
לפרטים נוספים

שימו לב!!! מחטף מסוכן ביותר נגד בריאות הציבור
והגנת הסביבה!

ארגוני הסביבה מתאחדים כנגד יוזמת משרד האוצר להביא לאישור הממשלה
במסגרת חוק ההסדרים שורת סעיפים בלתי סבירים לחלוטין, המסכנים את בריאות

הציבור והסביבה בישראל. סעיפים המחלישים את יכולתו של המשרד להגנת הסביבה
לבצע את תפקידו כרגולטור ושומר סף. 

הצטרפו לקמפיין המיילים אשר החל בימים האחרונים כנגד מחטף מסוכן זה.
ניתן להקשיב למסיבת העיתונאים שהתקיימה בתחילת החודש בנושא זה  לחצו כאן

לקריאה

כיצד נכנסו החברות המזהמות ביותר בישראל לדירוג
"מעלה" היוקרתי?

עמותת "מעלה" מדרגת בכל שנה את החברות הגדולות בישראל לטובת המעוניינים
להשקיע בחברות בעלות ערך "חברתיסביבתי". בין החברות שקיבלו את הציונים

הגבוהים בדירוג: כי"ל, בז"ן, חברת החשמל, או בקיצור – החברות המזהמות בישראל.
איך זה קרה? תחקיר של "שקוף  גוף התקשורת של הציבור"

זיהום נחל אשלים (צילום: רועי
טלבי) *התאריך בתמונה – טעות.

לקריאה

הפחתה במקור כדרך
חיים בקניה

קניה? חור כלשהוא במזרח אפריקה?
מעניין לראות איך חור כזה מתנהל

בצורה הרבה יותר מקיימת, גם כאורח
חיים וגם בעידוד ממשלתי. לחיות בקניה

ולהרגיש איך החיים היו פעם, לפני
שהצרכנות השתלטה עלינו… 

כתבה של אילנה ארז באתר "בידיים"

לקריאה

כמו שהטבע מראה לנו
כיצד נוכל להתכונן למצבים של שינויים

חמורים? 
מה הוא המקום שיכין אותנו להתמודדת
עם אתגרי המחלות ושינויי האקלים? 
מאמר מאת לירון ישראלי במגזין אדם

עולם

לקריאה

קורונה, מרטין לותר
והאצת שינוי חברתי

מה בין וירוסים, סמארטפונים,
התפשטות הנצרות הפרוטסטנטית

ומשבר האקלים? מחשבות על 'נקודות
מפנה חברתיות' ומה שניתן ללמוד מהן

על מעבר לעתיד ללא פחמן. 
כתבה מאת מאירה הנסן באתר "מרכז

השל"

להצטרפות

מצטרפים למרד בהכחדה ישראל
תנועת המרד בהכחדה קוראת למורדים חדשים ולבוא ולהצטרף

לפעילות! 
הפנייה מיועדת לא.נשים שרוצים להיות בתקופה הדרמטית הזו

באקטיביזם יצירתי, לאתגר את המערכת, להתחבר לאנשים ונשים
מרקעים שונים, ובעיקר, להיות ולהרגיש הכל ביחד  את הנורא ואת

הנפלא. 
מדבר אליכן? מעולה!

לקמפיין

לעצור את הציד בישראל
אנימלס, החברה להגנת הטבע ותנו לחיות לחיות בשיתוף פעולה ייחודי, מובילים מאבק

לשינוי החוק להגנת חיות הבר ולהגברת האכיפה, שמטרתו לעצור את הציד
הספורטיבי ולציד הבלתי חוקי בישראל. 

מוזמנים ומוזמנות להצטרף ולתמוך בקמפיין!

להצטרפות

שיתוף ציבור משרד האנרגיה בעניין פאנלים סולאריים
בבתים פרטיים

משרד האנרגיה מזמין לתהליך שיתוף ציבור שמטרתו להכיר את החוויות בקרב הציבור
בכל הנוגע להקמה של פאנלים סולאריים על גגות בתים פרטיים. 

המשרד מתכנן לייצר קבוצות מיקוד (של אזרחים שהקימו מערכות וכאלו שלא הקימו) –
בכדי לשמוע את דעתכם בנושא. מי שמוכן להשתתף בקבוצה כזו, מוזמן למלא את פרטיו

בלינק המצורף 

שומרי טבע בבאר שבע
קבוצת פעילים מתנדבים תושבי באר שבע, שהתקבצו יחדיו על מנת לפעול לקידום

פרויקטים נבחרים בתחום 
שימור הטבע העירוני בבאר שבע. פעילותנו מתבצעת בשת"פ עם קהילת באר שבע של

החברה להגנת הטבע ועם 
עיריית באר שבע. הקבוצה הצטרפה באסיפה הכללית האחרונה לרשימת הארגונים

החברים בחיים וסביבה. 

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

צפה עכשיו

לפרטים נוספים

פלטפורמה עירוניתאזורית לקידום אנרגיה
מתחדשת כמנוף לפיתוח אזורי מקיים

החברה לאנרגיה מתחדשת אילתאילות הינה חברה לתועלת הציבור אשר
הוקמה בשל עניין משותף בפיתוח ברקיימא מקומי, כתגובה להתחממות

הגלובלית ובעקבות זיהוי הצורך בשימוש במשאבים מקומיים. 
דורית בנט, מנכ"לית אילת אילות, תספר לנו על משמעות תהליך קידום אנרגיה

מתחדשת, על האתגרים שבדרך ועוד...

המפגש יתקיים ביום שלישי, ה4/8, בשעה 18:00 באמצעות אפליקצית
Zoom. לאחר ההרצאה פתיחת הדיון לשאלות ותשובות. יש להירשם מראש.

מי מפחד לדבר על ילודה: מדיניות ליציבות
דמוגרפית בראי הפסיכולוגיה החיובית

המפגש החודשי של פורום צפוף (חברים חדשים בחיים וסביבה) 
האם בנושא רגיש כמו דיון על הקשר שבין מספר הילדים שלנו לבין
העתיד של כולנו  ניתן ליצור שינוי מגמה דרך מדיניות "דמוגרפיה

חיובית"? הרצאה מקוונת עם ד"ר דורית קרת.

Zoom יום שלישי ה 7.8 בשעה 17:00 באמצעות אפליקצית

לפרטים
נוספים

מה הטעם? הכנס הרביעי לחינוך, זכויות
בעלי חיים ותזונה בת קיימא

כנס מיוחד בנושא חינוך לתזונה מקיימת. הכנס חינמי והוא יתקיים
אונליין, כולל הרצאות, מעגלי שיח ורעיונות פרקטיים ליישום בבית

הספר. בארגון של עמותת אנימלס ומגמה ירוקה.
Zoom באמצעות אפליקצית יום חמישי ה6/8, 9:0013:00

לפרטים
נוספים

לפרטים נוספים

מפגש ראשי רשויות  חסמים ברשויות המקומיות בנושא פסולת
מפגש ראשי רשויות מהגליל עם חה"כ מיקי חיימוביץ, יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה בו ידברו על

חסמים ברשויות המקומיות בנושא פסולת ואפשרויות שת"פ בין אזוריים.

בדף הפייסבוק של עמותת אזרחים למען המפגש יתקיים ביום חמישי, ה6/8, בשעה 12:00
הסביבה.

לפרטים נוספים

מיצוי תקציבי איכות סביבה וקיימות
רשות מקומית אשר מנצלת את התקציבים הללו ומקדמת פרוייקטים בתחומה מרוויחה איכות חיים

לתושביה, שומרת על הסביבה וחוסכת כסף ומשאבים. מוזמנים להצטרף לקורס מיצוי תקציבי! 
קורס משותף למרכז השל עם מרכז השלטון המקומי בישראל המתחיל ב 9.9.2020

רשימה ירוקה מאוד  קיץ עם סימני שאלה

ניוזלטר  אוגוסט 2020

"לפעמים הוא מרגיש שמוכרחה להיות גם דרך אחרת – אילו רק היה יכול להפסיק לרגע לחטוף חבטות בראש
ולחשוב עליה. ואז הוא מרגיש שאולי אין דרך אחרת."

 פו הדב  

חודש יולי היה רווי בהצהרות! 
חלקן מעוררות תקווה לשינויים משמעותיים וחלקן יוצרות חרדה אמיתית. 

קשה להבין לאן הדברים יתפתחו ומה יקרה בפועל. אנחנו מרגישים שכארגוני סביבה וכפעילים מסורים, אנחנו חייבים להיות
על המשמר כל הזמן ולהסתכל על הכיוונים הרבים מהם יכולים להתפתח איומים והזדמנויות חדשות. זו תקופה מאתגרת אשר
דורשת מאיתנו, כתנועה סביבתית, כוחות שלא ידענו שנמצאים בתוכנו. זו תקופה שמוציאה מאיתנו את המיטב ולשמחתנו גם

מאחדת ומטיבה אותנו כתנועה. 

שהוגשו ע"י אחד הדברים החיוביים שאכן התרחשו בחודש האחרון הן התקנות חדשות של דירוג אנרגטי לבתים חדשים
משרד האנרגיה ואושרו בוועדת הכלכלה של הכנסת. 

דבר אחר שהתרחש שמזכיר לנו שקבוצת תושבים יכולה להשפיע ולשנות מציאות זו ההצלחה של תושבי מ.א. ברנר במאבק
כנגד הקמת מפעל עם חומרים מסוכנים בסמוך לאזורי מגורים.

שחתמו עליו ראשי ערים מוסלמים ודרוזים, אנשי לכבוד עיד אל אדחא (חג הקורבן)  מכתב לציבור הרחב מאת עמותת נקי
דת בכירים, אנשי אקדמיה, ציבור  גברים ונשים. 

וברכות חג שמח!

צוות חיים וסביבה

מתבשל עכשיו  בוער אחר כך!

חומר למחשבה

עושים מעשה!

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

לאינדקס הארגונים המלא

פעילות אינטרנטית בימי הקורונה

ללוח האירועים 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"

            

ימים טובים לכולנו...

https://www.gov.il/he/departments/news/press_230620
https://rehovot.news/התושבים-ניצחו-המשרד-להגנת-הסביבה-התיי/
https://www.facebook.com/forumnaki/photos/pcb.4183731345002262/4183690171673046/?type=3&theater
https://www.drove.com/campaign/5f06d0e6d284dc0001b3a401?fbclid=IwAR299bD4rNJ8yZ9iAZVyTGaFFwhgxq8om9Je11gim-B8M6g-axG6O9ttSeI
https://www.facebook.com/watch/?v=273664547033848
https://www.drove.com/campaign/5f06d0e6d284dc0001b3a401?fbclid=IwAR299bD4rNJ8yZ9iAZVyTGaFFwhgxq8om9Je11gim-B8M6g-axG6O9ttSeI
https://www.drove.com/campaign/5f06d0e6d284dc0001b3a401?fbclid=IwAR299bD4rNJ8yZ9iAZVyTGaFFwhgxq8om9Je11gim-B8M6g-axG6O9ttSeI
https://shkifut.info/2019/09/maala/
https://shkifut.info/2019/09/maala/
https://shkifut.info/2019/09/maala/


לפרטים נוספים

שימו לב!!! מחטף מסוכן ביותר נגד בריאות הציבור
והגנת הסביבה!

ארגוני הסביבה מתאחדים כנגד יוזמת משרד האוצר להביא לאישור הממשלה
במסגרת חוק ההסדרים שורת סעיפים בלתי סבירים לחלוטין, המסכנים את בריאות

הציבור והסביבה בישראל. סעיפים המחלישים את יכולתו של המשרד להגנת הסביבה
לבצע את תפקידו כרגולטור ושומר סף. 

הצטרפו לקמפיין המיילים אשר החל בימים האחרונים כנגד מחטף מסוכן זה.
ניתן להקשיב למסיבת העיתונאים שהתקיימה בתחילת החודש בנושא זה  לחצו כאן

לקריאה

כיצד נכנסו החברות המזהמות ביותר בישראל לדירוג
"מעלה" היוקרתי?

עמותת "מעלה" מדרגת בכל שנה את החברות הגדולות בישראל לטובת המעוניינים
להשקיע בחברות בעלות ערך "חברתיסביבתי". בין החברות שקיבלו את הציונים

הגבוהים בדירוג: כי"ל, בז"ן, חברת החשמל, או בקיצור – החברות המזהמות בישראל.
איך זה קרה? תחקיר של "שקוף  גוף התקשורת של הציבור"

זיהום נחל אשלים (צילום: רועי
טלבי) *התאריך בתמונה – טעות.

לקריאה

הפחתה במקור כדרך
חיים בקניה

קניה? חור כלשהוא במזרח אפריקה?
מעניין לראות איך חור כזה מתנהל

בצורה הרבה יותר מקיימת, גם כאורח
חיים וגם בעידוד ממשלתי. לחיות בקניה

ולהרגיש איך החיים היו פעם, לפני
שהצרכנות השתלטה עלינו… 

כתבה של אילנה ארז באתר "בידיים"

לקריאה

כמו שהטבע מראה לנו
כיצד נוכל להתכונן למצבים של שינויים

חמורים? 
מה הוא המקום שיכין אותנו להתמודדת
עם אתגרי המחלות ושינויי האקלים? 
מאמר מאת לירון ישראלי במגזין אדם

עולם

לקריאה

קורונה, מרטין לותר
והאצת שינוי חברתי

מה בין וירוסים, סמארטפונים,
התפשטות הנצרות הפרוטסטנטית

ומשבר האקלים? מחשבות על 'נקודות
מפנה חברתיות' ומה שניתן ללמוד מהן

על מעבר לעתיד ללא פחמן. 
כתבה מאת מאירה הנסן באתר "מרכז

השל"

להצטרפות

מצטרפים למרד בהכחדה ישראל
תנועת המרד בהכחדה קוראת למורדים חדשים ולבוא ולהצטרף

לפעילות! 
הפנייה מיועדת לא.נשים שרוצים להיות בתקופה הדרמטית הזו

באקטיביזם יצירתי, לאתגר את המערכת, להתחבר לאנשים ונשים
מרקעים שונים, ובעיקר, להיות ולהרגיש הכל ביחד  את הנורא ואת

הנפלא. 
מדבר אליכן? מעולה!

לקמפיין

לעצור את הציד בישראל
אנימלס, החברה להגנת הטבע ותנו לחיות לחיות בשיתוף פעולה ייחודי, מובילים מאבק

לשינוי החוק להגנת חיות הבר ולהגברת האכיפה, שמטרתו לעצור את הציד
הספורטיבי ולציד הבלתי חוקי בישראל. 

מוזמנים ומוזמנות להצטרף ולתמוך בקמפיין!

להצטרפות

שיתוף ציבור משרד האנרגיה בעניין פאנלים סולאריים
בבתים פרטיים

משרד האנרגיה מזמין לתהליך שיתוף ציבור שמטרתו להכיר את החוויות בקרב הציבור
בכל הנוגע להקמה של פאנלים סולאריים על גגות בתים פרטיים. 

המשרד מתכנן לייצר קבוצות מיקוד (של אזרחים שהקימו מערכות וכאלו שלא הקימו) –
בכדי לשמוע את דעתכם בנושא. מי שמוכן להשתתף בקבוצה כזו, מוזמן למלא את פרטיו

בלינק המצורף 

שומרי טבע בבאר שבע
קבוצת פעילים מתנדבים תושבי באר שבע, שהתקבצו יחדיו על מנת לפעול לקידום

פרויקטים נבחרים בתחום 
שימור הטבע העירוני בבאר שבע. פעילותנו מתבצעת בשת"פ עם קהילת באר שבע של

החברה להגנת הטבע ועם 
עיריית באר שבע. הקבוצה הצטרפה באסיפה הכללית האחרונה לרשימת הארגונים

החברים בחיים וסביבה. 

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

צפה עכשיו

לפרטים נוספים

פלטפורמה עירוניתאזורית לקידום אנרגיה
מתחדשת כמנוף לפיתוח אזורי מקיים

החברה לאנרגיה מתחדשת אילתאילות הינה חברה לתועלת הציבור אשר
הוקמה בשל עניין משותף בפיתוח ברקיימא מקומי, כתגובה להתחממות

הגלובלית ובעקבות זיהוי הצורך בשימוש במשאבים מקומיים. 
דורית בנט, מנכ"לית אילת אילות, תספר לנו על משמעות תהליך קידום אנרגיה

מתחדשת, על האתגרים שבדרך ועוד...

המפגש יתקיים ביום שלישי, ה4/8, בשעה 18:00 באמצעות אפליקצית
Zoom. לאחר ההרצאה פתיחת הדיון לשאלות ותשובות. יש להירשם מראש.

מי מפחד לדבר על ילודה: מדיניות ליציבות
דמוגרפית בראי הפסיכולוגיה החיובית

המפגש החודשי של פורום צפוף (חברים חדשים בחיים וסביבה) 
האם בנושא רגיש כמו דיון על הקשר שבין מספר הילדים שלנו לבין
העתיד של כולנו  ניתן ליצור שינוי מגמה דרך מדיניות "דמוגרפיה

חיובית"? הרצאה מקוונת עם ד"ר דורית קרת.

Zoom יום שלישי ה 7.8 בשעה 17:00 באמצעות אפליקצית

לפרטים
נוספים

מה הטעם? הכנס הרביעי לחינוך, זכויות
בעלי חיים ותזונה בת קיימא

כנס מיוחד בנושא חינוך לתזונה מקיימת. הכנס חינמי והוא יתקיים
אונליין, כולל הרצאות, מעגלי שיח ורעיונות פרקטיים ליישום בבית

הספר. בארגון של עמותת אנימלס ומגמה ירוקה.
Zoom באמצעות אפליקצית יום חמישי ה6/8, 9:0013:00

לפרטים
נוספים

לפרטים נוספים

מפגש ראשי רשויות  חסמים ברשויות המקומיות בנושא פסולת
מפגש ראשי רשויות מהגליל עם חה"כ מיקי חיימוביץ, יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה בו ידברו על

חסמים ברשויות המקומיות בנושא פסולת ואפשרויות שת"פ בין אזוריים.

בדף הפייסבוק של עמותת אזרחים למען המפגש יתקיים ביום חמישי, ה6/8, בשעה 12:00
הסביבה.

לפרטים נוספים

מיצוי תקציבי איכות סביבה וקיימות
רשות מקומית אשר מנצלת את התקציבים הללו ומקדמת פרוייקטים בתחומה מרוויחה איכות חיים

לתושביה, שומרת על הסביבה וחוסכת כסף ומשאבים. מוזמנים להצטרף לקורס מיצוי תקציבי! 
קורס משותף למרכז השל עם מרכז השלטון המקומי בישראל המתחיל ב 9.9.2020

רשימה ירוקה מאוד  קיץ עם סימני שאלה

ניוזלטר  אוגוסט 2020

"לפעמים הוא מרגיש שמוכרחה להיות גם דרך אחרת – אילו רק היה יכול להפסיק לרגע לחטוף חבטות בראש
ולחשוב עליה. ואז הוא מרגיש שאולי אין דרך אחרת."

 פו הדב  

חודש יולי היה רווי בהצהרות! 
חלקן מעוררות תקווה לשינויים משמעותיים וחלקן יוצרות חרדה אמיתית. 

קשה להבין לאן הדברים יתפתחו ומה יקרה בפועל. אנחנו מרגישים שכארגוני סביבה וכפעילים מסורים, אנחנו חייבים להיות
על המשמר כל הזמן ולהסתכל על הכיוונים הרבים מהם יכולים להתפתח איומים והזדמנויות חדשות. זו תקופה מאתגרת אשר
דורשת מאיתנו, כתנועה סביבתית, כוחות שלא ידענו שנמצאים בתוכנו. זו תקופה שמוציאה מאיתנו את המיטב ולשמחתנו גם

מאחדת ומטיבה אותנו כתנועה. 

שהוגשו ע"י אחד הדברים החיוביים שאכן התרחשו בחודש האחרון הן התקנות חדשות של דירוג אנרגטי לבתים חדשים
משרד האנרגיה ואושרו בוועדת הכלכלה של הכנסת. 

דבר אחר שהתרחש שמזכיר לנו שקבוצת תושבים יכולה להשפיע ולשנות מציאות זו ההצלחה של תושבי מ.א. ברנר במאבק
כנגד הקמת מפעל עם חומרים מסוכנים בסמוך לאזורי מגורים.

שחתמו עליו ראשי ערים מוסלמים ודרוזים, אנשי לכבוד עיד אל אדחא (חג הקורבן)  מכתב לציבור הרחב מאת עמותת נקי
דת בכירים, אנשי אקדמיה, ציבור  גברים ונשים. 

וברכות חג שמח!

צוות חיים וסביבה

מתבשל עכשיו  בוער אחר כך!

חומר למחשבה

עושים מעשה!

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

לאינדקס הארגונים המלא

פעילות אינטרנטית בימי הקורונה

ללוח האירועים 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"

            

ימים טובים לכולנו...

https://www.bayadaim.org.il/2020/05/הפחתה-במקור-כדרך-חיים-בקניה/
https://www.bayadaim.org.il/2020/05/הפחתה-במקור-כדרך-חיים-בקניה/
https://www.bayadaim.org.il/2020/05/הפחתה-במקור-כדרך-חיים-בקניה/
https://drive.google.com/file/d/1Qh3e6e2Dh0h4bdcXwi88UJ4qK3rIDteF/view
https://drive.google.com/file/d/1Qh3e6e2Dh0h4bdcXwi88UJ4qK3rIDteF/view
https://drive.google.com/file/d/1Qh3e6e2Dh0h4bdcXwi88UJ4qK3rIDteF/view
https://www.heschel.org.il/heschel-media-story-258012
https://www.heschel.org.il/heschel-media-story-258012
https://www.heschel.org.il/heschel-media-story-258012
https://www.vaada.me/
https://t.me/joinchat/AAAAAEf9iMmHzkyO29ZgyA
https://t.me/joinchat/AAAAAEf9iMmHzkyO29ZgyA
https://t.me/joinchat/AAAAAEf9iMmHzkyO29ZgyA
https://my.israelgives.org/he/campaign/stophunting?_atscid=1_5513_147914612_14191968_0_Tzedjzewz3dwp8dwcda&fbclid=IwAR3Xs4VU5D1Uf7usDe43WGRtmRb6JygfiUkQ-rTeuYYkk1ZpLxSD7wZYy4g
https://my.israelgives.org/he/campaign/stophunting?_atscid=1_5513_147914612_14191968_0_Tzedjzewz3dwp8dwcda&fbclid=IwAR3Xs4VU5D1Uf7usDe43WGRtmRb6JygfiUkQ-rTeuYYkk1ZpLxSD7wZYy4g
https://my.israelgives.org/he/campaign/stophunting?_atscid=1_5513_147914612_14191968_0_Tzedjzewz3dwp8dwcda&fbclid=IwAR3Xs4VU5D1Uf7usDe43WGRtmRb6JygfiUkQ-rTeuYYkk1ZpLxSD7wZYy4g
https://www.panel4all.co.il/survey_runtime/preview_survey.php?survey=d698b6ba0711e25eb302039b07dc340d
https://www.panel4all.co.il/survey_runtime/preview_survey.php?survey=d698b6ba0711e25eb302039b07dc340d


לפרטים נוספים

שימו לב!!! מחטף מסוכן ביותר נגד בריאות הציבור
והגנת הסביבה!

ארגוני הסביבה מתאחדים כנגד יוזמת משרד האוצר להביא לאישור הממשלה
במסגרת חוק ההסדרים שורת סעיפים בלתי סבירים לחלוטין, המסכנים את בריאות

הציבור והסביבה בישראל. סעיפים המחלישים את יכולתו של המשרד להגנת הסביבה
לבצע את תפקידו כרגולטור ושומר סף. 

הצטרפו לקמפיין המיילים אשר החל בימים האחרונים כנגד מחטף מסוכן זה.
ניתן להקשיב למסיבת העיתונאים שהתקיימה בתחילת החודש בנושא זה  לחצו כאן

לקריאה

כיצד נכנסו החברות המזהמות ביותר בישראל לדירוג
"מעלה" היוקרתי?

עמותת "מעלה" מדרגת בכל שנה את החברות הגדולות בישראל לטובת המעוניינים
להשקיע בחברות בעלות ערך "חברתיסביבתי". בין החברות שקיבלו את הציונים

הגבוהים בדירוג: כי"ל, בז"ן, חברת החשמל, או בקיצור – החברות המזהמות בישראל.
איך זה קרה? תחקיר של "שקוף  גוף התקשורת של הציבור"

זיהום נחל אשלים (צילום: רועי
טלבי) *התאריך בתמונה – טעות.

לקריאה

הפחתה במקור כדרך
חיים בקניה

קניה? חור כלשהוא במזרח אפריקה?
מעניין לראות איך חור כזה מתנהל

בצורה הרבה יותר מקיימת, גם כאורח
חיים וגם בעידוד ממשלתי. לחיות בקניה

ולהרגיש איך החיים היו פעם, לפני
שהצרכנות השתלטה עלינו… 

כתבה של אילנה ארז באתר "בידיים"

לקריאה

כמו שהטבע מראה לנו
כיצד נוכל להתכונן למצבים של שינויים

חמורים? 
מה הוא המקום שיכין אותנו להתמודדת
עם אתגרי המחלות ושינויי האקלים? 
מאמר מאת לירון ישראלי במגזין אדם

עולם

לקריאה

קורונה, מרטין לותר
והאצת שינוי חברתי

מה בין וירוסים, סמארטפונים,
התפשטות הנצרות הפרוטסטנטית

ומשבר האקלים? מחשבות על 'נקודות
מפנה חברתיות' ומה שניתן ללמוד מהן

על מעבר לעתיד ללא פחמן. 
כתבה מאת מאירה הנסן באתר "מרכז

השל"

להצטרפות

מצטרפים למרד בהכחדה ישראל
תנועת המרד בהכחדה קוראת למורדים חדשים ולבוא ולהצטרף

לפעילות! 
הפנייה מיועדת לא.נשים שרוצים להיות בתקופה הדרמטית הזו

באקטיביזם יצירתי, לאתגר את המערכת, להתחבר לאנשים ונשים
מרקעים שונים, ובעיקר, להיות ולהרגיש הכל ביחד  את הנורא ואת

הנפלא. 
מדבר אליכן? מעולה!

לקמפיין

לעצור את הציד בישראל
אנימלס, החברה להגנת הטבע ותנו לחיות לחיות בשיתוף פעולה ייחודי, מובילים מאבק

לשינוי החוק להגנת חיות הבר ולהגברת האכיפה, שמטרתו לעצור את הציד
הספורטיבי ולציד הבלתי חוקי בישראל. 

מוזמנים ומוזמנות להצטרף ולתמוך בקמפיין!

להצטרפות

שיתוף ציבור משרד האנרגיה בעניין פאנלים סולאריים
בבתים פרטיים

משרד האנרגיה מזמין לתהליך שיתוף ציבור שמטרתו להכיר את החוויות בקרב הציבור
בכל הנוגע להקמה של פאנלים סולאריים על גגות בתים פרטיים. 

המשרד מתכנן לייצר קבוצות מיקוד (של אזרחים שהקימו מערכות וכאלו שלא הקימו) –
בכדי לשמוע את דעתכם בנושא. מי שמוכן להשתתף בקבוצה כזו, מוזמן למלא את פרטיו

בלינק המצורף 

שומרי טבע בבאר שבע
קבוצת פעילים מתנדבים תושבי באר שבע, שהתקבצו יחדיו על מנת לפעול לקידום

פרויקטים נבחרים בתחום 
שימור הטבע העירוני בבאר שבע. פעילותנו מתבצעת בשת"פ עם קהילת באר שבע של

החברה להגנת הטבע ועם 
עיריית באר שבע. הקבוצה הצטרפה באסיפה הכללית האחרונה לרשימת הארגונים

החברים בחיים וסביבה. 

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

צפה עכשיו

לפרטים נוספים

פלטפורמה עירוניתאזורית לקידום אנרגיה
מתחדשת כמנוף לפיתוח אזורי מקיים

החברה לאנרגיה מתחדשת אילתאילות הינה חברה לתועלת הציבור אשר
הוקמה בשל עניין משותף בפיתוח ברקיימא מקומי, כתגובה להתחממות

הגלובלית ובעקבות זיהוי הצורך בשימוש במשאבים מקומיים. 
דורית בנט, מנכ"לית אילת אילות, תספר לנו על משמעות תהליך קידום אנרגיה

מתחדשת, על האתגרים שבדרך ועוד...

המפגש יתקיים ביום שלישי, ה4/8, בשעה 18:00 באמצעות אפליקצית
Zoom. לאחר ההרצאה פתיחת הדיון לשאלות ותשובות. יש להירשם מראש.

מי מפחד לדבר על ילודה: מדיניות ליציבות
דמוגרפית בראי הפסיכולוגיה החיובית

המפגש החודשי של פורום צפוף (חברים חדשים בחיים וסביבה) 
האם בנושא רגיש כמו דיון על הקשר שבין מספר הילדים שלנו לבין
העתיד של כולנו  ניתן ליצור שינוי מגמה דרך מדיניות "דמוגרפיה

חיובית"? הרצאה מקוונת עם ד"ר דורית קרת.

Zoom יום שלישי ה 7.8 בשעה 17:00 באמצעות אפליקצית

לפרטים
נוספים

מה הטעם? הכנס הרביעי לחינוך, זכויות
בעלי חיים ותזונה בת קיימא

כנס מיוחד בנושא חינוך לתזונה מקיימת. הכנס חינמי והוא יתקיים
אונליין, כולל הרצאות, מעגלי שיח ורעיונות פרקטיים ליישום בבית

הספר. בארגון של עמותת אנימלס ומגמה ירוקה.
Zoom באמצעות אפליקצית יום חמישי ה6/8, 9:0013:00

לפרטים
נוספים

לפרטים נוספים

מפגש ראשי רשויות  חסמים ברשויות המקומיות בנושא פסולת
מפגש ראשי רשויות מהגליל עם חה"כ מיקי חיימוביץ, יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה בו ידברו על

חסמים ברשויות המקומיות בנושא פסולת ואפשרויות שת"פ בין אזוריים.

בדף הפייסבוק של עמותת אזרחים למען המפגש יתקיים ביום חמישי, ה6/8, בשעה 12:00
הסביבה.

לפרטים נוספים

מיצוי תקציבי איכות סביבה וקיימות
רשות מקומית אשר מנצלת את התקציבים הללו ומקדמת פרוייקטים בתחומה מרוויחה איכות חיים

לתושביה, שומרת על הסביבה וחוסכת כסף ומשאבים. מוזמנים להצטרף לקורס מיצוי תקציבי! 
קורס משותף למרכז השל עם מרכז השלטון המקומי בישראל המתחיל ב 9.9.2020

רשימה ירוקה מאוד  קיץ עם סימני שאלה

ניוזלטר  אוגוסט 2020

"לפעמים הוא מרגיש שמוכרחה להיות גם דרך אחרת – אילו רק היה יכול להפסיק לרגע לחטוף חבטות בראש
ולחשוב עליה. ואז הוא מרגיש שאולי אין דרך אחרת."

 פו הדב  

חודש יולי היה רווי בהצהרות! 
חלקן מעוררות תקווה לשינויים משמעותיים וחלקן יוצרות חרדה אמיתית. 

קשה להבין לאן הדברים יתפתחו ומה יקרה בפועל. אנחנו מרגישים שכארגוני סביבה וכפעילים מסורים, אנחנו חייבים להיות
על המשמר כל הזמן ולהסתכל על הכיוונים הרבים מהם יכולים להתפתח איומים והזדמנויות חדשות. זו תקופה מאתגרת אשר
דורשת מאיתנו, כתנועה סביבתית, כוחות שלא ידענו שנמצאים בתוכנו. זו תקופה שמוציאה מאיתנו את המיטב ולשמחתנו גם

מאחדת ומטיבה אותנו כתנועה. 

שהוגשו ע"י אחד הדברים החיוביים שאכן התרחשו בחודש האחרון הן התקנות חדשות של דירוג אנרגטי לבתים חדשים
משרד האנרגיה ואושרו בוועדת הכלכלה של הכנסת. 

דבר אחר שהתרחש שמזכיר לנו שקבוצת תושבים יכולה להשפיע ולשנות מציאות זו ההצלחה של תושבי מ.א. ברנר במאבק
כנגד הקמת מפעל עם חומרים מסוכנים בסמוך לאזורי מגורים.

שחתמו עליו ראשי ערים מוסלמים ודרוזים, אנשי לכבוד עיד אל אדחא (חג הקורבן)  מכתב לציבור הרחב מאת עמותת נקי
דת בכירים, אנשי אקדמיה, ציבור  גברים ונשים. 

וברכות חג שמח!

צוות חיים וסביבה

מתבשל עכשיו  בוער אחר כך!

חומר למחשבה

עושים מעשה!

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

לאינדקס הארגונים המלא

פעילות אינטרנטית בימי הקורונה

ללוח האירועים 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"

            

ימים טובים לכולנו...

https://www.panel4all.co.il/survey_runtime/preview_survey.php?survey=d698b6ba0711e25eb302039b07dc340d
https://www.panel4all.co.il/survey_runtime/preview_survey.php?survey=d698b6ba0711e25eb302039b07dc340d
https://www.panel4all.co.il/survey_runtime/preview_survey.php?survey=d698b6ba0711e25eb302039b07dc340d
https://youtu.be/BQJEzEq6AJY
https://www.facebook.com/shomrey.teva.beer.sheva/
https://youtu.be/BQJEzEq6AJY
https://www.sviva.net/organization/
https://ilgbc.org/course/פלטפורמה-עירונית-אזורית-לקידום-אנרגי/
https://ilgbc.org/course/פלטפורמה-עירונית-אזורית-לקידום-אנרגי/
https://ilgbc.org/course/פלטפורמה-עירונית-אזורית-לקידום-אנרגי/
http://population.org.il/מי-מפחד-לדבר-על-ילודה/
http://population.org.il/מי-מפחד-לדבר-על-ילודה/
http://population.org.il/מי-מפחד-לדבר-על-ילודה/
https://liveact.org/edu-conference-2020/
https://liveact.org/edu-conference-2020/
https://liveact.org/edu-conference-2020/


לפרטים נוספים

שימו לב!!! מחטף מסוכן ביותר נגד בריאות הציבור
והגנת הסביבה!

ארגוני הסביבה מתאחדים כנגד יוזמת משרד האוצר להביא לאישור הממשלה
במסגרת חוק ההסדרים שורת סעיפים בלתי סבירים לחלוטין, המסכנים את בריאות

הציבור והסביבה בישראל. סעיפים המחלישים את יכולתו של המשרד להגנת הסביבה
לבצע את תפקידו כרגולטור ושומר סף. 

הצטרפו לקמפיין המיילים אשר החל בימים האחרונים כנגד מחטף מסוכן זה.
ניתן להקשיב למסיבת העיתונאים שהתקיימה בתחילת החודש בנושא זה  לחצו כאן

לקריאה

כיצד נכנסו החברות המזהמות ביותר בישראל לדירוג
"מעלה" היוקרתי?

עמותת "מעלה" מדרגת בכל שנה את החברות הגדולות בישראל לטובת המעוניינים
להשקיע בחברות בעלות ערך "חברתיסביבתי". בין החברות שקיבלו את הציונים

הגבוהים בדירוג: כי"ל, בז"ן, חברת החשמל, או בקיצור – החברות המזהמות בישראל.
איך זה קרה? תחקיר של "שקוף  גוף התקשורת של הציבור"

זיהום נחל אשלים (צילום: רועי
טלבי) *התאריך בתמונה – טעות.

לקריאה

הפחתה במקור כדרך
חיים בקניה

קניה? חור כלשהוא במזרח אפריקה?
מעניין לראות איך חור כזה מתנהל

בצורה הרבה יותר מקיימת, גם כאורח
חיים וגם בעידוד ממשלתי. לחיות בקניה

ולהרגיש איך החיים היו פעם, לפני
שהצרכנות השתלטה עלינו… 

כתבה של אילנה ארז באתר "בידיים"

לקריאה

כמו שהטבע מראה לנו
כיצד נוכל להתכונן למצבים של שינויים

חמורים? 
מה הוא המקום שיכין אותנו להתמודדת
עם אתגרי המחלות ושינויי האקלים? 
מאמר מאת לירון ישראלי במגזין אדם

עולם

לקריאה

קורונה, מרטין לותר
והאצת שינוי חברתי

מה בין וירוסים, סמארטפונים,
התפשטות הנצרות הפרוטסטנטית

ומשבר האקלים? מחשבות על 'נקודות
מפנה חברתיות' ומה שניתן ללמוד מהן

על מעבר לעתיד ללא פחמן. 
כתבה מאת מאירה הנסן באתר "מרכז

השל"

להצטרפות

מצטרפים למרד בהכחדה ישראל
תנועת המרד בהכחדה קוראת למורדים חדשים ולבוא ולהצטרף

לפעילות! 
הפנייה מיועדת לא.נשים שרוצים להיות בתקופה הדרמטית הזו

באקטיביזם יצירתי, לאתגר את המערכת, להתחבר לאנשים ונשים
מרקעים שונים, ובעיקר, להיות ולהרגיש הכל ביחד  את הנורא ואת

הנפלא. 
מדבר אליכן? מעולה!

לקמפיין

לעצור את הציד בישראל
אנימלס, החברה להגנת הטבע ותנו לחיות לחיות בשיתוף פעולה ייחודי, מובילים מאבק

לשינוי החוק להגנת חיות הבר ולהגברת האכיפה, שמטרתו לעצור את הציד
הספורטיבי ולציד הבלתי חוקי בישראל. 

מוזמנים ומוזמנות להצטרף ולתמוך בקמפיין!

להצטרפות

שיתוף ציבור משרד האנרגיה בעניין פאנלים סולאריים
בבתים פרטיים

משרד האנרגיה מזמין לתהליך שיתוף ציבור שמטרתו להכיר את החוויות בקרב הציבור
בכל הנוגע להקמה של פאנלים סולאריים על גגות בתים פרטיים. 

המשרד מתכנן לייצר קבוצות מיקוד (של אזרחים שהקימו מערכות וכאלו שלא הקימו) –
בכדי לשמוע את דעתכם בנושא. מי שמוכן להשתתף בקבוצה כזו, מוזמן למלא את פרטיו

בלינק המצורף 

שומרי טבע בבאר שבע
קבוצת פעילים מתנדבים תושבי באר שבע, שהתקבצו יחדיו על מנת לפעול לקידום

פרויקטים נבחרים בתחום 
שימור הטבע העירוני בבאר שבע. פעילותנו מתבצעת בשת"פ עם קהילת באר שבע של

החברה להגנת הטבע ועם 
עיריית באר שבע. הקבוצה הצטרפה באסיפה הכללית האחרונה לרשימת הארגונים

החברים בחיים וסביבה. 

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

צפה עכשיו

לפרטים נוספים

פלטפורמה עירוניתאזורית לקידום אנרגיה
מתחדשת כמנוף לפיתוח אזורי מקיים

החברה לאנרגיה מתחדשת אילתאילות הינה חברה לתועלת הציבור אשר
הוקמה בשל עניין משותף בפיתוח ברקיימא מקומי, כתגובה להתחממות

הגלובלית ובעקבות זיהוי הצורך בשימוש במשאבים מקומיים. 
דורית בנט, מנכ"לית אילת אילות, תספר לנו על משמעות תהליך קידום אנרגיה

מתחדשת, על האתגרים שבדרך ועוד...

המפגש יתקיים ביום שלישי, ה4/8, בשעה 18:00 באמצעות אפליקצית
Zoom. לאחר ההרצאה פתיחת הדיון לשאלות ותשובות. יש להירשם מראש.

מי מפחד לדבר על ילודה: מדיניות ליציבות
דמוגרפית בראי הפסיכולוגיה החיובית

המפגש החודשי של פורום צפוף (חברים חדשים בחיים וסביבה) 
האם בנושא רגיש כמו דיון על הקשר שבין מספר הילדים שלנו לבין
העתיד של כולנו  ניתן ליצור שינוי מגמה דרך מדיניות "דמוגרפיה

חיובית"? הרצאה מקוונת עם ד"ר דורית קרת.

Zoom יום שלישי ה 7.8 בשעה 17:00 באמצעות אפליקצית

לפרטים
נוספים

מה הטעם? הכנס הרביעי לחינוך, זכויות
בעלי חיים ותזונה בת קיימא

כנס מיוחד בנושא חינוך לתזונה מקיימת. הכנס חינמי והוא יתקיים
אונליין, כולל הרצאות, מעגלי שיח ורעיונות פרקטיים ליישום בבית

הספר. בארגון של עמותת אנימלס ומגמה ירוקה.
Zoom באמצעות אפליקצית יום חמישי ה6/8, 9:0013:00

לפרטים
נוספים

לפרטים נוספים

מפגש ראשי רשויות  חסמים ברשויות המקומיות בנושא פסולת
מפגש ראשי רשויות מהגליל עם חה"כ מיקי חיימוביץ, יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה בו ידברו על

חסמים ברשויות המקומיות בנושא פסולת ואפשרויות שת"פ בין אזוריים.

בדף הפייסבוק של עמותת אזרחים למען המפגש יתקיים ביום חמישי, ה6/8, בשעה 12:00
הסביבה.

לפרטים נוספים

מיצוי תקציבי איכות סביבה וקיימות
רשות מקומית אשר מנצלת את התקציבים הללו ומקדמת פרוייקטים בתחומה מרוויחה איכות חיים

לתושביה, שומרת על הסביבה וחוסכת כסף ומשאבים. מוזמנים להצטרף לקורס מיצוי תקציבי! 
קורס משותף למרכז השל עם מרכז השלטון המקומי בישראל המתחיל ב 9.9.2020

רשימה ירוקה מאוד  קיץ עם סימני שאלה

ניוזלטר  אוגוסט 2020

"לפעמים הוא מרגיש שמוכרחה להיות גם דרך אחרת – אילו רק היה יכול להפסיק לרגע לחטוף חבטות בראש
ולחשוב עליה. ואז הוא מרגיש שאולי אין דרך אחרת."

 פו הדב  

חודש יולי היה רווי בהצהרות! 
חלקן מעוררות תקווה לשינויים משמעותיים וחלקן יוצרות חרדה אמיתית. 

קשה להבין לאן הדברים יתפתחו ומה יקרה בפועל. אנחנו מרגישים שכארגוני סביבה וכפעילים מסורים, אנחנו חייבים להיות
על המשמר כל הזמן ולהסתכל על הכיוונים הרבים מהם יכולים להתפתח איומים והזדמנויות חדשות. זו תקופה מאתגרת אשר
דורשת מאיתנו, כתנועה סביבתית, כוחות שלא ידענו שנמצאים בתוכנו. זו תקופה שמוציאה מאיתנו את המיטב ולשמחתנו גם

מאחדת ומטיבה אותנו כתנועה. 

שהוגשו ע"י אחד הדברים החיוביים שאכן התרחשו בחודש האחרון הן התקנות חדשות של דירוג אנרגטי לבתים חדשים
משרד האנרגיה ואושרו בוועדת הכלכלה של הכנסת. 

דבר אחר שהתרחש שמזכיר לנו שקבוצת תושבים יכולה להשפיע ולשנות מציאות זו ההצלחה של תושבי מ.א. ברנר במאבק
כנגד הקמת מפעל עם חומרים מסוכנים בסמוך לאזורי מגורים.

שחתמו עליו ראשי ערים מוסלמים ודרוזים, אנשי לכבוד עיד אל אדחא (חג הקורבן)  מכתב לציבור הרחב מאת עמותת נקי
דת בכירים, אנשי אקדמיה, ציבור  גברים ונשים. 

וברכות חג שמח!

צוות חיים וסביבה

מתבשל עכשיו  בוער אחר כך!

חומר למחשבה

עושים מעשה!

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

לאינדקס הארגונים המלא

פעילות אינטרנטית בימי הקורונה

ללוח האירועים 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"

            

ימים טובים לכולנו...

http://population.org.il/מי-מפחד-לדבר-על-ילודה/
https://liveact.org/edu-conference-2020/
https://www.sviva.net/מפגש-ראשי-רשויות-חסמים-ברשויות-המקומי/
https://www.facebook.com/cfe.israel/
https://www.sviva.net/מפגש-ראשי-רשויות-חסמים-ברשויות-המקומי/
https://www.sviva.net/מפגש-ראשי-רשויות-חסמים-ברשויות-המקומי/
https://www.heschel.org.il/heschel-media-story-256245?utm_source=activetrail&utm_medium=email&utm_campaign=heschel@heschel.org.il
https://www.heschel.org.il/heschel-media-story-256245?utm_source=activetrail&utm_medium=email&utm_campaign=heschel@heschel.org.il
https://www.heschel.org.il/heschel-media-story-256245?utm_source=activetrail&utm_medium=email&utm_campaign=heschel@heschel.org.il
https://www.sviva.net/calendar/
https://lp.vp4.me/8d7n
https://www.facebook.com/Life-Environment-חיים-וסביבה-115286055016/
https://www.youtube.com/channel/UCGYVCFsR7ZXKDSpvT_6hcYA?view_as=subscriber
https://www.sviva.net/

