
לקריאה

עשה זאת בעצמך: עדיין אפשר לבלום את משבר
האקלים בעצמנו

אפשר תמיד להביא את תסריטי האימה של אסונות אקולוגים, אבל שני אשכנזי
בוחרת להציג את הפתרונות. איך אפשר לעצור את ההתחממות הגלובית?  אבל

חייבים לפעול עכשיו! לפני שיהיה מאוחר מדי...

לקריאה

הילדים הקנדים תובעים את הממשלה
ילדים תובעים את ממשלת קנדה על כך שהיא לא פועלת למנוע את התחממות כדור
הארץ וממשיכה את עידוד השימוש בדלקים ממקור פחמני. תופעה מקומית או שמא

תביעות כאלה יתחילו לצוץ בכל רחבי העולם?

פשוט. לעשות טוב
עמותת 2B Friendly הוקמה במטרה לקדם כלכלה מבוססת ערכים, למען
חברה מקיימת ושוויונית יותר. העמותה מסייעת לבתי עסק מקומיים קטנים

2BFriendly ובינוניים להטמיע ערכים חברתיים וסביבתיים, באמצעות מדד
המתמקד בתחומים: סביבה וקיימות, נגישות לאנשים עם מוגבלות, העסקה

הוגנת ומגוונת ותרומה לקהילה.

2B Friendly מציעים לכל בית עסק ליווי ותוכנית שיפורים להתייעלות. 

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

לצפייה

הזמנה לקבלת עדכונים מהוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה  חיפה

ארגון "חיים וסביבה"  מזמין אתכם כחלק בפרויקט שק"ת  שותפות קהילה בתכנון 
רשימת התפוצה חיפה. לקבל עדכונים שוטפים מהוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 

תקבל מנציג ארגוני הסביבה, המשמש כמשקיף בוועדה, סדרי יום, החלטות, פרוטוקולים
ופרסומים אחרים רלוונטיים. לקבלת עדכונים מוועדה מקומית חיפה  לחצו כאן

כמו כן, ניתן להירשם לקבלת עדכונים רלוונטים הנוגעים לתחום התכנון בהתאם למחוזות
השונים  להרשמה לחצו כאן

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

יום עיון בנושא תחבורה ציבורית חשמלית
מיקום: אולם הטכנודע, חדרה

13:00 08:30  סיום: 03/12/2019 התחלה: 03/12/2019

תחבורה ציבורית חשמלית  "מעורבות רשויות מקומיות בקידום תשתיות
לתחבורה ציבורית" 

יום עיון מרתק של תחבורה היום ומחר ואדם טבע ודין, המתקיים בתמיכת
המשרד להגנת הסביבה ובשיתוף פעולה של עיריית חדרה 

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

כנס אפס פסולת הראשון בישראל
מיקום: סמינר הקיבוצים  שושנה פרסיץ, ת"א

20:00 15:00  סיום: 05/12/2019 התחלה: 05/12/2019

כנס שכולו  אפס פסולת!!! שלל הרצאות מרתקות שיעבירו מומחים ונציגי
רשויות: המיחזור בארץ, תזונה מקיימת וחקלאות אקולוגית, נזקי תעשיית

האופנה ואופנה בתקיימא, זיהום חופים, טיפים לחיים באפס פסולת, ועוד.

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

שטחים פתוחים לאן?
מיקום: המוזיאון החדש לטבע ע"ש שטיינהרדט, ת"א

17:30 12:30  סיום: 09/12/2019 התחלה: 09/12/2019

מכון דש"א יחד עם אגודת היועצים לאיכות הסביבה בישראל, רואים
חשיבות רבה בשמירה על השטחים הפתוחים והגנה על המגוון הביולוגי.
יום העיון "שטחים פתוחים לאן" המובא במסגרת שיתוף הפעולה בין שני
הגופים, עוסק בהנגשת הרקע והמידע האקולוגי והסביבתי, למתכננים

ולעורכי המסמכים הסביבתיים והטמעתם בתכנון הלכה למעשה. 

לפרטים נוספים

אנחנו שמחים להזמין אותכם להקרנה מיוחדת לסרט "לא תעצרו
אותנו" ולשיחה לאחר הסרט עם פעילות מ"מגמה ירוקה" ו"גרינפיס

ישראל", שתתקיים ביום שלישי, ה10.12, בשעה 17:00, בסינמטק
תל אביב, במסגרת סולידריות – פסטיבל תל אביב לקולנוע וזכויות אדם. 

הסרט הוא יומן מסע אישי, שמתמקד בסיפור ההתבגרות של צעירים ילידי
שנות התשעים, שמוצאים עצמם נאבקים עם אדישותם וקוצר ידם של
פוליטיקאים בכל העולם, הנכשלים במציאת פתרונות למשבר האקלים.

אבדן התמימות של גיבורי הסרט, שהופכים במהלכו מבני נוער
אידיאליסטים ונאיביים בימי אובמה לצעירים מפוכחים וחדורי מטרה בימי
טראמפ, משתלב בסיפור על עשורים אבודים ותחושה גלובלית של זמן

שהולך ואוזל.

מוזמנים להנות מהנחה בקניית כרטיסים לסרטים במהלך ימי
.sol הפסטיבל, בתאריכים 510.12.19 עם הקוד 

פרטים על הקרנות של סרטים נוספים ועל הפסטיבל ניתן לראות
בעמוד הפייסבוק. באתר האינטרנט של הפסטיבל ו

קראו עוד

קול קורא לתחרות סרטי מסעות ע"ש מוטי
קירשנבאום

פסטיבל כנרת לסרטי טבע ומסע מזמין אתכם/ן  חובבי הטיולים והמסעות
להגיש סרטי מסעות שאורכם לא יעלה על 15 דקות לתחרות סרטי מסעות
ע"ש מוטי קירשנבאום. פרטים בקישור. ניתן להגיש עד ה20/1/2020

קראו עוד

יום הכשרה בנושא אקטיביזם יצירתי
יום ההכשרה למציאת דרכים יצירתיות להביע את המחאה שלנו באמצעות
כלים מתחום האומנות והיצירה. איך ליצור מיצגים שאי אפשר להתעלם
מהם? איך לדאוג שהתמונה והמסר שלנו יופיע בתקשורת? התנסות

בכלים חדשים ודוגמאות לאקטיביזם יצירתי מהארץ ומהעולם. 

קראו עוד

מאזנים בין פיתוח עירוני וטבע בעיר
הזמנה למפגשי עיון של עמותת מרחב בנושאי  נגר עילי, עצים, ואיכות חיים

בעיר מצטופפת   
מפגש 1: ניהול נגר עילי – ממשבר להזדמנות 5.12.2019 // 17:00  20:00

מפגש 2: עצים בעיר 12.12.2019 // 17:00  20:00
בביה"ס ללימודי סביבה ע"ש פורטר, אוניברסיטת ת"א

רשימה ירוקה מאוד  בסימון יום ללא קניות

ניוזלטר  דצמבר 2019

"... ברור שחייבים לחסל את אימא תרבות אם אתם רוצים לשרוד, וזה משהו שבני תרבותך מסוגלים
לעשות. היא אינה קיימת מחוץ למחשבתכם. אחרי שתפסיקו להקשיב לה, היא תפסיק להתקיים."

"ישמעאל" / דניאל קווין

ביום ראשון האחרון קיימנו בשיתוף של למעלה מ30 ארגוני סביבה וחברה, את ועידת האקלים הישראלית ה4.
כ1500 איש מארגוני החברה האזרחית, רשויות מקומיות, משרדי ממשלה ועוד, לקחו חלק (ו3000 איש צפו

בשידור) במגוון רחב של מושבים אשר נגעו בתחומים השונים בהם נוגע משבר האקלים. 
וכאן) הביאו משב רוח גבית חזקה לעשייה הרבה כמות האנשים והסקירה התקשורתית (כמה טעימות כאן, כאן

של תנועת האקלים המגוונת שיוצאת היום שוב לרחובות כחלק ממחאה עולמית וכחלק מציון יום ללא קניות
העולמי.

אז התנועה האזרחית ממשיכה להתגבש והלחץ על מקבלי ההחלטות ממשיך לעלות ועכשיו רק נותר לנו שתקום
ממשלה כדי שתוכל לקחת החלטות אמיצות בכל הנוגע לתרומתה של ישראל למאבק במשבר האקלים.

וברוח יום ללא קניות...
בברכת שמירה על האקלים של כולנו וגמילה מקניות מיותרות

צוות חיים וסביבה

חומר למחשבה

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

לאינדקס הארגונים המלא

אירועים קרובים  טעימה קטנה

ללוח האירועים הסביבתי המלא

הזמנה מיוחדת להקרנת הסרט "לא תעצרו אותנו"

ללוח האירועים הסביבתי המלא

הכשרות וקורסים קרובים

ללוח האירועים הסביבתי המלא

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

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

הרשמה לקבלת ניוזלטר "חיים וסביבה"

       

להתראות בחודש הבא...

https://www.facebook.com/events/897583210594270/
https://www.facebook.com/LifeEnvironmentIL/videos/vb.115286055016/2421044778006829/?type=2&theater
https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3774355,00.html
http://192.118.60.6/radiomp4/2019/11/24/9569687.mp4
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001308382
https://www.facebook.com/537437006762023/photos/a.538717906633933/719960978509624/?type=3&theater
https://he.wikipedia.org/wiki/יום_ללא_קניות
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001303331
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001303331
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001303331
https://www.nature.com/articles/d41586-019-03253-5
https://www.nature.com/articles/d41586-019-03253-5
https://www.nature.com/articles/d41586-019-03253-5
https://youtu.be/P4GcVjvTg5o
https://www.sviva.net/organization/2בי-פרנדלי-2b-friendly/
https://www.sviva.net/organization/2בי-פרנדלי-2b-friendly/
waze://?q=אולם הטכנודע, חדרה
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=יום+עיון+בנושא+תחבורה+ציבורית+חשמלית&dates=20191203T083000/20191203T130000&details=%3Cdiv+style%3D%22text-align%3A+right%3B+direction%3A+rtl%3B%22%3Eתחבורה+ציבורית+חשמלית+-+%22מעורבות+רשויות+מקומיות+בקידום+תשתיות+לתחבורה+ציבורית%22%0A++++%3Cbr%3Eיום+עיון+%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%3Eמרתק+של+%3Ca+href%3D%22https%3A%2F%2Fwww.sviva.net%2Forganization%2F%25d7%25aa%25d7%2597%25d7%2591%25d7%2595%25d7%25a8%25d7%2594-%25d7%2594%25d7%2599%25d7%2595%25d7%259d-%25d7%2595%25d7%259e%25d7%2597%25d7%25a8-%25d7%2594%25d7%2590%25d7%25a8%25d7%2592%25d7%2595%25d7%259f-%25d7%2594%25d7%2599%25d7%25a9%25d7%25a8%25d7%2590%25d7%259c%25d7%2599-%25d7%259c%25d7%25aa%25d7%2597%25d7%2591%25d7%2595%2F%22%0A++++rel%3D%22noopener+noreferrer%22+target%3D%22_blank%22%3Eתחבורה+היום+ומחר%3C%2Fa%3E+ו%3Ca+href%3D%22https%3A%2F%2Fwww.sviva.net%2Forganization%2F%25d7%2590%25d7%2593%25d7%259d-%25d7%2598%25d7%2591%25d7%25a2-%25d7%2595%25d7%2593%25d7%2599%25d7%259f%2F%22+rel%3D%22noopener+noreferrer%22+target%3D%22_blank%22%3Eאדם+טבע+ודין%3C%2Fa%3E%2C+המתקיים+בתמיכת%0A++++המשרד+להגנת+הסביבה+ובשיתוף+פעולה+של+עיריית+חדרה%0A++++%3Cbr%3E%0A++++%3Cbr%3E%0A%3C%2Fdiv%3E&location=אולם+הטכנודע%2C+חדרה
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=יום+עיון+בנושא+תחבורה+ציבורית+חשמלית&DUR=0430&DESC=%3Cdiv+style%3D%22text-align%3A+right%3B+direction%3A+rtl%3B%22%3Eתחבורה+ציבורית+חשמלית+-+%22מעורבות+רשויות+מקומיות+בקידום+תשתיות+לתחבורה+ציבורית%22%0A++++%3Cbr%3Eיום+עיון+%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%3Eמרתק+של+%3Ca+href%3D%22https%3A%2F%2Fwww.sviva.net%2Forganization%2F%25d7%25aa%25d7%2597%25d7%2591%25d7%2595%25d7%25a8%25d7%2594-%25d7%2594%25d7%2599%25d7%2595%25d7%259d-%25d7%2595%25d7%259e%25d7%2597%25d7%25a8-%25d7%2594%25d7%2590%25d7%25a8%25d7%2592%25d7%2595%25d7%259f-%25d7%2594%25d7%2599%25d7%25a9%25d7%25a8%25d7%2590%25d7%259c%25d7%2599-%25d7%259c%25d7%25aa%25d7%2597%25d7%2591%25d7%2595%2F%22%0A++++rel%3D%22noopener+noreferrer%22+target%3D%22_blank%22%3Eתחבורה+היום+ומחר%3C%2Fa%3E+ו%3Ca+href%3D%22https%3A%2F%2Fwww.sviva.net%2Forganization%2F%25d7%2590%25d7%2593%25d7%259d-%25d7%2598%25d7%2591%25d7%25a2-%25d7%2595%25d7%2593%25d7%2599%25d7%259f%2F%22+rel%3D%22noopener+noreferrer%22+target%3D%22_blank%22%3Eאדם+טבע+ודין%3C%2Fa%3E%2C+המתקיים+בתמיכת%0A++++המשרד+להגנת+הסביבה+ובשיתוף+פעולה+של+עיריית+חדרה%0A++++%3Cbr%3E%0A++++%3Cbr%3E%0A%3C%2Fdiv%3E&in_loc=אולם+הטכנודע%2C+חדרה&st=20191203T083000
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לקריאה

עשה זאת בעצמך: עדיין אפשר לבלום את משבר
האקלים בעצמנו

אפשר תמיד להביא את תסריטי האימה של אסונות אקולוגים, אבל שני אשכנזי
בוחרת להציג את הפתרונות. איך אפשר לעצור את ההתחממות הגלובית?  אבל

חייבים לפעול עכשיו! לפני שיהיה מאוחר מדי...

לקריאה

הילדים הקנדים תובעים את הממשלה
ילדים תובעים את ממשלת קנדה על כך שהיא לא פועלת למנוע את התחממות כדור
הארץ וממשיכה את עידוד השימוש בדלקים ממקור פחמני. תופעה מקומית או שמא

תביעות כאלה יתחילו לצוץ בכל רחבי העולם?

פשוט. לעשות טוב
עמותת 2B Friendly הוקמה במטרה לקדם כלכלה מבוססת ערכים, למען
חברה מקיימת ושוויונית יותר. העמותה מסייעת לבתי עסק מקומיים קטנים

2BFriendly ובינוניים להטמיע ערכים חברתיים וסביבתיים, באמצעות מדד
המתמקד בתחומים: סביבה וקיימות, נגישות לאנשים עם מוגבלות, העסקה

הוגנת ומגוונת ותרומה לקהילה.

2B Friendly מציעים לכל בית עסק ליווי ותוכנית שיפורים להתייעלות. 

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

לצפייה

הזמנה לקבלת עדכונים מהוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה  חיפה

ארגון "חיים וסביבה"  מזמין אתכם כחלק בפרויקט שק"ת  שותפות קהילה בתכנון 
רשימת התפוצה חיפה. לקבל עדכונים שוטפים מהוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 

תקבל מנציג ארגוני הסביבה, המשמש כמשקיף בוועדה, סדרי יום, החלטות, פרוטוקולים
ופרסומים אחרים רלוונטיים. לקבלת עדכונים מוועדה מקומית חיפה  לחצו כאן

כמו כן, ניתן להירשם לקבלת עדכונים רלוונטים הנוגעים לתחום התכנון בהתאם למחוזות
השונים  להרשמה לחצו כאן

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

יום עיון בנושא תחבורה ציבורית חשמלית
מיקום: אולם הטכנודע, חדרה

13:00 08:30  סיום: 03/12/2019 התחלה: 03/12/2019

תחבורה ציבורית חשמלית  "מעורבות רשויות מקומיות בקידום תשתיות
לתחבורה ציבורית" 

יום עיון מרתק של תחבורה היום ומחר ואדם טבע ודין, המתקיים בתמיכת
המשרד להגנת הסביבה ובשיתוף פעולה של עיריית חדרה 

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

כנס אפס פסולת הראשון בישראל
מיקום: סמינר הקיבוצים  שושנה פרסיץ, ת"א

20:00 15:00  סיום: 05/12/2019 התחלה: 05/12/2019

כנס שכולו  אפס פסולת!!! שלל הרצאות מרתקות שיעבירו מומחים ונציגי
רשויות: המיחזור בארץ, תזונה מקיימת וחקלאות אקולוגית, נזקי תעשיית

האופנה ואופנה בתקיימא, זיהום חופים, טיפים לחיים באפס פסולת, ועוד.

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

שטחים פתוחים לאן?
מיקום: המוזיאון החדש לטבע ע"ש שטיינהרדט, ת"א

17:30 12:30  סיום: 09/12/2019 התחלה: 09/12/2019

מכון דש"א יחד עם אגודת היועצים לאיכות הסביבה בישראל, רואים
חשיבות רבה בשמירה על השטחים הפתוחים והגנה על המגוון הביולוגי.
יום העיון "שטחים פתוחים לאן" המובא במסגרת שיתוף הפעולה בין שני
הגופים, עוסק בהנגשת הרקע והמידע האקולוגי והסביבתי, למתכננים

ולעורכי המסמכים הסביבתיים והטמעתם בתכנון הלכה למעשה. 

לפרטים נוספים

אנחנו שמחים להזמין אותכם להקרנה מיוחדת לסרט "לא תעצרו
אותנו" ולשיחה לאחר הסרט עם פעילות מ"מגמה ירוקה" ו"גרינפיס

ישראל", שתתקיים ביום שלישי, ה10.12, בשעה 17:00, בסינמטק
תל אביב, במסגרת סולידריות – פסטיבל תל אביב לקולנוע וזכויות אדם. 

הסרט הוא יומן מסע אישי, שמתמקד בסיפור ההתבגרות של צעירים ילידי
שנות התשעים, שמוצאים עצמם נאבקים עם אדישותם וקוצר ידם של
פוליטיקאים בכל העולם, הנכשלים במציאת פתרונות למשבר האקלים.

אבדן התמימות של גיבורי הסרט, שהופכים במהלכו מבני נוער
אידיאליסטים ונאיביים בימי אובמה לצעירים מפוכחים וחדורי מטרה בימי
טראמפ, משתלב בסיפור על עשורים אבודים ותחושה גלובלית של זמן

שהולך ואוזל.

מוזמנים להנות מהנחה בקניית כרטיסים לסרטים במהלך ימי
.sol הפסטיבל, בתאריכים 510.12.19 עם הקוד 

פרטים על הקרנות של סרטים נוספים ועל הפסטיבל ניתן לראות
בעמוד הפייסבוק. באתר האינטרנט של הפסטיבל ו

קראו עוד

קול קורא לתחרות סרטי מסעות ע"ש מוטי
קירשנבאום

פסטיבל כנרת לסרטי טבע ומסע מזמין אתכם/ן  חובבי הטיולים והמסעות
להגיש סרטי מסעות שאורכם לא יעלה על 15 דקות לתחרות סרטי מסעות
ע"ש מוטי קירשנבאום. פרטים בקישור. ניתן להגיש עד ה20/1/2020

קראו עוד

יום הכשרה בנושא אקטיביזם יצירתי
יום ההכשרה למציאת דרכים יצירתיות להביע את המחאה שלנו באמצעות
כלים מתחום האומנות והיצירה. איך ליצור מיצגים שאי אפשר להתעלם
מהם? איך לדאוג שהתמונה והמסר שלנו יופיע בתקשורת? התנסות

בכלים חדשים ודוגמאות לאקטיביזם יצירתי מהארץ ומהעולם. 

קראו עוד

מאזנים בין פיתוח עירוני וטבע בעיר
הזמנה למפגשי עיון של עמותת מרחב בנושאי  נגר עילי, עצים, ואיכות חיים

בעיר מצטופפת   
מפגש 1: ניהול נגר עילי – ממשבר להזדמנות 5.12.2019 // 17:00  20:00

מפגש 2: עצים בעיר 12.12.2019 // 17:00  20:00
בביה"ס ללימודי סביבה ע"ש פורטר, אוניברסיטת ת"א

רשימה ירוקה מאוד  בסימון יום ללא קניות

ניוזלטר  דצמבר 2019

"... ברור שחייבים לחסל את אימא תרבות אם אתם רוצים לשרוד, וזה משהו שבני תרבותך מסוגלים
לעשות. היא אינה קיימת מחוץ למחשבתכם. אחרי שתפסיקו להקשיב לה, היא תפסיק להתקיים."

"ישמעאל" / דניאל קווין

ביום ראשון האחרון קיימנו בשיתוף של למעלה מ30 ארגוני סביבה וחברה, את ועידת האקלים הישראלית ה4.
כ1500 איש מארגוני החברה האזרחית, רשויות מקומיות, משרדי ממשלה ועוד, לקחו חלק (ו3000 איש צפו

בשידור) במגוון רחב של מושבים אשר נגעו בתחומים השונים בהם נוגע משבר האקלים. 
וכאן) הביאו משב רוח גבית חזקה לעשייה הרבה כמות האנשים והסקירה התקשורתית (כמה טעימות כאן, כאן

של תנועת האקלים המגוונת שיוצאת היום שוב לרחובות כחלק ממחאה עולמית וכחלק מציון יום ללא קניות
העולמי.

אז התנועה האזרחית ממשיכה להתגבש והלחץ על מקבלי ההחלטות ממשיך לעלות ועכשיו רק נותר לנו שתקום
ממשלה כדי שתוכל לקחת החלטות אמיצות בכל הנוגע לתרומתה של ישראל למאבק במשבר האקלים.

וברוח יום ללא קניות...
בברכת שמירה על האקלים של כולנו וגמילה מקניות מיותרות

צוות חיים וסביבה

חומר למחשבה

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

לאינדקס הארגונים המלא

אירועים קרובים  טעימה קטנה

ללוח האירועים הסביבתי המלא

הזמנה מיוחדת להקרנת הסרט "לא תעצרו אותנו"

ללוח האירועים הסביבתי המלא

הכשרות וקורסים קרובים

ללוח האירועים הסביבתי המלא

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

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

הרשמה לקבלת ניוזלטר "חיים וסביבה"

       

להתראות בחודש הבא...

https://youtu.be/P4GcVjvTg5o
https://www.sviva.net/organization/
https://lp.vp4.me/etx6
https://lp.vp4.me/88ty
https://maps.google.com/maps?q=אולם+הטכנודע%2C+חדרה&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://maps.google.com/maps?q=אולם+הטכנודע%2C+חדרה&ie=UTF8&z=14&hl=he
http://www.transportation.org.il/he/node/4216
https://www.sviva.net/organization/תחבורה-היום-ומחר-הארגון-הישראלי-לתחבו/
https://www.sviva.net/organization/אדם-טבע-ודין/
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=יום+עיון+בנושא+תחבורה+ציבורית+חשמלית&dates=20191203T083000/20191203T130000&details=%3Cdiv+style%3D%22text-align%3A+right%3B+direction%3A+rtl%3B%22%3Eתחבורה+ציבורית+חשמלית+-+%22מעורבות+רשויות+מקומיות+בקידום+תשתיות+לתחבורה+ציבורית%22%0A++++%3Cbr%3Eיום+עיון+%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%3Eמרתק+של+%3Ca+href%3D%22https%3A%2F%2Fwww.sviva.net%2Forganization%2F%25d7%25aa%25d7%2597%25d7%2591%25d7%2595%25d7%25a8%25d7%2594-%25d7%2594%25d7%2599%25d7%2595%25d7%259d-%25d7%2595%25d7%259e%25d7%2597%25d7%25a8-%25d7%2594%25d7%2590%25d7%25a8%25d7%2592%25d7%2595%25d7%259f-%25d7%2594%25d7%2599%25d7%25a9%25d7%25a8%25d7%2590%25d7%259c%25d7%2599-%25d7%259c%25d7%25aa%25d7%2597%25d7%2591%25d7%2595%2F%22%0A++++rel%3D%22noopener+noreferrer%22+target%3D%22_blank%22%3Eתחבורה+היום+ומחר%3C%2Fa%3E+ו%3Ca+href%3D%22https%3A%2F%2Fwww.sviva.net%2Forganization%2F%25d7%2590%25d7%2593%25d7%259d-%25d7%2598%25d7%2591%25d7%25a2-%25d7%2595%25d7%2593%25d7%2599%25d7%259f%2F%22+rel%3D%22noopener+noreferrer%22+target%3D%22_blank%22%3Eאדם+טבע+ודין%3C%2Fa%3E%2C+המתקיים+בתמיכת%0A++++המשרד+להגנת+הסביבה+ובשיתוף+פעולה+של+עיריית+חדרה%0A++++%3Cbr%3E%0A++++%3Cbr%3E%0A%3C%2Fdiv%3E&location=אולם+הטכנודע%2C+חדרה
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=יום+עיון+בנושא+תחבורה+ציבורית+חשמלית&DUR=0430&DESC=%3Cdiv+style%3D%22text-align%3A+right%3B+direction%3A+rtl%3B%22%3Eתחבורה+ציבורית+חשמלית+-+%22מעורבות+רשויות+מקומיות+בקידום+תשתיות+לתחבורה+ציבורית%22%0A++++%3Cbr%3Eיום+עיון+%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%3Eמרתק+של+%3Ca+href%3D%22https%3A%2F%2Fwww.sviva.net%2Forganization%2F%25d7%25aa%25d7%2597%25d7%2591%25d7%2595%25d7%25a8%25d7%2594-%25d7%2594%25d7%2599%25d7%2595%25d7%259d-%25d7%2595%25d7%259e%25d7%2597%25d7%25a8-%25d7%2594%25d7%2590%25d7%25a8%25d7%2592%25d7%2595%25d7%259f-%25d7%2594%25d7%2599%25d7%25a9%25d7%25a8%25d7%2590%25d7%259c%25d7%2599-%25d7%259c%25d7%25aa%25d7%2597%25d7%2591%25d7%2595%2F%22%0A++++rel%3D%22noopener+noreferrer%22+target%3D%22_blank%22%3Eתחבורה+היום+ומחר%3C%2Fa%3E+ו%3Ca+href%3D%22https%3A%2F%2Fwww.sviva.net%2Forganization%2F%25d7%2590%25d7%2593%25d7%259d-%25d7%2598%25d7%2591%25d7%25a2-%25d7%2595%25d7%2593%25d7%2599%25d7%259f%2F%22+rel%3D%22noopener+noreferrer%22+target%3D%22_blank%22%3Eאדם+טבע+ודין%3C%2Fa%3E%2C+המתקיים+בתמיכת%0A++++המשרד+להגנת+הסביבה+ובשיתוף+פעולה+של+עיריית+חדרה%0A++++%3Cbr%3E%0A++++%3Cbr%3E%0A%3C%2Fdiv%3E&in_loc=אולם+הטכנודע%2C+חדרה&st=20191203T083000
http://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=C8lX2mAM368%2F%2FLdSBfWARQD%2BnpwhZEwn9CBQKUagGVG3DI1nd70GZnCt8MpH6vYAjD5JcjmLGCi5Pmg68yIcmZvVDWADUg4PjPsgtQHm4uMlJk8GJh4Pj8THDLnaAN%2BdbLOiF9%2Fezac7ldHzSgNxyZsecwbNrzv%2BUlle%2F5wF3dA%2F2z0ohXZq6GBT19VvwCYYw11V4fmJFPfTQlpiKaDOxJt8hciC9QuFYJ8IJ%2BG9%2BqOeQFe1Y67oVaTGeVhJOf2bt01EEOoUc2RvwYtCt4jZEvhI%2FIHY123KR3ln9xHIVXIqpYiAGLljFZQ%2BAVpEQ%2B5XboMXN9uHIOQo5SXQCePhRP9J41aefIi1YjRkcg3vTFidP%2BqX4vdNhzyiM5Zl16PrpZHhUxy8wCf7IO8xu%2BE78yy8FQJpJygmlqYwCw6vCBJsb2ndGGPEcZUe0KMglmeu8u24YWsOS14jiQUN1lMRoSfVP6IglfL0%2FfztfiMJ8YTjAygmX7ZtQEB7455L6EWmUN12K6weTxki6ua8AmpFp1SYbb3zu1%2F06mbfR%2Fv%2FXQDCibIdlN3tI7zIOURqQk7sg1LBsSfrxepeJs450gQSs4PVw%2FVeMjOnkp4xVEzIMm6PvdaZZcTbWdjnMBjscVc5CiDLSfKd0l9kNvUea2MA9Go0KOLxVgt1qVCM0u9i34fnclO1Y%2FANYF%2BOmlQGzYraSEac5tZ136vT8ADoFTk3NO%2BeoQuPf3kKJrERaIDT4E%2FYWOKwDB1eI0tgcJt2TfDycRSXzb85%2FSJpsL9sOlSxeXKoBp8hor0EFf4rrxfU4xsQCLqu60tb4yQl6iIeg0Ojw%2FerKY7i1RDnhdVPhfcSNgoGQlYp04NTlAm74JqYhUPXeFgWidYryqw%3D%3D
http://www.transportation.org.il/he/node/4216
https://maps.google.com/maps?q=סמינר+הקיבוצים+-+שושנה+פרסיץ%2C+ת%22א&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://maps.google.com/maps?q=סמינר+הקיבוצים+-+שושנה+פרסיץ%2C+ת%22א&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://www.facebook.com/events/461750294527768/
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=כנס+אפס+פסולת+הראשון+בישראל&dates=20191205T150000/20191205T200000&details=%3Cdiv%3Eכנס+שכולו+-+אפס+פסולת!!!+שלל+הרצאות+מרתקות+שיעבירו+מומחים+ונציגי+רשויות%3A+המיחזור+בארץ%2C+תזונה+מקיימת+וחקלאות+אקולוגית%2C+נזקי+תעשיית+האופנה+ואופנה+בת-קיימא%2C+זיהום+חופים%2C+טיפים+לחיים+באפס+פסולת%2C+ועוד.%3C%2Fdiv%3E&location=סמינר+הקיבוצים+-+שושנה+פרסיץ%2C+ת%22א
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=כנס+אפס+פסולת+הראשון+בישראל&DUR=0500&DESC=%3Cdiv%3Eכנס+שכולו+-+אפס+פסולת!!!+שלל+הרצאות+מרתקות+שיעבירו+מומחים+ונציגי+רשויות%3A+המיחזור+בארץ%2C+תזונה+מקיימת+וחקלאות+אקולוגית%2C+נזקי+תעשיית+האופנה+ואופנה+בת-קיימא%2C+זיהום+חופים%2C+טיפים+לחיים+באפס+פסולת%2C+ועוד.%3C%2Fdiv%3E&in_loc=סמינר+הקיבוצים+-+שושנה+פרסיץ%2C+ת%22א&st=20191205T150000
http://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=CBhT2hw1TrupatLQb%2FPn%2FDHBxDUEAiw5gLRsWQybGkIwZVynjh3vIslUM0bHzIq14WDKcKvN520Y5XRpNnUYH%2BOGCUiNIBxqIDu%2F%2Fz3UgmfVbPLoATFKxiNMMgLhGtvI4r%2FVOuRV%2Be20rDv4sLWTczILRUZfie9B3qqRrL%2BXk00uX%2BVXMTOoAcfl36BGVtvXfOmnFL%2Brf4379g%2F1KCf7OI12Tvz9dZxhXIh22tH6cpfVe3EasK%2F4DbToMKGMHtiaC8wJb6%2FZ3KlrL7eS4S4z0sxXWtV3DUO5MyJp51mjkegCBd7fQe9xj2SV4B4tSGwKhRo0AnD5Vil9pTl5aT3FtEIFNVjoOvjAf9cVnJtKwOCULMb8hAbxmNTRG55ecuKey5GgnziRw6GkyWgfkx44QA2p1WBKIjieDpD9ZBWzcW45YpR%2F34zFz9enXKxm0r9fz1hKslfhfVp5TVRCCPiLuOoRqJusyQoNxGo8ZPlVDOzYP0XZOY5Fs9A%3D%3D
https://www.facebook.com/events/461750294527768/
https://maps.google.com/maps?q=המוזיאון+החדש+לטבע+ע%22ש+שטיינהרדט%2C+ת%22א&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://maps.google.com/maps?q=המוזיאון+החדש+לטבע+ע%22ש+שטיינהרדט%2C+ת%22א&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://mailchi.mp/0bb436a27a0b/desheconference_91219
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=שטחים+פתוחים+לאן%3F&dates=20191209T123000/20191209T173000&details=%3Cdiv%3Eמכון+דש%22א+יחד+עם+אגודת+היועצים+לאיכות+הסביבה+בישראל%2C+רואים+חשיבות+רבה+בשמירה+על+השטחים+הפתוחים+והגנה+על+המגוון+הביולוגי.+יום+העיון+%22שטחים+פתוחים+לאן%22+המובא+במסגרת+שיתוף+הפעולה+בין+שני+הגופים%2C+עוסק+בהנגשת+הרקע+והמידע+האקולוגי+והסביבתי%2C+למתכננים+ולעורכי%0A++++המסמכים+הסביבתיים+והטמעתם+בתכנון+הלכה+למעשה.+%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%0A++++%3Cbr%3E%0A%3C%2Fdiv%3E&location=המוזיאון+החדש+לטבע+ע%22ש+שטיינהרדט%2C+ת%22א
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=שטחים+פתוחים+לאן%3F&DUR=0500&DESC=%3Cdiv%3Eמכון+דש%22א+יחד+עם+אגודת+היועצים+לאיכות+הסביבה+בישראל%2C+רואים+חשיבות+רבה+בשמירה+על+השטחים+הפתוחים+והגנה+על+המגוון+הביולוגי.+יום+העיון+%22שטחים+פתוחים+לאן%22+המובא+במסגרת+שיתוף+הפעולה+בין+שני+הגופים%2C+עוסק+בהנגשת+הרקע+והמידע+האקולוגי+והסביבתי%2C+למתכננים+ולעורכי%0A++++המסמכים+הסביבתיים+והטמעתם+בתכנון+הלכה+למעשה.+%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%0A++++%3Cbr%3E%0A%3C%2Fdiv%3E&in_loc=המוזיאון+החדש+לטבע+ע%22ש+שטיינהרדט%2C+ת%22א&st=20191209T123000
http://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=CtKyAp1mUdZrBJ4hCabbSb1vVWKiKCZhgs52%2FHcDV1Pmks8Wyhcmo9WpSY34N2USI%2BCVvlK%2FzY54xTd7eQ%2FRx%2Fni2Sr7vD2%2FvlTZgKqHMgJKvpMoQrNXbQdODoPZH8qHnGan%2F2OpqZN3dSk%2FTEsPBvovfWfAacCtqTZaqZrPTFjgI%2FVN6IM1MQhS%2B6FFyZYFdD%2FIOAWBGGqKkJYndMRPNyjfEKLHpzPyDj4WKskV9gSIz4qG0JSQQBTD29hQApomySmFN93zqtXPNRLxuboqJqOeL4gaU5dgqotoUP%2FYLTFaykxmhG4f10c6uhHt1GHVxjb05nIQiPoxNdWKJtmd9NRCrW%2F5jzirw5N1RcRfuhq6p0DKollpqIoz3B%2B380pJLVHW%2BqGG%2B324FdQlRqpV3AH9bTY3JxZE%2F2iKXReB7H7t6tiLFTfqCuFOtI52t66cFJg%2FU%2FfX4BpK0DEak%2FUE2S35TJrs0IBUm%2BV6u%2FOhIh3KyZt8i6WgSQaql7sW2AHnG%2FhxMIYPBhRNiekXxC6TSUklRkHStaN3%2BCdsin9LjuNmBGrxCcv38aK3DdMFQCxUI9EehFfn%2B69jKS97lrYC3yCfhqOaoeLeEllKBScc%2FvT3OG%2FhQkzMMtnGn7CvTy8Ko%2BPoskUTKAN%2BrAGcIr93DF9iRSg9w9xIkprNQeK3Y%2FA34WBYj4Ni7Y1tnCr7dgRnLVE6%2FmKv9kEF%2BL%2Fal1xsFo0PafA5rC5JT0KPc0Mmc7CA%3D
https://mailchi.mp/0bb436a27a0b/desheconference_91219
https://www.sviva.net/calendar/


לקריאה

עשה זאת בעצמך: עדיין אפשר לבלום את משבר
האקלים בעצמנו

אפשר תמיד להביא את תסריטי האימה של אסונות אקולוגים, אבל שני אשכנזי
בוחרת להציג את הפתרונות. איך אפשר לעצור את ההתחממות הגלובית?  אבל

חייבים לפעול עכשיו! לפני שיהיה מאוחר מדי...

לקריאה

הילדים הקנדים תובעים את הממשלה
ילדים תובעים את ממשלת קנדה על כך שהיא לא פועלת למנוע את התחממות כדור
הארץ וממשיכה את עידוד השימוש בדלקים ממקור פחמני. תופעה מקומית או שמא

תביעות כאלה יתחילו לצוץ בכל רחבי העולם?

פשוט. לעשות טוב
עמותת 2B Friendly הוקמה במטרה לקדם כלכלה מבוססת ערכים, למען
חברה מקיימת ושוויונית יותר. העמותה מסייעת לבתי עסק מקומיים קטנים

2BFriendly ובינוניים להטמיע ערכים חברתיים וסביבתיים, באמצעות מדד
המתמקד בתחומים: סביבה וקיימות, נגישות לאנשים עם מוגבלות, העסקה

הוגנת ומגוונת ותרומה לקהילה.

2B Friendly מציעים לכל בית עסק ליווי ותוכנית שיפורים להתייעלות. 

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

לצפייה

הזמנה לקבלת עדכונים מהוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה  חיפה

ארגון "חיים וסביבה"  מזמין אתכם כחלק בפרויקט שק"ת  שותפות קהילה בתכנון 
רשימת התפוצה חיפה. לקבל עדכונים שוטפים מהוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 

תקבל מנציג ארגוני הסביבה, המשמש כמשקיף בוועדה, סדרי יום, החלטות, פרוטוקולים
ופרסומים אחרים רלוונטיים. לקבלת עדכונים מוועדה מקומית חיפה  לחצו כאן

כמו כן, ניתן להירשם לקבלת עדכונים רלוונטים הנוגעים לתחום התכנון בהתאם למחוזות
השונים  להרשמה לחצו כאן

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

יום עיון בנושא תחבורה ציבורית חשמלית
מיקום: אולם הטכנודע, חדרה

13:00 08:30  סיום: 03/12/2019 התחלה: 03/12/2019

תחבורה ציבורית חשמלית  "מעורבות רשויות מקומיות בקידום תשתיות
לתחבורה ציבורית" 

יום עיון מרתק של תחבורה היום ומחר ואדם טבע ודין, המתקיים בתמיכת
המשרד להגנת הסביבה ובשיתוף פעולה של עיריית חדרה 

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

כנס אפס פסולת הראשון בישראל
מיקום: סמינר הקיבוצים  שושנה פרסיץ, ת"א

20:00 15:00  סיום: 05/12/2019 התחלה: 05/12/2019

כנס שכולו  אפס פסולת!!! שלל הרצאות מרתקות שיעבירו מומחים ונציגי
רשויות: המיחזור בארץ, תזונה מקיימת וחקלאות אקולוגית, נזקי תעשיית

האופנה ואופנה בתקיימא, זיהום חופים, טיפים לחיים באפס פסולת, ועוד.

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

שטחים פתוחים לאן?
מיקום: המוזיאון החדש לטבע ע"ש שטיינהרדט, ת"א

17:30 12:30  סיום: 09/12/2019 התחלה: 09/12/2019

מכון דש"א יחד עם אגודת היועצים לאיכות הסביבה בישראל, רואים
חשיבות רבה בשמירה על השטחים הפתוחים והגנה על המגוון הביולוגי.
יום העיון "שטחים פתוחים לאן" המובא במסגרת שיתוף הפעולה בין שני
הגופים, עוסק בהנגשת הרקע והמידע האקולוגי והסביבתי, למתכננים

ולעורכי המסמכים הסביבתיים והטמעתם בתכנון הלכה למעשה. 

לפרטים נוספים

אנחנו שמחים להזמין אותכם להקרנה מיוחדת לסרט "לא תעצרו
אותנו" ולשיחה לאחר הסרט עם פעילות מ"מגמה ירוקה" ו"גרינפיס

ישראל", שתתקיים ביום שלישי, ה10.12, בשעה 17:00, בסינמטק
תל אביב, במסגרת סולידריות – פסטיבל תל אביב לקולנוע וזכויות אדם. 

הסרט הוא יומן מסע אישי, שמתמקד בסיפור ההתבגרות של צעירים ילידי
שנות התשעים, שמוצאים עצמם נאבקים עם אדישותם וקוצר ידם של
פוליטיקאים בכל העולם, הנכשלים במציאת פתרונות למשבר האקלים.

אבדן התמימות של גיבורי הסרט, שהופכים במהלכו מבני נוער
אידיאליסטים ונאיביים בימי אובמה לצעירים מפוכחים וחדורי מטרה בימי
טראמפ, משתלב בסיפור על עשורים אבודים ותחושה גלובלית של זמן

שהולך ואוזל.

מוזמנים להנות מהנחה בקניית כרטיסים לסרטים במהלך ימי
.sol הפסטיבל, בתאריכים 510.12.19 עם הקוד 

פרטים על הקרנות של סרטים נוספים ועל הפסטיבל ניתן לראות
בעמוד הפייסבוק. באתר האינטרנט של הפסטיבל ו

קראו עוד

קול קורא לתחרות סרטי מסעות ע"ש מוטי
קירשנבאום

פסטיבל כנרת לסרטי טבע ומסע מזמין אתכם/ן  חובבי הטיולים והמסעות
להגיש סרטי מסעות שאורכם לא יעלה על 15 דקות לתחרות סרטי מסעות
ע"ש מוטי קירשנבאום. פרטים בקישור. ניתן להגיש עד ה20/1/2020

קראו עוד

יום הכשרה בנושא אקטיביזם יצירתי
יום ההכשרה למציאת דרכים יצירתיות להביע את המחאה שלנו באמצעות
כלים מתחום האומנות והיצירה. איך ליצור מיצגים שאי אפשר להתעלם
מהם? איך לדאוג שהתמונה והמסר שלנו יופיע בתקשורת? התנסות

בכלים חדשים ודוגמאות לאקטיביזם יצירתי מהארץ ומהעולם. 

קראו עוד

מאזנים בין פיתוח עירוני וטבע בעיר
הזמנה למפגשי עיון של עמותת מרחב בנושאי  נגר עילי, עצים, ואיכות חיים

בעיר מצטופפת   
מפגש 1: ניהול נגר עילי – ממשבר להזדמנות 5.12.2019 // 17:00  20:00

מפגש 2: עצים בעיר 12.12.2019 // 17:00  20:00
בביה"ס ללימודי סביבה ע"ש פורטר, אוניברסיטת ת"א

רשימה ירוקה מאוד  בסימון יום ללא קניות

ניוזלטר  דצמבר 2019

"... ברור שחייבים לחסל את אימא תרבות אם אתם רוצים לשרוד, וזה משהו שבני תרבותך מסוגלים
לעשות. היא אינה קיימת מחוץ למחשבתכם. אחרי שתפסיקו להקשיב לה, היא תפסיק להתקיים."

"ישמעאל" / דניאל קווין

ביום ראשון האחרון קיימנו בשיתוף של למעלה מ30 ארגוני סביבה וחברה, את ועידת האקלים הישראלית ה4.
כ1500 איש מארגוני החברה האזרחית, רשויות מקומיות, משרדי ממשלה ועוד, לקחו חלק (ו3000 איש צפו

בשידור) במגוון רחב של מושבים אשר נגעו בתחומים השונים בהם נוגע משבר האקלים. 
וכאן) הביאו משב רוח גבית חזקה לעשייה הרבה כמות האנשים והסקירה התקשורתית (כמה טעימות כאן, כאן

של תנועת האקלים המגוונת שיוצאת היום שוב לרחובות כחלק ממחאה עולמית וכחלק מציון יום ללא קניות
העולמי.

אז התנועה האזרחית ממשיכה להתגבש והלחץ על מקבלי ההחלטות ממשיך לעלות ועכשיו רק נותר לנו שתקום
ממשלה כדי שתוכל לקחת החלטות אמיצות בכל הנוגע לתרומתה של ישראל למאבק במשבר האקלים.

וברוח יום ללא קניות...
בברכת שמירה על האקלים של כולנו וגמילה מקניות מיותרות

צוות חיים וסביבה

חומר למחשבה

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

לאינדקס הארגונים המלא

אירועים קרובים  טעימה קטנה

ללוח האירועים הסביבתי המלא

הזמנה מיוחדת להקרנת הסרט "לא תעצרו אותנו"

ללוח האירועים הסביבתי המלא

הכשרות וקורסים קרובים

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.solidaritytlv.org/israeli-features
https://www.facebook.com/events/2532533936824891/
https://www.solidaritytlv.org/international-films
https://www.solidaritytlv.org/international-films
https://aklim.mindfulspace.co.il/
https://www.sviva.net/calendar/
http://kineret-film.sparki.co.il/
http://kineret-film.sparki.co.il/
http://kineret-film.sparki.co.il/
https://www.drove.com/manage_page/5dc7df6e7f06cf0001310c2e


לקריאה

עשה זאת בעצמך: עדיין אפשר לבלום את משבר
האקלים בעצמנו

אפשר תמיד להביא את תסריטי האימה של אסונות אקולוגים, אבל שני אשכנזי
בוחרת להציג את הפתרונות. איך אפשר לעצור את ההתחממות הגלובית?  אבל

חייבים לפעול עכשיו! לפני שיהיה מאוחר מדי...

לקריאה

הילדים הקנדים תובעים את הממשלה
ילדים תובעים את ממשלת קנדה על כך שהיא לא פועלת למנוע את התחממות כדור
הארץ וממשיכה את עידוד השימוש בדלקים ממקור פחמני. תופעה מקומית או שמא

תביעות כאלה יתחילו לצוץ בכל רחבי העולם?

פשוט. לעשות טוב
עמותת 2B Friendly הוקמה במטרה לקדם כלכלה מבוססת ערכים, למען
חברה מקיימת ושוויונית יותר. העמותה מסייעת לבתי עסק מקומיים קטנים

2BFriendly ובינוניים להטמיע ערכים חברתיים וסביבתיים, באמצעות מדד
המתמקד בתחומים: סביבה וקיימות, נגישות לאנשים עם מוגבלות, העסקה

הוגנת ומגוונת ותרומה לקהילה.

2B Friendly מציעים לכל בית עסק ליווי ותוכנית שיפורים להתייעלות. 

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

לצפייה

הזמנה לקבלת עדכונים מהוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה  חיפה

ארגון "חיים וסביבה"  מזמין אתכם כחלק בפרויקט שק"ת  שותפות קהילה בתכנון 
רשימת התפוצה חיפה. לקבל עדכונים שוטפים מהוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 

תקבל מנציג ארגוני הסביבה, המשמש כמשקיף בוועדה, סדרי יום, החלטות, פרוטוקולים
ופרסומים אחרים רלוונטיים. לקבלת עדכונים מוועדה מקומית חיפה  לחצו כאן

כמו כן, ניתן להירשם לקבלת עדכונים רלוונטים הנוגעים לתחום התכנון בהתאם למחוזות
השונים  להרשמה לחצו כאן

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

יום עיון בנושא תחבורה ציבורית חשמלית
מיקום: אולם הטכנודע, חדרה

13:00 08:30  סיום: 03/12/2019 התחלה: 03/12/2019

תחבורה ציבורית חשמלית  "מעורבות רשויות מקומיות בקידום תשתיות
לתחבורה ציבורית" 

יום עיון מרתק של תחבורה היום ומחר ואדם טבע ודין, המתקיים בתמיכת
המשרד להגנת הסביבה ובשיתוף פעולה של עיריית חדרה 

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

כנס אפס פסולת הראשון בישראל
מיקום: סמינר הקיבוצים  שושנה פרסיץ, ת"א

20:00 15:00  סיום: 05/12/2019 התחלה: 05/12/2019

כנס שכולו  אפס פסולת!!! שלל הרצאות מרתקות שיעבירו מומחים ונציגי
רשויות: המיחזור בארץ, תזונה מקיימת וחקלאות אקולוגית, נזקי תעשיית

האופנה ואופנה בתקיימא, זיהום חופים, טיפים לחיים באפס פסולת, ועוד.

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

שטחים פתוחים לאן?
מיקום: המוזיאון החדש לטבע ע"ש שטיינהרדט, ת"א

17:30 12:30  סיום: 09/12/2019 התחלה: 09/12/2019

מכון דש"א יחד עם אגודת היועצים לאיכות הסביבה בישראל, רואים
חשיבות רבה בשמירה על השטחים הפתוחים והגנה על המגוון הביולוגי.
יום העיון "שטחים פתוחים לאן" המובא במסגרת שיתוף הפעולה בין שני
הגופים, עוסק בהנגשת הרקע והמידע האקולוגי והסביבתי, למתכננים

ולעורכי המסמכים הסביבתיים והטמעתם בתכנון הלכה למעשה. 

לפרטים נוספים

אנחנו שמחים להזמין אותכם להקרנה מיוחדת לסרט "לא תעצרו
אותנו" ולשיחה לאחר הסרט עם פעילות מ"מגמה ירוקה" ו"גרינפיס

ישראל", שתתקיים ביום שלישי, ה10.12, בשעה 17:00, בסינמטק
תל אביב, במסגרת סולידריות – פסטיבל תל אביב לקולנוע וזכויות אדם. 

הסרט הוא יומן מסע אישי, שמתמקד בסיפור ההתבגרות של צעירים ילידי
שנות התשעים, שמוצאים עצמם נאבקים עם אדישותם וקוצר ידם של
פוליטיקאים בכל העולם, הנכשלים במציאת פתרונות למשבר האקלים.

אבדן התמימות של גיבורי הסרט, שהופכים במהלכו מבני נוער
אידיאליסטים ונאיביים בימי אובמה לצעירים מפוכחים וחדורי מטרה בימי
טראמפ, משתלב בסיפור על עשורים אבודים ותחושה גלובלית של זמן

שהולך ואוזל.

מוזמנים להנות מהנחה בקניית כרטיסים לסרטים במהלך ימי
.sol הפסטיבל, בתאריכים 510.12.19 עם הקוד 

פרטים על הקרנות של סרטים נוספים ועל הפסטיבל ניתן לראות
בעמוד הפייסבוק. באתר האינטרנט של הפסטיבל ו

קראו עוד

קול קורא לתחרות סרטי מסעות ע"ש מוטי
קירשנבאום

פסטיבל כנרת לסרטי טבע ומסע מזמין אתכם/ן  חובבי הטיולים והמסעות
להגיש סרטי מסעות שאורכם לא יעלה על 15 דקות לתחרות סרטי מסעות
ע"ש מוטי קירשנבאום. פרטים בקישור. ניתן להגיש עד ה20/1/2020

קראו עוד

יום הכשרה בנושא אקטיביזם יצירתי
יום ההכשרה למציאת דרכים יצירתיות להביע את המחאה שלנו באמצעות
כלים מתחום האומנות והיצירה. איך ליצור מיצגים שאי אפשר להתעלם
מהם? איך לדאוג שהתמונה והמסר שלנו יופיע בתקשורת? התנסות

בכלים חדשים ודוגמאות לאקטיביזם יצירתי מהארץ ומהעולם. 

קראו עוד

מאזנים בין פיתוח עירוני וטבע בעיר
הזמנה למפגשי עיון של עמותת מרחב בנושאי  נגר עילי, עצים, ואיכות חיים

בעיר מצטופפת   
מפגש 1: ניהול נגר עילי – ממשבר להזדמנות 5.12.2019 // 17:00  20:00

מפגש 2: עצים בעיר 12.12.2019 // 17:00  20:00
בביה"ס ללימודי סביבה ע"ש פורטר, אוניברסיטת ת"א

רשימה ירוקה מאוד  בסימון יום ללא קניות

ניוזלטר  דצמבר 2019

"... ברור שחייבים לחסל את אימא תרבות אם אתם רוצים לשרוד, וזה משהו שבני תרבותך מסוגלים
לעשות. היא אינה קיימת מחוץ למחשבתכם. אחרי שתפסיקו להקשיב לה, היא תפסיק להתקיים."

"ישמעאל" / דניאל קווין

ביום ראשון האחרון קיימנו בשיתוף של למעלה מ30 ארגוני סביבה וחברה, את ועידת האקלים הישראלית ה4.
כ1500 איש מארגוני החברה האזרחית, רשויות מקומיות, משרדי ממשלה ועוד, לקחו חלק (ו3000 איש צפו

בשידור) במגוון רחב של מושבים אשר נגעו בתחומים השונים בהם נוגע משבר האקלים. 
וכאן) הביאו משב רוח גבית חזקה לעשייה הרבה כמות האנשים והסקירה התקשורתית (כמה טעימות כאן, כאן

של תנועת האקלים המגוונת שיוצאת היום שוב לרחובות כחלק ממחאה עולמית וכחלק מציון יום ללא קניות
העולמי.

אז התנועה האזרחית ממשיכה להתגבש והלחץ על מקבלי ההחלטות ממשיך לעלות ועכשיו רק נותר לנו שתקום
ממשלה כדי שתוכל לקחת החלטות אמיצות בכל הנוגע לתרומתה של ישראל למאבק במשבר האקלים.

וברוח יום ללא קניות...
בברכת שמירה על האקלים של כולנו וגמילה מקניות מיותרות

צוות חיים וסביבה

חומר למחשבה

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

לאינדקס הארגונים המלא

אירועים קרובים  טעימה קטנה

ללוח האירועים הסביבתי המלא

הזמנה מיוחדת להקרנת הסרט "לא תעצרו אותנו"

ללוח האירועים הסביבתי המלא

הכשרות וקורסים קרובים

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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