
לקריאה

הכחדה תוצרת ישראל
"מיליון מיני בעלי חיים וצמחים, שמהווים כשמינית ממגוון המינים בעולם,
נתונים בסכנת הכחדה", כך קובע דו"ח חדש ומעורר דאגה שפרסם ארגון
IPBES של האו"ם, ושמתבסס על 15 אלף מאמרים מדעיים שנבדקו על
ידי מאות מומחים מ50 מדינות שונות. כתבה באתר זווית של האגודה

הישראלית לאקולוגיה ומדע המתמקדת בסכנה הקיימת בישראל.

לקריאה

התמודדות עם השלכה של פסולת באופן בלתי
חוקי

מרכז המידע והמחקר של הכנסת הוציא דו"ח הסוקר את התמודדות מדינות
העולם עם תופעות של טיפול בלתי חוקי בפסולת, ובפרט  השלכה בלתי חוקית

שלה והבערתה. המסמך סוקר את המצב בתחום זה במדינות בריטניה
וסלובקיה, ומציג כלי המדיניות בתחומי הטיפול, האכיפה והמניעה בהן נעשה

שימוש על מנת למגר את התופעה.

לקריאה

בריטניה הכריזה: בשנת 2050 נהיה מאופסי
אנרגיה

ממשלת בריטניה הכריזה כי תפחית משמעותית את פליטת גזי החממה שלה
בעשורים הקרובים ותגיע בשנת 2050 למצב בו היא מאופסת אנרגטית.

לקריאה

גרמניה: עשרות אלפי מפגינים במחאה על
משבר האקלים

מתרחב גל המחאה העולמי בנושא משבר האקלים. עשרות אלפי מפגינים מכל
רחבי אירופה הפגינו מול מכרה פחם (ליגנייט) במערב גרמניה במחאה על

הפעלתו. המפגינים קראו לממשלת גרמניה לנקוט צעדים ממשיים יותר למען
האקלים.

לחתימה על העצומה

שומרים על היערות, שומרים על החיים
לפני עשר שנים, מאות מהחברות הגדולות בעולם הבטיחו להפסיק את
השמדת היערות עד שנת 2020. כעת, כשנשארו חודשים ספורים, הם

אפילו לא קרובים ליעד.
חתמו על העצומה של גרינפיס ודרשו מהמותגים המובילים להצהיר על

מצב חירום ולהכניס את נושא שמירת היערות לאג'נדה שלהם.

לחתימה על העצומה

ישראל טובעת בפלסטיק  דורשים
מהממשלה לטפל בנגע הפלסטיק עכשיו!

דו"ח חמור של הWWF קובע שבכל שנה מושלכים למי הים התיכון 0.57
מליוני טונות של פלסטיק   כמות השקולה ל 33,800 בקבוקי פלסטיק
המושלכים לים בכל דקה! הצטרפו אל עמותת צלול בקריאה לממשלת
ישראל לשים סוף למפגע הפלסטיק החד פעמי, שהורג מאות אלפי בעלי

חיים בעולם בשנה ומרעיל גם אותנו.

לפרטים נוספים

פרויקט סימביוזה תעשייתית
משרד הכלכלה ויוזמת האנרגיה הטובה גאים להשיק את פרויקט

"סימביוזה תעשייתית" השואף ליצור פלטפורמה לאומית יעילה לניצול
פסולות תעשייתיות כחומרי גלם. מפעילי הפרויקט מתחייבים להציע
לעסקים שיסכימו לשתף במידע על סוגי הפסולת שלהם יעוץ חינם,

שיעזור להם לנהל טוב יותר את נושא הפסולת בארגון שלהם, לבדוק
אפשרות להקטנת עלויות ע"י התייעלות הטיפול בפסולת ואף ליצירת

רווח במכירת הפסולת לגורם אחר.

לפרטים נוספים

קול קורא לתמיכה כספית  הטמעת שיקולים
אקולוגיים

, המשרד להגנת הסביבה ורשות הטבע והגנים שמחים החברה להגנת הטבע
להודיע על קול קורא לתמיכה תקציבית בתהליכי הטמעה של שיקולים אקולוגיים

בפעילות של חברות ממשלתיות, חברות עסקיות, אגודות שיתופיות וחברות
כלכליות. היקף התמיכה – כ100,000 ₪ לחברה, שינתן לכ4 חברות זוכות.

ניתן להגיש מועמדות עד ה22/9/19

קרא/י עוד

רמות למען הסביבה
'רמות למען הסביבה' היא עמותה פלורליסטית ירושלמית הדוגלת
בהצלת המגוון הביולוגי סביב שכונת 'רמותאלון' ופועלת לשיפור
איכות החיים  של תושבי השכונה בפרט ותושבי ירושלים בכלל.

מטרות העמותה כוללות שמירה על שטחים פתוחים ערכיים בצפון
ירושלים, חינוך אקולוגי והעלאת המודעות להגנת הסביבה לתלמידי

 השכונה ותושביה, עידוד מחזור וצמצום בזבל מוצק.

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

לכתוב לנו.

לעמוד הוועדות

חדש! חדש! חדש!
בשעה טובה, אנחנו משיקים את החלק באתר של חיים וסביבה אשר

מוקדש כולו לוועדות איכות הסביבה ברשויות המקומיות. בחלק זה, ניתן
למצוא (מלבד מדריכים רלוונטיים) מידע על כל וועדה וועדה בארץ. האם
היא פועלת? מי חבריה? מי הם נציגי הציבור וארגוני הסביבה? מה

נעשה בה ועוד...
אמנם השקנו, אך אנחנו עדיין אוספים מידע ולכן אנחנו מזמינים אתכם
לחפש את הרשות שבה אתם מתגוררים ולבדוק האם המידע שהעלינו

הוא נכון. מצאתם טעות? משהו חסר? 
שלחו הערות ל yotam@sviva.net  ונתקן באופן מיידי. 

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

יום עיון פסולת בניין
מיקום: בית הספר ללימודי סביבה ע"ש פורטר

15:00 09:30  סיום: 01/07/2019 התחלה: 01/07/2019

במטרה לשוב ולדון בסוגיה חשובה זו, וכחלק מעבודת מנהלת פסולת
רחבה שהוקמה, המועצה הישראלית לבנייה ירוקה בשיתוף עם עמותת

אדם טבע ודין, התאחדות בוני הארץ, קבוצת בני וצביקה ואיגוד המהנדסים
מקיימים יום עיון, בו נדון בנושא מזווית סביבתית, רגולטורית, כלכלית ועוד.

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

חיידקים, אדמה ושתילה במצע מנותק
מיקום: גינת ספר, תל אביב

20:00 17:00  סיום: 04/07/2019 התחלה: 04/07/2019

וקהילת תל אביב של החברה להגנת הטבע גינות קהילה בישראל
מזמינים את הציבור לפורום גינות קהילתיות במטרופולין אשר יתמקד במתן
הידע לשתילה במצע מנותק  ידע נדרש לכל חקלאי או חקלאית עירוניים. 

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

קידום בנייה מאופסת אנרגיה במשק הישראלי
מיקום: בניין נפתלי, אוניברסיטת תל אביב

14:30 09:30  סיום: 10/07/2019 התחלה: 10/07/2019

כחלק מהמיזם המשותף של המועצה הישראלית לבנייה ירוקה ומשרד
האנרגיה ובשיתוף קרן היינריך בל ואיגוד חברות אנרגיה ירוקה לישראל יום

העיון יחשוף בפני המשתתפים את מדיניות הממשלה בנושא וכיצד ניתן
ליישמה במקרי מבחן מרתקים המתממשים סביבנו.

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

פתיחת תערוכה  סולאר גרילה: תגובה בונה לשינויי
אקלים

מיקום: מוזיאון תל אביב לאומנות
22:00 20:00  סיום: 18/07/2019 התחלה: 18/07/2019

בין מדע אקלימי בדיוני למחאות חברתיות, ובין תכנון ערי "ספוג" לעצים
סולאריים. בתקופה שבה תופעות אקלים קיצוניות הן בין הנושאים הבוערים

בעולם, הולכים ומתחוורים נזקי הקפיטליזם והשפעתם ההרסנית על
City as a) הסביבה. הגישה המובילה את התערוכה עוסקת בעיר עצמה
Tool) ככלי לשינוי. בתערוכה מוצגים מקרי מבחן מהערים שיקגו, מסדאר,

הונג קונג, לונדון, קופנהגן, שנגחאי, ניו יורק ותל אביב.

רשימה ירוקה מאוד

ניוזלטר  יולי 2019

"הדרך היחידה להתמודד עם עולם לא חופשי היא להיות כל כך חופשי שעצם הקיום שלך הוא מרד." 
 אלברט קאמי

בחודש האחרון התקיימו לא מעט אירועים חשובים בתוך התנועה הסביבתית כאשר מבחינתנו השיא היה בכנס
משפיעים 2019 שמהווה אירוע שיא מתהליך מתמשך לאורך כל השנה להגברת המעורבות הציבורית בהליכי

התכנון. אבל את ההצגה הסביבתית הגדולה סיפק לנו מבקר המדינה שפרסם השבוע דוח ביקורת מיוחד בנושא
הזיהומים הסביבתיים במפרץ חיפה והיבטים בפעולות הממשלה. התגובה בשטח ומצד פוליטיקאים לא איחרה

לבוא. 

קריאה מהנה 
צוות חיים וסביבה

חומר למחשבה

קצת ממה שקורה בעולם...

עושים מעשה!

קולות קוראים

לקולות קוראים נוספים

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

לאינדקס הארגונים המלא

סביבה מקומית  וועדות איכות הסביבה ברשויות המקומיות

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://yaba2014.wixsite.com/mashpieim?fbclid=IwAR1nH0iSUJg8QDKa-flTnECNTk7P6QYine84-D8ZKixznmF09ofQl_2qphY
https://www.sviva.net/committee_cat/ועדות-תכנון/
https://www.mevaker.gov.il/he/publication/Articles/Pages/2019-Haifa.aspx?fbclid=IwAR3GvNvU9cd5Q2V5pzeRYzPAGj6ppZSWBJib78QeVKHLx-gKjqb6mQ1nz2M
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5534927,00.html
https://lp.vp4.me/j34a
https://www.zavit.org.il/נכחדים-באוויר-בים-וביבשה/
https://www.zavit.org.il/נכחדים-באוויר-בים-וביבשה/
https://www.zavit.org.il/נכחדים-באוויר-בים-וביבשה/
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/a0d929af-abbc-e811-80e5-00155d0a259e/2_a0d929af-abbc-e811-80e5-00155d0a259e_11_12402.pdf
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/a0d929af-abbc-e811-80e5-00155d0a259e/2_a0d929af-abbc-e811-80e5-00155d0a259e_11_12402.pdf
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/a0d929af-abbc-e811-80e5-00155d0a259e/2_a0d929af-abbc-e811-80e5-00155d0a259e_11_12402.pdf
waze://?q=בית הספר ללימודי סביבה ע%22ש פורטר
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=יום+עיון+פסולת+בניין&dates=20190701T093000/20190701T150000&details=%0A++%3Cstrong+style%3D%22font-weight%3A+normal%3B%22%3E%0A++%3C%2Fstrong%3Eבמטרה+לשוב+ולדון+בסוגיה+חשובה+זו%2C+וכחלק+מעבודת+מנהלת+פסולת+רחבה+שהוקמה%2C+%3Cstrong%3Eהמועצה+הישראלית+לבנייה+ירוקה%3C%2Fstrong%3E%3Cspan+style%3D%22font-weight%3A+normal%3B%22%3E+בשיתוף+עם+%3C%2Fspan%3E%3Cstrong%3Eעמותת+אדם+טבע+ודין%3C%2Fstrong%3E%2C+התאחדות+בוני+הארץ%2C+קבוצת+בני+וצביקה+ואיגוד+המהנדסים+מקיימים+יום+עיון%2C+בו+נדון+בנושא+מזווית+סביבתית%2C+רגולטורית%2C+כלכלית+ועוד.%3Cbr+%2F%3E%3Cspan+style%3D%22font-weight%3A+normal%3B%22%3E%3C%2Fspan%3E&location=בית+הספר+ללימודי+סביבה+ע%22ש+פורטר
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=יום+עיון+פסולת+בניין&DUR=0530&DESC=%0A++%3Cstrong+style%3D%22font-weight%3A+normal%3B%22%3E%0A++%3C%2Fstrong%3Eבמטרה+לשוב+ולדון+בסוגיה+חשובה+זו%2C+וכחלק+מעבודת+מנהלת+פסולת+רחבה+שהוקמה%2C+%3Cstrong%3Eהמועצה+הישראלית+לבנייה+ירוקה%3C%2Fstrong%3E%3Cspan+style%3D%22font-weight%3A+normal%3B%22%3E+בשיתוף+עם+%3C%2Fspan%3E%3Cstrong%3Eעמותת+אדם+טבע+ודין%3C%2Fstrong%3E%2C+התאחדות+בוני+הארץ%2C+קבוצת+בני+וצביקה+ואיגוד+המהנדסים+מקיימים+יום+עיון%2C+בו+נדון+בנושא+מזווית+סביבתית%2C+רגולטורית%2C+כלכלית+ועוד.%3Cbr+%2F%3E%3Cspan+style%3D%22font-weight%3A+normal%3B%22%3E%3C%2Fspan%3E&in_loc=בית+הספר+ללימודי+סביבה+ע%22ש+פורטר&st=20190701T093000
http://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=CQf7dv1TPsnTLUt8ra8%2F27XNh9MT4RkHTY5fMPLaRC6e%2BPDpbXsuJM1VD%2BrovuHHyn3iWul7uC%2F%2BIzkS0ryLmA9Ug8bQwefCP5nPkl39MsNXEZr3SZX0surQgw2z%2BV3o0NJOTan7m3zhCieGxKrH1AHfiaqTWZ324lg%2BGaKeOS6tUcjJpaP4QYl%2FI%2FzupdwgjZUVRfzlfehRZaHvEQggzSL2OTiYnM2Duc0kXKr3m9f5slzYZnEQIKK19d4sj8ZVcLYdZLqVSaM6FeV3KKOeVtOj9Cv2XmCt4QXEUEANq8Memby2cEKKu0jwJ0YdH6rTCk8qbEv9geqQA09wgk%2BxzNavLYgUfU1TQdBNLg6KOf4gjY8tXDDVxb4uorTfFREbXH2W%2F6bOn3lHPI1AyiHfnNFdCWpbsi6o%2B17DNNQG4HEFm3tATmUS9ZKUOF%2B9uMeUluWHvomLrbuBSxmqntkLRy9RyRnHCM2P9GF%2Bz5gozsx6bWqbuGU2t53N332XihKJkMlM0k3%2FR77pszBea1NL75NOr46T9WPRDud1ZVrH4t4MYZduf6bjYy0dtycM7MV05P2zbibSK7PpcQZbCRo2iRWbbAjMu8%2FDpHN1OtAHgbLik1jCOprOqk5M%2FhEcfGrpWFqUW3O%2F9TEcLnO42Gg73%2BKyIcsKTAmVK
waze://?q=גינת ספר, תל אביב
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=חיידקים%2C+אדמה+ושתילה+במצע+מנותק&dates=20190704T170000/20190704T200000&details=%0A++%3Cstrong%3Eגינות+קהילה+בישראל%3C%2Fstrong%3E%0A++%3Cspan+style%3D%22font-weight%3A+normal%3B%22%3E+וקהילת+תל+אביב+של+%3C%2Fspan%3E%0A++%3Cstrong%3Eהחברה+להגנת+הטבע+%3C%2Fstrong%3Eמזמינים+את+הציבור+לפורום+גינות+קהילתיות+במטרופולין+אשר+יתמקד+במתן+הידע+לשתילה+במצע+מנותק+-+ידע+נדרש+לכל+חקלאי+או+חקלאית+עירוניים.%26%23160%3B%3Cspan+style%3D%22font-weight%3A+normal%3B%22%3E%3C%2Fspan%3E&location=גינת+ספר%2C+תל+אביב
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=חיידקים%2C+אדמה+ושתילה+במצע+מנותק&DUR=0300&DESC=%0A++%3Cstrong%3Eגינות+קהילה+בישראל%3C%2Fstrong%3E%0A++%3Cspan+style%3D%22font-weight%3A+normal%3B%22%3E+וקהילת+תל+אביב+של+%3C%2Fspan%3E%0A++%3Cstrong%3Eהחברה+להגנת+הטבע+%3C%2Fstrong%3Eמזמינים+את+הציבור+לפורום+גינות+קהילתיות+במטרופולין+אשר+יתמקד+במתן+הידע+לשתילה+במצע+מנותק+-+ידע+נדרש+לכל+חקלאי+או+חקלאית+עירוניים.%26%23160%3B%3Cspan+style%3D%22font-weight%3A+normal%3B%22%3E%3C%2Fspan%3E&in_loc=גינת+ספר%2C+תל+אביב&st=20190704T170000
http://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=C3khGAhIdaCAyFVm8dBPWQf8RP6fGwbddkagejZL2m9LmEB31D045e%2F3Y%2FJZvA2NZGhGTfwQkvnZe%2Brn2RgFFXvD06HUA%2FGLpCx2Oxdhd4FkZBLXhPgSoBIu868Lsh8xhKeXZQA8cDuVncQuy9AefMGOib0OCZYahEcXtSeB3KydhDd%2BhumXE3G9mNKT87KZ6SkUq4sa6uV0nEXaKNcZDOHGwlwywm0FODFlNIx%2F2xNnJCYgfCVS4ObVtFecaHmZvOzKCeYiXUjUm4DEWugjGCHPp97OS2oTb28wwU5DS4BNxOmZEfk0tAqOqW%2BgU5c4CIHi6oE%2FBL59rfQ90d0TBaMxKsFy0dv%2B%2Bcms1ocjw441rMdAJIMVyc%2FEoD1lJxIPJOTC1%2F%2BMdRXWZSx18u1Z8DwAAjrBANLDYtNipo92awlfsXrth0FcwkJcoRp4z2%2FkhIvG0liUra29jm7ufi4IgIyOZqg7Qb2AiaoQZ84tmTBAjlbAUnvOtyL01wv0Ei04FiqB2kBxLsov1i%2B2fhovyp4pTP4YU66Z2bGoa2y8Y8Yg%3D
waze://?q=בניין נפתלי, אוניברסיטת תל אביב
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=קידום+בנייה+מאופסת+אנרגיה+במשק+הישראלי&dates=20190710T093000/20190710T143000&details=%0A++%3Cspan+style%3D%22font-weight%3A+normal%3B%22%3Eכחלק+מהמיזם+המשותף+של+%3C%2Fspan%3E%0A++%3Cstrong%3Eהמועצה+הישראלית+לבנייה+ירוקה+%3C%2Fstrong%3Eומשרד+האנרגיה+ובשיתוף+קרן+היינריך+בל+ואיגוד+חברות+אנרגיה+ירוקה+לישראל+יום+העיון+יחשוף+בפני+המשתתפים+את+מדיניות+הממשלה+בנושא+וכיצד+ניתן+ליישמה+במקרי+מבחן+מרתקים+המתממשים+סביבנו.&location=בניין+נפתלי%2C+אוניברסיטת+תל+אביב
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=קידום+בנייה+מאופסת+אנרגיה+במשק+הישראלי&DUR=0500&DESC=%0A++%3Cspan+style%3D%22font-weight%3A+normal%3B%22%3Eכחלק+מהמיזם+המשותף+של+%3C%2Fspan%3E%0A++%3Cstrong%3Eהמועצה+הישראלית+לבנייה+ירוקה+%3C%2Fstrong%3Eומשרד+האנרגיה+ובשיתוף+קרן+היינריך+בל+ואיגוד+חברות+אנרגיה+ירוקה+לישראל+יום+העיון+יחשוף+בפני+המשתתפים+את+מדיניות+הממשלה+בנושא+וכיצד+ניתן+ליישמה+במקרי+מבחן+מרתקים+המתממשים+סביבנו.&in_loc=בניין+נפתלי%2C+אוניברסיטת+תל+אביב&st=20190710T093000
http://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=CN%2B8pu0AffKoozqyhcnjg4GU8ueTfPyXiJ9yk%2BkNLaZU%2FFhL6Uikq%2BWiELNxC5g2nn6laXyfbtCBNb2aVdOaiHk41DkXzXIl%2BdxLM0%2B4jbbX4%2BeS77O67vwxIXGJL69zVF3jOkavAErV7ET9R5ypP3IR3xxsGnEhTeJli43ZNmcnh93Cv98luWsufrccAEu%2B6VJblMUxAltZGAd4ddiD0ijg%2FrOhQ%2BPptGrYqNEyLBc1J29gDF1RPgc2rjbh5%2BioBNzpl%2Bp5r9Sh7CwiFG48rkn4nL%2B95vkX2xZW86bJ%2B2a8Y%2FTIvU%2B20q6s%2BdKBWXUQKQatflMjmdiTX07gRXWyiY9If6%2F1%2F2PbW6lttPt6j5vuSLhbuGBBvx%2BU3AR%2BTAR19BwYy5XVy%2FkvnBXgUy4PthQElgkM0I8BNSn63Yzjgqjb8kvTcRKgJ6%2F1%2BRrUFqnfxU84T%2F9pVu%2B1oyWQ%2FWPlnjqST7t%2Bz7I4Iusg9DJrP8saI17sbXxXTcL6ksUUxT3qIC0uhnPfVyvqqVupXj%2B3CpsxW3KcBmqzroytW7uAaZ6f8%2FhBu6%2F%2BgZ%2B4y5rB620TeGpfwmOiJL5O6veLVaZMVB2xqGtsvGPGI
waze://?q=מוזיאון תל אביב לאומנות
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=פתיחת+תערוכה+-+סולאר+גרילה%3A+תגובה+בונה+לשינויי+אקלים&dates=20190718T200000/20190718T220000&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%3Eבין+מדע+אקלימי+בדיוני+למחאות+חברתיות%2C+ובין+תכנון+ערי+%22ספוג%22+לעצים+סולאריים.+בתקופה+שבה+תופעות+אקלים+קיצוניות+הן+בין+הנושאים+הבוערים+בעולם%2C+הולכים+ומתחוורים+נזקי+הקפיטליזם+והשפעתם+ההרסנית+על+הסביבה.+הגישה+המובילה+את+התערוכה+עוסקת+בעיר+עצמה+(City+as+a+Tool)+ככלי+לשינוי.+בתערוכה+מוצגים+מקרי+מבחן+מהערים+שיקגו%2C+מסדאר%2C+הונג+קונג%2C+לונדון%2C+קופנהגן%2C+שנגחאי%2C+ניו+יורק+ותל+אביב.&location=מוזיאון+תל+אביב+לאומנות
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=פתיחת+תערוכה+-+סולאר+גרילה%3A+תגובה+בונה+לשינויי+אקלים&DUR=0200&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%3Eבין+מדע+אקלימי+בדיוני+למחאות+חברתיות%2C+ובין+תכנון+ערי+%22ספוג%22+לעצים+סולאריים.+בתקופה+שבה+תופעות+אקלים+קיצוניות+הן+בין+הנושאים+הבוערים+בעולם%2C+הולכים+ומתחוורים+נזקי+הקפיטליזם+והשפעתם+ההרסנית+על+הסביבה.+הגישה+המובילה+את+התערוכה+עוסקת+בעיר+עצמה+(City+as+a+Tool)+ככלי+לשינוי.+בתערוכה+מוצגים+מקרי+מבחן+מהערים+שיקגו%2C+מסדאר%2C+הונג+קונג%2C+לונדון%2C+קופנהגן%2C+שנגחאי%2C+ניו+יורק+ותל+אביב.&in_loc=מוזיאון+תל+אביב+לאומנות&st=20190718T200000
http://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=Ch%2BepHqDD0gfXmCnaD4sRo3zaOhUEa049NJKuZ2BmPjpiLxzmvkByQehC45Jx7t23Wlgzwtahm5pgt8s70umaOJJSbF%2BC9%2FFy1wvBuVzVjSQxp9FZ%2FBI4V3WftHkg2EMtoprnpnE75eZY2grd3bDn3RiLqWjEFYczZi9%2FBIu6sdQyIAQqQhdo08k5tS5MulqGm3gcIzi898b4g5l%2BFwRfb57uAOCVD7w4dMlV%2B9NVlFaXGozVTE%2BP0Zh%2FkJBfjsBtE0cXWgQeduTHw0IYzTUWJamtwBPxN4a5FRwgDHvI0OfmdkiZvo14lETE7gFl64K%2BrZuFDCcCm%2BdwmU82K0ZjZ6Z5Lac8oZKOsxiMsDa4pVfRzI26b0ckdwbrxUyQqEJinNxbk2%2BfAqXScrCtis7buqnPeNDsqdPtijA8ZA5sQW43eKxPaqzcMbX2Y8fipC6yLH%2FWqJUhqK%2BX4RsSK3%2FlDRNR6GcI0wc4NWnoZVYcqCkAnDRHPAxZgoW6gk9Bsk%2Fwlq4OrrK349UUIwTyfMww25ZtJs5082Owthb4zsz7oqxF8btXIEj1om8Wx35gvxsDeusLyowfgwi2421nmnEb7cMHiH9YCBheRVGLHJJmDskuoutbCPW9ia9jfASrj%2B7JBvXk6guYFaCrQmF00LT1tPDRg74Ah1LwyG7c9FT3CF3ouQa2cCb1wS9sLZ6%2BvgzomKFE0yQLDGLquMN8dwVA7Ox%2FpjD%2FA0tVRy8oIny8iAP5udJ6hi8%2Bpg%2FRdk5jkWz0


לקריאה

הכחדה תוצרת ישראל
"מיליון מיני בעלי חיים וצמחים, שמהווים כשמינית ממגוון המינים בעולם,
נתונים בסכנת הכחדה", כך קובע דו"ח חדש ומעורר דאגה שפרסם ארגון
IPBES של האו"ם, ושמתבסס על 15 אלף מאמרים מדעיים שנבדקו על
ידי מאות מומחים מ50 מדינות שונות. כתבה באתר זווית של האגודה

הישראלית לאקולוגיה ומדע המתמקדת בסכנה הקיימת בישראל.

לקריאה

התמודדות עם השלכה של פסולת באופן בלתי
חוקי

מרכז המידע והמחקר של הכנסת הוציא דו"ח הסוקר את התמודדות מדינות
העולם עם תופעות של טיפול בלתי חוקי בפסולת, ובפרט  השלכה בלתי חוקית

שלה והבערתה. המסמך סוקר את המצב בתחום זה במדינות בריטניה
וסלובקיה, ומציג כלי המדיניות בתחומי הטיפול, האכיפה והמניעה בהן נעשה

שימוש על מנת למגר את התופעה.

לקריאה

בריטניה הכריזה: בשנת 2050 נהיה מאופסי
אנרגיה

ממשלת בריטניה הכריזה כי תפחית משמעותית את פליטת גזי החממה שלה
בעשורים הקרובים ותגיע בשנת 2050 למצב בו היא מאופסת אנרגטית.

לקריאה

גרמניה: עשרות אלפי מפגינים במחאה על
משבר האקלים

מתרחב גל המחאה העולמי בנושא משבר האקלים. עשרות אלפי מפגינים מכל
רחבי אירופה הפגינו מול מכרה פחם (ליגנייט) במערב גרמניה במחאה על

הפעלתו. המפגינים קראו לממשלת גרמניה לנקוט צעדים ממשיים יותר למען
האקלים.

לחתימה על העצומה

שומרים על היערות, שומרים על החיים
לפני עשר שנים, מאות מהחברות הגדולות בעולם הבטיחו להפסיק את
השמדת היערות עד שנת 2020. כעת, כשנשארו חודשים ספורים, הם

אפילו לא קרובים ליעד.
חתמו על העצומה של גרינפיס ודרשו מהמותגים המובילים להצהיר על

מצב חירום ולהכניס את נושא שמירת היערות לאג'נדה שלהם.

לחתימה על העצומה

ישראל טובעת בפלסטיק  דורשים
מהממשלה לטפל בנגע הפלסטיק עכשיו!

דו"ח חמור של הWWF קובע שבכל שנה מושלכים למי הים התיכון 0.57
מליוני טונות של פלסטיק   כמות השקולה ל 33,800 בקבוקי פלסטיק
המושלכים לים בכל דקה! הצטרפו אל עמותת צלול בקריאה לממשלת
ישראל לשים סוף למפגע הפלסטיק החד פעמי, שהורג מאות אלפי בעלי

חיים בעולם בשנה ומרעיל גם אותנו.

לפרטים נוספים

פרויקט סימביוזה תעשייתית
משרד הכלכלה ויוזמת האנרגיה הטובה גאים להשיק את פרויקט

"סימביוזה תעשייתית" השואף ליצור פלטפורמה לאומית יעילה לניצול
פסולות תעשייתיות כחומרי גלם. מפעילי הפרויקט מתחייבים להציע
לעסקים שיסכימו לשתף במידע על סוגי הפסולת שלהם יעוץ חינם,

שיעזור להם לנהל טוב יותר את נושא הפסולת בארגון שלהם, לבדוק
אפשרות להקטנת עלויות ע"י התייעלות הטיפול בפסולת ואף ליצירת

רווח במכירת הפסולת לגורם אחר.

לפרטים נוספים

קול קורא לתמיכה כספית  הטמעת שיקולים
אקולוגיים

, המשרד להגנת הסביבה ורשות הטבע והגנים שמחים החברה להגנת הטבע
להודיע על קול קורא לתמיכה תקציבית בתהליכי הטמעה של שיקולים אקולוגיים

בפעילות של חברות ממשלתיות, חברות עסקיות, אגודות שיתופיות וחברות
כלכליות. היקף התמיכה – כ100,000 ₪ לחברה, שינתן לכ4 חברות זוכות.

ניתן להגיש מועמדות עד ה22/9/19

קרא/י עוד

רמות למען הסביבה
'רמות למען הסביבה' היא עמותה פלורליסטית ירושלמית הדוגלת
בהצלת המגוון הביולוגי סביב שכונת 'רמותאלון' ופועלת לשיפור
איכות החיים  של תושבי השכונה בפרט ותושבי ירושלים בכלל.

מטרות העמותה כוללות שמירה על שטחים פתוחים ערכיים בצפון
ירושלים, חינוך אקולוגי והעלאת המודעות להגנת הסביבה לתלמידי

 השכונה ותושביה, עידוד מחזור וצמצום בזבל מוצק.

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

לכתוב לנו.

לעמוד הוועדות

חדש! חדש! חדש!
בשעה טובה, אנחנו משיקים את החלק באתר של חיים וסביבה אשר

מוקדש כולו לוועדות איכות הסביבה ברשויות המקומיות. בחלק זה, ניתן
למצוא (מלבד מדריכים רלוונטיים) מידע על כל וועדה וועדה בארץ. האם
היא פועלת? מי חבריה? מי הם נציגי הציבור וארגוני הסביבה? מה

נעשה בה ועוד...
אמנם השקנו, אך אנחנו עדיין אוספים מידע ולכן אנחנו מזמינים אתכם
לחפש את הרשות שבה אתם מתגוררים ולבדוק האם המידע שהעלינו

הוא נכון. מצאתם טעות? משהו חסר? 
שלחו הערות ל yotam@sviva.net  ונתקן באופן מיידי. 

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

יום עיון פסולת בניין
מיקום: בית הספר ללימודי סביבה ע"ש פורטר

15:00 09:30  סיום: 01/07/2019 התחלה: 01/07/2019

במטרה לשוב ולדון בסוגיה חשובה זו, וכחלק מעבודת מנהלת פסולת
רחבה שהוקמה, המועצה הישראלית לבנייה ירוקה בשיתוף עם עמותת

אדם טבע ודין, התאחדות בוני הארץ, קבוצת בני וצביקה ואיגוד המהנדסים
מקיימים יום עיון, בו נדון בנושא מזווית סביבתית, רגולטורית, כלכלית ועוד.

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

חיידקים, אדמה ושתילה במצע מנותק
מיקום: גינת ספר, תל אביב

20:00 17:00  סיום: 04/07/2019 התחלה: 04/07/2019

וקהילת תל אביב של החברה להגנת הטבע גינות קהילה בישראל
מזמינים את הציבור לפורום גינות קהילתיות במטרופולין אשר יתמקד במתן
הידע לשתילה במצע מנותק  ידע נדרש לכל חקלאי או חקלאית עירוניים. 

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

קידום בנייה מאופסת אנרגיה במשק הישראלי
מיקום: בניין נפתלי, אוניברסיטת תל אביב

14:30 09:30  סיום: 10/07/2019 התחלה: 10/07/2019

כחלק מהמיזם המשותף של המועצה הישראלית לבנייה ירוקה ומשרד
האנרגיה ובשיתוף קרן היינריך בל ואיגוד חברות אנרגיה ירוקה לישראל יום

העיון יחשוף בפני המשתתפים את מדיניות הממשלה בנושא וכיצד ניתן
ליישמה במקרי מבחן מרתקים המתממשים סביבנו.

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

פתיחת תערוכה  סולאר גרילה: תגובה בונה לשינויי
אקלים

מיקום: מוזיאון תל אביב לאומנות
22:00 20:00  סיום: 18/07/2019 התחלה: 18/07/2019

בין מדע אקלימי בדיוני למחאות חברתיות, ובין תכנון ערי "ספוג" לעצים
סולאריים. בתקופה שבה תופעות אקלים קיצוניות הן בין הנושאים הבוערים

בעולם, הולכים ומתחוורים נזקי הקפיטליזם והשפעתם ההרסנית על
City as a) הסביבה. הגישה המובילה את התערוכה עוסקת בעיר עצמה
Tool) ככלי לשינוי. בתערוכה מוצגים מקרי מבחן מהערים שיקגו, מסדאר,

הונג קונג, לונדון, קופנהגן, שנגחאי, ניו יורק ותל אביב.

רשימה ירוקה מאוד

ניוזלטר  יולי 2019

"הדרך היחידה להתמודד עם עולם לא חופשי היא להיות כל כך חופשי שעצם הקיום שלך הוא מרד." 
 אלברט קאמי

בחודש האחרון התקיימו לא מעט אירועים חשובים בתוך התנועה הסביבתית כאשר מבחינתנו השיא היה בכנס
משפיעים 2019 שמהווה אירוע שיא מתהליך מתמשך לאורך כל השנה להגברת המעורבות הציבורית בהליכי

התכנון. אבל את ההצגה הסביבתית הגדולה סיפק לנו מבקר המדינה שפרסם השבוע דוח ביקורת מיוחד בנושא
הזיהומים הסביבתיים במפרץ חיפה והיבטים בפעולות הממשלה. התגובה בשטח ומצד פוליטיקאים לא איחרה

לבוא. 

קריאה מהנה 
צוות חיים וסביבה

חומר למחשבה

קצת ממה שקורה בעולם...

עושים מעשה!

קולות קוראים

לקולות קוראים נוספים

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

לאינדקס הארגונים המלא

סביבה מקומית  וועדות איכות הסביבה ברשויות המקומיות

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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לקריאה

הכחדה תוצרת ישראל
"מיליון מיני בעלי חיים וצמחים, שמהווים כשמינית ממגוון המינים בעולם,
נתונים בסכנת הכחדה", כך קובע דו"ח חדש ומעורר דאגה שפרסם ארגון
IPBES של האו"ם, ושמתבסס על 15 אלף מאמרים מדעיים שנבדקו על
ידי מאות מומחים מ50 מדינות שונות. כתבה באתר זווית של האגודה

הישראלית לאקולוגיה ומדע המתמקדת בסכנה הקיימת בישראל.

לקריאה

התמודדות עם השלכה של פסולת באופן בלתי
חוקי

מרכז המידע והמחקר של הכנסת הוציא דו"ח הסוקר את התמודדות מדינות
העולם עם תופעות של טיפול בלתי חוקי בפסולת, ובפרט  השלכה בלתי חוקית

שלה והבערתה. המסמך סוקר את המצב בתחום זה במדינות בריטניה
וסלובקיה, ומציג כלי המדיניות בתחומי הטיפול, האכיפה והמניעה בהן נעשה

שימוש על מנת למגר את התופעה.

לקריאה

בריטניה הכריזה: בשנת 2050 נהיה מאופסי
אנרגיה

ממשלת בריטניה הכריזה כי תפחית משמעותית את פליטת גזי החממה שלה
בעשורים הקרובים ותגיע בשנת 2050 למצב בו היא מאופסת אנרגטית.

לקריאה

גרמניה: עשרות אלפי מפגינים במחאה על
משבר האקלים

מתרחב גל המחאה העולמי בנושא משבר האקלים. עשרות אלפי מפגינים מכל
רחבי אירופה הפגינו מול מכרה פחם (ליגנייט) במערב גרמניה במחאה על

הפעלתו. המפגינים קראו לממשלת גרמניה לנקוט צעדים ממשיים יותר למען
האקלים.

לחתימה על העצומה

שומרים על היערות, שומרים על החיים
לפני עשר שנים, מאות מהחברות הגדולות בעולם הבטיחו להפסיק את
השמדת היערות עד שנת 2020. כעת, כשנשארו חודשים ספורים, הם

אפילו לא קרובים ליעד.
חתמו על העצומה של גרינפיס ודרשו מהמותגים המובילים להצהיר על

מצב חירום ולהכניס את נושא שמירת היערות לאג'נדה שלהם.

לחתימה על העצומה

ישראל טובעת בפלסטיק  דורשים
מהממשלה לטפל בנגע הפלסטיק עכשיו!

דו"ח חמור של הWWF קובע שבכל שנה מושלכים למי הים התיכון 0.57
מליוני טונות של פלסטיק   כמות השקולה ל 33,800 בקבוקי פלסטיק
המושלכים לים בכל דקה! הצטרפו אל עמותת צלול בקריאה לממשלת
ישראל לשים סוף למפגע הפלסטיק החד פעמי, שהורג מאות אלפי בעלי

חיים בעולם בשנה ומרעיל גם אותנו.

לפרטים נוספים

פרויקט סימביוזה תעשייתית
משרד הכלכלה ויוזמת האנרגיה הטובה גאים להשיק את פרויקט

"סימביוזה תעשייתית" השואף ליצור פלטפורמה לאומית יעילה לניצול
פסולות תעשייתיות כחומרי גלם. מפעילי הפרויקט מתחייבים להציע
לעסקים שיסכימו לשתף במידע על סוגי הפסולת שלהם יעוץ חינם,

שיעזור להם לנהל טוב יותר את נושא הפסולת בארגון שלהם, לבדוק
אפשרות להקטנת עלויות ע"י התייעלות הטיפול בפסולת ואף ליצירת

רווח במכירת הפסולת לגורם אחר.

לפרטים נוספים

קול קורא לתמיכה כספית  הטמעת שיקולים
אקולוגיים

, המשרד להגנת הסביבה ורשות הטבע והגנים שמחים החברה להגנת הטבע
להודיע על קול קורא לתמיכה תקציבית בתהליכי הטמעה של שיקולים אקולוגיים

בפעילות של חברות ממשלתיות, חברות עסקיות, אגודות שיתופיות וחברות
כלכליות. היקף התמיכה – כ100,000 ₪ לחברה, שינתן לכ4 חברות זוכות.

ניתן להגיש מועמדות עד ה22/9/19

קרא/י עוד

רמות למען הסביבה
'רמות למען הסביבה' היא עמותה פלורליסטית ירושלמית הדוגלת
בהצלת המגוון הביולוגי סביב שכונת 'רמותאלון' ופועלת לשיפור
איכות החיים  של תושבי השכונה בפרט ותושבי ירושלים בכלל.

מטרות העמותה כוללות שמירה על שטחים פתוחים ערכיים בצפון
ירושלים, חינוך אקולוגי והעלאת המודעות להגנת הסביבה לתלמידי

 השכונה ותושביה, עידוד מחזור וצמצום בזבל מוצק.

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

לכתוב לנו.

לעמוד הוועדות

חדש! חדש! חדש!
בשעה טובה, אנחנו משיקים את החלק באתר של חיים וסביבה אשר

מוקדש כולו לוועדות איכות הסביבה ברשויות המקומיות. בחלק זה, ניתן
למצוא (מלבד מדריכים רלוונטיים) מידע על כל וועדה וועדה בארץ. האם
היא פועלת? מי חבריה? מי הם נציגי הציבור וארגוני הסביבה? מה

נעשה בה ועוד...
אמנם השקנו, אך אנחנו עדיין אוספים מידע ולכן אנחנו מזמינים אתכם
לחפש את הרשות שבה אתם מתגוררים ולבדוק האם המידע שהעלינו

הוא נכון. מצאתם טעות? משהו חסר? 
שלחו הערות ל yotam@sviva.net  ונתקן באופן מיידי. 

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

יום עיון פסולת בניין
מיקום: בית הספר ללימודי סביבה ע"ש פורטר

15:00 09:30  סיום: 01/07/2019 התחלה: 01/07/2019

במטרה לשוב ולדון בסוגיה חשובה זו, וכחלק מעבודת מנהלת פסולת
רחבה שהוקמה, המועצה הישראלית לבנייה ירוקה בשיתוף עם עמותת

אדם טבע ודין, התאחדות בוני הארץ, קבוצת בני וצביקה ואיגוד המהנדסים
מקיימים יום עיון, בו נדון בנושא מזווית סביבתית, רגולטורית, כלכלית ועוד.

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

חיידקים, אדמה ושתילה במצע מנותק
מיקום: גינת ספר, תל אביב

20:00 17:00  סיום: 04/07/2019 התחלה: 04/07/2019

וקהילת תל אביב של החברה להגנת הטבע גינות קהילה בישראל
מזמינים את הציבור לפורום גינות קהילתיות במטרופולין אשר יתמקד במתן
הידע לשתילה במצע מנותק  ידע נדרש לכל חקלאי או חקלאית עירוניים. 

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

קידום בנייה מאופסת אנרגיה במשק הישראלי
מיקום: בניין נפתלי, אוניברסיטת תל אביב

14:30 09:30  סיום: 10/07/2019 התחלה: 10/07/2019

כחלק מהמיזם המשותף של המועצה הישראלית לבנייה ירוקה ומשרד
האנרגיה ובשיתוף קרן היינריך בל ואיגוד חברות אנרגיה ירוקה לישראל יום

העיון יחשוף בפני המשתתפים את מדיניות הממשלה בנושא וכיצד ניתן
ליישמה במקרי מבחן מרתקים המתממשים סביבנו.

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

פתיחת תערוכה  סולאר גרילה: תגובה בונה לשינויי
אקלים

מיקום: מוזיאון תל אביב לאומנות
22:00 20:00  סיום: 18/07/2019 התחלה: 18/07/2019

בין מדע אקלימי בדיוני למחאות חברתיות, ובין תכנון ערי "ספוג" לעצים
סולאריים. בתקופה שבה תופעות אקלים קיצוניות הן בין הנושאים הבוערים

בעולם, הולכים ומתחוורים נזקי הקפיטליזם והשפעתם ההרסנית על
City as a) הסביבה. הגישה המובילה את התערוכה עוסקת בעיר עצמה
Tool) ככלי לשינוי. בתערוכה מוצגים מקרי מבחן מהערים שיקגו, מסדאר,

הונג קונג, לונדון, קופנהגן, שנגחאי, ניו יורק ותל אביב.

רשימה ירוקה מאוד

ניוזלטר  יולי 2019

"הדרך היחידה להתמודד עם עולם לא חופשי היא להיות כל כך חופשי שעצם הקיום שלך הוא מרד." 
 אלברט קאמי

בחודש האחרון התקיימו לא מעט אירועים חשובים בתוך התנועה הסביבתית כאשר מבחינתנו השיא היה בכנס
משפיעים 2019 שמהווה אירוע שיא מתהליך מתמשך לאורך כל השנה להגברת המעורבות הציבורית בהליכי

התכנון. אבל את ההצגה הסביבתית הגדולה סיפק לנו מבקר המדינה שפרסם השבוע דוח ביקורת מיוחד בנושא
הזיהומים הסביבתיים במפרץ חיפה והיבטים בפעולות הממשלה. התגובה בשטח ומצד פוליטיקאים לא איחרה

לבוא. 

קריאה מהנה 
צוות חיים וסביבה

חומר למחשבה

קצת ממה שקורה בעולם...

עושים מעשה!

קולות קוראים

לקולות קוראים נוספים

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

לאינדקס הארגונים המלא

סביבה מקומית  וועדות איכות הסביבה ברשויות המקומיות

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://lp.vp4.me/j4fb?fbclid
https://www.goodenergy.org.il/projects/פרויקט-סימביוזה-תעשייתית/
mailto:planning@sviva.net
https://www.goodenergy.org.il/projects/פרויקט-סימביוזה-תעשייתית/
https://www.goodenergy.org.il/projects/פרויקט-סימביוזה-תעשייתית/
https://tevabiz.org.il/wp-content/uploads/2019/05/קול-קורא-לתמיכה-בהטמעת-שיקולי-המגוון-הביולוגי-בחברותבדגש-על-מגזרי-הבניה-תשתיות-חקלאות-אנרגיה-ומים_מונגש_290519.pdf
mailto:planning@sviva.net
https://tevabiz.org.il/wp-content/uploads/2019/05/קול-קורא-לתמיכה-בהטמעת-שיקולי-המגוון-הביולוגי-בחברותבדגש-על-מגזרי-הבניה-תשתיות-חקלאות-אנרגיה-ומים_מונגש_290519.pdf
https://tevabiz.org.il/wp-content/uploads/2019/05/קול-קורא-לתמיכה-בהטמעת-שיקולי-המגוון-הביולוגי-בחברותבדגש-על-מגזרי-הבניה-תשתיות-חקלאות-אנרגיה-ומים_מונגש_290519.pdf
https://www.sviva.net/genre/קול-קורא/
https://www.ramotenv.com/
https://www.ramotenv.com/
https://www.ramotenv.com/
https://www.sviva.net/organization/


לקריאה

הכחדה תוצרת ישראל
"מיליון מיני בעלי חיים וצמחים, שמהווים כשמינית ממגוון המינים בעולם,
נתונים בסכנת הכחדה", כך קובע דו"ח חדש ומעורר דאגה שפרסם ארגון
IPBES של האו"ם, ושמתבסס על 15 אלף מאמרים מדעיים שנבדקו על
ידי מאות מומחים מ50 מדינות שונות. כתבה באתר זווית של האגודה

הישראלית לאקולוגיה ומדע המתמקדת בסכנה הקיימת בישראל.

לקריאה

התמודדות עם השלכה של פסולת באופן בלתי
חוקי

מרכז המידע והמחקר של הכנסת הוציא דו"ח הסוקר את התמודדות מדינות
העולם עם תופעות של טיפול בלתי חוקי בפסולת, ובפרט  השלכה בלתי חוקית

שלה והבערתה. המסמך סוקר את המצב בתחום זה במדינות בריטניה
וסלובקיה, ומציג כלי המדיניות בתחומי הטיפול, האכיפה והמניעה בהן נעשה

שימוש על מנת למגר את התופעה.

לקריאה

בריטניה הכריזה: בשנת 2050 נהיה מאופסי
אנרגיה

ממשלת בריטניה הכריזה כי תפחית משמעותית את פליטת גזי החממה שלה
בעשורים הקרובים ותגיע בשנת 2050 למצב בו היא מאופסת אנרגטית.

לקריאה

גרמניה: עשרות אלפי מפגינים במחאה על
משבר האקלים

מתרחב גל המחאה העולמי בנושא משבר האקלים. עשרות אלפי מפגינים מכל
רחבי אירופה הפגינו מול מכרה פחם (ליגנייט) במערב גרמניה במחאה על

הפעלתו. המפגינים קראו לממשלת גרמניה לנקוט צעדים ממשיים יותר למען
האקלים.

לחתימה על העצומה

שומרים על היערות, שומרים על החיים
לפני עשר שנים, מאות מהחברות הגדולות בעולם הבטיחו להפסיק את
השמדת היערות עד שנת 2020. כעת, כשנשארו חודשים ספורים, הם

אפילו לא קרובים ליעד.
חתמו על העצומה של גרינפיס ודרשו מהמותגים המובילים להצהיר על

מצב חירום ולהכניס את נושא שמירת היערות לאג'נדה שלהם.

לחתימה על העצומה

ישראל טובעת בפלסטיק  דורשים
מהממשלה לטפל בנגע הפלסטיק עכשיו!

דו"ח חמור של הWWF קובע שבכל שנה מושלכים למי הים התיכון 0.57
מליוני טונות של פלסטיק   כמות השקולה ל 33,800 בקבוקי פלסטיק
המושלכים לים בכל דקה! הצטרפו אל עמותת צלול בקריאה לממשלת
ישראל לשים סוף למפגע הפלסטיק החד פעמי, שהורג מאות אלפי בעלי

חיים בעולם בשנה ומרעיל גם אותנו.

לפרטים נוספים

פרויקט סימביוזה תעשייתית
משרד הכלכלה ויוזמת האנרגיה הטובה גאים להשיק את פרויקט

"סימביוזה תעשייתית" השואף ליצור פלטפורמה לאומית יעילה לניצול
פסולות תעשייתיות כחומרי גלם. מפעילי הפרויקט מתחייבים להציע
לעסקים שיסכימו לשתף במידע על סוגי הפסולת שלהם יעוץ חינם,

שיעזור להם לנהל טוב יותר את נושא הפסולת בארגון שלהם, לבדוק
אפשרות להקטנת עלויות ע"י התייעלות הטיפול בפסולת ואף ליצירת

רווח במכירת הפסולת לגורם אחר.

לפרטים נוספים

קול קורא לתמיכה כספית  הטמעת שיקולים
אקולוגיים

, המשרד להגנת הסביבה ורשות הטבע והגנים שמחים החברה להגנת הטבע
להודיע על קול קורא לתמיכה תקציבית בתהליכי הטמעה של שיקולים אקולוגיים

בפעילות של חברות ממשלתיות, חברות עסקיות, אגודות שיתופיות וחברות
כלכליות. היקף התמיכה – כ100,000 ₪ לחברה, שינתן לכ4 חברות זוכות.

ניתן להגיש מועמדות עד ה22/9/19

קרא/י עוד

רמות למען הסביבה
'רמות למען הסביבה' היא עמותה פלורליסטית ירושלמית הדוגלת
בהצלת המגוון הביולוגי סביב שכונת 'רמותאלון' ופועלת לשיפור
איכות החיים  של תושבי השכונה בפרט ותושבי ירושלים בכלל.

מטרות העמותה כוללות שמירה על שטחים פתוחים ערכיים בצפון
ירושלים, חינוך אקולוגי והעלאת המודעות להגנת הסביבה לתלמידי

 השכונה ותושביה, עידוד מחזור וצמצום בזבל מוצק.

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

לכתוב לנו.

לעמוד הוועדות

חדש! חדש! חדש!
בשעה טובה, אנחנו משיקים את החלק באתר של חיים וסביבה אשר

מוקדש כולו לוועדות איכות הסביבה ברשויות המקומיות. בחלק זה, ניתן
למצוא (מלבד מדריכים רלוונטיים) מידע על כל וועדה וועדה בארץ. האם
היא פועלת? מי חבריה? מי הם נציגי הציבור וארגוני הסביבה? מה

נעשה בה ועוד...
אמנם השקנו, אך אנחנו עדיין אוספים מידע ולכן אנחנו מזמינים אתכם
לחפש את הרשות שבה אתם מתגוררים ולבדוק האם המידע שהעלינו

הוא נכון. מצאתם טעות? משהו חסר? 
שלחו הערות ל yotam@sviva.net  ונתקן באופן מיידי. 

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

יום עיון פסולת בניין
מיקום: בית הספר ללימודי סביבה ע"ש פורטר

15:00 09:30  סיום: 01/07/2019 התחלה: 01/07/2019

במטרה לשוב ולדון בסוגיה חשובה זו, וכחלק מעבודת מנהלת פסולת
רחבה שהוקמה, המועצה הישראלית לבנייה ירוקה בשיתוף עם עמותת

אדם טבע ודין, התאחדות בוני הארץ, קבוצת בני וצביקה ואיגוד המהנדסים
מקיימים יום עיון, בו נדון בנושא מזווית סביבתית, רגולטורית, כלכלית ועוד.

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

חיידקים, אדמה ושתילה במצע מנותק
מיקום: גינת ספר, תל אביב

20:00 17:00  סיום: 04/07/2019 התחלה: 04/07/2019

וקהילת תל אביב של החברה להגנת הטבע גינות קהילה בישראל
מזמינים את הציבור לפורום גינות קהילתיות במטרופולין אשר יתמקד במתן
הידע לשתילה במצע מנותק  ידע נדרש לכל חקלאי או חקלאית עירוניים. 

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

קידום בנייה מאופסת אנרגיה במשק הישראלי
מיקום: בניין נפתלי, אוניברסיטת תל אביב

14:30 09:30  סיום: 10/07/2019 התחלה: 10/07/2019

כחלק מהמיזם המשותף של המועצה הישראלית לבנייה ירוקה ומשרד
האנרגיה ובשיתוף קרן היינריך בל ואיגוד חברות אנרגיה ירוקה לישראל יום

העיון יחשוף בפני המשתתפים את מדיניות הממשלה בנושא וכיצד ניתן
ליישמה במקרי מבחן מרתקים המתממשים סביבנו.

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

פתיחת תערוכה  סולאר גרילה: תגובה בונה לשינויי
אקלים

מיקום: מוזיאון תל אביב לאומנות
22:00 20:00  סיום: 18/07/2019 התחלה: 18/07/2019

בין מדע אקלימי בדיוני למחאות חברתיות, ובין תכנון ערי "ספוג" לעצים
סולאריים. בתקופה שבה תופעות אקלים קיצוניות הן בין הנושאים הבוערים

בעולם, הולכים ומתחוורים נזקי הקפיטליזם והשפעתם ההרסנית על
City as a) הסביבה. הגישה המובילה את התערוכה עוסקת בעיר עצמה
Tool) ככלי לשינוי. בתערוכה מוצגים מקרי מבחן מהערים שיקגו, מסדאר,

הונג קונג, לונדון, קופנהגן, שנגחאי, ניו יורק ותל אביב.

רשימה ירוקה מאוד

ניוזלטר  יולי 2019

"הדרך היחידה להתמודד עם עולם לא חופשי היא להיות כל כך חופשי שעצם הקיום שלך הוא מרד." 
 אלברט קאמי

בחודש האחרון התקיימו לא מעט אירועים חשובים בתוך התנועה הסביבתית כאשר מבחינתנו השיא היה בכנס
משפיעים 2019 שמהווה אירוע שיא מתהליך מתמשך לאורך כל השנה להגברת המעורבות הציבורית בהליכי

התכנון. אבל את ההצגה הסביבתית הגדולה סיפק לנו מבקר המדינה שפרסם השבוע דוח ביקורת מיוחד בנושא
הזיהומים הסביבתיים במפרץ חיפה והיבטים בפעולות הממשלה. התגובה בשטח ומצד פוליטיקאים לא איחרה

לבוא. 

קריאה מהנה 
צוות חיים וסביבה

חומר למחשבה

קצת ממה שקורה בעולם...

עושים מעשה!

קולות קוראים

לקולות קוראים נוספים

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

לאינדקס הארגונים המלא

סביבה מקומית  וועדות איכות הסביבה ברשויות המקומיות

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.sviva.net/committee_cat/ועדות-איכות-הסביבה/
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https://ilgbc.org/course/יום-עיון-פסולת-בניין/
https://maps.google.com/maps?q=גינת+ספר%2C+תל+אביב&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://maps.google.com/maps?q=גינת+ספר%2C+תל+אביב&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://www.sviva.net/פורום-גינות-קהילתיות-במטרופולין/
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=חיידקים%2C+אדמה+ושתילה+במצע+מנותק&dates=20190704T170000/20190704T200000&details=%0A++%3Cstrong%3Eגינות+קהילה+בישראל%3C%2Fstrong%3E%0A++%3Cspan+style%3D%22font-weight%3A+normal%3B%22%3E+וקהילת+תל+אביב+של+%3C%2Fspan%3E%0A++%3Cstrong%3Eהחברה+להגנת+הטבע+%3C%2Fstrong%3Eמזמינים+את+הציבור+לפורום+גינות+קהילתיות+במטרופולין+אשר+יתמקד+במתן+הידע+לשתילה+במצע+מנותק+-+ידע+נדרש+לכל+חקלאי+או+חקלאית+עירוניים.%26%23160%3B%3Cspan+style%3D%22font-weight%3A+normal%3B%22%3E%3C%2Fspan%3E&location=גינת+ספר%2C+תל+אביב
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https://www.sviva.net/calendar/


לקריאה

הכחדה תוצרת ישראל
"מיליון מיני בעלי חיים וצמחים, שמהווים כשמינית ממגוון המינים בעולם,
נתונים בסכנת הכחדה", כך קובע דו"ח חדש ומעורר דאגה שפרסם ארגון
IPBES של האו"ם, ושמתבסס על 15 אלף מאמרים מדעיים שנבדקו על
ידי מאות מומחים מ50 מדינות שונות. כתבה באתר זווית של האגודה

הישראלית לאקולוגיה ומדע המתמקדת בסכנה הקיימת בישראל.

לקריאה

התמודדות עם השלכה של פסולת באופן בלתי
חוקי

מרכז המידע והמחקר של הכנסת הוציא דו"ח הסוקר את התמודדות מדינות
העולם עם תופעות של טיפול בלתי חוקי בפסולת, ובפרט  השלכה בלתי חוקית

שלה והבערתה. המסמך סוקר את המצב בתחום זה במדינות בריטניה
וסלובקיה, ומציג כלי המדיניות בתחומי הטיפול, האכיפה והמניעה בהן נעשה

שימוש על מנת למגר את התופעה.

לקריאה

בריטניה הכריזה: בשנת 2050 נהיה מאופסי
אנרגיה

ממשלת בריטניה הכריזה כי תפחית משמעותית את פליטת גזי החממה שלה
בעשורים הקרובים ותגיע בשנת 2050 למצב בו היא מאופסת אנרגטית.

לקריאה

גרמניה: עשרות אלפי מפגינים במחאה על
משבר האקלים

מתרחב גל המחאה העולמי בנושא משבר האקלים. עשרות אלפי מפגינים מכל
רחבי אירופה הפגינו מול מכרה פחם (ליגנייט) במערב גרמניה במחאה על

הפעלתו. המפגינים קראו לממשלת גרמניה לנקוט צעדים ממשיים יותר למען
האקלים.

לחתימה על העצומה

שומרים על היערות, שומרים על החיים
לפני עשר שנים, מאות מהחברות הגדולות בעולם הבטיחו להפסיק את
השמדת היערות עד שנת 2020. כעת, כשנשארו חודשים ספורים, הם

אפילו לא קרובים ליעד.
חתמו על העצומה של גרינפיס ודרשו מהמותגים המובילים להצהיר על

מצב חירום ולהכניס את נושא שמירת היערות לאג'נדה שלהם.

לחתימה על העצומה

ישראל טובעת בפלסטיק  דורשים
מהממשלה לטפל בנגע הפלסטיק עכשיו!

דו"ח חמור של הWWF קובע שבכל שנה מושלכים למי הים התיכון 0.57
מליוני טונות של פלסטיק   כמות השקולה ל 33,800 בקבוקי פלסטיק
המושלכים לים בכל דקה! הצטרפו אל עמותת צלול בקריאה לממשלת
ישראל לשים סוף למפגע הפלסטיק החד פעמי, שהורג מאות אלפי בעלי

חיים בעולם בשנה ומרעיל גם אותנו.

לפרטים נוספים

פרויקט סימביוזה תעשייתית
משרד הכלכלה ויוזמת האנרגיה הטובה גאים להשיק את פרויקט

"סימביוזה תעשייתית" השואף ליצור פלטפורמה לאומית יעילה לניצול
פסולות תעשייתיות כחומרי גלם. מפעילי הפרויקט מתחייבים להציע
לעסקים שיסכימו לשתף במידע על סוגי הפסולת שלהם יעוץ חינם,

שיעזור להם לנהל טוב יותר את נושא הפסולת בארגון שלהם, לבדוק
אפשרות להקטנת עלויות ע"י התייעלות הטיפול בפסולת ואף ליצירת

רווח במכירת הפסולת לגורם אחר.

לפרטים נוספים

קול קורא לתמיכה כספית  הטמעת שיקולים
אקולוגיים

, המשרד להגנת הסביבה ורשות הטבע והגנים שמחים החברה להגנת הטבע
להודיע על קול קורא לתמיכה תקציבית בתהליכי הטמעה של שיקולים אקולוגיים

בפעילות של חברות ממשלתיות, חברות עסקיות, אגודות שיתופיות וחברות
כלכליות. היקף התמיכה – כ100,000 ₪ לחברה, שינתן לכ4 חברות זוכות.

ניתן להגיש מועמדות עד ה22/9/19

קרא/י עוד

רמות למען הסביבה
'רמות למען הסביבה' היא עמותה פלורליסטית ירושלמית הדוגלת
בהצלת המגוון הביולוגי סביב שכונת 'רמותאלון' ופועלת לשיפור
איכות החיים  של תושבי השכונה בפרט ותושבי ירושלים בכלל.

מטרות העמותה כוללות שמירה על שטחים פתוחים ערכיים בצפון
ירושלים, חינוך אקולוגי והעלאת המודעות להגנת הסביבה לתלמידי

 השכונה ותושביה, עידוד מחזור וצמצום בזבל מוצק.

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

לכתוב לנו.

לעמוד הוועדות

חדש! חדש! חדש!
בשעה טובה, אנחנו משיקים את החלק באתר של חיים וסביבה אשר

מוקדש כולו לוועדות איכות הסביבה ברשויות המקומיות. בחלק זה, ניתן
למצוא (מלבד מדריכים רלוונטיים) מידע על כל וועדה וועדה בארץ. האם
היא פועלת? מי חבריה? מי הם נציגי הציבור וארגוני הסביבה? מה

נעשה בה ועוד...
אמנם השקנו, אך אנחנו עדיין אוספים מידע ולכן אנחנו מזמינים אתכם
לחפש את הרשות שבה אתם מתגוררים ולבדוק האם המידע שהעלינו

הוא נכון. מצאתם טעות? משהו חסר? 
שלחו הערות ל yotam@sviva.net  ונתקן באופן מיידי. 

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

יום עיון פסולת בניין
מיקום: בית הספר ללימודי סביבה ע"ש פורטר

15:00 09:30  סיום: 01/07/2019 התחלה: 01/07/2019

במטרה לשוב ולדון בסוגיה חשובה זו, וכחלק מעבודת מנהלת פסולת
רחבה שהוקמה, המועצה הישראלית לבנייה ירוקה בשיתוף עם עמותת

אדם טבע ודין, התאחדות בוני הארץ, קבוצת בני וצביקה ואיגוד המהנדסים
מקיימים יום עיון, בו נדון בנושא מזווית סביבתית, רגולטורית, כלכלית ועוד.

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

חיידקים, אדמה ושתילה במצע מנותק
מיקום: גינת ספר, תל אביב

20:00 17:00  סיום: 04/07/2019 התחלה: 04/07/2019

וקהילת תל אביב של החברה להגנת הטבע גינות קהילה בישראל
מזמינים את הציבור לפורום גינות קהילתיות במטרופולין אשר יתמקד במתן
הידע לשתילה במצע מנותק  ידע נדרש לכל חקלאי או חקלאית עירוניים. 

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

קידום בנייה מאופסת אנרגיה במשק הישראלי
מיקום: בניין נפתלי, אוניברסיטת תל אביב

14:30 09:30  סיום: 10/07/2019 התחלה: 10/07/2019

כחלק מהמיזם המשותף של המועצה הישראלית לבנייה ירוקה ומשרד
האנרגיה ובשיתוף קרן היינריך בל ואיגוד חברות אנרגיה ירוקה לישראל יום

העיון יחשוף בפני המשתתפים את מדיניות הממשלה בנושא וכיצד ניתן
ליישמה במקרי מבחן מרתקים המתממשים סביבנו.

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

פתיחת תערוכה  סולאר גרילה: תגובה בונה לשינויי
אקלים

מיקום: מוזיאון תל אביב לאומנות
22:00 20:00  סיום: 18/07/2019 התחלה: 18/07/2019

בין מדע אקלימי בדיוני למחאות חברתיות, ובין תכנון ערי "ספוג" לעצים
סולאריים. בתקופה שבה תופעות אקלים קיצוניות הן בין הנושאים הבוערים

בעולם, הולכים ומתחוורים נזקי הקפיטליזם והשפעתם ההרסנית על
City as a) הסביבה. הגישה המובילה את התערוכה עוסקת בעיר עצמה
Tool) ככלי לשינוי. בתערוכה מוצגים מקרי מבחן מהערים שיקגו, מסדאר,

הונג קונג, לונדון, קופנהגן, שנגחאי, ניו יורק ותל אביב.

רשימה ירוקה מאוד

ניוזלטר  יולי 2019

"הדרך היחידה להתמודד עם עולם לא חופשי היא להיות כל כך חופשי שעצם הקיום שלך הוא מרד." 
 אלברט קאמי

בחודש האחרון התקיימו לא מעט אירועים חשובים בתוך התנועה הסביבתית כאשר מבחינתנו השיא היה בכנס
משפיעים 2019 שמהווה אירוע שיא מתהליך מתמשך לאורך כל השנה להגברת המעורבות הציבורית בהליכי

התכנון. אבל את ההצגה הסביבתית הגדולה סיפק לנו מבקר המדינה שפרסם השבוע דוח ביקורת מיוחד בנושא
הזיהומים הסביבתיים במפרץ חיפה והיבטים בפעולות הממשלה. התגובה בשטח ומצד פוליטיקאים לא איחרה

לבוא. 

קריאה מהנה 
צוות חיים וסביבה

חומר למחשבה

קצת ממה שקורה בעולם...

עושים מעשה!

קולות קוראים

לקולות קוראים נוספים

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

לאינדקס הארגונים המלא

סביבה מקומית  וועדות איכות הסביבה ברשויות המקומיות

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.sviva.net/calendar/
https://lp.vp4.me/8d7n
https://www.facebook.com/Life-Environment-חיים-וסביבה-115286055016/
https://www.sviva.net/

