
קראו עוד

קראו עוד

שינוע חברתי
תכירו את הפרויקט של רובין הוד המודרני. אוסף חפצים, ציוד ובגדים

שחברות וארגונים מעוניינים לזרוק  ומשנע אותם אל האנשים שזקוקים
Nas Daily על תומר להם באמת.  צפו בסרטון שהפיק הבלוגר העולמי

שמש, מייסד המיזם "שינוע חברתי", והצטרפו אל המהפכה.

קראו עוד

אינדקס הכלים לחוסן קהילתי
הכירו את אינדקס הכלים לחוסן קהילתי שהוקם בהמשך לכנס השלישי

לקיימות ואקולוגיה בהובלת מרכז השל והאבטיפוס. קבלו רעיונות,
השראה, כיוונים לעשייה, צרו קשר ועשו שימוש בכלים הנפלאים.

לקריאה

מרוב שינוי אקלים לא ייראו את היער
מאמר דעה מאת גדעון בכר וד"ר דוד ברנד (היערן הראשי לשעבר

בקק"ל)  ישראל, שבה נצבר לאורך השנים ידע רב בנושאי ייעור, בעיקר
בתנאי אקלים מאתגרים, יכולה לתרום רבות לשמירה על יערות ברחבי

העולם ולהגדלתם וכך לסייע להתמודד עם משבר האקלים

ארץ זבת חלב ונזק סביבתי
סרטון נוסף מבית היוצר של "זווית"  מחקר ישראלי חדש בחן את

השפעותיו של תהליך ייצור החלב בישראל ומצא שהוא מייצר נזק ישיר
ועקיף לסביבה בעקבות צריכה מוגברת של משאבים ופליטת מזהמים שונים

צפו עכשיו

למדור

המשבר האקולוגי  מדור יומי חדש בגלובס
המדור החדש בגלובס פתח בכותרת "אנחנו הדור האחרון שיכול למנוע

הרס בלתי הפיך לכדור הארץ!"
שני אשכנזי תשמח לשמוע אמירות וסיפורים מעניינים המבטאים את

המשבר כדי להכניס למדור המתפרסם כל יום. סחטיין על גלובס שמעלים
את הנושא בצורה שכזו (עדיף מאוחר מאשר אף פעם לא)! 

shania@globes.co.il  מוזמנות ומוזמנים לפנות אליה במייל

לקריאה

סביבהגלובוס: עדכונים סביבתיים מהעולם
המידעון "סביב הגלובוס", מבית המשרד להגנת הסביבה, מביא מדי חודש
חדשות, עדכונים ורעיונות מרחבי העולם במגוון נושאים סביבתיים. מטרתו
לחשוף את אנשי המקצוע והציבור הרחב לאירועים, פרסומים, מחקרים,
פרויקטים והתפתחויות בזירה הסביבתית הגלובלית, כדי לעודד אימוץ

פרקטיקות מומלצות בארץ.

zivro@sviva.gov.il להרשמה לניוזלטר יש לשלוח מייל ל

להרשמה למפגשים

מצטרפים למאבק בחד פעמי!
לאחר ההצלחה בעצירת התכנית לעטוף את כל הירקות והפירות בפלסטיק

 מגמה ירוקה מזמינים אתכם/ן לקחת חלק במאבק בכלים החד פעמי.
בכל יום ראשון בערב, מתקיימת פגישה של התא המקדם את המאבק

בחד"פ. מוזמנים להצטרף!

לחתימה על העצומה

מביעים עמדה באתר ההתייעצות של
המשרד להגנת הסביבה

את אתר ההתייעצות של המשרד להגנת הסביבה אתם כבר מכירים?
זה המקום בו מקבלי ההחלטות יכולים לשתף בתהליכי קבלת

ההחלטות במשרד, על מנת לגבש מהלכים חכמים ומוסכמים יותר.
מוזמנים להיכנס, להביע עמדה ולהשפיע. 

קרא/י עוד

השכנים של הירקון
הארגון פועל לשיקום מלא של נחל הירקון, דורש לעצור את הזיהום במי
הירקון ואת הזרמת מי הקולחין והביוב לנחל, פועל לשמירה על בריאות
הציבור, ערכי הטבע ובעלי החיים במקום. חזון העמותה הוא להפוך את
הירקון לרצועת החוף השניה של גוש דן. במסגרת מתווה "ניקוי בשליש"
שמציעים השכנים של הירקון, הם דורשים כי שיקום הנחל יתבצע על ידי

החזרה של מים בכמות של שליש מהזרימה ההיסטורית בירקון,

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

לפרטים נוספים

קיימות על הבר
מיקום: כיכר השוק, פרדס חנהכרכור

סדרת הרצאות איכות בראש טוב ב מועצה מקומית פרדס חנה כרכור
אפשרות להרחיב אופקים באווירה קצת אחרת.

 | שעה: 20:30 | חדשנות וקיימות בעולם משתנה / מיכל ביטרמן  5.8
 | שעה: 20:30 | צמיחה, תמ"ג וכלכלה אקולוגית / חגי קוט  12.8

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

קפה סביבה
מיקום: אבא הלל סילבר 2, ראשון לציון

22:00 19:30  סיום: 14/08/2019 התחלה: 14/08/2019

קפה סביבה ראשל"צ מזמין אתכם לפגוש את נורה, מייסדת עמותת
ע.ט.ל.ף. תגיע לחשוף את עולמם המופלא של העטלפים, מה עושים כאשר

מוצאים עטלף פצוע? ומה תפקידים במערכת האקולוגית?

רשימה ירוקה מאוד

ניוזלטר  אוגוסט 2019

"בני האדם והעולם הטבעי נמצאים במסלול של התנגשות. פעולות האדם גורמות להרס קשה, ולעיתים
בלתי הפיך, לסביבה ולמשאבים חיוניים. רבים מדרכי ההתנהגות שלנו, אם לא יוגבלו, מעמידים בסכנה
חמורה את העתיד שאנו מבקשים עבור החברה האנושית ועבור ממלכות החי והצומח, ועלולים לשנות את

עולם החיים כך שהוא לא יוכל עוד לתמוך בחיים באופן המוכר לנו." 
 קריאת האזהרה שנחתמה ע"י 1500 מדענים בכירים בעולם בשנת 1992

בחודש האחרון עם רוח גבית של התעוררות תקשורתית (קלה) בנושא התחממות כדור הארץ, הרגשנו כיצד
הפעילויות בארץ סביב משבר האקלים הולכות ומתעצמות. ארגוני הסביבה (והחברה) אשר מקדמים אירועים

שנפתחה במוזיאון ופעילויות בנושא, מנהלת ההיערכות וגופי ממשלה שמעוברות בשיח בנושא, תערוכה חשובה
ת"א והשטח שהתחיל להתעורר ע"י הנוער וע"י פעילי XR  extinctionrebellion. יש תנועת אקלים בישראל! 

בנוסף  חשוב לציין שפתחנו את השבוע האחרון בניצחון גדול השבוע לתנועה הסביבתית בבג"ץ! 
העתירה של מגמה ירוקה, אדם טבע ודין והקואליציה לבריאות הציבור התקבלה, והתכנית להרחבת בתי הזיקוק

תבוטל! ניצחון קטן וחשוב בדרך לסגירת בתי הזיקוק בחיפה. 
למיטיבי לכת: הנה קישור ישיר לקריאת פסק הדין המלא באתר (מעל 40 עמודים).

קריאה מהנה 
צוות חיים וסביבה

 בואו לקחת חלק! ועידת האקלים הישראלית ה4
קול קורא להנחיית מושבים והצגת אירועים  ועידת האקלים הישראלית ה 4

הועידה היא הזדמנות להשפיע על תודעה ציבורית בענין משבר האקלים ולתבוע שממשלת ישראל תאמץ יעדים
שאפתניים לקראת הוועידה העולמית ב2020. משבר אקלים עתיד להשפיע על כל תחומי החיים ועל מגוון

אוכלוסיות וקבוצות  זה הזמן לחזק את שיתוף הפעולה בינינו ולהמשיך וליצור תנועת אקלים גדולה ודומיננטית.

מוזמנים לשלוח הצעות למושבים מקבילים אשר יתקיימו במהלך הועידה או בימים הסמוכים לוועידה.
ניתן להגיש עד ה31/8

מעורר השראה

חומר למחשבה

קצת ממה שקורה בעולם...

עושים מעשה!

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

לאינדקס הארגונים המלא

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/מינהלת-היערכות-לשינוי-אקלים/
https://iictelaviv.esteri.it/iic_telaviv/he/gli_eventi/calendario/solar-guerilla-constructive-response.html
https://www.facebook.com/XRisrael/
https://adamteva.us8.list-manage.com/track/click?u=6bcc11386e8b815bfa030360d&id=46df23905c&e=7ec931995b
https://lp.vp4.me/j34a
https://www.sviva.net/ועידת-האקלים-הישראלית-בואו-לקחת-חלק/
waze://?q=כיכר השוק, פרדס חנה-כרכור
waze://?q=אבא הלל סילבר 2, ראשון לציון
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=קפה+סביבה&dates=20190814T193000/20190814T220000&details=%3Cp+style%3D%22margin%3A+0+!important%3B%22%3Eקפה+סביבה+ראשל%26quot%3Bצ+מזמין+אתכם+לפגוש+את+נורה%2C+מייסדת+עמותת+ע.ט.ל.ף.+תגיע+לחשוף+את+עולמם+המופלא+של+העטלפים%2C+מה+עושים+כאשר+מוצאים+עטלף+פצוע%3F+ומה+תפקידים+במערכת+האקולוגית%3F%3C%2Fp%3E&location=אבא+הלל+סילבר+2%2C+ראשון+לציון
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=קפה+סביבה&DUR=0230&DESC=%3Cp+style%3D%22margin%3A+0+!important%3B%22%3Eקפה+סביבה+ראשל%26quot%3Bצ+מזמין+אתכם+לפגוש+את+נורה%2C+מייסדת+עמותת+ע.ט.ל.ף.+תגיע+לחשוף+את+עולמם+המופלא+של+העטלפים%2C+מה+עושים+כאשר+מוצאים+עטלף+פצוע%3F+ומה+תפקידים+במערכת+האקולוגית%3F%3C%2Fp%3E&in_loc=אבא+הלל+סילבר+2%2C+ראשון+לציון&st=20190814T193000
http://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=CikEVRqW7mtJatLQb%2FPn%2FDAa1fyjg5X3h63lp1OgG8SgW4z3vd7yj16IJKHoMoEkaL82vPMWcuBBkwLQxowcsmgJ7L%2FeTEJARWHr1r4YdPsWK09eaEMPGF9aRqDdWYt9lrbsym3bz4y9%2BZIp3VLcrWGFjIDj38r8a329ya3XXS8tV1%2BfHbN4WPGU%2FeBa0XvHmy6PuFUA4hMjUa9eszb6Z1XwZ0S756zJ15antumP4YudakvSkUwXfJB4eV9TXn1jGDM5UKMGXHwvXiYkSv48JG9V%2BAqcMA9n%2B8AiE8qfJ49URgp9f%2FbOmD9KU3eHKk%2BwNeTGUaZj9ZpAykiBkbl0LFSyrUVbTBPTpoX0FiiBFMMyalLcXhIIPqMn2TlQ2K2GJf17RBNBFS26c5Ga4YdNVJKFsgeGx7kpw0Cv14H0fRkB03aMBdm2awVir58oXkBGckhCgPYZGvm2Ir7hexUgpFgg49BL96JlyWzNp615YioNsahrbLxjxiA%3D%3D
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סביבהגלובוס: עדכונים סביבתיים מהעולם
המידעון "סביב הגלובוס", מבית המשרד להגנת הסביבה, מביא מדי חודש
חדשות, עדכונים ורעיונות מרחבי העולם במגוון נושאים סביבתיים. מטרתו
לחשוף את אנשי המקצוע והציבור הרחב לאירועים, פרסומים, מחקרים,
פרויקטים והתפתחויות בזירה הסביבתית הגלובלית, כדי לעודד אימוץ

פרקטיקות מומלצות בארץ.

zivro@sviva.gov.il להרשמה לניוזלטר יש לשלוח מייל ל

להרשמה למפגשים

מצטרפים למאבק בחד פעמי!
לאחר ההצלחה בעצירת התכנית לעטוף את כל הירקות והפירות בפלסטיק

 מגמה ירוקה מזמינים אתכם/ן לקחת חלק במאבק בכלים החד פעמי.
בכל יום ראשון בערב, מתקיימת פגישה של התא המקדם את המאבק

בחד"פ. מוזמנים להצטרף!

לחתימה על העצומה

מביעים עמדה באתר ההתייעצות של
המשרד להגנת הסביבה

את אתר ההתייעצות של המשרד להגנת הסביבה אתם כבר מכירים?
זה המקום בו מקבלי ההחלטות יכולים לשתף בתהליכי קבלת

ההחלטות במשרד, על מנת לגבש מהלכים חכמים ומוסכמים יותר.
מוזמנים להיכנס, להביע עמדה ולהשפיע. 

קרא/י עוד

השכנים של הירקון
הארגון פועל לשיקום מלא של נחל הירקון, דורש לעצור את הזיהום במי
הירקון ואת הזרמת מי הקולחין והביוב לנחל, פועל לשמירה על בריאות
הציבור, ערכי הטבע ובעלי החיים במקום. חזון העמותה הוא להפוך את
הירקון לרצועת החוף השניה של גוש דן. במסגרת מתווה "ניקוי בשליש"
שמציעים השכנים של הירקון, הם דורשים כי שיקום הנחל יתבצע על ידי

החזרה של מים בכמות של שליש מהזרימה ההיסטורית בירקון,

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

לפרטים נוספים

קיימות על הבר
מיקום: כיכר השוק, פרדס חנהכרכור

סדרת הרצאות איכות בראש טוב ב מועצה מקומית פרדס חנה כרכור
אפשרות להרחיב אופקים באווירה קצת אחרת.

 | שעה: 20:30 | חדשנות וקיימות בעולם משתנה / מיכל ביטרמן  5.8
 | שעה: 20:30 | צמיחה, תמ"ג וכלכלה אקולוגית / חגי קוט  12.8

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

קפה סביבה
מיקום: אבא הלל סילבר 2, ראשון לציון

22:00 19:30  סיום: 14/08/2019 התחלה: 14/08/2019

קפה סביבה ראשל"צ מזמין אתכם לפגוש את נורה, מייסדת עמותת
ע.ט.ל.ף. תגיע לחשוף את עולמם המופלא של העטלפים, מה עושים כאשר

מוצאים עטלף פצוע? ומה תפקידים במערכת האקולוגית?

רשימה ירוקה מאוד

ניוזלטר  אוגוסט 2019

"בני האדם והעולם הטבעי נמצאים במסלול של התנגשות. פעולות האדם גורמות להרס קשה, ולעיתים
בלתי הפיך, לסביבה ולמשאבים חיוניים. רבים מדרכי ההתנהגות שלנו, אם לא יוגבלו, מעמידים בסכנה
חמורה את העתיד שאנו מבקשים עבור החברה האנושית ועבור ממלכות החי והצומח, ועלולים לשנות את

עולם החיים כך שהוא לא יוכל עוד לתמוך בחיים באופן המוכר לנו." 
 קריאת האזהרה שנחתמה ע"י 1500 מדענים בכירים בעולם בשנת 1992

בחודש האחרון עם רוח גבית של התעוררות תקשורתית (קלה) בנושא התחממות כדור הארץ, הרגשנו כיצד
הפעילויות בארץ סביב משבר האקלים הולכות ומתעצמות. ארגוני הסביבה (והחברה) אשר מקדמים אירועים

שנפתחה במוזיאון ופעילויות בנושא, מנהלת ההיערכות וגופי ממשלה שמעוברות בשיח בנושא, תערוכה חשובה
ת"א והשטח שהתחיל להתעורר ע"י הנוער וע"י פעילי XR  extinctionrebellion. יש תנועת אקלים בישראל! 

בנוסף  חשוב לציין שפתחנו את השבוע האחרון בניצחון גדול השבוע לתנועה הסביבתית בבג"ץ! 
העתירה של מגמה ירוקה, אדם טבע ודין והקואליציה לבריאות הציבור התקבלה, והתכנית להרחבת בתי הזיקוק

תבוטל! ניצחון קטן וחשוב בדרך לסגירת בתי הזיקוק בחיפה. 
למיטיבי לכת: הנה קישור ישיר לקריאת פסק הדין המלא באתר (מעל 40 עמודים).

קריאה מהנה 
צוות חיים וסביבה

 בואו לקחת חלק! ועידת האקלים הישראלית ה4
קול קורא להנחיית מושבים והצגת אירועים  ועידת האקלים הישראלית ה 4

הועידה היא הזדמנות להשפיע על תודעה ציבורית בענין משבר האקלים ולתבוע שממשלת ישראל תאמץ יעדים
שאפתניים לקראת הוועידה העולמית ב2020. משבר אקלים עתיד להשפיע על כל תחומי החיים ועל מגוון

אוכלוסיות וקבוצות  זה הזמן לחזק את שיתוף הפעולה בינינו ולהמשיך וליצור תנועת אקלים גדולה ודומיננטית.

מוזמנים לשלוח הצעות למושבים מקבילים אשר יתקיימו במהלך הועידה או בימים הסמוכים לוועידה.
ניתן להגיש עד ה31/8

מעורר השראה

חומר למחשבה

קצת ממה שקורה בעולם...

עושים מעשה!

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

לאינדקס הארגונים המלא

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/ועידת-האקלים-הישראלית-בואו-לקחת-חלק/
http://lp.eretzir.org.il/?page_id=1900&fbclid=IwAR3RZLu0zlRgLfUI6-0B5jTjAI2K7fq6gRRvdqhv310Rfq-KBzKy_2t2K_8
https://www.facebook.com/ROICommunity/videos/vb.107002077988/451630542323794/?type=2&theater
http://lp.eretzir.org.il/?page_id=1900&fbclid=IwAR3RZLu0zlRgLfUI6-0B5jTjAI2K7fq6gRRvdqhv310Rfq-KBzKy_2t2K_8
http://lp.eretzir.org.il/?page_id=1900&fbclid=IwAR3RZLu0zlRgLfUI6-0B5jTjAI2K7fq6gRRvdqhv310Rfq-KBzKy_2t2K_8
https://www.heschel.org.il/heschel-media-story-257003
https://www.heschel.org.il/heschel-media-story-257003
https://www.heschel.org.il/heschel-media-story-257003
https://www.zavit.org.il/מרוב-שינוי-אקלים-לא-יראו-את-היער/?utm_source=InforuMail&utm_medium=email&utm_campaign=תרומת+ישראל+לייעור+ויערות+בעולם+כאמצעי+למאבק+בשינויי+אקלים+%282%29
https://www.zavit.org.il/מרוב-שינוי-אקלים-לא-יראו-את-היער/?utm_source=InforuMail&utm_medium=email&utm_campaign=תרומת+ישראל+לייעור+ויערות+בעולם+כאמצעי+למאבק+בשינויי+אקלים+%282%29
https://www.zavit.org.il/מרוב-שינוי-אקלים-לא-יראו-את-היער/?utm_source=InforuMail&utm_medium=email&utm_campaign=תרומת+ישראל+לייעור+ויערות+בעולם+כאמצעי+למאבק+בשינויי+אקלים+%282%29
https://youtu.be/Qq9mGJLkeIo
https://youtu.be/Qq9mGJLkeIo
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001292039&fbclid=IwAR2Apo8U0X8fb3uBgMp2TL0cufqnHXCzhmD3NFXAkwqZL3FqZAKXCZRTSmE
mailto:shani-a@globes.co.il
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001292039&fbclid=IwAR2Apo8U0X8fb3uBgMp2TL0cufqnHXCzhmD3NFXAkwqZL3FqZAKXCZRTSmE
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001292039&fbclid=IwAR2Apo8U0X8fb3uBgMp2TL0cufqnHXCzhmD3NFXAkwqZL3FqZAKXCZRTSmE
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/InternationalRelations/NewinInternationalFront/Pages/default.aspx
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/InternationalRelations/NewinInternationalFront/Pages/default.aspx


קראו עוד

קראו עוד

שינוע חברתי
תכירו את הפרויקט של רובין הוד המודרני. אוסף חפצים, ציוד ובגדים

שחברות וארגונים מעוניינים לזרוק  ומשנע אותם אל האנשים שזקוקים
Nas Daily על תומר להם באמת.  צפו בסרטון שהפיק הבלוגר העולמי

שמש, מייסד המיזם "שינוע חברתי", והצטרפו אל המהפכה.

קראו עוד

אינדקס הכלים לחוסן קהילתי
הכירו את אינדקס הכלים לחוסן קהילתי שהוקם בהמשך לכנס השלישי

לקיימות ואקולוגיה בהובלת מרכז השל והאבטיפוס. קבלו רעיונות,
השראה, כיוונים לעשייה, צרו קשר ועשו שימוש בכלים הנפלאים.

לקריאה

מרוב שינוי אקלים לא ייראו את היער
מאמר דעה מאת גדעון בכר וד"ר דוד ברנד (היערן הראשי לשעבר

בקק"ל)  ישראל, שבה נצבר לאורך השנים ידע רב בנושאי ייעור, בעיקר
בתנאי אקלים מאתגרים, יכולה לתרום רבות לשמירה על יערות ברחבי

העולם ולהגדלתם וכך לסייע להתמודד עם משבר האקלים

ארץ זבת חלב ונזק סביבתי
סרטון נוסף מבית היוצר של "זווית"  מחקר ישראלי חדש בחן את

השפעותיו של תהליך ייצור החלב בישראל ומצא שהוא מייצר נזק ישיר
ועקיף לסביבה בעקבות צריכה מוגברת של משאבים ופליטת מזהמים שונים

צפו עכשיו

למדור

המשבר האקולוגי  מדור יומי חדש בגלובס
המדור החדש בגלובס פתח בכותרת "אנחנו הדור האחרון שיכול למנוע

הרס בלתי הפיך לכדור הארץ!"
שני אשכנזי תשמח לשמוע אמירות וסיפורים מעניינים המבטאים את

המשבר כדי להכניס למדור המתפרסם כל יום. סחטיין על גלובס שמעלים
את הנושא בצורה שכזו (עדיף מאוחר מאשר אף פעם לא)! 

shania@globes.co.il  מוזמנות ומוזמנים לפנות אליה במייל

לקריאה

סביבהגלובוס: עדכונים סביבתיים מהעולם
המידעון "סביב הגלובוס", מבית המשרד להגנת הסביבה, מביא מדי חודש
חדשות, עדכונים ורעיונות מרחבי העולם במגוון נושאים סביבתיים. מטרתו
לחשוף את אנשי המקצוע והציבור הרחב לאירועים, פרסומים, מחקרים,
פרויקטים והתפתחויות בזירה הסביבתית הגלובלית, כדי לעודד אימוץ

פרקטיקות מומלצות בארץ.

zivro@sviva.gov.il להרשמה לניוזלטר יש לשלוח מייל ל

להרשמה למפגשים

מצטרפים למאבק בחד פעמי!
לאחר ההצלחה בעצירת התכנית לעטוף את כל הירקות והפירות בפלסטיק

 מגמה ירוקה מזמינים אתכם/ן לקחת חלק במאבק בכלים החד פעמי.
בכל יום ראשון בערב, מתקיימת פגישה של התא המקדם את המאבק

בחד"פ. מוזמנים להצטרף!

לחתימה על העצומה

מביעים עמדה באתר ההתייעצות של
המשרד להגנת הסביבה

את אתר ההתייעצות של המשרד להגנת הסביבה אתם כבר מכירים?
זה המקום בו מקבלי ההחלטות יכולים לשתף בתהליכי קבלת

ההחלטות במשרד, על מנת לגבש מהלכים חכמים ומוסכמים יותר.
מוזמנים להיכנס, להביע עמדה ולהשפיע. 

קרא/י עוד

השכנים של הירקון
הארגון פועל לשיקום מלא של נחל הירקון, דורש לעצור את הזיהום במי
הירקון ואת הזרמת מי הקולחין והביוב לנחל, פועל לשמירה על בריאות
הציבור, ערכי הטבע ובעלי החיים במקום. חזון העמותה הוא להפוך את
הירקון לרצועת החוף השניה של גוש דן. במסגרת מתווה "ניקוי בשליש"
שמציעים השכנים של הירקון, הם דורשים כי שיקום הנחל יתבצע על ידי

החזרה של מים בכמות של שליש מהזרימה ההיסטורית בירקון,

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

לפרטים נוספים

קיימות על הבר
מיקום: כיכר השוק, פרדס חנהכרכור

סדרת הרצאות איכות בראש טוב ב מועצה מקומית פרדס חנה כרכור
אפשרות להרחיב אופקים באווירה קצת אחרת.

 | שעה: 20:30 | חדשנות וקיימות בעולם משתנה / מיכל ביטרמן  5.8
 | שעה: 20:30 | צמיחה, תמ"ג וכלכלה אקולוגית / חגי קוט  12.8

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

קפה סביבה
מיקום: אבא הלל סילבר 2, ראשון לציון

22:00 19:30  סיום: 14/08/2019 התחלה: 14/08/2019

קפה סביבה ראשל"צ מזמין אתכם לפגוש את נורה, מייסדת עמותת
ע.ט.ל.ף. תגיע לחשוף את עולמם המופלא של העטלפים, מה עושים כאשר

מוצאים עטלף פצוע? ומה תפקידים במערכת האקולוגית?

רשימה ירוקה מאוד

ניוזלטר  אוגוסט 2019

"בני האדם והעולם הטבעי נמצאים במסלול של התנגשות. פעולות האדם גורמות להרס קשה, ולעיתים
בלתי הפיך, לסביבה ולמשאבים חיוניים. רבים מדרכי ההתנהגות שלנו, אם לא יוגבלו, מעמידים בסכנה
חמורה את העתיד שאנו מבקשים עבור החברה האנושית ועבור ממלכות החי והצומח, ועלולים לשנות את

עולם החיים כך שהוא לא יוכל עוד לתמוך בחיים באופן המוכר לנו." 
 קריאת האזהרה שנחתמה ע"י 1500 מדענים בכירים בעולם בשנת 1992

בחודש האחרון עם רוח גבית של התעוררות תקשורתית (קלה) בנושא התחממות כדור הארץ, הרגשנו כיצד
הפעילויות בארץ סביב משבר האקלים הולכות ומתעצמות. ארגוני הסביבה (והחברה) אשר מקדמים אירועים

שנפתחה במוזיאון ופעילויות בנושא, מנהלת ההיערכות וגופי ממשלה שמעוברות בשיח בנושא, תערוכה חשובה
ת"א והשטח שהתחיל להתעורר ע"י הנוער וע"י פעילי XR  extinctionrebellion. יש תנועת אקלים בישראל! 

בנוסף  חשוב לציין שפתחנו את השבוע האחרון בניצחון גדול השבוע לתנועה הסביבתית בבג"ץ! 
העתירה של מגמה ירוקה, אדם טבע ודין והקואליציה לבריאות הציבור התקבלה, והתכנית להרחבת בתי הזיקוק

תבוטל! ניצחון קטן וחשוב בדרך לסגירת בתי הזיקוק בחיפה. 
למיטיבי לכת: הנה קישור ישיר לקריאת פסק הדין המלא באתר (מעל 40 עמודים).

קריאה מהנה 
צוות חיים וסביבה

 בואו לקחת חלק! ועידת האקלים הישראלית ה4
קול קורא להנחיית מושבים והצגת אירועים  ועידת האקלים הישראלית ה 4

הועידה היא הזדמנות להשפיע על תודעה ציבורית בענין משבר האקלים ולתבוע שממשלת ישראל תאמץ יעדים
שאפתניים לקראת הוועידה העולמית ב2020. משבר אקלים עתיד להשפיע על כל תחומי החיים ועל מגוון

אוכלוסיות וקבוצות  זה הזמן לחזק את שיתוף הפעולה בינינו ולהמשיך וליצור תנועת אקלים גדולה ודומיננטית.

מוזמנים לשלוח הצעות למושבים מקבילים אשר יתקיימו במהלך הועידה או בימים הסמוכים לוועידה.
ניתן להגיש עד ה31/8

מעורר השראה

חומר למחשבה

קצת ממה שקורה בעולם...

עושים מעשה!

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

לאינדקס הארגונים המלא

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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קראו עוד

קראו עוד

שינוע חברתי
תכירו את הפרויקט של רובין הוד המודרני. אוסף חפצים, ציוד ובגדים

שחברות וארגונים מעוניינים לזרוק  ומשנע אותם אל האנשים שזקוקים
Nas Daily על תומר להם באמת.  צפו בסרטון שהפיק הבלוגר העולמי

שמש, מייסד המיזם "שינוע חברתי", והצטרפו אל המהפכה.

קראו עוד

אינדקס הכלים לחוסן קהילתי
הכירו את אינדקס הכלים לחוסן קהילתי שהוקם בהמשך לכנס השלישי

לקיימות ואקולוגיה בהובלת מרכז השל והאבטיפוס. קבלו רעיונות,
השראה, כיוונים לעשייה, צרו קשר ועשו שימוש בכלים הנפלאים.

לקריאה

מרוב שינוי אקלים לא ייראו את היער
מאמר דעה מאת גדעון בכר וד"ר דוד ברנד (היערן הראשי לשעבר

בקק"ל)  ישראל, שבה נצבר לאורך השנים ידע רב בנושאי ייעור, בעיקר
בתנאי אקלים מאתגרים, יכולה לתרום רבות לשמירה על יערות ברחבי

העולם ולהגדלתם וכך לסייע להתמודד עם משבר האקלים

ארץ זבת חלב ונזק סביבתי
סרטון נוסף מבית היוצר של "זווית"  מחקר ישראלי חדש בחן את

השפעותיו של תהליך ייצור החלב בישראל ומצא שהוא מייצר נזק ישיר
ועקיף לסביבה בעקבות צריכה מוגברת של משאבים ופליטת מזהמים שונים

צפו עכשיו

למדור

המשבר האקולוגי  מדור יומי חדש בגלובס
המדור החדש בגלובס פתח בכותרת "אנחנו הדור האחרון שיכול למנוע

הרס בלתי הפיך לכדור הארץ!"
שני אשכנזי תשמח לשמוע אמירות וסיפורים מעניינים המבטאים את

המשבר כדי להכניס למדור המתפרסם כל יום. סחטיין על גלובס שמעלים
את הנושא בצורה שכזו (עדיף מאוחר מאשר אף פעם לא)! 

shania@globes.co.il  מוזמנות ומוזמנים לפנות אליה במייל

לקריאה

סביבהגלובוס: עדכונים סביבתיים מהעולם
המידעון "סביב הגלובוס", מבית המשרד להגנת הסביבה, מביא מדי חודש
חדשות, עדכונים ורעיונות מרחבי העולם במגוון נושאים סביבתיים. מטרתו
לחשוף את אנשי המקצוע והציבור הרחב לאירועים, פרסומים, מחקרים,
פרויקטים והתפתחויות בזירה הסביבתית הגלובלית, כדי לעודד אימוץ

פרקטיקות מומלצות בארץ.

zivro@sviva.gov.il להרשמה לניוזלטר יש לשלוח מייל ל

להרשמה למפגשים

מצטרפים למאבק בחד פעמי!
לאחר ההצלחה בעצירת התכנית לעטוף את כל הירקות והפירות בפלסטיק

 מגמה ירוקה מזמינים אתכם/ן לקחת חלק במאבק בכלים החד פעמי.
בכל יום ראשון בערב, מתקיימת פגישה של התא המקדם את המאבק

בחד"פ. מוזמנים להצטרף!

לחתימה על העצומה

מביעים עמדה באתר ההתייעצות של
המשרד להגנת הסביבה

את אתר ההתייעצות של המשרד להגנת הסביבה אתם כבר מכירים?
זה המקום בו מקבלי ההחלטות יכולים לשתף בתהליכי קבלת

ההחלטות במשרד, על מנת לגבש מהלכים חכמים ומוסכמים יותר.
מוזמנים להיכנס, להביע עמדה ולהשפיע. 

קרא/י עוד

השכנים של הירקון
הארגון פועל לשיקום מלא של נחל הירקון, דורש לעצור את הזיהום במי
הירקון ואת הזרמת מי הקולחין והביוב לנחל, פועל לשמירה על בריאות
הציבור, ערכי הטבע ובעלי החיים במקום. חזון העמותה הוא להפוך את
הירקון לרצועת החוף השניה של גוש דן. במסגרת מתווה "ניקוי בשליש"
שמציעים השכנים של הירקון, הם דורשים כי שיקום הנחל יתבצע על ידי

החזרה של מים בכמות של שליש מהזרימה ההיסטורית בירקון,

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

לפרטים נוספים

קיימות על הבר
מיקום: כיכר השוק, פרדס חנהכרכור

סדרת הרצאות איכות בראש טוב ב מועצה מקומית פרדס חנה כרכור
אפשרות להרחיב אופקים באווירה קצת אחרת.

 | שעה: 20:30 | חדשנות וקיימות בעולם משתנה / מיכל ביטרמן  5.8
 | שעה: 20:30 | צמיחה, תמ"ג וכלכלה אקולוגית / חגי קוט  12.8

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

קפה סביבה
מיקום: אבא הלל סילבר 2, ראשון לציון

22:00 19:30  סיום: 14/08/2019 התחלה: 14/08/2019

קפה סביבה ראשל"צ מזמין אתכם לפגוש את נורה, מייסדת עמותת
ע.ט.ל.ף. תגיע לחשוף את עולמם המופלא של העטלפים, מה עושים כאשר

מוצאים עטלף פצוע? ומה תפקידים במערכת האקולוגית?

רשימה ירוקה מאוד

ניוזלטר  אוגוסט 2019

"בני האדם והעולם הטבעי נמצאים במסלול של התנגשות. פעולות האדם גורמות להרס קשה, ולעיתים
בלתי הפיך, לסביבה ולמשאבים חיוניים. רבים מדרכי ההתנהגות שלנו, אם לא יוגבלו, מעמידים בסכנה
חמורה את העתיד שאנו מבקשים עבור החברה האנושית ועבור ממלכות החי והצומח, ועלולים לשנות את

עולם החיים כך שהוא לא יוכל עוד לתמוך בחיים באופן המוכר לנו." 
 קריאת האזהרה שנחתמה ע"י 1500 מדענים בכירים בעולם בשנת 1992

בחודש האחרון עם רוח גבית של התעוררות תקשורתית (קלה) בנושא התחממות כדור הארץ, הרגשנו כיצד
הפעילויות בארץ סביב משבר האקלים הולכות ומתעצמות. ארגוני הסביבה (והחברה) אשר מקדמים אירועים

שנפתחה במוזיאון ופעילויות בנושא, מנהלת ההיערכות וגופי ממשלה שמעוברות בשיח בנושא, תערוכה חשובה
ת"א והשטח שהתחיל להתעורר ע"י הנוער וע"י פעילי XR  extinctionrebellion. יש תנועת אקלים בישראל! 

בנוסף  חשוב לציין שפתחנו את השבוע האחרון בניצחון גדול השבוע לתנועה הסביבתית בבג"ץ! 
העתירה של מגמה ירוקה, אדם טבע ודין והקואליציה לבריאות הציבור התקבלה, והתכנית להרחבת בתי הזיקוק

תבוטל! ניצחון קטן וחשוב בדרך לסגירת בתי הזיקוק בחיפה. 
למיטיבי לכת: הנה קישור ישיר לקריאת פסק הדין המלא באתר (מעל 40 עמודים).

קריאה מהנה 
צוות חיים וסביבה

 בואו לקחת חלק! ועידת האקלים הישראלית ה4
קול קורא להנחיית מושבים והצגת אירועים  ועידת האקלים הישראלית ה 4

הועידה היא הזדמנות להשפיע על תודעה ציבורית בענין משבר האקלים ולתבוע שממשלת ישראל תאמץ יעדים
שאפתניים לקראת הוועידה העולמית ב2020. משבר אקלים עתיד להשפיע על כל תחומי החיים ועל מגוון

אוכלוסיות וקבוצות  זה הזמן לחזק את שיתוף הפעולה בינינו ולהמשיך וליצור תנועת אקלים גדולה ודומיננטית.

מוזמנים לשלוח הצעות למושבים מקבילים אשר יתקיימו במהלך הועידה או בימים הסמוכים לוועידה.
ניתן להגיש עד ה31/8

מעורר השראה

חומר למחשבה

קצת ממה שקורה בעולם...

עושים מעשה!

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

לאינדקס הארגונים המלא

אירועים קרובים  טעימה קטנה

ללוח האירועים הסביבתי המלא

מטרת הידיעון היא לשתף מהנעשה בארץ ובעולם, לעורר השראה ולספר את הסיפור שלנו כתנועה
סביבתית. בשביל זה, אנחנו מזמינים אותך להצטרף לצוות הכותבים/ות, לשלוח לנו מידע על אירועים,

פעילויות, יוזמות מעניינות, ציטוטים, סרטונים ועוד. מה שלא יפורסם פה בוודאי יעלה בעמוד הפייסבוק שלנו
או באתר האינטרנט. 

הרשמה לקבלת ניוזלטר "חיים וסביבה"

       

להתראות בחודש הבא...

https://maps.google.com/maps?q=אבא+הלל+סילבר+2%2C+ראשון+לציון&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://maps.google.com/maps?q=אבא+הלל+סילבר+2%2C+ראשון+לציון&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://www.sviva.net/קפה-בריאות-וסביבה-6/
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=קפה+סביבה&dates=20190814T193000/20190814T220000&details=%3Cp+style%3D%22margin%3A+0+!important%3B%22%3Eקפה+סביבה+ראשל%26quot%3Bצ+מזמין+אתכם+לפגוש+את+נורה%2C+מייסדת+עמותת+ע.ט.ל.ף.+תגיע+לחשוף+את+עולמם+המופלא+של+העטלפים%2C+מה+עושים+כאשר+מוצאים+עטלף+פצוע%3F+ומה+תפקידים+במערכת+האקולוגית%3F%3C%2Fp%3E&location=אבא+הלל+סילבר+2%2C+ראשון+לציון
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=קפה+סביבה&DUR=0230&DESC=%3Cp+style%3D%22margin%3A+0+!important%3B%22%3Eקפה+סביבה+ראשל%26quot%3Bצ+מזמין+אתכם+לפגוש+את+נורה%2C+מייסדת+עמותת+ע.ט.ל.ף.+תגיע+לחשוף+את+עולמם+המופלא+של+העטלפים%2C+מה+עושים+כאשר+מוצאים+עטלף+פצוע%3F+ומה+תפקידים+במערכת+האקולוגית%3F%3C%2Fp%3E&in_loc=אבא+הלל+סילבר+2%2C+ראשון+לציון&st=20190814T193000
http://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=CikEVRqW7mtJatLQb%2FPn%2FDAa1fyjg5X3h63lp1OgG8SgW4z3vd7yj16IJKHoMoEkaL82vPMWcuBBkwLQxowcsmgJ7L%2FeTEJARWHr1r4YdPsWK09eaEMPGF9aRqDdWYt9lrbsym3bz4y9%2BZIp3VLcrWGFjIDj38r8a329ya3XXS8tV1%2BfHbN4WPGU%2FeBa0XvHmy6PuFUA4hMjUa9eszb6Z1XwZ0S756zJ15antumP4YudakvSkUwXfJB4eV9TXn1jGDM5UKMGXHwvXiYkSv48JG9V%2BAqcMA9n%2B8AiE8qfJ49URgp9f%2FbOmD9KU3eHKk%2BwNeTGUaZj9ZpAykiBkbl0LFSyrUVbTBPTpoX0FiiBFMMyalLcXhIIPqMn2TlQ2K2GJf17RBNBFS26c5Ga4YdNVJKFsgeGx7kpw0Cv14H0fRkB03aMBdm2awVir58oXkBGckhCgPYZGvm2Ir7hexUgpFgg49BL96JlyWzNp615YioNsahrbLxjxiA%3D%3D
https://www.sviva.net/קפה-בריאות-וסביבה-6/
https://www.sviva.net/calendar/
https://lp.vp4.me/8d7n
https://www.facebook.com/Life-Environment-חיים-וסביבה-115286055016/
https://www.sviva.net/

