
לקריאה

מערכת התכנון והבנייה בישראל – נחשפת
מערכת התכנון והבנייה היא אחת המשפיעות ביותר על החיים שלנו,
אך באופן פרדוקסלי, אנחנו, הציבור, יודעים עליה הכי פחות • בחדרי
חדרים מתכנסות ועדות התכנון ומחליטות עבורנו איפה נגור, כמה זה

יעלה לנו, באילו בית ספר ילמדו ילדינו, כמה רחוק ניסע לעבודה,
כמה זמן נעמוד בפקק. תהליכים מורכבים מתגבשים לכדי תכניות
בהן נקבע בהוראות מסובכות ומסמכי סתרים כיצד תיראה הסביבה
הפיזית בה אנו חיים • מה אנחנו באמת יודעים על מערכת התכנון
והבנייה בישראל? תחקיר "שקוף"  גוף התקשורת של הציבור

לקריאה

בולסונארו אמנם חשוך, אבל תעשיית הבשר
היא האשמה

מאמר דעה של אביב לביא  האיומים באירופה על נשיא ברזיל מוצדקים,
אבל גם צבועים ● ההכחדה המהירה של יערות האמזונס היא תוצאה
ישירה של הרגלי האכילה של רוב האנושות, שממשיכה לזלול בשר 

למרות האזהרות ההשלכות ● גם רבים מהתאגידים שבוזזים את הטבע
בגלל בצע כסף נמצאים במערב 

לקריאה

What If We Stopped Pretending The climate
?apocalypse Can Be Stopped

The climate apocalypse is coming. To prepare for it, we need to admit that we
can’t prevent it. Artical By Jonathan Franzen  The NewYorker

לצפייה בפעולה

הרס יערות הגשם חייב להיפסק עכשיו
השבוע, פעילי גרינפיס האמיצים טיפסו ופתחו באנר ענק מול המטה המרכזי של שופרסל,
כאות מחאה על המעורבות של שופרסל בהרס יערות הגשם ועידוד צריכת הבשר שגדל על

חשבון יערות האמזונס. מוזמנים לצפות בפעולה ולהצטרף לגרינפיס להפעלת הלחץ על רשתות
השיווק הישראליות. 

קראו עוד

ארגז כלים קהילתי  ככה משנים מציאות
פורטל ארגז כלים אזרחי של הפורום לחברה אזרחית מנגיש ידע וכלים בתחומי
ההשפעה האזרחית ומסקר את כל תחומי העשייה האפשריים שבאמצעותם ניתן

להשפיע על המרחב הדמוקרטי בו אנו חיים.

קרא/י עוד

המאבק להבראת מפרץ חיפה
'מגמה ירוקה', 'הקואליציה לבריאות הציבור' וארגוני סביבה נוספים

השותפים במאבק להבראת מפרץ חיפה, דורשים מממשלת ישראל לקבל
החלטה לאמץ את תכנית מפרץ החדשנות ולפעול ליישמה. תכנית

הפורשת חזון עתידי חדש למפרץ חיפה. פינוי התעשייה הפטרוכימית
המזהמת והמסוכנת במפרץ, ניקוי הקרקעות וקידום פיתוח אורבני מוטה
מים, חיבור חדש לים כולל מעגנות, תיירות, מסחר, תעסוקה ומגורים.

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

לפרטים נוספים

קול קורא למינוי נציגי ארגוני הסביבה בוועדה
מחוזית לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים
ארגון חיים וסביבה מבקש למנות חבר/ה וממלאי מקום בוועדה

  . מחוזית לתכנון ולבנייה  מחוז ירושלים

יש לשלוח קו"ח + מכתב קצר המציין את הסיבה להגשת
מועמדותו/ה

הגשת מועמדות עד ה 24 באוקטובר

למידע נוסף

קול קורא להגשת מועמדות  פרס נחמה ריבלין לקיימות
כחלק מוועידת האקלים הישראלית שתתקיים ב24/11, יוענק לראשונה ע"י התנועה הסביבתית, פרס נחמה
ריבלין לקיימות לקמפיינים ויוזמות מקומיות וארציות שנחלו הצלחה יוצאת דופן ואשר מובלים על ידי ארגונים

סביבתיים והתארגנויות מקומיות. 
ניתן להגיש מועמדות עד ה20/10/19

לפרטים נוספים

קול קורא להצבת דוכנים וביתנים בוועידת האקלים הישראלית
ועידת האקלים הישראלית היא הזדמנות להשפיע על תודעה ציבורית בעניין משבר האקלים ולתבוע שממשלת
. אנו מזמינים ארגונים, עסקים ויזמים ישראל תאמץ יעדים שאפתניים לקראת הוועידה העולמית ב2020

העוסקים בתחומים הנוגעים במשבר האקלים להציב דוכנים וביתנים במתחם הוועידה.

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

The 2019 Interfaith Seminary Symposium
on Ecological Behavior in Jerusalem

University of Notre Dame, Jerusalem :מיקום
18:00 09:00  סיום: 28/10/2019 התחלה: 28/10/2019

The oneday Symposium will engage seminary deans, faculty,
and students in how to integrate environmental sustainability
into seminary education.

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

ערים בריאות ושמחות  עירוניות, בריאות, חדשנות
מיקום: אקספו תל אביב, ביתן 10

15:00 08:30  סיום: 29/10/2019 התחלה: 29/10/2019

הכנס השנתי ה26 של רשת ערים בריאות בישראל בשיתוף משרד
הבריאות ועיריית תל אביביפו

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

כנס הפרמקלצ'ר השנתי 2019
מיקום: חווה ואדם, מודיעין

16:00 10:00  סיום: 01/11/2019 התחלה: 01/11/2019

כנס הפרמקלצ'ר השנתי –  יוצרים תרבות בתקיימא בישראל.
מצפון ועד דרום כולם מוזמנים למפגש השנתי של קהילת הפרמקלצ'ר

בישראל!

רשימה ירוקה מאוד

ניוזלטר  אוקטובר 2019

"העולם הנוכחי... הוא אך ורק רגע יחיד בהתפתחות ההיסטורית הארוכה. התקווה היתה מאז ומתמיד
אחד הכוחות המובילים של המהפכנים." 

 ז'אן פול סארטר

נחשול השינוי מגיע!
כפתיחה מרשימה השבוע התחיל עם גל נוסף של מחאה עולמי  יציאה של 4 מליון איש לרחובות ברחבי העולם 
בועידת האו"ם שהתקיימה לשבוע המחאה הבינלאומי שקיבל רוח גבית עם הנאום המרגש של גרטה טונברג

השבוע. 
מחר, נחשול מחאה נוסף של תנועת האקלים העולמית מגיע עם הפגנות נוספות ברחבי העולם. 

בארץ, בני נוער, ארגוני הסביבה והחברה מצטרפים מחר לאירוע מחאה משותף ומזמינים אתכם לקחת חלק
מהקריאה עולמית הדורשת לשינוי מדיניות בכל הנוגע למשבר האקלים (פרטים בהמשך).  

חג שמח ושנה טובה מצוות חיים וסביבה
ערן, מורן, ניר, יותם, ורד, אהרן וחן

חומר למחשבה

עושים מעשה!

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

לאינדקס הארגונים המלא

קולות קוראים מעניינים

קולות קוראים נוספים

הרשמה למחנה האקלים

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.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001301465
https://www.facebook.com/yahadcreation/videos/385182652156942/?__xts__[0]=68.ARCO8fVLLNm_eze_ZX4h7zvISNRx_f296rjj90kMb9K4h9WDVNznfza0MsQkMjyo9OBy0bUwiRUEIhYDwypf5iEn8ObriqkkHVK4hW-LycufLvRNgxk7aIktR6PB0lMRvjIYSYrxVp9i_sauyM6MtpgpphVbv75DBIjJYtmoK_UKIm2-65ulUC_7RM42uMMCgH7AULvEzHXL-EokDxNJWMb7DingN62LD01fy9832TIAh8PTISJiC0SpuRgN6mG4GAPhT5qbU_IY7CwAYi4TmKY7uZg-kiFsnLXJiNtuDI09sFR2E59IsAUWyEGKqcZhRuP3Hhx67GgCsrZYHh56Cc5MzcHBhW1gt9QufYqamj31QKkG&__xts__[1]=68.ARCPLc9yWmQjaKqO2TIQe-B6_KAMIbon5G3OJGoMAiXhYVAMijlZlTvwMjloqc4Br5dBozwFMshrLfxlmQDuyHwZ-g8rZjzzIFvr9TJd6m99SiYwWV1o4hoz_2A2dRYAWR4qkU0x51OaSdP6gB0hFDdoSMh-V0yNztc950aYH3CvZ7fvNt4-cApGq080y0_6n0HZWv4L_gQGaMCXTSpFrz3wd_weVUTlXDzD3ubnYPeovcNsG-Pt1VMMkKu4OCOwat2Y3TbjoZHvfdKWmwYJSCCMKfL3hYjrMuG9kH2pYhMdRb2cwviVcdddwPPXJFN8A72YVMspdakOgTL-phIF0MpL5Q3IwPDl&__tn__=K-R&eid=ARAtQWcLpwNbazoW_5ZDoiX9o4XyLPtCLB1vKxj9i2hYOtUHnqKJl_7TV22Got7mr4-j1yPadfoxo78G&fref=mentions
https://www.facebook.com/events/922518541450238/
https://shakuf.press/planning/
https://shakuf.press/planning/
https://shakuf.press/planning/
https://www.zman.co.il/31939/
https://www.zman.co.il/31939/
waze://?q=University of Notre Dame, Jerusalem
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=The+2019+Interfaith+Seminary+Symposium+on+Ecological+Behavior+in+Jerusalem&dates=20191028T090000/20191028T180000&details=%3Cdiv+style%3D%22text-align%3A+left%3B+direction%3A+ltr%3B%22%3E%3Cspan+class%3D%22fr-marker%22+data-id%3D%220%22+data-type%3D%22false%22+style%3D%22display%3A+none%3B+line-height%3A+0%3B%22%3E%3C%2Fspan%3E%3Cspan+class%3D%22fr-marker%22+data-id%3D%220%22+data-type%3D%22true%22+style%3D%22display%3A+none%3B+line-height%3A+0%3B%22%3E%3C%2Fspan%3EThe+one-day+Symposium+will+engage+seminary+deans%2C%0A++++faculty%2C+and+students+in+how+to+integrate+environmental+sustainability+into+seminary+education.%3C%2Fdiv%3E&location=University+of+Notre+Dame%2C+Jerusalem
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=The+2019+Interfaith+Seminary+Symposium+on+Ecological+Behavior+in+Jerusalem&DUR=0900&DESC=%3Cdiv+style%3D%22text-align%3A+left%3B+direction%3A+ltr%3B%22%3E%3Cspan+class%3D%22fr-marker%22+data-id%3D%220%22+data-type%3D%22false%22+style%3D%22display%3A+none%3B+line-height%3A+0%3B%22%3E%3C%2Fspan%3E%3Cspan+class%3D%22fr-marker%22+data-id%3D%220%22+data-type%3D%22true%22+style%3D%22display%3A+none%3B+line-height%3A+0%3B%22%3E%3C%2Fspan%3EThe+one-day+Symposium+will+engage+seminary+deans%2C%0A++++faculty%2C+and+students+in+how+to+integrate+environmental+sustainability+into+seminary+education.%3C%2Fdiv%3E&in_loc=University+of+Notre+Dame%2C+Jerusalem&st=20191028T090000
http://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=CvgIhotcT7rgpoAyKNyQDGsD02RhfrbEE0OQcTZDQ8PSQiO0CqRwIa6%2Bkgn1ToZF42O9GIr2KRlEjKMfRsafMWBiPZ%2B%2BYooTQu5K1RagXFv0O79lU8aazk5xpfLYUuNL5PskotbECE3dAhOkOOPIwRPitOcm8i%2FAFnSVlA5t0XnsFMbOZUpfGkpRhgRxUx1kqQEBhjxDyl9kqXcFdYP8RqDhNwAuFRZHwQX0YpRg62L6r8mIBOxqCkg6En99T%2BHKIeQLEhduBpqrpK3BYDqU0HPOtn1i4KDWrQwjyjqar4Ql0aRq0hR9tKW0vYf%2F3ROxI%2FrAFEf5q9tP%2BHC5ytuHbflBlxQcssOWvrB2Gm9tT7fFq0zapq9QPSm58OyYc9fnrr2QDeHlbOH7qa3%2B0I%2FSfro9Y7FYK%2Fvocvv00NsJf4f7jr736NV5V%2FV%2FnjQplW9r80v5OpiLGBMMAdL85wyp13vXxtMh%2Fzu8f47SKRLdx1wa9a2WbYsRxWKx%2Br5lcYPvwJnrsEreQtqaR%2BUwVdtkiRxUnElTofSw1
waze://?q=אקספו תל אביב, ביתן 10
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=ערים+בריאות+ושמחות+-+עירוניות%2C+בריאות%2C+חדשנות&dates=20191029T083000/20191029T150000&details=%3Cdiv%3Eהכנס+השנתי+ה-26+של+רשת+ערים+בריאות+בישראל+בשיתוף+משרד+הבריאות+ועיריית+תל+אביב-יפו%3Cspan+class%3D%22fr-marker%22+data-id%3D%220%22+data-type%3D%22false%22+style%3D%22display%3A+none%3B+line-height%3A+0%3B%22%3E%3C%2Fspan%3E%3Cspan+class%3D%22fr-marker%22+data-id%3D%220%22+data-type%3D%22true%22+style%3D%22display%3A+none%3B+line-height%3A+0%3B%22%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fdiv%3E&location=אקספו+תל+אביב%2C+ביתן+10
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=ערים+בריאות+ושמחות+-+עירוניות%2C+בריאות%2C+חדשנות&DUR=0630&DESC=%3Cdiv%3Eהכנס+השנתי+ה-26+של+רשת+ערים+בריאות+בישראל+בשיתוף+משרד+הבריאות+ועיריית+תל+אביב-יפו%3Cspan+class%3D%22fr-marker%22+data-id%3D%220%22+data-type%3D%22false%22+style%3D%22display%3A+none%3B+line-height%3A+0%3B%22%3E%3C%2Fspan%3E%3Cspan+class%3D%22fr-marker%22+data-id%3D%220%22+data-type%3D%22true%22+style%3D%22display%3A+none%3B+line-height%3A+0%3B%22%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fdiv%3E&in_loc=אקספו+תל+אביב%2C+ביתן+10&st=20191029T083000
http://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=CXUXBLzCFmJwOfcyxkYwHRKYnj4JAh8UwBKNm6lXMAzRia8Kt%2FvYADe5A%2B4BrXPPHdsIXqVWs3JxleW1S3bBhhde3PxOpcj98vzkTf5SGg9hfZZ8sa%2FFfGK%2FmjK%2FA9DWgEN8DTSwIpzi3znWfcw8Sw8iAg5ELjmFvwyt2FIGIe7k7Tw9BZy6TE0F3P%2BiCgLlIhcQLIkzPfmx6J8OEC0n%2FCfZxZtoh6sTI41aa7W%2FLyrV7bbHXLWX736Ex3mZKlVOwHVkiPWqezaPkS8sEmrr2b51r1xqb3JEI4a%2B9qyZbnx8PrSDz%2BKwt6NoQWltZff8gXgvvqZjQkQxikW1rG4%2BBq%2F9Q%2F0G4Z12EcJZ3WbTfjXWA0WJ1cCayd1EjYxvCtQ9QbsqUUD6o8JXz%2B2txvw%2BbEfJLO7nRTkLLqquHuEiYHLNul3XRvpsa6WBcFTXa0yxaaZaYV1tNfIQnOpxvdTp5lqLep10QmP59K0Jf76iczdzaJPeAWHAFkQ%3D%3D
waze://?q=חווה ואדם, מודיעין
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=כנס+הפרמקלצ%27ר+השנתי+2019&dates=20191101T100000/20191101T160000&details=%3Cdiv%3Eכנס+הפרמקלצ%27ר+השנתי+–+%26nbsp%3Bיוצרים+תרבות+בת-קיימא+בישראל.%3C%2Fdiv%3E%0A%3Cdiv%3Eמצפון+ועד+דרום+כולם+מוזמנים+למפגש+השנתי+של+קהילת+הפרמקלצ%27ר+בישראל!%3Cspan+class%3D%22fr-marker%22+data-id%3D%220%22+data-type%3D%22false%22+style%3D%22display%3A+none%3B+line-height%3A+0%3B%22%3E%3C%2Fspan%3E%3Cspan+class%3D%22fr-marker%22+data-id%3D%220%22+data-type%3D%22true%22+style%3D%22display%3A+none%3B+line-height%3A+0%3B%22%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fdiv%3E&location=חווה+ואדם%2C+מודיעין
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=כנס+הפרמקלצ%27ר+השנתי+2019&DUR=0600&DESC=%3Cdiv%3Eכנס+הפרמקלצ%27ר+השנתי+–+%26nbsp%3Bיוצרים+תרבות+בת-קיימא+בישראל.%3C%2Fdiv%3E%0A%3Cdiv%3Eמצפון+ועד+דרום+כולם+מוזמנים+למפגש+השנתי+של+קהילת+הפרמקלצ%27ר+בישראל!%3Cspan+class%3D%22fr-marker%22+data-id%3D%220%22+data-type%3D%22false%22+style%3D%22display%3A+none%3B+line-height%3A+0%3B%22%3E%3C%2Fspan%3E%3Cspan+class%3D%22fr-marker%22+data-id%3D%220%22+data-type%3D%22true%22+style%3D%22display%3A+none%3B+line-height%3A+0%3B%22%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fdiv%3E&in_loc=חווה+ואדם%2C+מודיעין&st=20191101T100000
http://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=CxSLCYxQFKOgpoAyKNyQDGg28SuVJrxEHyuGEWsoOn6AbFuynAshnAroIuGcabJJf02izBxzzl7v3g1C7Hdp5XjlUcRp%2Bj4eFx6dsbvOXO610BP%2FOJ%2FqT8xEU9AtlmRNEutfEJ95iaWpNa5W1Gt8nYQ1eS8k8RO7JBGecVij9maK%2Bd4nx%2F8BMknA5l9znMWM3ud4oa4wk7UOmb74YPICtq5BcA1Mzw0ZWTac6eyEbGaBwL0LGLItFQhzU0Ev524HLfpLvGK1wYfR40RQEDT9G7gGvAiOfEiwxigJDDCuxWy5p8rb9iQuF3oZehfdGhgmVktfUz9W4ZAZ8cgwefozVYb0%2FjL3%2BWBsoiiI80xhi6hcMXyl9Md3LQVe6ofxQ0XCnb7jAATQMgXj8zOq7x5KvtNh3d4liryA4dy7sDga72kiIdb2A9KhIni723%2F8tM5vvp%2BoDKbw9sPzJw6j9uxpmrSuetrZCsn7aCAGHhBVARCNqmt4ipGlZkJ0fYltZl5X0OrMa988lbrFaWtjjgETCJg%2FRdk5jkWz0


לקריאה

מערכת התכנון והבנייה בישראל – נחשפת
מערכת התכנון והבנייה היא אחת המשפיעות ביותר על החיים שלנו,
אך באופן פרדוקסלי, אנחנו, הציבור, יודעים עליה הכי פחות • בחדרי
חדרים מתכנסות ועדות התכנון ומחליטות עבורנו איפה נגור, כמה זה

יעלה לנו, באילו בית ספר ילמדו ילדינו, כמה רחוק ניסע לעבודה,
כמה זמן נעמוד בפקק. תהליכים מורכבים מתגבשים לכדי תכניות
בהן נקבע בהוראות מסובכות ומסמכי סתרים כיצד תיראה הסביבה
הפיזית בה אנו חיים • מה אנחנו באמת יודעים על מערכת התכנון
והבנייה בישראל? תחקיר "שקוף"  גוף התקשורת של הציבור

לקריאה

בולסונארו אמנם חשוך, אבל תעשיית הבשר
היא האשמה

מאמר דעה של אביב לביא  האיומים באירופה על נשיא ברזיל מוצדקים,
אבל גם צבועים ● ההכחדה המהירה של יערות האמזונס היא תוצאה
ישירה של הרגלי האכילה של רוב האנושות, שממשיכה לזלול בשר 

למרות האזהרות ההשלכות ● גם רבים מהתאגידים שבוזזים את הטבע
בגלל בצע כסף נמצאים במערב 

לקריאה

What If We Stopped Pretending The climate
?apocalypse Can Be Stopped

The climate apocalypse is coming. To prepare for it, we need to admit that we
can’t prevent it. Artical By Jonathan Franzen  The NewYorker

לצפייה בפעולה

הרס יערות הגשם חייב להיפסק עכשיו
השבוע, פעילי גרינפיס האמיצים טיפסו ופתחו באנר ענק מול המטה המרכזי של שופרסל,
כאות מחאה על המעורבות של שופרסל בהרס יערות הגשם ועידוד צריכת הבשר שגדל על

חשבון יערות האמזונס. מוזמנים לצפות בפעולה ולהצטרף לגרינפיס להפעלת הלחץ על רשתות
השיווק הישראליות. 

קראו עוד

ארגז כלים קהילתי  ככה משנים מציאות
פורטל ארגז כלים אזרחי של הפורום לחברה אזרחית מנגיש ידע וכלים בתחומי
ההשפעה האזרחית ומסקר את כל תחומי העשייה האפשריים שבאמצעותם ניתן

להשפיע על המרחב הדמוקרטי בו אנו חיים.

קרא/י עוד

המאבק להבראת מפרץ חיפה
'מגמה ירוקה', 'הקואליציה לבריאות הציבור' וארגוני סביבה נוספים

השותפים במאבק להבראת מפרץ חיפה, דורשים מממשלת ישראל לקבל
החלטה לאמץ את תכנית מפרץ החדשנות ולפעול ליישמה. תכנית

הפורשת חזון עתידי חדש למפרץ חיפה. פינוי התעשייה הפטרוכימית
המזהמת והמסוכנת במפרץ, ניקוי הקרקעות וקידום פיתוח אורבני מוטה
מים, חיבור חדש לים כולל מעגנות, תיירות, מסחר, תעסוקה ומגורים.

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

לפרטים נוספים

קול קורא למינוי נציגי ארגוני הסביבה בוועדה
מחוזית לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים
ארגון חיים וסביבה מבקש למנות חבר/ה וממלאי מקום בוועדה

  . מחוזית לתכנון ולבנייה  מחוז ירושלים

יש לשלוח קו"ח + מכתב קצר המציין את הסיבה להגשת
מועמדותו/ה

הגשת מועמדות עד ה 24 באוקטובר

למידע נוסף

קול קורא להגשת מועמדות  פרס נחמה ריבלין לקיימות
כחלק מוועידת האקלים הישראלית שתתקיים ב24/11, יוענק לראשונה ע"י התנועה הסביבתית, פרס נחמה
ריבלין לקיימות לקמפיינים ויוזמות מקומיות וארציות שנחלו הצלחה יוצאת דופן ואשר מובלים על ידי ארגונים

סביבתיים והתארגנויות מקומיות. 
ניתן להגיש מועמדות עד ה20/10/19

לפרטים נוספים

קול קורא להצבת דוכנים וביתנים בוועידת האקלים הישראלית
ועידת האקלים הישראלית היא הזדמנות להשפיע על תודעה ציבורית בעניין משבר האקלים ולתבוע שממשלת
. אנו מזמינים ארגונים, עסקים ויזמים ישראל תאמץ יעדים שאפתניים לקראת הוועידה העולמית ב2020

העוסקים בתחומים הנוגעים במשבר האקלים להציב דוכנים וביתנים במתחם הוועידה.

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

The 2019 Interfaith Seminary Symposium
on Ecological Behavior in Jerusalem

University of Notre Dame, Jerusalem :מיקום
18:00 09:00  סיום: 28/10/2019 התחלה: 28/10/2019

The oneday Symposium will engage seminary deans, faculty,
and students in how to integrate environmental sustainability
into seminary education.

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

ערים בריאות ושמחות  עירוניות, בריאות, חדשנות
מיקום: אקספו תל אביב, ביתן 10

15:00 08:30  סיום: 29/10/2019 התחלה: 29/10/2019

הכנס השנתי ה26 של רשת ערים בריאות בישראל בשיתוף משרד
הבריאות ועיריית תל אביביפו

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

כנס הפרמקלצ'ר השנתי 2019
מיקום: חווה ואדם, מודיעין

16:00 10:00  סיום: 01/11/2019 התחלה: 01/11/2019

כנס הפרמקלצ'ר השנתי –  יוצרים תרבות בתקיימא בישראל.
מצפון ועד דרום כולם מוזמנים למפגש השנתי של קהילת הפרמקלצ'ר

בישראל!

רשימה ירוקה מאוד

ניוזלטר  אוקטובר 2019

"העולם הנוכחי... הוא אך ורק רגע יחיד בהתפתחות ההיסטורית הארוכה. התקווה היתה מאז ומתמיד
אחד הכוחות המובילים של המהפכנים." 

 ז'אן פול סארטר

נחשול השינוי מגיע!
כפתיחה מרשימה השבוע התחיל עם גל נוסף של מחאה עולמי  יציאה של 4 מליון איש לרחובות ברחבי העולם 
בועידת האו"ם שהתקיימה לשבוע המחאה הבינלאומי שקיבל רוח גבית עם הנאום המרגש של גרטה טונברג

השבוע. 
מחר, נחשול מחאה נוסף של תנועת האקלים העולמית מגיע עם הפגנות נוספות ברחבי העולם. 

בארץ, בני נוער, ארגוני הסביבה והחברה מצטרפים מחר לאירוע מחאה משותף ומזמינים אתכם לקחת חלק
מהקריאה עולמית הדורשת לשינוי מדיניות בכל הנוגע למשבר האקלים (פרטים בהמשך).  

חג שמח ושנה טובה מצוות חיים וסביבה
ערן, מורן, ניר, יותם, ורד, אהרן וחן

חומר למחשבה

עושים מעשה!

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

לאינדקס הארגונים המלא

קולות קוראים מעניינים

קולות קוראים נוספים

הרשמה למחנה האקלים

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.zman.co.il/31939/
https://www.zman.co.il/31939/
https://www.newyorker.com/culture/cultural-comment/what-if-we-stopped-pretending
https://www.newyorker.com/culture/cultural-comment/what-if-we-stopped-pretending
https://www.newyorker.com/culture/cultural-comment/what-if-we-stopped-pretending
https://www.facebook.com/greenpeace.il/videos/443765756229900/
https://beactive.co.il/
https://www.facebook.com/greenpeace.il/videos/443765756229900/
https://www.facebook.com/greenpeace.il/videos/443765756229900/
https://csf.org.il/civil-society-portal/
https://csf.org.il/civil-society-portal/
https://csf.org.il/civil-society-portal/
https://www.savehaifabay.org/
https://www.savehaifabay.org/
https://www.savehaifabay.org/
https://www.sviva.net/organization/
https://www.sviva.net/קול-קורא-למינוי-נציג-ת-ארגוני-הסביבה-ב/
https://www.sviva.net/committee/הוועדה-המחוזית-לתכנון-ולבנייה-מחוז-יר/?rep=2
https://www.sviva.net/קול-קורא-למינוי-נציג-ת-ארגוני-הסביבה-ב/


לקריאה

מערכת התכנון והבנייה בישראל – נחשפת
מערכת התכנון והבנייה היא אחת המשפיעות ביותר על החיים שלנו,
אך באופן פרדוקסלי, אנחנו, הציבור, יודעים עליה הכי פחות • בחדרי
חדרים מתכנסות ועדות התכנון ומחליטות עבורנו איפה נגור, כמה זה

יעלה לנו, באילו בית ספר ילמדו ילדינו, כמה רחוק ניסע לעבודה,
כמה זמן נעמוד בפקק. תהליכים מורכבים מתגבשים לכדי תכניות
בהן נקבע בהוראות מסובכות ומסמכי סתרים כיצד תיראה הסביבה
הפיזית בה אנו חיים • מה אנחנו באמת יודעים על מערכת התכנון
והבנייה בישראל? תחקיר "שקוף"  גוף התקשורת של הציבור

לקריאה

בולסונארו אמנם חשוך, אבל תעשיית הבשר
היא האשמה

מאמר דעה של אביב לביא  האיומים באירופה על נשיא ברזיל מוצדקים,
אבל גם צבועים ● ההכחדה המהירה של יערות האמזונס היא תוצאה
ישירה של הרגלי האכילה של רוב האנושות, שממשיכה לזלול בשר 

למרות האזהרות ההשלכות ● גם רבים מהתאגידים שבוזזים את הטבע
בגלל בצע כסף נמצאים במערב 

לקריאה

What If We Stopped Pretending The climate
?apocalypse Can Be Stopped

The climate apocalypse is coming. To prepare for it, we need to admit that we
can’t prevent it. Artical By Jonathan Franzen  The NewYorker

לצפייה בפעולה

הרס יערות הגשם חייב להיפסק עכשיו
השבוע, פעילי גרינפיס האמיצים טיפסו ופתחו באנר ענק מול המטה המרכזי של שופרסל,
כאות מחאה על המעורבות של שופרסל בהרס יערות הגשם ועידוד צריכת הבשר שגדל על

חשבון יערות האמזונס. מוזמנים לצפות בפעולה ולהצטרף לגרינפיס להפעלת הלחץ על רשתות
השיווק הישראליות. 

קראו עוד

ארגז כלים קהילתי  ככה משנים מציאות
פורטל ארגז כלים אזרחי של הפורום לחברה אזרחית מנגיש ידע וכלים בתחומי
ההשפעה האזרחית ומסקר את כל תחומי העשייה האפשריים שבאמצעותם ניתן

להשפיע על המרחב הדמוקרטי בו אנו חיים.

קרא/י עוד

המאבק להבראת מפרץ חיפה
'מגמה ירוקה', 'הקואליציה לבריאות הציבור' וארגוני סביבה נוספים

השותפים במאבק להבראת מפרץ חיפה, דורשים מממשלת ישראל לקבל
החלטה לאמץ את תכנית מפרץ החדשנות ולפעול ליישמה. תכנית

הפורשת חזון עתידי חדש למפרץ חיפה. פינוי התעשייה הפטרוכימית
המזהמת והמסוכנת במפרץ, ניקוי הקרקעות וקידום פיתוח אורבני מוטה
מים, חיבור חדש לים כולל מעגנות, תיירות, מסחר, תעסוקה ומגורים.

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

לפרטים נוספים

קול קורא למינוי נציגי ארגוני הסביבה בוועדה
מחוזית לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים
ארגון חיים וסביבה מבקש למנות חבר/ה וממלאי מקום בוועדה

  . מחוזית לתכנון ולבנייה  מחוז ירושלים

יש לשלוח קו"ח + מכתב קצר המציין את הסיבה להגשת
מועמדותו/ה

הגשת מועמדות עד ה 24 באוקטובר

למידע נוסף

קול קורא להגשת מועמדות  פרס נחמה ריבלין לקיימות
כחלק מוועידת האקלים הישראלית שתתקיים ב24/11, יוענק לראשונה ע"י התנועה הסביבתית, פרס נחמה
ריבלין לקיימות לקמפיינים ויוזמות מקומיות וארציות שנחלו הצלחה יוצאת דופן ואשר מובלים על ידי ארגונים

סביבתיים והתארגנויות מקומיות. 
ניתן להגיש מועמדות עד ה20/10/19

לפרטים נוספים

קול קורא להצבת דוכנים וביתנים בוועידת האקלים הישראלית
ועידת האקלים הישראלית היא הזדמנות להשפיע על תודעה ציבורית בעניין משבר האקלים ולתבוע שממשלת
. אנו מזמינים ארגונים, עסקים ויזמים ישראל תאמץ יעדים שאפתניים לקראת הוועידה העולמית ב2020

העוסקים בתחומים הנוגעים במשבר האקלים להציב דוכנים וביתנים במתחם הוועידה.

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

The 2019 Interfaith Seminary Symposium
on Ecological Behavior in Jerusalem

University of Notre Dame, Jerusalem :מיקום
18:00 09:00  סיום: 28/10/2019 התחלה: 28/10/2019

The oneday Symposium will engage seminary deans, faculty,
and students in how to integrate environmental sustainability
into seminary education.

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

ערים בריאות ושמחות  עירוניות, בריאות, חדשנות
מיקום: אקספו תל אביב, ביתן 10

15:00 08:30  סיום: 29/10/2019 התחלה: 29/10/2019

הכנס השנתי ה26 של רשת ערים בריאות בישראל בשיתוף משרד
הבריאות ועיריית תל אביביפו

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

כנס הפרמקלצ'ר השנתי 2019
מיקום: חווה ואדם, מודיעין

16:00 10:00  סיום: 01/11/2019 התחלה: 01/11/2019

כנס הפרמקלצ'ר השנתי –  יוצרים תרבות בתקיימא בישראל.
מצפון ועד דרום כולם מוזמנים למפגש השנתי של קהילת הפרמקלצ'ר

בישראל!

רשימה ירוקה מאוד

ניוזלטר  אוקטובר 2019

"העולם הנוכחי... הוא אך ורק רגע יחיד בהתפתחות ההיסטורית הארוכה. התקווה היתה מאז ומתמיד
אחד הכוחות המובילים של המהפכנים." 

 ז'אן פול סארטר

נחשול השינוי מגיע!
כפתיחה מרשימה השבוע התחיל עם גל נוסף של מחאה עולמי  יציאה של 4 מליון איש לרחובות ברחבי העולם 
בועידת האו"ם שהתקיימה לשבוע המחאה הבינלאומי שקיבל רוח גבית עם הנאום המרגש של גרטה טונברג

השבוע. 
מחר, נחשול מחאה נוסף של תנועת האקלים העולמית מגיע עם הפגנות נוספות ברחבי העולם. 

בארץ, בני נוער, ארגוני הסביבה והחברה מצטרפים מחר לאירוע מחאה משותף ומזמינים אתכם לקחת חלק
מהקריאה עולמית הדורשת לשינוי מדיניות בכל הנוגע למשבר האקלים (פרטים בהמשך).  

חג שמח ושנה טובה מצוות חיים וסביבה
ערן, מורן, ניר, יותם, ורד, אהרן וחן

חומר למחשבה

עושים מעשה!

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

לאינדקס הארגונים המלא

קולות קוראים מעניינים

קולות קוראים נוספים

הרשמה למחנה האקלים

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/קול-קורא-למינוי-נציג-ת-ארגוני-הסביבה-ב/
https://www.sviva.net/קול-קורא-למינוי-נציג-ת-ארגוני-הסביבה-ב/
https://www.sviva.net/wp-content/uploads/2019/09/קול-קורא-פרס-נחמה-ריבלין-לקיימות.pdf
https://www.sviva.net/wp-content/uploads/2019/09/קול-קורא-פרס-נחמה-ריבלין-לקיימות.pdf
https://www.sviva.net/wp-content/uploads/2019/09/קול-קורא-דוכנים.pdf
https://www.sviva.net/wp-content/uploads/2019/09/קול-קורא-דוכנים.pdf
https://www.sviva.net/genre/קול-קורא/
https://www.drove.com/manage_page/5d81c8b1e376d60001c2b4c6
https://www.drove.com/manage_page/5d81c8b1e376d60001c2b4c6
https://maps.google.com/maps?q=University+of+Notre+Dame%2C+Jerusalem&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://maps.google.com/maps?q=University+of+Notre+Dame%2C+Jerusalem&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://www.interfaithsustain.com/the-2019-interfaith-seminary-symposium-on-ecological-behavior-in-jerusalem-concept-note-and-schedule/?utm_source=MadMimi&utm_medium=email&utm_content=Invitation+to+Interfaith+Seminary+Symposium+on+Ecological+Behavior+in+Jerusalem&utm_campaign=20190604_m152043683_Invitation+to+Interfaith+Seminary+Symposium+on+Ecological+Behavior+in+Jerusalem+2019&utm_term=Click+here+for+more+information
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=The+2019+Interfaith+Seminary+Symposium+on+Ecological+Behavior+in+Jerusalem&dates=20191028T090000/20191028T180000&details=%3Cdiv+style%3D%22text-align%3A+left%3B+direction%3A+ltr%3B%22%3E%3Cspan+class%3D%22fr-marker%22+data-id%3D%220%22+data-type%3D%22false%22+style%3D%22display%3A+none%3B+line-height%3A+0%3B%22%3E%3C%2Fspan%3E%3Cspan+class%3D%22fr-marker%22+data-id%3D%220%22+data-type%3D%22true%22+style%3D%22display%3A+none%3B+line-height%3A+0%3B%22%3E%3C%2Fspan%3EThe+one-day+Symposium+will+engage+seminary+deans%2C%0A++++faculty%2C+and+students+in+how+to+integrate+environmental+sustainability+into+seminary+education.%3C%2Fdiv%3E&location=University+of+Notre+Dame%2C+Jerusalem
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=The+2019+Interfaith+Seminary+Symposium+on+Ecological+Behavior+in+Jerusalem&DUR=0900&DESC=%3Cdiv+style%3D%22text-align%3A+left%3B+direction%3A+ltr%3B%22%3E%3Cspan+class%3D%22fr-marker%22+data-id%3D%220%22+data-type%3D%22false%22+style%3D%22display%3A+none%3B+line-height%3A+0%3B%22%3E%3C%2Fspan%3E%3Cspan+class%3D%22fr-marker%22+data-id%3D%220%22+data-type%3D%22true%22+style%3D%22display%3A+none%3B+line-height%3A+0%3B%22%3E%3C%2Fspan%3EThe+one-day+Symposium+will+engage+seminary+deans%2C%0A++++faculty%2C+and+students+in+how+to+integrate+environmental+sustainability+into+seminary+education.%3C%2Fdiv%3E&in_loc=University+of+Notre+Dame%2C+Jerusalem&st=20191028T090000
http://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=CvgIhotcT7rgpoAyKNyQDGsD02RhfrbEE0OQcTZDQ8PSQiO0CqRwIa6%2Bkgn1ToZF42O9GIr2KRlEjKMfRsafMWBiPZ%2B%2BYooTQu5K1RagXFv0O79lU8aazk5xpfLYUuNL5PskotbECE3dAhOkOOPIwRPitOcm8i%2FAFnSVlA5t0XnsFMbOZUpfGkpRhgRxUx1kqQEBhjxDyl9kqXcFdYP8RqDhNwAuFRZHwQX0YpRg62L6r8mIBOxqCkg6En99T%2BHKIeQLEhduBpqrpK3BYDqU0HPOtn1i4KDWrQwjyjqar4Ql0aRq0hR9tKW0vYf%2F3ROxI%2FrAFEf5q9tP%2BHC5ytuHbflBlxQcssOWvrB2Gm9tT7fFq0zapq9QPSm58OyYc9fnrr2QDeHlbOH7qa3%2B0I%2FSfro9Y7FYK%2Fvocvv00NsJf4f7jr736NV5V%2FV%2FnjQplW9r80v5OpiLGBMMAdL85wyp13vXxtMh%2Fzu8f47SKRLdx1wa9a2WbYsRxWKx%2Br5lcYPvwJnrsEreQtqaR%2BUwVdtkiRxUnElTofSw1
https://www.interfaithsustain.com/the-2019-interfaith-seminary-symposium-on-ecological-behavior-in-jerusalem-concept-note-and-schedule/?utm_source=MadMimi&utm_medium=email&utm_content=Invitation+to+Interfaith+Seminary+Symposium+on+Ecological+Behavior+in+Jerusalem&utm_campaign=20190604_m152043683_Invitation+to+Interfaith+Seminary+Symposium+on+Ecological+Behavior+in+Jerusalem+2019&utm_term=Click+here+for+more+information
https://maps.google.com/maps?q=אקספו+תל+אביב%2C+ביתן+10&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://www.sviva.net/wp-content/uploads/2019/09/תוכניית-הכנס-להפצה-סופי-עם-לינק.pdf


לקריאה

מערכת התכנון והבנייה בישראל – נחשפת
מערכת התכנון והבנייה היא אחת המשפיעות ביותר על החיים שלנו,
אך באופן פרדוקסלי, אנחנו, הציבור, יודעים עליה הכי פחות • בחדרי
חדרים מתכנסות ועדות התכנון ומחליטות עבורנו איפה נגור, כמה זה

יעלה לנו, באילו בית ספר ילמדו ילדינו, כמה רחוק ניסע לעבודה,
כמה זמן נעמוד בפקק. תהליכים מורכבים מתגבשים לכדי תכניות
בהן נקבע בהוראות מסובכות ומסמכי סתרים כיצד תיראה הסביבה
הפיזית בה אנו חיים • מה אנחנו באמת יודעים על מערכת התכנון
והבנייה בישראל? תחקיר "שקוף"  גוף התקשורת של הציבור

לקריאה

בולסונארו אמנם חשוך, אבל תעשיית הבשר
היא האשמה

מאמר דעה של אביב לביא  האיומים באירופה על נשיא ברזיל מוצדקים,
אבל גם צבועים ● ההכחדה המהירה של יערות האמזונס היא תוצאה
ישירה של הרגלי האכילה של רוב האנושות, שממשיכה לזלול בשר 

למרות האזהרות ההשלכות ● גם רבים מהתאגידים שבוזזים את הטבע
בגלל בצע כסף נמצאים במערב 

לקריאה

What If We Stopped Pretending The climate
?apocalypse Can Be Stopped

The climate apocalypse is coming. To prepare for it, we need to admit that we
can’t prevent it. Artical By Jonathan Franzen  The NewYorker

לצפייה בפעולה

הרס יערות הגשם חייב להיפסק עכשיו
השבוע, פעילי גרינפיס האמיצים טיפסו ופתחו באנר ענק מול המטה המרכזי של שופרסל,
כאות מחאה על המעורבות של שופרסל בהרס יערות הגשם ועידוד צריכת הבשר שגדל על

חשבון יערות האמזונס. מוזמנים לצפות בפעולה ולהצטרף לגרינפיס להפעלת הלחץ על רשתות
השיווק הישראליות. 

קראו עוד

ארגז כלים קהילתי  ככה משנים מציאות
פורטל ארגז כלים אזרחי של הפורום לחברה אזרחית מנגיש ידע וכלים בתחומי
ההשפעה האזרחית ומסקר את כל תחומי העשייה האפשריים שבאמצעותם ניתן

להשפיע על המרחב הדמוקרטי בו אנו חיים.

קרא/י עוד

המאבק להבראת מפרץ חיפה
'מגמה ירוקה', 'הקואליציה לבריאות הציבור' וארגוני סביבה נוספים

השותפים במאבק להבראת מפרץ חיפה, דורשים מממשלת ישראל לקבל
החלטה לאמץ את תכנית מפרץ החדשנות ולפעול ליישמה. תכנית

הפורשת חזון עתידי חדש למפרץ חיפה. פינוי התעשייה הפטרוכימית
המזהמת והמסוכנת במפרץ, ניקוי הקרקעות וקידום פיתוח אורבני מוטה
מים, חיבור חדש לים כולל מעגנות, תיירות, מסחר, תעסוקה ומגורים.

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

לפרטים נוספים

קול קורא למינוי נציגי ארגוני הסביבה בוועדה
מחוזית לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים
ארגון חיים וסביבה מבקש למנות חבר/ה וממלאי מקום בוועדה

  . מחוזית לתכנון ולבנייה  מחוז ירושלים

יש לשלוח קו"ח + מכתב קצר המציין את הסיבה להגשת
מועמדותו/ה

הגשת מועמדות עד ה 24 באוקטובר

למידע נוסף

קול קורא להגשת מועמדות  פרס נחמה ריבלין לקיימות
כחלק מוועידת האקלים הישראלית שתתקיים ב24/11, יוענק לראשונה ע"י התנועה הסביבתית, פרס נחמה
ריבלין לקיימות לקמפיינים ויוזמות מקומיות וארציות שנחלו הצלחה יוצאת דופן ואשר מובלים על ידי ארגונים

סביבתיים והתארגנויות מקומיות. 
ניתן להגיש מועמדות עד ה20/10/19

לפרטים נוספים

קול קורא להצבת דוכנים וביתנים בוועידת האקלים הישראלית
ועידת האקלים הישראלית היא הזדמנות להשפיע על תודעה ציבורית בעניין משבר האקלים ולתבוע שממשלת
. אנו מזמינים ארגונים, עסקים ויזמים ישראל תאמץ יעדים שאפתניים לקראת הוועידה העולמית ב2020

העוסקים בתחומים הנוגעים במשבר האקלים להציב דוכנים וביתנים במתחם הוועידה.

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

The 2019 Interfaith Seminary Symposium
on Ecological Behavior in Jerusalem

University of Notre Dame, Jerusalem :מיקום
18:00 09:00  סיום: 28/10/2019 התחלה: 28/10/2019

The oneday Symposium will engage seminary deans, faculty,
and students in how to integrate environmental sustainability
into seminary education.

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

ערים בריאות ושמחות  עירוניות, בריאות, חדשנות
מיקום: אקספו תל אביב, ביתן 10

15:00 08:30  סיום: 29/10/2019 התחלה: 29/10/2019

הכנס השנתי ה26 של רשת ערים בריאות בישראל בשיתוף משרד
הבריאות ועיריית תל אביביפו

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

כנס הפרמקלצ'ר השנתי 2019
מיקום: חווה ואדם, מודיעין

16:00 10:00  סיום: 01/11/2019 התחלה: 01/11/2019

כנס הפרמקלצ'ר השנתי –  יוצרים תרבות בתקיימא בישראל.
מצפון ועד דרום כולם מוזמנים למפגש השנתי של קהילת הפרמקלצ'ר

בישראל!

רשימה ירוקה מאוד

ניוזלטר  אוקטובר 2019

"העולם הנוכחי... הוא אך ורק רגע יחיד בהתפתחות ההיסטורית הארוכה. התקווה היתה מאז ומתמיד
אחד הכוחות המובילים של המהפכנים." 

 ז'אן פול סארטר

נחשול השינוי מגיע!
כפתיחה מרשימה השבוע התחיל עם גל נוסף של מחאה עולמי  יציאה של 4 מליון איש לרחובות ברחבי העולם 
בועידת האו"ם שהתקיימה לשבוע המחאה הבינלאומי שקיבל רוח גבית עם הנאום המרגש של גרטה טונברג

השבוע. 
מחר, נחשול מחאה נוסף של תנועת האקלים העולמית מגיע עם הפגנות נוספות ברחבי העולם. 

בארץ, בני נוער, ארגוני הסביבה והחברה מצטרפים מחר לאירוע מחאה משותף ומזמינים אתכם לקחת חלק
מהקריאה עולמית הדורשת לשינוי מדיניות בכל הנוגע למשבר האקלים (פרטים בהמשך).  

חג שמח ושנה טובה מצוות חיים וסביבה
ערן, מורן, ניר, יותם, ורד, אהרן וחן

חומר למחשבה

עושים מעשה!

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

לאינדקס הארגונים המלא

קולות קוראים מעניינים

קולות קוראים נוספים

הרשמה למחנה האקלים

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=אקספו+תל+אביב%2C+ביתן+10&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://maps.google.com/maps?q=אקספו+תל+אביב%2C+ביתן+10&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://www.sviva.net/wp-content/uploads/2019/09/תוכניית-הכנס-להפצה-סופי-עם-לינק.pdf
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=ערים+בריאות+ושמחות+-+עירוניות%2C+בריאות%2C+חדשנות&dates=20191029T083000/20191029T150000&details=%3Cdiv%3Eהכנס+השנתי+ה-26+של+רשת+ערים+בריאות+בישראל+בשיתוף+משרד+הבריאות+ועיריית+תל+אביב-יפו%3Cspan+class%3D%22fr-marker%22+data-id%3D%220%22+data-type%3D%22false%22+style%3D%22display%3A+none%3B+line-height%3A+0%3B%22%3E%3C%2Fspan%3E%3Cspan+class%3D%22fr-marker%22+data-id%3D%220%22+data-type%3D%22true%22+style%3D%22display%3A+none%3B+line-height%3A+0%3B%22%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fdiv%3E&location=אקספו+תל+אביב%2C+ביתן+10
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=ערים+בריאות+ושמחות+-+עירוניות%2C+בריאות%2C+חדשנות&DUR=0630&DESC=%3Cdiv%3Eהכנס+השנתי+ה-26+של+רשת+ערים+בריאות+בישראל+בשיתוף+משרד+הבריאות+ועיריית+תל+אביב-יפו%3Cspan+class%3D%22fr-marker%22+data-id%3D%220%22+data-type%3D%22false%22+style%3D%22display%3A+none%3B+line-height%3A+0%3B%22%3E%3C%2Fspan%3E%3Cspan+class%3D%22fr-marker%22+data-id%3D%220%22+data-type%3D%22true%22+style%3D%22display%3A+none%3B+line-height%3A+0%3B%22%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fdiv%3E&in_loc=אקספו+תל+אביב%2C+ביתן+10&st=20191029T083000
http://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=CXUXBLzCFmJwOfcyxkYwHRKYnj4JAh8UwBKNm6lXMAzRia8Kt%2FvYADe5A%2B4BrXPPHdsIXqVWs3JxleW1S3bBhhde3PxOpcj98vzkTf5SGg9hfZZ8sa%2FFfGK%2FmjK%2FA9DWgEN8DTSwIpzi3znWfcw8Sw8iAg5ELjmFvwyt2FIGIe7k7Tw9BZy6TE0F3P%2BiCgLlIhcQLIkzPfmx6J8OEC0n%2FCfZxZtoh6sTI41aa7W%2FLyrV7bbHXLWX736Ex3mZKlVOwHVkiPWqezaPkS8sEmrr2b51r1xqb3JEI4a%2B9qyZbnx8PrSDz%2BKwt6NoQWltZff8gXgvvqZjQkQxikW1rG4%2BBq%2F9Q%2F0G4Z12EcJZ3WbTfjXWA0WJ1cCayd1EjYxvCtQ9QbsqUUD6o8JXz%2B2txvw%2BbEfJLO7nRTkLLqquHuEiYHLNul3XRvpsa6WBcFTXa0yxaaZaYV1tNfIQnOpxvdTp5lqLep10QmP59K0Jf76iczdzaJPeAWHAFkQ%3D%3D
https://www.sviva.net/wp-content/uploads/2019/09/תוכניית-הכנס-להפצה-סופי-עם-לינק.pdf
https://maps.google.com/maps?q=חווה+ואדם%2C+מודיעין&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://maps.google.com/maps?q=חווה+ואדם%2C+מודיעין&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://mailchi.mp/a693198e3201/o6quqceggk-1239569?e=d7eeb34950
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=כנס+הפרמקלצ%27ר+השנתי+2019&dates=20191101T100000/20191101T160000&details=%3Cdiv%3Eכנס+הפרמקלצ%27ר+השנתי+–+%26nbsp%3Bיוצרים+תרבות+בת-קיימא+בישראל.%3C%2Fdiv%3E%0A%3Cdiv%3Eמצפון+ועד+דרום+כולם+מוזמנים+למפגש+השנתי+של+קהילת+הפרמקלצ%27ר+בישראל!%3Cspan+class%3D%22fr-marker%22+data-id%3D%220%22+data-type%3D%22false%22+style%3D%22display%3A+none%3B+line-height%3A+0%3B%22%3E%3C%2Fspan%3E%3Cspan+class%3D%22fr-marker%22+data-id%3D%220%22+data-type%3D%22true%22+style%3D%22display%3A+none%3B+line-height%3A+0%3B%22%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fdiv%3E&location=חווה+ואדם%2C+מודיעין
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=כנס+הפרמקלצ%27ר+השנתי+2019&DUR=0600&DESC=%3Cdiv%3Eכנס+הפרמקלצ%27ר+השנתי+–+%26nbsp%3Bיוצרים+תרבות+בת-קיימא+בישראל.%3C%2Fdiv%3E%0A%3Cdiv%3Eמצפון+ועד+דרום+כולם+מוזמנים+למפגש+השנתי+של+קהילת+הפרמקלצ%27ר+בישראל!%3Cspan+class%3D%22fr-marker%22+data-id%3D%220%22+data-type%3D%22false%22+style%3D%22display%3A+none%3B+line-height%3A+0%3B%22%3E%3C%2Fspan%3E%3Cspan+class%3D%22fr-marker%22+data-id%3D%220%22+data-type%3D%22true%22+style%3D%22display%3A+none%3B+line-height%3A+0%3B%22%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fdiv%3E&in_loc=חווה+ואדם%2C+מודיעין&st=20191101T100000
http://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=CxSLCYxQFKOgpoAyKNyQDGg28SuVJrxEHyuGEWsoOn6AbFuynAshnAroIuGcabJJf02izBxzzl7v3g1C7Hdp5XjlUcRp%2Bj4eFx6dsbvOXO610BP%2FOJ%2FqT8xEU9AtlmRNEutfEJ95iaWpNa5W1Gt8nYQ1eS8k8RO7JBGecVij9maK%2Bd4nx%2F8BMknA5l9znMWM3ud4oa4wk7UOmb74YPICtq5BcA1Mzw0ZWTac6eyEbGaBwL0LGLItFQhzU0Ev524HLfpLvGK1wYfR40RQEDT9G7gGvAiOfEiwxigJDDCuxWy5p8rb9iQuF3oZehfdGhgmVktfUz9W4ZAZ8cgwefozVYb0%2FjL3%2BWBsoiiI80xhi6hcMXyl9Md3LQVe6ofxQ0XCnb7jAATQMgXj8zOq7x5KvtNh3d4liryA4dy7sDga72kiIdb2A9KhIni723%2F8tM5vvp%2BoDKbw9sPzJw6j9uxpmrSuetrZCsn7aCAGHhBVARCNqmt4ipGlZkJ0fYltZl5X0OrMa988lbrFaWtjjgETCJg%2FRdk5jkWz0
https://mailchi.mp/a693198e3201/o6quqceggk-1239569?e=d7eeb34950
https://www.sviva.net/calendar/
https://lp.vp4.me/8d7n
https://www.facebook.com/Life-Environment-חיים-וסביבה-115286055016/
https://www.sviva.net/


לקריאה

מערכת התכנון והבנייה בישראל – נחשפת
מערכת התכנון והבנייה היא אחת המשפיעות ביותר על החיים שלנו,
אך באופן פרדוקסלי, אנחנו, הציבור, יודעים עליה הכי פחות • בחדרי
חדרים מתכנסות ועדות התכנון ומחליטות עבורנו איפה נגור, כמה זה

יעלה לנו, באילו בית ספר ילמדו ילדינו, כמה רחוק ניסע לעבודה,
כמה זמן נעמוד בפקק. תהליכים מורכבים מתגבשים לכדי תכניות
בהן נקבע בהוראות מסובכות ומסמכי סתרים כיצד תיראה הסביבה
הפיזית בה אנו חיים • מה אנחנו באמת יודעים על מערכת התכנון
והבנייה בישראל? תחקיר "שקוף"  גוף התקשורת של הציבור

לקריאה

בולסונארו אמנם חשוך, אבל תעשיית הבשר
היא האשמה

מאמר דעה של אביב לביא  האיומים באירופה על נשיא ברזיל מוצדקים,
אבל גם צבועים ● ההכחדה המהירה של יערות האמזונס היא תוצאה
ישירה של הרגלי האכילה של רוב האנושות, שממשיכה לזלול בשר 

למרות האזהרות ההשלכות ● גם רבים מהתאגידים שבוזזים את הטבע
בגלל בצע כסף נמצאים במערב 

לקריאה

What If We Stopped Pretending The climate
?apocalypse Can Be Stopped

The climate apocalypse is coming. To prepare for it, we need to admit that we
can’t prevent it. Artical By Jonathan Franzen  The NewYorker

לצפייה בפעולה

הרס יערות הגשם חייב להיפסק עכשיו
השבוע, פעילי גרינפיס האמיצים טיפסו ופתחו באנר ענק מול המטה המרכזי של שופרסל,
כאות מחאה על המעורבות של שופרסל בהרס יערות הגשם ועידוד צריכת הבשר שגדל על

חשבון יערות האמזונס. מוזמנים לצפות בפעולה ולהצטרף לגרינפיס להפעלת הלחץ על רשתות
השיווק הישראליות. 

קראו עוד

ארגז כלים קהילתי  ככה משנים מציאות
פורטל ארגז כלים אזרחי של הפורום לחברה אזרחית מנגיש ידע וכלים בתחומי
ההשפעה האזרחית ומסקר את כל תחומי העשייה האפשריים שבאמצעותם ניתן

להשפיע על המרחב הדמוקרטי בו אנו חיים.

קרא/י עוד

המאבק להבראת מפרץ חיפה
'מגמה ירוקה', 'הקואליציה לבריאות הציבור' וארגוני סביבה נוספים

השותפים במאבק להבראת מפרץ חיפה, דורשים מממשלת ישראל לקבל
החלטה לאמץ את תכנית מפרץ החדשנות ולפעול ליישמה. תכנית

הפורשת חזון עתידי חדש למפרץ חיפה. פינוי התעשייה הפטרוכימית
המזהמת והמסוכנת במפרץ, ניקוי הקרקעות וקידום פיתוח אורבני מוטה
מים, חיבור חדש לים כולל מעגנות, תיירות, מסחר, תעסוקה ומגורים.

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

לפרטים נוספים

קול קורא למינוי נציגי ארגוני הסביבה בוועדה
מחוזית לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים
ארגון חיים וסביבה מבקש למנות חבר/ה וממלאי מקום בוועדה

  . מחוזית לתכנון ולבנייה  מחוז ירושלים

יש לשלוח קו"ח + מכתב קצר המציין את הסיבה להגשת
מועמדותו/ה

הגשת מועמדות עד ה 24 באוקטובר

למידע נוסף

קול קורא להגשת מועמדות  פרס נחמה ריבלין לקיימות
כחלק מוועידת האקלים הישראלית שתתקיים ב24/11, יוענק לראשונה ע"י התנועה הסביבתית, פרס נחמה
ריבלין לקיימות לקמפיינים ויוזמות מקומיות וארציות שנחלו הצלחה יוצאת דופן ואשר מובלים על ידי ארגונים

סביבתיים והתארגנויות מקומיות. 
ניתן להגיש מועמדות עד ה20/10/19

לפרטים נוספים

קול קורא להצבת דוכנים וביתנים בוועידת האקלים הישראלית
ועידת האקלים הישראלית היא הזדמנות להשפיע על תודעה ציבורית בעניין משבר האקלים ולתבוע שממשלת
. אנו מזמינים ארגונים, עסקים ויזמים ישראל תאמץ יעדים שאפתניים לקראת הוועידה העולמית ב2020

העוסקים בתחומים הנוגעים במשבר האקלים להציב דוכנים וביתנים במתחם הוועידה.

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

The 2019 Interfaith Seminary Symposium
on Ecological Behavior in Jerusalem

University of Notre Dame, Jerusalem :מיקום
18:00 09:00  סיום: 28/10/2019 התחלה: 28/10/2019

The oneday Symposium will engage seminary deans, faculty,
and students in how to integrate environmental sustainability
into seminary education.

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

ערים בריאות ושמחות  עירוניות, בריאות, חדשנות
מיקום: אקספו תל אביב, ביתן 10

15:00 08:30  סיום: 29/10/2019 התחלה: 29/10/2019

הכנס השנתי ה26 של רשת ערים בריאות בישראל בשיתוף משרד
הבריאות ועיריית תל אביביפו

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

כנס הפרמקלצ'ר השנתי 2019
מיקום: חווה ואדם, מודיעין
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כנס הפרמקלצ'ר השנתי –  יוצרים תרבות בתקיימא בישראל.
מצפון ועד דרום כולם מוזמנים למפגש השנתי של קהילת הפרמקלצ'ר

בישראל!

רשימה ירוקה מאוד

ניוזלטר  אוקטובר 2019

"העולם הנוכחי... הוא אך ורק רגע יחיד בהתפתחות ההיסטורית הארוכה. התקווה היתה מאז ומתמיד
אחד הכוחות המובילים של המהפכנים." 

 ז'אן פול סארטר

נחשול השינוי מגיע!
כפתיחה מרשימה השבוע התחיל עם גל נוסף של מחאה עולמי  יציאה של 4 מליון איש לרחובות ברחבי העולם 
בועידת האו"ם שהתקיימה לשבוע המחאה הבינלאומי שקיבל רוח גבית עם הנאום המרגש של גרטה טונברג

השבוע. 
מחר, נחשול מחאה נוסף של תנועת האקלים העולמית מגיע עם הפגנות נוספות ברחבי העולם. 

בארץ, בני נוער, ארגוני הסביבה והחברה מצטרפים מחר לאירוע מחאה משותף ומזמינים אתכם לקחת חלק
מהקריאה עולמית הדורשת לשינוי מדיניות בכל הנוגע למשבר האקלים (פרטים בהמשך).  

חג שמח ושנה טובה מצוות חיים וסביבה
ערן, מורן, ניר, יותם, ורד, אהרן וחן

חומר למחשבה

עושים מעשה!

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

לאינדקס הארגונים המלא

קולות קוראים מעניינים

קולות קוראים נוספים

הרשמה למחנה האקלים

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...


