
לחתימה

לפיד, סגור את בז"ן עד 2027!

למרות ההמלצה של ועדת המנכ"לים שיש לסגור את בז"ן, הממשלה הזניחה את
תפקידה ולא התחייבה לתוכנית אמיתית שתעצור את הפעילות של בז"ן. במקום
זה, בנט ולפיד מתכננים לבנות במתחם בז"ן מיכליות נפט חדשות ובכך להבטיח

את פעילות המתחם לשנים קדימה. 
הצטרפו לארגוני הסביבה, שלחו מייל לראש הממשלה החליפי לפיד

ומנכ"לית המשרד שלו נעמה שולץ, ויחד נביא לסגורה אמיתית של בז"ן.

לטופס דיווח

משפרים את התחבורה הציבורית!
ארגון 15 דקות מזמין אתכם לקחת חלקבמסע לשיפור התחבורה
הציבורית בישראל. פניות הציבור הן מקור ידע מרכזי וחשוב עבור

הארגון. המשיכו לדווח ולהפנות את תשומת ליבם לבעיות
הבוערות בתחבורה הציבורית ברחבי הארץ. 

ניתן לפנות אליהם גם בשפה הערבית בכתובת:
mokedar@15minutes.co.il

לחתימה

גומלים את ישראל מדלקים רעילים
מצטרפים לדרישה של 'גרינפיס ישראל' ממשלת ישראל:

עצירת תוכניות תשתיות לנפט וגז רעילים לרבות בים התיכון,
בים האדום ובאזור ים המלח

אימוץ תוכנית חירום למעבר לכלכלה דלת פחמן
הפיכתם של 30% משטחי הים לשמורות טבע ימיות

להמשך קריאה

נערכים לעידן הבא: חינוך אקלימי כ"רעיון
גדול" בבית הספר

מאמר על ההיבטים הפדגוגיים של חינוך אקלימי מאת ד"ר יעל ברקי
גטניו וגילה לוי הוברמן  הרשת הירוקה.

על הקשר בין משבר האקלים, המשבר האקולוגי,
משבר הבריאות ובעלי חיים

מוזמנים להקשיב מה יש לגרטה טונברג להגיד בנוגע למשברים שאנחנו
מתמודדים איתם כאנושות והאתגרים שהעולם כולו ניצב בפניהם.

לצפיה בסרטון

להמשך קריאה

כדי להתכונן למשבר האקלים דרוש
מהפך בבתי הספר

הדור הבא לא יוכל לעמוד באתגרי האקלים בלי שינוי תודעתי
מקיף • אלא שתוכנית הלימודים בישראל כמעט לא כוללת
חשיבה סביבתית • משרד החינוך חייב להתעשת: להכשיר
מורים ומנהלים, להפוך לימודי אקלים למקצוע חובה, ולהנחיל
אתוס סביבתי חדש. מאמר דעה מאת אורי אנג'ל מארגון

ברקיימא וחבר בפורום החינוך של ארגוני האקלים בישראל 

לפרטים נוספים

קחו איתכם את הזבל
מיזם שהוקם באוגוסט 2020 כדי לפעול למען מרחבים ציבורים

(שמורות טבע, חופי ים, גני שעשועים מרחבים עירוניים ועוד) נקיים
מזבל, ומטרתו היא להציע דרך פעולה שונה ואפקטיבית למלחמה
בקטסטרופה הסביבתית המתרחשת במדינה ודרכים ליישומה.

רוצים להופיע בידיעון הבא?  מוזמנים לכתוב לנו.

לפרטים נוספיםהוספה ליומן:

כנס קיימות אורגנית
מיקום: מרכז תרבות ופנאי, חריש

16:00 09:00  סיום: 09/03/2022 התחלה: 09/03/2022

כנס שנתי נודד כמקום מפגש קבוע בין ארגוני סביבה וקיימות, בעלי
תפקידים ברשויות ותושבים. העיר חריש מובילה את הכנס הראשון ומתווה

את הדרך לכנסים העתידיים. הכנס יהווה בסיס לקיום אמנה אקלימית
משותפת בין הרשויות ובין התושבים. 

לפרטים נוספיםהוספה ליומן:

Applied Environmental Diplomacy  In
memory of Dr. Noam Segal

מיקום: תל אביב
22:00 18:30  סיום: 13/03/2022 התחלה: 13/03/2022

 The 2nd event in memory of Dr. Noam Segal, which will be
on Applied environmental diplomacy: Pathways to
sustainability and peace in the Jordan River Basin.  Please
register here to attend the event.

לפרטים נוספיםהוספה ליומן:

מצילים את חיות הבר
מיקום: עמק הצבאים, ירושלים

19:00 14:30  סיום: 28/03/2022 התחלה: 28/03/2022

כנס הנועד לשפוך אור לגבי חומרת מצבן של חיות הבר, לקרוא לפעולות
להגנה עליהן ולגבש את קהילת הפועלים למענם: מי מטעמי זכויות בעלי
חיים ומי מטעמי שמירה על מערכות אקולוגיות, ארגונים גדולים ויוזמות

קטנות.   

לפרטים נוספיםהוספה ליומן:

הוועידה השנתית לנחלים בישראל
מיקום: הספורט 4, נס ציונה

16:30 08:00  סיום: 30/03/2022 התחלה: 30/03/2022

הוועידה הראשונה למצב הנחלים בישראל עם Henk Ovink  כדובר
הראשי  שליח מיוחד לנושאי מים בינלאומיים של הולנד, אשר שימש כיועץ

בכיר של הנשיא אובמה לאחר הוריקן סנדי. 

פרטים והרשמה

ים בטוח לכרישים ולאדם בחדרה
יום ה' ה31/3, 15:00, און ליין  איך מסדירים את הפעילות באזור

התקבצות הכרישים במוצא המים החמים בתחנת הכוח למען שמירת הטבע
ובטיחות האדם? 

להגשת מועמדות

החלה ההרשמה לתוכנית הכשרה
ויישום לצמצום הפלסטיק בים האדום –

!!ShaRED sea
התכנית היישומית למען הים האדום למקצוענים צעירים

וצעירות, תתקיים באילת בתקופה שבין מרץ  לדצמבר
2022 (10 חודשים). במהלך תקופה זו, יפגשו

המשתתפים/ות אחת לשבועיים (ולפעמים יותר) ויעסקו
בפעילויות למידה מקוונות ופרונטליות המורכבות מהרצאות,
סימולציות ודיונים עם מומחים/יות בעלי ניסיון בולט בתחומי
הסביבה והים, בדגש על עידוד יוזמות ופרויקטים למציאת

פתרונות קונקרטיים ליישום.

לפרטים נוספים

קורס גיוס ומיצוי תקציבים בנושאי סביבה,
אקלים וקיימות

כדי להניע מהלכים משמעותיים ברשות, להגשים חלומות ולבצע
תוכניות בתחום הקיימות במובנה הרחב נדרש תקציב. מהם מקורות
התקציב? איך מגייסים אותם באופן מיטבי? איך נערכים ומממשים?
הקורס יתמקד בשלושת השלבים למימוש תקציבים  איתור תמיכות
בנושאים אלו, הגשתן באופן מיטבי וקבלת התמיכה. הקורס מוכר

לגמול! מתחילים ב9/3, 5 מפגשים במרכז השלטון המקומי, ת"א

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

רשימה ירוקה מאוד  הדי מלחמה

ניוזלטר  מרץ 2022

"בזמן הלידה נולד גם המוות (פתגם סיני). תהליך ההתחדשות ותהליך ההתבלות מתקיימים בוזמנית.
תאים בגוף מתים, ואחרים נוצרים מחדש כל העת. למרות זאת, נע חץ הזמן מן הלידה אל המות ללא דרך
חזרה. בסיכומו של דבר הגוף מתפרק וחוזר ליסודות. אם הגוף עולה באש נותר ממנו חופן אפר המהווה
דשן מצוין לצמחים; אם הוא נקבר אוכלות אותו התולעים, וניזונים ממנו החיידקים; אם הוא חשוף, ניזונים

ממנו החרקים, ציפורי הטרף וחיות השדה; אם הוא נטרף הוא נספג בגופו של טורפו. מות יצור אחד
מעניק חיים לאחר. במותו של האחד משגשג השני. החיים אינם נקטעים, הם רק משנים צורה."   

 יתרון מדומה / פרייה הרט 

המלחמה באוקראינה בעיצומה. מעבר לסבל האנושי הנגרם שם, אנחנו שומעים על עלייה בקרינה הרדיואקטיבית
מצ'רנוביל ועל מתקפה על מאגרי נפט. מתחילים לתהות על ההשלכות הסביבתיות של המלחמה הזו... 

אז חוץ מהמלחמה, פברואר היה חודש לא קל בעולם כולו וגם בישראל שכלל דליפה ממיכל קצא"א באשקלון עם
ניסיון מכוער להסתיר את האירוע. עם זאת, התבשרנו החודש שהלחץ הציבורי עובד גם כנגד התאגידים הגדולים

וחברת קוקה קולה התחייבה למהלך משמעותי (ולא מספק) בתחום אריזות הפסטיק, בית המשפט הכריע
שקצא"א ובכירים לשעבר בה אשמים בעבירות בשל גרימת זיהום בנחל צין, השרה שקד הכריעה על גורל עמק

ונראה שכולם מרוצים מכך. המשרד להגנת הסביבה פרסם שמבחינתנו ניתן להגיע ל40% אנרגיה השלום
(כרגע אנחנו סביב ה7%).  מתחדשת תוך 8 שנים בלבד

סך הכל, למרות כל הנאחס שהיה לנו החודש, אנחנו רואים קצת את האור בתוך ענני הסערה של החורף. עננים
שמתחילים להתפזר ומאפשרים לפריחות הראשונות של האביב להופיע. זמן מעולה לצאת החוצה למרחבים

וליהנות ולהוקיר את השטחים הפתוחים והמרחבים שעוד נותרו לנו. להנות מהחיים שפורצים במלוא עוצמתם עם
שינוי העונות. עם בוא האביב. 

לכבוד חג האביב והתהפוכות של העונה, 
אפשר לאחל לכולנו לחגוג את החיים כמיטב יכולתנו. 

חג אביב שמח! 

צוות חיים וסביבה 

עושים מעשה!

מעורר השראה

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.ynet.co.il/news/article/b1bg3400gc
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001402440
https://www.reuters.com/business/sustainable-business/coca-cola-criticized-plastic-pollution-pledges-25-reusable-packaging-2022-02-10/
https://www.calcalist.co.il/local_news/article/rkh6zbk15
https://www.ynet.co.il/environment-science/article/rj80xrq15
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001402330
https://www.sviva.net/אודות/צוות/
https://www.green.org.il/email-campaigns/close_bazan_2027/
https://www.green.org.il/email-campaigns/close_bazan_2027/
https://trailer.web-view.net/Links/0X4B0FE5E521730D916B10B72E2F149F9DB78A88F08D11F487ABEEEF7E6DE2DB5C1144153AC4D45234D9397BED0D559512143A502198E69FFDF852450CE66AC3BF0A2BFDDBE467C819.htm
https://www.green.org.il/email-campaigns/close_bazan_2027/
https://www.15minutes.co.il/הגשת-תלונה
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https://trailer.web-view.net/Links/0X4B0FE5E521730D916B10B72E2F149F9DB78A88F08D11F487ABEEEF7E6DE2DB5C1144153AC4D45234D9397BED0D559512143A502198E69FFDF852450CE66AC3BF0A2BFDDBE467C819.htm
mailto:mokedar@15minutes.co.il
https://www.15minutes.co.il/הגשת-תלונה
https://waze.com/ul?q=מרכז תרבות ופנאי, חריש
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=כנס+קיימות+אורגנית&dates=20220309T090000/20220309T160000&details=%3Cdiv+style%3D%22text-align%3A+right%3B+direction%3A+rtl%3B%22%3Eכנס+שנתי+נודד+כמקום+מפגש+קבוע+בין+ארגוני+סביבה+וקיימות%2C+בעלי+תפקידים+ברשויות+ותושבים.+העיר+חריש+מובילה+את+הכנס+הראשון+ומתווה+את+הדרך+לכנסים+העתידיים.+הכנס+יהווה+בסיס+לקיום+אמנה+אקלימית+משותפת+בין+הרשויות+ובין+התושבים.%0A++++%3Cbr%3E%0A++++%3Cbr%3E%3C%2Fdiv%3E&location=מרכז+תרבות+ופנאי%2C+חריש&details=%3Cdiv+style%3D%22text-align%3A+right%3B+direction%3A+rtl%3B%22%3Eכנס+שנתי+נודד+כמקום+מפגש+קבוע+בין+ארגוני+סביבה+וקיימות%2C+בעלי+תפקידים+ברשויות+ותושבים.+העיר+חריש+מובילה+את+הכנס+הראשון+ומתווה+את+הדרך+לכנסים+העתידיים.+הכנס+יהווה+בסיס+לקיום+אמנה+אקלימית+משותפת+בין+הרשויות+ובין+התושבים.%0A++++%3Cbr%3E%0A++++%3Cbr%3E%3C%2Fdiv%3E
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=כנס+קיימות+אורגנית&DUR=0700&DESC=%3Cdiv+style%3D%22text-align%3A+right%3B+direction%3A+rtl%3B%22%3Eכנס+שנתי+נודד+כמקום+מפגש+קבוע+בין+ארגוני+סביבה+וקיימות%2C+בעלי+תפקידים+ברשויות+ותושבים.+העיר+חריש+מובילה+את+הכנס+הראשון+ומתווה+את+הדרך+לכנסים+העתידיים.+הכנס+יהווה+בסיס+לקיום+אמנה+אקלימית+משותפת+בין+הרשויות+ובין+התושבים.%0A++++%3Cbr%3E%0A++++%3Cbr%3E%3C%2Fdiv%3E&in_loc=מרכז+תרבות+ופנאי%2C+חריש&st=20220309T090000&et=20220309T160000
https://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=CSFBWBCQcJCiTizebCjh7RRUttTw9Pz2p4rnAhI8pXUrOS3mIf%2F8rEug439T9j4x9CKx7NDmp0YRweTFGKtyBOFw8BTs3jmI91R8WAUS6D3IqXrFMf1P5njd7BAeKV%2BysTCdpPyo8LvPufH0LNcCrpzNvKeTuJsK1p21VR9v1FNGd4Bon2tFXZUVvAauzA6o7fzqSOY%2FErxajrEQbuNIGniYOjDoq3%2BxdfQH%2Byo8rbN52Tk6Pe9%2FywTaanw7U6KU2IiEKkTNb3Ct5D6Tf1tG0SyQgJSXyAScsnpC8FeGJeSmsRCYzTCcrlLWQHB9cEghAYzAgrz%2BAJslnOp2EPgbV5Pb2RKsKzwZO8LUEKySk%2FQSwO6ftEgtFVEK2QuaWO8aOdIoWUAZINTFLyH855VWOpgwlpvSzfNwK2uwdeliPj1si8ecEXpHGYOrVEg%2FLeyvcjEXDHLKPaAhi8cYpJ%2FTuo%2FvA%2BCJh%2FOf7DE6NHAX1Z5XNsHhqPcZv5cyLA%2BfFdmCTtN9d37%2FVNGCSsqrkFILG1Jr17pA3NjqH%2Fue3piwQ2c4%3D
https://waze.com/ul?q=תל אביב
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=Applied+Environmental+Diplomacy+-+In+memory+of+Dr.+Noam+Segal&dates=20220313T183000/20220313T220000&details=%3Cdiv+style%3D%22direction%3A+ltr%3B+text-align%3A+left%3B+margin-right%3A+20px%3B%22%3E%26nbsp%3BThe+2nd+event+in+memory+of+Dr.+Noam+Segal%2C+which+will+be+on+%3Cem%3EApplied+environmental+diplomacy%3A+Pathways+to+sustainability+and+peace+in+the+Jordan+River+Basin%3C%2Fem%3E.+%26nbsp%3BPlease+register+here+to+attend+the+event.%3C%2Fdiv%3E%0A%3Cdiv+style%3D%22text-align%3A+right%3B+direction%3A+rtl%3B%22%3E%0A++++%3Cbr%3E%3C%2Fdiv%3E&location=תל+אביב&details=%3Cdiv+style%3D%22direction%3A+ltr%3B+text-align%3A+left%3B+margin-right%3A+20px%3B%22%3E%26nbsp%3BThe+2nd+event+in+memory+of+Dr.+Noam+Segal%2C+which+will+be+on+%3Cem%3EApplied+environmental+diplomacy%3A+Pathways+to+sustainability+and+peace+in+the+Jordan+River+Basin%3C%2Fem%3E.+%26nbsp%3BPlease+register+here+to+attend+the+event.%3C%2Fdiv%3E%0A%3Cdiv+style%3D%22text-align%3A+right%3B+direction%3A+rtl%3B%22%3E%0A++++%3Cbr%3E%3C%2Fdiv%3E
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=Applied+Environmental+Diplomacy+-+In+memory+of+Dr.+Noam+Segal&DUR=0330&DESC=%3Cdiv+style%3D%22direction%3A+ltr%3B+text-align%3A+left%3B+margin-right%3A+20px%3B%22%3E%26nbsp%3BThe+2nd+event+in+memory+of+Dr.+Noam+Segal%2C+which+will+be+on+%3Cem%3EApplied+environmental+diplomacy%3A+Pathways+to+sustainability+and+peace+in+the+Jordan+River+Basin%3C%2Fem%3E.+%26nbsp%3BPlease+register+here+to+attend+the+event.%3C%2Fdiv%3E%0A%3Cdiv+style%3D%22text-align%3A+right%3B+direction%3A+rtl%3B%22%3E%0A++++%3Cbr%3E%3C%2Fdiv%3E&in_loc=תל+אביב&st=20220313T183000&et=20220313T220000
https://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=CiEqAb3p%2FH%2B3FKq0XeisMd9S8jboGlDA8mkVNtll%2BwiTNiHDqA1ZufvL3depOIjbpvPzSM12dkMKLFSpjZLOmgE7j2AKBoJQ34ZOdnzeyLt0e07akBaoC%2FRbyrLdNPFOWvMQ%2FBQAciYxeMh1IPmEa0rHGj06BmTG9bSm8v1wR3jmxaSfP8qB7NJJSzOJ3PWl7Q1bShAubPGNvxgmlTA8IR0CmXoPCZ33gkhaaXwoz7ogn%2BW33eW5bzzrj7w7jbGM%2B%2BDgUey8REdTkEI7aiCKuYSvyA3S6%2BEgklicmBkKv3z6ILpKg5sjIok8s%2FCzr04CgqIIB6n5tzido30CpIrJ1ORwuJkVw5SWAhOr0AkBo04gEFk3mLKCnaQgfNWaBx%2FngUPiob1jdqWW%2FhQfbsyiHL2DyT9vdndFTJWSzZ%2FP4eIJOxLYvMP3gQcEJdZ6QfeK0G7P9J%2FTKiKtaNGbLkrRYHIrZbRW4uECnF5uXtBQxPEcu7Q%2FujUGonTw4fLSCvczQMuuOcgXwoCTYPrKW29KeXw%3D%3D
https://waze.com/ul?q=עמק הצבאים, ירושלים
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=מצילים+את+חיות+הבר&dates=20220328T143000/20220328T190000&details=%3Cdiv+style%3D%22text-align%3A+right%3B+direction%3A+rtl%3B%22%3Eכנס+הנועד+לשפוך+אור+לגבי+חומרת+מצבן+של+חיות+הבר%2C+לקרוא+לפעולות+להגנה+עליהן+ולגבש+את+קהילת+הפועלים+למענם%3A+מי+מטעמי+זכויות+בעלי+חיים+ומי+מטעמי+שמירה+על+מערכות+אקולוגיות%2C+ארגונים+גדולים+ויוזמות+קטנות.+%26nbsp%3B%0A++++%3Cbr%3E%0A++++%3Cbr%3E%3C%2Fdiv%3E&location=עמק+הצבאים%2C+ירושלים&details=%3Cdiv+style%3D%22text-align%3A+right%3B+direction%3A+rtl%3B%22%3Eכנס+הנועד+לשפוך+אור+לגבי+חומרת+מצבן+של+חיות+הבר%2C+לקרוא+לפעולות+להגנה+עליהן+ולגבש+את+קהילת+הפועלים+למענם%3A+מי+מטעמי+זכויות+בעלי+חיים+ומי+מטעמי+שמירה+על+מערכות+אקולוגיות%2C+ארגונים+גדולים+ויוזמות+קטנות.+%26nbsp%3B%0A++++%3Cbr%3E%0A++++%3Cbr%3E%3C%2Fdiv%3E
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=מצילים+את+חיות+הבר&DUR=0430&DESC=%3Cdiv+style%3D%22text-align%3A+right%3B+direction%3A+rtl%3B%22%3Eכנס+הנועד+לשפוך+אור+לגבי+חומרת+מצבן+של+חיות+הבר%2C+לקרוא+לפעולות+להגנה+עליהן+ולגבש+את+קהילת+הפועלים+למענם%3A+מי+מטעמי+זכויות+בעלי+חיים+ומי+מטעמי+שמירה+על+מערכות+אקולוגיות%2C+ארגונים+גדולים+ויוזמות+קטנות.+%26nbsp%3B%0A++++%3Cbr%3E%0A++++%3Cbr%3E%3C%2Fdiv%3E&in_loc=עמק+הצבאים%2C+ירושלים&st=20220328T143000&et=20220328T190000
https://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=CICClQkXu0wCTizebCjh7ReaGn%2BmxClrd5cDN4hBFNw8Ip2vSzroCmzYGx%2FHeQHNuRh44qOpvFRtr5zzSdyC2Z5ymyhFcyyQUnUBm3oY40mniacBGN70zrqNRd3sS224Z3i2sSAaVzju28ujwBnTPYnh9e84tNayHdR6X9WY3v8ana33V7eBtt47q8jgHRQRFGHrFI9mdS2Sfo8LVqBfnV2RfE52m%2FAYe%2FZH0UvAx3kMqcd1fdyGJBuvWwuI0UZlYICQlMRsjPKnSVl1ctghpCffG%2FgNGjin6RRYuaVg4akuZ3WREdX%2FZcfb5bnZNymOLPp6LJ08xEJ1t%2BPRibCPaYr35malECJk2wxKtuWfonNAqkwEIAaorac6YqixXKiut36QN3fvAQsJMO7KUUO%2FpQWfr%2FCHRC0lSa2zMOhITGABuSSpUTPfaagFGan%2FlKWXTF37iC2%2FDV7ED9mVqyLrZm3VdJYdrpd7el%2BsgiYUaimJkKzKy88rrJot9wLM8LtPFP0MQUJzu%2FfifkLnLpziyclG35WtOpXif
https://waze.com/ul?q=הספורט 4, נס ציונה
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=הוועידה+השנתית+לנחלים+בישראל&dates=20220330T080000/20220330T163000&details=%3Cdiv+style%3D%22text-align%3A+right%3B+direction%3A+rtl%3B%22%3Eהוועידה+הראשונה+למצב+הנחלים+בישראל+עם+Henk+Ovink+-+כדובר+הראשי+-+שליח+מיוחד+לנושאי+מים+בינלאומיים+של+הולנד%2C+אשר+שימש+כיועץ+בכיר+של+הנשיא+אובמה+לאחר+הוריקן+סנדי.%0A++++%3Cbr%3E%0A++++%3Cbr%3E%3C%2Fdiv%3E&location=הספורט+4%2C+נס+ציונה&details=%3Cdiv+style%3D%22text-align%3A+right%3B+direction%3A+rtl%3B%22%3Eהוועידה+הראשונה+למצב+הנחלים+בישראל+עם+Henk+Ovink+-+כדובר+הראשי+-+שליח+מיוחד+לנושאי+מים+בינלאומיים+של+הולנד%2C+אשר+שימש+כיועץ+בכיר+של+הנשיא+אובמה+לאחר+הוריקן+סנדי.%0A++++%3Cbr%3E%0A++++%3Cbr%3E%3C%2Fdiv%3E
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=הוועידה+השנתית+לנחלים+בישראל&DUR=0830&DESC=%3Cdiv+style%3D%22text-align%3A+right%3B+direction%3A+rtl%3B%22%3Eהוועידה+הראשונה+למצב+הנחלים+בישראל+עם+Henk+Ovink+-+כדובר+הראשי+-+שליח+מיוחד+לנושאי+מים+בינלאומיים+של+הולנד%2C+אשר+שימש+כיועץ+בכיר+של+הנשיא+אובמה+לאחר+הוריקן+סנדי.%0A++++%3Cbr%3E%0A++++%3Cbr%3E%3C%2Fdiv%3E&in_loc=הספורט+4%2C+נס+ציונה&st=20220330T080000&et=20220330T163000
https://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=CO52Z%2BJVrWn55i5FqWosckJqXR%2Frhz7I0KtLuKcGRCa7mfKzuJkuvHpROqjRNreJFOGx84u5f8oUToXDlsivS%2BGTzKUToJCKlhy19XAmPE7xYEnItftgFztRtRhel4h7Jq2kfhdR13um75qz5%2Bpp7mOMw1xCa59GCHGjTqJ9kQJYRmvEel2pNp65wKPHuVwKf6GwECe1EDjKYgq7AIOQeNtO3n%2B7bSANd19%2BkMcyekkuG3%2BxFGG3hYG7EVnokqZAvdpJaHDvgdAww8df9MWlrjt%2BPMf9DsS%2F%2FeboXAWebLAe2KFanY2%2BX5jABeoXM7mjKcM3YobrgbM5TSk0HFrcVwyJmASYvCMMk7RZs9tu3FY6C0o4sktmLYRZ8jSdtfrhMct0f8Zb4HqXTxlpEoLTl7cqi%2FX1t3yeZZLYPD1BnhV%2B2Z8yVlrjqV572LHPVN%2FzmeYKYLQ2VC%2FK4iEUd6xGfVqV0OEJoEq7YliYJQYX%2BW4I7YZqEO9Ta2g%3D%3D


לחתימה

לפיד, סגור את בז"ן עד 2027!

למרות ההמלצה של ועדת המנכ"לים שיש לסגור את בז"ן, הממשלה הזניחה את
תפקידה ולא התחייבה לתוכנית אמיתית שתעצור את הפעילות של בז"ן. במקום
זה, בנט ולפיד מתכננים לבנות במתחם בז"ן מיכליות נפט חדשות ובכך להבטיח

את פעילות המתחם לשנים קדימה. 
הצטרפו לארגוני הסביבה, שלחו מייל לראש הממשלה החליפי לפיד

ומנכ"לית המשרד שלו נעמה שולץ, ויחד נביא לסגורה אמיתית של בז"ן.

לטופס דיווח

משפרים את התחבורה הציבורית!
ארגון 15 דקות מזמין אתכם לקחת חלקבמסע לשיפור התחבורה
הציבורית בישראל. פניות הציבור הן מקור ידע מרכזי וחשוב עבור

הארגון. המשיכו לדווח ולהפנות את תשומת ליבם לבעיות
הבוערות בתחבורה הציבורית ברחבי הארץ. 

ניתן לפנות אליהם גם בשפה הערבית בכתובת:
mokedar@15minutes.co.il

לחתימה

גומלים את ישראל מדלקים רעילים
מצטרפים לדרישה של 'גרינפיס ישראל' ממשלת ישראל:

עצירת תוכניות תשתיות לנפט וגז רעילים לרבות בים התיכון,
בים האדום ובאזור ים המלח

אימוץ תוכנית חירום למעבר לכלכלה דלת פחמן
הפיכתם של 30% משטחי הים לשמורות טבע ימיות

להמשך קריאה

נערכים לעידן הבא: חינוך אקלימי כ"רעיון
גדול" בבית הספר

מאמר על ההיבטים הפדגוגיים של חינוך אקלימי מאת ד"ר יעל ברקי
גטניו וגילה לוי הוברמן  הרשת הירוקה.

על הקשר בין משבר האקלים, המשבר האקולוגי,
משבר הבריאות ובעלי חיים

מוזמנים להקשיב מה יש לגרטה טונברג להגיד בנוגע למשברים שאנחנו
מתמודדים איתם כאנושות והאתגרים שהעולם כולו ניצב בפניהם.

לצפיה בסרטון

להמשך קריאה

כדי להתכונן למשבר האקלים דרוש
מהפך בבתי הספר

הדור הבא לא יוכל לעמוד באתגרי האקלים בלי שינוי תודעתי
מקיף • אלא שתוכנית הלימודים בישראל כמעט לא כוללת
חשיבה סביבתית • משרד החינוך חייב להתעשת: להכשיר
מורים ומנהלים, להפוך לימודי אקלים למקצוע חובה, ולהנחיל
אתוס סביבתי חדש. מאמר דעה מאת אורי אנג'ל מארגון

ברקיימא וחבר בפורום החינוך של ארגוני האקלים בישראל 

לפרטים נוספים

קחו איתכם את הזבל
מיזם שהוקם באוגוסט 2020 כדי לפעול למען מרחבים ציבורים

(שמורות טבע, חופי ים, גני שעשועים מרחבים עירוניים ועוד) נקיים
מזבל, ומטרתו היא להציע דרך פעולה שונה ואפקטיבית למלחמה
בקטסטרופה הסביבתית המתרחשת במדינה ודרכים ליישומה.

רוצים להופיע בידיעון הבא?  מוזמנים לכתוב לנו.

לפרטים נוספיםהוספה ליומן:

כנס קיימות אורגנית
מיקום: מרכז תרבות ופנאי, חריש

16:00 09:00  סיום: 09/03/2022 התחלה: 09/03/2022

כנס שנתי נודד כמקום מפגש קבוע בין ארגוני סביבה וקיימות, בעלי
תפקידים ברשויות ותושבים. העיר חריש מובילה את הכנס הראשון ומתווה

את הדרך לכנסים העתידיים. הכנס יהווה בסיס לקיום אמנה אקלימית
משותפת בין הרשויות ובין התושבים. 

לפרטים נוספיםהוספה ליומן:

Applied Environmental Diplomacy  In
memory of Dr. Noam Segal

מיקום: תל אביב
22:00 18:30  סיום: 13/03/2022 התחלה: 13/03/2022

 The 2nd event in memory of Dr. Noam Segal, which will be
on Applied environmental diplomacy: Pathways to
sustainability and peace in the Jordan River Basin.  Please
register here to attend the event.

לפרטים נוספיםהוספה ליומן:

מצילים את חיות הבר
מיקום: עמק הצבאים, ירושלים

19:00 14:30  סיום: 28/03/2022 התחלה: 28/03/2022

כנס הנועד לשפוך אור לגבי חומרת מצבן של חיות הבר, לקרוא לפעולות
להגנה עליהן ולגבש את קהילת הפועלים למענם: מי מטעמי זכויות בעלי
חיים ומי מטעמי שמירה על מערכות אקולוגיות, ארגונים גדולים ויוזמות

קטנות.   

לפרטים נוספיםהוספה ליומן:

הוועידה השנתית לנחלים בישראל
מיקום: הספורט 4, נס ציונה

16:30 08:00  סיום: 30/03/2022 התחלה: 30/03/2022

הוועידה הראשונה למצב הנחלים בישראל עם Henk Ovink  כדובר
הראשי  שליח מיוחד לנושאי מים בינלאומיים של הולנד, אשר שימש כיועץ

בכיר של הנשיא אובמה לאחר הוריקן סנדי. 

פרטים והרשמה

ים בטוח לכרישים ולאדם בחדרה
יום ה' ה31/3, 15:00, און ליין  איך מסדירים את הפעילות באזור

התקבצות הכרישים במוצא המים החמים בתחנת הכוח למען שמירת הטבע
ובטיחות האדם? 

להגשת מועמדות

החלה ההרשמה לתוכנית הכשרה
ויישום לצמצום הפלסטיק בים האדום –

!!ShaRED sea
התכנית היישומית למען הים האדום למקצוענים צעירים

וצעירות, תתקיים באילת בתקופה שבין מרץ  לדצמבר
2022 (10 חודשים). במהלך תקופה זו, יפגשו

המשתתפים/ות אחת לשבועיים (ולפעמים יותר) ויעסקו
בפעילויות למידה מקוונות ופרונטליות המורכבות מהרצאות,
סימולציות ודיונים עם מומחים/יות בעלי ניסיון בולט בתחומי
הסביבה והים, בדגש על עידוד יוזמות ופרויקטים למציאת

פתרונות קונקרטיים ליישום.

לפרטים נוספים

קורס גיוס ומיצוי תקציבים בנושאי סביבה,
אקלים וקיימות

כדי להניע מהלכים משמעותיים ברשות, להגשים חלומות ולבצע
תוכניות בתחום הקיימות במובנה הרחב נדרש תקציב. מהם מקורות
התקציב? איך מגייסים אותם באופן מיטבי? איך נערכים ומממשים?
הקורס יתמקד בשלושת השלבים למימוש תקציבים  איתור תמיכות
בנושאים אלו, הגשתן באופן מיטבי וקבלת התמיכה. הקורס מוכר

לגמול! מתחילים ב9/3, 5 מפגשים במרכז השלטון המקומי, ת"א

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

רשימה ירוקה מאוד  הדי מלחמה

ניוזלטר  מרץ 2022

"בזמן הלידה נולד גם המוות (פתגם סיני). תהליך ההתחדשות ותהליך ההתבלות מתקיימים בוזמנית.
תאים בגוף מתים, ואחרים נוצרים מחדש כל העת. למרות זאת, נע חץ הזמן מן הלידה אל המות ללא דרך
חזרה. בסיכומו של דבר הגוף מתפרק וחוזר ליסודות. אם הגוף עולה באש נותר ממנו חופן אפר המהווה
דשן מצוין לצמחים; אם הוא נקבר אוכלות אותו התולעים, וניזונים ממנו החיידקים; אם הוא חשוף, ניזונים

ממנו החרקים, ציפורי הטרף וחיות השדה; אם הוא נטרף הוא נספג בגופו של טורפו. מות יצור אחד
מעניק חיים לאחר. במותו של האחד משגשג השני. החיים אינם נקטעים, הם רק משנים צורה."   

 יתרון מדומה / פרייה הרט 

המלחמה באוקראינה בעיצומה. מעבר לסבל האנושי הנגרם שם, אנחנו שומעים על עלייה בקרינה הרדיואקטיבית
מצ'רנוביל ועל מתקפה על מאגרי נפט. מתחילים לתהות על ההשלכות הסביבתיות של המלחמה הזו... 

אז חוץ מהמלחמה, פברואר היה חודש לא קל בעולם כולו וגם בישראל שכלל דליפה ממיכל קצא"א באשקלון עם
ניסיון מכוער להסתיר את האירוע. עם זאת, התבשרנו החודש שהלחץ הציבורי עובד גם כנגד התאגידים הגדולים

וחברת קוקה קולה התחייבה למהלך משמעותי (ולא מספק) בתחום אריזות הפסטיק, בית המשפט הכריע
שקצא"א ובכירים לשעבר בה אשמים בעבירות בשל גרימת זיהום בנחל צין, השרה שקד הכריעה על גורל עמק

ונראה שכולם מרוצים מכך. המשרד להגנת הסביבה פרסם שמבחינתנו ניתן להגיע ל40% אנרגיה השלום
(כרגע אנחנו סביב ה7%).  מתחדשת תוך 8 שנים בלבד

סך הכל, למרות כל הנאחס שהיה לנו החודש, אנחנו רואים קצת את האור בתוך ענני הסערה של החורף. עננים
שמתחילים להתפזר ומאפשרים לפריחות הראשונות של האביב להופיע. זמן מעולה לצאת החוצה למרחבים

וליהנות ולהוקיר את השטחים הפתוחים והמרחבים שעוד נותרו לנו. להנות מהחיים שפורצים במלוא עוצמתם עם
שינוי העונות. עם בוא האביב. 

לכבוד חג האביב והתהפוכות של העונה, 
אפשר לאחל לכולנו לחגוג את החיים כמיטב יכולתנו. 

חג אביב שמח! 

צוות חיים וסביבה 

עושים מעשה!

מעורר השראה

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.15minutes.co.il/הגשת-תלונה
https://lp.gpi.org.il/oil
https://lp.gpi.org.il/oil
https://
https://
https://
https://
https://
https://lp.gpi.org.il/oil
https://www.reshet-yeruka.net/חינוך-אקלימי-כרעיון-גדול-בבתי-הספר/
https://www.reshet-yeruka.net/חינוך-אקלימי-כרעיון-גדול-בבתי-הספר/
https://www.reshet-yeruka.net/חינוך-אקלימי-כרעיון-גדול-בבתי-הספר/
https://www.youtube.com/watch?v=gx1o0yADZpg
https://www.youtube.com/watch?v=gx1o0yADZpg
https://www.the7eye.org.il/446615
https://www.the7eye.org.il/446615
https://www.the7eye.org.il/446615
https://www.facebook.com/takethegarbage
https://www.facebook.com/takethegarbage
https://www.facebook.com/takethegarbage
https://www.sviva.net/organization/


לחתימה

לפיד, סגור את בז"ן עד 2027!

למרות ההמלצה של ועדת המנכ"לים שיש לסגור את בז"ן, הממשלה הזניחה את
תפקידה ולא התחייבה לתוכנית אמיתית שתעצור את הפעילות של בז"ן. במקום
זה, בנט ולפיד מתכננים לבנות במתחם בז"ן מיכליות נפט חדשות ובכך להבטיח

את פעילות המתחם לשנים קדימה. 
הצטרפו לארגוני הסביבה, שלחו מייל לראש הממשלה החליפי לפיד

ומנכ"לית המשרד שלו נעמה שולץ, ויחד נביא לסגורה אמיתית של בז"ן.

לטופס דיווח

משפרים את התחבורה הציבורית!
ארגון 15 דקות מזמין אתכם לקחת חלקבמסע לשיפור התחבורה
הציבורית בישראל. פניות הציבור הן מקור ידע מרכזי וחשוב עבור

הארגון. המשיכו לדווח ולהפנות את תשומת ליבם לבעיות
הבוערות בתחבורה הציבורית ברחבי הארץ. 

ניתן לפנות אליהם גם בשפה הערבית בכתובת:
mokedar@15minutes.co.il

לחתימה

גומלים את ישראל מדלקים רעילים
מצטרפים לדרישה של 'גרינפיס ישראל' ממשלת ישראל:

עצירת תוכניות תשתיות לנפט וגז רעילים לרבות בים התיכון,
בים האדום ובאזור ים המלח

אימוץ תוכנית חירום למעבר לכלכלה דלת פחמן
הפיכתם של 30% משטחי הים לשמורות טבע ימיות

להמשך קריאה

נערכים לעידן הבא: חינוך אקלימי כ"רעיון
גדול" בבית הספר

מאמר על ההיבטים הפדגוגיים של חינוך אקלימי מאת ד"ר יעל ברקי
גטניו וגילה לוי הוברמן  הרשת הירוקה.

על הקשר בין משבר האקלים, המשבר האקולוגי,
משבר הבריאות ובעלי חיים

מוזמנים להקשיב מה יש לגרטה טונברג להגיד בנוגע למשברים שאנחנו
מתמודדים איתם כאנושות והאתגרים שהעולם כולו ניצב בפניהם.

לצפיה בסרטון

להמשך קריאה

כדי להתכונן למשבר האקלים דרוש
מהפך בבתי הספר

הדור הבא לא יוכל לעמוד באתגרי האקלים בלי שינוי תודעתי
מקיף • אלא שתוכנית הלימודים בישראל כמעט לא כוללת
חשיבה סביבתית • משרד החינוך חייב להתעשת: להכשיר
מורים ומנהלים, להפוך לימודי אקלים למקצוע חובה, ולהנחיל
אתוס סביבתי חדש. מאמר דעה מאת אורי אנג'ל מארגון

ברקיימא וחבר בפורום החינוך של ארגוני האקלים בישראל 

לפרטים נוספים

קחו איתכם את הזבל
מיזם שהוקם באוגוסט 2020 כדי לפעול למען מרחבים ציבורים

(שמורות טבע, חופי ים, גני שעשועים מרחבים עירוניים ועוד) נקיים
מזבל, ומטרתו היא להציע דרך פעולה שונה ואפקטיבית למלחמה
בקטסטרופה הסביבתית המתרחשת במדינה ודרכים ליישומה.

רוצים להופיע בידיעון הבא?  מוזמנים לכתוב לנו.

לפרטים נוספיםהוספה ליומן:

כנס קיימות אורגנית
מיקום: מרכז תרבות ופנאי, חריש

16:00 09:00  סיום: 09/03/2022 התחלה: 09/03/2022

כנס שנתי נודד כמקום מפגש קבוע בין ארגוני סביבה וקיימות, בעלי
תפקידים ברשויות ותושבים. העיר חריש מובילה את הכנס הראשון ומתווה

את הדרך לכנסים העתידיים. הכנס יהווה בסיס לקיום אמנה אקלימית
משותפת בין הרשויות ובין התושבים. 

לפרטים נוספיםהוספה ליומן:

Applied Environmental Diplomacy  In
memory of Dr. Noam Segal

מיקום: תל אביב
22:00 18:30  סיום: 13/03/2022 התחלה: 13/03/2022

 The 2nd event in memory of Dr. Noam Segal, which will be
on Applied environmental diplomacy: Pathways to
sustainability and peace in the Jordan River Basin.  Please
register here to attend the event.

לפרטים נוספיםהוספה ליומן:

מצילים את חיות הבר
מיקום: עמק הצבאים, ירושלים

19:00 14:30  סיום: 28/03/2022 התחלה: 28/03/2022

כנס הנועד לשפוך אור לגבי חומרת מצבן של חיות הבר, לקרוא לפעולות
להגנה עליהן ולגבש את קהילת הפועלים למענם: מי מטעמי זכויות בעלי
חיים ומי מטעמי שמירה על מערכות אקולוגיות, ארגונים גדולים ויוזמות

קטנות.   

לפרטים נוספיםהוספה ליומן:

הוועידה השנתית לנחלים בישראל
מיקום: הספורט 4, נס ציונה

16:30 08:00  סיום: 30/03/2022 התחלה: 30/03/2022

הוועידה הראשונה למצב הנחלים בישראל עם Henk Ovink  כדובר
הראשי  שליח מיוחד לנושאי מים בינלאומיים של הולנד, אשר שימש כיועץ

בכיר של הנשיא אובמה לאחר הוריקן סנדי. 

פרטים והרשמה

ים בטוח לכרישים ולאדם בחדרה
יום ה' ה31/3, 15:00, און ליין  איך מסדירים את הפעילות באזור

התקבצות הכרישים במוצא המים החמים בתחנת הכוח למען שמירת הטבע
ובטיחות האדם? 

להגשת מועמדות

החלה ההרשמה לתוכנית הכשרה
ויישום לצמצום הפלסטיק בים האדום –

!!ShaRED sea
התכנית היישומית למען הים האדום למקצוענים צעירים

וצעירות, תתקיים באילת בתקופה שבין מרץ  לדצמבר
2022 (10 חודשים). במהלך תקופה זו, יפגשו

המשתתפים/ות אחת לשבועיים (ולפעמים יותר) ויעסקו
בפעילויות למידה מקוונות ופרונטליות המורכבות מהרצאות,
סימולציות ודיונים עם מומחים/יות בעלי ניסיון בולט בתחומי
הסביבה והים, בדגש על עידוד יוזמות ופרויקטים למציאת

פתרונות קונקרטיים ליישום.

לפרטים נוספים

קורס גיוס ומיצוי תקציבים בנושאי סביבה,
אקלים וקיימות

כדי להניע מהלכים משמעותיים ברשות, להגשים חלומות ולבצע
תוכניות בתחום הקיימות במובנה הרחב נדרש תקציב. מהם מקורות
התקציב? איך מגייסים אותם באופן מיטבי? איך נערכים ומממשים?
הקורס יתמקד בשלושת השלבים למימוש תקציבים  איתור תמיכות
בנושאים אלו, הגשתן באופן מיטבי וקבלת התמיכה. הקורס מוכר

לגמול! מתחילים ב9/3, 5 מפגשים במרכז השלטון המקומי, ת"א

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

רשימה ירוקה מאוד  הדי מלחמה

ניוזלטר  מרץ 2022

"בזמן הלידה נולד גם המוות (פתגם סיני). תהליך ההתחדשות ותהליך ההתבלות מתקיימים בוזמנית.
תאים בגוף מתים, ואחרים נוצרים מחדש כל העת. למרות זאת, נע חץ הזמן מן הלידה אל המות ללא דרך
חזרה. בסיכומו של דבר הגוף מתפרק וחוזר ליסודות. אם הגוף עולה באש נותר ממנו חופן אפר המהווה
דשן מצוין לצמחים; אם הוא נקבר אוכלות אותו התולעים, וניזונים ממנו החיידקים; אם הוא חשוף, ניזונים

ממנו החרקים, ציפורי הטרף וחיות השדה; אם הוא נטרף הוא נספג בגופו של טורפו. מות יצור אחד
מעניק חיים לאחר. במותו של האחד משגשג השני. החיים אינם נקטעים, הם רק משנים צורה."   

 יתרון מדומה / פרייה הרט 

המלחמה באוקראינה בעיצומה. מעבר לסבל האנושי הנגרם שם, אנחנו שומעים על עלייה בקרינה הרדיואקטיבית
מצ'רנוביל ועל מתקפה על מאגרי נפט. מתחילים לתהות על ההשלכות הסביבתיות של המלחמה הזו... 

אז חוץ מהמלחמה, פברואר היה חודש לא קל בעולם כולו וגם בישראל שכלל דליפה ממיכל קצא"א באשקלון עם
ניסיון מכוער להסתיר את האירוע. עם זאת, התבשרנו החודש שהלחץ הציבורי עובד גם כנגד התאגידים הגדולים

וחברת קוקה קולה התחייבה למהלך משמעותי (ולא מספק) בתחום אריזות הפסטיק, בית המשפט הכריע
שקצא"א ובכירים לשעבר בה אשמים בעבירות בשל גרימת זיהום בנחל צין, השרה שקד הכריעה על גורל עמק

ונראה שכולם מרוצים מכך. המשרד להגנת הסביבה פרסם שמבחינתנו ניתן להגיע ל40% אנרגיה השלום
(כרגע אנחנו סביב ה7%).  מתחדשת תוך 8 שנים בלבד

סך הכל, למרות כל הנאחס שהיה לנו החודש, אנחנו רואים קצת את האור בתוך ענני הסערה של החורף. עננים
שמתחילים להתפזר ומאפשרים לפריחות הראשונות של האביב להופיע. זמן מעולה לצאת החוצה למרחבים

וליהנות ולהוקיר את השטחים הפתוחים והמרחבים שעוד נותרו לנו. להנות מהחיים שפורצים במלוא עוצמתם עם
שינוי העונות. עם בוא האביב. 

לכבוד חג האביב והתהפוכות של העונה, 
אפשר לאחל לכולנו לחגוג את החיים כמיטב יכולתנו. 

חג אביב שמח! 

צוות חיים וסביבה 

עושים מעשה!

מעורר השראה

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

לאינדקס הארגונים המלא

טעימה קטנה מאירועים קרובים...

ללוח האירועים המלא

קורסים והכשרות

ללוח האירועים המלא

            

הרשמה לקבלת ניוזלטר "חיים וסביבה"
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https://www.ilriver.info/


לחתימה

לפיד, סגור את בז"ן עד 2027!

למרות ההמלצה של ועדת המנכ"לים שיש לסגור את בז"ן, הממשלה הזניחה את
תפקידה ולא התחייבה לתוכנית אמיתית שתעצור את הפעילות של בז"ן. במקום
זה, בנט ולפיד מתכננים לבנות במתחם בז"ן מיכליות נפט חדשות ובכך להבטיח

את פעילות המתחם לשנים קדימה. 
הצטרפו לארגוני הסביבה, שלחו מייל לראש הממשלה החליפי לפיד

ומנכ"לית המשרד שלו נעמה שולץ, ויחד נביא לסגורה אמיתית של בז"ן.

לטופס דיווח

משפרים את התחבורה הציבורית!
ארגון 15 דקות מזמין אתכם לקחת חלקבמסע לשיפור התחבורה
הציבורית בישראל. פניות הציבור הן מקור ידע מרכזי וחשוב עבור

הארגון. המשיכו לדווח ולהפנות את תשומת ליבם לבעיות
הבוערות בתחבורה הציבורית ברחבי הארץ. 

ניתן לפנות אליהם גם בשפה הערבית בכתובת:
mokedar@15minutes.co.il

לחתימה

גומלים את ישראל מדלקים רעילים
מצטרפים לדרישה של 'גרינפיס ישראל' ממשלת ישראל:

עצירת תוכניות תשתיות לנפט וגז רעילים לרבות בים התיכון,
בים האדום ובאזור ים המלח

אימוץ תוכנית חירום למעבר לכלכלה דלת פחמן
הפיכתם של 30% משטחי הים לשמורות טבע ימיות

להמשך קריאה

נערכים לעידן הבא: חינוך אקלימי כ"רעיון
גדול" בבית הספר

מאמר על ההיבטים הפדגוגיים של חינוך אקלימי מאת ד"ר יעל ברקי
גטניו וגילה לוי הוברמן  הרשת הירוקה.

על הקשר בין משבר האקלים, המשבר האקולוגי,
משבר הבריאות ובעלי חיים

מוזמנים להקשיב מה יש לגרטה טונברג להגיד בנוגע למשברים שאנחנו
מתמודדים איתם כאנושות והאתגרים שהעולם כולו ניצב בפניהם.

לצפיה בסרטון

להמשך קריאה

כדי להתכונן למשבר האקלים דרוש
מהפך בבתי הספר

הדור הבא לא יוכל לעמוד באתגרי האקלים בלי שינוי תודעתי
מקיף • אלא שתוכנית הלימודים בישראל כמעט לא כוללת
חשיבה סביבתית • משרד החינוך חייב להתעשת: להכשיר
מורים ומנהלים, להפוך לימודי אקלים למקצוע חובה, ולהנחיל
אתוס סביבתי חדש. מאמר דעה מאת אורי אנג'ל מארגון

ברקיימא וחבר בפורום החינוך של ארגוני האקלים בישראל 

לפרטים נוספים

קחו איתכם את הזבל
מיזם שהוקם באוגוסט 2020 כדי לפעול למען מרחבים ציבורים

(שמורות טבע, חופי ים, גני שעשועים מרחבים עירוניים ועוד) נקיים
מזבל, ומטרתו היא להציע דרך פעולה שונה ואפקטיבית למלחמה
בקטסטרופה הסביבתית המתרחשת במדינה ודרכים ליישומה.

רוצים להופיע בידיעון הבא?  מוזמנים לכתוב לנו.

לפרטים נוספיםהוספה ליומן:

כנס קיימות אורגנית
מיקום: מרכז תרבות ופנאי, חריש

16:00 09:00  סיום: 09/03/2022 התחלה: 09/03/2022

כנס שנתי נודד כמקום מפגש קבוע בין ארגוני סביבה וקיימות, בעלי
תפקידים ברשויות ותושבים. העיר חריש מובילה את הכנס הראשון ומתווה

את הדרך לכנסים העתידיים. הכנס יהווה בסיס לקיום אמנה אקלימית
משותפת בין הרשויות ובין התושבים. 

לפרטים נוספיםהוספה ליומן:

Applied Environmental Diplomacy  In
memory of Dr. Noam Segal

מיקום: תל אביב
22:00 18:30  סיום: 13/03/2022 התחלה: 13/03/2022

 The 2nd event in memory of Dr. Noam Segal, which will be
on Applied environmental diplomacy: Pathways to
sustainability and peace in the Jordan River Basin.  Please
register here to attend the event.

לפרטים נוספיםהוספה ליומן:

מצילים את חיות הבר
מיקום: עמק הצבאים, ירושלים

19:00 14:30  סיום: 28/03/2022 התחלה: 28/03/2022

כנס הנועד לשפוך אור לגבי חומרת מצבן של חיות הבר, לקרוא לפעולות
להגנה עליהן ולגבש את קהילת הפועלים למענם: מי מטעמי זכויות בעלי
חיים ומי מטעמי שמירה על מערכות אקולוגיות, ארגונים גדולים ויוזמות

קטנות.   

לפרטים נוספיםהוספה ליומן:

הוועידה השנתית לנחלים בישראל
מיקום: הספורט 4, נס ציונה

16:30 08:00  סיום: 30/03/2022 התחלה: 30/03/2022

הוועידה הראשונה למצב הנחלים בישראל עם Henk Ovink  כדובר
הראשי  שליח מיוחד לנושאי מים בינלאומיים של הולנד, אשר שימש כיועץ

בכיר של הנשיא אובמה לאחר הוריקן סנדי. 

פרטים והרשמה

ים בטוח לכרישים ולאדם בחדרה
יום ה' ה31/3, 15:00, און ליין  איך מסדירים את הפעילות באזור

התקבצות הכרישים במוצא המים החמים בתחנת הכוח למען שמירת הטבע
ובטיחות האדם? 

להגשת מועמדות

החלה ההרשמה לתוכנית הכשרה
ויישום לצמצום הפלסטיק בים האדום –

!!ShaRED sea
התכנית היישומית למען הים האדום למקצוענים צעירים

וצעירות, תתקיים באילת בתקופה שבין מרץ  לדצמבר
2022 (10 חודשים). במהלך תקופה זו, יפגשו

המשתתפים/ות אחת לשבועיים (ולפעמים יותר) ויעסקו
בפעילויות למידה מקוונות ופרונטליות המורכבות מהרצאות,
סימולציות ודיונים עם מומחים/יות בעלי ניסיון בולט בתחומי
הסביבה והים, בדגש על עידוד יוזמות ופרויקטים למציאת

פתרונות קונקרטיים ליישום.

לפרטים נוספים

קורס גיוס ומיצוי תקציבים בנושאי סביבה,
אקלים וקיימות

כדי להניע מהלכים משמעותיים ברשות, להגשים חלומות ולבצע
תוכניות בתחום הקיימות במובנה הרחב נדרש תקציב. מהם מקורות
התקציב? איך מגייסים אותם באופן מיטבי? איך נערכים ומממשים?
הקורס יתמקד בשלושת השלבים למימוש תקציבים  איתור תמיכות
בנושאים אלו, הגשתן באופן מיטבי וקבלת התמיכה. הקורס מוכר

לגמול! מתחילים ב9/3, 5 מפגשים במרכז השלטון המקומי, ת"א

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

רשימה ירוקה מאוד  הדי מלחמה

ניוזלטר  מרץ 2022

"בזמן הלידה נולד גם המוות (פתגם סיני). תהליך ההתחדשות ותהליך ההתבלות מתקיימים בוזמנית.
תאים בגוף מתים, ואחרים נוצרים מחדש כל העת. למרות זאת, נע חץ הזמן מן הלידה אל המות ללא דרך
חזרה. בסיכומו של דבר הגוף מתפרק וחוזר ליסודות. אם הגוף עולה באש נותר ממנו חופן אפר המהווה
דשן מצוין לצמחים; אם הוא נקבר אוכלות אותו התולעים, וניזונים ממנו החיידקים; אם הוא חשוף, ניזונים

ממנו החרקים, ציפורי הטרף וחיות השדה; אם הוא נטרף הוא נספג בגופו של טורפו. מות יצור אחד
מעניק חיים לאחר. במותו של האחד משגשג השני. החיים אינם נקטעים, הם רק משנים צורה."   

 יתרון מדומה / פרייה הרט 

המלחמה באוקראינה בעיצומה. מעבר לסבל האנושי הנגרם שם, אנחנו שומעים על עלייה בקרינה הרדיואקטיבית
מצ'רנוביל ועל מתקפה על מאגרי נפט. מתחילים לתהות על ההשלכות הסביבתיות של המלחמה הזו... 

אז חוץ מהמלחמה, פברואר היה חודש לא קל בעולם כולו וגם בישראל שכלל דליפה ממיכל קצא"א באשקלון עם
ניסיון מכוער להסתיר את האירוע. עם זאת, התבשרנו החודש שהלחץ הציבורי עובד גם כנגד התאגידים הגדולים

וחברת קוקה קולה התחייבה למהלך משמעותי (ולא מספק) בתחום אריזות הפסטיק, בית המשפט הכריע
שקצא"א ובכירים לשעבר בה אשמים בעבירות בשל גרימת זיהום בנחל צין, השרה שקד הכריעה על גורל עמק

ונראה שכולם מרוצים מכך. המשרד להגנת הסביבה פרסם שמבחינתנו ניתן להגיע ל40% אנרגיה השלום
(כרגע אנחנו סביב ה7%).  מתחדשת תוך 8 שנים בלבד

סך הכל, למרות כל הנאחס שהיה לנו החודש, אנחנו רואים קצת את האור בתוך ענני הסערה של החורף. עננים
שמתחילים להתפזר ומאפשרים לפריחות הראשונות של האביב להופיע. זמן מעולה לצאת החוצה למרחבים

וליהנות ולהוקיר את השטחים הפתוחים והמרחבים שעוד נותרו לנו. להנות מהחיים שפורצים במלוא עוצמתם עם
שינוי העונות. עם בוא האביב. 

לכבוד חג האביב והתהפוכות של העונה, 
אפשר לאחל לכולנו לחגוג את החיים כמיטב יכולתנו. 

חג אביב שמח! 

צוות חיים וסביבה 

עושים מעשה!

מעורר השראה

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/1FAIpQLScx7dzUxXVChcvvg-xfU32zZ5Cuo1efh0GPgqyXL_tbHvaiQg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScx7dzUxXVChcvvg-xfU32zZ5Cuo1efh0GPgqyXL_tbHvaiQg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScx7dzUxXVChcvvg-xfU32zZ5Cuo1efh0GPgqyXL_tbHvaiQg/viewform
https://www.sviva.net/calendar/
https://docs.google.com/forms/d/17XoWe6c9YQd4-NuEBMEoDUAKl2HpI1FdW2U0BWH_Yjc/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/17XoWe6c9YQd4-NuEBMEoDUAKl2HpI1FdW2U0BWH_Yjc/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/17XoWe6c9YQd4-NuEBMEoDUAKl2HpI1FdW2U0BWH_Yjc/viewform?edit_requested=true
https://heschel.org.il/course_budget/
https://heschel.org.il/course_budget/
https://heschel.org.il/course_budget/
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://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


לחתימה

לפיד, סגור את בז"ן עד 2027!

למרות ההמלצה של ועדת המנכ"לים שיש לסגור את בז"ן, הממשלה הזניחה את
תפקידה ולא התחייבה לתוכנית אמיתית שתעצור את הפעילות של בז"ן. במקום
זה, בנט ולפיד מתכננים לבנות במתחם בז"ן מיכליות נפט חדשות ובכך להבטיח

את פעילות המתחם לשנים קדימה. 
הצטרפו לארגוני הסביבה, שלחו מייל לראש הממשלה החליפי לפיד

ומנכ"לית המשרד שלו נעמה שולץ, ויחד נביא לסגורה אמיתית של בז"ן.

לטופס דיווח

משפרים את התחבורה הציבורית!
ארגון 15 דקות מזמין אתכם לקחת חלקבמסע לשיפור התחבורה
הציבורית בישראל. פניות הציבור הן מקור ידע מרכזי וחשוב עבור

הארגון. המשיכו לדווח ולהפנות את תשומת ליבם לבעיות
הבוערות בתחבורה הציבורית ברחבי הארץ. 

ניתן לפנות אליהם גם בשפה הערבית בכתובת:
mokedar@15minutes.co.il

לחתימה

גומלים את ישראל מדלקים רעילים
מצטרפים לדרישה של 'גרינפיס ישראל' ממשלת ישראל:

עצירת תוכניות תשתיות לנפט וגז רעילים לרבות בים התיכון,
בים האדום ובאזור ים המלח

אימוץ תוכנית חירום למעבר לכלכלה דלת פחמן
הפיכתם של 30% משטחי הים לשמורות טבע ימיות

להמשך קריאה

נערכים לעידן הבא: חינוך אקלימי כ"רעיון
גדול" בבית הספר

מאמר על ההיבטים הפדגוגיים של חינוך אקלימי מאת ד"ר יעל ברקי
גטניו וגילה לוי הוברמן  הרשת הירוקה.

על הקשר בין משבר האקלים, המשבר האקולוגי,
משבר הבריאות ובעלי חיים

מוזמנים להקשיב מה יש לגרטה טונברג להגיד בנוגע למשברים שאנחנו
מתמודדים איתם כאנושות והאתגרים שהעולם כולו ניצב בפניהם.

לצפיה בסרטון

להמשך קריאה

כדי להתכונן למשבר האקלים דרוש
מהפך בבתי הספר

הדור הבא לא יוכל לעמוד באתגרי האקלים בלי שינוי תודעתי
מקיף • אלא שתוכנית הלימודים בישראל כמעט לא כוללת
חשיבה סביבתית • משרד החינוך חייב להתעשת: להכשיר
מורים ומנהלים, להפוך לימודי אקלים למקצוע חובה, ולהנחיל
אתוס סביבתי חדש. מאמר דעה מאת אורי אנג'ל מארגון

ברקיימא וחבר בפורום החינוך של ארגוני האקלים בישראל 

לפרטים נוספים

קחו איתכם את הזבל
מיזם שהוקם באוגוסט 2020 כדי לפעול למען מרחבים ציבורים

(שמורות טבע, חופי ים, גני שעשועים מרחבים עירוניים ועוד) נקיים
מזבל, ומטרתו היא להציע דרך פעולה שונה ואפקטיבית למלחמה
בקטסטרופה הסביבתית המתרחשת במדינה ודרכים ליישומה.

רוצים להופיע בידיעון הבא?  מוזמנים לכתוב לנו.

לפרטים נוספיםהוספה ליומן:

כנס קיימות אורגנית
מיקום: מרכז תרבות ופנאי, חריש

16:00 09:00  סיום: 09/03/2022 התחלה: 09/03/2022

כנס שנתי נודד כמקום מפגש קבוע בין ארגוני סביבה וקיימות, בעלי
תפקידים ברשויות ותושבים. העיר חריש מובילה את הכנס הראשון ומתווה

את הדרך לכנסים העתידיים. הכנס יהווה בסיס לקיום אמנה אקלימית
משותפת בין הרשויות ובין התושבים. 

לפרטים נוספיםהוספה ליומן:

Applied Environmental Diplomacy  In
memory of Dr. Noam Segal

מיקום: תל אביב
22:00 18:30  סיום: 13/03/2022 התחלה: 13/03/2022

 The 2nd event in memory of Dr. Noam Segal, which will be
on Applied environmental diplomacy: Pathways to
sustainability and peace in the Jordan River Basin.  Please
register here to attend the event.

לפרטים נוספיםהוספה ליומן:

מצילים את חיות הבר
מיקום: עמק הצבאים, ירושלים

19:00 14:30  סיום: 28/03/2022 התחלה: 28/03/2022

כנס הנועד לשפוך אור לגבי חומרת מצבן של חיות הבר, לקרוא לפעולות
להגנה עליהן ולגבש את קהילת הפועלים למענם: מי מטעמי זכויות בעלי
חיים ומי מטעמי שמירה על מערכות אקולוגיות, ארגונים גדולים ויוזמות

קטנות.   

לפרטים נוספיםהוספה ליומן:

הוועידה השנתית לנחלים בישראל
מיקום: הספורט 4, נס ציונה

16:30 08:00  סיום: 30/03/2022 התחלה: 30/03/2022

הוועידה הראשונה למצב הנחלים בישראל עם Henk Ovink  כדובר
הראשי  שליח מיוחד לנושאי מים בינלאומיים של הולנד, אשר שימש כיועץ

בכיר של הנשיא אובמה לאחר הוריקן סנדי. 

פרטים והרשמה

ים בטוח לכרישים ולאדם בחדרה
יום ה' ה31/3, 15:00, און ליין  איך מסדירים את הפעילות באזור

התקבצות הכרישים במוצא המים החמים בתחנת הכוח למען שמירת הטבע
ובטיחות האדם? 

להגשת מועמדות

החלה ההרשמה לתוכנית הכשרה
ויישום לצמצום הפלסטיק בים האדום –

!!ShaRED sea
התכנית היישומית למען הים האדום למקצוענים צעירים

וצעירות, תתקיים באילת בתקופה שבין מרץ  לדצמבר
2022 (10 חודשים). במהלך תקופה זו, יפגשו

המשתתפים/ות אחת לשבועיים (ולפעמים יותר) ויעסקו
בפעילויות למידה מקוונות ופרונטליות המורכבות מהרצאות,
סימולציות ודיונים עם מומחים/יות בעלי ניסיון בולט בתחומי
הסביבה והים, בדגש על עידוד יוזמות ופרויקטים למציאת

פתרונות קונקרטיים ליישום.

לפרטים נוספים

קורס גיוס ומיצוי תקציבים בנושאי סביבה,
אקלים וקיימות

כדי להניע מהלכים משמעותיים ברשות, להגשים חלומות ולבצע
תוכניות בתחום הקיימות במובנה הרחב נדרש תקציב. מהם מקורות
התקציב? איך מגייסים אותם באופן מיטבי? איך נערכים ומממשים?
הקורס יתמקד בשלושת השלבים למימוש תקציבים  איתור תמיכות
בנושאים אלו, הגשתן באופן מיטבי וקבלת התמיכה. הקורס מוכר

לגמול! מתחילים ב9/3, 5 מפגשים במרכז השלטון המקומי, ת"א

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

רשימה ירוקה מאוד  הדי מלחמה

ניוזלטר  מרץ 2022

"בזמן הלידה נולד גם המוות (פתגם סיני). תהליך ההתחדשות ותהליך ההתבלות מתקיימים בוזמנית.
תאים בגוף מתים, ואחרים נוצרים מחדש כל העת. למרות זאת, נע חץ הזמן מן הלידה אל המות ללא דרך
חזרה. בסיכומו של דבר הגוף מתפרק וחוזר ליסודות. אם הגוף עולה באש נותר ממנו חופן אפר המהווה
דשן מצוין לצמחים; אם הוא נקבר אוכלות אותו התולעים, וניזונים ממנו החיידקים; אם הוא חשוף, ניזונים

ממנו החרקים, ציפורי הטרף וחיות השדה; אם הוא נטרף הוא נספג בגופו של טורפו. מות יצור אחד
מעניק חיים לאחר. במותו של האחד משגשג השני. החיים אינם נקטעים, הם רק משנים צורה."   

 יתרון מדומה / פרייה הרט 

המלחמה באוקראינה בעיצומה. מעבר לסבל האנושי הנגרם שם, אנחנו שומעים על עלייה בקרינה הרדיואקטיבית
מצ'רנוביל ועל מתקפה על מאגרי נפט. מתחילים לתהות על ההשלכות הסביבתיות של המלחמה הזו... 

אז חוץ מהמלחמה, פברואר היה חודש לא קל בעולם כולו וגם בישראל שכלל דליפה ממיכל קצא"א באשקלון עם
ניסיון מכוער להסתיר את האירוע. עם זאת, התבשרנו החודש שהלחץ הציבורי עובד גם כנגד התאגידים הגדולים

וחברת קוקה קולה התחייבה למהלך משמעותי (ולא מספק) בתחום אריזות הפסטיק, בית המשפט הכריע
שקצא"א ובכירים לשעבר בה אשמים בעבירות בשל גרימת זיהום בנחל צין, השרה שקד הכריעה על גורל עמק

ונראה שכולם מרוצים מכך. המשרד להגנת הסביבה פרסם שמבחינתנו ניתן להגיע ל40% אנרגיה השלום
(כרגע אנחנו סביב ה7%).  מתחדשת תוך 8 שנים בלבד

סך הכל, למרות כל הנאחס שהיה לנו החודש, אנחנו רואים קצת את האור בתוך ענני הסערה של החורף. עננים
שמתחילים להתפזר ומאפשרים לפריחות הראשונות של האביב להופיע. זמן מעולה לצאת החוצה למרחבים

וליהנות ולהוקיר את השטחים הפתוחים והמרחבים שעוד נותרו לנו. להנות מהחיים שפורצים במלוא עוצמתם עם
שינוי העונות. עם בוא האביב. 

לכבוד חג האביב והתהפוכות של העונה, 
אפשר לאחל לכולנו לחגוג את החיים כמיטב יכולתנו. 

חג אביב שמח! 

צוות חיים וסביבה 

עושים מעשה!

מעורר השראה

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

לאינדקס הארגונים המלא

טעימה קטנה מאירועים קרובים...

ללוח האירועים המלא

קורסים והכשרות

ללוח האירועים המלא

            

הרשמה לקבלת ניוזלטר "חיים וסביבה"


