
תכירו  מטיילים בארץ (ברוח אקטיביסטית)
האחים פרל בשיתוף פעולה עם החברה להגנת הטבע מנסים לעורר

מודעות כדי להגן על הטבע!
בבקשה תראו עד הסוף ותעזרו להם להפיץ את המסר, זה יעזור לשמור על

ים בריא וטוב לכולם...

צפו עכשיו

קראו עוד

מה לנו וליעדי פיתוח בר קיימא של האו"ם?
משנת 2016 מקדם האו"ם תכנית גלובלית של 17 יעדי פיתוח בתחומים
מגוונים עד שנת  2030. בין היעדים: מיגור עוני, תעסוקה הוגנת, שיוויון
הזדמנויות בכלכלה, שיוויון מגדרי, שיפור בריאות וחינוך, מניעת השפעה
של שינוי אקלים, קידום שלום ועוד. הבשורה החדשנית היא בהצבת רף
רב תחומי ומכליל לפיתוח בר קיימא. בשנה האחרונה מרכז השל ומספר

ארגונים נוספים מהמגזר השלישי החלו לקדם את יעדי הפיתוח שהוגדרו. 

הצטרפו לדרישה

מה אתם רוצים לנשום?
הצטרפו לקריאה של גרינפיס ישראל לדרישה מראשי
הערים החדשות להפחית את זיהום האוויר מתחבורה.

זיהום אויר מתחבורה אחראי למותם של 1,000 אזרחים
בישראל כל שנה  כאשר ילדים חשופים יותר לפגיעה.

האחריות להצלת חיי אדם שנפגעים מזיהום אויר
מתחבורה היא של משרד התחבורה, אבל במידה לא

פחותה גם של העיריות והעומדים בראשן.

קול קורא למועמדים/ות לוועדות איכות סביבה
ברשויות המקומיות ברחבי הארץ

ארגון חיים וסביבה פועל כדי לעזור לרשויות למנות נציגי ציבור בוועדות איכות
הסביבה ברשויות המקומיות כמחויב בחוק. ניתן להגיש מועמדות עד ה 22

בדצמבר
פרטים על הקול הקורא בקובץ מצורף. על המועמד/ת לצרף קו"ח + מכתב קצר

planning@sviva.net המציין את הסיבה להגשת מועמדותו/ה

קרא/י עוד

ים המלח בהתחדשות
ים המלח בהתחדשות The Dead Sea Revival Project הינה

עמותה ששמה לה למטרה ליצור מודעות סביבתית לשיקום אוצרות
המים של ישראל באמצעות הסברה וחינוך, עיצוב דעת קהל

והשפעה על מקבלי ההחלטות. החזון של העמותה: שיקום ים
המלח ומקורות המים ההיסטוריים, נהר הירדן והכנרת.

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

לכתוב לנו.

פרטים נוספיםהוסף ליומן:

כנס יום התחבורה הציבורית
מיקום: סינמטק תל אביב

14:00 09:00  סיום: 12/12/2018 התחלה: 12/12/2018

כמדי שנה, יערוך ארגון תחבורה היום ומחר את הכנס המרכזי, בשיתוף
פעולה עם חברות התחבורה הציבורית, ארגוני תחבורה ופעילים חברתיים.
יום התחבורה הציבורית הינו יום בינלאומי המצוין במדינות רבות ומטרתו

לקדם את השימוש בתחבורה ציבורית על פני השימוש ברכב הפרטי.

פרטים נוספיםהוסף ליומן:

סמינר המתמחים ה2 בקמפיינים לשינוי סביבתי של מגמה ירוקה
14:00 16:30  סיום: 21/12/2018 התחלה: 20/12/2018

אחרי סמינר פתיחת שנה אדיר ביותר, מגמה ירוקה גאה להזמין אתכם/ן לסמינר המתמחים/ות השני. בסמינר
הקרוב נשמע מקרוב על הקמפיינים השונים, נתגבש ונכיר, נמשיך להתמקצע בתחומי הקמפיין ונוציא לפועל פעילות

ציבורית אקטיביסטית וחזקה!

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

חיים בסרט ירוק  האשה ששתלה עצים
מיקום: מכון גתה, תל אביב

20:30 18:30  סיום: 27/12/2018 התחלה: 27/12/2018

רגון חיים וסביבה, אקולנוע ועץ בעיר בשיתוף עם מכון גתה מזמינים אתכם
להקרנת הסרט האישה שנטעה עצים. לפני הסרט תספר תמי צרי על עץ

בעיר, על אחוות העצים ועל אפס.בית.אדמה

לפרטים נוספים

ימים פתוחים במכון הערבה ללימודי הסביבה!
תכנית לימודים בת 4 חודשים בלימודי סביבה, הזדמנות ייחודית לישראלים,

פלסטינים, ירדנים וסטודנטים מכל העולם לחיות יחד בקהילה ירוקה ורבתרבותית
בלב המדבר, כי לטבע אין גבולות! 

הלימודים במכון אפשריים לפני, במהלך או לאחר תואר ומוכרים כנקודות זכות
אקדמיות במוסדות שונים בארץ ובעולם. 

לפרטים נוספים צרו קשר עם זוהר: 0508534455

לפרטים נוספים

קורס תכנון אסטרטגי לקיימות עירונית
בהנחייתם של ד"ר אורלי רונן מביה"ס פורטר ללימודי הסביבה, באונ' ת"א ורן
רביב מנהל המרכז לקיימות מקומית במרכז השל. הקורס המוביל למנהלים
ברשויות מקומיות נותן כלים מעשיים להטמעת קיימות בעבודת העיר. השנה
הקורס יהיה בשיתוף פורום ה15 ויתמקד גם בכלים להטמעת תוכנית ברית
ערים לאיכות חיים וסביבה בערי פורום ה 15 וערים אחרות. מהרו להירשם
ולהבטיח את מקומכם בעמוד הקורס במערכת של המרכז לשלטון מקומי.

רשימה ירוקה מאוד

ניוזלטר  דצמבר 2018

במשמע שלילי. כל חיי תמיד רציתי עוד ועוד דברים, ולפיכך אני מתקשה לדמיין "פחות" שלא 
אבל הכול מותנה במערך הדימויים, בהירקעות הדמיון; הדמיון הוא המכריע.

שינוי אורח החשיבה הואהוא שורש הבעיה. אם תגיע איפעם שעתו של שינוי זה,
לא תאחר עשייה לבוא בעקבותיו."

מתוך "קץ הטבע", ביל מק'קיבן 

הגשם הביא איתו רוחות של התחדשות בחיים וסביבה. 
יחד עם הלוגו החדש, עלה לאוויר האתר החדש של חיים וסביבה. האתר עדיין בהרצה ולכן נשמח לתשומת הלב

שלכם לבעיות הקיימות באתר. באתר יש לוח אירועים, אינדקס ארגונים, מידע על מוסדות התכנון  בהם יש
לתנועה הסביבתית נציגים, כלים ומדריכים מעולם התכנון ועוד (קיים ומתוכנן). במקביל, מיד לאחר הבחירות

המקומיות הוצאנו קול קורא לוועדות איכות הסביבה ברשויות (פרטים בהמשך המייל). בחודש הקרוב צוות חיים
וסביבה יתרחב ואתם מוזמנים ומוזמנות להגיש מועמדות ל2 תפקידים חדשים הנפתחים בארגון  לפרטים. כמו

כן, שימו לב שההרשמה לאסיפה הכללית של חיים וסביבה שתתכנס ב19/12  נפתחה! פרטים בהמשך
הניוזלטר.

בשורה תחתונה  רוחות של התחדשות אצלנו ואנו מקווים שזה ישרת ויבסס את התנועה הסביבתית באופן
מיטבי.

קריאה מהנה 
צוות חיים וסביבה

הרשמה לקבלת עדכונים  וועדות איכ"ס

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

אירועים קרובים  טעימה קטנה

ללוח האירועים הסביבתי המלא

לא מפסיקים ללמוד ולהשפיע...

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). 

       

הרשמה לקבלת ניוזלטר "חיים וסביבה"

להתראות בחודש הבא...
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תכירו  מטיילים בארץ (ברוח אקטיביסטית)
האחים פרל בשיתוף פעולה עם החברה להגנת הטבע מנסים לעורר

מודעות כדי להגן על הטבע!
בבקשה תראו עד הסוף ותעזרו להם להפיץ את המסר, זה יעזור לשמור על

ים בריא וטוב לכולם...

צפו עכשיו

קראו עוד

מה לנו וליעדי פיתוח בר קיימא של האו"ם?
משנת 2016 מקדם האו"ם תכנית גלובלית של 17 יעדי פיתוח בתחומים
מגוונים עד שנת  2030. בין היעדים: מיגור עוני, תעסוקה הוגנת, שיוויון
הזדמנויות בכלכלה, שיוויון מגדרי, שיפור בריאות וחינוך, מניעת השפעה
של שינוי אקלים, קידום שלום ועוד. הבשורה החדשנית היא בהצבת רף
רב תחומי ומכליל לפיתוח בר קיימא. בשנה האחרונה מרכז השל ומספר

ארגונים נוספים מהמגזר השלישי החלו לקדם את יעדי הפיתוח שהוגדרו. 

הצטרפו לדרישה

מה אתם רוצים לנשום?
הצטרפו לקריאה של גרינפיס ישראל לדרישה מראשי
הערים החדשות להפחית את זיהום האוויר מתחבורה.

זיהום אויר מתחבורה אחראי למותם של 1,000 אזרחים
בישראל כל שנה  כאשר ילדים חשופים יותר לפגיעה.

האחריות להצלת חיי אדם שנפגעים מזיהום אויר
מתחבורה היא של משרד התחבורה, אבל במידה לא

פחותה גם של העיריות והעומדים בראשן.

קול קורא למועמדים/ות לוועדות איכות סביבה
ברשויות המקומיות ברחבי הארץ

ארגון חיים וסביבה פועל כדי לעזור לרשויות למנות נציגי ציבור בוועדות איכות
הסביבה ברשויות המקומיות כמחויב בחוק. ניתן להגיש מועמדות עד ה 22

בדצמבר
פרטים על הקול הקורא בקובץ מצורף. על המועמד/ת לצרף קו"ח + מכתב קצר

planning@sviva.net המציין את הסיבה להגשת מועמדותו/ה

קרא/י עוד

ים המלח בהתחדשות
ים המלח בהתחדשות The Dead Sea Revival Project הינה

עמותה ששמה לה למטרה ליצור מודעות סביבתית לשיקום אוצרות
המים של ישראל באמצעות הסברה וחינוך, עיצוב דעת קהל

והשפעה על מקבלי ההחלטות. החזון של העמותה: שיקום ים
המלח ומקורות המים ההיסטוריים, נהר הירדן והכנרת.

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

לכתוב לנו.

פרטים נוספיםהוסף ליומן:

כנס יום התחבורה הציבורית
מיקום: סינמטק תל אביב

14:00 09:00  סיום: 12/12/2018 התחלה: 12/12/2018

כמדי שנה, יערוך ארגון תחבורה היום ומחר את הכנס המרכזי, בשיתוף
פעולה עם חברות התחבורה הציבורית, ארגוני תחבורה ופעילים חברתיים.
יום התחבורה הציבורית הינו יום בינלאומי המצוין במדינות רבות ומטרתו

לקדם את השימוש בתחבורה ציבורית על פני השימוש ברכב הפרטי.

פרטים נוספיםהוסף ליומן:

סמינר המתמחים ה2 בקמפיינים לשינוי סביבתי של מגמה ירוקה
14:00 16:30  סיום: 21/12/2018 התחלה: 20/12/2018

אחרי סמינר פתיחת שנה אדיר ביותר, מגמה ירוקה גאה להזמין אתכם/ן לסמינר המתמחים/ות השני. בסמינר
הקרוב נשמע מקרוב על הקמפיינים השונים, נתגבש ונכיר, נמשיך להתמקצע בתחומי הקמפיין ונוציא לפועל פעילות

ציבורית אקטיביסטית וחזקה!

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

חיים בסרט ירוק  האשה ששתלה עצים
מיקום: מכון גתה, תל אביב

20:30 18:30  סיום: 27/12/2018 התחלה: 27/12/2018

רגון חיים וסביבה, אקולנוע ועץ בעיר בשיתוף עם מכון גתה מזמינים אתכם
להקרנת הסרט האישה שנטעה עצים. לפני הסרט תספר תמי צרי על עץ

בעיר, על אחוות העצים ועל אפס.בית.אדמה

לפרטים נוספים

ימים פתוחים במכון הערבה ללימודי הסביבה!
תכנית לימודים בת 4 חודשים בלימודי סביבה, הזדמנות ייחודית לישראלים,

פלסטינים, ירדנים וסטודנטים מכל העולם לחיות יחד בקהילה ירוקה ורבתרבותית
בלב המדבר, כי לטבע אין גבולות! 

הלימודים במכון אפשריים לפני, במהלך או לאחר תואר ומוכרים כנקודות זכות
אקדמיות במוסדות שונים בארץ ובעולם. 

לפרטים נוספים צרו קשר עם זוהר: 0508534455

לפרטים נוספים

קורס תכנון אסטרטגי לקיימות עירונית
בהנחייתם של ד"ר אורלי רונן מביה"ס פורטר ללימודי הסביבה, באונ' ת"א ורן
רביב מנהל המרכז לקיימות מקומית במרכז השל. הקורס המוביל למנהלים
ברשויות מקומיות נותן כלים מעשיים להטמעת קיימות בעבודת העיר. השנה
הקורס יהיה בשיתוף פורום ה15 ויתמקד גם בכלים להטמעת תוכנית ברית
ערים לאיכות חיים וסביבה בערי פורום ה 15 וערים אחרות. מהרו להירשם
ולהבטיח את מקומכם בעמוד הקורס במערכת של המרכז לשלטון מקומי.

רשימה ירוקה מאוד

ניוזלטר  דצמבר 2018

במשמע שלילי. כל חיי תמיד רציתי עוד ועוד דברים, ולפיכך אני מתקשה לדמיין "פחות" שלא 
אבל הכול מותנה במערך הדימויים, בהירקעות הדמיון; הדמיון הוא המכריע.

שינוי אורח החשיבה הואהוא שורש הבעיה. אם תגיע איפעם שעתו של שינוי זה,
לא תאחר עשייה לבוא בעקבותיו."

מתוך "קץ הטבע", ביל מק'קיבן 

הגשם הביא איתו רוחות של התחדשות בחיים וסביבה. 
יחד עם הלוגו החדש, עלה לאוויר האתר החדש של חיים וסביבה. האתר עדיין בהרצה ולכן נשמח לתשומת הלב

שלכם לבעיות הקיימות באתר. באתר יש לוח אירועים, אינדקס ארגונים, מידע על מוסדות התכנון  בהם יש
לתנועה הסביבתית נציגים, כלים ומדריכים מעולם התכנון ועוד (קיים ומתוכנן). במקביל, מיד לאחר הבחירות

המקומיות הוצאנו קול קורא לוועדות איכות הסביבה ברשויות (פרטים בהמשך המייל). בחודש הקרוב צוות חיים
וסביבה יתרחב ואתם מוזמנים ומוזמנות להגיש מועמדות ל2 תפקידים חדשים הנפתחים בארגון  לפרטים. כמו

כן, שימו לב שההרשמה לאסיפה הכללית של חיים וסביבה שתתכנס ב19/12  נפתחה! פרטים בהמשך
הניוזלטר.

בשורה תחתונה  רוחות של התחדשות אצלנו ואנו מקווים שזה ישרת ויבסס את התנועה הסביבתית באופן
מיטבי.

קריאה מהנה 
צוות חיים וסביבה

הרשמה לקבלת עדכונים  וועדות איכ"ס

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

אירועים קרובים  טעימה קטנה

ללוח האירועים הסביבתי המלא

לא מפסיקים ללמוד ולהשפיע...

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). 

       

הרשמה לקבלת ניוזלטר "חיים וסביבה"

להתראות בחודש הבא...

https://lp.gpi.org.il/breath?utm_source=newsletter&utm_campaign=breath&utm_medium=once
https://lp.gpi.org.il/breath?utm_source=newsletter&utm_campaign=breath&utm_medium=once
https://lp.vp4.me/ezoe
mailto:planning@sviva.net
https://lp.vp4.me/etpo
https://www.sviva.net/organization/ים-המלח-בהתחדשות/
https://www.sviva.net/organization/ים-המלח-בהתחדשות/
https://www.sviva.net/organization/ים-המלח-בהתחדשות/
https://maps.google.com/maps?q=סינמטק+תל+אביב&ie=UTF8&z=14&hl=he
http://www.transportation.org.il/he/node/4033
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האחריות להצלת חיי אדם שנפגעים מזיהום אויר
מתחבורה היא של משרד התחבורה, אבל במידה לא

פחותה גם של העיריות והעומדים בראשן.

קול קורא למועמדים/ות לוועדות איכות סביבה
ברשויות המקומיות ברחבי הארץ

ארגון חיים וסביבה פועל כדי לעזור לרשויות למנות נציגי ציבור בוועדות איכות
הסביבה ברשויות המקומיות כמחויב בחוק. ניתן להגיש מועמדות עד ה 22

בדצמבר
פרטים על הקול הקורא בקובץ מצורף. על המועמד/ת לצרף קו"ח + מכתב קצר

planning@sviva.net המציין את הסיבה להגשת מועמדותו/ה

קרא/י עוד

ים המלח בהתחדשות
ים המלח בהתחדשות The Dead Sea Revival Project הינה

עמותה ששמה לה למטרה ליצור מודעות סביבתית לשיקום אוצרות
המים של ישראל באמצעות הסברה וחינוך, עיצוב דעת קהל

והשפעה על מקבלי ההחלטות. החזון של העמותה: שיקום ים
המלח ומקורות המים ההיסטוריים, נהר הירדן והכנרת.

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

לכתוב לנו.

פרטים נוספיםהוסף ליומן:

כנס יום התחבורה הציבורית
מיקום: סינמטק תל אביב

14:00 09:00  סיום: 12/12/2018 התחלה: 12/12/2018

כמדי שנה, יערוך ארגון תחבורה היום ומחר את הכנס המרכזי, בשיתוף
פעולה עם חברות התחבורה הציבורית, ארגוני תחבורה ופעילים חברתיים.
יום התחבורה הציבורית הינו יום בינלאומי המצוין במדינות רבות ומטרתו

לקדם את השימוש בתחבורה ציבורית על פני השימוש ברכב הפרטי.

פרטים נוספיםהוסף ליומן:

סמינר המתמחים ה2 בקמפיינים לשינוי סביבתי של מגמה ירוקה
14:00 16:30  סיום: 21/12/2018 התחלה: 20/12/2018

אחרי סמינר פתיחת שנה אדיר ביותר, מגמה ירוקה גאה להזמין אתכם/ן לסמינר המתמחים/ות השני. בסמינר
הקרוב נשמע מקרוב על הקמפיינים השונים, נתגבש ונכיר, נמשיך להתמקצע בתחומי הקמפיין ונוציא לפועל פעילות

ציבורית אקטיביסטית וחזקה!

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

חיים בסרט ירוק  האשה ששתלה עצים
מיקום: מכון גתה, תל אביב

20:30 18:30  סיום: 27/12/2018 התחלה: 27/12/2018

רגון חיים וסביבה, אקולנוע ועץ בעיר בשיתוף עם מכון גתה מזמינים אתכם
להקרנת הסרט האישה שנטעה עצים. לפני הסרט תספר תמי צרי על עץ

בעיר, על אחוות העצים ועל אפס.בית.אדמה

לפרטים נוספים

ימים פתוחים במכון הערבה ללימודי הסביבה!
תכנית לימודים בת 4 חודשים בלימודי סביבה, הזדמנות ייחודית לישראלים,

פלסטינים, ירדנים וסטודנטים מכל העולם לחיות יחד בקהילה ירוקה ורבתרבותית
בלב המדבר, כי לטבע אין גבולות! 

הלימודים במכון אפשריים לפני, במהלך או לאחר תואר ומוכרים כנקודות זכות
אקדמיות במוסדות שונים בארץ ובעולם. 

לפרטים נוספים צרו קשר עם זוהר: 0508534455

לפרטים נוספים

קורס תכנון אסטרטגי לקיימות עירונית
בהנחייתם של ד"ר אורלי רונן מביה"ס פורטר ללימודי הסביבה, באונ' ת"א ורן
רביב מנהל המרכז לקיימות מקומית במרכז השל. הקורס המוביל למנהלים
ברשויות מקומיות נותן כלים מעשיים להטמעת קיימות בעבודת העיר. השנה
הקורס יהיה בשיתוף פורום ה15 ויתמקד גם בכלים להטמעת תוכנית ברית
ערים לאיכות חיים וסביבה בערי פורום ה 15 וערים אחרות. מהרו להירשם
ולהבטיח את מקומכם בעמוד הקורס במערכת של המרכז לשלטון מקומי.

רשימה ירוקה מאוד

ניוזלטר  דצמבר 2018

במשמע שלילי. כל חיי תמיד רציתי עוד ועוד דברים, ולפיכך אני מתקשה לדמיין "פחות" שלא 
אבל הכול מותנה במערך הדימויים, בהירקעות הדמיון; הדמיון הוא המכריע.

שינוי אורח החשיבה הואהוא שורש הבעיה. אם תגיע איפעם שעתו של שינוי זה,
לא תאחר עשייה לבוא בעקבותיו."

מתוך "קץ הטבע", ביל מק'קיבן 

הגשם הביא איתו רוחות של התחדשות בחיים וסביבה. 
יחד עם הלוגו החדש, עלה לאוויר האתר החדש של חיים וסביבה. האתר עדיין בהרצה ולכן נשמח לתשומת הלב

שלכם לבעיות הקיימות באתר. באתר יש לוח אירועים, אינדקס ארגונים, מידע על מוסדות התכנון  בהם יש
לתנועה הסביבתית נציגים, כלים ומדריכים מעולם התכנון ועוד (קיים ומתוכנן). במקביל, מיד לאחר הבחירות

המקומיות הוצאנו קול קורא לוועדות איכות הסביבה ברשויות (פרטים בהמשך המייל). בחודש הקרוב צוות חיים
וסביבה יתרחב ואתם מוזמנים ומוזמנות להגיש מועמדות ל2 תפקידים חדשים הנפתחים בארגון  לפרטים. כמו

כן, שימו לב שההרשמה לאסיפה הכללית של חיים וסביבה שתתכנס ב19/12  נפתחה! פרטים בהמשך
הניוזלטר.

בשורה תחתונה  רוחות של התחדשות אצלנו ואנו מקווים שזה ישרת ויבסס את התנועה הסביבתית באופן
מיטבי.

קריאה מהנה 
צוות חיים וסביבה

הרשמה לקבלת עדכונים  וועדות איכ"ס

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

אירועים קרובים  טעימה קטנה

ללוח האירועים הסביבתי המלא

לא מפסיקים ללמוד ולהשפיע...

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). 

       

הרשמה לקבלת ניוזלטר "חיים וסביבה"

להתראות בחודש הבא...

https://maps.google.com/maps?q=סינמטק+תל+אביב&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://maps.google.com/maps?q=סינמטק+תל+אביב&ie=UTF8&z=14&hl=he
http://15minutes.co.il/
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=כנס+יום+התחבורה+הציבורית&dates=20181212T090000/20181212T140000&details=%0A++%3Cdiv%3E%0A++++%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2F15minutes.co.il%2F%22%3E%0A++++%3C%2Fa%3E%0A++++%3Cstrong%3E%0A++++%3C%2Fstrong%3E%0A++++%3Cstrong%3E%0A++++%3C%2Fstrong%3Eכמדי+שנה%2C+יערוך+ארגון+תחבורה+היום+ומחר+את+הכנס+המרכזי%2C+בשיתוף+פעולה+עם+חברות+התחבורה+הציבורית%2C+ארגוני+תחבורה+ופעילים+חברתיים.+יום+התחבורה+הציבורית+הינו+יום+בינלאומי+המצוין+במדינות+רבות+ומטרתו+לקדם+את+השימוש+בתחבורה+ציבורית+על+פני+השימוש+ברכב+הפרטי.%3C%2Fdiv%3E%0A++%3Cem+style%3D%22font-weight%3A+normal%3B%22%3E%0A++%3C%2Fem%3E%0A&location=סינמטק+תל+אביב
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=כנס+יום+התחבורה+הציבורית&DUR=0500&DESC=%0A++%3Cdiv%3E%0A++++%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2F15minutes.co.il%2F%22%3E%0A++++%3C%2Fa%3E%0A++++%3Cstrong%3E%0A++++%3C%2Fstrong%3E%0A++++%3Cstrong%3E%0A++++%3C%2Fstrong%3Eכמדי+שנה%2C+יערוך+ארגון+תחבורה+היום+ומחר+את+הכנס+המרכזי%2C+בשיתוף+פעולה+עם+חברות+התחבורה+הציבורית%2C+ארגוני+תחבורה+ופעילים+חברתיים.+יום+התחבורה+הציבורית+הינו+יום+בינלאומי+המצוין+במדינות+רבות+ומטרתו+לקדם+את+השימוש+בתחבורה+ציבורית+על+פני+השימוש+ברכב+הפרטי.%3C%2Fdiv%3E%0A++%3Cem+style%3D%22font-weight%3A+normal%3B%22%3E%0A++%3C%2Fem%3E%0A&in_loc=סינמטק+תל+אביב&st=20181212T090000
http://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=CuG5OP%2BYzpCLU0PqG9tCqSI28jIFEd2CEVLLxAmNP75m7BnaceF0%2BF6B7lUibVjLiBXqRI05MWVQ7SquiTxNoT0YWJC6gOQddRNF2w4jozr9AInC9Jbgi5%2BqwAVPPd0Pgo%2FInG2cI76tiOhTbJUXEJA4tU8vG%2F7bDhp36WeRBC8VLxBvkUohnIwGOFg9JnjdS9UBhbDkYGzisCjLuMvCp7gl6Xpj2tbmOTK1vBjiR3LzjX09iQSNDzKwRSVDEIKlZIdrJt7HoKh0LpL5h2%2BDRm3lzdDeLEMiLFUm%2FYYeHQte6btJ%2B5IQO4rDgiZNDrSNlJ2IIDCoAUkNWPe0QCPlXgc3XuwuHkJ38o6FDW9TpRuMMguEGrO9sw%2F%2BFJvN7bQAaGY9N142IbzV1b9g8sb05%2BYbPpyEQkW9vwbF3ERflng28fEQ9GI7tqYl6f3wydAT5NTP4KLtW4jLkj2%2BS%2Farr00JzZI7674wxfTHQl68ISgXWFMHrXX526C0Hw4PU1CHFBEwiXZJLaRR%2F4wk5XfvC%2FTlmKIufXswmI5nLN59%2Fpj006Bge4PlkKERtSDD7IaInTX39VidlrJIpNGtc6wQ6tzvix1gbBolg
http://www.transportation.org.il/he/node/4033
https://www.facebook.com/events/1105332122957812/
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=סמינר+המתמחים+ה-2+בקמפיינים+לשינוי+סביבתי+של+מגמה+ירוקה&dates=20181220T163000/20181221T140000&details=%0A++%3Cdiv%3Eאחרי+סמינר+פתיחת+שנה+אדיר+ביותר%2C+מגמה+ירוקה+גאה+להזמין+אתכם%2Fן+לסמינר+המתמחים%2Fות+השני.+בסמינר+הקרוב+נשמע+מקרוב+על+הקמפיינים+השונים%2C+נתגבש+ונכיר%2C+נמשיך+להתמקצע+בתחומי+הקמפיין+ונוציא+לפועל+פעילות+ציבורית+אקטיביסטית+וחזקה!%3C%2Fdiv%3E%0A++%3Cem+style%3D%22font-weight%3A+normal%3B%22%3E%0A++%3C%2Fem%3E%0A&location=
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=סמינר+המתמחים+ה-2+בקמפיינים+לשינוי+סביבתי+של+מגמה+ירוקה&DUR=2130&DESC=%0A++%3Cdiv%3Eאחרי+סמינר+פתיחת+שנה+אדיר+ביותר%2C+מגמה+ירוקה+גאה+להזמין+אתכם%2Fן+לסמינר+המתמחים%2Fות+השני.+בסמינר+הקרוב+נשמע+מקרוב+על+הקמפיינים+השונים%2C+נתגבש+ונכיר%2C+נמשיך+להתמקצע+בתחומי+הקמפיין+ונוציא+לפועל+פעילות+ציבורית+אקטיביסטית+וחזקה!%3C%2Fdiv%3E%0A++%3Cem+style%3D%22font-weight%3A+normal%3B%22%3E%0A++%3C%2Fem%3E%0A&in_loc=&st=20181220T163000
http://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=CkgkvpZ6AVNVZrtxsl1GyU8mvnootuMU6SW6%2F2IDoObiLsOxR%2FOxXSxJnZPQMxTYD8eRxajFDmZSOI%2Bm%2BYaS6gVRQZDXngJafeF2LB%2Fp39lP0pPxNPhfLsPQ0XNVzBD35p4D4Ty%2Byyct7fBnwgcztz3BRUOg1c3V5FPUpMMpFFL3al%2B%2Fh00t7LD59lLEum2PYFn4ffWigpqyngNx%2F5zofD1Jyts2k%2FuSoCfQ4mgd26Gxn13Wz%2FgdKua0dnYq1kOCRu1kJDGxbL1pmEEngpvhkhW5%2BX25utFm3I%2BPjBQg%2BzPpmvGHj7O1qHTY5zcJU8BIDBs3I8BUa2XTvl4AvpCh3UNI0v4sA4Pnv3SzfB5nR%2FeDLOq6yhrHz897OKk%2FS4ulIFBss3N2RfUW7SCqV2q2DCUg3iescFykGUGTXC3JCcbM67MLccVeL9YEMBTzMPODZCxT1YpsNVG%2F3j2OPBuP6ZAg3fmHsW0S%2FBR2MnhNd5MV7Z%2BF9Kx%2FHATBochJZY%2Fkw73vfKF1zxVuB79p3TCPHKyJuXD9doAVjrrcZN46fA%2Fda9ZD6r3A81Q%3D%3D
https://www.facebook.com/events/1105332122957812/
https://maps.google.com/maps?q=מכון+גתה%2C+תל+אביב&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://maps.google.com/maps?q=מכון+גתה%2C+תל+אביב&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://www.facebook.com/events/556359268111434/
https://youtu.be/p5GX6JktJZg
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=חיים+בסרט+ירוק+-+האשה+ששתלה+עצים&dates=20181227T183000/20181227T203000&details=רגון+חיים+וסביבה%2C+אקולנוע+ועץ+בעיר+בשיתוף+עם+מכון+גתה+מזמינים+אתכם%3Cbr+%2F%3Eלהקרנת+הסרט+%3Ca+href%3D%22https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fp5GX6JktJZg%22%3Eהאישה+שנטעה+עצים.%3C%2Fa%3E%26%23160%3Bלפני+הסרט+תספר+תמי+צרי+על+עץ+בעיר%2C+על+אחוות+העצים+ועל+אפס.בית.אדמה&location=מכון+גתה%2C+תל+אביב
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=חיים+בסרט+ירוק+-+האשה+ששתלה+עצים&DUR=0200&DESC=רגון+חיים+וסביבה%2C+אקולנוע+ועץ+בעיר+בשיתוף+עם+מכון+גתה+מזמינים+אתכם%3Cbr+%2F%3Eלהקרנת+הסרט+%3Ca+href%3D%22https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fp5GX6JktJZg%22%3Eהאישה+שנטעה+עצים.%3C%2Fa%3E%26%23160%3Bלפני+הסרט+תספר+תמי+צרי+על+עץ+בעיר%2C+על+אחוות+העצים+ועל+אפס.בית.אדמה&in_loc=מכון+גתה%2C+תל+אביב&st=20181227T183000
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תכירו  מטיילים בארץ (ברוח אקטיביסטית)
האחים פרל בשיתוף פעולה עם החברה להגנת הטבע מנסים לעורר

מודעות כדי להגן על הטבע!
בבקשה תראו עד הסוף ותעזרו להם להפיץ את המסר, זה יעזור לשמור על

ים בריא וטוב לכולם...

צפו עכשיו

קראו עוד

מה לנו וליעדי פיתוח בר קיימא של האו"ם?
משנת 2016 מקדם האו"ם תכנית גלובלית של 17 יעדי פיתוח בתחומים
מגוונים עד שנת  2030. בין היעדים: מיגור עוני, תעסוקה הוגנת, שיוויון
הזדמנויות בכלכלה, שיוויון מגדרי, שיפור בריאות וחינוך, מניעת השפעה
של שינוי אקלים, קידום שלום ועוד. הבשורה החדשנית היא בהצבת רף
רב תחומי ומכליל לפיתוח בר קיימא. בשנה האחרונה מרכז השל ומספר

ארגונים נוספים מהמגזר השלישי החלו לקדם את יעדי הפיתוח שהוגדרו. 

הצטרפו לדרישה

מה אתם רוצים לנשום?
הצטרפו לקריאה של גרינפיס ישראל לדרישה מראשי
הערים החדשות להפחית את זיהום האוויר מתחבורה.

זיהום אויר מתחבורה אחראי למותם של 1,000 אזרחים
בישראל כל שנה  כאשר ילדים חשופים יותר לפגיעה.

האחריות להצלת חיי אדם שנפגעים מזיהום אויר
מתחבורה היא של משרד התחבורה, אבל במידה לא

פחותה גם של העיריות והעומדים בראשן.

קול קורא למועמדים/ות לוועדות איכות סביבה
ברשויות המקומיות ברחבי הארץ

ארגון חיים וסביבה פועל כדי לעזור לרשויות למנות נציגי ציבור בוועדות איכות
הסביבה ברשויות המקומיות כמחויב בחוק. ניתן להגיש מועמדות עד ה 22

בדצמבר
פרטים על הקול הקורא בקובץ מצורף. על המועמד/ת לצרף קו"ח + מכתב קצר

planning@sviva.net המציין את הסיבה להגשת מועמדותו/ה

קרא/י עוד

ים המלח בהתחדשות
ים המלח בהתחדשות The Dead Sea Revival Project הינה

עמותה ששמה לה למטרה ליצור מודעות סביבתית לשיקום אוצרות
המים של ישראל באמצעות הסברה וחינוך, עיצוב דעת קהל

והשפעה על מקבלי ההחלטות. החזון של העמותה: שיקום ים
המלח ומקורות המים ההיסטוריים, נהר הירדן והכנרת.

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

לכתוב לנו.

פרטים נוספיםהוסף ליומן:

כנס יום התחבורה הציבורית
מיקום: סינמטק תל אביב

14:00 09:00  סיום: 12/12/2018 התחלה: 12/12/2018

כמדי שנה, יערוך ארגון תחבורה היום ומחר את הכנס המרכזי, בשיתוף
פעולה עם חברות התחבורה הציבורית, ארגוני תחבורה ופעילים חברתיים.
יום התחבורה הציבורית הינו יום בינלאומי המצוין במדינות רבות ומטרתו

לקדם את השימוש בתחבורה ציבורית על פני השימוש ברכב הפרטי.

פרטים נוספיםהוסף ליומן:

סמינר המתמחים ה2 בקמפיינים לשינוי סביבתי של מגמה ירוקה
14:00 16:30  סיום: 21/12/2018 התחלה: 20/12/2018

אחרי סמינר פתיחת שנה אדיר ביותר, מגמה ירוקה גאה להזמין אתכם/ן לסמינר המתמחים/ות השני. בסמינר
הקרוב נשמע מקרוב על הקמפיינים השונים, נתגבש ונכיר, נמשיך להתמקצע בתחומי הקמפיין ונוציא לפועל פעילות

ציבורית אקטיביסטית וחזקה!

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

חיים בסרט ירוק  האשה ששתלה עצים
מיקום: מכון גתה, תל אביב

20:30 18:30  סיום: 27/12/2018 התחלה: 27/12/2018

רגון חיים וסביבה, אקולנוע ועץ בעיר בשיתוף עם מכון גתה מזמינים אתכם
להקרנת הסרט האישה שנטעה עצים. לפני הסרט תספר תמי צרי על עץ

בעיר, על אחוות העצים ועל אפס.בית.אדמה

לפרטים נוספים

ימים פתוחים במכון הערבה ללימודי הסביבה!
תכנית לימודים בת 4 חודשים בלימודי סביבה, הזדמנות ייחודית לישראלים,

פלסטינים, ירדנים וסטודנטים מכל העולם לחיות יחד בקהילה ירוקה ורבתרבותית
בלב המדבר, כי לטבע אין גבולות! 

הלימודים במכון אפשריים לפני, במהלך או לאחר תואר ומוכרים כנקודות זכות
אקדמיות במוסדות שונים בארץ ובעולם. 

לפרטים נוספים צרו קשר עם זוהר: 0508534455

לפרטים נוספים

קורס תכנון אסטרטגי לקיימות עירונית
בהנחייתם של ד"ר אורלי רונן מביה"ס פורטר ללימודי הסביבה, באונ' ת"א ורן
רביב מנהל המרכז לקיימות מקומית במרכז השל. הקורס המוביל למנהלים
ברשויות מקומיות נותן כלים מעשיים להטמעת קיימות בעבודת העיר. השנה
הקורס יהיה בשיתוף פורום ה15 ויתמקד גם בכלים להטמעת תוכנית ברית
ערים לאיכות חיים וסביבה בערי פורום ה 15 וערים אחרות. מהרו להירשם
ולהבטיח את מקומכם בעמוד הקורס במערכת של המרכז לשלטון מקומי.

רשימה ירוקה מאוד

ניוזלטר  דצמבר 2018

במשמע שלילי. כל חיי תמיד רציתי עוד ועוד דברים, ולפיכך אני מתקשה לדמיין "פחות" שלא 
אבל הכול מותנה במערך הדימויים, בהירקעות הדמיון; הדמיון הוא המכריע.

שינוי אורח החשיבה הואהוא שורש הבעיה. אם תגיע איפעם שעתו של שינוי זה,
לא תאחר עשייה לבוא בעקבותיו."

מתוך "קץ הטבע", ביל מק'קיבן 

הגשם הביא איתו רוחות של התחדשות בחיים וסביבה. 
יחד עם הלוגו החדש, עלה לאוויר האתר החדש של חיים וסביבה. האתר עדיין בהרצה ולכן נשמח לתשומת הלב

שלכם לבעיות הקיימות באתר. באתר יש לוח אירועים, אינדקס ארגונים, מידע על מוסדות התכנון  בהם יש
לתנועה הסביבתית נציגים, כלים ומדריכים מעולם התכנון ועוד (קיים ומתוכנן). במקביל, מיד לאחר הבחירות

המקומיות הוצאנו קול קורא לוועדות איכות הסביבה ברשויות (פרטים בהמשך המייל). בחודש הקרוב צוות חיים
וסביבה יתרחב ואתם מוזמנים ומוזמנות להגיש מועמדות ל2 תפקידים חדשים הנפתחים בארגון  לפרטים. כמו

כן, שימו לב שההרשמה לאסיפה הכללית של חיים וסביבה שתתכנס ב19/12  נפתחה! פרטים בהמשך
הניוזלטר.

בשורה תחתונה  רוחות של התחדשות אצלנו ואנו מקווים שזה ישרת ויבסס את התנועה הסביבתית באופן
מיטבי.

קריאה מהנה 
צוות חיים וסביבה

הרשמה לקבלת עדכונים  וועדות איכ"ס

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

אירועים קרובים  טעימה קטנה

ללוח האירועים הסביבתי המלא

לא מפסיקים ללמוד ולהשפיע...

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). 

       

הרשמה לקבלת ניוזלטר "חיים וסביבה"

להתראות בחודש הבא...

https://www.facebook.com/Life-Environment-חיים-וסביבה-115286055016/
https://www.sviva.net/
https://lp.vp4.me/8d7n

