
לקריאה

סביב הגלובוס  גיליון פברואר
סקירה עולמית של המשרד להגנת הסביבה. בגיליון זה  סקירה ממוקדת על גיבורי הסביבה
של האו"ם, התמקדותה של קרן המטבע העולמית במשבר האקלים, להקת קולדפליי דוחה

סיבוב הופעות כדי לצמצם את הפגיעה הסביבתית, ועוד. שווה קריאה!

לקריאה

מנהיגות אקלימית  כל אחד יכול
בגלל טיבו, משבר האקלים מאפשר לכולנו לאמץ עמדת מנהיגות. כולנו יכולים להיות

מנהיגים, כולנו יכולים להיות סוכני שינוי, כולנו יכולים להשפיע על עתידנו ועתיד
מאת: גדעון בכר, שגריר ושליח מיוחד לשינוי אקלים ילדינו ונכדינו. מאמר

ולקיימות במשרד החוץ.

לקריאה

במבוק במקום בטון
תעשיית המלט העולמית מייצרת כ4 מיליארד טון בשנה ופולטת יותר פחמן דו
חמצני מאשר הודו כולה. במקביל, שימוש בעץ בכלל ובבמבוק בפרט כחומר
בנייה הולך ומתרחב. האם באמת מדובר בחלופה מוצלחת מבחינה סביבתית

וכלכלית לבטון?

קראו עוד

שומרים על חורשת דרזנר ומערות אפקה
שומרים על חורשת דרזנר ומערות אפקה, היא קבוצת תושבים
אשר מרכזת את המאמץ הקהילתי המשותף בשמירה על אתר

הטבע העירוני הכה ייחודי הממוקם מצפון לשכונת רמת אביב גימל,
הידוע כ"חורשת דרזנר". קבוצה זו עוסקת באתר הטבע הממוקם
בתחום השיפוט של תל אביביפו בלבד עם ממשק לאתר מערות

אפקה.

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

לכתוב לנו.

בשנה האחרונה התכנסו כדי ליצור מערכת דיגיטלית
שמנגישה את שיתוף הציבור בוועדות תכנון, בקלות רבה

ובאמצעות המחשב או הטלפון הנייד. לאחר עבודה מאומצת
של חודשים רבים, שמחות ושמחים להציג לכם את "ועדה

פתוחה"  הדלת שלכם למעורבות בוועדות התכנון.

צפו עכשיו

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

תכנון  שאלה של איזון
מיקום: שדרות

13:00 09:00  סיום: 06/03/2020 התחלה: 05/03/2020

האירוע המרכזי של עולם התכנון בישראל  הכנס השנתי של איגוד
המתכננים!

השנה נערך הכנס בדגש על איזונים בתכנון ותפקידו של המתכנן כמי
שאמון על יצירתם ושמירתם. בין המרחב העירוני למרחב הכפרי, בין צרכי

הביטחון בעוטף עזה לבין צרכי הפיתוח במקום, בין בנייה למגורים לבין
בנייה לשימושים אחרים, איזון בפיתוח מסחר, בקביעת שטחים לתעסוקה,

איזון בין צרכיהן של קהילות שונות במרחב ועוד.

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

CLIMATE STRESS AND REGIONAL RISKS:
THE JORDAN RIVER BASIN

מיקום: תאטרון יפו
14:00 08:00  סיום: 05/03/2020 התחלה: 05/03/2020

The Arava Institute and the Oxford Martin School, Oxford
University, are pleased to invite you to a conference in memory
of Dr. Noam Segal on "Climate stress and regional risks: the
 ."Jordan River Basin

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

בזכות הדרך – יום עיון על תחבורה ומרחב ציבורי
מיקום: מכללת דעת, תל אביב

15:00 10:00  סיום: 09/03/2020 התחלה: 09/03/2020

יום העיון יעסוק בחשיפת הרשויות לחזון משרד התחבורה ומינהל התכנון,
הכרות עם פרויקטים, תהליכים ודילמות בתחום ומתן כלים אופרטיביים

ראשונים לעבודת הרשויות המקומיות. 
בין הנושאים ביום העיון : תכנון מבוסס תחבורה בת קיימא ומרחב ציבורי,
עקרונות לתכנון מוטה תחבורה ותנועה מקיימת, כיצד יוצרים פלייסמייקינג

ועוד.

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

לפרטים נוספים

המחזור השלישי של מאיץ היזמות לקיימות עירונית
יוצא לדרך

מאיץ יזמות לקיימות עירונית מבית ההאביטוס, מורכב ממפגש קבוצתי פעם בשבוע
ומתכנית ליווי אישית. במסגרת הקבוצתית ייפגשו היזמים להרצאות ולסדנאות מדי

שבוע. במסגרת האישית יקבל כל יזם ליווי פרטני למיזם שלו, ייעוץ ותמיכה מקצועית
של הצוות ועבודה עם רשת מנטורים ואנשי מקצוע. הגשת מועמדות עד ל

08/03/2020

לפרטים נוספים

קול קורא למינוי משקיפ/ה בצוות ההיגוי
לגיבוש מדיניות ארוכת טווח לים המלח

המשרד להגנת הסביבה התבקש להוביל צוות בין משרדי לגיבוש מדיניות
ארוכת טווח לאגן הצפוני של ים המלח, הכוללת דיון בסוגיות פיתוח ושימור

המרחב, לרבות שאלת גובה המפלס.
לשם כך, ארגון חיים וסביבה התבקש למנות משקיפ/ה מטעם ארגוני

הסביבה בפגישות צוות ההיגוי אשר יתחילו במהלך חודש מרץ
2020. מועד אחרון להגשת מועמדות  1.3.2020.

לפרטים נוספים

קול קורא למינוי נציג/ת ארגוני הסביבה בוועדה המייעצת לאיכות מי
השתייה

בהתאם לתקנות בריאות העם, ארגון חיים וסביבה התבקש ע"י מנכ"ל משרד הבריאות להגיש רשימת מועמדים
ראויים לשמש כנציג/ת ארגוני הסביבה בוועדה זו. בין תפקידי הוועדה לעקוב אחר המלצות ותקנים של גופים

בינלאומיים ומדינות בנוגע לאיכות מי שתייה, מעקב אחר מחקרים ופרסומים, ניתוח תוצאות בדיקות הנעשות לפי
התקנות ועוד. מועד אחרון להגשת מועמדות  19.3.2020.

רשימה ירוקה מאוד

ניוזלטר  מרץ 2020

" חזון הוא הנהר הזורם. תוכניות הן מקלות שננעצו בקרקעית הנהר כדי לעצור את הזרימה. אני אומר
שלא אנשים בעלי תוכניות יצילו את העולם אם העולם יינצל, הרי שזה יקרה כי לאנשים החיים בו יהיה

חזון חדש."

"סיפורו של B" / דניאל קווין

אי אפשר לפתוח את הרשימה הזו ללא התייחסות לבחירות ה3 שיש לנו בשנה האחרונה ועם תקווה שסוף כל
סוף תהיה ממשלה מתפקדת בישראל שתוכל להתעסק בדברים החשובים באמת, כגון לקדם את תכנית 100

הימים שאדם טבע ודין השיקו לאחרונה לכבוד הממשלה שתקום.

ועכשיו, אחרי שהתייחסנו לזה ועודדנו את כולכם לצאת ולהצביע אפשר לברך על שתי החלטות חשובות שהיו
בהליכי תכנון של פרויקט בחודש האחרון. הראשונה היא הרצון של משרד הבריאות לקיים תסקירי בריאות

שעלולים להשפיע על בריאות הציבור (כגון שדה בריר) והשנייה היא של משרד האנרגיה והמשרד להגנת הסביבה
להפסיק להעניק רישיונות חדשים לחיפוש והפקה של פצלי שמן. החלטה מבורכת שכולנו מקווים כי תוביל

להחלטות אמיצות נוספות שהממשלה צריכה לקבל בתחום האנרגיה והשמירה על הסביבה. 

ובכדי לדחוף את הממשלה שתבחר (בתקווה) בשבוע הקרוב לעבר אותן החלטות אמיצות  כולנו מגיעים ומגיעות
למצעד האקלים 2020 שיתקיים ב27/3 בכיכר רבין, ת"א! 

ועד אז, אנחנו קוראים לכולם לעזור למצעד הזה לגדול ולהיות מפגן הכוח הסביבתי הגדול ביותר שנראה בישראל
עד כה  לחצו כאן

נתראה במצעד...

צוות חיים וסביבה

לחצו כאן  כל מה שצריך לדעת על מצעד האקלים 2020

חומר למחשבה

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

לאינדקס הארגונים המלא

"ועדה פתוחה"  אפליקצית שיתוף הציבור בועדות תכנון, עלתה לאוויר!

כניסה לועדה פתוחה

אירועים קרובים  טעימה קטנה

יום צמצום בזבוז המזון
מיקום: כל הארץ

23:00 08:00  סיום: 12/03/2020 התחלה: 12/03/2020

מטרת יום זה להעלות את המודעות לסוגיית בזבוז המזון ולעודד עשייה שתביא לצמצום בזבוז המזון לכל אורך
שרשרת האספקה: מהשדה, דרך מפעלי הייצור, ההובלה, רשתות המזון, נקודות ההפצה וההסעדה ואצלנו בבית!

ללוח האירועים הסביבתי המלא

קולות קוראים

לקולות קוראים נוספים

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.adamteva.org.il/the-100-day-plan/
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001317970
https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3794492,00.html
https://www.green.org.il/climatemovement/
https://giveback.co.il/project/55968
https://giveback.co.il/project/55968
https://www.green.org.il/climatemovement/
https://waze.com/ul?q=שדרות
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=תכנון+-+שאלה+של+איזון&dates=20200305T090000/20200306T130000&details=%3Cdiv+style%3D%22text-align%3A+right%3B+direction%3A+rtl%3B%22%3E%3Cstrong%3Eהאירוע+המרכזי+של+עולם+התכנון+בישראל+-+הכנס+השנתי+של+איגוד+המתכננים!%3C%2Fstrong%3E%26nbsp%3B%0A++++%3Cbr%3Eהשנה+נערך+הכנס+בדגש+על+איזונים+בתכנון+ותפקידו+של+המתכנן+כמי+שאמון+על+יצירתם+ושמירתם.+בין+המרחב+העירוני+למרחב+הכפרי%2C+בין+צרכי+הביטחון+בעוטף+עזה+לבין+צרכי+הפיתוח+במקום%2C+בין+בנייה+למגורים+לבין+בנייה+לשימושים+אחרים%2C+איזון+בפיתוח+מסחר%2C+בקביעת+שטחים+לתעסוקה%2C%0A++++איזון+בין+צרכיהן+של+קהילות+שונות+במרחב+ועוד.%3C%2Fdiv%3E&location=שדרות
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=תכנון+-+שאלה+של+איזון&DUR=0400&DESC=%3Cdiv+style%3D%22text-align%3A+right%3B+direction%3A+rtl%3B%22%3E%3Cstrong%3Eהאירוע+המרכזי+של+עולם+התכנון+בישראל+-+הכנס+השנתי+של+איגוד+המתכננים!%3C%2Fstrong%3E%26nbsp%3B%0A++++%3Cbr%3Eהשנה+נערך+הכנס+בדגש+על+איזונים+בתכנון+ותפקידו+של+המתכנן+כמי+שאמון+על+יצירתם+ושמירתם.+בין+המרחב+העירוני+למרחב+הכפרי%2C+בין+צרכי+הביטחון+בעוטף+עזה+לבין+צרכי+הפיתוח+במקום%2C+בין+בנייה+למגורים+לבין+בנייה+לשימושים+אחרים%2C+איזון+בפיתוח+מסחר%2C+בקביעת+שטחים+לתעסוקה%2C%0A++++איזון+בין+צרכיהן+של+קהילות+שונות+במרחב+ועוד.%3C%2Fdiv%3E&in_loc=שדרות&st=20200305T090000
http://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=Ca9iGRnjQ4%2FeFg%2Fa6CNJHZ%2FoGCYrviHNjNdYQg89kv%2FnrkT6kwVwx9UXHEZJ1rgeFnPMpkMi24rxYBmIpnTWkMhtXRShtHuVH6GavKBiGSy67Kli8LZVYh%2FwcAhCNZaimzIK2%2BF7VbcaPQh1p1M6dX%2BgMzJHZTfbB8p8WimJ2OTFi7VF2Dir%2BOzQVw%2FyV9%2BqGjs8iDDFPiV8gRHBpDXJRL8EydJGR7KLDdremU3vUC1Ks%2BMIKEJoJR4GXaIXdnjyC9cKy7k%2B9g92kzM3h%2FqnmTgqK8gMh8QOPi%2Bhd06X4OVK0SaxVBUtke1Y0PASt3kYFGjkW8sclDTEooRnW3lV6ZinoL5shfqEphk6Ah5PnrvCCSThk8v3woqXxGRu23WrcpqqntqvSOe0YGq%2BX4hmZpN%2FVxt79HbMHUuQvTANWmTGZnqCxU1maqYsyn3%2BQKge05OUOk0Lk1yjgbM9tYm6UEo93u0NSKZ1zRbixo5j%2BBA4xVK1bLB9CsbXlB%2FDaEwEyQas%2FK14wHZpOwJphLM6Y1taTctEV5P1hxOuSuj1wUxPmFx7jnxtpJfn9T55ktiw8cibEK6V9vFfw0WWcfGBeRkjZyPTqMPZWevHYKgdOrd9pOoo19iUhneTZ4Dr9efr3X5IeohyKUeCKQODo14XbKfuxwjUU2ADJ%2Bn8f65dNo9Ck8f3bPPdU8Q%2FRdk5jkWz0
https://waze.com/ul?q=תאטרון יפו
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=CLIMATE+STRESS+AND+REGIONAL+RISKS%3A+THE+JORDAN+RIVER+BASIN&dates=20200305T080000/20200305T140000&details=%3Cdiv+style%3D%22text-align%3A+left%3B%22%3EThe+Arava+Institute+and+the+Oxford+Martin+School%2C+Oxford+University%2C+are+pleased+to+invite+you+to+a+conference+in+memory+of+Dr.+Noam+Segal+on+%3Cu%3E%22Climate+stress+and+regional+risks%3A+the+Jordan+River+Basin%22.%26nbsp%3B%3C%2Fu%3E%3C%2Fdiv%3E&location=תאטרון+יפו
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לקריאה

סביב הגלובוס  גיליון פברואר
סקירה עולמית של המשרד להגנת הסביבה. בגיליון זה  סקירה ממוקדת על גיבורי הסביבה
של האו"ם, התמקדותה של קרן המטבע העולמית במשבר האקלים, להקת קולדפליי דוחה

סיבוב הופעות כדי לצמצם את הפגיעה הסביבתית, ועוד. שווה קריאה!

לקריאה

מנהיגות אקלימית  כל אחד יכול
בגלל טיבו, משבר האקלים מאפשר לכולנו לאמץ עמדת מנהיגות. כולנו יכולים להיות

מנהיגים, כולנו יכולים להיות סוכני שינוי, כולנו יכולים להשפיע על עתידנו ועתיד
מאת: גדעון בכר, שגריר ושליח מיוחד לשינוי אקלים ילדינו ונכדינו. מאמר

ולקיימות במשרד החוץ.

לקריאה

במבוק במקום בטון
תעשיית המלט העולמית מייצרת כ4 מיליארד טון בשנה ופולטת יותר פחמן דו
חמצני מאשר הודו כולה. במקביל, שימוש בעץ בכלל ובבמבוק בפרט כחומר
בנייה הולך ומתרחב. האם באמת מדובר בחלופה מוצלחת מבחינה סביבתית

וכלכלית לבטון?

קראו עוד

שומרים על חורשת דרזנר ומערות אפקה
שומרים על חורשת דרזנר ומערות אפקה, היא קבוצת תושבים
אשר מרכזת את המאמץ הקהילתי המשותף בשמירה על אתר

הטבע העירוני הכה ייחודי הממוקם מצפון לשכונת רמת אביב גימל,
הידוע כ"חורשת דרזנר". קבוצה זו עוסקת באתר הטבע הממוקם
בתחום השיפוט של תל אביביפו בלבד עם ממשק לאתר מערות

אפקה.

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

לכתוב לנו.

בשנה האחרונה התכנסו כדי ליצור מערכת דיגיטלית
שמנגישה את שיתוף הציבור בוועדות תכנון, בקלות רבה

ובאמצעות המחשב או הטלפון הנייד. לאחר עבודה מאומצת
של חודשים רבים, שמחות ושמחים להציג לכם את "ועדה

פתוחה"  הדלת שלכם למעורבות בוועדות התכנון.

צפו עכשיו

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

תכנון  שאלה של איזון
מיקום: שדרות

13:00 09:00  סיום: 06/03/2020 התחלה: 05/03/2020

האירוע המרכזי של עולם התכנון בישראל  הכנס השנתי של איגוד
המתכננים!

השנה נערך הכנס בדגש על איזונים בתכנון ותפקידו של המתכנן כמי
שאמון על יצירתם ושמירתם. בין המרחב העירוני למרחב הכפרי, בין צרכי

הביטחון בעוטף עזה לבין צרכי הפיתוח במקום, בין בנייה למגורים לבין
בנייה לשימושים אחרים, איזון בפיתוח מסחר, בקביעת שטחים לתעסוקה,

איזון בין צרכיהן של קהילות שונות במרחב ועוד.

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

CLIMATE STRESS AND REGIONAL RISKS:
THE JORDAN RIVER BASIN

מיקום: תאטרון יפו
14:00 08:00  סיום: 05/03/2020 התחלה: 05/03/2020

The Arava Institute and the Oxford Martin School, Oxford
University, are pleased to invite you to a conference in memory
of Dr. Noam Segal on "Climate stress and regional risks: the
 ."Jordan River Basin

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

בזכות הדרך – יום עיון על תחבורה ומרחב ציבורי
מיקום: מכללת דעת, תל אביב

15:00 10:00  סיום: 09/03/2020 התחלה: 09/03/2020

יום העיון יעסוק בחשיפת הרשויות לחזון משרד התחבורה ומינהל התכנון,
הכרות עם פרויקטים, תהליכים ודילמות בתחום ומתן כלים אופרטיביים

ראשונים לעבודת הרשויות המקומיות. 
בין הנושאים ביום העיון : תכנון מבוסס תחבורה בת קיימא ומרחב ציבורי,
עקרונות לתכנון מוטה תחבורה ותנועה מקיימת, כיצד יוצרים פלייסמייקינג

ועוד.

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

לפרטים נוספים

המחזור השלישי של מאיץ היזמות לקיימות עירונית
יוצא לדרך

מאיץ יזמות לקיימות עירונית מבית ההאביטוס, מורכב ממפגש קבוצתי פעם בשבוע
ומתכנית ליווי אישית. במסגרת הקבוצתית ייפגשו היזמים להרצאות ולסדנאות מדי

שבוע. במסגרת האישית יקבל כל יזם ליווי פרטני למיזם שלו, ייעוץ ותמיכה מקצועית
של הצוות ועבודה עם רשת מנטורים ואנשי מקצוע. הגשת מועמדות עד ל

08/03/2020

לפרטים נוספים

קול קורא למינוי משקיפ/ה בצוות ההיגוי
לגיבוש מדיניות ארוכת טווח לים המלח

המשרד להגנת הסביבה התבקש להוביל צוות בין משרדי לגיבוש מדיניות
ארוכת טווח לאגן הצפוני של ים המלח, הכוללת דיון בסוגיות פיתוח ושימור

המרחב, לרבות שאלת גובה המפלס.
לשם כך, ארגון חיים וסביבה התבקש למנות משקיפ/ה מטעם ארגוני

הסביבה בפגישות צוות ההיגוי אשר יתחילו במהלך חודש מרץ
2020. מועד אחרון להגשת מועמדות  1.3.2020.

לפרטים נוספים

קול קורא למינוי נציג/ת ארגוני הסביבה בוועדה המייעצת לאיכות מי
השתייה

בהתאם לתקנות בריאות העם, ארגון חיים וסביבה התבקש ע"י מנכ"ל משרד הבריאות להגיש רשימת מועמדים
ראויים לשמש כנציג/ת ארגוני הסביבה בוועדה זו. בין תפקידי הוועדה לעקוב אחר המלצות ותקנים של גופים

בינלאומיים ומדינות בנוגע לאיכות מי שתייה, מעקב אחר מחקרים ופרסומים, ניתוח תוצאות בדיקות הנעשות לפי
התקנות ועוד. מועד אחרון להגשת מועמדות  19.3.2020.

רשימה ירוקה מאוד

ניוזלטר  מרץ 2020

" חזון הוא הנהר הזורם. תוכניות הן מקלות שננעצו בקרקעית הנהר כדי לעצור את הזרימה. אני אומר
שלא אנשים בעלי תוכניות יצילו את העולם אם העולם יינצל, הרי שזה יקרה כי לאנשים החיים בו יהיה

חזון חדש."

"סיפורו של B" / דניאל קווין

אי אפשר לפתוח את הרשימה הזו ללא התייחסות לבחירות ה3 שיש לנו בשנה האחרונה ועם תקווה שסוף כל
סוף תהיה ממשלה מתפקדת בישראל שתוכל להתעסק בדברים החשובים באמת, כגון לקדם את תכנית 100

הימים שאדם טבע ודין השיקו לאחרונה לכבוד הממשלה שתקום.

ועכשיו, אחרי שהתייחסנו לזה ועודדנו את כולכם לצאת ולהצביע אפשר לברך על שתי החלטות חשובות שהיו
בהליכי תכנון של פרויקט בחודש האחרון. הראשונה היא הרצון של משרד הבריאות לקיים תסקירי בריאות

שעלולים להשפיע על בריאות הציבור (כגון שדה בריר) והשנייה היא של משרד האנרגיה והמשרד להגנת הסביבה
להפסיק להעניק רישיונות חדשים לחיפוש והפקה של פצלי שמן. החלטה מבורכת שכולנו מקווים כי תוביל

להחלטות אמיצות נוספות שהממשלה צריכה לקבל בתחום האנרגיה והשמירה על הסביבה. 

ובכדי לדחוף את הממשלה שתבחר (בתקווה) בשבוע הקרוב לעבר אותן החלטות אמיצות  כולנו מגיעים ומגיעות
למצעד האקלים 2020 שיתקיים ב27/3 בכיכר רבין, ת"א! 

ועד אז, אנחנו קוראים לכולם לעזור למצעד הזה לגדול ולהיות מפגן הכוח הסביבתי הגדול ביותר שנראה בישראל
עד כה  לחצו כאן

נתראה במצעד...

צוות חיים וסביבה

לחצו כאן  כל מה שצריך לדעת על מצעד האקלים 2020

חומר למחשבה

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

לאינדקס הארגונים המלא

"ועדה פתוחה"  אפליקצית שיתוף הציבור בועדות תכנון, עלתה לאוויר!

כניסה לועדה פתוחה

אירועים קרובים  טעימה קטנה

יום צמצום בזבוז המזון
מיקום: כל הארץ

23:00 08:00  סיום: 12/03/2020 התחלה: 12/03/2020

מטרת יום זה להעלות את המודעות לסוגיית בזבוז המזון ולעודד עשייה שתביא לצמצום בזבוז המזון לכל אורך
שרשרת האספקה: מהשדה, דרך מפעלי הייצור, ההובלה, רשתות המזון, נקודות ההפצה וההסעדה ואצלנו בבית!

ללוח האירועים הסביבתי המלא

קולות קוראים

לקולות קוראים נוספים

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.gov.il/BlobFolder/reports/environment_around_the_globe/he/international_relations_IR__february2020.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/environment_around_the_globe/he/international_relations_IR__february2020.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/environment_around_the_globe/he/international_relations_IR__february2020.pdf
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5680830,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5680830,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5680830,00.html
https://www.zavit.org.il/במבוק-במקום-מלט/
https://www.zavit.org.il/במבוק-במקום-מלט/
https://www.zavit.org.il/במבוק-במקום-מלט/
https://www.facebook.com/groups/784023685329371/
https://www.facebook.com/groups/784023685329371/
https://www.facebook.com/groups/784023685329371/
https://www.sviva.net/organization/
https://youtu.be/iZ16dPLR3jo
https://youtu.be/iZ16dPLR3jo
https://app.sviva.net/


לקריאה

סביב הגלובוס  גיליון פברואר
סקירה עולמית של המשרד להגנת הסביבה. בגיליון זה  סקירה ממוקדת על גיבורי הסביבה
של האו"ם, התמקדותה של קרן המטבע העולמית במשבר האקלים, להקת קולדפליי דוחה

סיבוב הופעות כדי לצמצם את הפגיעה הסביבתית, ועוד. שווה קריאה!

לקריאה

מנהיגות אקלימית  כל אחד יכול
בגלל טיבו, משבר האקלים מאפשר לכולנו לאמץ עמדת מנהיגות. כולנו יכולים להיות

מנהיגים, כולנו יכולים להיות סוכני שינוי, כולנו יכולים להשפיע על עתידנו ועתיד
מאת: גדעון בכר, שגריר ושליח מיוחד לשינוי אקלים ילדינו ונכדינו. מאמר

ולקיימות במשרד החוץ.

לקריאה

במבוק במקום בטון
תעשיית המלט העולמית מייצרת כ4 מיליארד טון בשנה ופולטת יותר פחמן דו
חמצני מאשר הודו כולה. במקביל, שימוש בעץ בכלל ובבמבוק בפרט כחומר
בנייה הולך ומתרחב. האם באמת מדובר בחלופה מוצלחת מבחינה סביבתית

וכלכלית לבטון?

קראו עוד

שומרים על חורשת דרזנר ומערות אפקה
שומרים על חורשת דרזנר ומערות אפקה, היא קבוצת תושבים
אשר מרכזת את המאמץ הקהילתי המשותף בשמירה על אתר

הטבע העירוני הכה ייחודי הממוקם מצפון לשכונת רמת אביב גימל,
הידוע כ"חורשת דרזנר". קבוצה זו עוסקת באתר הטבע הממוקם
בתחום השיפוט של תל אביביפו בלבד עם ממשק לאתר מערות

אפקה.

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

לכתוב לנו.

בשנה האחרונה התכנסו כדי ליצור מערכת דיגיטלית
שמנגישה את שיתוף הציבור בוועדות תכנון, בקלות רבה

ובאמצעות המחשב או הטלפון הנייד. לאחר עבודה מאומצת
של חודשים רבים, שמחות ושמחים להציג לכם את "ועדה

פתוחה"  הדלת שלכם למעורבות בוועדות התכנון.

צפו עכשיו

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

תכנון  שאלה של איזון
מיקום: שדרות

13:00 09:00  סיום: 06/03/2020 התחלה: 05/03/2020

האירוע המרכזי של עולם התכנון בישראל  הכנס השנתי של איגוד
המתכננים!

השנה נערך הכנס בדגש על איזונים בתכנון ותפקידו של המתכנן כמי
שאמון על יצירתם ושמירתם. בין המרחב העירוני למרחב הכפרי, בין צרכי

הביטחון בעוטף עזה לבין צרכי הפיתוח במקום, בין בנייה למגורים לבין
בנייה לשימושים אחרים, איזון בפיתוח מסחר, בקביעת שטחים לתעסוקה,

איזון בין צרכיהן של קהילות שונות במרחב ועוד.

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

CLIMATE STRESS AND REGIONAL RISKS:
THE JORDAN RIVER BASIN

מיקום: תאטרון יפו
14:00 08:00  סיום: 05/03/2020 התחלה: 05/03/2020

The Arava Institute and the Oxford Martin School, Oxford
University, are pleased to invite you to a conference in memory
of Dr. Noam Segal on "Climate stress and regional risks: the
 ."Jordan River Basin

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

בזכות הדרך – יום עיון על תחבורה ומרחב ציבורי
מיקום: מכללת דעת, תל אביב

15:00 10:00  סיום: 09/03/2020 התחלה: 09/03/2020

יום העיון יעסוק בחשיפת הרשויות לחזון משרד התחבורה ומינהל התכנון,
הכרות עם פרויקטים, תהליכים ודילמות בתחום ומתן כלים אופרטיביים

ראשונים לעבודת הרשויות המקומיות. 
בין הנושאים ביום העיון : תכנון מבוסס תחבורה בת קיימא ומרחב ציבורי,
עקרונות לתכנון מוטה תחבורה ותנועה מקיימת, כיצד יוצרים פלייסמייקינג

ועוד.

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

לפרטים נוספים

המחזור השלישי של מאיץ היזמות לקיימות עירונית
יוצא לדרך

מאיץ יזמות לקיימות עירונית מבית ההאביטוס, מורכב ממפגש קבוצתי פעם בשבוע
ומתכנית ליווי אישית. במסגרת הקבוצתית ייפגשו היזמים להרצאות ולסדנאות מדי

שבוע. במסגרת האישית יקבל כל יזם ליווי פרטני למיזם שלו, ייעוץ ותמיכה מקצועית
של הצוות ועבודה עם רשת מנטורים ואנשי מקצוע. הגשת מועמדות עד ל

08/03/2020

לפרטים נוספים

קול קורא למינוי משקיפ/ה בצוות ההיגוי
לגיבוש מדיניות ארוכת טווח לים המלח

המשרד להגנת הסביבה התבקש להוביל צוות בין משרדי לגיבוש מדיניות
ארוכת טווח לאגן הצפוני של ים המלח, הכוללת דיון בסוגיות פיתוח ושימור

המרחב, לרבות שאלת גובה המפלס.
לשם כך, ארגון חיים וסביבה התבקש למנות משקיפ/ה מטעם ארגוני

הסביבה בפגישות צוות ההיגוי אשר יתחילו במהלך חודש מרץ
2020. מועד אחרון להגשת מועמדות  1.3.2020.

לפרטים נוספים

קול קורא למינוי נציג/ת ארגוני הסביבה בוועדה המייעצת לאיכות מי
השתייה

בהתאם לתקנות בריאות העם, ארגון חיים וסביבה התבקש ע"י מנכ"ל משרד הבריאות להגיש רשימת מועמדים
ראויים לשמש כנציג/ת ארגוני הסביבה בוועדה זו. בין תפקידי הוועדה לעקוב אחר המלצות ותקנים של גופים

בינלאומיים ומדינות בנוגע לאיכות מי שתייה, מעקב אחר מחקרים ופרסומים, ניתוח תוצאות בדיקות הנעשות לפי
התקנות ועוד. מועד אחרון להגשת מועמדות  19.3.2020.

רשימה ירוקה מאוד

ניוזלטר  מרץ 2020

" חזון הוא הנהר הזורם. תוכניות הן מקלות שננעצו בקרקעית הנהר כדי לעצור את הזרימה. אני אומר
שלא אנשים בעלי תוכניות יצילו את העולם אם העולם יינצל, הרי שזה יקרה כי לאנשים החיים בו יהיה

חזון חדש."

"סיפורו של B" / דניאל קווין

אי אפשר לפתוח את הרשימה הזו ללא התייחסות לבחירות ה3 שיש לנו בשנה האחרונה ועם תקווה שסוף כל
סוף תהיה ממשלה מתפקדת בישראל שתוכל להתעסק בדברים החשובים באמת, כגון לקדם את תכנית 100

הימים שאדם טבע ודין השיקו לאחרונה לכבוד הממשלה שתקום.

ועכשיו, אחרי שהתייחסנו לזה ועודדנו את כולכם לצאת ולהצביע אפשר לברך על שתי החלטות חשובות שהיו
בהליכי תכנון של פרויקט בחודש האחרון. הראשונה היא הרצון של משרד הבריאות לקיים תסקירי בריאות

שעלולים להשפיע על בריאות הציבור (כגון שדה בריר) והשנייה היא של משרד האנרגיה והמשרד להגנת הסביבה
להפסיק להעניק רישיונות חדשים לחיפוש והפקה של פצלי שמן. החלטה מבורכת שכולנו מקווים כי תוביל

להחלטות אמיצות נוספות שהממשלה צריכה לקבל בתחום האנרגיה והשמירה על הסביבה. 

ובכדי לדחוף את הממשלה שתבחר (בתקווה) בשבוע הקרוב לעבר אותן החלטות אמיצות  כולנו מגיעים ומגיעות
למצעד האקלים 2020 שיתקיים ב27/3 בכיכר רבין, ת"א! 

ועד אז, אנחנו קוראים לכולם לעזור למצעד הזה לגדול ולהיות מפגן הכוח הסביבתי הגדול ביותר שנראה בישראל
עד כה  לחצו כאן

נתראה במצעד...

צוות חיים וסביבה

לחצו כאן  כל מה שצריך לדעת על מצעד האקלים 2020

חומר למחשבה

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

לאינדקס הארגונים המלא

"ועדה פתוחה"  אפליקצית שיתוף הציבור בועדות תכנון, עלתה לאוויר!

כניסה לועדה פתוחה

אירועים קרובים  טעימה קטנה

יום צמצום בזבוז המזון
מיקום: כל הארץ

23:00 08:00  סיום: 12/03/2020 התחלה: 12/03/2020

מטרת יום זה להעלות את המודעות לסוגיית בזבוז המזון ולעודד עשייה שתביא לצמצום בזבוז המזון לכל אורך
שרשרת האספקה: מהשדה, דרך מפעלי הייצור, ההובלה, רשתות המזון, נקודות ההפצה וההסעדה ואצלנו בבית!

ללוח האירועים הסביבתי המלא

קולות קוראים

לקולות קוראים נוספים

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://app.sviva.net/
https://maps.google.com/maps?q=שדרות&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://maps.google.com/maps?q=שדרות&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://www.aepi.org.il/index2.php?id=12&lang=HEB
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=תכנון+-+שאלה+של+איזון&dates=20200305T090000/20200306T130000&details=%3Cdiv+style%3D%22text-align%3A+right%3B+direction%3A+rtl%3B%22%3E%3Cstrong%3Eהאירוע+המרכזי+של+עולם+התכנון+בישראל+-+הכנס+השנתי+של+איגוד+המתכננים!%3C%2Fstrong%3E%26nbsp%3B%0A++++%3Cbr%3Eהשנה+נערך+הכנס+בדגש+על+איזונים+בתכנון+ותפקידו+של+המתכנן+כמי+שאמון+על+יצירתם+ושמירתם.+בין+המרחב+העירוני+למרחב+הכפרי%2C+בין+צרכי+הביטחון+בעוטף+עזה+לבין+צרכי+הפיתוח+במקום%2C+בין+בנייה+למגורים+לבין+בנייה+לשימושים+אחרים%2C+איזון+בפיתוח+מסחר%2C+בקביעת+שטחים+לתעסוקה%2C%0A++++איזון+בין+צרכיהן+של+קהילות+שונות+במרחב+ועוד.%3C%2Fdiv%3E&location=שדרות
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לקריאה

סביב הגלובוס  גיליון פברואר
סקירה עולמית של המשרד להגנת הסביבה. בגיליון זה  סקירה ממוקדת על גיבורי הסביבה
של האו"ם, התמקדותה של קרן המטבע העולמית במשבר האקלים, להקת קולדפליי דוחה

סיבוב הופעות כדי לצמצם את הפגיעה הסביבתית, ועוד. שווה קריאה!

לקריאה

מנהיגות אקלימית  כל אחד יכול
בגלל טיבו, משבר האקלים מאפשר לכולנו לאמץ עמדת מנהיגות. כולנו יכולים להיות

מנהיגים, כולנו יכולים להיות סוכני שינוי, כולנו יכולים להשפיע על עתידנו ועתיד
מאת: גדעון בכר, שגריר ושליח מיוחד לשינוי אקלים ילדינו ונכדינו. מאמר

ולקיימות במשרד החוץ.

לקריאה

במבוק במקום בטון
תעשיית המלט העולמית מייצרת כ4 מיליארד טון בשנה ופולטת יותר פחמן דו
חמצני מאשר הודו כולה. במקביל, שימוש בעץ בכלל ובבמבוק בפרט כחומר
בנייה הולך ומתרחב. האם באמת מדובר בחלופה מוצלחת מבחינה סביבתית

וכלכלית לבטון?

קראו עוד

שומרים על חורשת דרזנר ומערות אפקה
שומרים על חורשת דרזנר ומערות אפקה, היא קבוצת תושבים
אשר מרכזת את המאמץ הקהילתי המשותף בשמירה על אתר

הטבע העירוני הכה ייחודי הממוקם מצפון לשכונת רמת אביב גימל,
הידוע כ"חורשת דרזנר". קבוצה זו עוסקת באתר הטבע הממוקם
בתחום השיפוט של תל אביביפו בלבד עם ממשק לאתר מערות

אפקה.

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

לכתוב לנו.

בשנה האחרונה התכנסו כדי ליצור מערכת דיגיטלית
שמנגישה את שיתוף הציבור בוועדות תכנון, בקלות רבה

ובאמצעות המחשב או הטלפון הנייד. לאחר עבודה מאומצת
של חודשים רבים, שמחות ושמחים להציג לכם את "ועדה

פתוחה"  הדלת שלכם למעורבות בוועדות התכנון.

צפו עכשיו

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

תכנון  שאלה של איזון
מיקום: שדרות

13:00 09:00  סיום: 06/03/2020 התחלה: 05/03/2020

האירוע המרכזי של עולם התכנון בישראל  הכנס השנתי של איגוד
המתכננים!

השנה נערך הכנס בדגש על איזונים בתכנון ותפקידו של המתכנן כמי
שאמון על יצירתם ושמירתם. בין המרחב העירוני למרחב הכפרי, בין צרכי

הביטחון בעוטף עזה לבין צרכי הפיתוח במקום, בין בנייה למגורים לבין
בנייה לשימושים אחרים, איזון בפיתוח מסחר, בקביעת שטחים לתעסוקה,

איזון בין צרכיהן של קהילות שונות במרחב ועוד.

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

CLIMATE STRESS AND REGIONAL RISKS:
THE JORDAN RIVER BASIN

מיקום: תאטרון יפו
14:00 08:00  סיום: 05/03/2020 התחלה: 05/03/2020

The Arava Institute and the Oxford Martin School, Oxford
University, are pleased to invite you to a conference in memory
of Dr. Noam Segal on "Climate stress and regional risks: the
 ."Jordan River Basin

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

בזכות הדרך – יום עיון על תחבורה ומרחב ציבורי
מיקום: מכללת דעת, תל אביב

15:00 10:00  סיום: 09/03/2020 התחלה: 09/03/2020

יום העיון יעסוק בחשיפת הרשויות לחזון משרד התחבורה ומינהל התכנון,
הכרות עם פרויקטים, תהליכים ודילמות בתחום ומתן כלים אופרטיביים

ראשונים לעבודת הרשויות המקומיות. 
בין הנושאים ביום העיון : תכנון מבוסס תחבורה בת קיימא ומרחב ציבורי,
עקרונות לתכנון מוטה תחבורה ותנועה מקיימת, כיצד יוצרים פלייסמייקינג

ועוד.

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

לפרטים נוספים

המחזור השלישי של מאיץ היזמות לקיימות עירונית
יוצא לדרך

מאיץ יזמות לקיימות עירונית מבית ההאביטוס, מורכב ממפגש קבוצתי פעם בשבוע
ומתכנית ליווי אישית. במסגרת הקבוצתית ייפגשו היזמים להרצאות ולסדנאות מדי

שבוע. במסגרת האישית יקבל כל יזם ליווי פרטני למיזם שלו, ייעוץ ותמיכה מקצועית
של הצוות ועבודה עם רשת מנטורים ואנשי מקצוע. הגשת מועמדות עד ל

08/03/2020

לפרטים נוספים

קול קורא למינוי משקיפ/ה בצוות ההיגוי
לגיבוש מדיניות ארוכת טווח לים המלח

המשרד להגנת הסביבה התבקש להוביל צוות בין משרדי לגיבוש מדיניות
ארוכת טווח לאגן הצפוני של ים המלח, הכוללת דיון בסוגיות פיתוח ושימור

המרחב, לרבות שאלת גובה המפלס.
לשם כך, ארגון חיים וסביבה התבקש למנות משקיפ/ה מטעם ארגוני

הסביבה בפגישות צוות ההיגוי אשר יתחילו במהלך חודש מרץ
2020. מועד אחרון להגשת מועמדות  1.3.2020.

לפרטים נוספים

קול קורא למינוי נציג/ת ארגוני הסביבה בוועדה המייעצת לאיכות מי
השתייה

בהתאם לתקנות בריאות העם, ארגון חיים וסביבה התבקש ע"י מנכ"ל משרד הבריאות להגיש רשימת מועמדים
ראויים לשמש כנציג/ת ארגוני הסביבה בוועדה זו. בין תפקידי הוועדה לעקוב אחר המלצות ותקנים של גופים

בינלאומיים ומדינות בנוגע לאיכות מי שתייה, מעקב אחר מחקרים ופרסומים, ניתוח תוצאות בדיקות הנעשות לפי
התקנות ועוד. מועד אחרון להגשת מועמדות  19.3.2020.

רשימה ירוקה מאוד

ניוזלטר  מרץ 2020

" חזון הוא הנהר הזורם. תוכניות הן מקלות שננעצו בקרקעית הנהר כדי לעצור את הזרימה. אני אומר
שלא אנשים בעלי תוכניות יצילו את העולם אם העולם יינצל, הרי שזה יקרה כי לאנשים החיים בו יהיה

חזון חדש."

"סיפורו של B" / דניאל קווין

אי אפשר לפתוח את הרשימה הזו ללא התייחסות לבחירות ה3 שיש לנו בשנה האחרונה ועם תקווה שסוף כל
סוף תהיה ממשלה מתפקדת בישראל שתוכל להתעסק בדברים החשובים באמת, כגון לקדם את תכנית 100

הימים שאדם טבע ודין השיקו לאחרונה לכבוד הממשלה שתקום.

ועכשיו, אחרי שהתייחסנו לזה ועודדנו את כולכם לצאת ולהצביע אפשר לברך על שתי החלטות חשובות שהיו
בהליכי תכנון של פרויקט בחודש האחרון. הראשונה היא הרצון של משרד הבריאות לקיים תסקירי בריאות

שעלולים להשפיע על בריאות הציבור (כגון שדה בריר) והשנייה היא של משרד האנרגיה והמשרד להגנת הסביבה
להפסיק להעניק רישיונות חדשים לחיפוש והפקה של פצלי שמן. החלטה מבורכת שכולנו מקווים כי תוביל

להחלטות אמיצות נוספות שהממשלה צריכה לקבל בתחום האנרגיה והשמירה על הסביבה. 

ובכדי לדחוף את הממשלה שתבחר (בתקווה) בשבוע הקרוב לעבר אותן החלטות אמיצות  כולנו מגיעים ומגיעות
למצעד האקלים 2020 שיתקיים ב27/3 בכיכר רבין, ת"א! 

ועד אז, אנחנו קוראים לכולם לעזור למצעד הזה לגדול ולהיות מפגן הכוח הסביבתי הגדול ביותר שנראה בישראל
עד כה  לחצו כאן

נתראה במצעד...

צוות חיים וסביבה

לחצו כאן  כל מה שצריך לדעת על מצעד האקלים 2020

חומר למחשבה

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

לאינדקס הארגונים המלא

"ועדה פתוחה"  אפליקצית שיתוף הציבור בועדות תכנון, עלתה לאוויר!

כניסה לועדה פתוחה

אירועים קרובים  טעימה קטנה

יום צמצום בזבוז המזון
מיקום: כל הארץ

23:00 08:00  סיום: 12/03/2020 התחלה: 12/03/2020

מטרת יום זה להעלות את המודעות לסוגיית בזבוז המזון ולעודד עשייה שתביא לצמצום בזבוז המזון לכל אורך
שרשרת האספקה: מהשדה, דרך מפעלי הייצור, ההובלה, רשתות המזון, נקודות ההפצה וההסעדה ואצלנו בבית!

ללוח האירועים הסביבתי המלא

קולות קוראים

לקולות קוראים נוספים

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://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnKBG7nwmJEAF3gZeXsV5jfczXcuu7ftUHrddGbtV8Yhq1Tw/viewform
https://www.sviva.net/organization/האביטוס-הגן-הבוטני/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnKBG7nwmJEAF3gZeXsV5jfczXcuu7ftUHrddGbtV8Yhq1Tw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnKBG7nwmJEAF3gZeXsV5jfczXcuu7ftUHrddGbtV8Yhq1Tw/viewform
https://www.sviva.net/קול-קורא-למינוי-משקיפ-ה-בצוות-ההיגוי-לג/
https://www.sviva.net/קול-קורא-למינוי-משקיפ-ה-בצוות-ההיגוי-לג/
https://www.sviva.net/קול-קורא-למינוי-משקיפ-ה-בצוות-ההיגוי-לג/
https://www.sviva.net/קול-קורא-למינוי-משקיפ-ה-בצוות-ההיגוי-ל-2/
https://www.health.gov.il/LegislationLibrary/Briut47.pdf
https://www.sviva.net/קול-קורא-למינוי-משקיפ-ה-בצוות-ההיגוי-ל-2/
https://www.sviva.net/genre/קול-קורא/
https://lp.vp4.me/8d7n


לקריאה

סביב הגלובוס  גיליון פברואר
סקירה עולמית של המשרד להגנת הסביבה. בגיליון זה  סקירה ממוקדת על גיבורי הסביבה
של האו"ם, התמקדותה של קרן המטבע העולמית במשבר האקלים, להקת קולדפליי דוחה

סיבוב הופעות כדי לצמצם את הפגיעה הסביבתית, ועוד. שווה קריאה!

לקריאה

מנהיגות אקלימית  כל אחד יכול
בגלל טיבו, משבר האקלים מאפשר לכולנו לאמץ עמדת מנהיגות. כולנו יכולים להיות

מנהיגים, כולנו יכולים להיות סוכני שינוי, כולנו יכולים להשפיע על עתידנו ועתיד
מאת: גדעון בכר, שגריר ושליח מיוחד לשינוי אקלים ילדינו ונכדינו. מאמר

ולקיימות במשרד החוץ.

לקריאה

במבוק במקום בטון
תעשיית המלט העולמית מייצרת כ4 מיליארד טון בשנה ופולטת יותר פחמן דו
חמצני מאשר הודו כולה. במקביל, שימוש בעץ בכלל ובבמבוק בפרט כחומר
בנייה הולך ומתרחב. האם באמת מדובר בחלופה מוצלחת מבחינה סביבתית

וכלכלית לבטון?

קראו עוד

שומרים על חורשת דרזנר ומערות אפקה
שומרים על חורשת דרזנר ומערות אפקה, היא קבוצת תושבים
אשר מרכזת את המאמץ הקהילתי המשותף בשמירה על אתר

הטבע העירוני הכה ייחודי הממוקם מצפון לשכונת רמת אביב גימל,
הידוע כ"חורשת דרזנר". קבוצה זו עוסקת באתר הטבע הממוקם
בתחום השיפוט של תל אביביפו בלבד עם ממשק לאתר מערות

אפקה.

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

לכתוב לנו.

בשנה האחרונה התכנסו כדי ליצור מערכת דיגיטלית
שמנגישה את שיתוף הציבור בוועדות תכנון, בקלות רבה

ובאמצעות המחשב או הטלפון הנייד. לאחר עבודה מאומצת
של חודשים רבים, שמחות ושמחים להציג לכם את "ועדה

פתוחה"  הדלת שלכם למעורבות בוועדות התכנון.

צפו עכשיו

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

תכנון  שאלה של איזון
מיקום: שדרות

13:00 09:00  סיום: 06/03/2020 התחלה: 05/03/2020

האירוע המרכזי של עולם התכנון בישראל  הכנס השנתי של איגוד
המתכננים!

השנה נערך הכנס בדגש על איזונים בתכנון ותפקידו של המתכנן כמי
שאמון על יצירתם ושמירתם. בין המרחב העירוני למרחב הכפרי, בין צרכי

הביטחון בעוטף עזה לבין צרכי הפיתוח במקום, בין בנייה למגורים לבין
בנייה לשימושים אחרים, איזון בפיתוח מסחר, בקביעת שטחים לתעסוקה,

איזון בין צרכיהן של קהילות שונות במרחב ועוד.

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

CLIMATE STRESS AND REGIONAL RISKS:
THE JORDAN RIVER BASIN

מיקום: תאטרון יפו
14:00 08:00  סיום: 05/03/2020 התחלה: 05/03/2020

The Arava Institute and the Oxford Martin School, Oxford
University, are pleased to invite you to a conference in memory
of Dr. Noam Segal on "Climate stress and regional risks: the
 ."Jordan River Basin

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

בזכות הדרך – יום עיון על תחבורה ומרחב ציבורי
מיקום: מכללת דעת, תל אביב

15:00 10:00  סיום: 09/03/2020 התחלה: 09/03/2020

יום העיון יעסוק בחשיפת הרשויות לחזון משרד התחבורה ומינהל התכנון,
הכרות עם פרויקטים, תהליכים ודילמות בתחום ומתן כלים אופרטיביים

ראשונים לעבודת הרשויות המקומיות. 
בין הנושאים ביום העיון : תכנון מבוסס תחבורה בת קיימא ומרחב ציבורי,
עקרונות לתכנון מוטה תחבורה ותנועה מקיימת, כיצד יוצרים פלייסמייקינג

ועוד.

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

לפרטים נוספים

המחזור השלישי של מאיץ היזמות לקיימות עירונית
יוצא לדרך

מאיץ יזמות לקיימות עירונית מבית ההאביטוס, מורכב ממפגש קבוצתי פעם בשבוע
ומתכנית ליווי אישית. במסגרת הקבוצתית ייפגשו היזמים להרצאות ולסדנאות מדי

שבוע. במסגרת האישית יקבל כל יזם ליווי פרטני למיזם שלו, ייעוץ ותמיכה מקצועית
של הצוות ועבודה עם רשת מנטורים ואנשי מקצוע. הגשת מועמדות עד ל

08/03/2020

לפרטים נוספים

קול קורא למינוי משקיפ/ה בצוות ההיגוי
לגיבוש מדיניות ארוכת טווח לים המלח

המשרד להגנת הסביבה התבקש להוביל צוות בין משרדי לגיבוש מדיניות
ארוכת טווח לאגן הצפוני של ים המלח, הכוללת דיון בסוגיות פיתוח ושימור

המרחב, לרבות שאלת גובה המפלס.
לשם כך, ארגון חיים וסביבה התבקש למנות משקיפ/ה מטעם ארגוני

הסביבה בפגישות צוות ההיגוי אשר יתחילו במהלך חודש מרץ
2020. מועד אחרון להגשת מועמדות  1.3.2020.

לפרטים נוספים

קול קורא למינוי נציג/ת ארגוני הסביבה בוועדה המייעצת לאיכות מי
השתייה

בהתאם לתקנות בריאות העם, ארגון חיים וסביבה התבקש ע"י מנכ"ל משרד הבריאות להגיש רשימת מועמדים
ראויים לשמש כנציג/ת ארגוני הסביבה בוועדה זו. בין תפקידי הוועדה לעקוב אחר המלצות ותקנים של גופים

בינלאומיים ומדינות בנוגע לאיכות מי שתייה, מעקב אחר מחקרים ופרסומים, ניתוח תוצאות בדיקות הנעשות לפי
התקנות ועוד. מועד אחרון להגשת מועמדות  19.3.2020.

רשימה ירוקה מאוד

ניוזלטר  מרץ 2020

" חזון הוא הנהר הזורם. תוכניות הן מקלות שננעצו בקרקעית הנהר כדי לעצור את הזרימה. אני אומר
שלא אנשים בעלי תוכניות יצילו את העולם אם העולם יינצל, הרי שזה יקרה כי לאנשים החיים בו יהיה

חזון חדש."

"סיפורו של B" / דניאל קווין

אי אפשר לפתוח את הרשימה הזו ללא התייחסות לבחירות ה3 שיש לנו בשנה האחרונה ועם תקווה שסוף כל
סוף תהיה ממשלה מתפקדת בישראל שתוכל להתעסק בדברים החשובים באמת, כגון לקדם את תכנית 100

הימים שאדם טבע ודין השיקו לאחרונה לכבוד הממשלה שתקום.

ועכשיו, אחרי שהתייחסנו לזה ועודדנו את כולכם לצאת ולהצביע אפשר לברך על שתי החלטות חשובות שהיו
בהליכי תכנון של פרויקט בחודש האחרון. הראשונה היא הרצון של משרד הבריאות לקיים תסקירי בריאות

שעלולים להשפיע על בריאות הציבור (כגון שדה בריר) והשנייה היא של משרד האנרגיה והמשרד להגנת הסביבה
להפסיק להעניק רישיונות חדשים לחיפוש והפקה של פצלי שמן. החלטה מבורכת שכולנו מקווים כי תוביל

להחלטות אמיצות נוספות שהממשלה צריכה לקבל בתחום האנרגיה והשמירה על הסביבה. 

ובכדי לדחוף את הממשלה שתבחר (בתקווה) בשבוע הקרוב לעבר אותן החלטות אמיצות  כולנו מגיעים ומגיעות
למצעד האקלים 2020 שיתקיים ב27/3 בכיכר רבין, ת"א! 

ועד אז, אנחנו קוראים לכולם לעזור למצעד הזה לגדול ולהיות מפגן הכוח הסביבתי הגדול ביותר שנראה בישראל
עד כה  לחצו כאן

נתראה במצעד...

צוות חיים וסביבה

לחצו כאן  כל מה שצריך לדעת על מצעד האקלים 2020

חומר למחשבה

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

לאינדקס הארגונים המלא

"ועדה פתוחה"  אפליקצית שיתוף הציבור בועדות תכנון, עלתה לאוויר!

כניסה לועדה פתוחה

אירועים קרובים  טעימה קטנה

יום צמצום בזבוז המזון
מיקום: כל הארץ

23:00 08:00  סיום: 12/03/2020 התחלה: 12/03/2020

מטרת יום זה להעלות את המודעות לסוגיית בזבוז המזון ולעודד עשייה שתביא לצמצום בזבוז המזון לכל אורך
שרשרת האספקה: מהשדה, דרך מפעלי הייצור, ההובלה, רשתות המזון, נקודות ההפצה וההסעדה ואצלנו בבית!

ללוח האירועים הסביבתי המלא

קולות קוראים

לקולות קוראים נוספים

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

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

הרשמה לקבלת ניוזלטר "חיים וסביבה"

       

להתראות בחודש הבא...

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

