
לפרטים נוספים

תוכנית הכשרה למנהיגות מקומית
נלחם/ת מבחוץ? עכשיו, הגיע הזמן להשפיע מבפנים.

אנחנו מחפשים אותך, מנהיג/ה סביבתי/תחברתי/ת ומזמינים אותך לקחת
את ההשפעה שלך צעד אחד קדימה.

הרשם/י עכשיו לקורס ייחודי מסוגו למנהיגות מקומית שיוביל אותך כל הדרך
למועצה.

**עלות מיוחדת לפעילים/ות בארגונים החברים בחיים וסביבה.

לקול הקורא (בערבית)

קול קורא להגשת מועמדות לוועדות הסביבה
ברשויות הערביות

במסגרת פרוייקט משותף עם עמותת "עורכי דין לקידום מינהל תקין"
ו"אזרחים למען הסביבה" במהלכו נפעל להקמה ואיוש וועדות איכות הסביבה
ברשויות המקומיות הערביות, מינוי נציגי ציבור, הכשרת חברי הוועדות וליווי
חלק מהן בשנה הראשונה, מצורף קול קורא להגשת מועמדות כנציגי

ציבור בוועדות. פרטים נוספים והגשת מועמדות בקישור.

להצטרפות

הצטרפו לרשת המתנדבים של עמותת ע.ט.ל.ף
הצטרפו לרשת המתנדבים של העמותה היחידה בישראל שמצילה ומשקמת עטלפי
פירות לטובת החזרתם לטבע. העמותה מבוססת על פעילות מתנדבים מכל הארץ.

לעמוד הפייסבוק של העמותה

לעצומה

גז טבעי? סיפור מהתחת
קידוחי גז ונפט חדשים המיועדים לייצוא בלבד מתוכננים בחודשים הקרובים,

ובתוכם גם קידוח פוטנציאלי בלבה של הפרעת פלמחים  פנינת טבע תתימית
נדירה. 

אפשר עדיין לעצור את ההרס הזה!
כתבה על שרלטני הגז בישראל

להמשך קריאה

המדריך להכנת תוכנית פעולה מקומית
להיערכות לשינוי אקלים

למסמך

תכנון משולב תחבורה מקיימת

לקריאה

להמשך קריאה

"תגידי כמה צריך לשלם": השוק הפרוץ
של עולם הבנייה הירוקה

בעוד כחודשיים מה שהיה עד כה שוק קטן יהפוך להיות ענק 
תחום הבנייה הירוקה. מתחקיר "שקוף" עולה כי לא חסרות בו
בעיות, שאם לא יטופלו יביאו לנזקים גדולים לשנים קדימה •

קבלנים ויועצי בנייה ירוקה שמנסים לעגל פינות, במחיר נזקים
קשים לבניינים חדשים, ומעבדות שמקצרות תהליכים ללא פיקוח

ראוי • כך זה מתנהל בשטח  ואלה ההשלכות

לפרטים נוספים

לשמרה
עמותה חרדית אשר קמה על מנת להגביר את המודעות והפעילות

בנושאי סביבה וקיימות בציבור החרדי.
מטרת העמותה להפוך את הציבור החרדי להיות בין המגזרים

המובילים באכפתיות ובדאגה לסביבה בחברה הישראלית. עמותת
"לשומרה" מפעילה מערך רחב של חינוך סביבתי במגזר החרדי הכולל
הנחיית מורים, חוגי שטח ומדע, גינות קהילתיות, ימי נקיון, סיורים וימי

שיא. לכתבה על הארגון ב"משחקי הכיס"

רוצים להופיע בידיעון הבא?  מוזמנים לכתוב לנו.

פרטים והרשמה

סלון עיריער
יום ה' ה3/2, 20:30, און ליין  עמותת ונטעת מארחת את *סטיפן ריץ*
המחנך שהפך את השכונה הכי ענייה ואלימה בניו יורק  למרכז בינלאומי

לחקלאות עירונית וחוסן קהילתי.
לפני קרוב ל20 שנה סטיפן ריץ יצר מודל של כיתה מזינה  שבה הוא גידל
מזון יחד עם התלמידים שלו בתוך בית הספר והצליח להאכיל את כל בית
הספר ואת המשפחות שמסביב  המודל שלו שינה את הברונקס וכיום

פועל במעל 5000 בתי ספר בעולם!

לפרטים נוספיםהוספה ליומן:

Energy Poverty conference
מיקום: קיבוץ קטורה

13:00 11:00  סיום: 10/02/2022 התחלה: 09/02/2022

The conference will discuss how the increasing manifestation of
climate change, such as heat waves and extreme weather
conditions, affects people’s lives, and the environment.

פרטים והרשמה

השקעות נקיות מתיאוריה למעשה
יום רביעי ה23/2, 19:00, אוןלין  אוניברסיטת חיפה מזמינה אתכם

לשיח בנושא כסף נקי
האם כספי הפנסיה שלך מניעים את משבר האקלים? מה מניב יותר 
השקעה ירוקה או השקעה בגז, נפט ופחם? מה זה "כסף נקי" ולמה

טריליוני דולרים בעולם הופכים לנקיים? כיצד הכסף שלנו יכול להיות חלק
מהפתרון?

לפרטים נוספים

קורס "אז איך התב"ע בעינייך?"
מזמינה לסדנה המקנה כלים מעשיים לבדיקה ושיפור איכות עמותת מרחב

התכנון של תב"ע מוצעת ועקרונות עירוניות. הקורס מתאים ומיועד גם לקהל
המתכננים וכן לאנשים ללא ידע מוקדם בתכנון  תושבים, פעילים מובילי סוגיות

ציבוריות, עובדי רשויות מקומיות וכל מי שמעוניין לקבל כלים לקריאת תב"ע
הבנתה ואפשרויות לשיפור ומתן התייחסות לתב"ע. מתחילים ב2/2, 6

מפגשים ב 20:30, אוןליין 

לפרטים נוספים

קורס שכונה °360
קורס הכרות עם כלי המדידה החדשני לקידום, תכנון, פיתוח ובינוי שכונות מגורים
בשיתוף המועצה הישראלית לבנייה ירוקה פורום ה15 ומרכז השלטון המקומי.

כלי המדידה שכונה °360 מהווה כלי עבודה לטיוב איכות תכניות בניין עיר בראייה
רחבה ורב תחומית. הקורס מקנה היכרות מעמיקה עם כלי המדידה, תוך שילוב
היבט פרקטי הכולל בדיקה של תכניות לצד לימוד סוגיות עכשוויות בתכנון ופיתוח

ברקיימא.
מתחילים ב8/3, 9:0015:15, 5 מפגשים, מרכז השלטון המקומי, ת"א

לפרטים נוספים

50 מעלות בצל  כל מה שרצית ולא רצית לדעת על
משבר האקלים

החוג ללימודי הסביבה, יחד עם מיזם האקלים ואגודת הידידים, מזמינים אתכם
להירשם לסדרת הרצאות חדשה שתעשה לכם סדר בנושא הכי חם – משבר

האקלים.
מתחילים ב15/3, 18:00, 6 מפגשים, אוניברסיטת ת"א

לפרטים נוספים

קורסים והכשרות במרכז השל
2 קורסים הנפתחים ממש בקרוב מבית "מרכז השל" עם שותפים נוספים

לתוכן:

קורס רשויות מקומיות בחזית משבר האקלים  כיצד לבנות אסטרטגיה
שתבנה חוסן קהילתי וכלכלי: אילו כלים פרקטיים עומדים לרשותנו. בשיתוף

פורום ה15 והמרכז לשלטון מקומי. נפתח ב7/2  מפגשים מקוונים 
לפרטים נוספים.

גיוס ומיצוי תקציבים בנושא סביבה, אקלים וקיימות  קורס זה יתמקד
בשלושת השלבים למימוש תקציבים – איתור תמיכות בנושאים אלו, הגשתן

באופן מיטבי וקבלת התמיכה. נפתח ב 16/2  מרכז השלטון המקומי,
ת"א  לפרטים נוספים

רשימה ירוקה מאוד  חורף  וקר

ניוזלטר  פברואר 2022

" לראות את העולם בתוך גרגר חול,
ואת השמיים בצמח בר.

לאחוז את האינסוף בכף היד,
ואת הנצח בשעה אחת."

 ויליאם בלייק 

2021 היתה מהשנים החמות ביותר שנמדדו בארץ יחד עם שיאי חום שנמדדו ונמדדים ברחבי העולם, ולמרות
זאת עדיין אי אפשר שלא להתרגש ממזג האוויר החורפי שפוקד אותנו בחודש האחרון,לצאת החוצה ולשיר

לעצמנו: "כי חורף. השמש נעלמת בחורף. הגשם מטפטף על העורף. חורף  וקר." 

אתמול, 26/1 קיימנו בחיים וסביבה אסיפה כללית ולכן ננצל את ההזדמנות בלהתחיל בברכות לארגונים
המצטרפים לשורת הארגונים הארוכה החברים בחיים וסביבה:

אל ביילסאן לקידום סביבה ותרבות
רובין פוד

קחו איתכם את הזבל
SDG קהילת
מעגלי סול

שומרי הטבע והחוף של שבי ציון
סחר הוגן  הארגון הישראלי המוביל בקידום סחר הוגן

ברוכים הבאים 

אבל לא ניתן לכם להמשיך בקריאה של הידיעון לפני שתשמעו על הדברים הבאים: 
1. לפי מדד של פורום כסף נקי  מרבית המוסדיים בישראל מתעלמים ממשבר האקלים. 

2.תוכנית הכרייה בשדה בריר הוקפאה ל180 יום!
3.הות"ל אישר את הקמת תחנות כוח חדשות  הקרב של ארגוני הסביבה ממשיך.

חורף נעים! 

ותשמרו על עצמכם משפעת, קורונה ומפולות שלג 
צוות חיים וסביבה 

מובילים/ות שינוי ברשויות המקומיות!

עושים מעשה!

מעורר השראה

"שקוף" מציגים: המכבסה הירוקה  חברה מזהמת או ארגון סביבה?
החברות המזהמות ביותר עושות כל מאמץ כדי לטשטש ולשטוף בירוק את תרומתן לזיהום הכדור. חושבים
שתוכלו לזהות מאיפה מגיעים הציטוטים  מאתר של מפעל מזהם או של ארגון ירוק? בחנו את עצמכם.
שיטוט אקראי באתר הישראלי של חברת כי"ל עלול ליצור את הרושם שמדובר בארגון חדש שכל ייעודו

שמירה על הסביבה.  מה שלא מוזכר שם למשל הוא שמדובר בקונצרן ענק בבעלות עידן עופר, שחברות
רבות שבשליטתו מככבות כבר שנים במקומות הראשונים במדד ההשפעה הסביבתית השלילית של המשרד

להגנת הסביבה. 

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

לאינדקס הארגונים המלא

טעימה קטנה מאירועים קרובים...

ללוח האירועים המלא

קורסים והכשרות

ללוח האירועים המלא

            

הרשמה לקבלת ניוזלטר "חיים וסביבה"

https://www.haaretz.co.il/nature/climate/.premium-1.10508859
https://www.haaretz.co.il/nature/climate/.premium-1.10526355
https://www.fossilfree.org.il/
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001397173
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001396742
https://www.ha-makom.co.il/post-ido-climatic-emergency/
https://www.sviva.net/אודות/צוות/
https://www.muni2023.com/
https://www.muni2023.com/
https://www.muni2023.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6VIjWYKHc-sZsolUK8cdDFi9CTjQFRrYP9zqzQ9F8AhLdDw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6VIjWYKHc-sZsolUK8cdDFi9CTjQFRrYP9zqzQ9F8AhLdDw/viewform
https://waze.com/ul?q=קיבוץ קטורה
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=Energy+Poverty+conference&dates=20220209T110000/20220210T130000&details=%3Cdiv+style%3D%22text-align%3A+left%3B+direction%3A+ltr%3B%22%3EThe+conference+will+discuss+how+the+increasing+manifestation+of+climate+change%2C+such+as+heat+waves+and+extreme+weather+conditions%2C+affects+people’s+lives%2C+and+the+environment.%3C%2Fdiv%3E&location=קיבוץ+קטורה&details=%3Cdiv+style%3D%22text-align%3A+left%3B+direction%3A+ltr%3B%22%3EThe+conference+will+discuss+how+the+increasing+manifestation+of+climate+change%2C+such+as+heat+waves+and+extreme+weather+conditions%2C+affects+people’s+lives%2C+and+the+environment.%3C%2Fdiv%3E
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=Energy+Poverty+conference&DUR=0200&DESC=%3Cdiv+style%3D%22text-align%3A+left%3B+direction%3A+ltr%3B%22%3EThe+conference+will+discuss+how+the+increasing+manifestation+of+climate+change%2C+such+as+heat+waves+and+extreme+weather+conditions%2C+affects+people’s+lives%2C+and+the+environment.%3C%2Fdiv%3E&in_loc=קיבוץ+קטורה&st=20220209T110000&et=20220210T130000
https://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=CokfL9J5lcxu4cBtQMsM%2BsStu5uPXbgrlBjeXgVvO1pxnJouImw7OUJ32hjVYrHcAtOdPxrhcelwIwww%2F7uu0jW9hFUCmpfT6ahWJ5C8VrWWoFEeSM1nkTG1Gou8ELHLleLoqj4KY1%2FsGak%2Fudf2hsGYUq9P0XlhSLLG43rUTnQeiclcG4P%2FMO%2F0iDEboHPAkRgU7u2RdaXR28qIbTyynAccXIaBbHK%2BDpTfskJ1mM1Mc2dSkped7HWLEmAzq2F7pNtI7RazYSsw9sOIViG03NKTfi%2F0KNRyB0r67MOYxyPBm8gobpOCutoOFsSscPiwRGMJBwH0wGOz5VcyZ93xwCIF9M%2BQit1LqrbXkxg%2Bg%2FSwIpPq1uXWhVagtg%2FgtYNRxhomeeOE3IjMjIuxlkNic3lGYgHwKx9Ox6vCIP3y2usE%3D


לפרטים נוספים

תוכנית הכשרה למנהיגות מקומית
נלחם/ת מבחוץ? עכשיו, הגיע הזמן להשפיע מבפנים.

אנחנו מחפשים אותך, מנהיג/ה סביבתי/תחברתי/ת ומזמינים אותך לקחת
את ההשפעה שלך צעד אחד קדימה.

הרשם/י עכשיו לקורס ייחודי מסוגו למנהיגות מקומית שיוביל אותך כל הדרך
למועצה.

**עלות מיוחדת לפעילים/ות בארגונים החברים בחיים וסביבה.

לקול הקורא (בערבית)

קול קורא להגשת מועמדות לוועדות הסביבה
ברשויות הערביות

במסגרת פרוייקט משותף עם עמותת "עורכי דין לקידום מינהל תקין"
ו"אזרחים למען הסביבה" במהלכו נפעל להקמה ואיוש וועדות איכות הסביבה
ברשויות המקומיות הערביות, מינוי נציגי ציבור, הכשרת חברי הוועדות וליווי
חלק מהן בשנה הראשונה, מצורף קול קורא להגשת מועמדות כנציגי

ציבור בוועדות. פרטים נוספים והגשת מועמדות בקישור.

להצטרפות

הצטרפו לרשת המתנדבים של עמותת ע.ט.ל.ף
הצטרפו לרשת המתנדבים של העמותה היחידה בישראל שמצילה ומשקמת עטלפי
פירות לטובת החזרתם לטבע. העמותה מבוססת על פעילות מתנדבים מכל הארץ.

לעמוד הפייסבוק של העמותה

לעצומה

גז טבעי? סיפור מהתחת
קידוחי גז ונפט חדשים המיועדים לייצוא בלבד מתוכננים בחודשים הקרובים,

ובתוכם גם קידוח פוטנציאלי בלבה של הפרעת פלמחים  פנינת טבע תתימית
נדירה. 

אפשר עדיין לעצור את ההרס הזה!
כתבה על שרלטני הגז בישראל

להמשך קריאה

המדריך להכנת תוכנית פעולה מקומית
להיערכות לשינוי אקלים

למסמך

תכנון משולב תחבורה מקיימת

לקריאה

להמשך קריאה

"תגידי כמה צריך לשלם": השוק הפרוץ
של עולם הבנייה הירוקה

בעוד כחודשיים מה שהיה עד כה שוק קטן יהפוך להיות ענק 
תחום הבנייה הירוקה. מתחקיר "שקוף" עולה כי לא חסרות בו
בעיות, שאם לא יטופלו יביאו לנזקים גדולים לשנים קדימה •

קבלנים ויועצי בנייה ירוקה שמנסים לעגל פינות, במחיר נזקים
קשים לבניינים חדשים, ומעבדות שמקצרות תהליכים ללא פיקוח

ראוי • כך זה מתנהל בשטח  ואלה ההשלכות

לפרטים נוספים

לשמרה
עמותה חרדית אשר קמה על מנת להגביר את המודעות והפעילות

בנושאי סביבה וקיימות בציבור החרדי.
מטרת העמותה להפוך את הציבור החרדי להיות בין המגזרים

המובילים באכפתיות ובדאגה לסביבה בחברה הישראלית. עמותת
"לשומרה" מפעילה מערך רחב של חינוך סביבתי במגזר החרדי הכולל
הנחיית מורים, חוגי שטח ומדע, גינות קהילתיות, ימי נקיון, סיורים וימי

שיא. לכתבה על הארגון ב"משחקי הכיס"

רוצים להופיע בידיעון הבא?  מוזמנים לכתוב לנו.

פרטים והרשמה

סלון עיריער
יום ה' ה3/2, 20:30, און ליין  עמותת ונטעת מארחת את *סטיפן ריץ*
המחנך שהפך את השכונה הכי ענייה ואלימה בניו יורק  למרכז בינלאומי

לחקלאות עירונית וחוסן קהילתי.
לפני קרוב ל20 שנה סטיפן ריץ יצר מודל של כיתה מזינה  שבה הוא גידל
מזון יחד עם התלמידים שלו בתוך בית הספר והצליח להאכיל את כל בית
הספר ואת המשפחות שמסביב  המודל שלו שינה את הברונקס וכיום

פועל במעל 5000 בתי ספר בעולם!

לפרטים נוספיםהוספה ליומן:

Energy Poverty conference
מיקום: קיבוץ קטורה

13:00 11:00  סיום: 10/02/2022 התחלה: 09/02/2022

The conference will discuss how the increasing manifestation of
climate change, such as heat waves and extreme weather
conditions, affects people’s lives, and the environment.

פרטים והרשמה

השקעות נקיות מתיאוריה למעשה
יום רביעי ה23/2, 19:00, אוןלין  אוניברסיטת חיפה מזמינה אתכם

לשיח בנושא כסף נקי
האם כספי הפנסיה שלך מניעים את משבר האקלים? מה מניב יותר 
השקעה ירוקה או השקעה בגז, נפט ופחם? מה זה "כסף נקי" ולמה

טריליוני דולרים בעולם הופכים לנקיים? כיצד הכסף שלנו יכול להיות חלק
מהפתרון?

לפרטים נוספים

קורס "אז איך התב"ע בעינייך?"
מזמינה לסדנה המקנה כלים מעשיים לבדיקה ושיפור איכות עמותת מרחב

התכנון של תב"ע מוצעת ועקרונות עירוניות. הקורס מתאים ומיועד גם לקהל
המתכננים וכן לאנשים ללא ידע מוקדם בתכנון  תושבים, פעילים מובילי סוגיות

ציבוריות, עובדי רשויות מקומיות וכל מי שמעוניין לקבל כלים לקריאת תב"ע
הבנתה ואפשרויות לשיפור ומתן התייחסות לתב"ע. מתחילים ב2/2, 6

מפגשים ב 20:30, אוןליין 

לפרטים נוספים

קורס שכונה °360
קורס הכרות עם כלי המדידה החדשני לקידום, תכנון, פיתוח ובינוי שכונות מגורים
בשיתוף המועצה הישראלית לבנייה ירוקה פורום ה15 ומרכז השלטון המקומי.

כלי המדידה שכונה °360 מהווה כלי עבודה לטיוב איכות תכניות בניין עיר בראייה
רחבה ורב תחומית. הקורס מקנה היכרות מעמיקה עם כלי המדידה, תוך שילוב
היבט פרקטי הכולל בדיקה של תכניות לצד לימוד סוגיות עכשוויות בתכנון ופיתוח

ברקיימא.
מתחילים ב8/3, 9:0015:15, 5 מפגשים, מרכז השלטון המקומי, ת"א

לפרטים נוספים

50 מעלות בצל  כל מה שרצית ולא רצית לדעת על
משבר האקלים

החוג ללימודי הסביבה, יחד עם מיזם האקלים ואגודת הידידים, מזמינים אתכם
להירשם לסדרת הרצאות חדשה שתעשה לכם סדר בנושא הכי חם – משבר

האקלים.
מתחילים ב15/3, 18:00, 6 מפגשים, אוניברסיטת ת"א

לפרטים נוספים

קורסים והכשרות במרכז השל
2 קורסים הנפתחים ממש בקרוב מבית "מרכז השל" עם שותפים נוספים

לתוכן:

קורס רשויות מקומיות בחזית משבר האקלים  כיצד לבנות אסטרטגיה
שתבנה חוסן קהילתי וכלכלי: אילו כלים פרקטיים עומדים לרשותנו. בשיתוף

פורום ה15 והמרכז לשלטון מקומי. נפתח ב7/2  מפגשים מקוונים 
לפרטים נוספים.

גיוס ומיצוי תקציבים בנושא סביבה, אקלים וקיימות  קורס זה יתמקד
בשלושת השלבים למימוש תקציבים – איתור תמיכות בנושאים אלו, הגשתן

באופן מיטבי וקבלת התמיכה. נפתח ב 16/2  מרכז השלטון המקומי,
ת"א  לפרטים נוספים

רשימה ירוקה מאוד  חורף  וקר

ניוזלטר  פברואר 2022

" לראות את העולם בתוך גרגר חול,
ואת השמיים בצמח בר.

לאחוז את האינסוף בכף היד,
ואת הנצח בשעה אחת."

 ויליאם בלייק 

2021 היתה מהשנים החמות ביותר שנמדדו בארץ יחד עם שיאי חום שנמדדו ונמדדים ברחבי העולם, ולמרות
זאת עדיין אי אפשר שלא להתרגש ממזג האוויר החורפי שפוקד אותנו בחודש האחרון,לצאת החוצה ולשיר

לעצמנו: "כי חורף. השמש נעלמת בחורף. הגשם מטפטף על העורף. חורף  וקר." 

אתמול, 26/1 קיימנו בחיים וסביבה אסיפה כללית ולכן ננצל את ההזדמנות בלהתחיל בברכות לארגונים
המצטרפים לשורת הארגונים הארוכה החברים בחיים וסביבה:

אל ביילסאן לקידום סביבה ותרבות
רובין פוד

קחו איתכם את הזבל
SDG קהילת
מעגלי סול

שומרי הטבע והחוף של שבי ציון
סחר הוגן  הארגון הישראלי המוביל בקידום סחר הוגן

ברוכים הבאים 

אבל לא ניתן לכם להמשיך בקריאה של הידיעון לפני שתשמעו על הדברים הבאים: 
1. לפי מדד של פורום כסף נקי  מרבית המוסדיים בישראל מתעלמים ממשבר האקלים. 

2.תוכנית הכרייה בשדה בריר הוקפאה ל180 יום!
3.הות"ל אישר את הקמת תחנות כוח חדשות  הקרב של ארגוני הסביבה ממשיך.

חורף נעים! 

ותשמרו על עצמכם משפעת, קורונה ומפולות שלג 
צוות חיים וסביבה 

מובילים/ות שינוי ברשויות המקומיות!

עושים מעשה!

מעורר השראה

"שקוף" מציגים: המכבסה הירוקה  חברה מזהמת או ארגון סביבה?
החברות המזהמות ביותר עושות כל מאמץ כדי לטשטש ולשטוף בירוק את תרומתן לזיהום הכדור. חושבים
שתוכלו לזהות מאיפה מגיעים הציטוטים  מאתר של מפעל מזהם או של ארגון ירוק? בחנו את עצמכם.
שיטוט אקראי באתר הישראלי של חברת כי"ל עלול ליצור את הרושם שמדובר בארגון חדש שכל ייעודו

שמירה על הסביבה.  מה שלא מוזכר שם למשל הוא שמדובר בקונצרן ענק בבעלות עידן עופר, שחברות
רבות שבשליטתו מככבות כבר שנים במקומות הראשונים במדד ההשפעה הסביבתית השלילית של המשרד

להגנת הסביבה. 

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

לאינדקס הארגונים המלא

טעימה קטנה מאירועים קרובים...

ללוח האירועים המלא

קורסים והכשרות

ללוח האירועים המלא

            

הרשמה לקבלת ניוזלטר "חיים וסביבה"

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6VIjWYKHc-sZsolUK8cdDFi9CTjQFRrYP9zqzQ9F8AhLdDw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6VIjWYKHc-sZsolUK8cdDFi9CTjQFRrYP9zqzQ9F8AhLdDw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6VIjWYKHc-sZsolUK8cdDFi9CTjQFRrYP9zqzQ9F8AhLdDw/viewform
https://www.israelbatsanctuary.com/volunteer
https://www.israelbatsanctuary.com/volunteer
https://trailer.web-view.net/Links/0X4B0FE5E521730D916B10B72E2F149F9DB78A88F08D11F487ABEEEF7E6DE2DB5C1144153AC4D45234D9397BED0D559512143A502198E69FFDF852450CE66AC3BF0A2BFDDBE467C819.htm
https://www.facebook.com/batsRcute/
https://www.israelbatsanctuary.com/volunteer
https://lp.gpi.org.il/gaswildlife
https://lp.gpi.org.il/gaswildlife
https://trailer.web-view.net/Links/0X4B0FE5E521730D916B10B72E2F149F9DB78A88F08D11F487ABEEEF7E6DE2DB5C1144153AC4D45234D9397BED0D559512143A502198E69FFDF852450CE66AC3BF0A2BFDDBE467C819.htm
https://www.haaretz.co.il/opinions/1.10496126
https://lp.gpi.org.il/gaswildlife
https://shakuf.co.il/30079
https://shakuf.co.il/30079
https://shakuf.co.il/game_greenwash/
https://www.gov.il/he/departments/news/local-action-plan
https://www.sviva.net/wp-content/uploads/2022/01/תכנון-משולב-תחבורה-מקיימת-עמדת-אטד.pdf


לפרטים נוספים

תוכנית הכשרה למנהיגות מקומית
נלחם/ת מבחוץ? עכשיו, הגיע הזמן להשפיע מבפנים.

אנחנו מחפשים אותך, מנהיג/ה סביבתי/תחברתי/ת ומזמינים אותך לקחת
את ההשפעה שלך צעד אחד קדימה.

הרשם/י עכשיו לקורס ייחודי מסוגו למנהיגות מקומית שיוביל אותך כל הדרך
למועצה.

**עלות מיוחדת לפעילים/ות בארגונים החברים בחיים וסביבה.

לקול הקורא (בערבית)

קול קורא להגשת מועמדות לוועדות הסביבה
ברשויות הערביות

במסגרת פרוייקט משותף עם עמותת "עורכי דין לקידום מינהל תקין"
ו"אזרחים למען הסביבה" במהלכו נפעל להקמה ואיוש וועדות איכות הסביבה
ברשויות המקומיות הערביות, מינוי נציגי ציבור, הכשרת חברי הוועדות וליווי
חלק מהן בשנה הראשונה, מצורף קול קורא להגשת מועמדות כנציגי

ציבור בוועדות. פרטים נוספים והגשת מועמדות בקישור.

להצטרפות

הצטרפו לרשת המתנדבים של עמותת ע.ט.ל.ף
הצטרפו לרשת המתנדבים של העמותה היחידה בישראל שמצילה ומשקמת עטלפי
פירות לטובת החזרתם לטבע. העמותה מבוססת על פעילות מתנדבים מכל הארץ.

לעמוד הפייסבוק של העמותה

לעצומה

גז טבעי? סיפור מהתחת
קידוחי גז ונפט חדשים המיועדים לייצוא בלבד מתוכננים בחודשים הקרובים,

ובתוכם גם קידוח פוטנציאלי בלבה של הפרעת פלמחים  פנינת טבע תתימית
נדירה. 

אפשר עדיין לעצור את ההרס הזה!
כתבה על שרלטני הגז בישראל

להמשך קריאה

המדריך להכנת תוכנית פעולה מקומית
להיערכות לשינוי אקלים

למסמך

תכנון משולב תחבורה מקיימת

לקריאה

להמשך קריאה

"תגידי כמה צריך לשלם": השוק הפרוץ
של עולם הבנייה הירוקה

בעוד כחודשיים מה שהיה עד כה שוק קטן יהפוך להיות ענק 
תחום הבנייה הירוקה. מתחקיר "שקוף" עולה כי לא חסרות בו
בעיות, שאם לא יטופלו יביאו לנזקים גדולים לשנים קדימה •

קבלנים ויועצי בנייה ירוקה שמנסים לעגל פינות, במחיר נזקים
קשים לבניינים חדשים, ומעבדות שמקצרות תהליכים ללא פיקוח

ראוי • כך זה מתנהל בשטח  ואלה ההשלכות

לפרטים נוספים

לשמרה
עמותה חרדית אשר קמה על מנת להגביר את המודעות והפעילות

בנושאי סביבה וקיימות בציבור החרדי.
מטרת העמותה להפוך את הציבור החרדי להיות בין המגזרים

המובילים באכפתיות ובדאגה לסביבה בחברה הישראלית. עמותת
"לשומרה" מפעילה מערך רחב של חינוך סביבתי במגזר החרדי הכולל
הנחיית מורים, חוגי שטח ומדע, גינות קהילתיות, ימי נקיון, סיורים וימי

שיא. לכתבה על הארגון ב"משחקי הכיס"

רוצים להופיע בידיעון הבא?  מוזמנים לכתוב לנו.

פרטים והרשמה

סלון עיריער
יום ה' ה3/2, 20:30, און ליין  עמותת ונטעת מארחת את *סטיפן ריץ*
המחנך שהפך את השכונה הכי ענייה ואלימה בניו יורק  למרכז בינלאומי

לחקלאות עירונית וחוסן קהילתי.
לפני קרוב ל20 שנה סטיפן ריץ יצר מודל של כיתה מזינה  שבה הוא גידל
מזון יחד עם התלמידים שלו בתוך בית הספר והצליח להאכיל את כל בית
הספר ואת המשפחות שמסביב  המודל שלו שינה את הברונקס וכיום

פועל במעל 5000 בתי ספר בעולם!

לפרטים נוספיםהוספה ליומן:

Energy Poverty conference
מיקום: קיבוץ קטורה

13:00 11:00  סיום: 10/02/2022 התחלה: 09/02/2022

The conference will discuss how the increasing manifestation of
climate change, such as heat waves and extreme weather
conditions, affects people’s lives, and the environment.

פרטים והרשמה

השקעות נקיות מתיאוריה למעשה
יום רביעי ה23/2, 19:00, אוןלין  אוניברסיטת חיפה מזמינה אתכם

לשיח בנושא כסף נקי
האם כספי הפנסיה שלך מניעים את משבר האקלים? מה מניב יותר 
השקעה ירוקה או השקעה בגז, נפט ופחם? מה זה "כסף נקי" ולמה

טריליוני דולרים בעולם הופכים לנקיים? כיצד הכסף שלנו יכול להיות חלק
מהפתרון?

לפרטים נוספים

קורס "אז איך התב"ע בעינייך?"
מזמינה לסדנה המקנה כלים מעשיים לבדיקה ושיפור איכות עמותת מרחב

התכנון של תב"ע מוצעת ועקרונות עירוניות. הקורס מתאים ומיועד גם לקהל
המתכננים וכן לאנשים ללא ידע מוקדם בתכנון  תושבים, פעילים מובילי סוגיות

ציבוריות, עובדי רשויות מקומיות וכל מי שמעוניין לקבל כלים לקריאת תב"ע
הבנתה ואפשרויות לשיפור ומתן התייחסות לתב"ע. מתחילים ב2/2, 6

מפגשים ב 20:30, אוןליין 

לפרטים נוספים

קורס שכונה °360
קורס הכרות עם כלי המדידה החדשני לקידום, תכנון, פיתוח ובינוי שכונות מגורים
בשיתוף המועצה הישראלית לבנייה ירוקה פורום ה15 ומרכז השלטון המקומי.

כלי המדידה שכונה °360 מהווה כלי עבודה לטיוב איכות תכניות בניין עיר בראייה
רחבה ורב תחומית. הקורס מקנה היכרות מעמיקה עם כלי המדידה, תוך שילוב
היבט פרקטי הכולל בדיקה של תכניות לצד לימוד סוגיות עכשוויות בתכנון ופיתוח

ברקיימא.
מתחילים ב8/3, 9:0015:15, 5 מפגשים, מרכז השלטון המקומי, ת"א

לפרטים נוספים

50 מעלות בצל  כל מה שרצית ולא רצית לדעת על
משבר האקלים

החוג ללימודי הסביבה, יחד עם מיזם האקלים ואגודת הידידים, מזמינים אתכם
להירשם לסדרת הרצאות חדשה שתעשה לכם סדר בנושא הכי חם – משבר

האקלים.
מתחילים ב15/3, 18:00, 6 מפגשים, אוניברסיטת ת"א

לפרטים נוספים

קורסים והכשרות במרכז השל
2 קורסים הנפתחים ממש בקרוב מבית "מרכז השל" עם שותפים נוספים

לתוכן:

קורס רשויות מקומיות בחזית משבר האקלים  כיצד לבנות אסטרטגיה
שתבנה חוסן קהילתי וכלכלי: אילו כלים פרקטיים עומדים לרשותנו. בשיתוף

פורום ה15 והמרכז לשלטון מקומי. נפתח ב7/2  מפגשים מקוונים 
לפרטים נוספים.

גיוס ומיצוי תקציבים בנושא סביבה, אקלים וקיימות  קורס זה יתמקד
בשלושת השלבים למימוש תקציבים – איתור תמיכות בנושאים אלו, הגשתן

באופן מיטבי וקבלת התמיכה. נפתח ב 16/2  מרכז השלטון המקומי,
ת"א  לפרטים נוספים

רשימה ירוקה מאוד  חורף  וקר

ניוזלטר  פברואר 2022

" לראות את העולם בתוך גרגר חול,
ואת השמיים בצמח בר.

לאחוז את האינסוף בכף היד,
ואת הנצח בשעה אחת."

 ויליאם בלייק 

2021 היתה מהשנים החמות ביותר שנמדדו בארץ יחד עם שיאי חום שנמדדו ונמדדים ברחבי העולם, ולמרות
זאת עדיין אי אפשר שלא להתרגש ממזג האוויר החורפי שפוקד אותנו בחודש האחרון,לצאת החוצה ולשיר

לעצמנו: "כי חורף. השמש נעלמת בחורף. הגשם מטפטף על העורף. חורף  וקר." 

אתמול, 26/1 קיימנו בחיים וסביבה אסיפה כללית ולכן ננצל את ההזדמנות בלהתחיל בברכות לארגונים
המצטרפים לשורת הארגונים הארוכה החברים בחיים וסביבה:

אל ביילסאן לקידום סביבה ותרבות
רובין פוד

קחו איתכם את הזבל
SDG קהילת
מעגלי סול

שומרי הטבע והחוף של שבי ציון
סחר הוגן  הארגון הישראלי המוביל בקידום סחר הוגן

ברוכים הבאים 

אבל לא ניתן לכם להמשיך בקריאה של הידיעון לפני שתשמעו על הדברים הבאים: 
1. לפי מדד של פורום כסף נקי  מרבית המוסדיים בישראל מתעלמים ממשבר האקלים. 

2.תוכנית הכרייה בשדה בריר הוקפאה ל180 יום!
3.הות"ל אישר את הקמת תחנות כוח חדשות  הקרב של ארגוני הסביבה ממשיך.

חורף נעים! 

ותשמרו על עצמכם משפעת, קורונה ומפולות שלג 
צוות חיים וסביבה 

מובילים/ות שינוי ברשויות המקומיות!

עושים מעשה!

מעורר השראה

"שקוף" מציגים: המכבסה הירוקה  חברה מזהמת או ארגון סביבה?
החברות המזהמות ביותר עושות כל מאמץ כדי לטשטש ולשטוף בירוק את תרומתן לזיהום הכדור. חושבים
שתוכלו לזהות מאיפה מגיעים הציטוטים  מאתר של מפעל מזהם או של ארגון ירוק? בחנו את עצמכם.
שיטוט אקראי באתר הישראלי של חברת כי"ל עלול ליצור את הרושם שמדובר בארגון חדש שכל ייעודו

שמירה על הסביבה.  מה שלא מוזכר שם למשל הוא שמדובר בקונצרן ענק בבעלות עידן עופר, שחברות
רבות שבשליטתו מככבות כבר שנים במקומות הראשונים במדד ההשפעה הסביבתית השלילית של המשרד

להגנת הסביבה. 

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

לאינדקס הארגונים המלא

טעימה קטנה מאירועים קרובים...

ללוח האירועים המלא

קורסים והכשרות

ללוח האירועים המלא

            

הרשמה לקבלת ניוזלטר "חיים וסביבה"

https://www.gov.il/he/departments/news/local-action-plan
https://www.gov.il/he/departments/news/local-action-plan
https://www.gov.il/he/departments/news/local-action-plan
https://www.sviva.net/wp-content/uploads/2022/01/תכנון-משולב-תחבורה-מקיימת-עמדת-אטד.pdf
https://www.sviva.net/wp-content/uploads/2022/01/תכנון-משולב-תחבורה-מקיימת-עמדת-אטד.pdf
https://www.sviva.net/wp-content/uploads/2022/01/תכנון-משולב-תחבורה-מקיימת-עמדת-אטד.pdf
https://shakuf.co.il/29635
https://shakuf.co.il/29635
https://shakuf.co.il/29635
https://leshomra.org/
https://leshomra.org/
https://www.youtube.com/watch?v=nfGBfL6QawQ
https://leshomra.org/
https://www.sviva.net/organization/
https://lp.vp4.me/qfjg
https://lp.vp4.me/qfjg
https://lp.vp4.me/qfjg
https://maps.google.com/maps?q=קיבוץ+קטורה&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://www.sviva.net/energy-poverty-and-climate-change-in-the-middle-east/


לפרטים נוספים

תוכנית הכשרה למנהיגות מקומית
נלחם/ת מבחוץ? עכשיו, הגיע הזמן להשפיע מבפנים.

אנחנו מחפשים אותך, מנהיג/ה סביבתי/תחברתי/ת ומזמינים אותך לקחת
את ההשפעה שלך צעד אחד קדימה.

הרשם/י עכשיו לקורס ייחודי מסוגו למנהיגות מקומית שיוביל אותך כל הדרך
למועצה.

**עלות מיוחדת לפעילים/ות בארגונים החברים בחיים וסביבה.

לקול הקורא (בערבית)

קול קורא להגשת מועמדות לוועדות הסביבה
ברשויות הערביות

במסגרת פרוייקט משותף עם עמותת "עורכי דין לקידום מינהל תקין"
ו"אזרחים למען הסביבה" במהלכו נפעל להקמה ואיוש וועדות איכות הסביבה
ברשויות המקומיות הערביות, מינוי נציגי ציבור, הכשרת חברי הוועדות וליווי
חלק מהן בשנה הראשונה, מצורף קול קורא להגשת מועמדות כנציגי

ציבור בוועדות. פרטים נוספים והגשת מועמדות בקישור.

להצטרפות

הצטרפו לרשת המתנדבים של עמותת ע.ט.ל.ף
הצטרפו לרשת המתנדבים של העמותה היחידה בישראל שמצילה ומשקמת עטלפי
פירות לטובת החזרתם לטבע. העמותה מבוססת על פעילות מתנדבים מכל הארץ.

לעמוד הפייסבוק של העמותה

לעצומה

גז טבעי? סיפור מהתחת
קידוחי גז ונפט חדשים המיועדים לייצוא בלבד מתוכננים בחודשים הקרובים,

ובתוכם גם קידוח פוטנציאלי בלבה של הפרעת פלמחים  פנינת טבע תתימית
נדירה. 

אפשר עדיין לעצור את ההרס הזה!
כתבה על שרלטני הגז בישראל

להמשך קריאה

המדריך להכנת תוכנית פעולה מקומית
להיערכות לשינוי אקלים

למסמך

תכנון משולב תחבורה מקיימת

לקריאה

להמשך קריאה

"תגידי כמה צריך לשלם": השוק הפרוץ
של עולם הבנייה הירוקה

בעוד כחודשיים מה שהיה עד כה שוק קטן יהפוך להיות ענק 
תחום הבנייה הירוקה. מתחקיר "שקוף" עולה כי לא חסרות בו
בעיות, שאם לא יטופלו יביאו לנזקים גדולים לשנים קדימה •

קבלנים ויועצי בנייה ירוקה שמנסים לעגל פינות, במחיר נזקים
קשים לבניינים חדשים, ומעבדות שמקצרות תהליכים ללא פיקוח

ראוי • כך זה מתנהל בשטח  ואלה ההשלכות

לפרטים נוספים

לשמרה
עמותה חרדית אשר קמה על מנת להגביר את המודעות והפעילות

בנושאי סביבה וקיימות בציבור החרדי.
מטרת העמותה להפוך את הציבור החרדי להיות בין המגזרים

המובילים באכפתיות ובדאגה לסביבה בחברה הישראלית. עמותת
"לשומרה" מפעילה מערך רחב של חינוך סביבתי במגזר החרדי הכולל
הנחיית מורים, חוגי שטח ומדע, גינות קהילתיות, ימי נקיון, סיורים וימי

שיא. לכתבה על הארגון ב"משחקי הכיס"

רוצים להופיע בידיעון הבא?  מוזמנים לכתוב לנו.

פרטים והרשמה

סלון עיריער
יום ה' ה3/2, 20:30, און ליין  עמותת ונטעת מארחת את *סטיפן ריץ*
המחנך שהפך את השכונה הכי ענייה ואלימה בניו יורק  למרכז בינלאומי

לחקלאות עירונית וחוסן קהילתי.
לפני קרוב ל20 שנה סטיפן ריץ יצר מודל של כיתה מזינה  שבה הוא גידל
מזון יחד עם התלמידים שלו בתוך בית הספר והצליח להאכיל את כל בית
הספר ואת המשפחות שמסביב  המודל שלו שינה את הברונקס וכיום

פועל במעל 5000 בתי ספר בעולם!

לפרטים נוספיםהוספה ליומן:

Energy Poverty conference
מיקום: קיבוץ קטורה

13:00 11:00  סיום: 10/02/2022 התחלה: 09/02/2022

The conference will discuss how the increasing manifestation of
climate change, such as heat waves and extreme weather
conditions, affects people’s lives, and the environment.

פרטים והרשמה

השקעות נקיות מתיאוריה למעשה
יום רביעי ה23/2, 19:00, אוןלין  אוניברסיטת חיפה מזמינה אתכם

לשיח בנושא כסף נקי
האם כספי הפנסיה שלך מניעים את משבר האקלים? מה מניב יותר 
השקעה ירוקה או השקעה בגז, נפט ופחם? מה זה "כסף נקי" ולמה

טריליוני דולרים בעולם הופכים לנקיים? כיצד הכסף שלנו יכול להיות חלק
מהפתרון?

לפרטים נוספים

קורס "אז איך התב"ע בעינייך?"
מזמינה לסדנה המקנה כלים מעשיים לבדיקה ושיפור איכות עמותת מרחב

התכנון של תב"ע מוצעת ועקרונות עירוניות. הקורס מתאים ומיועד גם לקהל
המתכננים וכן לאנשים ללא ידע מוקדם בתכנון  תושבים, פעילים מובילי סוגיות

ציבוריות, עובדי רשויות מקומיות וכל מי שמעוניין לקבל כלים לקריאת תב"ע
הבנתה ואפשרויות לשיפור ומתן התייחסות לתב"ע. מתחילים ב2/2, 6

מפגשים ב 20:30, אוןליין 

לפרטים נוספים

קורס שכונה °360
קורס הכרות עם כלי המדידה החדשני לקידום, תכנון, פיתוח ובינוי שכונות מגורים
בשיתוף המועצה הישראלית לבנייה ירוקה פורום ה15 ומרכז השלטון המקומי.

כלי המדידה שכונה °360 מהווה כלי עבודה לטיוב איכות תכניות בניין עיר בראייה
רחבה ורב תחומית. הקורס מקנה היכרות מעמיקה עם כלי המדידה, תוך שילוב
היבט פרקטי הכולל בדיקה של תכניות לצד לימוד סוגיות עכשוויות בתכנון ופיתוח

ברקיימא.
מתחילים ב8/3, 9:0015:15, 5 מפגשים, מרכז השלטון המקומי, ת"א

לפרטים נוספים

50 מעלות בצל  כל מה שרצית ולא רצית לדעת על
משבר האקלים

החוג ללימודי הסביבה, יחד עם מיזם האקלים ואגודת הידידים, מזמינים אתכם
להירשם לסדרת הרצאות חדשה שתעשה לכם סדר בנושא הכי חם – משבר

האקלים.
מתחילים ב15/3, 18:00, 6 מפגשים, אוניברסיטת ת"א

לפרטים נוספים

קורסים והכשרות במרכז השל
2 קורסים הנפתחים ממש בקרוב מבית "מרכז השל" עם שותפים נוספים

לתוכן:

קורס רשויות מקומיות בחזית משבר האקלים  כיצד לבנות אסטרטגיה
שתבנה חוסן קהילתי וכלכלי: אילו כלים פרקטיים עומדים לרשותנו. בשיתוף

פורום ה15 והמרכז לשלטון מקומי. נפתח ב7/2  מפגשים מקוונים 
לפרטים נוספים.

גיוס ומיצוי תקציבים בנושא סביבה, אקלים וקיימות  קורס זה יתמקד
בשלושת השלבים למימוש תקציבים – איתור תמיכות בנושאים אלו, הגשתן

באופן מיטבי וקבלת התמיכה. נפתח ב 16/2  מרכז השלטון המקומי,
ת"א  לפרטים נוספים

רשימה ירוקה מאוד  חורף  וקר

ניוזלטר  פברואר 2022

" לראות את העולם בתוך גרגר חול,
ואת השמיים בצמח בר.

לאחוז את האינסוף בכף היד,
ואת הנצח בשעה אחת."

 ויליאם בלייק 

2021 היתה מהשנים החמות ביותר שנמדדו בארץ יחד עם שיאי חום שנמדדו ונמדדים ברחבי העולם, ולמרות
זאת עדיין אי אפשר שלא להתרגש ממזג האוויר החורפי שפוקד אותנו בחודש האחרון,לצאת החוצה ולשיר

לעצמנו: "כי חורף. השמש נעלמת בחורף. הגשם מטפטף על העורף. חורף  וקר." 

אתמול, 26/1 קיימנו בחיים וסביבה אסיפה כללית ולכן ננצל את ההזדמנות בלהתחיל בברכות לארגונים
המצטרפים לשורת הארגונים הארוכה החברים בחיים וסביבה:

אל ביילסאן לקידום סביבה ותרבות
רובין פוד

קחו איתכם את הזבל
SDG קהילת
מעגלי סול

שומרי הטבע והחוף של שבי ציון
סחר הוגן  הארגון הישראלי המוביל בקידום סחר הוגן

ברוכים הבאים 

אבל לא ניתן לכם להמשיך בקריאה של הידיעון לפני שתשמעו על הדברים הבאים: 
1. לפי מדד של פורום כסף נקי  מרבית המוסדיים בישראל מתעלמים ממשבר האקלים. 

2.תוכנית הכרייה בשדה בריר הוקפאה ל180 יום!
3.הות"ל אישר את הקמת תחנות כוח חדשות  הקרב של ארגוני הסביבה ממשיך.

חורף נעים! 

ותשמרו על עצמכם משפעת, קורונה ומפולות שלג 
צוות חיים וסביבה 

מובילים/ות שינוי ברשויות המקומיות!

עושים מעשה!

מעורר השראה

"שקוף" מציגים: המכבסה הירוקה  חברה מזהמת או ארגון סביבה?
החברות המזהמות ביותר עושות כל מאמץ כדי לטשטש ולשטוף בירוק את תרומתן לזיהום הכדור. חושבים
שתוכלו לזהות מאיפה מגיעים הציטוטים  מאתר של מפעל מזהם או של ארגון ירוק? בחנו את עצמכם.
שיטוט אקראי באתר הישראלי של חברת כי"ל עלול ליצור את הרושם שמדובר בארגון חדש שכל ייעודו

שמירה על הסביבה.  מה שלא מוזכר שם למשל הוא שמדובר בקונצרן ענק בבעלות עידן עופר, שחברות
רבות שבשליטתו מככבות כבר שנים במקומות הראשונים במדד ההשפעה הסביבתית השלילית של המשרד

להגנת הסביבה. 

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

לאינדקס הארגונים המלא

טעימה קטנה מאירועים קרובים...

ללוח האירועים המלא

קורסים והכשרות

ללוח האירועים המלא

            

הרשמה לקבלת ניוזלטר "חיים וסביבה"

https://maps.google.com/maps?q=קיבוץ+קטורה&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://maps.google.com/maps?q=קיבוץ+קטורה&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=Energy+Poverty+conference&dates=20220209T110000/20220210T130000&details=%3Cdiv+style%3D%22text-align%3A+left%3B+direction%3A+ltr%3B%22%3EThe+conference+will+discuss+how+the+increasing+manifestation+of+climate+change%2C+such+as+heat+waves+and+extreme+weather+conditions%2C+affects+people’s+lives%2C+and+the+environment.%3C%2Fdiv%3E&location=קיבוץ+קטורה&details=%3Cdiv+style%3D%22text-align%3A+left%3B+direction%3A+ltr%3B%22%3EThe+conference+will+discuss+how+the+increasing+manifestation+of+climate+change%2C+such+as+heat+waves+and+extreme+weather+conditions%2C+affects+people’s+lives%2C+and+the+environment.%3C%2Fdiv%3E
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=Energy+Poverty+conference&DUR=0200&DESC=%3Cdiv+style%3D%22text-align%3A+left%3B+direction%3A+ltr%3B%22%3EThe+conference+will+discuss+how+the+increasing+manifestation+of+climate+change%2C+such+as+heat+waves+and+extreme+weather+conditions%2C+affects+people’s+lives%2C+and+the+environment.%3C%2Fdiv%3E&in_loc=קיבוץ+קטורה&st=20220209T110000&et=20220210T130000
https://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=CokfL9J5lcxu4cBtQMsM%2BsStu5uPXbgrlBjeXgVvO1pxnJouImw7OUJ32hjVYrHcAtOdPxrhcelwIwww%2F7uu0jW9hFUCmpfT6ahWJ5C8VrWWoFEeSM1nkTG1Gou8ELHLleLoqj4KY1%2FsGak%2Fudf2hsGYUq9P0XlhSLLG43rUTnQeiclcG4P%2FMO%2F0iDEboHPAkRgU7u2RdaXR28qIbTyynAccXIaBbHK%2BDpTfskJ1mM1Mc2dSkped7HWLEmAzq2F7pNtI7RazYSsw9sOIViG03NKTfi%2F0KNRyB0r67MOYxyPBm8gobpOCutoOFsSscPiwRGMJBwH0wGOz5VcyZ93xwCIF9M%2BQit1LqrbXkxg%2Bg%2FSwIpPq1uXWhVagtg%2FgtYNRxhomeeOE3IjMjIuxlkNic3lGYgHwKx9Ox6vCIP3y2usE%3D
https://www.sviva.net/energy-poverty-and-climate-change-in-the-middle-east/
https://www.sviva.net/wp-content/uploads/2022/01/וובינר-השקעות-1.pdf
https://www.sviva.net/wp-content/uploads/2022/01/וובינר-השקעות-1.pdf
https://www.sviva.net/wp-content/uploads/2022/01/וובינר-השקעות-1.pdf
https://www.sviva.net/calendar/
https://www.drove.com/campaign/61d1c6402a9dcb68e82bf86b
https://www.drove.com/campaign/61d1c6402a9dcb68e82bf86b
https://www.sviva.net/organization/מרחב-התנועה-לעירוניות-בישראל/
https://www.drove.com/campaign/61d1c6402a9dcb68e82bf86b
http://ilgbc.org/course/קורס-שכונה-360-2/
http://ilgbc.org/course/קורס-שכונה-360-2/
https://www.sviva.net/organization/המועצה-הישראלית-לבנייה-ירוקה/
http://ilgbc.org/course/קורס-שכונה-360-2/
https://yedidim.tau.ac.il/events/climate-2022
https://yedidim.tau.ac.il/events/climate-2022
https://yedidim.tau.ac.il/events/climate-2022
https://heschel.org.il/course-page/
https://heschel.org.il/course-page/
https://heschel.org.il/course_strategic_planning


לפרטים נוספים

תוכנית הכשרה למנהיגות מקומית
נלחם/ת מבחוץ? עכשיו, הגיע הזמן להשפיע מבפנים.

אנחנו מחפשים אותך, מנהיג/ה סביבתי/תחברתי/ת ומזמינים אותך לקחת
את ההשפעה שלך צעד אחד קדימה.

הרשם/י עכשיו לקורס ייחודי מסוגו למנהיגות מקומית שיוביל אותך כל הדרך
למועצה.

**עלות מיוחדת לפעילים/ות בארגונים החברים בחיים וסביבה.

לקול הקורא (בערבית)

קול קורא להגשת מועמדות לוועדות הסביבה
ברשויות הערביות

במסגרת פרוייקט משותף עם עמותת "עורכי דין לקידום מינהל תקין"
ו"אזרחים למען הסביבה" במהלכו נפעל להקמה ואיוש וועדות איכות הסביבה
ברשויות המקומיות הערביות, מינוי נציגי ציבור, הכשרת חברי הוועדות וליווי
חלק מהן בשנה הראשונה, מצורף קול קורא להגשת מועמדות כנציגי

ציבור בוועדות. פרטים נוספים והגשת מועמדות בקישור.

להצטרפות

הצטרפו לרשת המתנדבים של עמותת ע.ט.ל.ף
הצטרפו לרשת המתנדבים של העמותה היחידה בישראל שמצילה ומשקמת עטלפי
פירות לטובת החזרתם לטבע. העמותה מבוססת על פעילות מתנדבים מכל הארץ.

לעמוד הפייסבוק של העמותה

לעצומה

גז טבעי? סיפור מהתחת
קידוחי גז ונפט חדשים המיועדים לייצוא בלבד מתוכננים בחודשים הקרובים,

ובתוכם גם קידוח פוטנציאלי בלבה של הפרעת פלמחים  פנינת טבע תתימית
נדירה. 

אפשר עדיין לעצור את ההרס הזה!
כתבה על שרלטני הגז בישראל

להמשך קריאה

המדריך להכנת תוכנית פעולה מקומית
להיערכות לשינוי אקלים

למסמך

תכנון משולב תחבורה מקיימת

לקריאה

להמשך קריאה

"תגידי כמה צריך לשלם": השוק הפרוץ
של עולם הבנייה הירוקה

בעוד כחודשיים מה שהיה עד כה שוק קטן יהפוך להיות ענק 
תחום הבנייה הירוקה. מתחקיר "שקוף" עולה כי לא חסרות בו
בעיות, שאם לא יטופלו יביאו לנזקים גדולים לשנים קדימה •

קבלנים ויועצי בנייה ירוקה שמנסים לעגל פינות, במחיר נזקים
קשים לבניינים חדשים, ומעבדות שמקצרות תהליכים ללא פיקוח

ראוי • כך זה מתנהל בשטח  ואלה ההשלכות

לפרטים נוספים

לשמרה
עמותה חרדית אשר קמה על מנת להגביר את המודעות והפעילות

בנושאי סביבה וקיימות בציבור החרדי.
מטרת העמותה להפוך את הציבור החרדי להיות בין המגזרים

המובילים באכפתיות ובדאגה לסביבה בחברה הישראלית. עמותת
"לשומרה" מפעילה מערך רחב של חינוך סביבתי במגזר החרדי הכולל
הנחיית מורים, חוגי שטח ומדע, גינות קהילתיות, ימי נקיון, סיורים וימי

שיא. לכתבה על הארגון ב"משחקי הכיס"

רוצים להופיע בידיעון הבא?  מוזמנים לכתוב לנו.

פרטים והרשמה

סלון עיריער
יום ה' ה3/2, 20:30, און ליין  עמותת ונטעת מארחת את *סטיפן ריץ*
המחנך שהפך את השכונה הכי ענייה ואלימה בניו יורק  למרכז בינלאומי

לחקלאות עירונית וחוסן קהילתי.
לפני קרוב ל20 שנה סטיפן ריץ יצר מודל של כיתה מזינה  שבה הוא גידל
מזון יחד עם התלמידים שלו בתוך בית הספר והצליח להאכיל את כל בית
הספר ואת המשפחות שמסביב  המודל שלו שינה את הברונקס וכיום

פועל במעל 5000 בתי ספר בעולם!

לפרטים נוספיםהוספה ליומן:

Energy Poverty conference
מיקום: קיבוץ קטורה

13:00 11:00  סיום: 10/02/2022 התחלה: 09/02/2022

The conference will discuss how the increasing manifestation of
climate change, such as heat waves and extreme weather
conditions, affects people’s lives, and the environment.

פרטים והרשמה

השקעות נקיות מתיאוריה למעשה
יום רביעי ה23/2, 19:00, אוןלין  אוניברסיטת חיפה מזמינה אתכם

לשיח בנושא כסף נקי
האם כספי הפנסיה שלך מניעים את משבר האקלים? מה מניב יותר 
השקעה ירוקה או השקעה בגז, נפט ופחם? מה זה "כסף נקי" ולמה

טריליוני דולרים בעולם הופכים לנקיים? כיצד הכסף שלנו יכול להיות חלק
מהפתרון?

לפרטים נוספים

קורס "אז איך התב"ע בעינייך?"
מזמינה לסדנה המקנה כלים מעשיים לבדיקה ושיפור איכות עמותת מרחב

התכנון של תב"ע מוצעת ועקרונות עירוניות. הקורס מתאים ומיועד גם לקהל
המתכננים וכן לאנשים ללא ידע מוקדם בתכנון  תושבים, פעילים מובילי סוגיות

ציבוריות, עובדי רשויות מקומיות וכל מי שמעוניין לקבל כלים לקריאת תב"ע
הבנתה ואפשרויות לשיפור ומתן התייחסות לתב"ע. מתחילים ב2/2, 6

מפגשים ב 20:30, אוןליין 

לפרטים נוספים

קורס שכונה °360
קורס הכרות עם כלי המדידה החדשני לקידום, תכנון, פיתוח ובינוי שכונות מגורים
בשיתוף המועצה הישראלית לבנייה ירוקה פורום ה15 ומרכז השלטון המקומי.

כלי המדידה שכונה °360 מהווה כלי עבודה לטיוב איכות תכניות בניין עיר בראייה
רחבה ורב תחומית. הקורס מקנה היכרות מעמיקה עם כלי המדידה, תוך שילוב
היבט פרקטי הכולל בדיקה של תכניות לצד לימוד סוגיות עכשוויות בתכנון ופיתוח

ברקיימא.
מתחילים ב8/3, 9:0015:15, 5 מפגשים, מרכז השלטון המקומי, ת"א

לפרטים נוספים

50 מעלות בצל  כל מה שרצית ולא רצית לדעת על
משבר האקלים

החוג ללימודי הסביבה, יחד עם מיזם האקלים ואגודת הידידים, מזמינים אתכם
להירשם לסדרת הרצאות חדשה שתעשה לכם סדר בנושא הכי חם – משבר

האקלים.
מתחילים ב15/3, 18:00, 6 מפגשים, אוניברסיטת ת"א

לפרטים נוספים

קורסים והכשרות במרכז השל
2 קורסים הנפתחים ממש בקרוב מבית "מרכז השל" עם שותפים נוספים

לתוכן:

קורס רשויות מקומיות בחזית משבר האקלים  כיצד לבנות אסטרטגיה
שתבנה חוסן קהילתי וכלכלי: אילו כלים פרקטיים עומדים לרשותנו. בשיתוף

פורום ה15 והמרכז לשלטון מקומי. נפתח ב7/2  מפגשים מקוונים 
לפרטים נוספים.

גיוס ומיצוי תקציבים בנושא סביבה, אקלים וקיימות  קורס זה יתמקד
בשלושת השלבים למימוש תקציבים – איתור תמיכות בנושאים אלו, הגשתן

באופן מיטבי וקבלת התמיכה. נפתח ב 16/2  מרכז השלטון המקומי,
ת"א  לפרטים נוספים

רשימה ירוקה מאוד  חורף  וקר

ניוזלטר  פברואר 2022

" לראות את העולם בתוך גרגר חול,
ואת השמיים בצמח בר.

לאחוז את האינסוף בכף היד,
ואת הנצח בשעה אחת."

 ויליאם בלייק 

2021 היתה מהשנים החמות ביותר שנמדדו בארץ יחד עם שיאי חום שנמדדו ונמדדים ברחבי העולם, ולמרות
זאת עדיין אי אפשר שלא להתרגש ממזג האוויר החורפי שפוקד אותנו בחודש האחרון,לצאת החוצה ולשיר

לעצמנו: "כי חורף. השמש נעלמת בחורף. הגשם מטפטף על העורף. חורף  וקר." 

אתמול, 26/1 קיימנו בחיים וסביבה אסיפה כללית ולכן ננצל את ההזדמנות בלהתחיל בברכות לארגונים
המצטרפים לשורת הארגונים הארוכה החברים בחיים וסביבה:

אל ביילסאן לקידום סביבה ותרבות
רובין פוד

קחו איתכם את הזבל
SDG קהילת
מעגלי סול

שומרי הטבע והחוף של שבי ציון
סחר הוגן  הארגון הישראלי המוביל בקידום סחר הוגן

ברוכים הבאים 

אבל לא ניתן לכם להמשיך בקריאה של הידיעון לפני שתשמעו על הדברים הבאים: 
1. לפי מדד של פורום כסף נקי  מרבית המוסדיים בישראל מתעלמים ממשבר האקלים. 

2.תוכנית הכרייה בשדה בריר הוקפאה ל180 יום!
3.הות"ל אישר את הקמת תחנות כוח חדשות  הקרב של ארגוני הסביבה ממשיך.

חורף נעים! 

ותשמרו על עצמכם משפעת, קורונה ומפולות שלג 
צוות חיים וסביבה 

מובילים/ות שינוי ברשויות המקומיות!

עושים מעשה!

מעורר השראה

"שקוף" מציגים: המכבסה הירוקה  חברה מזהמת או ארגון סביבה?
החברות המזהמות ביותר עושות כל מאמץ כדי לטשטש ולשטוף בירוק את תרומתן לזיהום הכדור. חושבים
שתוכלו לזהות מאיפה מגיעים הציטוטים  מאתר של מפעל מזהם או של ארגון ירוק? בחנו את עצמכם.
שיטוט אקראי באתר הישראלי של חברת כי"ל עלול ליצור את הרושם שמדובר בארגון חדש שכל ייעודו

שמירה על הסביבה.  מה שלא מוזכר שם למשל הוא שמדובר בקונצרן ענק בבעלות עידן עופר, שחברות
רבות שבשליטתו מככבות כבר שנים במקומות הראשונים במדד ההשפעה הסביבתית השלילית של המשרד

להגנת הסביבה. 

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

לאינדקס הארגונים המלא

טעימה קטנה מאירועים קרובים...

ללוח האירועים המלא

קורסים והכשרות

ללוח האירועים המלא

            

הרשמה לקבלת ניוזלטר "חיים וסביבה"

https://heschel.org.il/course-page/
https://heschel.org.il/course_budget/
https://heschel.org.il/course-page/
https://www.sviva.net/calendar/
https://www.facebook.com/Life-Environment-חיים-וסביבה-115286055016/
https://www.youtube.com/channel/UCGYVCFsR7ZXKDSpvT_6hcYA?view_as=subscriber
https://www.sviva.net/
https://lp.vp4.me/8d7n

