
לקריאה

אנרגיה נשית מתחדשת
"ההזדמנויות של נשים בתימן להתפרנס באופן עצמאי הן מועטות.
קבוצה אחת של נשים מצאה תעסוקה מתמשכת באמצעות בניית
מיקרורשת סולרית המספקת אנרגיה לקהילה הכפרית שלהן, מה

ישראל יכולה ללמוד מהמיזם פורץ הדרך הזה?" כתבה של נטע נסים
באתר זווית של האגודה הישראלית לאקולוגיה.

לאתר המיזם

שכונה 360  כלי עזר חדשים
לפני כחמש שנים פיתחה המועצה הישראלית לבנייה ירוקה, יחד עם
משרד הבינוי והשיכון, כלי מדידה חדשני שכונה 360 במטרה לקדם
תכנון ובינוי של שכונות איכותיות, בריאות ומשגשגות לאורך זמן.

המועצה שמחה לעדכן על פרסום שני כלי עזר שנוצרו במטרה להקל על
הקהל המקצועי את השימוש בכלי המדידה ולקדם איכות תכנונית

מעולה ובלתי מתפשרת.

לקריאה

במקום לחלום על מגורים בירח, שקלו
הסטת השקעות

"אנחנו יכולים להכיר בבעיית משבר האקלים, וגם להכיר בפתרון
מיני רבים: כדי להשאיר את הדלקים הפוסיליים באדמה, צריך

למנוע מימון שלהם דרך הפנסיות שלנו" מאמר בעיתון הארץ מאת
יעל לביפינברג, מארגון הורים למען האקלים.

לפרטים נוספים

קהילות אגורה  רשת לשיתוף משאבים
האם יש ברשותכם חפצים, מוצרים או חומרים שכבר אינכם צריכים? 

אל תזרקו אותם או תאחסנו סתם! הציעו אותם בקהילות אגורה לאלו שזקוקים
להם.

האם יש משהו שאתם רוצים לקנות?  ייתכן ותמצאו אותו בקהילות אגורה,
בחינם!

לחתימה

דורשים מקוקהקולה למחזר
קוקה קולה, פפסי ונסטלה נבחרו זו השנה השלישית ברציפות

למזהמות הפלסטיק הגדולות ביותר בעולם !!! 
זיהום פלסטיק הוא אחד האיומים הגדולים מולם ניצב הים
שלנו. למעלה מ12 מיליון טון פלסטיק נכנס לים שלנו מדי שנה
והחיים בו מושפעים מכך: הוכח כי אחד מתוך כל 3 צבים ו90%

מציפורי הים עיכלו פלסטיק. 
מצטרפים לעצומה של גרינפיס ישראל ודורשים מקוקהקולה
לצמצם את טביעת הפלסטיק שלה ולעצור את הבקבוקים

שחונקים את הים!

למידע נוסף

מצטרפים לספירת הציפורים הגדולה
גם בקורונה סופרים ציפורים! ספירת הציפורים הגדולה ה16
תתקיים השנה בין ה 15 ועד ה 30 בינואר. הזדמנות פז לפקוח
עיניים ואזניים ולהכיר את ציפורי הבר החיות בחצר ובגינה שלנו
וסביבנו וגם להשתתף בפעילות של שמירת טבע התורמת גם

למדע.

בתאריך יום ג' 5.1 בשעה 19.30 תתקיים הרצאת זום שתסביר
על הספירה. כל אחד מוזמן!

הרשמו להרצאה כאן

לפרטים נוספים

שומרי הגולן
שומרי הגולן קמה מתוך הבנה כי הגולן, אשר מוביל ברשימת

מרחבי הטבע הערכיים בישראל, נתון בסכנות חמורות ביותר של
והרס בתי גידול, וכי (Land Use Change) שינוי יעודי קרקע

ללא הקמת כח נגדי, משמר וחזק, הגולן וערכי הטבע שבו עומדים
בפני כיליון בעשורים הקרובים. 

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

לכתוב לנו.

לפרטים נוספים

כנס סביבה 2050
יום חמישי ה7.1, 10:0013:30: כנס סביבה 2050 מנהל את

השיח הסביבתי האקטואלי ומכנס את כלל הגורמים, קובעי המדיניות
ובעלי העניין בתחומי הסביבה המשפיעים באופן ישיר על יישום מדיניות

סביבתית חדשנית, על כלכלת ישראל ואיכות החיים בה.
השנה, אולם המליאה ישודר בשידור ישיר באתר Ynet ודרך ההרשמה
לכנס ניתן יהיה לצפות גם באולמות הדיונים המקצועיים, שם ירחיבו על

הנושאים השונים: זמינות קרקעות בישראל, אסטרטגיית השלכת
פסולת, כלכלה מעגלית ועוד.

לפרטים נוספים

כנס ממשק צמחים פולשים
ימי א' ה17/1 וה24/1  מוזמנים ומוזמנות לכנס בנושא ממשק עם צמחים

פולשים: מקביעת תכנית אסטרטגית ועד בחירת הפרוטוקולים המתאימים
לטיפול, ביצוע וניטור.

לפרטים נוספים

אקלים משתנה
 הכנס הישראלי הראשון לחקר משבר רביעיחמישי ה 2728 לינואר

האקלים במדעי הרוח והחברה. כנס מקוון עם הרצאת אורח של הכלכלן האקולוגי
וויליאם רייס

לפרטים נוספים

סדרת וובינרים בנושא כלכלה עירונית
החל מדצמבר ועד סוף מרץ, עמותת מרחב מזמינה לסדרת וובינרים
במגוון נושאים העוסקים בכלכלה עירונית על פניה השונים והמגוונים.
כלכלה עירונית  היא מטריצה מורכבת ורב מימדית והעיסוק בה הוא

מערכתי ונועד לקדם את האיתנות הכלכלית של העיר, העירייה,
התושבים והעסקים המקומיים. 

לפרטים נוספים

התכנית לקיימות מעשית
חולמים שאולי אפשר לחיות אחרת? ואם זה לא רק חלום?

2023 בינואר, 4 ימים של התבוננות, לימוד וחוויה במשק ירוק ברמות
בהם מתרגלים אורחות חיים מיטיבים עם  "תישעמ תומייקל תיִנְכָּת" ב

הסביבה, עם הזולת ועם עצמנו. עוסקים באקולוגיה, תזונה מיטיבה
ותקשורת מקרבת. 30% הנחה לחברי ארגונים סביבתיים

לפרטים נוספים

יום עיון בנושא התקנה החדשה לחיוב
בנייה ירוקה

 המועצה הישראלית לבנייה ירוקה יום חמישי ה7.1, 10:00
שמחים להזמינכם לקחת חלק ביום עיון מקוון בנושא התקנה

החדשה לחיוב תקן הבנייה הירוקה.

התקנה תחייב את כלל הבנייה בארץ לעמוד בדרישות התקן
הישראלי לבנייה ירוקה (ת"י 5281) ברמה של כוכב אחד לפחות.

ביום העיון יוצגו עיקרי התקנה המחייבת וידונו בחשיבותה,
בהשלכותיה ובהיערכות אליה. היום מיועד למתכננים, אדריכלים,

מהנדסים ולאנשי מקצוע מתחום התכנון והבנייה.

רשימה ירוקה מאוד  מביטים קדימה

ניוזלטר  ינואר 2021

"שלושה סוגים של בני אדם יש בעולם: אלה שגורמים לדברים להתרחש, אלה שמתבוננים במה
שמתרחש ואלה שתוהים מה התרחש." 

 סוזן פוליס שוץ 

איך מסכמים שנה שרק בחודש האחרון קרו כל כך הרבה דברים? 
שנה של קורונה, שנה של בחירות ועוד פעם בחירות ועוד פעם...בדיוק שנדמה שהרפורמות הסביבתיות יוצאות
לדרך. תקופה שבה הקלפים נטרפו בכל כך הרבה מובנים והציפו אותנו בייאוש, תקווה, בדידות, אהבה, אכזבה,

ציפייה, תשוקה, אמונה ועוד... תקופה שעדיין לא בסופה. 

אז לא נצליח לזכור את כל מה שקרה בתנועה הסביבתית בשנה המטורפת הזו, אבל ננסה לציין כמה מהדברים
שהיו לנו ממש בתקופה האחרונה... 

נתחיל בברכה לחברי הוועד המנהל החדש שנבחרו באסיפה הכללית שהתקיימה אך ורק לפני שבוע! 

היה לנו גם סדרת וויבנרים בנושא שותפות קהילה בתכנון לאור ההשקה שקיימנו השנה של מערכת ועדה פתוחה.
בתחום הפיננסי שלושה דברים שנותנים תקווה קרו ממש בחודש האחרון (בזכות עבודה של פורום כסף נקי) 
השקה בברוסה של מדד ת"א125 אקלים נקי מדלקים פוסיליים, 'כרמים' בית השקעות ראשון בישראל שנקי
מהשקעות בדלקים פוסיליים וההכרזה של מגדל על הכוונה להיות נקיים מדלקים מאובנים עד שנת 2030 בכלל

ההשקעות שלהם.
על תוכנית החילוץ הירוקה שהתגבשה לאור משבר ובתחילת השבוע הבא, בשעה טובה, דיון בועדת הכלכלה

הקורנה ולאחר עבודת איסוף וכתיבה של ארגונים רבים בתנועה הסביבתית.

לסיום... להגיד תודה לכל הארגונים, לכל הפעילים והפעילות ולכל האנשים שגורמים לדברים להתרחש. 
אמרו ששנת 2020 זו שנת מפנה, וניתן לראות שהיא אכן היתה כזו. הרבה דברים קרו בזכותכם  אך יש עוד

הרבה לפנינו!

בברכת שנה אזרחית טובה

צוות חיים וסביבה

לחתימה על הקמפיין

חומר למחשבה

חובה להכיר!

עושים מעשה!

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

לאינדקס הארגונים המלא

טעימה קטנה לאירועים קרובים...

ללוח האירועים המלא

קורסים והכשרות

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.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001355019
https://www.sviva.net/אודות/ועד-מנהל/
https://youtu.be/CmdS3OxvShs
https://youtube.com/playlist?list=PL7qQKZuUzgF3GxjXtimThsrhowSebjPU5
https://app.sviva.net/
https://www.fossilfree.org.il/
https://info.tase.co.il/Heb/about_tase/news/2020/Pages/PR_20201109.aspx
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001353342
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001355135
https://www.knesset.gov.il/eventInscription/coordinator/event_guest_list.aspx?g_id=c14bb58a-e13a-432e-9032-73e8d662a872
https://www.sviva.net/wp-content/uploads/2020/10/תוכנית-חילוץ-ירוקה_2020_-צעדים-לקידום-בתקציב-המדינה.pdf
https://www.sviva.net/organization/
https://www.drove.com/campaign/5fbb6d1387154000017b3660
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מצטרפים לעצומה של גרינפיס ישראל ודורשים מקוקהקולה
לצמצם את טביעת הפלסטיק שלה ולעצור את הבקבוקים

שחונקים את הים!

למידע נוסף

מצטרפים לספירת הציפורים הגדולה
גם בקורונה סופרים ציפורים! ספירת הציפורים הגדולה ה16
תתקיים השנה בין ה 15 ועד ה 30 בינואר. הזדמנות פז לפקוח
עיניים ואזניים ולהכיר את ציפורי הבר החיות בחצר ובגינה שלנו
וסביבנו וגם להשתתף בפעילות של שמירת טבע התורמת גם

למדע.

בתאריך יום ג' 5.1 בשעה 19.30 תתקיים הרצאת זום שתסביר
על הספירה. כל אחד מוזמן!

הרשמו להרצאה כאן

לפרטים נוספים

שומרי הגולן
שומרי הגולן קמה מתוך הבנה כי הגולן, אשר מוביל ברשימת

מרחבי הטבע הערכיים בישראל, נתון בסכנות חמורות ביותר של
והרס בתי גידול, וכי (Land Use Change) שינוי יעודי קרקע

ללא הקמת כח נגדי, משמר וחזק, הגולן וערכי הטבע שבו עומדים
בפני כיליון בעשורים הקרובים. 

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

לכתוב לנו.

לפרטים נוספים

כנס סביבה 2050
יום חמישי ה7.1, 10:0013:30: כנס סביבה 2050 מנהל את

השיח הסביבתי האקטואלי ומכנס את כלל הגורמים, קובעי המדיניות
ובעלי העניין בתחומי הסביבה המשפיעים באופן ישיר על יישום מדיניות

סביבתית חדשנית, על כלכלת ישראל ואיכות החיים בה.
השנה, אולם המליאה ישודר בשידור ישיר באתר Ynet ודרך ההרשמה
לכנס ניתן יהיה לצפות גם באולמות הדיונים המקצועיים, שם ירחיבו על

הנושאים השונים: זמינות קרקעות בישראל, אסטרטגיית השלכת
פסולת, כלכלה מעגלית ועוד.

לפרטים נוספים

כנס ממשק צמחים פולשים
ימי א' ה17/1 וה24/1  מוזמנים ומוזמנות לכנס בנושא ממשק עם צמחים

פולשים: מקביעת תכנית אסטרטגית ועד בחירת הפרוטוקולים המתאימים
לטיפול, ביצוע וניטור.

לפרטים נוספים

אקלים משתנה
 הכנס הישראלי הראשון לחקר משבר רביעיחמישי ה 2728 לינואר

האקלים במדעי הרוח והחברה. כנס מקוון עם הרצאת אורח של הכלכלן האקולוגי
וויליאם רייס

לפרטים נוספים

סדרת וובינרים בנושא כלכלה עירונית
החל מדצמבר ועד סוף מרץ, עמותת מרחב מזמינה לסדרת וובינרים
במגוון נושאים העוסקים בכלכלה עירונית על פניה השונים והמגוונים.
כלכלה עירונית  היא מטריצה מורכבת ורב מימדית והעיסוק בה הוא

מערכתי ונועד לקדם את האיתנות הכלכלית של העיר, העירייה,
התושבים והעסקים המקומיים. 

לפרטים נוספים

התכנית לקיימות מעשית
חולמים שאולי אפשר לחיות אחרת? ואם זה לא רק חלום?

2023 בינואר, 4 ימים של התבוננות, לימוד וחוויה במשק ירוק ברמות
בהם מתרגלים אורחות חיים מיטיבים עם  "תישעמ תומייקל תיִנְכָּת" ב

הסביבה, עם הזולת ועם עצמנו. עוסקים באקולוגיה, תזונה מיטיבה
ותקשורת מקרבת. 30% הנחה לחברי ארגונים סביבתיים

לפרטים נוספים

יום עיון בנושא התקנה החדשה לחיוב
בנייה ירוקה

 המועצה הישראלית לבנייה ירוקה יום חמישי ה7.1, 10:00
שמחים להזמינכם לקחת חלק ביום עיון מקוון בנושא התקנה

החדשה לחיוב תקן הבנייה הירוקה.

התקנה תחייב את כלל הבנייה בארץ לעמוד בדרישות התקן
הישראלי לבנייה ירוקה (ת"י 5281) ברמה של כוכב אחד לפחות.

ביום העיון יוצגו עיקרי התקנה המחייבת וידונו בחשיבותה,
בהשלכותיה ובהיערכות אליה. היום מיועד למתכננים, אדריכלים,

מהנדסים ולאנשי מקצוע מתחום התכנון והבנייה.

רשימה ירוקה מאוד  מביטים קדימה

ניוזלטר  ינואר 2021

"שלושה סוגים של בני אדם יש בעולם: אלה שגורמים לדברים להתרחש, אלה שמתבוננים במה
שמתרחש ואלה שתוהים מה התרחש." 

 סוזן פוליס שוץ 

איך מסכמים שנה שרק בחודש האחרון קרו כל כך הרבה דברים? 
שנה של קורונה, שנה של בחירות ועוד פעם בחירות ועוד פעם...בדיוק שנדמה שהרפורמות הסביבתיות יוצאות
לדרך. תקופה שבה הקלפים נטרפו בכל כך הרבה מובנים והציפו אותנו בייאוש, תקווה, בדידות, אהבה, אכזבה,

ציפייה, תשוקה, אמונה ועוד... תקופה שעדיין לא בסופה. 

אז לא נצליח לזכור את כל מה שקרה בתנועה הסביבתית בשנה המטורפת הזו, אבל ננסה לציין כמה מהדברים
שהיו לנו ממש בתקופה האחרונה... 

נתחיל בברכה לחברי הוועד המנהל החדש שנבחרו באסיפה הכללית שהתקיימה אך ורק לפני שבוע! 

היה לנו גם סדרת וויבנרים בנושא שותפות קהילה בתכנון לאור ההשקה שקיימנו השנה של מערכת ועדה פתוחה.
בתחום הפיננסי שלושה דברים שנותנים תקווה קרו ממש בחודש האחרון (בזכות עבודה של פורום כסף נקי) 
השקה בברוסה של מדד ת"א125 אקלים נקי מדלקים פוסיליים, 'כרמים' בית השקעות ראשון בישראל שנקי
מהשקעות בדלקים פוסיליים וההכרזה של מגדל על הכוונה להיות נקיים מדלקים מאובנים עד שנת 2030 בכלל

ההשקעות שלהם.
על תוכנית החילוץ הירוקה שהתגבשה לאור משבר ובתחילת השבוע הבא, בשעה טובה, דיון בועדת הכלכלה

הקורנה ולאחר עבודת איסוף וכתיבה של ארגונים רבים בתנועה הסביבתית.

לסיום... להגיד תודה לכל הארגונים, לכל הפעילים והפעילות ולכל האנשים שגורמים לדברים להתרחש. 
אמרו ששנת 2020 זו שנת מפנה, וניתן לראות שהיא אכן היתה כזו. הרבה דברים קרו בזכותכם  אך יש עוד

הרבה לפנינו!

בברכת שנה אזרחית טובה

צוות חיים וסביבה

לחתימה על הקמפיין

חומר למחשבה

חובה להכיר!

עושים מעשה!

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

לאינדקס הארגונים המלא

טעימה קטנה לאירועים קרובים...

ללוח האירועים המלא

קורסים והכשרות

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.drove.com/campaign/5fbb6d1387154000017b3660
https://www.zavit.org.il/אנרגיה-נשית-מתחדשת/
https://www.zavit.org.il/אנרגיה-נשית-מתחדשת/
https://www.zavit.org.il/אנרגיה-נשית-מתחדשת/
http://www.nd360.org/about/
http://www.nd360.org/about/
http://www.nd360.org/about/
https://www.haaretz.co.il/family/parentsforclimateisrael/BLOG-1.9398141?utm_source=mailchimp&utm_medium=email&utm_content=author-alert&utm_campaign=הורים למען האקלים&utm_term=20201228-13:31
https://www.haaretz.co.il/family/parentsforclimateisrael/BLOG-1.9398141?utm_source=mailchimp&utm_medium=email&utm_content=author-alert&utm_campaign=הורים למען האקלים&utm_term=20201228-13:31
https://www.haaretz.co.il/family/parentsforclimateisrael/BLOG-1.9398141?utm_source=mailchimp&utm_medium=email&utm_content=author-alert&utm_campaign=הורים למען האקלים&utm_term=20201228-13:31
https://www.giventake.net/?setCountry=IL
https://www.giventake.net/?setCountry=IL
https://www.giventake.net/?setCountry=IL
https://lp.gpi.org.il/cocacola?utm_source=newsletter&utm_campaign=cocacola&utm_medium=once
https://lp.gpi.org.il/cocacola?utm_source=newsletter&utm_campaign=cocacola&utm_medium=once


לקריאה

אנרגיה נשית מתחדשת
"ההזדמנויות של נשים בתימן להתפרנס באופן עצמאי הן מועטות.
קבוצה אחת של נשים מצאה תעסוקה מתמשכת באמצעות בניית
מיקרורשת סולרית המספקת אנרגיה לקהילה הכפרית שלהן, מה

ישראל יכולה ללמוד מהמיזם פורץ הדרך הזה?" כתבה של נטע נסים
באתר זווית של האגודה הישראלית לאקולוגיה.

לאתר המיזם

שכונה 360  כלי עזר חדשים
לפני כחמש שנים פיתחה המועצה הישראלית לבנייה ירוקה, יחד עם
משרד הבינוי והשיכון, כלי מדידה חדשני שכונה 360 במטרה לקדם
תכנון ובינוי של שכונות איכותיות, בריאות ומשגשגות לאורך זמן.

המועצה שמחה לעדכן על פרסום שני כלי עזר שנוצרו במטרה להקל על
הקהל המקצועי את השימוש בכלי המדידה ולקדם איכות תכנונית

מעולה ובלתי מתפשרת.

לקריאה

במקום לחלום על מגורים בירח, שקלו
הסטת השקעות

"אנחנו יכולים להכיר בבעיית משבר האקלים, וגם להכיר בפתרון
מיני רבים: כדי להשאיר את הדלקים הפוסיליים באדמה, צריך

למנוע מימון שלהם דרך הפנסיות שלנו" מאמר בעיתון הארץ מאת
יעל לביפינברג, מארגון הורים למען האקלים.

לפרטים נוספים

קהילות אגורה  רשת לשיתוף משאבים
האם יש ברשותכם חפצים, מוצרים או חומרים שכבר אינכם צריכים? 

אל תזרקו אותם או תאחסנו סתם! הציעו אותם בקהילות אגורה לאלו שזקוקים
להם.

האם יש משהו שאתם רוצים לקנות?  ייתכן ותמצאו אותו בקהילות אגורה,
בחינם!

לחתימה

דורשים מקוקהקולה למחזר
קוקה קולה, פפסי ונסטלה נבחרו זו השנה השלישית ברציפות

למזהמות הפלסטיק הגדולות ביותר בעולם !!! 
זיהום פלסטיק הוא אחד האיומים הגדולים מולם ניצב הים
שלנו. למעלה מ12 מיליון טון פלסטיק נכנס לים שלנו מדי שנה
והחיים בו מושפעים מכך: הוכח כי אחד מתוך כל 3 צבים ו90%

מציפורי הים עיכלו פלסטיק. 
מצטרפים לעצומה של גרינפיס ישראל ודורשים מקוקהקולה
לצמצם את טביעת הפלסטיק שלה ולעצור את הבקבוקים

שחונקים את הים!

למידע נוסף

מצטרפים לספירת הציפורים הגדולה
גם בקורונה סופרים ציפורים! ספירת הציפורים הגדולה ה16
תתקיים השנה בין ה 15 ועד ה 30 בינואר. הזדמנות פז לפקוח
עיניים ואזניים ולהכיר את ציפורי הבר החיות בחצר ובגינה שלנו
וסביבנו וגם להשתתף בפעילות של שמירת טבע התורמת גם

למדע.

בתאריך יום ג' 5.1 בשעה 19.30 תתקיים הרצאת זום שתסביר
על הספירה. כל אחד מוזמן!

הרשמו להרצאה כאן

לפרטים נוספים

שומרי הגולן
שומרי הגולן קמה מתוך הבנה כי הגולן, אשר מוביל ברשימת

מרחבי הטבע הערכיים בישראל, נתון בסכנות חמורות ביותר של
והרס בתי גידול, וכי (Land Use Change) שינוי יעודי קרקע

ללא הקמת כח נגדי, משמר וחזק, הגולן וערכי הטבע שבו עומדים
בפני כיליון בעשורים הקרובים. 

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

לכתוב לנו.

לפרטים נוספים

כנס סביבה 2050
יום חמישי ה7.1, 10:0013:30: כנס סביבה 2050 מנהל את

השיח הסביבתי האקטואלי ומכנס את כלל הגורמים, קובעי המדיניות
ובעלי העניין בתחומי הסביבה המשפיעים באופן ישיר על יישום מדיניות

סביבתית חדשנית, על כלכלת ישראל ואיכות החיים בה.
השנה, אולם המליאה ישודר בשידור ישיר באתר Ynet ודרך ההרשמה
לכנס ניתן יהיה לצפות גם באולמות הדיונים המקצועיים, שם ירחיבו על

הנושאים השונים: זמינות קרקעות בישראל, אסטרטגיית השלכת
פסולת, כלכלה מעגלית ועוד.

לפרטים נוספים

כנס ממשק צמחים פולשים
ימי א' ה17/1 וה24/1  מוזמנים ומוזמנות לכנס בנושא ממשק עם צמחים

פולשים: מקביעת תכנית אסטרטגית ועד בחירת הפרוטוקולים המתאימים
לטיפול, ביצוע וניטור.

לפרטים נוספים

אקלים משתנה
 הכנס הישראלי הראשון לחקר משבר רביעיחמישי ה 2728 לינואר

האקלים במדעי הרוח והחברה. כנס מקוון עם הרצאת אורח של הכלכלן האקולוגי
וויליאם רייס

לפרטים נוספים

סדרת וובינרים בנושא כלכלה עירונית
החל מדצמבר ועד סוף מרץ, עמותת מרחב מזמינה לסדרת וובינרים
במגוון נושאים העוסקים בכלכלה עירונית על פניה השונים והמגוונים.
כלכלה עירונית  היא מטריצה מורכבת ורב מימדית והעיסוק בה הוא

מערכתי ונועד לקדם את האיתנות הכלכלית של העיר, העירייה,
התושבים והעסקים המקומיים. 

לפרטים נוספים

התכנית לקיימות מעשית
חולמים שאולי אפשר לחיות אחרת? ואם זה לא רק חלום?

2023 בינואר, 4 ימים של התבוננות, לימוד וחוויה במשק ירוק ברמות
בהם מתרגלים אורחות חיים מיטיבים עם  "תישעמ תומייקל תיִנְכָּת" ב

הסביבה, עם הזולת ועם עצמנו. עוסקים באקולוגיה, תזונה מיטיבה
ותקשורת מקרבת. 30% הנחה לחברי ארגונים סביבתיים

לפרטים נוספים

יום עיון בנושא התקנה החדשה לחיוב
בנייה ירוקה

 המועצה הישראלית לבנייה ירוקה יום חמישי ה7.1, 10:00
שמחים להזמינכם לקחת חלק ביום עיון מקוון בנושא התקנה

החדשה לחיוב תקן הבנייה הירוקה.

התקנה תחייב את כלל הבנייה בארץ לעמוד בדרישות התקן
הישראלי לבנייה ירוקה (ת"י 5281) ברמה של כוכב אחד לפחות.

ביום העיון יוצגו עיקרי התקנה המחייבת וידונו בחשיבותה,
בהשלכותיה ובהיערכות אליה. היום מיועד למתכננים, אדריכלים,

מהנדסים ולאנשי מקצוע מתחום התכנון והבנייה.

רשימה ירוקה מאוד  מביטים קדימה

ניוזלטר  ינואר 2021

"שלושה סוגים של בני אדם יש בעולם: אלה שגורמים לדברים להתרחש, אלה שמתבוננים במה
שמתרחש ואלה שתוהים מה התרחש." 

 סוזן פוליס שוץ 

איך מסכמים שנה שרק בחודש האחרון קרו כל כך הרבה דברים? 
שנה של קורונה, שנה של בחירות ועוד פעם בחירות ועוד פעם...בדיוק שנדמה שהרפורמות הסביבתיות יוצאות
לדרך. תקופה שבה הקלפים נטרפו בכל כך הרבה מובנים והציפו אותנו בייאוש, תקווה, בדידות, אהבה, אכזבה,

ציפייה, תשוקה, אמונה ועוד... תקופה שעדיין לא בסופה. 

אז לא נצליח לזכור את כל מה שקרה בתנועה הסביבתית בשנה המטורפת הזו, אבל ננסה לציין כמה מהדברים
שהיו לנו ממש בתקופה האחרונה... 

נתחיל בברכה לחברי הוועד המנהל החדש שנבחרו באסיפה הכללית שהתקיימה אך ורק לפני שבוע! 

היה לנו גם סדרת וויבנרים בנושא שותפות קהילה בתכנון לאור ההשקה שקיימנו השנה של מערכת ועדה פתוחה.
בתחום הפיננסי שלושה דברים שנותנים תקווה קרו ממש בחודש האחרון (בזכות עבודה של פורום כסף נקי) 
השקה בברוסה של מדד ת"א125 אקלים נקי מדלקים פוסיליים, 'כרמים' בית השקעות ראשון בישראל שנקי
מהשקעות בדלקים פוסיליים וההכרזה של מגדל על הכוונה להיות נקיים מדלקים מאובנים עד שנת 2030 בכלל

ההשקעות שלהם.
על תוכנית החילוץ הירוקה שהתגבשה לאור משבר ובתחילת השבוע הבא, בשעה טובה, דיון בועדת הכלכלה

הקורנה ולאחר עבודת איסוף וכתיבה של ארגונים רבים בתנועה הסביבתית.

לסיום... להגיד תודה לכל הארגונים, לכל הפעילים והפעילות ולכל האנשים שגורמים לדברים להתרחש. 
אמרו ששנת 2020 זו שנת מפנה, וניתן לראות שהיא אכן היתה כזו. הרבה דברים קרו בזכותכם  אך יש עוד

הרבה לפנינו!

בברכת שנה אזרחית טובה

צוות חיים וסביבה

לחתימה על הקמפיין

חומר למחשבה

חובה להכיר!

עושים מעשה!

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

לאינדקס הארגונים המלא

טעימה קטנה לאירועים קרובים...

ללוח האירועים המלא

קורסים והכשרות

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://lp.gpi.org.il/cocacola?utm_source=newsletter&utm_campaign=cocacola&utm_medium=once
https://www.teva.org.il/birdscount
https://www.teva.org.il/birdscount
http://www.pulseem.com/pulseem/LinkRedirect.axd?LinkID=32540620&ClientID=31968367
https://www.teva.org.il/birdscount
https://shomreyhagolan.wixsite.com/home
https://shomreyhagolan.wixsite.com/home
https://shomreyhagolan.wixsite.com/home
https://www.sviva.net/organization/
https://bmp-sviva2050.com/
https://bmp-sviva2050.com/
https://bmp-sviva2050.com/
https://invasiveplantlab.wixsite.com/my-site
https://invasiveplantlab.wixsite.com/my-site
https://invasiveplantlab.wixsite.com/my-site
https://www.sviva.net/wp-content/uploads/2020/12/STD-changing-climates.pdf
https://www.sviva.net/wp-content/uploads/2020/12/STD-changing-climates.pdf


לקריאה

אנרגיה נשית מתחדשת
"ההזדמנויות של נשים בתימן להתפרנס באופן עצמאי הן מועטות.
קבוצה אחת של נשים מצאה תעסוקה מתמשכת באמצעות בניית
מיקרורשת סולרית המספקת אנרגיה לקהילה הכפרית שלהן, מה

ישראל יכולה ללמוד מהמיזם פורץ הדרך הזה?" כתבה של נטע נסים
באתר זווית של האגודה הישראלית לאקולוגיה.

לאתר המיזם

שכונה 360  כלי עזר חדשים
לפני כחמש שנים פיתחה המועצה הישראלית לבנייה ירוקה, יחד עם
משרד הבינוי והשיכון, כלי מדידה חדשני שכונה 360 במטרה לקדם
תכנון ובינוי של שכונות איכותיות, בריאות ומשגשגות לאורך זמן.

המועצה שמחה לעדכן על פרסום שני כלי עזר שנוצרו במטרה להקל על
הקהל המקצועי את השימוש בכלי המדידה ולקדם איכות תכנונית

מעולה ובלתי מתפשרת.

לקריאה

במקום לחלום על מגורים בירח, שקלו
הסטת השקעות

"אנחנו יכולים להכיר בבעיית משבר האקלים, וגם להכיר בפתרון
מיני רבים: כדי להשאיר את הדלקים הפוסיליים באדמה, צריך

למנוע מימון שלהם דרך הפנסיות שלנו" מאמר בעיתון הארץ מאת
יעל לביפינברג, מארגון הורים למען האקלים.

לפרטים נוספים

קהילות אגורה  רשת לשיתוף משאבים
האם יש ברשותכם חפצים, מוצרים או חומרים שכבר אינכם צריכים? 

אל תזרקו אותם או תאחסנו סתם! הציעו אותם בקהילות אגורה לאלו שזקוקים
להם.

האם יש משהו שאתם רוצים לקנות?  ייתכן ותמצאו אותו בקהילות אגורה,
בחינם!

לחתימה

דורשים מקוקהקולה למחזר
קוקה קולה, פפסי ונסטלה נבחרו זו השנה השלישית ברציפות

למזהמות הפלסטיק הגדולות ביותר בעולם !!! 
זיהום פלסטיק הוא אחד האיומים הגדולים מולם ניצב הים
שלנו. למעלה מ12 מיליון טון פלסטיק נכנס לים שלנו מדי שנה
והחיים בו מושפעים מכך: הוכח כי אחד מתוך כל 3 צבים ו90%

מציפורי הים עיכלו פלסטיק. 
מצטרפים לעצומה של גרינפיס ישראל ודורשים מקוקהקולה
לצמצם את טביעת הפלסטיק שלה ולעצור את הבקבוקים

שחונקים את הים!

למידע נוסף

מצטרפים לספירת הציפורים הגדולה
גם בקורונה סופרים ציפורים! ספירת הציפורים הגדולה ה16
תתקיים השנה בין ה 15 ועד ה 30 בינואר. הזדמנות פז לפקוח
עיניים ואזניים ולהכיר את ציפורי הבר החיות בחצר ובגינה שלנו
וסביבנו וגם להשתתף בפעילות של שמירת טבע התורמת גם

למדע.

בתאריך יום ג' 5.1 בשעה 19.30 תתקיים הרצאת זום שתסביר
על הספירה. כל אחד מוזמן!

הרשמו להרצאה כאן

לפרטים נוספים

שומרי הגולן
שומרי הגולן קמה מתוך הבנה כי הגולן, אשר מוביל ברשימת

מרחבי הטבע הערכיים בישראל, נתון בסכנות חמורות ביותר של
והרס בתי גידול, וכי (Land Use Change) שינוי יעודי קרקע

ללא הקמת כח נגדי, משמר וחזק, הגולן וערכי הטבע שבו עומדים
בפני כיליון בעשורים הקרובים. 

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

לכתוב לנו.

לפרטים נוספים

כנס סביבה 2050
יום חמישי ה7.1, 10:0013:30: כנס סביבה 2050 מנהל את

השיח הסביבתי האקטואלי ומכנס את כלל הגורמים, קובעי המדיניות
ובעלי העניין בתחומי הסביבה המשפיעים באופן ישיר על יישום מדיניות

סביבתית חדשנית, על כלכלת ישראל ואיכות החיים בה.
השנה, אולם המליאה ישודר בשידור ישיר באתר Ynet ודרך ההרשמה
לכנס ניתן יהיה לצפות גם באולמות הדיונים המקצועיים, שם ירחיבו על

הנושאים השונים: זמינות קרקעות בישראל, אסטרטגיית השלכת
פסולת, כלכלה מעגלית ועוד.

לפרטים נוספים

כנס ממשק צמחים פולשים
ימי א' ה17/1 וה24/1  מוזמנים ומוזמנות לכנס בנושא ממשק עם צמחים

פולשים: מקביעת תכנית אסטרטגית ועד בחירת הפרוטוקולים המתאימים
לטיפול, ביצוע וניטור.

לפרטים נוספים

אקלים משתנה
 הכנס הישראלי הראשון לחקר משבר רביעיחמישי ה 2728 לינואר

האקלים במדעי הרוח והחברה. כנס מקוון עם הרצאת אורח של הכלכלן האקולוגי
וויליאם רייס

לפרטים נוספים

סדרת וובינרים בנושא כלכלה עירונית
החל מדצמבר ועד סוף מרץ, עמותת מרחב מזמינה לסדרת וובינרים
במגוון נושאים העוסקים בכלכלה עירונית על פניה השונים והמגוונים.
כלכלה עירונית  היא מטריצה מורכבת ורב מימדית והעיסוק בה הוא

מערכתי ונועד לקדם את האיתנות הכלכלית של העיר, העירייה,
התושבים והעסקים המקומיים. 

לפרטים נוספים

התכנית לקיימות מעשית
חולמים שאולי אפשר לחיות אחרת? ואם זה לא רק חלום?

2023 בינואר, 4 ימים של התבוננות, לימוד וחוויה במשק ירוק ברמות
בהם מתרגלים אורחות חיים מיטיבים עם  "תישעמ תומייקל תיִנְכָּת" ב

הסביבה, עם הזולת ועם עצמנו. עוסקים באקולוגיה, תזונה מיטיבה
ותקשורת מקרבת. 30% הנחה לחברי ארגונים סביבתיים

לפרטים נוספים

יום עיון בנושא התקנה החדשה לחיוב
בנייה ירוקה

 המועצה הישראלית לבנייה ירוקה יום חמישי ה7.1, 10:00
שמחים להזמינכם לקחת חלק ביום עיון מקוון בנושא התקנה

החדשה לחיוב תקן הבנייה הירוקה.

התקנה תחייב את כלל הבנייה בארץ לעמוד בדרישות התקן
הישראלי לבנייה ירוקה (ת"י 5281) ברמה של כוכב אחד לפחות.

ביום העיון יוצגו עיקרי התקנה המחייבת וידונו בחשיבותה,
בהשלכותיה ובהיערכות אליה. היום מיועד למתכננים, אדריכלים,

מהנדסים ולאנשי מקצוע מתחום התכנון והבנייה.

רשימה ירוקה מאוד  מביטים קדימה

ניוזלטר  ינואר 2021

"שלושה סוגים של בני אדם יש בעולם: אלה שגורמים לדברים להתרחש, אלה שמתבוננים במה
שמתרחש ואלה שתוהים מה התרחש." 

 סוזן פוליס שוץ 

איך מסכמים שנה שרק בחודש האחרון קרו כל כך הרבה דברים? 
שנה של קורונה, שנה של בחירות ועוד פעם בחירות ועוד פעם...בדיוק שנדמה שהרפורמות הסביבתיות יוצאות
לדרך. תקופה שבה הקלפים נטרפו בכל כך הרבה מובנים והציפו אותנו בייאוש, תקווה, בדידות, אהבה, אכזבה,

ציפייה, תשוקה, אמונה ועוד... תקופה שעדיין לא בסופה. 

אז לא נצליח לזכור את כל מה שקרה בתנועה הסביבתית בשנה המטורפת הזו, אבל ננסה לציין כמה מהדברים
שהיו לנו ממש בתקופה האחרונה... 

נתחיל בברכה לחברי הוועד המנהל החדש שנבחרו באסיפה הכללית שהתקיימה אך ורק לפני שבוע! 

היה לנו גם סדרת וויבנרים בנושא שותפות קהילה בתכנון לאור ההשקה שקיימנו השנה של מערכת ועדה פתוחה.
בתחום הפיננסי שלושה דברים שנותנים תקווה קרו ממש בחודש האחרון (בזכות עבודה של פורום כסף נקי) 
השקה בברוסה של מדד ת"א125 אקלים נקי מדלקים פוסיליים, 'כרמים' בית השקעות ראשון בישראל שנקי
מהשקעות בדלקים פוסיליים וההכרזה של מגדל על הכוונה להיות נקיים מדלקים מאובנים עד שנת 2030 בכלל

ההשקעות שלהם.
על תוכנית החילוץ הירוקה שהתגבשה לאור משבר ובתחילת השבוע הבא, בשעה טובה, דיון בועדת הכלכלה

הקורנה ולאחר עבודת איסוף וכתיבה של ארגונים רבים בתנועה הסביבתית.

לסיום... להגיד תודה לכל הארגונים, לכל הפעילים והפעילות ולכל האנשים שגורמים לדברים להתרחש. 
אמרו ששנת 2020 זו שנת מפנה, וניתן לראות שהיא אכן היתה כזו. הרבה דברים קרו בזכותכם  אך יש עוד

הרבה לפנינו!

בברכת שנה אזרחית טובה

צוות חיים וסביבה

לחתימה על הקמפיין

חומר למחשבה

חובה להכיר!

עושים מעשה!

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

לאינדקס הארגונים המלא

טעימה קטנה לאירועים קרובים...

ללוח האירועים המלא

קורסים והכשרות

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...
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לקריאה

אנרגיה נשית מתחדשת
"ההזדמנויות של נשים בתימן להתפרנס באופן עצמאי הן מועטות.
קבוצה אחת של נשים מצאה תעסוקה מתמשכת באמצעות בניית
מיקרורשת סולרית המספקת אנרגיה לקהילה הכפרית שלהן, מה

ישראל יכולה ללמוד מהמיזם פורץ הדרך הזה?" כתבה של נטע נסים
באתר זווית של האגודה הישראלית לאקולוגיה.

לאתר המיזם

שכונה 360  כלי עזר חדשים
לפני כחמש שנים פיתחה המועצה הישראלית לבנייה ירוקה, יחד עם
משרד הבינוי והשיכון, כלי מדידה חדשני שכונה 360 במטרה לקדם
תכנון ובינוי של שכונות איכותיות, בריאות ומשגשגות לאורך זמן.

המועצה שמחה לעדכן על פרסום שני כלי עזר שנוצרו במטרה להקל על
הקהל המקצועי את השימוש בכלי המדידה ולקדם איכות תכנונית

מעולה ובלתי מתפשרת.

לקריאה

במקום לחלום על מגורים בירח, שקלו
הסטת השקעות

"אנחנו יכולים להכיר בבעיית משבר האקלים, וגם להכיר בפתרון
מיני רבים: כדי להשאיר את הדלקים הפוסיליים באדמה, צריך

למנוע מימון שלהם דרך הפנסיות שלנו" מאמר בעיתון הארץ מאת
יעל לביפינברג, מארגון הורים למען האקלים.

לפרטים נוספים

קהילות אגורה  רשת לשיתוף משאבים
האם יש ברשותכם חפצים, מוצרים או חומרים שכבר אינכם צריכים? 

אל תזרקו אותם או תאחסנו סתם! הציעו אותם בקהילות אגורה לאלו שזקוקים
להם.

האם יש משהו שאתם רוצים לקנות?  ייתכן ותמצאו אותו בקהילות אגורה,
בחינם!

לחתימה

דורשים מקוקהקולה למחזר
קוקה קולה, פפסי ונסטלה נבחרו זו השנה השלישית ברציפות

למזהמות הפלסטיק הגדולות ביותר בעולם !!! 
זיהום פלסטיק הוא אחד האיומים הגדולים מולם ניצב הים
שלנו. למעלה מ12 מיליון טון פלסטיק נכנס לים שלנו מדי שנה
והחיים בו מושפעים מכך: הוכח כי אחד מתוך כל 3 צבים ו90%

מציפורי הים עיכלו פלסטיק. 
מצטרפים לעצומה של גרינפיס ישראל ודורשים מקוקהקולה
לצמצם את טביעת הפלסטיק שלה ולעצור את הבקבוקים

שחונקים את הים!

למידע נוסף

מצטרפים לספירת הציפורים הגדולה
גם בקורונה סופרים ציפורים! ספירת הציפורים הגדולה ה16
תתקיים השנה בין ה 15 ועד ה 30 בינואר. הזדמנות פז לפקוח
עיניים ואזניים ולהכיר את ציפורי הבר החיות בחצר ובגינה שלנו
וסביבנו וגם להשתתף בפעילות של שמירת טבע התורמת גם

למדע.

בתאריך יום ג' 5.1 בשעה 19.30 תתקיים הרצאת זום שתסביר
על הספירה. כל אחד מוזמן!

הרשמו להרצאה כאן

לפרטים נוספים

שומרי הגולן
שומרי הגולן קמה מתוך הבנה כי הגולן, אשר מוביל ברשימת

מרחבי הטבע הערכיים בישראל, נתון בסכנות חמורות ביותר של
והרס בתי גידול, וכי (Land Use Change) שינוי יעודי קרקע

ללא הקמת כח נגדי, משמר וחזק, הגולן וערכי הטבע שבו עומדים
בפני כיליון בעשורים הקרובים. 

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

לכתוב לנו.

לפרטים נוספים

כנס סביבה 2050
יום חמישי ה7.1, 10:0013:30: כנס סביבה 2050 מנהל את

השיח הסביבתי האקטואלי ומכנס את כלל הגורמים, קובעי המדיניות
ובעלי העניין בתחומי הסביבה המשפיעים באופן ישיר על יישום מדיניות

סביבתית חדשנית, על כלכלת ישראל ואיכות החיים בה.
השנה, אולם המליאה ישודר בשידור ישיר באתר Ynet ודרך ההרשמה
לכנס ניתן יהיה לצפות גם באולמות הדיונים המקצועיים, שם ירחיבו על

הנושאים השונים: זמינות קרקעות בישראל, אסטרטגיית השלכת
פסולת, כלכלה מעגלית ועוד.

לפרטים נוספים

כנס ממשק צמחים פולשים
ימי א' ה17/1 וה24/1  מוזמנים ומוזמנות לכנס בנושא ממשק עם צמחים

פולשים: מקביעת תכנית אסטרטגית ועד בחירת הפרוטוקולים המתאימים
לטיפול, ביצוע וניטור.

לפרטים נוספים

אקלים משתנה
 הכנס הישראלי הראשון לחקר משבר רביעיחמישי ה 2728 לינואר

האקלים במדעי הרוח והחברה. כנס מקוון עם הרצאת אורח של הכלכלן האקולוגי
וויליאם רייס

לפרטים נוספים

סדרת וובינרים בנושא כלכלה עירונית
החל מדצמבר ועד סוף מרץ, עמותת מרחב מזמינה לסדרת וובינרים
במגוון נושאים העוסקים בכלכלה עירונית על פניה השונים והמגוונים.
כלכלה עירונית  היא מטריצה מורכבת ורב מימדית והעיסוק בה הוא

מערכתי ונועד לקדם את האיתנות הכלכלית של העיר, העירייה,
התושבים והעסקים המקומיים. 

לפרטים נוספים

התכנית לקיימות מעשית
חולמים שאולי אפשר לחיות אחרת? ואם זה לא רק חלום?

2023 בינואר, 4 ימים של התבוננות, לימוד וחוויה במשק ירוק ברמות
בהם מתרגלים אורחות חיים מיטיבים עם  "תישעמ תומייקל תיִנְכָּת" ב

הסביבה, עם הזולת ועם עצמנו. עוסקים באקולוגיה, תזונה מיטיבה
ותקשורת מקרבת. 30% הנחה לחברי ארגונים סביבתיים

לפרטים נוספים

יום עיון בנושא התקנה החדשה לחיוב
בנייה ירוקה

 המועצה הישראלית לבנייה ירוקה יום חמישי ה7.1, 10:00
שמחים להזמינכם לקחת חלק ביום עיון מקוון בנושא התקנה

החדשה לחיוב תקן הבנייה הירוקה.

התקנה תחייב את כלל הבנייה בארץ לעמוד בדרישות התקן
הישראלי לבנייה ירוקה (ת"י 5281) ברמה של כוכב אחד לפחות.

ביום העיון יוצגו עיקרי התקנה המחייבת וידונו בחשיבותה,
בהשלכותיה ובהיערכות אליה. היום מיועד למתכננים, אדריכלים,

מהנדסים ולאנשי מקצוע מתחום התכנון והבנייה.

רשימה ירוקה מאוד  מביטים קדימה

ניוזלטר  ינואר 2021

"שלושה סוגים של בני אדם יש בעולם: אלה שגורמים לדברים להתרחש, אלה שמתבוננים במה
שמתרחש ואלה שתוהים מה התרחש." 

 סוזן פוליס שוץ 

איך מסכמים שנה שרק בחודש האחרון קרו כל כך הרבה דברים? 
שנה של קורונה, שנה של בחירות ועוד פעם בחירות ועוד פעם...בדיוק שנדמה שהרפורמות הסביבתיות יוצאות
לדרך. תקופה שבה הקלפים נטרפו בכל כך הרבה מובנים והציפו אותנו בייאוש, תקווה, בדידות, אהבה, אכזבה,

ציפייה, תשוקה, אמונה ועוד... תקופה שעדיין לא בסופה. 

אז לא נצליח לזכור את כל מה שקרה בתנועה הסביבתית בשנה המטורפת הזו, אבל ננסה לציין כמה מהדברים
שהיו לנו ממש בתקופה האחרונה... 

נתחיל בברכה לחברי הוועד המנהל החדש שנבחרו באסיפה הכללית שהתקיימה אך ורק לפני שבוע! 

היה לנו גם סדרת וויבנרים בנושא שותפות קהילה בתכנון לאור ההשקה שקיימנו השנה של מערכת ועדה פתוחה.
בתחום הפיננסי שלושה דברים שנותנים תקווה קרו ממש בחודש האחרון (בזכות עבודה של פורום כסף נקי) 
השקה בברוסה של מדד ת"א125 אקלים נקי מדלקים פוסיליים, 'כרמים' בית השקעות ראשון בישראל שנקי
מהשקעות בדלקים פוסיליים וההכרזה של מגדל על הכוונה להיות נקיים מדלקים מאובנים עד שנת 2030 בכלל

ההשקעות שלהם.
על תוכנית החילוץ הירוקה שהתגבשה לאור משבר ובתחילת השבוע הבא, בשעה טובה, דיון בועדת הכלכלה

הקורנה ולאחר עבודת איסוף וכתיבה של ארגונים רבים בתנועה הסביבתית.

לסיום... להגיד תודה לכל הארגונים, לכל הפעילים והפעילות ולכל האנשים שגורמים לדברים להתרחש. 
אמרו ששנת 2020 זו שנת מפנה, וניתן לראות שהיא אכן היתה כזו. הרבה דברים קרו בזכותכם  אך יש עוד

הרבה לפנינו!

בברכת שנה אזרחית טובה

צוות חיים וסביבה

לחתימה על הקמפיין

חומר למחשבה

חובה להכיר!

עושים מעשה!

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

לאינדקס הארגונים המלא

טעימה קטנה לאירועים קרובים...

ללוח האירועים המלא

קורסים והכשרות

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...


