
הצטרפו לקמפיין לפיתוח מוזיאון אמנות ים המלח
בואו נציל יחד את ים המלח! 

יחד נפעל להעלאת מודעות עולמית למצב! הצטרפו לקמפיין משותף
להקמת מוזיאון ים המלח בערד. המוזיאון מהווה שלב 2 לקמפיין לאחר

מיצב ספנסר טוניק 2021 למשיכת תשומת לב העולם. 
לחצו כאן לתמיכה בקמפיין

לצפיה בסרטון

לפרטים נוספים

עיר יער  להכניס את הטבע לעיר!
עמותת ונטעת יוצאת להגשמת חזון עיר־יער וצריכה את

כולכם.ן איתה בגיוס ההמונים שלה!
ביחד נצליח לבסס מהפיכה ירוקה, להפוך את הערים שלנו

לירוקות יותר, מחוברות יותר ובמקביל, לספק תמיכה
לנפגעות תקיפה מינית, מתמודדי נפש ובעלי צרכים מיוחדים.
בואו יחד, להפוך את העיר ליער  כנסו לקמפיין לקרוא עוד

ולתמוך!

לקריאה

השפעה של רעש מטורבינות רוח על חיות בר
– התייחסות בתהליכי תכנון

לחיות ליד טורבינות רוח
רעש טורבינות עלול להפוך את בתי הגידול בסביבתן לעוינים עבור
מינים רבים של חיות בר מאחר שהן רגישות לרעש בתדרים האלה.

מה יכולים המתכננים לעשות כדי למזער את הפגיעה? מאמר מאת יעל
טףסקר, מתוך גיליון הקיץ של'אקלוגיה וסביבה'

לקריאה

הטוב, הרע והברקיימא: כיצד הטכנולוגיה
שינתה וממשיכה לשנות את פני תעשיית

האופנה
מה גורם לחנויות בגדים להחליף קולקציה בכל שבוע?

פיתוחים טכנולוגיים – גם גורמים לצריכה מופרזת ומזיקה של בגדים
ופריטי אופנה, אך גם מאפשרים את צמיחתה של אופנה בתקיימא.
מאמר מאת מיטל פלג מזרחי, מתוך גיליון הקיץ של'אקלוגיה וסביבה' 

לקריאה

כך הצליחו התעשיינים להחריג את עצמם מהחובה
לבנייה ירוקה

החל מחודש מרץ הקרוב תיכנס לתוקפה תקנה חדשה שתחייב כל בניין חדש
שיקום לבנייה ירוקה • הסיבה להחרגת סקטור התעשיינים? "נטל רגולטורי

משמעותי" • הרשויות החזקות בישראל כבר מובילות בבנייה ירוקה, המדינה
מנסה לעמוד בקצב. תחקיר של יעל געתון מבית שקוף

לחתימה

הקרב עוד לא תם  עוצרים את בלוף הבנייה!
עוצרים עכשיו את הוועדה שדורסת את הציבור, את הטבע ואת

החקלאות.שילחו עכשיו מכתב לשרת הפנים איילת שקד, לשר השיכון זאב
אלקין ולשרי הממשלה שלא לאשר את חוק הותמ״ל.

לחתימה

דורשים תמחור דינמי ברשתות השיווק
הסוד שרשתות השיווק בישראל לא רצו שתדעו, עכשיו
The Natural Stepנחשףפרויקט טלוויזיוני שיזם ארגון
מוכיח: מזון בשווי 3.5 מיליון ש״ח נזרק בשנה! רשתות

השיווק והסופרים זורקים כמויות אדירות של מזון ראוי למאכל,
בעוד שאנו יכולים ליהנות מתמחור דינמי על מוצרים הקרובים
לתאריך התפוגה , נגיש והוגן ונזק אדיר לסביבה יכול להימנע

!

לחתימה

לא ניתן להפוך את מכתש רמון לפארק
הירקון!

קריאה לכל אוהבי המדבר, עזרו לשומרי המכתש להציל את
מכתש רמון מאסון שיהפוך אותו לפארק הירקון! חתמו עכשיו

על העצומה לעצירת הקמת אמפי ענק להופעות בלב
המכתש. אסור לנו לתת להזיה התכנונית הזו לרקום עור
וגידים. יחד  נמנע עוד אסון במכתש רמון!  ראיון בכאן

תרבות המסביר אל המאבק

לחתימה

כרטיס אשראי ירוק  למען הסביבה
מתאים לך לקבל כרטיס אשראי שיזרים תשלומים שוטפים לארגון סביבתי

לבחירתך על חשבון חברת האשראי? 
אז אוטוטו זה יקרה. כל מה שצריך כרגע זה להראות לחברות כרטיסי

האשראי שיש ציבור גדול שמעוניין בכך. ככל שיהיו יותר חתימות כך גם
ישתפר מצבנו במו"מ על תנאי הכרטיס. אנא הוסיפו את שמכם ושתפו עם

משפחה וחברים.

לפרטים נוספים

תחרות צילום בנושא שמורת הטבע הימית
אבטח וחוף ניצנים

צלמים/ות חובבים/ות ומקצועיים/ות מוזמנים/ות להשתתף בתחרות
צילומים ייחודית, בנושא שמורת הטבע הימית אבטח וחוף ניצנים:

The eyes of the sea
לראשונה בחוף ניצנים ושמורת הטבע הימית אבטח, תחרות צילומים

הכוללת צילומים מהסביבה החופית, מעל ומתחת לפני המים.

לפרטים נוספים

ירוק עכשיו
עמותה סביבתית ללא גבולות, אשר שמה לה למטרה, לנסות

ולשפר את איכות הסביבה בכל אזורי הארץ ובכל ההיבטים וללא
הבחנה בין שטחים בשליטה ישראלית, ישראלית למחצה או תחת

שלטון הרשות הפלסטינית – לזיהום אין גבולות!
עמותת "ירוק עכשיו" רואה עצמה כגוף מתווך, מעצים ומחבר בין

יחידים לקהילות וארגונים. ופועלת למען שינוי אמיתי בדרכים
שונות: הסברה, חינוך, פעילות בשטח, הגברת מודעות, כנסים

ופרסומים וכן בהיבט המשפטי.

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

לכתוב לנו.

לפרטים נוספיםהוספה ליומן:

מגלים את הים
מיקום: פארק צ'ארלס קלור, תל אביב
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מוזמנים לבלות עם אנשי הים התיכון יום של ים, כיף וחוויות בתל
אביב, באירוע ססגוני ומיוחד. 

באירוע: מתחם לנפש ולגוף סדנאות עם מיטב המנחים בארץ. מתחם
לילדים  הפעלות, הצגות, משחקים ועוד. ומתחם לבחירת שגריר הים

תיכוני  תחרות מיוחדת שבה אתם בוחרים נציג ימי.

לפרטים נוספים

קורס פעילי סביבה
רוצים לדעת מה אתם יכולים לעשות למען עצמכם ולמען עתיד

טוב יותר?
הקורס הסביבתי הראשון של אדם טבע ודין נבנה מתוך

מחשבה עליכם.
עורכי הדין והמדענים, הפועלים יום יום בחזית הסביבתית,
יהיו במפגשים כדי לחלוק את הידע המקצועי ולתת עצות
וכלים פרקטיים שצברו בשלושים שנות נסיון מקצועי. 7

מפגשי זום מרתקים בנושאי סביבה (הראשון כבר היה אבל
אפשר להצטרף)  הקורס ללא עלות

לפרטים נוספים

הכשרות מתנדבים בגרינפיס ישראל
גרינפיס ישראל מזמינים אתכם להצטרף לצוותי המתנדבים שלהם ולעבור

הכשרות בתחומים השונים בהם הארגון פועל. ההכשרות מועברות במהלך חודש
אוגוסט באופן מקוון ובאופן פיזי בהתאם לאופי ההכשרה.

לפרטים נוספים

קורס יועצי בנייה ירוקה על פי תקן 5281
 מחזור 3

המועצה הישראלית לבנייה ירוקה גאה להזמינכם לקחת
חלק בתוכנית הכשרה מקיפה ומתקדמת, אשר מיועדת

 לאנשי מקצוע בתחום המעוניינים להרחיב אופקים ולרכוש
מיומנויות וכלים במקצוע המתפתח והמבוקש: יועץ/ת בנייה

ירוקה.פתיחת הקורס  20/10/2021

רשימה ירוקה מאוד  זמן לחשבון נפש

ניוזלטר  אוגוסט 2021

"אנשים אינם יכולים פשוט לוותר על סיפור. זה מה שניסו הצעירים בשנות השישים והשבעים לעשות.
הם ניסו להפסיק לחיות כמו לקחנים, אבל לא הייתה להם כל דרך חיים אחרת. הם נכשלו, כיוון שאינך

יכול פשוט להפסיק להיות בסיפור, אתה צריך שיהיה לך סיפור אחר."
 "ישמעאל" / דניאל קווין 

אתמול חל יום הגירעון האקולוגי (The Overshoot Day). זהו יום המסמן את המועד בשנה בו האנושות צורכת
את כל המשאבים והשירותים האקולוגיים שכדור הארץ יכול לספק בשנה קלנדרית זו. זהו יום שמזמין את כולנו

לחשבון נפש ומחדד את הצורך העצום של האנושות בסיפור חדש.

בתחילת השבוע הממשלה אישרה את הצעת המחליטים הנוגעת למעבר לכלכלה דלת פחמן, אך מצד שני ברשות
החשמל מודים שהם לא ערוכים למעבר לאנרגיה מתחדשת. 

תמר זנדברג ואביגדור ליברמן מקדמים מס על כלים חד פעמיים ובינתיים העולם כולו בטירוף חושים  שיטפונות
בגרמניה, שיטפונות בבסין, מזג אוויר משוגע באיטליה והערכות לגל חום בישראל.

אולי זה החום, אולי זה העומס של כולנו יחד עם הטירוף של הקורונה בשנה וחצי האחרונות, אבל נראה שאנחנו
מפספסים פה משהו...ואולי זה סימן שמלבד העשייה הרבה שארגוני הסביבה מזמינים אותנו לקחת בה חלק,

אנחנו צריכים גם להקשיב, ללמוד ולחשוב על דרכים יצירתיות להתמודד עם המצב שאנחנו בו (ספוילר  יש כמה
קורסים ממש שווים בהמשך הניוזלטר). 

מאחלים לכולנו את הזמן לעשות זאת ושנעבור את הקיץ בשלום. 

צוות חיים וסביבה.

קמפיינים ציבוריים של ארגונים חברים:

חומר למחשבה

עושים מעשה!

הפינה האומנותית

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

לאינדקס הארגונים המלא

טעימה קטנה לאירועים קרובים...

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.facebook.com/reshet.yeruka/photos/a.897842393588053/4304953892876869/
https://www.facebook.com/SvivaMinistry/photos/a.1535939323351944/2994560454156483/
https://shakuf.co.il/22847
https://www.facebook.com/ecoocean.org/photos/a.10150089305795833/10159422923525833/
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001378508
https://www.ynet.co.il/news/article/b1wseus0u
https://www.jdn.co.il/video/1576273/
https://www.ynet.co.il/news/article/skrh00dg1k
https://youtu.be/YcZG53PiLro
https://bit.ly/3eYLKoF
https://youtu.be/YcZG53PiLro
https://giveback.co.il/project/64538?amb=d21321e4-f036-11eb-956f-4201ac1c902f
https://giveback.co.il/project/64538?amb=d21321e4-f036-11eb-956f-4201ac1c902f
https://giveback.co.il/project/64538?amb=d21321e4-f036-11eb-956f-4201ac1c902f
https://www.magazine.isees.org.il/?p=30750
https://www.magazine.isees.org.il/?p=30750
https://waze.com/ul?q=פארק צ'ארלס קלור, תל אביב
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=מגלים+את+הים&dates=20210730T150000/20210730T200000&details=%3Cdiv%3Eמוזמנים+לבלות+עם+אנשי+הים+התיכון+יום+של+ים%2C+כיף+וחוויות+בתל+אביב%2C+באירוע+ססגוני+ומיוחד.%0A++++%3Cbr%3Eבאירוע%3A+מתחם+לנפש+ולגוף+-סדנאות+עם+מיטב+המנחים+בארץ.+מתחם+לילדים+-+הפעלות%2C+הצגות%2C+משחקים+ועוד.+ומתחם+לבחירת+שגריר+הים+תיכוני+-+תחרות+מיוחדת+שבה+אתם+בוחרים+נציג+ימי.%3C%2Fdiv%3E&location=פארק+צ%27ארלס+קלור%2C+תל+אביב&details=%3Cdiv%3Eמוזמנים+לבלות+עם+אנשי+הים+התיכון+יום+של+ים%2C+כיף+וחוויות+בתל+אביב%2C+באירוע+ססגוני+ומיוחד.%0A++++%3Cbr%3Eבאירוע%3A+מתחם+לנפש+ולגוף+-סדנאות+עם+מיטב+המנחים+בארץ.+מתחם+לילדים+-+הפעלות%2C+הצגות%2C+משחקים+ועוד.+ומתחם+לבחירת+שגריר+הים+תיכוני+-+תחרות+מיוחדת+שבה+אתם+בוחרים+נציג+ימי.%3C%2Fdiv%3E
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=מגלים+את+הים&DUR=0500&DESC=%3Cdiv%3Eמוזמנים+לבלות+עם+אנשי+הים+התיכון+יום+של+ים%2C+כיף+וחוויות+בתל+אביב%2C+באירוע+ססגוני+ומיוחד.%0A++++%3Cbr%3Eבאירוע%3A+מתחם+לנפש+ולגוף+-סדנאות+עם+מיטב+המנחים+בארץ.+מתחם+לילדים+-+הפעלות%2C+הצגות%2C+משחקים+ועוד.+ומתחם+לבחירת+שגריר+הים+תיכוני+-+תחרות+מיוחדת+שבה+אתם+בוחרים+נציג+ימי.%3C%2Fdiv%3E&in_loc=פארק+צ%27ארלס+קלור%2C+תל+אביב&st=20210730T150000&et=20210730T200000
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הצטרפו לקמפיין לפיתוח מוזיאון אמנות ים המלח
בואו נציל יחד את ים המלח! 

יחד נפעל להעלאת מודעות עולמית למצב! הצטרפו לקמפיין משותף
להקמת מוזיאון ים המלח בערד. המוזיאון מהווה שלב 2 לקמפיין לאחר

מיצב ספנסר טוניק 2021 למשיכת תשומת לב העולם. 
לחצו כאן לתמיכה בקמפיין

לצפיה בסרטון

לפרטים נוספים

עיר יער  להכניס את הטבע לעיר!
עמותת ונטעת יוצאת להגשמת חזון עיר־יער וצריכה את

כולכם.ן איתה בגיוס ההמונים שלה!
ביחד נצליח לבסס מהפיכה ירוקה, להפוך את הערים שלנו

לירוקות יותר, מחוברות יותר ובמקביל, לספק תמיכה
לנפגעות תקיפה מינית, מתמודדי נפש ובעלי צרכים מיוחדים.
בואו יחד, להפוך את העיר ליער  כנסו לקמפיין לקרוא עוד

ולתמוך!

לקריאה

השפעה של רעש מטורבינות רוח על חיות בר
– התייחסות בתהליכי תכנון

לחיות ליד טורבינות רוח
רעש טורבינות עלול להפוך את בתי הגידול בסביבתן לעוינים עבור
מינים רבים של חיות בר מאחר שהן רגישות לרעש בתדרים האלה.

מה יכולים המתכננים לעשות כדי למזער את הפגיעה? מאמר מאת יעל
טףסקר, מתוך גיליון הקיץ של'אקלוגיה וסביבה'

לקריאה

הטוב, הרע והברקיימא: כיצד הטכנולוגיה
שינתה וממשיכה לשנות את פני תעשיית

האופנה
מה גורם לחנויות בגדים להחליף קולקציה בכל שבוע?

פיתוחים טכנולוגיים – גם גורמים לצריכה מופרזת ומזיקה של בגדים
ופריטי אופנה, אך גם מאפשרים את צמיחתה של אופנה בתקיימא.
מאמר מאת מיטל פלג מזרחי, מתוך גיליון הקיץ של'אקלוגיה וסביבה' 

לקריאה

כך הצליחו התעשיינים להחריג את עצמם מהחובה
לבנייה ירוקה

החל מחודש מרץ הקרוב תיכנס לתוקפה תקנה חדשה שתחייב כל בניין חדש
שיקום לבנייה ירוקה • הסיבה להחרגת סקטור התעשיינים? "נטל רגולטורי

משמעותי" • הרשויות החזקות בישראל כבר מובילות בבנייה ירוקה, המדינה
מנסה לעמוד בקצב. תחקיר של יעל געתון מבית שקוף

לחתימה

הקרב עוד לא תם  עוצרים את בלוף הבנייה!
עוצרים עכשיו את הוועדה שדורסת את הציבור, את הטבע ואת

החקלאות.שילחו עכשיו מכתב לשרת הפנים איילת שקד, לשר השיכון זאב
אלקין ולשרי הממשלה שלא לאשר את חוק הותמ״ל.

לחתימה

דורשים תמחור דינמי ברשתות השיווק
הסוד שרשתות השיווק בישראל לא רצו שתדעו, עכשיו
The Natural Stepנחשףפרויקט טלוויזיוני שיזם ארגון
מוכיח: מזון בשווי 3.5 מיליון ש״ח נזרק בשנה! רשתות

השיווק והסופרים זורקים כמויות אדירות של מזון ראוי למאכל,
בעוד שאנו יכולים ליהנות מתמחור דינמי על מוצרים הקרובים
לתאריך התפוגה , נגיש והוגן ונזק אדיר לסביבה יכול להימנע

!

לחתימה

לא ניתן להפוך את מכתש רמון לפארק
הירקון!

קריאה לכל אוהבי המדבר, עזרו לשומרי המכתש להציל את
מכתש רמון מאסון שיהפוך אותו לפארק הירקון! חתמו עכשיו

על העצומה לעצירת הקמת אמפי ענק להופעות בלב
המכתש. אסור לנו לתת להזיה התכנונית הזו לרקום עור
וגידים. יחד  נמנע עוד אסון במכתש רמון!  ראיון בכאן

תרבות המסביר אל המאבק

לחתימה

כרטיס אשראי ירוק  למען הסביבה
מתאים לך לקבל כרטיס אשראי שיזרים תשלומים שוטפים לארגון סביבתי

לבחירתך על חשבון חברת האשראי? 
אז אוטוטו זה יקרה. כל מה שצריך כרגע זה להראות לחברות כרטיסי

האשראי שיש ציבור גדול שמעוניין בכך. ככל שיהיו יותר חתימות כך גם
ישתפר מצבנו במו"מ על תנאי הכרטיס. אנא הוסיפו את שמכם ושתפו עם

משפחה וחברים.

לפרטים נוספים

תחרות צילום בנושא שמורת הטבע הימית
אבטח וחוף ניצנים

צלמים/ות חובבים/ות ומקצועיים/ות מוזמנים/ות להשתתף בתחרות
צילומים ייחודית, בנושא שמורת הטבע הימית אבטח וחוף ניצנים:

The eyes of the sea
לראשונה בחוף ניצנים ושמורת הטבע הימית אבטח, תחרות צילומים

הכוללת צילומים מהסביבה החופית, מעל ומתחת לפני המים.

לפרטים נוספים

ירוק עכשיו
עמותה סביבתית ללא גבולות, אשר שמה לה למטרה, לנסות

ולשפר את איכות הסביבה בכל אזורי הארץ ובכל ההיבטים וללא
הבחנה בין שטחים בשליטה ישראלית, ישראלית למחצה או תחת

שלטון הרשות הפלסטינית – לזיהום אין גבולות!
עמותת "ירוק עכשיו" רואה עצמה כגוף מתווך, מעצים ומחבר בין

יחידים לקהילות וארגונים. ופועלת למען שינוי אמיתי בדרכים
שונות: הסברה, חינוך, פעילות בשטח, הגברת מודעות, כנסים

ופרסומים וכן בהיבט המשפטי.

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

לכתוב לנו.

לפרטים נוספיםהוספה ליומן:

מגלים את הים
מיקום: פארק צ'ארלס קלור, תל אביב
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מוזמנים לבלות עם אנשי הים התיכון יום של ים, כיף וחוויות בתל
אביב, באירוע ססגוני ומיוחד. 

באירוע: מתחם לנפש ולגוף סדנאות עם מיטב המנחים בארץ. מתחם
לילדים  הפעלות, הצגות, משחקים ועוד. ומתחם לבחירת שגריר הים

תיכוני  תחרות מיוחדת שבה אתם בוחרים נציג ימי.

לפרטים נוספים

קורס פעילי סביבה
רוצים לדעת מה אתם יכולים לעשות למען עצמכם ולמען עתיד

טוב יותר?
הקורס הסביבתי הראשון של אדם טבע ודין נבנה מתוך

מחשבה עליכם.
עורכי הדין והמדענים, הפועלים יום יום בחזית הסביבתית,
יהיו במפגשים כדי לחלוק את הידע המקצועי ולתת עצות
וכלים פרקטיים שצברו בשלושים שנות נסיון מקצועי. 7

מפגשי זום מרתקים בנושאי סביבה (הראשון כבר היה אבל
אפשר להצטרף)  הקורס ללא עלות

לפרטים נוספים

הכשרות מתנדבים בגרינפיס ישראל
גרינפיס ישראל מזמינים אתכם להצטרף לצוותי המתנדבים שלהם ולעבור

הכשרות בתחומים השונים בהם הארגון פועל. ההכשרות מועברות במהלך חודש
אוגוסט באופן מקוון ובאופן פיזי בהתאם לאופי ההכשרה.

לפרטים נוספים

קורס יועצי בנייה ירוקה על פי תקן 5281
 מחזור 3

המועצה הישראלית לבנייה ירוקה גאה להזמינכם לקחת
חלק בתוכנית הכשרה מקיפה ומתקדמת, אשר מיועדת

 לאנשי מקצוע בתחום המעוניינים להרחיב אופקים ולרכוש
מיומנויות וכלים במקצוע המתפתח והמבוקש: יועץ/ת בנייה

ירוקה.פתיחת הקורס  20/10/2021

רשימה ירוקה מאוד  זמן לחשבון נפש

ניוזלטר  אוגוסט 2021

"אנשים אינם יכולים פשוט לוותר על סיפור. זה מה שניסו הצעירים בשנות השישים והשבעים לעשות.
הם ניסו להפסיק לחיות כמו לקחנים, אבל לא הייתה להם כל דרך חיים אחרת. הם נכשלו, כיוון שאינך

יכול פשוט להפסיק להיות בסיפור, אתה צריך שיהיה לך סיפור אחר."
 "ישמעאל" / דניאל קווין 

אתמול חל יום הגירעון האקולוגי (The Overshoot Day). זהו יום המסמן את המועד בשנה בו האנושות צורכת
את כל המשאבים והשירותים האקולוגיים שכדור הארץ יכול לספק בשנה קלנדרית זו. זהו יום שמזמין את כולנו

לחשבון נפש ומחדד את הצורך העצום של האנושות בסיפור חדש.

בתחילת השבוע הממשלה אישרה את הצעת המחליטים הנוגעת למעבר לכלכלה דלת פחמן, אך מצד שני ברשות
החשמל מודים שהם לא ערוכים למעבר לאנרגיה מתחדשת. 

תמר זנדברג ואביגדור ליברמן מקדמים מס על כלים חד פעמיים ובינתיים העולם כולו בטירוף חושים  שיטפונות
בגרמניה, שיטפונות בבסין, מזג אוויר משוגע באיטליה והערכות לגל חום בישראל.

אולי זה החום, אולי זה העומס של כולנו יחד עם הטירוף של הקורונה בשנה וחצי האחרונות, אבל נראה שאנחנו
מפספסים פה משהו...ואולי זה סימן שמלבד העשייה הרבה שארגוני הסביבה מזמינים אותנו לקחת בה חלק,

אנחנו צריכים גם להקשיב, ללמוד ולחשוב על דרכים יצירתיות להתמודד עם המצב שאנחנו בו (ספוילר  יש כמה
קורסים ממש שווים בהמשך הניוזלטר). 

מאחלים לכולנו את הזמן לעשות זאת ושנעבור את הקיץ בשלום. 

צוות חיים וסביבה.

קמפיינים ציבוריים של ארגונים חברים:

חומר למחשבה

עושים מעשה!

הפינה האומנותית

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

לאינדקס הארגונים המלא

טעימה קטנה לאירועים קרובים...

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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https://www.facebook.com/RamonCraterProtectors


הצטרפו לקמפיין לפיתוח מוזיאון אמנות ים המלח
בואו נציל יחד את ים המלח! 

יחד נפעל להעלאת מודעות עולמית למצב! הצטרפו לקמפיין משותף
להקמת מוזיאון ים המלח בערד. המוזיאון מהווה שלב 2 לקמפיין לאחר

מיצב ספנסר טוניק 2021 למשיכת תשומת לב העולם. 
לחצו כאן לתמיכה בקמפיין

לצפיה בסרטון

לפרטים נוספים

עיר יער  להכניס את הטבע לעיר!
עמותת ונטעת יוצאת להגשמת חזון עיר־יער וצריכה את

כולכם.ן איתה בגיוס ההמונים שלה!
ביחד נצליח לבסס מהפיכה ירוקה, להפוך את הערים שלנו

לירוקות יותר, מחוברות יותר ובמקביל, לספק תמיכה
לנפגעות תקיפה מינית, מתמודדי נפש ובעלי צרכים מיוחדים.
בואו יחד, להפוך את העיר ליער  כנסו לקמפיין לקרוא עוד

ולתמוך!

לקריאה

השפעה של רעש מטורבינות רוח על חיות בר
– התייחסות בתהליכי תכנון

לחיות ליד טורבינות רוח
רעש טורבינות עלול להפוך את בתי הגידול בסביבתן לעוינים עבור
מינים רבים של חיות בר מאחר שהן רגישות לרעש בתדרים האלה.

מה יכולים המתכננים לעשות כדי למזער את הפגיעה? מאמר מאת יעל
טףסקר, מתוך גיליון הקיץ של'אקלוגיה וסביבה'

לקריאה

הטוב, הרע והברקיימא: כיצד הטכנולוגיה
שינתה וממשיכה לשנות את פני תעשיית

האופנה
מה גורם לחנויות בגדים להחליף קולקציה בכל שבוע?

פיתוחים טכנולוגיים – גם גורמים לצריכה מופרזת ומזיקה של בגדים
ופריטי אופנה, אך גם מאפשרים את צמיחתה של אופנה בתקיימא.
מאמר מאת מיטל פלג מזרחי, מתוך גיליון הקיץ של'אקלוגיה וסביבה' 

לקריאה

כך הצליחו התעשיינים להחריג את עצמם מהחובה
לבנייה ירוקה

החל מחודש מרץ הקרוב תיכנס לתוקפה תקנה חדשה שתחייב כל בניין חדש
שיקום לבנייה ירוקה • הסיבה להחרגת סקטור התעשיינים? "נטל רגולטורי

משמעותי" • הרשויות החזקות בישראל כבר מובילות בבנייה ירוקה, המדינה
מנסה לעמוד בקצב. תחקיר של יעל געתון מבית שקוף

לחתימה

הקרב עוד לא תם  עוצרים את בלוף הבנייה!
עוצרים עכשיו את הוועדה שדורסת את הציבור, את הטבע ואת

החקלאות.שילחו עכשיו מכתב לשרת הפנים איילת שקד, לשר השיכון זאב
אלקין ולשרי הממשלה שלא לאשר את חוק הותמ״ל.

לחתימה

דורשים תמחור דינמי ברשתות השיווק
הסוד שרשתות השיווק בישראל לא רצו שתדעו, עכשיו
The Natural Stepנחשףפרויקט טלוויזיוני שיזם ארגון
מוכיח: מזון בשווי 3.5 מיליון ש״ח נזרק בשנה! רשתות

השיווק והסופרים זורקים כמויות אדירות של מזון ראוי למאכל,
בעוד שאנו יכולים ליהנות מתמחור דינמי על מוצרים הקרובים
לתאריך התפוגה , נגיש והוגן ונזק אדיר לסביבה יכול להימנע

!

לחתימה

לא ניתן להפוך את מכתש רמון לפארק
הירקון!

קריאה לכל אוהבי המדבר, עזרו לשומרי המכתש להציל את
מכתש רמון מאסון שיהפוך אותו לפארק הירקון! חתמו עכשיו

על העצומה לעצירת הקמת אמפי ענק להופעות בלב
המכתש. אסור לנו לתת להזיה התכנונית הזו לרקום עור
וגידים. יחד  נמנע עוד אסון במכתש רמון!  ראיון בכאן

תרבות המסביר אל המאבק

לחתימה

כרטיס אשראי ירוק  למען הסביבה
מתאים לך לקבל כרטיס אשראי שיזרים תשלומים שוטפים לארגון סביבתי

לבחירתך על חשבון חברת האשראי? 
אז אוטוטו זה יקרה. כל מה שצריך כרגע זה להראות לחברות כרטיסי

האשראי שיש ציבור גדול שמעוניין בכך. ככל שיהיו יותר חתימות כך גם
ישתפר מצבנו במו"מ על תנאי הכרטיס. אנא הוסיפו את שמכם ושתפו עם

משפחה וחברים.

לפרטים נוספים

תחרות צילום בנושא שמורת הטבע הימית
אבטח וחוף ניצנים

צלמים/ות חובבים/ות ומקצועיים/ות מוזמנים/ות להשתתף בתחרות
צילומים ייחודית, בנושא שמורת הטבע הימית אבטח וחוף ניצנים:

The eyes of the sea
לראשונה בחוף ניצנים ושמורת הטבע הימית אבטח, תחרות צילומים

הכוללת צילומים מהסביבה החופית, מעל ומתחת לפני המים.

לפרטים נוספים

ירוק עכשיו
עמותה סביבתית ללא גבולות, אשר שמה לה למטרה, לנסות

ולשפר את איכות הסביבה בכל אזורי הארץ ובכל ההיבטים וללא
הבחנה בין שטחים בשליטה ישראלית, ישראלית למחצה או תחת

שלטון הרשות הפלסטינית – לזיהום אין גבולות!
עמותת "ירוק עכשיו" רואה עצמה כגוף מתווך, מעצים ומחבר בין

יחידים לקהילות וארגונים. ופועלת למען שינוי אמיתי בדרכים
שונות: הסברה, חינוך, פעילות בשטח, הגברת מודעות, כנסים

ופרסומים וכן בהיבט המשפטי.

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

לכתוב לנו.

לפרטים נוספיםהוספה ליומן:

מגלים את הים
מיקום: פארק צ'ארלס קלור, תל אביב

20:00 15:00  סיום: 30/07/2021 התחלה: 30/07/2021

מוזמנים לבלות עם אנשי הים התיכון יום של ים, כיף וחוויות בתל
אביב, באירוע ססגוני ומיוחד. 

באירוע: מתחם לנפש ולגוף סדנאות עם מיטב המנחים בארץ. מתחם
לילדים  הפעלות, הצגות, משחקים ועוד. ומתחם לבחירת שגריר הים

תיכוני  תחרות מיוחדת שבה אתם בוחרים נציג ימי.

לפרטים נוספים

קורס פעילי סביבה
רוצים לדעת מה אתם יכולים לעשות למען עצמכם ולמען עתיד

טוב יותר?
הקורס הסביבתי הראשון של אדם טבע ודין נבנה מתוך

מחשבה עליכם.
עורכי הדין והמדענים, הפועלים יום יום בחזית הסביבתית,
יהיו במפגשים כדי לחלוק את הידע המקצועי ולתת עצות
וכלים פרקטיים שצברו בשלושים שנות נסיון מקצועי. 7

מפגשי זום מרתקים בנושאי סביבה (הראשון כבר היה אבל
אפשר להצטרף)  הקורס ללא עלות

לפרטים נוספים

הכשרות מתנדבים בגרינפיס ישראל
גרינפיס ישראל מזמינים אתכם להצטרף לצוותי המתנדבים שלהם ולעבור

הכשרות בתחומים השונים בהם הארגון פועל. ההכשרות מועברות במהלך חודש
אוגוסט באופן מקוון ובאופן פיזי בהתאם לאופי ההכשרה.

לפרטים נוספים

קורס יועצי בנייה ירוקה על פי תקן 5281
 מחזור 3

המועצה הישראלית לבנייה ירוקה גאה להזמינכם לקחת
חלק בתוכנית הכשרה מקיפה ומתקדמת, אשר מיועדת

 לאנשי מקצוע בתחום המעוניינים להרחיב אופקים ולרכוש
מיומנויות וכלים במקצוע המתפתח והמבוקש: יועץ/ת בנייה

ירוקה.פתיחת הקורס  20/10/2021

רשימה ירוקה מאוד  זמן לחשבון נפש

ניוזלטר  אוגוסט 2021

"אנשים אינם יכולים פשוט לוותר על סיפור. זה מה שניסו הצעירים בשנות השישים והשבעים לעשות.
הם ניסו להפסיק לחיות כמו לקחנים, אבל לא הייתה להם כל דרך חיים אחרת. הם נכשלו, כיוון שאינך

יכול פשוט להפסיק להיות בסיפור, אתה צריך שיהיה לך סיפור אחר."
 "ישמעאל" / דניאל קווין 

אתמול חל יום הגירעון האקולוגי (The Overshoot Day). זהו יום המסמן את המועד בשנה בו האנושות צורכת
את כל המשאבים והשירותים האקולוגיים שכדור הארץ יכול לספק בשנה קלנדרית זו. זהו יום שמזמין את כולנו

לחשבון נפש ומחדד את הצורך העצום של האנושות בסיפור חדש.

בתחילת השבוע הממשלה אישרה את הצעת המחליטים הנוגעת למעבר לכלכלה דלת פחמן, אך מצד שני ברשות
החשמל מודים שהם לא ערוכים למעבר לאנרגיה מתחדשת. 

תמר זנדברג ואביגדור ליברמן מקדמים מס על כלים חד פעמיים ובינתיים העולם כולו בטירוף חושים  שיטפונות
בגרמניה, שיטפונות בבסין, מזג אוויר משוגע באיטליה והערכות לגל חום בישראל.

אולי זה החום, אולי זה העומס של כולנו יחד עם הטירוף של הקורונה בשנה וחצי האחרונות, אבל נראה שאנחנו
מפספסים פה משהו...ואולי זה סימן שמלבד העשייה הרבה שארגוני הסביבה מזמינים אותנו לקחת בה חלק,

אנחנו צריכים גם להקשיב, ללמוד ולחשוב על דרכים יצירתיות להתמודד עם המצב שאנחנו בו (ספוילר  יש כמה
קורסים ממש שווים בהמשך הניוזלטר). 

מאחלים לכולנו את הזמן לעשות זאת ושנעבור את הקיץ בשלום. 

צוות חיים וסביבה.

קמפיינים ציבוריים של ארגונים חברים:

חומר למחשבה

עושים מעשה!

הפינה האומנותית

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

לאינדקס הארגונים המלא

טעימה קטנה לאירועים קרובים...

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.atzuma.co.il/savemakhteshramon
https://www.facebook.com/109804274710797/posts/117425787281979/
https://www.atzuma.co.il/savemakhteshramon
https://drove.com/.2mqH
https://drove.com/.2mqH
https://drove.com/.2mqH
https://www.facebook.com/TheEnvironmentalArtist
https://www.eyes4sea.com/
https://www.eyes4sea.com/
https://www.eyes4sea.com/


הצטרפו לקמפיין לפיתוח מוזיאון אמנות ים המלח
בואו נציל יחד את ים המלח! 

יחד נפעל להעלאת מודעות עולמית למצב! הצטרפו לקמפיין משותף
להקמת מוזיאון ים המלח בערד. המוזיאון מהווה שלב 2 לקמפיין לאחר

מיצב ספנסר טוניק 2021 למשיכת תשומת לב העולם. 
לחצו כאן לתמיכה בקמפיין

לצפיה בסרטון

לפרטים נוספים

עיר יער  להכניס את הטבע לעיר!
עמותת ונטעת יוצאת להגשמת חזון עיר־יער וצריכה את

כולכם.ן איתה בגיוס ההמונים שלה!
ביחד נצליח לבסס מהפיכה ירוקה, להפוך את הערים שלנו

לירוקות יותר, מחוברות יותר ובמקביל, לספק תמיכה
לנפגעות תקיפה מינית, מתמודדי נפש ובעלי צרכים מיוחדים.
בואו יחד, להפוך את העיר ליער  כנסו לקמפיין לקרוא עוד

ולתמוך!

לקריאה

השפעה של רעש מטורבינות רוח על חיות בר
– התייחסות בתהליכי תכנון

לחיות ליד טורבינות רוח
רעש טורבינות עלול להפוך את בתי הגידול בסביבתן לעוינים עבור
מינים רבים של חיות בר מאחר שהן רגישות לרעש בתדרים האלה.

מה יכולים המתכננים לעשות כדי למזער את הפגיעה? מאמר מאת יעל
טףסקר, מתוך גיליון הקיץ של'אקלוגיה וסביבה'

לקריאה

הטוב, הרע והברקיימא: כיצד הטכנולוגיה
שינתה וממשיכה לשנות את פני תעשיית

האופנה
מה גורם לחנויות בגדים להחליף קולקציה בכל שבוע?

פיתוחים טכנולוגיים – גם גורמים לצריכה מופרזת ומזיקה של בגדים
ופריטי אופנה, אך גם מאפשרים את צמיחתה של אופנה בתקיימא.
מאמר מאת מיטל פלג מזרחי, מתוך גיליון הקיץ של'אקלוגיה וסביבה' 

לקריאה

כך הצליחו התעשיינים להחריג את עצמם מהחובה
לבנייה ירוקה

החל מחודש מרץ הקרוב תיכנס לתוקפה תקנה חדשה שתחייב כל בניין חדש
שיקום לבנייה ירוקה • הסיבה להחרגת סקטור התעשיינים? "נטל רגולטורי

משמעותי" • הרשויות החזקות בישראל כבר מובילות בבנייה ירוקה, המדינה
מנסה לעמוד בקצב. תחקיר של יעל געתון מבית שקוף

לחתימה

הקרב עוד לא תם  עוצרים את בלוף הבנייה!
עוצרים עכשיו את הוועדה שדורסת את הציבור, את הטבע ואת

החקלאות.שילחו עכשיו מכתב לשרת הפנים איילת שקד, לשר השיכון זאב
אלקין ולשרי הממשלה שלא לאשר את חוק הותמ״ל.

לחתימה

דורשים תמחור דינמי ברשתות השיווק
הסוד שרשתות השיווק בישראל לא רצו שתדעו, עכשיו
The Natural Stepנחשףפרויקט טלוויזיוני שיזם ארגון
מוכיח: מזון בשווי 3.5 מיליון ש״ח נזרק בשנה! רשתות

השיווק והסופרים זורקים כמויות אדירות של מזון ראוי למאכל,
בעוד שאנו יכולים ליהנות מתמחור דינמי על מוצרים הקרובים
לתאריך התפוגה , נגיש והוגן ונזק אדיר לסביבה יכול להימנע

!

לחתימה

לא ניתן להפוך את מכתש רמון לפארק
הירקון!

קריאה לכל אוהבי המדבר, עזרו לשומרי המכתש להציל את
מכתש רמון מאסון שיהפוך אותו לפארק הירקון! חתמו עכשיו

על העצומה לעצירת הקמת אמפי ענק להופעות בלב
המכתש. אסור לנו לתת להזיה התכנונית הזו לרקום עור
וגידים. יחד  נמנע עוד אסון במכתש רמון!  ראיון בכאן

תרבות המסביר אל המאבק

לחתימה

כרטיס אשראי ירוק  למען הסביבה
מתאים לך לקבל כרטיס אשראי שיזרים תשלומים שוטפים לארגון סביבתי

לבחירתך על חשבון חברת האשראי? 
אז אוטוטו זה יקרה. כל מה שצריך כרגע זה להראות לחברות כרטיסי

האשראי שיש ציבור גדול שמעוניין בכך. ככל שיהיו יותר חתימות כך גם
ישתפר מצבנו במו"מ על תנאי הכרטיס. אנא הוסיפו את שמכם ושתפו עם

משפחה וחברים.

לפרטים נוספים

תחרות צילום בנושא שמורת הטבע הימית
אבטח וחוף ניצנים

צלמים/ות חובבים/ות ומקצועיים/ות מוזמנים/ות להשתתף בתחרות
צילומים ייחודית, בנושא שמורת הטבע הימית אבטח וחוף ניצנים:

The eyes of the sea
לראשונה בחוף ניצנים ושמורת הטבע הימית אבטח, תחרות צילומים

הכוללת צילומים מהסביבה החופית, מעל ומתחת לפני המים.

לפרטים נוספים

ירוק עכשיו
עמותה סביבתית ללא גבולות, אשר שמה לה למטרה, לנסות

ולשפר את איכות הסביבה בכל אזורי הארץ ובכל ההיבטים וללא
הבחנה בין שטחים בשליטה ישראלית, ישראלית למחצה או תחת

שלטון הרשות הפלסטינית – לזיהום אין גבולות!
עמותת "ירוק עכשיו" רואה עצמה כגוף מתווך, מעצים ומחבר בין

יחידים לקהילות וארגונים. ופועלת למען שינוי אמיתי בדרכים
שונות: הסברה, חינוך, פעילות בשטח, הגברת מודעות, כנסים

ופרסומים וכן בהיבט המשפטי.

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

לכתוב לנו.

לפרטים נוספיםהוספה ליומן:

מגלים את הים
מיקום: פארק צ'ארלס קלור, תל אביב

20:00 15:00  סיום: 30/07/2021 התחלה: 30/07/2021

מוזמנים לבלות עם אנשי הים התיכון יום של ים, כיף וחוויות בתל
אביב, באירוע ססגוני ומיוחד. 

באירוע: מתחם לנפש ולגוף סדנאות עם מיטב המנחים בארץ. מתחם
לילדים  הפעלות, הצגות, משחקים ועוד. ומתחם לבחירת שגריר הים

תיכוני  תחרות מיוחדת שבה אתם בוחרים נציג ימי.

לפרטים נוספים

קורס פעילי סביבה
רוצים לדעת מה אתם יכולים לעשות למען עצמכם ולמען עתיד

טוב יותר?
הקורס הסביבתי הראשון של אדם טבע ודין נבנה מתוך

מחשבה עליכם.
עורכי הדין והמדענים, הפועלים יום יום בחזית הסביבתית,
יהיו במפגשים כדי לחלוק את הידע המקצועי ולתת עצות
וכלים פרקטיים שצברו בשלושים שנות נסיון מקצועי. 7

מפגשי זום מרתקים בנושאי סביבה (הראשון כבר היה אבל
אפשר להצטרף)  הקורס ללא עלות

לפרטים נוספים

הכשרות מתנדבים בגרינפיס ישראל
גרינפיס ישראל מזמינים אתכם להצטרף לצוותי המתנדבים שלהם ולעבור

הכשרות בתחומים השונים בהם הארגון פועל. ההכשרות מועברות במהלך חודש
אוגוסט באופן מקוון ובאופן פיזי בהתאם לאופי ההכשרה.

לפרטים נוספים

קורס יועצי בנייה ירוקה על פי תקן 5281
 מחזור 3

המועצה הישראלית לבנייה ירוקה גאה להזמינכם לקחת
חלק בתוכנית הכשרה מקיפה ומתקדמת, אשר מיועדת

 לאנשי מקצוע בתחום המעוניינים להרחיב אופקים ולרכוש
מיומנויות וכלים במקצוע המתפתח והמבוקש: יועץ/ת בנייה

ירוקה.פתיחת הקורס  20/10/2021

רשימה ירוקה מאוד  זמן לחשבון נפש

ניוזלטר  אוגוסט 2021

"אנשים אינם יכולים פשוט לוותר על סיפור. זה מה שניסו הצעירים בשנות השישים והשבעים לעשות.
הם ניסו להפסיק לחיות כמו לקחנים, אבל לא הייתה להם כל דרך חיים אחרת. הם נכשלו, כיוון שאינך

יכול פשוט להפסיק להיות בסיפור, אתה צריך שיהיה לך סיפור אחר."
 "ישמעאל" / דניאל קווין 

אתמול חל יום הגירעון האקולוגי (The Overshoot Day). זהו יום המסמן את המועד בשנה בו האנושות צורכת
את כל המשאבים והשירותים האקולוגיים שכדור הארץ יכול לספק בשנה קלנדרית זו. זהו יום שמזמין את כולנו

לחשבון נפש ומחדד את הצורך העצום של האנושות בסיפור חדש.

בתחילת השבוע הממשלה אישרה את הצעת המחליטים הנוגעת למעבר לכלכלה דלת פחמן, אך מצד שני ברשות
החשמל מודים שהם לא ערוכים למעבר לאנרגיה מתחדשת. 

תמר זנדברג ואביגדור ליברמן מקדמים מס על כלים חד פעמיים ובינתיים העולם כולו בטירוף חושים  שיטפונות
בגרמניה, שיטפונות בבסין, מזג אוויר משוגע באיטליה והערכות לגל חום בישראל.

אולי זה החום, אולי זה העומס של כולנו יחד עם הטירוף של הקורונה בשנה וחצי האחרונות, אבל נראה שאנחנו
מפספסים פה משהו...ואולי זה סימן שמלבד העשייה הרבה שארגוני הסביבה מזמינים אותנו לקחת בה חלק,

אנחנו צריכים גם להקשיב, ללמוד ולחשוב על דרכים יצירתיות להתמודד עם המצב שאנחנו בו (ספוילר  יש כמה
קורסים ממש שווים בהמשך הניוזלטר). 

מאחלים לכולנו את הזמן לעשות זאת ושנעבור את הקיץ בשלום. 

צוות חיים וסביבה.

קמפיינים ציבוריים של ארגונים חברים:

חומר למחשבה

עושים מעשה!

הפינה האומנותית

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

לאינדקס הארגונים המלא

טעימה קטנה לאירועים קרובים...

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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הצטרפו לקמפיין לפיתוח מוזיאון אמנות ים המלח
בואו נציל יחד את ים המלח! 

יחד נפעל להעלאת מודעות עולמית למצב! הצטרפו לקמפיין משותף
להקמת מוזיאון ים המלח בערד. המוזיאון מהווה שלב 2 לקמפיין לאחר

מיצב ספנסר טוניק 2021 למשיכת תשומת לב העולם. 
לחצו כאן לתמיכה בקמפיין

לצפיה בסרטון

לפרטים נוספים

עיר יער  להכניס את הטבע לעיר!
עמותת ונטעת יוצאת להגשמת חזון עיר־יער וצריכה את

כולכם.ן איתה בגיוס ההמונים שלה!
ביחד נצליח לבסס מהפיכה ירוקה, להפוך את הערים שלנו

לירוקות יותר, מחוברות יותר ובמקביל, לספק תמיכה
לנפגעות תקיפה מינית, מתמודדי נפש ובעלי צרכים מיוחדים.
בואו יחד, להפוך את העיר ליער  כנסו לקמפיין לקרוא עוד

ולתמוך!

לקריאה

השפעה של רעש מטורבינות רוח על חיות בר
– התייחסות בתהליכי תכנון

לחיות ליד טורבינות רוח
רעש טורבינות עלול להפוך את בתי הגידול בסביבתן לעוינים עבור
מינים רבים של חיות בר מאחר שהן רגישות לרעש בתדרים האלה.

מה יכולים המתכננים לעשות כדי למזער את הפגיעה? מאמר מאת יעל
טףסקר, מתוך גיליון הקיץ של'אקלוגיה וסביבה'

לקריאה

הטוב, הרע והברקיימא: כיצד הטכנולוגיה
שינתה וממשיכה לשנות את פני תעשיית

האופנה
מה גורם לחנויות בגדים להחליף קולקציה בכל שבוע?

פיתוחים טכנולוגיים – גם גורמים לצריכה מופרזת ומזיקה של בגדים
ופריטי אופנה, אך גם מאפשרים את צמיחתה של אופנה בתקיימא.
מאמר מאת מיטל פלג מזרחי, מתוך גיליון הקיץ של'אקלוגיה וסביבה' 

לקריאה

כך הצליחו התעשיינים להחריג את עצמם מהחובה
לבנייה ירוקה

החל מחודש מרץ הקרוב תיכנס לתוקפה תקנה חדשה שתחייב כל בניין חדש
שיקום לבנייה ירוקה • הסיבה להחרגת סקטור התעשיינים? "נטל רגולטורי

משמעותי" • הרשויות החזקות בישראל כבר מובילות בבנייה ירוקה, המדינה
מנסה לעמוד בקצב. תחקיר של יעל געתון מבית שקוף

לחתימה

הקרב עוד לא תם  עוצרים את בלוף הבנייה!
עוצרים עכשיו את הוועדה שדורסת את הציבור, את הטבע ואת

החקלאות.שילחו עכשיו מכתב לשרת הפנים איילת שקד, לשר השיכון זאב
אלקין ולשרי הממשלה שלא לאשר את חוק הותמ״ל.

לחתימה

דורשים תמחור דינמי ברשתות השיווק
הסוד שרשתות השיווק בישראל לא רצו שתדעו, עכשיו
The Natural Stepנחשףפרויקט טלוויזיוני שיזם ארגון
מוכיח: מזון בשווי 3.5 מיליון ש״ח נזרק בשנה! רשתות

השיווק והסופרים זורקים כמויות אדירות של מזון ראוי למאכל,
בעוד שאנו יכולים ליהנות מתמחור דינמי על מוצרים הקרובים
לתאריך התפוגה , נגיש והוגן ונזק אדיר לסביבה יכול להימנע

!

לחתימה

לא ניתן להפוך את מכתש רמון לפארק
הירקון!

קריאה לכל אוהבי המדבר, עזרו לשומרי המכתש להציל את
מכתש רמון מאסון שיהפוך אותו לפארק הירקון! חתמו עכשיו

על העצומה לעצירת הקמת אמפי ענק להופעות בלב
המכתש. אסור לנו לתת להזיה התכנונית הזו לרקום עור
וגידים. יחד  נמנע עוד אסון במכתש רמון!  ראיון בכאן

תרבות המסביר אל המאבק

לחתימה

כרטיס אשראי ירוק  למען הסביבה
מתאים לך לקבל כרטיס אשראי שיזרים תשלומים שוטפים לארגון סביבתי

לבחירתך על חשבון חברת האשראי? 
אז אוטוטו זה יקרה. כל מה שצריך כרגע זה להראות לחברות כרטיסי

האשראי שיש ציבור גדול שמעוניין בכך. ככל שיהיו יותר חתימות כך גם
ישתפר מצבנו במו"מ על תנאי הכרטיס. אנא הוסיפו את שמכם ושתפו עם

משפחה וחברים.

לפרטים נוספים

תחרות צילום בנושא שמורת הטבע הימית
אבטח וחוף ניצנים

צלמים/ות חובבים/ות ומקצועיים/ות מוזמנים/ות להשתתף בתחרות
צילומים ייחודית, בנושא שמורת הטבע הימית אבטח וחוף ניצנים:

The eyes of the sea
לראשונה בחוף ניצנים ושמורת הטבע הימית אבטח, תחרות צילומים

הכוללת צילומים מהסביבה החופית, מעל ומתחת לפני המים.

לפרטים נוספים

ירוק עכשיו
עמותה סביבתית ללא גבולות, אשר שמה לה למטרה, לנסות

ולשפר את איכות הסביבה בכל אזורי הארץ ובכל ההיבטים וללא
הבחנה בין שטחים בשליטה ישראלית, ישראלית למחצה או תחת

שלטון הרשות הפלסטינית – לזיהום אין גבולות!
עמותת "ירוק עכשיו" רואה עצמה כגוף מתווך, מעצים ומחבר בין

יחידים לקהילות וארגונים. ופועלת למען שינוי אמיתי בדרכים
שונות: הסברה, חינוך, פעילות בשטח, הגברת מודעות, כנסים

ופרסומים וכן בהיבט המשפטי.

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

לכתוב לנו.

לפרטים נוספיםהוספה ליומן:

מגלים את הים
מיקום: פארק צ'ארלס קלור, תל אביב

20:00 15:00  סיום: 30/07/2021 התחלה: 30/07/2021

מוזמנים לבלות עם אנשי הים התיכון יום של ים, כיף וחוויות בתל
אביב, באירוע ססגוני ומיוחד. 

באירוע: מתחם לנפש ולגוף סדנאות עם מיטב המנחים בארץ. מתחם
לילדים  הפעלות, הצגות, משחקים ועוד. ומתחם לבחירת שגריר הים

תיכוני  תחרות מיוחדת שבה אתם בוחרים נציג ימי.

לפרטים נוספים

קורס פעילי סביבה
רוצים לדעת מה אתם יכולים לעשות למען עצמכם ולמען עתיד

טוב יותר?
הקורס הסביבתי הראשון של אדם טבע ודין נבנה מתוך

מחשבה עליכם.
עורכי הדין והמדענים, הפועלים יום יום בחזית הסביבתית,
יהיו במפגשים כדי לחלוק את הידע המקצועי ולתת עצות
וכלים פרקטיים שצברו בשלושים שנות נסיון מקצועי. 7

מפגשי זום מרתקים בנושאי סביבה (הראשון כבר היה אבל
אפשר להצטרף)  הקורס ללא עלות

לפרטים נוספים

הכשרות מתנדבים בגרינפיס ישראל
גרינפיס ישראל מזמינים אתכם להצטרף לצוותי המתנדבים שלהם ולעבור

הכשרות בתחומים השונים בהם הארגון פועל. ההכשרות מועברות במהלך חודש
אוגוסט באופן מקוון ובאופן פיזי בהתאם לאופי ההכשרה.

לפרטים נוספים

קורס יועצי בנייה ירוקה על פי תקן 5281
 מחזור 3

המועצה הישראלית לבנייה ירוקה גאה להזמינכם לקחת
חלק בתוכנית הכשרה מקיפה ומתקדמת, אשר מיועדת

 לאנשי מקצוע בתחום המעוניינים להרחיב אופקים ולרכוש
מיומנויות וכלים במקצוע המתפתח והמבוקש: יועץ/ת בנייה

ירוקה.פתיחת הקורס  20/10/2021

רשימה ירוקה מאוד  זמן לחשבון נפש

ניוזלטר  אוגוסט 2021

"אנשים אינם יכולים פשוט לוותר על סיפור. זה מה שניסו הצעירים בשנות השישים והשבעים לעשות.
הם ניסו להפסיק לחיות כמו לקחנים, אבל לא הייתה להם כל דרך חיים אחרת. הם נכשלו, כיוון שאינך

יכול פשוט להפסיק להיות בסיפור, אתה צריך שיהיה לך סיפור אחר."
 "ישמעאל" / דניאל קווין 

אתמול חל יום הגירעון האקולוגי (The Overshoot Day). זהו יום המסמן את המועד בשנה בו האנושות צורכת
את כל המשאבים והשירותים האקולוגיים שכדור הארץ יכול לספק בשנה קלנדרית זו. זהו יום שמזמין את כולנו

לחשבון נפש ומחדד את הצורך העצום של האנושות בסיפור חדש.

בתחילת השבוע הממשלה אישרה את הצעת המחליטים הנוגעת למעבר לכלכלה דלת פחמן, אך מצד שני ברשות
החשמל מודים שהם לא ערוכים למעבר לאנרגיה מתחדשת. 

תמר זנדברג ואביגדור ליברמן מקדמים מס על כלים חד פעמיים ובינתיים העולם כולו בטירוף חושים  שיטפונות
בגרמניה, שיטפונות בבסין, מזג אוויר משוגע באיטליה והערכות לגל חום בישראל.

אולי זה החום, אולי זה העומס של כולנו יחד עם הטירוף של הקורונה בשנה וחצי האחרונות, אבל נראה שאנחנו
מפספסים פה משהו...ואולי זה סימן שמלבד העשייה הרבה שארגוני הסביבה מזמינים אותנו לקחת בה חלק,

אנחנו צריכים גם להקשיב, ללמוד ולחשוב על דרכים יצירתיות להתמודד עם המצב שאנחנו בו (ספוילר  יש כמה
קורסים ממש שווים בהמשך הניוזלטר). 

מאחלים לכולנו את הזמן לעשות זאת ושנעבור את הקיץ בשלום. 

צוות חיים וסביבה.

קמפיינים ציבוריים של ארגונים חברים:

חומר למחשבה

עושים מעשה!

הפינה האומנותית

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

לאינדקס הארגונים המלא

טעימה קטנה לאירועים קרובים...

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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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
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