
למידע נוסף
והרשמה
לפיילוט

"קהילה פתוחה בתכנון"  הזמנה לפיילוט
ארגון "חיים וסביבה" – הממליץ על מינויי נציגי הגופים הירוקים בוועדות התכנון

והבנייה, מזמין אותך להתנסות במערכת אינטרנטית לשיתוף ציבור בדיוני
וועדות התכנון.

מטרת המערכת היא לאפשר למשתמשים – נציגי ארגונים, תושבים, פעילים,
מתכננים ומתעניינים – להתעדכן בנושאים ובתכניות שידונו בוועדות, להביע את

דעתכם ולהביא מידע רלוונטי לידיעת הנציגים.

בשלב הראשון  הפיילוט התחיל לפעול על הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
חיפה (ללא תתי ועדות)

בשלב השני  הפיילוט יורחב ויפעל גם על הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של
מתחמים מועדפים לדיור  ותמ"ל

קול קורא למינוי נציגים/ות בחברה הממשלתית פארק
אריאל שרון (חל"צ)

פארק אריאל שרון הינו פארק מטרופוליני בשולי גוש דן, המתפרש על
שטח של כ8000 דונמים ומטרתו שימור ושיקום הסביבה והצעת מרחב

מגוון לרווחת תושבי גוש דן והמדינה בכלל.
ארגון "חיים וסביבה" מבקש למנות 2 נציגות או נציגים חדשים/ות שישמשו
כחברים/ות בדירקטוריון החברה הממשלתית פארק אריאל שרון (חל"צ). 

פרטים נוספים בקובץ המצורף

אריה טננבאום, מתוך אתר פיקיויקי

כולנו צועדים במצעד האקלים 2018
תארו לכםן שלמשך יום אחד נרגיש את הכח המשותף שלנו כתנועה רחבה
ועוצמתית. זו ההזדמנות שלנו לחזק את תנועת האקלים בישראל, להשמיע

קול ציבורי משותף ומעורר השראה!

רוצים להצטרף לצוות המצעד? לארגן גוש נושא? להכין שלטים? 

הכל בתוך  טופס ההרשמה למצעד (לא חובה  אבל עוזר למארגנים)

לצפייה

מעבר לסקר

סקר קצר לקראת מצעד האקלים 2018
יום כדור הארץ ומצעד האקלים קרבים ובאים. לכבודם אנחנו רוצים לדעת

מה היא לדעתכם הפעולה הכי חשובה שכל אחד ואחת מאיתנו צריך
לעשות כדי למנוע את התחממות כדור הארץ, ולסייע לנו להבטיח עתיד

טוב יותר. נשמח לשמוע את תשובתכם. זה לוקח רק כמה שניות...

קרא/י עוד

קיימא  ארגון פעילי איכות החיים והסביבה בגליל
המערבי

התארגנות תושבים בחלק הצפוני של הגליל המערבי אשר הוקמה ב
2013 כחלק מהפקת לקחים ממאבקים סביבתיים קודמים ובעיקר
מהמאבק כנגד הקמת כפר נופש בחוף בצת. מהווה כארגון "גג"
למאבקים סביבתיים בגליל המערבי היום: התנגדות להרחבת

המחצבה, לינה בחופים, בנייה בחוף אכזיב, החזרת המים לנחל
בצת, התנגדות לטורבינות רוח ועוד. 

קיימא שמה לה למטרה להפיץ מידע ולארגן את התושבים כמנוף
השפעה על קבלת ההחלטות. 

מדי חודש, נציג עשייה מקומית של ארגון או התארגנות החברים
ב"חיים וסביבה". 

רוצים להופיע בידיעון הבא?  מוזמנים לכתוב לנו.

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

אוקיאנוסים מפלסטיק
מיקום: מסעדת ננוצ'קה, לילנבלום 30, תל אביב

21:00 18:00  סיום: 10/04/2018 התחלה: 10/04/2018

"צלול" וקרן הייניך בל  מזמינות לדיון מומחים מגרמניה ומישראל על הבעיה
הקשה של זיהום הסביבה הימית בפלסטיק ודרכים להתמודדות.

ההשתתפות ללא תשלום, מותנית בהרשמה מראש. יש לאשר השתתפות
עד ה8 באפריל 2018. בירה בחינם ל90 הנרשמים הראשונים.

לפרטים
נוספים

הצטרפו לקמפיין של גרינפיס הקורא
לתחבורה ציבורית מהירה יותר

לחתימה על
העצומה

עצומה עולמית להרחקת מתקן עיבוד הגז של אסדת
לווייתן

עמותת "שומרי הבית" פתחה בעצומה עולמית הקוראת לנובל אנרג'י
לפעול לשמירה על הים התיכון ולמנוע אסון  סביבתיבריאותי שעלול

להתרחש במידה ומתקני עיבוד הגז יוקמו בקרבת חופי ישראל.

קראו עוד

ספריית הסרטים הווירטואליים של ארגון הפרמקלצ'ר
ארגון פרמקלצ'ר ישראל מזמין אתכם להכיר את ספריית הסרטים
הווירטואליים אשר מכיל מגוון סרטים וסרטונים בתחומי הסביבה

והפרמקלצ'ר. 

קראו עוד

תואר שני ברגולציה ומדיניות סביבתית
בשנת הלימודים הקרובה יפתח באוניברסיטת בר אילן המחזור השני

בתוכנית לתואר שני ברגולציה ומדיניות סביבתית. התכנית היא היחידה
בתחומה בישראל, מובלת במשותף על ידי הפקולטה למשפטים והמחלקה

לגאוגרפיה וסביבה. התכנית מרוכזת על פני יום וחצי בשבוע. קביעת
פגישה ופרטים נוספים דרך הקישור. 

גן יער  גישה חינוכית ירוקה וחדשה
גן יער היא תופעה חדשה ומעניינת המתפתחת בעולם ואפילו גם אצלנו

בישראל. בבסיס הגישה החינוכית היא שילדים צריכים לחוות כמה שיותר
את הטבע. בקישור מובאת כתבה על גן היער הראשון במצפה רמון וניתן

לקרוא על סיפורו של רון מלצר מקים גן היער הראשון בישראל  

לצפייה

רשימה ירוקה מאוד

ניוזלטר  מרץ 2018

"ככל שנרכז את תשומת ליבנו בצורה בהירה יותר בפלאי היקום והממשות שלו בשבילנו, כך נמצא פחות
טעם להרוס אותו"

רייצ'ל קרסון

כשמסביבנו פריחת האביב כבר אחרי שיאה,
נשאר לנו רק לאחל חג שמח והמשך עשייה מבורכת לכל התנועה הסביבתית!

קריאה מהנה
צוות חיים וסביבה

מצעד האקלים 27.4.18, 10:00 בבוקר, גן מאיר, ת"א

קצת השראה לסיום

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
(ובעתיד גם באתר המתחדש). 

תודה רבה וחג שמח!

  

הרשמה לקבלת ניוזלטר "חיים וסביבה"

להתראות בחודש הבא...

https://lp.vp4.me/8ewz
https://lp.vp4.me/8ewz
https://lp.vp4.me/8ewz
waze://?q=מסעדת ננוצ'קה, לילנבלום 30, תל אביב
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=אוקיאנוסים+מפלסטיק&dates=20180410T180000/20180410T210000&details=%22צלול%22+וקרן+הייניך+בל+%26%23160%3Bמזמינות+לדיון+מומחים+מגרמניה+ומישראל+על+הבעיה+הקשה+של+זיהום+הסביבה+הימית+בפלסטיק+ודרכים+להתמודדות.%3Cbr+%2F%3E%3Cbr+%2F%3E%3Cem%3Eההשתתפות+ללא+תשלום%2C+מותנית+בהרשמה+מראש.+יש+לאשר+השתתפות+עד+ה-8+באפריל+2018.+בירה+בחינם+ל-90+הנרשמים+הראשונים.%3C%2Fem%3E&location=מסעדת+ננוצ%27קה%2C+לילנבלום+30%2C+תל+אביב
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=אוקיאנוסים+מפלסטיק&DUR=0300&DESC=%22צלול%22+וקרן+הייניך+בל+%26%23160%3Bמזמינות+לדיון+מומחים+מגרמניה+ומישראל+על+הבעיה+הקשה+של+זיהום+הסביבה+הימית+בפלסטיק+ודרכים+להתמודדות.%3Cbr+%2F%3E%3Cbr+%2F%3E%3Cem%3Eההשתתפות+ללא+תשלום%2C+מותנית+בהרשמה+מראש.+יש+לאשר+השתתפות+עד+ה-8+באפריל+2018.+בירה+בחינם+ל-90+הנרשמים+הראשונים.%3C%2Fem%3E&in_loc=מסעדת+ננוצ%27קה%2C+לילנבלום+30%2C+תל+אביב&st=20180410T180000
http://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=CmqfmRh%2B8F%2BMozqyhcnjg4OaGn%2BmxClrdA2PyPdK9nU9C32o%2B5dz4dJUKsgVAJ7tBFf0w2L0D%2FFTECGw5BHfagqYElbrZGYFwL7XTRmlFXWyqdsloe3lmcH7GiXo%2ByTCR0XlnKvWmvBWuiMrF2Wy%2FmrLSLEy395gdETQuI0UTiwzpe356Z0n9IzMU0Uw2UeKoSP6A%2F9BxkgY4mJpJrvuh1yJFkQBHCLuF7U7HxICR2ILiw9JsbO%2FPbvJdh4DbrV3zkqKoT4oR6Uv6dSUOomdw2lF5wuCSewca1XNBM%2FLtzB6dtwqjx200BEby4BfUwAnF5eaEhcxrS9BbO9Y27MhjapdhLm33If3pVhbd0c99CdKtTAiJO6J6zET%2FZ7lGqN5JlSeRUmmgQQsu%2BVuwCpfYdN%2BwSBucG7nWQeRguNoJw8CcKq1zqHBd7cwJyJW2QLCxCl3U1JcPl5cvmjgem6pGkmFHY4qGWZbr545FwgRuP96U5ZPRRH0RpWYRa2Mm8tvHyC9asG4uag0VGCvQ5tlsMx4UiNEWV8O%2BWCALzMqAm1Q%3D


למידע נוסף
והרשמה
לפיילוט

"קהילה פתוחה בתכנון"  הזמנה לפיילוט
ארגון "חיים וסביבה" – הממליץ על מינויי נציגי הגופים הירוקים בוועדות התכנון

והבנייה, מזמין אותך להתנסות במערכת אינטרנטית לשיתוף ציבור בדיוני
וועדות התכנון.

מטרת המערכת היא לאפשר למשתמשים – נציגי ארגונים, תושבים, פעילים,
מתכננים ומתעניינים – להתעדכן בנושאים ובתכניות שידונו בוועדות, להביע את

דעתכם ולהביא מידע רלוונטי לידיעת הנציגים.

בשלב הראשון  הפיילוט התחיל לפעול על הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
חיפה (ללא תתי ועדות)

בשלב השני  הפיילוט יורחב ויפעל גם על הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של
מתחמים מועדפים לדיור  ותמ"ל

קול קורא למינוי נציגים/ות בחברה הממשלתית פארק
אריאל שרון (חל"צ)

פארק אריאל שרון הינו פארק מטרופוליני בשולי גוש דן, המתפרש על
שטח של כ8000 דונמים ומטרתו שימור ושיקום הסביבה והצעת מרחב

מגוון לרווחת תושבי גוש דן והמדינה בכלל.
ארגון "חיים וסביבה" מבקש למנות 2 נציגות או נציגים חדשים/ות שישמשו
כחברים/ות בדירקטוריון החברה הממשלתית פארק אריאל שרון (חל"צ). 

פרטים נוספים בקובץ המצורף

אריה טננבאום, מתוך אתר פיקיויקי

כולנו צועדים במצעד האקלים 2018
תארו לכםן שלמשך יום אחד נרגיש את הכח המשותף שלנו כתנועה רחבה
ועוצמתית. זו ההזדמנות שלנו לחזק את תנועת האקלים בישראל, להשמיע

קול ציבורי משותף ומעורר השראה!

רוצים להצטרף לצוות המצעד? לארגן גוש נושא? להכין שלטים? 

הכל בתוך  טופס ההרשמה למצעד (לא חובה  אבל עוזר למארגנים)

לצפייה

מעבר לסקר

סקר קצר לקראת מצעד האקלים 2018
יום כדור הארץ ומצעד האקלים קרבים ובאים. לכבודם אנחנו רוצים לדעת

מה היא לדעתכם הפעולה הכי חשובה שכל אחד ואחת מאיתנו צריך
לעשות כדי למנוע את התחממות כדור הארץ, ולסייע לנו להבטיח עתיד

טוב יותר. נשמח לשמוע את תשובתכם. זה לוקח רק כמה שניות...

קרא/י עוד

קיימא  ארגון פעילי איכות החיים והסביבה בגליל
המערבי

התארגנות תושבים בחלק הצפוני של הגליל המערבי אשר הוקמה ב
2013 כחלק מהפקת לקחים ממאבקים סביבתיים קודמים ובעיקר
מהמאבק כנגד הקמת כפר נופש בחוף בצת. מהווה כארגון "גג"
למאבקים סביבתיים בגליל המערבי היום: התנגדות להרחבת

המחצבה, לינה בחופים, בנייה בחוף אכזיב, החזרת המים לנחל
בצת, התנגדות לטורבינות רוח ועוד. 

קיימא שמה לה למטרה להפיץ מידע ולארגן את התושבים כמנוף
השפעה על קבלת ההחלטות. 

מדי חודש, נציג עשייה מקומית של ארגון או התארגנות החברים
ב"חיים וסביבה". 

רוצים להופיע בידיעון הבא?  מוזמנים לכתוב לנו.

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

אוקיאנוסים מפלסטיק
מיקום: מסעדת ננוצ'קה, לילנבלום 30, תל אביב

21:00 18:00  סיום: 10/04/2018 התחלה: 10/04/2018

"צלול" וקרן הייניך בל  מזמינות לדיון מומחים מגרמניה ומישראל על הבעיה
הקשה של זיהום הסביבה הימית בפלסטיק ודרכים להתמודדות.

ההשתתפות ללא תשלום, מותנית בהרשמה מראש. יש לאשר השתתפות
עד ה8 באפריל 2018. בירה בחינם ל90 הנרשמים הראשונים.

לפרטים
נוספים

הצטרפו לקמפיין של גרינפיס הקורא
לתחבורה ציבורית מהירה יותר

לחתימה על
העצומה

עצומה עולמית להרחקת מתקן עיבוד הגז של אסדת
לווייתן

עמותת "שומרי הבית" פתחה בעצומה עולמית הקוראת לנובל אנרג'י
לפעול לשמירה על הים התיכון ולמנוע אסון  סביבתיבריאותי שעלול

להתרחש במידה ומתקני עיבוד הגז יוקמו בקרבת חופי ישראל.

קראו עוד

ספריית הסרטים הווירטואליים של ארגון הפרמקלצ'ר
ארגון פרמקלצ'ר ישראל מזמין אתכם להכיר את ספריית הסרטים
הווירטואליים אשר מכיל מגוון סרטים וסרטונים בתחומי הסביבה

והפרמקלצ'ר. 

קראו עוד

תואר שני ברגולציה ומדיניות סביבתית
בשנת הלימודים הקרובה יפתח באוניברסיטת בר אילן המחזור השני

בתוכנית לתואר שני ברגולציה ומדיניות סביבתית. התכנית היא היחידה
בתחומה בישראל, מובלת במשותף על ידי הפקולטה למשפטים והמחלקה

לגאוגרפיה וסביבה. התכנית מרוכזת על פני יום וחצי בשבוע. קביעת
פגישה ופרטים נוספים דרך הקישור. 

גן יער  גישה חינוכית ירוקה וחדשה
גן יער היא תופעה חדשה ומעניינת המתפתחת בעולם ואפילו גם אצלנו

בישראל. בבסיס הגישה החינוכית היא שילדים צריכים לחוות כמה שיותר
את הטבע. בקישור מובאת כתבה על גן היער הראשון במצפה רמון וניתן

לקרוא על סיפורו של רון מלצר מקים גן היער הראשון בישראל  

לצפייה

רשימה ירוקה מאוד

ניוזלטר  מרץ 2018

"ככל שנרכז את תשומת ליבנו בצורה בהירה יותר בפלאי היקום והממשות שלו בשבילנו, כך נמצא פחות
טעם להרוס אותו"

רייצ'ל קרסון

כשמסביבנו פריחת האביב כבר אחרי שיאה,
נשאר לנו רק לאחל חג שמח והמשך עשייה מבורכת לכל התנועה הסביבתית!

קריאה מהנה
צוות חיים וסביבה

מצעד האקלים 27.4.18, 10:00 בבוקר, גן מאיר, ת"א

קצת השראה לסיום

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
(ובעתיד גם באתר המתחדש). 

תודה רבה וחג שמח!

  

הרשמה לקבלת ניוזלטר "חיים וסביבה"

להתראות בחודש הבא...
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למידע נוסף
והרשמה
לפיילוט

"קהילה פתוחה בתכנון"  הזמנה לפיילוט
ארגון "חיים וסביבה" – הממליץ על מינויי נציגי הגופים הירוקים בוועדות התכנון

והבנייה, מזמין אותך להתנסות במערכת אינטרנטית לשיתוף ציבור בדיוני
וועדות התכנון.

מטרת המערכת היא לאפשר למשתמשים – נציגי ארגונים, תושבים, פעילים,
מתכננים ומתעניינים – להתעדכן בנושאים ובתכניות שידונו בוועדות, להביע את

דעתכם ולהביא מידע רלוונטי לידיעת הנציגים.

בשלב הראשון  הפיילוט התחיל לפעול על הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
חיפה (ללא תתי ועדות)

בשלב השני  הפיילוט יורחב ויפעל גם על הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של
מתחמים מועדפים לדיור  ותמ"ל

קול קורא למינוי נציגים/ות בחברה הממשלתית פארק
אריאל שרון (חל"צ)

פארק אריאל שרון הינו פארק מטרופוליני בשולי גוש דן, המתפרש על
שטח של כ8000 דונמים ומטרתו שימור ושיקום הסביבה והצעת מרחב

מגוון לרווחת תושבי גוש דן והמדינה בכלל.
ארגון "חיים וסביבה" מבקש למנות 2 נציגות או נציגים חדשים/ות שישמשו
כחברים/ות בדירקטוריון החברה הממשלתית פארק אריאל שרון (חל"צ). 

פרטים נוספים בקובץ המצורף

אריה טננבאום, מתוך אתר פיקיויקי

כולנו צועדים במצעד האקלים 2018
תארו לכםן שלמשך יום אחד נרגיש את הכח המשותף שלנו כתנועה רחבה
ועוצמתית. זו ההזדמנות שלנו לחזק את תנועת האקלים בישראל, להשמיע

קול ציבורי משותף ומעורר השראה!

רוצים להצטרף לצוות המצעד? לארגן גוש נושא? להכין שלטים? 

הכל בתוך  טופס ההרשמה למצעד (לא חובה  אבל עוזר למארגנים)

לצפייה

מעבר לסקר

סקר קצר לקראת מצעד האקלים 2018
יום כדור הארץ ומצעד האקלים קרבים ובאים. לכבודם אנחנו רוצים לדעת

מה היא לדעתכם הפעולה הכי חשובה שכל אחד ואחת מאיתנו צריך
לעשות כדי למנוע את התחממות כדור הארץ, ולסייע לנו להבטיח עתיד

טוב יותר. נשמח לשמוע את תשובתכם. זה לוקח רק כמה שניות...

קרא/י עוד

קיימא  ארגון פעילי איכות החיים והסביבה בגליל
המערבי

התארגנות תושבים בחלק הצפוני של הגליל המערבי אשר הוקמה ב
2013 כחלק מהפקת לקחים ממאבקים סביבתיים קודמים ובעיקר
מהמאבק כנגד הקמת כפר נופש בחוף בצת. מהווה כארגון "גג"
למאבקים סביבתיים בגליל המערבי היום: התנגדות להרחבת

המחצבה, לינה בחופים, בנייה בחוף אכזיב, החזרת המים לנחל
בצת, התנגדות לטורבינות רוח ועוד. 

קיימא שמה לה למטרה להפיץ מידע ולארגן את התושבים כמנוף
השפעה על קבלת ההחלטות. 

מדי חודש, נציג עשייה מקומית של ארגון או התארגנות החברים
ב"חיים וסביבה". 

רוצים להופיע בידיעון הבא?  מוזמנים לכתוב לנו.

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

אוקיאנוסים מפלסטיק
מיקום: מסעדת ננוצ'קה, לילנבלום 30, תל אביב
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"צלול" וקרן הייניך בל  מזמינות לדיון מומחים מגרמניה ומישראל על הבעיה
הקשה של זיהום הסביבה הימית בפלסטיק ודרכים להתמודדות.

ההשתתפות ללא תשלום, מותנית בהרשמה מראש. יש לאשר השתתפות
עד ה8 באפריל 2018. בירה בחינם ל90 הנרשמים הראשונים.
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הצטרפו לקמפיין של גרינפיס הקורא
לתחבורה ציבורית מהירה יותר

לחתימה על
העצומה

עצומה עולמית להרחקת מתקן עיבוד הגז של אסדת
לווייתן

עמותת "שומרי הבית" פתחה בעצומה עולמית הקוראת לנובל אנרג'י
לפעול לשמירה על הים התיכון ולמנוע אסון  סביבתיבריאותי שעלול

להתרחש במידה ומתקני עיבוד הגז יוקמו בקרבת חופי ישראל.

קראו עוד

ספריית הסרטים הווירטואליים של ארגון הפרמקלצ'ר
ארגון פרמקלצ'ר ישראל מזמין אתכם להכיר את ספריית הסרטים
הווירטואליים אשר מכיל מגוון סרטים וסרטונים בתחומי הסביבה

והפרמקלצ'ר. 

קראו עוד

תואר שני ברגולציה ומדיניות סביבתית
בשנת הלימודים הקרובה יפתח באוניברסיטת בר אילן המחזור השני

בתוכנית לתואר שני ברגולציה ומדיניות סביבתית. התכנית היא היחידה
בתחומה בישראל, מובלת במשותף על ידי הפקולטה למשפטים והמחלקה

לגאוגרפיה וסביבה. התכנית מרוכזת על פני יום וחצי בשבוע. קביעת
פגישה ופרטים נוספים דרך הקישור. 

גן יער  גישה חינוכית ירוקה וחדשה
גן יער היא תופעה חדשה ומעניינת המתפתחת בעולם ואפילו גם אצלנו

בישראל. בבסיס הגישה החינוכית היא שילדים צריכים לחוות כמה שיותר
את הטבע. בקישור מובאת כתבה על גן היער הראשון במצפה רמון וניתן

לקרוא על סיפורו של רון מלצר מקים גן היער הראשון בישראל  

לצפייה

רשימה ירוקה מאוד
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"ככל שנרכז את תשומת ליבנו בצורה בהירה יותר בפלאי היקום והממשות שלו בשבילנו, כך נמצא פחות
טעם להרוס אותו"

רייצ'ל קרסון

כשמסביבנו פריחת האביב כבר אחרי שיאה,
נשאר לנו רק לאחל חג שמח והמשך עשייה מבורכת לכל התנועה הסביבתית!

קריאה מהנה
צוות חיים וסביבה

מצעד האקלים 27.4.18, 10:00 בבוקר, גן מאיר, ת"א

קצת השראה לסיום

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
(ובעתיד גם באתר המתחדש). 

תודה רבה וחג שמח!

  

הרשמה לקבלת ניוזלטר "חיים וסביבה"

להתראות בחודש הבא...

https://lp.gpi.org.il/cleanair?utm_source=newsletter&utm_campaign=cleanair&utm_medium=once
https://lp.gpi.org.il/cleanair?utm_source=newsletter&utm_campaign=cleanair&utm_medium=once
https://lp.gpi.org.il/cleanair?utm_source=newsletter&utm_campaign=cleanair&utm_medium=once
https://secure.avaaz.org/page/he/about
https://secure.avaaz.org/page/he/about
https://secure.avaaz.org/page/he/about
https://www.permacultureisrael.org/מרכז-הידע-של-פרמקלצר-ישראל/ספריית-הסרטים-הוירטואלית/
https://www.permacultureisrael.org/מרכז-הידע-של-פרמקלצר-ישראל/ספריית-הסרטים-הוירטואלית/
https://www.permacultureisrael.org/מרכז-הידע-של-פרמקלצר-ישראל/ספריית-הסרטים-הוירטואלית/
http://law.biu.ac.il/node/3842
http://law.biu.ac.il/node/3842
http://law.biu.ac.il/node/3842
https://www.youtube.com/watch?v=B3BmTiUJSNA
https://www.bayadaim.org.il/2015/12/אז-מה-זה-בעצם-גן-יער/
https://www.youtube.com/watch?v=B3BmTiUJSNA
https://www.facebook.com/Life-Environment-חיים-וסביבה-115286055016/
https://lp.vp4.me/8d7n

