחי והעסקי.
בוועידה לוקחים חלק מדי שנה למעלה מ800 משתתפים, בהם מדענים
וחוקרים מישראל ומהעולם, סגל וסטודנטים לתארים מתקדמים במוסדות
להשכלה גבוהה, מקבלי החלטות בכירים במגזר הציבורי, נציגי תעשייה

וארגונים סביבתיים ופעילי סביבה.

רשימה ירוקה מאוד

ניוזלטר  יוני 2019

"עד עתה היינו עסוקים ב'בניית הארץ' ולא התנינו לקטנות כגון הטיפול במוצרי הפסולת וניקוי הזיהום
שנוצר. כעת, כשמפרץ חיפה מכוסה בענני פסולת רעילה שנפלטת מארובות המפעלים בסביבה, כאשר

הנחלים ספוגים חומרים רעילים, כאשר האדמה מלאה חומרים מסוכנים וכאשר הים מלא חומרים
מסוכנים, הגיעה העת לומר 'עד כאן שבת הגדול'... כל עוד ניתן להציל לפחות חלק מארצנו ולהחזירה
למצב שיאפשר חיים בריאים, ראוי לפעול. ברור שיש לכך מחיר, כשם שיש מחיר לטיפול בזיהום. אם

בחיים רצוננו, אין מנוס מלהתחיל לפעול ולו בשעה מאוחרת זו."
 השופט איתן מגד, פס"ד בעניין זיהום נחל נעמן, 2005

השריפות הגדולות שחווינו בנוסף לטלטלה הפוליטית של הימים האחרונים, מבהירים לנו יותר ויותר עד כמה
העתיד אינו ידוע ועד כמה עלינו לפעול בכדי להבטיח שנוכל להנות ממנו. תנועת הXR העולמית מביאה איתה

לארץ רוח קרירה ומרעננת של שינוי (הרחבה במאמר של ליה אטינגר) ואנו ממשיכים לפעול בכדי לבסס תנועה
סביבתית מאוחדת, גדולה, חזקה ובעלת יכולת השפעה מרבית.

קריאה מהנה 
צוות חיים וסביבה

מעורר השראה מהעולם

חומר למחשבה

עושים מעשה!

קולות קוראים

בחודש האחרון נתבקשנו למנות נציגי ציבור במספר גופים ציבוריים חדשים. באתר חיים וסביבה מצויים
מספר רב של קולות קוראים לאיוש נציגים  מוזמנים להיכנס ולעיין בקולות קוראים נוספים.

תמיכה בחדשנות בתחום הגנת הסביבה
מסלול התומך בתוכניות מחקר ופיתוח ובתכניות הרצה ("פיילוטים") בתחומי הגנת הסביבה. המסלול הינו מסלול

משותף לרשות החדשנות ולמשרד להגנת הסביבה.
ניתן להגיש מועמדות עד ה24/7/19

קול קורא לחברי וועד מנהל בעמותת אזרחים למען הסביבה
במהלך חודש יוני, עמותת אזרחים למען הסביבה , מקיימת בחירות לוועד המנהל החדש שלה. זו ההזדמנות

שלכם להשתלב בפעילות אזרחית למען הסביבה. 

לקולות קוראים נוספים

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

לאינדקס הארגונים המלא

אירועים קרובים  טעימה קטנה

פעולות בינלאומיות לקראת יום הסביבה העולמי ב5 ביוני  הזמנה
להצטרפות

יום הסביבה השנה מתמקד בזיהום אוויר. להלן מספר אתרים ופעולות אשר ניתן לחבור אליהן ברמה הבינלאומית:

 אתר יום הסביבה והקמפיין למאבק בזיהום אוויר– באתר ניתן לרשום "מחויבויות" למאבק בזיהום אוויר.
 מדריך לפעילות נגד זיהום אוויר – כולל מדריכים למגזרים שונים וערכת כלים למיתוג פעילויות יום הסביבה

 Mask Challenge – החל מה24.5 מבקשים להעלות לרשתות חברתיות תמונות של אנשים עם מסכות, בליווי
נתונים של איכות אוויר ופעילויות לצמצום זיהום אוויר, ולתייג אחרים וכו'.

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.sviva.net/organization/רוצים-לחיות-בלי-מכרות/
https://www.sviva.net/organization/רוצים-לחיות-בלי-מכרות/
https://www.sviva.net/organization/
https://www.worldenvironmentday.global/?xv=1&c=1
https://www.worldenvironmentday.global/get-involved/practical-guides
https://embed.widencdn.net/pdf/plus/unenvironment/izdhq8u6lo/Mask_Challenge_Influencer_Guide.pdf?u=wqgs0i
https://maps.google.com/maps?q=חוף+דור&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://maps.google.com/maps?q=חוף+דור&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://www.facebook.com/events/439507233502426/
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=פסטיבל+הים+הבינלאומי+2019&dates=20190607T100000/20190607T180000&details=%0A++%3Cstrong%3Eאנשי+הים+התיכון+%3C%2Fstrong%3Eמזמינים+לח%3Cspan+style%3D%22font-weight%3A+normal%3B%22%3Eגוג+את+יום+האוקיינוסים+הבינלאומי+בפסטיבל+הים+בחוף+דור+ולקרוא+יחד+להקמת+שמורות+טבע+ימיות+למען+הים+התיכון.%26%23160%3Bהפעילות+מתאימה+לכל+המשפחה!%3Cbr+%2F%3Eהכניסה+חינם+לכל+האירועים!%3C%2Fspan%3E&location=חוף+דור
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=פסטיבל+הים+הבינלאומי+2019&DUR=0800&DESC=%0A++%3Cstrong%3Eאנשי+הים+התיכון+%3C%2Fstrong%3Eמזמינים+לח%3Cspan+style%3D%22font-weight%3A+normal%3B%22%3Eגוג+את+יום+האוקיינוסים+הבינלאומי+בפסטיבל+הים+בחוף+דור+ולקרוא+יחד+להקמת+שמורות+טבע+ימיות+למען+הים+התיכון.%26%23160%3Bהפעילות+מתאימה+לכל+המשפחה!%3Cbr+%2F%3Eהכניסה+חינם+לכל+האירועים!%3C%2Fspan%3E&in_loc=חוף+דור&st=20190607T100000
http://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=CETnmKmfH%2Ftfa%2FS2P4AqsEX8M%2B9H2rQcKSdJSaGwkYGSzR7Ov7PtLDLt537uEEwJnOz03ZCG0iy5PrJ6BMtxCZWDaDh%2Bdh65DtQz16LIx%2Fq6Hf6Oq2WBhR2NWqaseBcV1lNG9RFdVd%2F5D4V4bS%2BuAwzzhYM14LO87WQxbugq1NcDU0QP0MhF8VPakwqQdJKUFFVixbGWc6cP%2FcBBQM1bR7iUEU%2FtMvCo7aFWVcVAtoaoicPOpjIBaZS2HaGSAwe8MD9DAp%2Bsc1KhDtt09xoJBD4hdvHGZL42%2FQofuPIpAY6Ay9II%2FA4hEZEtBaOZmyJNWMMQcCL6ClcuxzLbEcT%2BeICRAWNGON7UQuwweMK0lY3FogeVSTv4RQRbc7gPOiZYZqRK1kSXxL2DyNQ0yrwbvycOwHsvydJ9cNC2xQ1%2BABgajKRBG8ci5Ap%2B55oJ3gYnTdix1CV3BKJJlQOuswzYEA51yASFHFOqaYa2ytVtGPehMupXW2qY9bnzFZO%2FdrBmG2iT3gFhwBZE%3D
https://www.facebook.com/events/439507233502426/
https://maps.google.com/maps?q=מרכז+כלל%2C+ירושלים&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://maps.google.com/maps?q=מרכז+כלל%2C+ירושלים&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://www.heschel.org.il/heschel-media-story-256871
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=הכנס+השנתי+לקיימות+וקהילה+2019+בסימן+חוסן+קהילתי&dates=20190613T090000/20190613T160000&details=כנס+קיימות+וקהילה+חוזר+בפעם+השלישית!+%3Cbr+%2F%3Eקהילה+חזקה+ויציבה%2C+שהקשרים+בין+חבריה+חזקים+הינה+מרכיב+בסיסי+ומהותי+בהשגת+חוסן+מקומי+(resilience)%3Cbr+%2F%3Eמוזמנים+ומוזמנות+לכנס+שכולו+סביב+יצירת+הקשרים+והחוסן+המקומי&location=מרכז+כלל%2C+ירושלים
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=הכנס+השנתי+לקיימות+וקהילה+2019+בסימן+חוסן+קהילתי&DUR=0700&DESC=כנס+קיימות+וקהילה+חוזר+בפעם+השלישית!+%3Cbr+%2F%3Eקהילה+חזקה+ויציבה%2C+שהקשרים+בין+חבריה+חזקים+הינה+מרכיב+בסיסי+ומהותי+בהשגת+חוסן+מקומי+(resilience)%3Cbr+%2F%3Eמוזמנים+ומוזמנות+לכנס+שכולו+סביב+יצירת+הקשרים+והחוסן+המקומי&in_loc=מרכז+כלל%2C+ירושלים&st=20190613T090000
http://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=CxwCjH8UgW5zFKq0XeisMd1C0nS7Ho39OVln%2FB%2Bs6PhEERa4%2FuBBF9WB0q4oWzwBy%2Bk7c953Ge0gVSBaNs4zy%2BbsD5M%2BnMutWJ3cQQB9x3DyaKyOUEwjLTj3K%2FuEeu9Gl5qxscMt21PQ33lvN4c8c5uvxWCzf55i0tBiEarw3dQwaUUmjFHttMphCCalEMhROah9WHON6W6%2BbcwdRduCkqBcg4vGjNlTe2J1K6wYOZArfLFFHZOLKVNX%2BpQOnegl6QDaQBprtLx9LyYaQwKKCQHW1gecJF3edN8VhzADDyqpTiYPSFQNSJiOmZpzJdmRS85bO16sF68mOu7GEugc0wK2OrCLoQ0k81o2C9U4SOkPeZbNHczF8c58Vx5sevCxez9uVDzzFIjvyaAa3DNWkXI0K6jM9fu02jXkoFJYSP%2B0SJCUF%2B5tPWAgVohPjzFExDzBU13Pl%2FL%2Fkv5w96hBdJg%3D%3D
https://www.heschel.org.il/heschel-media-story-256871
https://maps.google.com/maps?q=בית+הספר+לסביבה+ומדעי+כדוה%22א%2C+אוניברסיטת+ת%22א&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://maps.google.com/maps?q=בית+הספר+לסביבה+ומדעי+כדוה%22א%2C+אוניברסיטת+ת%22א&ie=UTF8&z=14&hl=he
http://conference.isees.org.il/2019/#פרס מפעל חיים
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=הועידה+השנתית+ה-47+למדע+ולסביבה&dates=20190619T080000/20190620T170000&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%3Eהוועידה+השנתית+למדע+ולסביבה+מהווה+את+הפורום+המרכזי+והגדול+ביותר+בישראל+למפגש+בין+הקהילה+המדעית+למגזר+הציבורי%2C+האזרחי+והעסקי.+בוועידה+לוקחים+חלק+מדי+שנה+למעלה+מ-800+משתתפים%2C+בהם+מדענים+וחוקרים+מישראל+ומהעולם%2C+סגל+וסטודנטים+לתארים+מתקדמים+במוסדות+להשכלה+גבוהה%2C+מקבלי+החלטות+בכירים+במגזר+הציבורי%2C+נציגי+תעשייה+וארגונים+סביבתיים+ופעילי+סביבה.&location=בית+הספר+לסביבה+ומדעי+כדוה%22א%2C+אוניברסיטת+ת%22א
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=הועידה+השנתית+ה-47+למדע+ולסביבה&DUR=0900&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%3Eהוועידה+השנתית+למדע+ולסביבה+מהווה+את+הפורום+המרכזי+והגדול+ביותר+בישראל+למפגש+בין+הקהילה+המדעית+למגזר+הציבורי%2C+האזרחי+והעסקי.+בוועידה+לוקחים+חלק+מדי+שנה+למעלה+מ-800+משתתפים%2C+בהם+מדענים+וחוקרים+מישראל+ומהעולם%2C+סגל+וסטודנטים+לתארים+מתקדמים+במוסדות+להשכלה+גבוהה%2C+מקבלי+החלטות+בכירים+במגזר+הציבורי%2C+נציגי+תעשייה+וארגונים+סביבתיים+ופעילי+סביבה.&in_loc=בית+הספר+לסביבה+ומדעי+כדוה%22א%2C+אוניברסיטת+ת%22א&st=20190619T080000
http://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=Cpjnbl3aYxOrXmCnaD4sRo%2BoHRUDMW%2FITIton90m9BX9ht0fJHywHeYyPnQBmTWTwafcb54N9ZEvz%2BQdvGQ77ZlCQ6SzDTeG7EGqNJKgB58olHYeQRogfQg0D6ITVbOKWBNRgp%2BWWORQBoJFpB1z4cGVGcCfHsTdEcuotVk5wwTQV9OnMFmIBG87WR73KtwR6VGBx8wCqNPrQ2G3Dp%2BpN%2FdfGcxhrUZzuaddSZ%2B1BCp1oBPgAnbBc9J6rgyH087QbSmjyGoc2C4AMf7XwGMcHAgLRn%2FUCc2nWSF4rx%2Boh3RCvXN6%2BKb5vXZyPNyxRuGzlAqj6Dk2tsW5yqKCtgH%2Bv0Hr0RAmHs9JevoKnv4XHd4hZ7EnEbtedaSv%2Fi1oqXnH1zR1%2BNb3Ilh6%2BXyLKsF4%2FhGqws%2BD79r31vwgzrLtksXcHgHC%2B5diZiiSuHQpGNDKW1Qho2PDEpKU%2BbCyu450d1wBG%2BxUcWQdcXuVDCn8t1wSricCMS4AUqQKudUBeEa9ExFl6HrGEq%2BLyq%2FC3fMp%2BwNO%2BxVFkuU02ApZSWyTY1yCcVo%2BksGilV1yXgfsOxpRjXfZfXpfR1Dx2c4ZbIh3o006IoMimSARJgKolFcDGmUKU2JrZrV9dsdZ57mlnY4YJ%2FDqAq4ors9mlOITPXCeD3wYnl5gCL6oRjP8clfO%2FbP7h2k%2F2RPh4WDby0PR%2FcsAL


קרא עוד

שעת חרום אקלימית
הפרלמנט של בריטניה הכריז ב1 במאי על שעת חרום אקלימית. שבוע
וחצי מאוחר יותר גם הפרלמנט של אירלנד יצא בהכרזה דומה. מי גרם

לחברי הפרלמנטים לאמץ ניסוח חריף כל כך? במילה אחת התשובה היא
הציבור. מאמר של ד"ר ליה אטינגר

"כל המדינה עלתה באש": ההתחממות הגלובלית
מאיימת על אירופה

קיץ בשוודיה פירושו לא מעט ימי גשם וקור. עד הקיץ האחרון, שבו חלקים
גדולים מהמדינה פשוט עלו באש. גל החום הלא שגרתי במדינה הוא חלק
ממגמה של התחממות גלובלית, שכבר קשה מאוד להתווכח עם השלכותיה

וסכנותיה. פרק 1 בסדרת הכתבות "הקרקע בוערת" של אורן אהרוני,
תחקיר: ירון ביטר וסווטה ליסטרטוב.

לצפייה

לקריאה

לא מלכלכים על ישראל: פסולת ומיחזור בישראל
מדינת ישראל הולכת ונעשית צפופה. בשנת 2048 תציין ישראל 100 שנים

להיווסדה ועל פי נתוני הפסולת אין מקום לחגיגה. אוכלוסיית ישראל מייצרת מדי
שנה כ0.4 מיליון טון פסולת, כל אחד מאיתנו מייצר בממוצע כ1.0 ק"ג פסולת
מדי יום  נתון מן הגבוהים בעולם. קראו את דו"ח הפסולת החדש של עמותת

אדם טבע ודין עם מדד הפסולת ברשויות המקומיות.

נזקים אקולוגיים של צריכת בשר
קצת חומר למחשבה עד כמה הדיאטה האנושית משפיעה על הסביבה ועל
ההתחממות הגלובלית. סרטון קצת ישן ששלחנו לנו לאחרונה, אך מעורר

מחשבה ומאפשר דיון. 

לצפייה

לחתימה על העצומה

תמכו במאבק נגד משבר הפסולת בישראל
ישראל היא אחת מיצרניות הפסולת לתושב הגדולות בעולם. אדם טבע ודין

מתכוונים לחייב את השר להגנת הסביבה לפעול בעניין!
דורשים להפסיק את הזיהום הסביבתי, להגביר את הפיקוח והאכיפה, ולהגן על

החי והצומח בישראל.

לחתימה על העצומה

מנקים את מפרץ עכו  עכשיו!
הצטרפו לעמותת צלול בדרישה מיצחק תשובה, מרשות המים ומהמשרד
להגנת הסביבה לפעול מיד לניקוי הקרקע ולהפסקת הזיהום. לא מוכנים

להמשיך לשלם בבריאותנו ובחיינו למען רווחים של בעלי ההון!
מנקים את מפרץ עכו מכספית, עכשיו!!! הצטרפו ושתפו את העצומה.

לפרטים נוספים

משפיעים על סלילת מסלולי האופניים חדשים
עמותת ישראל בשביל אופניים מזמינה אתכם לקחת חלק ולנצל את

ההזדמנות שנפלה לידי הציבור ולארגוני הסביבה ולהשפיע על מספר
תוכניות משמעותיות שמקודמות בימים אלו. תוכנית המתאר הארצית
לתחבורה יבשתית (תמ"א 42) עולה בקרוב להצבעה והעמותה רוצה
לשמוע את התייחסותכם לתוכנית. כמו גם לייעול הכבישים בת"איפו

ולתוכנית המתאר של ב"ש שפורסמה להערות הציבור. זה הזמן להשפיע! 

לפרטים נוספים

קול קורא למינוי נציג/ת ארגוני הסביבה
בוועדה המקצועית לאסבסט ואבק מזיק

בהתאם לחוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, ולאור כינוסה
מחדש הצפוי של הוועדה, התבקשנו ע"י המשרד להגנת הסביבה
לשלוח נציג/ה לוועדה מטעם ארגוני הסביבה. פרטים נוספים על

התפקיד ודרישות ניתן למצוא בקישור המצורף.

ניתן להגיש מועמדות עד ה8/6/19

לפרטים נוספים

קול קורא לוועדת ההיגוי לקידום ניהול ותכנון
(ICZM) משולב של החוף והים

פורום רשויות החוף ואדם טבע ודין יזמו הכנת מסגרת עקרונות לניהול ותכנון
החופים המקומיים ברוח עקרונות ה ICZM הבינלאומיים. לצורך כך מוקמת

ועדת היגוי בה יש רצון שיקחו חלק נציגי ארגוני הסביבה במטרה ולסייע בניווט
לקראת יישום ICZM בישראל.

ניתן להגיש מועמדות עד ה10/6/19

לפרטים נוספים

לפרטים נוספים

קרא/י עוד

רוצים לחיות בלי מכרות
החל משנות ה80 מנסה חברת רותם אמפרט (מקבוצת כי"ל) בסיוע

המדינה להקים מכרה פוספטים בבקעת ערד בצמידות לבתי
תושבים, מכרה שיפגע באיכות החיים ובכלכלה של תושבי בקעת

ערד. לטענת רופאי משרד הבריאות הקמת המכרה תגרום
לתחלואה ולמוות. בכדי לשמור על בקעת ערד ותושביה הוקמה
עמותת "רוצים לחיות בלי מכרות" (ע"ר). בחודשים האחרונים,

הצליחה העמותה להביא להחלטה חסרת תקדים של בית המשפט
העליון.

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

לכתוב לנו.

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

פסטיבל הים הבינלאומי 2019
מיקום: חוף דור

18:00 10:00  סיום: 07/06/2019 התחלה: 07/06/2019

אנשי הים התיכון מזמינים לחגוג את יום האוקיינוסים הבינלאומי בפסטיבל
הים בחוף דור ולקרוא יחד להקמת שמורות טבע ימיות למען הים

התיכון. הפעילות מתאימה לכל המשפחה!
הכניסה חינם לכל האירועים!

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

הכנס השנתי לקיימות וקהילה 2019 בסימן חוסן
קהילתי

מיקום: מרכז כלל, ירושלים
16:00 09:00  סיום: 13/06/2019 התחלה: 13/06/2019

כנס קיימות וקהילה חוזר בפעם השלישית! 
קהילה חזקה ויציבה, שהקשרים בין חבריה חזקים הינה מרכיב בסיסי

(resilience) ומהותי בהשגת חוסן מקומי
מוזמנים ומוזמנות לכנס שכולו סביב יצירת הקשרים והחוסן המקומי

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

הועידה השנתית ה47 למדע ולסביבה
מיקום: בית הספר לסביבה ומדעי כדוה"א, אוניברסיטת ת"א
17:00 08:00  סיום: 20/06/2019 התחלה: 19/06/2019

הוועידה השנתית למדע ולסביבה מהווה את הפורום המרכזי והגדול ביותר
בישראל למפגש בין הקהילה המדעית למגזר הציבורי, האזרחי והעסקי.
בוועידה לוקחים חלק מדי שנה למעלה מ800 משתתפים, בהם מדענים
וחוקרים מישראל ומהעולם, סגל וסטודנטים לתארים מתקדמים במוסדות
להשכלה גבוהה, מקבלי החלטות בכירים במגזר הציבורי, נציגי תעשייה

וארגונים סביבתיים ופעילי סביבה.

רשימה ירוקה מאוד

ניוזלטר  יוני 2019

"עד עתה היינו עסוקים ב'בניית הארץ' ולא התנינו לקטנות כגון הטיפול במוצרי הפסולת וניקוי הזיהום
שנוצר. כעת, כשמפרץ חיפה מכוסה בענני פסולת רעילה שנפלטת מארובות המפעלים בסביבה, כאשר

הנחלים ספוגים חומרים רעילים, כאשר האדמה מלאה חומרים מסוכנים וכאשר הים מלא חומרים
מסוכנים, הגיעה העת לומר 'עד כאן שבת הגדול'... כל עוד ניתן להציל לפחות חלק מארצנו ולהחזירה
למצב שיאפשר חיים בריאים, ראוי לפעול. ברור שיש לכך מחיר, כשם שיש מחיר לטיפול בזיהום. אם

בחיים רצוננו, אין מנוס מלהתחיל לפעול ולו בשעה מאוחרת זו."
 השופט איתן מגד, פס"ד בעניין זיהום נחל נעמן, 2005

השריפות הגדולות שחווינו בנוסף לטלטלה הפוליטית של הימים האחרונים, מבהירים לנו יותר ויותר עד כמה
העתיד אינו ידוע ועד כמה עלינו לפעול בכדי להבטיח שנוכל להנות ממנו. תנועת הXR העולמית מביאה איתה

לארץ רוח קרירה ומרעננת של שינוי (הרחבה במאמר של ליה אטינגר) ואנו ממשיכים לפעול בכדי לבסס תנועה
סביבתית מאוחדת, גדולה, חזקה ובעלת יכולת השפעה מרבית.

קריאה מהנה 
צוות חיים וסביבה

מעורר השראה מהעולם

חומר למחשבה

עושים מעשה!

קולות קוראים

בחודש האחרון נתבקשנו למנות נציגי ציבור במספר גופים ציבוריים חדשים. באתר חיים וסביבה מצויים
מספר רב של קולות קוראים לאיוש נציגים  מוזמנים להיכנס ולעיין בקולות קוראים נוספים.

תמיכה בחדשנות בתחום הגנת הסביבה
מסלול התומך בתוכניות מחקר ופיתוח ובתכניות הרצה ("פיילוטים") בתחומי הגנת הסביבה. המסלול הינו מסלול

משותף לרשות החדשנות ולמשרד להגנת הסביבה.
ניתן להגיש מועמדות עד ה24/7/19

קול קורא לחברי וועד מנהל בעמותת אזרחים למען הסביבה
במהלך חודש יוני, עמותת אזרחים למען הסביבה , מקיימת בחירות לוועד המנהל החדש שלה. זו ההזדמנות

שלכם להשתלב בפעילות אזרחית למען הסביבה. 

לקולות קוראים נוספים

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

לאינדקס הארגונים המלא

אירועים קרובים  טעימה קטנה

פעולות בינלאומיות לקראת יום הסביבה העולמי ב5 ביוני  הזמנה
להצטרפות

יום הסביבה השנה מתמקד בזיהום אוויר. להלן מספר אתרים ופעולות אשר ניתן לחבור אליהן ברמה הבינלאומית:

 אתר יום הסביבה והקמפיין למאבק בזיהום אוויר– באתר ניתן לרשום "מחויבויות" למאבק בזיהום אוויר.
 מדריך לפעילות נגד זיהום אוויר – כולל מדריכים למגזרים שונים וערכת כלים למיתוג פעילויות יום הסביבה

 Mask Challenge – החל מה24.5 מבקשים להעלות לרשתות חברתיות תמונות של אנשים עם מסכות, בליווי
נתונים של איכות אוויר ופעילויות לצמצום זיהום אוויר, ולתייג אחרים וכו'.

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.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=הועידה+השנתית+ה-47+למדע+ולסביבה&dates=20190619T080000/20190620T170000&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%3Eהוועידה+השנתית+למדע+ולסביבה+מהווה+את+הפורום+המרכזי+והגדול+ביותר+בישראל+למפגש+בין+הקהילה+המדעית+למגזר+הציבורי%2C+האזרחי+והעסקי.+בוועידה+לוקחים+חלק+מדי+שנה+למעלה+מ-800+משתתפים%2C+בהם+מדענים+וחוקרים+מישראל+ומהעולם%2C+סגל+וסטודנטים+לתארים+מתקדמים+במוסדות+להשכלה+גבוהה%2C+מקבלי+החלטות+בכירים+במגזר+הציבורי%2C+נציגי+תעשייה+וארגונים+סביבתיים+ופעילי+סביבה.&location=בית+הספר+לסביבה+ומדעי+כדוה%22א%2C+אוניברסיטת+ת%22א
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=הועידה+השנתית+ה-47+למדע+ולסביבה&DUR=0900&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%3Eהוועידה+השנתית+למדע+ולסביבה+מהווה+את+הפורום+המרכזי+והגדול+ביותר+בישראל+למפגש+בין+הקהילה+המדעית+למגזר+הציבורי%2C+האזרחי+והעסקי.+בוועידה+לוקחים+חלק+מדי+שנה+למעלה+מ-800+משתתפים%2C+בהם+מדענים+וחוקרים+מישראל+ומהעולם%2C+סגל+וסטודנטים+לתארים+מתקדמים+במוסדות+להשכלה+גבוהה%2C+מקבלי+החלטות+בכירים+במגזר+הציבורי%2C+נציגי+תעשייה+וארגונים+סביבתיים+ופעילי+סביבה.&in_loc=בית+הספר+לסביבה+ומדעי+כדוה%22א%2C+אוניברסיטת+ת%22א&st=20190619T080000
http://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=Cpjnbl3aYxOrXmCnaD4sRo%2BoHRUDMW%2FITIton90m9BX9ht0fJHywHeYyPnQBmTWTwafcb54N9ZEvz%2BQdvGQ77ZlCQ6SzDTeG7EGqNJKgB58olHYeQRogfQg0D6ITVbOKWBNRgp%2BWWORQBoJFpB1z4cGVGcCfHsTdEcuotVk5wwTQV9OnMFmIBG87WR73KtwR6VGBx8wCqNPrQ2G3Dp%2BpN%2FdfGcxhrUZzuaddSZ%2B1BCp1oBPgAnbBc9J6rgyH087QbSmjyGoc2C4AMf7XwGMcHAgLRn%2FUCc2nWSF4rx%2Boh3RCvXN6%2BKb5vXZyPNyxRuGzlAqj6Dk2tsW5yqKCtgH%2Bv0Hr0RAmHs9JevoKnv4XHd4hZ7EnEbtedaSv%2Fi1oqXnH1zR1%2BNb3Ilh6%2BXyLKsF4%2FhGqws%2BD79r31vwgzrLtksXcHgHC%2B5diZiiSuHQpGNDKW1Qho2PDEpKU%2BbCyu450d1wBG%2BxUcWQdcXuVDCn8t1wSricCMS4AUqQKudUBeEa9ExFl6HrGEq%2BLyq%2FC3fMp%2BwNO%2BxVFkuU02ApZSWyTY1yCcVo%2BksGilV1yXgfsOxpRjXfZfXpfR1Dx2c4ZbIh3o006IoMimSARJgKolFcDGmUKU2JrZrV9dsdZ57mlnY4YJ%2FDqAq4ors9mlOITPXCeD3wYnl5gCL6oRjP8clfO%2FbP7h2k%2F2RPh4WDby0PR%2FcsAL
http://conference.isees.org.il/2019/#פרס מפעל חיים
https://www.sviva.net/calendar/
https://lp.vp4.me/8d7n
https://www.facebook.com/Life-Environment-חיים-וסביבה-115286055016/
https://www.sviva.net/

