
לפרטים נוספים

שביתת אקלים  תלמידים למען אקלים!
ב15.3 תלמידים ותלמידות יוצאים ויוצאות לרחובות במחאה על מדיניות ממשלת ישראל

ובדרישה לשים את משבר האקלים, והעתיד שלנו, בראש סדר העדיפויות שלהם!
הצטרפו למחאה!

להצטרפות לקבוצת הווטסאפ
לחצו כאן

הסביבה חשובה לכם? בואו להשפיע (ברשת) על
בחירות 2019

הבחירות לכנסת קרבות וכמו תמיד הנושאים הסביבתיים נדחקים הרחק
לאחור. ארגוני הסביבה התארגנו לקואליציה על מנת להציף את הנושאים

הסביבתיים בקרב המפלגות והמועמדים בבחירות הקרובות. מוזמנים להצטרף
לקבוצת ווטסאפ חדשה שנועדה להרחיב את מעגלי השיח הסביבתי במערכת

הפוליטית ולוודא שקולנו יישמע באופן חד וברור.

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

חיה פוליטית
מיקום: מרכז ענב לתרבות, אבן גבירול 71, תל אביביפו

22:00 18:00  סיום: 05/03/2019 התחלה: 05/03/2019

כנס הבחירות הגדול של ארגוני בעלי החיים!
הרצאות, דוכנים, ופאנל פוליטי בהנחיית העיתונאי אביב לביא, בהשתתפות נציגי

מפלגות מכל הקשת הפוליטית.

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

עכשיו הנגב בוחר! פאנל הבחירות של הנגב
מיקום: אוניברסיטת בן גוריון, אולם כנסים 98

22:00 19:00  סיום: 17/03/2019 התחלה: 17/03/2019

אנחנו רגע לפני בחירות וכל המועמדים רוצים שנבחר בהם...
עכשיו זה הזמן לשים את הסוגיות החברתיות הבוערות בנגב על המפה, ולדרוש

מהח"כים לעתיד התחייבות לדאוג לאינטרסים של תושבי הנגב.

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

פאנל הבחירות הארצי בנושא תחבורה
מיקום: בית העיתונאים ע״ש סוקולוב, קפלן 4 תל אביב, תל אביביפו

19:00 17:30  סיום: 25/03/2019 התחלה: 25/03/2019

בואו לשמוע את המועמדים מדברים על התכניות שלהם בנושא פקקים, תחבורה
ציבורית, אופניים, תשתיות תחבורתיות ועוד.

לקריאה

מחקר חדש קובע: מי האוקיינוסים מתחממים בקצב
מהיר בהרבה ממה ששוער  איך זה ישפיע עלינו?

היכנסו לבלוג של גרינפיס "מעלה וחצי" בנושא שינוי האקלים וקראו את הפוסט של ד"ר
יונתן אייקנבאום על המחקר החדש והחשוב שפורסם בכתב העת סייאנס

לקריאה

האם ישראל תוכל להאכיל את עצמה לאור תופעת
שינויי האקלים?

בשנים האחרונות אנו עדים לתופעה מתרחבת של כרסום משמעותי בהיקף השטחים
החקלאיים, בעיקר במרכז המדינה, לטובת בניית בתי מגורים ותשתיות. מחשבות על

חקלאות ישראלית בצל שינוי האקלים העולמי.

קול קורא לנציגים רשמיים של הארגונים לתהליך
חזון ומפת דרכים 2050 למשק יעיל, בריא מקיים

וללא פליטת פחמן
מה דרוש ונדרש מהנציגים במהלך התהליך:

* עניין בהשתתפות בתהליך רב מגזרי שישפיע על מדיניות אקלים בישראל
* ניסיון והיכרות מעמיקה מוקדמת באחד מנושאי הליבה של קבוצות העבודה:

אנרגיה, תחבורה, עירוניות ובינוי, תעשייה ושירותים
* מחוייבות להשתתף באופן פעיל ורציף במפגשי קבוצות העבודה בין פעם לפעמיים

בחודש, וכן לתקשורת בין המפגשים
* מחוייבות להשתתף בכנסים וימי שיא לאורך השנה שייקבעו לתהליך (6 במרץ

פתיחה; 1718 ביוני כנס דו יומי, ספטמבר כנס קיסריה, נובמבר ועידת האקלים)

יש לשלוח פסקה קצרה של קורות חיים + שיוך ארגוני למייל
davidd@heschel.org.il

ניתן להגיש מועמדות עד יום חמישי ה 7 במרץ.

קרא/י עוד

יוזמת האנרגיה הטובה
יוזמת האנרגיה הטובה (ע"ר) היא מיזם חברתי לשינוי אקלים הפועל משנת 2006.
היוזמה מפתחת פרויקטים ייחודיים וחדשניים ליישום טכנולוגיות וביצועים סביבתיים
תוך השגת רווח חברתי. הפרויקטים משלבים אקולוגיה מעשית לצד חינוך והסברה,

והם צומחים ומתנהלים במוסדות חינוך, קהילות עירוניות וכפריות מהפריפריה
הגיאוגרפית והחברתית בישראל, בארגונים ללא כוונת רווח, במפעלים ובעסקים.

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

קראו עוד

Food Waste Day  יום צמצום בזבוז המזון
יום להעלאת את המודעות לסוגיית בזבוז המזון ולעודד עשייה שתביא לצמצום בזבוז
המזון לכל אורך שרשרת האספקה: מהשדה, דרך מפעלי הייצור, ההובלה, רשתות

המזון, נקודות ההפצה וההסעדה ואצלנו בבית!

פרטים נוספיםהוסף ליומן:

כנס איגוד המתכננים השנתי  החיים מחוץ לתל אביב
מיקום: העי העתיקה באר שבע

16:00 09:00  סיום: 08/03/2019 התחלה: 07/03/2019

הכנס השנתי של איגוד המתכננים מתקיים השנה בעיר העתיקה של באר שבע.
מדובר באירוע המרכזי של קהילת העוסקים בתחום התכנון בישראל. כותרת הכנס,

"החיים מחוץ לתלאביב", משקפת את העניין שיש לקהילת המתכננים במאפיינים של
עירוניות, סביבה, חברה מדיניות ואורחחיים בני קיימא בפריפריה הגאוגרפית

והחברתית.

פרטים נוספיםהוסף ליומן:

ערב על הבר  מצילים את הים  מקימים שמורות טבע
ימיות

מיקום: בר דרמה, נחלמת בנימין 52, תל אביב
21:30 19:00  סיום: 10/03/2019 התחלה: 10/03/2019

מהן שמורות טבע ימיות ולמה יש כל כך מעט מהן בישראל? מהי חשיבות הים
כמערכת אקולוגית? מהן ההשלכות להרס הסביבה הימית? ומה אפשר לעשות?

מוזמנות ומוזמנים מאוד להגיע, לשתות בירה, לשמוע ולהבין איך שמורות טבע ימיות
יכולות להציל את הים שלנו ולסייע במניעת משבר האקלים.

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

The Fourth Revolution  חיים בסרט ירוק
מיקום: מכון גטה, תל אביב

20:30 18:30  סיום: 17/03/2019 התחלה: 17/03/2019

ארגון חיים וסביבה, אקולנוע וGreenpeace בשיתוף עם מכון גתה מזמינים אתכם
The Fourth Revolution. לפני הסרט יציג ד"ר יונתן אייקנבאום להקרנת הסרט

את ארגון Greenpeace ואת פעילותו בארץ.

רשימה ירוקה מאוד  משבר האקלים, בחירות ומה שביניהם...

ניוזלטר  מרץ 2019

If you really think the economy is more important than the environment, try holding your
breath whilst counting your money. — Dr. Guy McPherson

חודש מרובה אירועים ופעילות משותפת של ארגוני הסביבה לקראתנו כשהשיא שלו הוא במצעד האקלים. אבל ממש מעבר
לפינה בחירות 2019 והשטח רועש וגועש סביב הנושאים הסביבתיים במטרה לשמור על הייצוג של הקול הסביבתי בכנסת.

מזמינים אתכם ואתכן להתעדכן בפעילויות הקרובות, להיות מעורבים ופעילים ולעזור לתנועה הסביבתית להראות את
נוכחתה וחשיבותה בישראל. 

קריאה מהנה 
צוות חיים וסביבה

ביום שישי ה 29.3.2019 יתקיים מצעד האקלים, האירוע הסביבתי הגדול ביותר בישראל, המתקיים אחת לשנה.
המצעד יתקיים בשיתוף של ארגוני סביבה וחברה רבים ויהיה אירוע השיא של חודש הקיימות בעיריית תל אביב.

לקראת המצעד נפתח ערוץ וואטספ מיוחד לתנועה האזרחית לעצירת משבר האקלים ומצעד האקלים.
להצטרפות לקבוצה לחצו כאן  

באירוע הפייסבוק ניתן למצוא את כל הדרכים להיות מעורבים/ות במצעד האקלים

לאירוע בפייסבוק

בחירות בפתח...

להרשמה לפאנל הבחירות הסביבתי הגדול!!

פאנלים נוספים לקראת הבחירות

חומר למחשבה

קולות קוראים

לקולות קוראים נוספים

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

לאינדקס הארגונים המלא

אירועים קרובים נוספים  טעימה קטנה

ללוח האירועים הסביבתי המלא

מטרת הידיעון היא לשתף מהנעשה בארץ ובעולם, לעורר השראה ולספר את הסיפור שלנו כתנועה סביבתית. בשביל
זה, אנחנו מזמינים אותך להצטרף לצוות הכותבים/ות, לשלוח לנו מידע על אירועים, פעילויות, יוזמות מעניינות,

ציטוטים, סרטונים ועוד. מה שלא יפורסם פה בוודאי יעלה בעמוד הפייסבוק שלנו (ובעתיד גם באתר המתחדש). 

       

הרשמה לקבלת ניוזלטר "חיים וסביבה"

להתראות בחודש הבא...

https://www.facebook.com/115286055016/photos/a.324682415016/10156157790100017/?type=3&theater
https://www.facebook.com/events/381032885995768/
https://chat.whatsapp.com/FSmMpabRgNZAgDlzdzkhXP
https://www.facebook.com/events/381032885995768/
https://www.drove.com/campaign/5c75684258f94b0001099df3
https://www.drove.com/campaign/5c75684258f94b0001099df3
waze://?q=מרכז ענב לתרבות, אבן גבירול 71, תל אביב-יפו
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=חיה+פוליטית&dates=20190305T180000/20190305T220000&details=כנס+הבחירות+הגדול+של+ארגוני+בעלי+החיים!%3Cbr+%2F%3Eהרצאות%2C+דוכנים%2C+ופאנל+פוליטי+בהנחיית+העיתונאי+אביב+לביא%2C+בהשתתפות+נציגי+מפלגות+מכל+הקשת+הפוליטית.&location=מרכז+ענב+לתרבות%2C+אבן+גבירול+71%2C+תל+אביב-יפו
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=חיה+פוליטית&DUR=0400&DESC=כנס+הבחירות+הגדול+של+ארגוני+בעלי+החיים!%3Cbr+%2F%3Eהרצאות%2C+דוכנים%2C+ופאנל+פוליטי+בהנחיית+העיתונאי+אביב+לביא%2C+בהשתתפות+נציגי+מפלגות+מכל+הקשת+הפוליטית.&in_loc=מרכז+ענב+לתרבות%2C+אבן+גבירול+71%2C+תל+אביב-יפו&st=20190305T180000
http://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=Cey%2BJZJxk1XpatLQb%2FPn%2FDJ%2BQNEpI9k%2FQi1mqb82k8n74bViaKTerIKb%2F8uK8V256VaeF9qiSrX37qeq9I3sxEsicH7q4wMjQytvM39ueeaKliJy3lZrikeIfGNhcMy2C9s054iNtCUrhH1vxaH1u3bsvzg%2F%2BrYn7d%2FCXVpUlIPdLOXINX0U3rvNkMFMWhM%2BmZOq6QWjwZmd2IYaUgKx6GuQ0QXB7IIlg8ISgL4iKh8vuTeiIW9GzA6Iw6Cu2UciOfPROEiaYJdp0tzNWsLJaJ0jTSGnJEZMW1l4j0qt2geikctJzsGNWLfw%2Bo6uF4exFtWyjAUpqKHhu2UtEIr%2FBBkVgMLRZTuUwSv4q6mNeMrkQKeE2qumz%2B7c3oKQcJVbTybvy%2F9EqYBbScK1NYFCF%2F8UzY5GwnGKzqCxAloY1Q%2BE%3D
waze://?q=אוניברסיטת בן גוריון, אולם כנסים 98
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=עכשיו+הנגב+בוחר!+פאנל+הבחירות+של+הנגב&dates=20190317T190000/20190317T220000&details=אנחנו+רגע+לפני+בחירות+וכל+המועמדים+רוצים+שנבחר+בהם...%3Cbr+%2F%3Eעכשיו+זה+הזמן+לשים+את+הסוגיות+החברתיות+הבוערות+בנגב+על+המפה%2C+ולדרוש+מהח%22כים+לעתיד+התחייבות+לדאוג+לאינטרסים+של+תושבי+הנגב.&location=אוניברסיטת+בן+גוריון%2C+אולם+כנסים+98
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=עכשיו+הנגב+בוחר!+פאנל+הבחירות+של+הנגב&DUR=0300&DESC=אנחנו+רגע+לפני+בחירות+וכל+המועמדים+רוצים+שנבחר+בהם...%3Cbr+%2F%3Eעכשיו+זה+הזמן+לשים+את+הסוגיות+החברתיות+הבוערות+בנגב+על+המפה%2C+ולדרוש+מהח%22כים+לעתיד+התחייבות+לדאוג+לאינטרסים+של+תושבי+הנגב.&in_loc=אוניברסיטת+בן+גוריון%2C+אולם+כנסים+98&st=20190317T190000
http://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=CGqjRWpVrVIpatLQb%2FPn%2FDNG3LjwzYhPgxKxlJ5%2Fns5grOX197vYxjKJ7X6aqeJlsmOGdgvHIyhwODdNNVLX6lrrvsJIA07jjdQYc8aPrxDiAzWUh2XLXAZrJ5qroCtxwC8ULUCNJT8vHbEHEcePPYB4%2FxWEO9ZEYwnzhAjXf6Anfo8Q8sCA%2BxefnE8oYO1qQTxuqHJQNBcFxiC%2FA%2Fqb3c7wAOoqMCFxYotVJIX0%2FB6zadJHUOo0aEXOnDCKeQBOb%2BoEz8rrDMbfEdaPIS8Wa3jCzalfiJ3nWqkwxQX9r6rBCMWcLLP23eA8ukpAQVnadzhEga6vhGE%2FS1a7Bs7MuOs%2BXocD3%2B5KQN0%2F3Tz7q0UP%2BxYicc8SZqlFjc3fFw7Yc%2F5IPbRbfASSaj7Jhzv51YCj1YTaw4eTX4Q%2BjgSBTeouSqsFyy47um0XkSdk36zrZglFCYHDq0EvH%2BusgIpTPSQ1%2FtxXXsoAS2iT3gFhwBZE%3D
waze://?q=בית העיתונאים ע״ש סוקולוב, קפלן 4 תל אביב, תל אביב-יפו
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=פאנל+הבחירות+הארצי+בנושא+תחבורה&dates=20190325T173000/20190325T190000&details=בואו+לשמוע+את+המועמדים+מדברים+על+התכניות+שלהם+בנושא+פקקים%2C+תחבורה+ציבורית%2C+אופניים%2C+תשתיות+תחבורתיות+ועוד.&location=בית+העיתונאים+ע״ש+סוקולוב%2C+קפלן+4+תל+אביב%2C+תל+אביב-יפו
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=פאנל+הבחירות+הארצי+בנושא+תחבורה&DUR=0130&DESC=בואו+לשמוע+את+המועמדים+מדברים+על+התכניות+שלהם+בנושא+פקקים%2C+תחבורה+ציבורית%2C+אופניים%2C+תשתיות+תחבורתיות+ועוד.&in_loc=בית+העיתונאים+ע״ש+סוקולוב%2C+קפלן+4+תל+אביב%2C+תל+אביב-יפו&st=20190325T173000
http://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=C8umTcFex8%2Baa69bAYOG63JC6Og1C82sCgPwtY80%2Blwd2yfJnUZjgpmq9gzsuBKvvxkSpdYsMXIltI39gULI8sMVaigQjX31TKoVpCh%2BVfZ68hVU6x15SmJGYzkvB9hOGxLL6qyIPk6%2BSx3t7tt0SeljaUIYRMMDQOEFMwpiodAFlbHqTXYGOdWPg5%2FRkjZSEn63H8WUZ%2BDrV1RdjOcvset6KHkTLF4AIGYGRDdl%2FRRDkwhARAu8CVDYdbg60w1KhGdlaXNF0ZL7nj2qs5oPyGt%2B9XC%2FMvdeILnipGbjgIfQhw38BcNQlQHezKqx%2BJXgfEE2nVIqE3VaAJ13M%2F4IixBX2a512YavTjubxaOLCWgEKb7GkTK7pz8rajDU5gO4Nq8poRGSi27oP0XZOY5Fs9A%3D%3D
waze://?q=העי העתיקה באר שבע
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=כנס+איגוד+המתכננים+השנתי+-+החיים+מחוץ+לתל+אביב&dates=20190307T090000/20190308T160000&details=%0A++%3Cdiv%3Eהכנס+השנתי+של+איגוד+המתכננים+מתקיים+השנה+בעיר+העתיקה+של+באר+שבע.+מדובר+באירוע+המרכזי+של+קהילת+העוסקים+בתחום+התכנון+בישראל.+כותרת+הכנס%2C+%22החיים+מחוץ+לתל-אביב%22%2C+משקפת+את+העניין+שיש+לקהילת+המתכננים+במאפיינים+של+עירוניות%2C+סביבה%2C+חברה+מדיניות+ואורח-חיים+בני+קיימא+בפריפריה+הגאוגרפית+והחברתית.%3C%2Fdiv%3E%0A++%3Cem+style%3D%22font-weight%3A+normal%3B%22%3E%0A++%3C%2Fem%3E%0A&location=העי+העתיקה+באר+שבע
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=כנס+איגוד+המתכננים+השנתי+-+החיים+מחוץ+לתל+אביב&DUR=0700&DESC=%0A++%3Cdiv%3Eהכנס+השנתי+של+איגוד+המתכננים+מתקיים+השנה+בעיר+העתיקה+של+באר+שבע.+מדובר+באירוע+המרכזי+של+קהילת+העוסקים+בתחום+התכנון+בישראל.+כותרת+הכנס%2C+%22החיים+מחוץ+לתל-אביב%22%2C+משקפת+את+העניין+שיש+לקהילת+המתכננים+במאפיינים+של+עירוניות%2C+סביבה%2C+חברה+מדיניות+ואורח-חיים+בני+קיימא+בפריפריה+הגאוגרפית+והחברתית.%3C%2Fdiv%3E%0A++%3Cem+style%3D%22font-weight%3A+normal%3B%22%3E%0A++%3C%2Fem%3E%0A&in_loc=העי+העתיקה+באר+שבע&st=20190307T090000
http://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=Cl9dvekXG3r20ks1S3Lh2t36Wc35VC4b240n0MeyDF1apwjUoLZcPBNt%2BgP6GkMY%2BrwdPMNJDWsB7xaz6PGtcVEz07WffNruJcxeZDD41z9vwXPSOWY2NXYfwCtzY7cvaoINb9Xgwut2FoJ9Q3Svr0zTIupmceDzfaz9LCFQVmJcjvdYc96KDOKZnb%2BGEa5qqOl%2FZRzUSDVeaf7of3r6YJBwgm1XsSbs3ebnh1j2WoIKVoCTOAlpbzna%2F20JCDX8DMA%2BmlIQlSMHy6U7%2Biut08KB%2FCVcjUXyiyfmkfduWGnxgFyn9yGQ1gyAD9lNHgQQtDjMKH97zTvaHJYgzKre%2FBDF3fUb45JMrqNtvFxHmQ9teLelWKlcAWi0yVPUrP2fD3GVq5ajWqPFuifCcuCzu3RRkDOuEMI0iEzYElqmIiM771VCvbJlP1pyAUyYkok%2FidGN%2FxXNvD3V35my0gUXHxXjoMb%2BLvoI0zs%2B93OEL8tUxcuImAsA3ZsixSi8VrVXPg8NILbNPNJv%2BySot4%2Br4tuhJJRyDM%2B4PYFE4coW6MJHivFfkXHVIci4h4397ykOTjaoE81rsUqCQuewcAe2cCWOLSnUT%2BltHWx5H2JOvuH0%3D
waze://?q=בר דרמה, נחלמת בנימין 52, תל אביב
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=ערב+על+הבר+-+מצילים+את+הים+-+מקימים+שמורות+טבע+ימיות&dates=20190310T190000/20190310T213000&details=%0A++%3Cdiv%3Eמהן+שמורות+טבע+ימיות+ולמה+יש+כל+כך+מעט+מהן+בישראל%3F+מהי+חשיבות+הים+כמערכת+אקולוגית%3F+מהן+ההשלכות+להרס+הסביבה+הימית%3F+ומה+אפשר+לעשות%3F%3Cbr+%2F%3Eמוזמנות+ומוזמנים+מאוד+להגיע%2C+לשתות+בירה%2C+לשמוע+ולהבין+איך+שמורות+טבע+ימיות+יכולות+להציל+את+הים+שלנו+ולסייע+במניעת+משבר+האקלים.%3C%2Fdiv%3E%0A++%3Cem+style%3D%22font-weight%3A+normal%3B%22%3E%0A++%3C%2Fem%3E%0A&location=בר+דרמה%2C+נחלמת+בנימין+52%2C+תל+אביב
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=ערב+על+הבר+-+מצילים+את+הים+-+מקימים+שמורות+טבע+ימיות&DUR=0230&DESC=%0A++%3Cdiv%3Eמהן+שמורות+טבע+ימיות+ולמה+יש+כל+כך+מעט+מהן+בישראל%3F+מהי+חשיבות+הים+כמערכת+אקולוגית%3F+מהן+ההשלכות+להרס+הסביבה+הימית%3F+ומה+אפשר+לעשות%3F%3Cbr+%2F%3Eמוזמנות+ומוזמנים+מאוד+להגיע%2C+לשתות+בירה%2C+לשמוע+ולהבין+איך+שמורות+טבע+ימיות+יכולות+להציל+את+הים+שלנו+ולסייע+במניעת+משבר+האקלים.%3C%2Fdiv%3E%0A++%3Cem+style%3D%22font-weight%3A+normal%3B%22%3E%0A++%3C%2Fem%3E%0A&in_loc=בר+דרמה%2C+נחלמת+בנימין+52%2C+תל+אביב&st=20190310T190000
http://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=ClcawpSqyQ%2Ft9QdBVabmsE1xsqoyYQVmJ8IfWnRDIemgxsVS4p4HsztYAo74gjB9AEsUUcDDCZQl7%2FdIM0eFkllG2IEPy85VYx991gffg2B%2Bqv%2By3GtGcxg6TOEZ7HMZVrCmdo6Hk9EjLhvMQy02rxXb%2BNHCTEagxksqZMCyuSB1oehkSPvKXJu6oTmm%2BU%2BinOMtdq7hhKW%2FuKhGcVW0f%2Bgkd75KI55BmmcppDHXdAnrPgqm3LcehRRsXvDACyfbyGs1xczs9nFigNynrEhmT%2Bb0VNEOFzITFMuYoICbm43ZJI0oo4gQpPqm32GDVJeXn2cCucLDOIaUVbY7kCcvoMYUgz7ThXjfExDPdGnevtPUh7Y3ujDRhK%2FsYDEctWTRXzrHiVCXoFc5r50cTtMrasiWerFoLZdctZe8DusJgT35hnKvo3RtMlXoZaxrZed8sQvZ9RTsM9mlaCDAcpSkXNyG8WEETtDqlqIHcP46Dmi8UYz3XUbBTn6myHDfvjoZ%2BNbQBKiieAuACz2fCr8Qe9WJvdXLINJtNpJhQ5jnsW0ZZKDJlevFi8pLcFeFX694qsyGf95crpcjl7GfGxfgrkIXIkzW4Xe%2BTmui9o7u0rKbcPqS1zZ729A%3D%3D
waze://?q=מכון גטה, תל אביב
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=חיים+בסרט+ירוק+-+The+Fourth+Revolution&dates=20190317T183000/20190317T203000&details=%0A++%3Cspan+style%3D%22font-weight%3A+normal%3B%22%3E%0A++++%3Cspan+style%3D%22font-weight%3A+normal%3B%22%3Eארגון+חיים+וסביבה%2C+אקולנוע+ו-Greenpeace+בשיתוף+עם+מכון+גתה+מזמינים+אתכם+%3C%2Fspan%3Eלהקרנת+הסרט%3C%2Fspan%3E%0A++%3Cstrong%3E+The+Fourth+Revolution%3C%2Fstrong%3E.+לפני+הסרט+יציג+ד%22ר+יונתן+אייקנבאום+את+ארגון+Greenpeace+ואת+פעילותו+בארץ.&location=מכון+גטה%2C+תל+אביב
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=חיים+בסרט+ירוק+-+The+Fourth+Revolution&DUR=0200&DESC=%0A++%3Cspan+style%3D%22font-weight%3A+normal%3B%22%3E%0A++++%3Cspan+style%3D%22font-weight%3A+normal%3B%22%3Eארגון+חיים+וסביבה%2C+אקולנוע+ו-Greenpeace+בשיתוף+עם+מכון+גתה+מזמינים+אתכם+%3C%2Fspan%3Eלהקרנת+הסרט%3C%2Fspan%3E%0A++%3Cstrong%3E+The+Fourth+Revolution%3C%2Fstrong%3E.+לפני+הסרט+יציג+ד%22ר+יונתן+אייקנבאום+את+ארגון+Greenpeace+ואת+פעילותו+בארץ.&in_loc=מכון+גטה%2C+תל+אביב&st=20190317T183000
http://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=CK9JN%2FqmPjPcyFVm8dBPWQf8RP6fGwbddSAC3JrJkYyCAMs4NTHbNdScwSZohxVEO%2BkpFIisL1Eu7f1qBjAMCbOxmJiwZXIoMDTMm7gakz%2B6kKs1jqOu0x7kV22wEg846dQ17FCim0OeUS%2FsdWSRouOmyenNpGqxg4OzQUObEqP3KPtPCgIseJcnBx7TZHuF2q9VrZPLa8WOiuZd5xVIYqUQh2yYdBx1SxeZfnevmhEKaArJat5DApafLSdpY6azK1N91R3Cn0ixtg%2FmvMKheanLUY2R26WgnbC2g8fT3qRBDSufSpOsamNZ5r8SjmJXEMKNhtXKBDXxb2eLF0EVD6kf0wXRcuHQpQqMkjieUu6YNw7RZMbBzA2K4UtvxTcqx1znbpzo3hyUe2RMm4VLDGLx0CQAMrEaF8UPJ8DYny1TMcPnNlA3RvHreNbRkTnxnyVH%2BkqFjo45AAkODWlO7EvjoqWP64NmBnkwuzCbyJnifdujB6S6zd8wuByidiwW9N59Y3E5ZsM5sahrbLxjxiA%3D%3D


לפרטים נוספים

שביתת אקלים  תלמידים למען אקלים!
ב15.3 תלמידים ותלמידות יוצאים ויוצאות לרחובות במחאה על מדיניות ממשלת ישראל

ובדרישה לשים את משבר האקלים, והעתיד שלנו, בראש סדר העדיפויות שלהם!
הצטרפו למחאה!

להצטרפות לקבוצת הווטסאפ
לחצו כאן

הסביבה חשובה לכם? בואו להשפיע (ברשת) על
בחירות 2019

הבחירות לכנסת קרבות וכמו תמיד הנושאים הסביבתיים נדחקים הרחק
לאחור. ארגוני הסביבה התארגנו לקואליציה על מנת להציף את הנושאים

הסביבתיים בקרב המפלגות והמועמדים בבחירות הקרובות. מוזמנים להצטרף
לקבוצת ווטסאפ חדשה שנועדה להרחיב את מעגלי השיח הסביבתי במערכת

הפוליטית ולוודא שקולנו יישמע באופן חד וברור.

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

חיה פוליטית
מיקום: מרכז ענב לתרבות, אבן גבירול 71, תל אביביפו

22:00 18:00  סיום: 05/03/2019 התחלה: 05/03/2019

כנס הבחירות הגדול של ארגוני בעלי החיים!
הרצאות, דוכנים, ופאנל פוליטי בהנחיית העיתונאי אביב לביא, בהשתתפות נציגי

מפלגות מכל הקשת הפוליטית.

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

עכשיו הנגב בוחר! פאנל הבחירות של הנגב
מיקום: אוניברסיטת בן גוריון, אולם כנסים 98

22:00 19:00  סיום: 17/03/2019 התחלה: 17/03/2019

אנחנו רגע לפני בחירות וכל המועמדים רוצים שנבחר בהם...
עכשיו זה הזמן לשים את הסוגיות החברתיות הבוערות בנגב על המפה, ולדרוש

מהח"כים לעתיד התחייבות לדאוג לאינטרסים של תושבי הנגב.

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

פאנל הבחירות הארצי בנושא תחבורה
מיקום: בית העיתונאים ע״ש סוקולוב, קפלן 4 תל אביב, תל אביביפו

19:00 17:30  סיום: 25/03/2019 התחלה: 25/03/2019

בואו לשמוע את המועמדים מדברים על התכניות שלהם בנושא פקקים, תחבורה
ציבורית, אופניים, תשתיות תחבורתיות ועוד.

לקריאה

מחקר חדש קובע: מי האוקיינוסים מתחממים בקצב
מהיר בהרבה ממה ששוער  איך זה ישפיע עלינו?

היכנסו לבלוג של גרינפיס "מעלה וחצי" בנושא שינוי האקלים וקראו את הפוסט של ד"ר
יונתן אייקנבאום על המחקר החדש והחשוב שפורסם בכתב העת סייאנס

לקריאה

האם ישראל תוכל להאכיל את עצמה לאור תופעת
שינויי האקלים?

בשנים האחרונות אנו עדים לתופעה מתרחבת של כרסום משמעותי בהיקף השטחים
החקלאיים, בעיקר במרכז המדינה, לטובת בניית בתי מגורים ותשתיות. מחשבות על

חקלאות ישראלית בצל שינוי האקלים העולמי.

קול קורא לנציגים רשמיים של הארגונים לתהליך
חזון ומפת דרכים 2050 למשק יעיל, בריא מקיים

וללא פליטת פחמן
מה דרוש ונדרש מהנציגים במהלך התהליך:

* עניין בהשתתפות בתהליך רב מגזרי שישפיע על מדיניות אקלים בישראל
* ניסיון והיכרות מעמיקה מוקדמת באחד מנושאי הליבה של קבוצות העבודה:

אנרגיה, תחבורה, עירוניות ובינוי, תעשייה ושירותים
* מחוייבות להשתתף באופן פעיל ורציף במפגשי קבוצות העבודה בין פעם לפעמיים

בחודש, וכן לתקשורת בין המפגשים
* מחוייבות להשתתף בכנסים וימי שיא לאורך השנה שייקבעו לתהליך (6 במרץ

פתיחה; 1718 ביוני כנס דו יומי, ספטמבר כנס קיסריה, נובמבר ועידת האקלים)

יש לשלוח פסקה קצרה של קורות חיים + שיוך ארגוני למייל
davidd@heschel.org.il

ניתן להגיש מועמדות עד יום חמישי ה 7 במרץ.

קרא/י עוד

יוזמת האנרגיה הטובה
יוזמת האנרגיה הטובה (ע"ר) היא מיזם חברתי לשינוי אקלים הפועל משנת 2006.
היוזמה מפתחת פרויקטים ייחודיים וחדשניים ליישום טכנולוגיות וביצועים סביבתיים
תוך השגת רווח חברתי. הפרויקטים משלבים אקולוגיה מעשית לצד חינוך והסברה,

והם צומחים ומתנהלים במוסדות חינוך, קהילות עירוניות וכפריות מהפריפריה
הגיאוגרפית והחברתית בישראל, בארגונים ללא כוונת רווח, במפעלים ובעסקים.

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

קראו עוד

Food Waste Day  יום צמצום בזבוז המזון
יום להעלאת את המודעות לסוגיית בזבוז המזון ולעודד עשייה שתביא לצמצום בזבוז
המזון לכל אורך שרשרת האספקה: מהשדה, דרך מפעלי הייצור, ההובלה, רשתות

המזון, נקודות ההפצה וההסעדה ואצלנו בבית!

פרטים נוספיםהוסף ליומן:

כנס איגוד המתכננים השנתי  החיים מחוץ לתל אביב
מיקום: העי העתיקה באר שבע

16:00 09:00  סיום: 08/03/2019 התחלה: 07/03/2019

הכנס השנתי של איגוד המתכננים מתקיים השנה בעיר העתיקה של באר שבע.
מדובר באירוע המרכזי של קהילת העוסקים בתחום התכנון בישראל. כותרת הכנס,

"החיים מחוץ לתלאביב", משקפת את העניין שיש לקהילת המתכננים במאפיינים של
עירוניות, סביבה, חברה מדיניות ואורחחיים בני קיימא בפריפריה הגאוגרפית

והחברתית.

פרטים נוספיםהוסף ליומן:

ערב על הבר  מצילים את הים  מקימים שמורות טבע
ימיות

מיקום: בר דרמה, נחלמת בנימין 52, תל אביב
21:30 19:00  סיום: 10/03/2019 התחלה: 10/03/2019

מהן שמורות טבע ימיות ולמה יש כל כך מעט מהן בישראל? מהי חשיבות הים
כמערכת אקולוגית? מהן ההשלכות להרס הסביבה הימית? ומה אפשר לעשות?

מוזמנות ומוזמנים מאוד להגיע, לשתות בירה, לשמוע ולהבין איך שמורות טבע ימיות
יכולות להציל את הים שלנו ולסייע במניעת משבר האקלים.

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

The Fourth Revolution  חיים בסרט ירוק
מיקום: מכון גטה, תל אביב

20:30 18:30  סיום: 17/03/2019 התחלה: 17/03/2019

ארגון חיים וסביבה, אקולנוע וGreenpeace בשיתוף עם מכון גתה מזמינים אתכם
The Fourth Revolution. לפני הסרט יציג ד"ר יונתן אייקנבאום להקרנת הסרט

את ארגון Greenpeace ואת פעילותו בארץ.

רשימה ירוקה מאוד  משבר האקלים, בחירות ומה שביניהם...

ניוזלטר  מרץ 2019

If you really think the economy is more important than the environment, try holding your
breath whilst counting your money. — Dr. Guy McPherson

חודש מרובה אירועים ופעילות משותפת של ארגוני הסביבה לקראתנו כשהשיא שלו הוא במצעד האקלים. אבל ממש מעבר
לפינה בחירות 2019 והשטח רועש וגועש סביב הנושאים הסביבתיים במטרה לשמור על הייצוג של הקול הסביבתי בכנסת.

מזמינים אתכם ואתכן להתעדכן בפעילויות הקרובות, להיות מעורבים ופעילים ולעזור לתנועה הסביבתית להראות את
נוכחתה וחשיבותה בישראל. 

קריאה מהנה 
צוות חיים וסביבה

ביום שישי ה 29.3.2019 יתקיים מצעד האקלים, האירוע הסביבתי הגדול ביותר בישראל, המתקיים אחת לשנה.
המצעד יתקיים בשיתוף של ארגוני סביבה וחברה רבים ויהיה אירוע השיא של חודש הקיימות בעיריית תל אביב.

לקראת המצעד נפתח ערוץ וואטספ מיוחד לתנועה האזרחית לעצירת משבר האקלים ומצעד האקלים.
להצטרפות לקבוצה לחצו כאן  

באירוע הפייסבוק ניתן למצוא את כל הדרכים להיות מעורבים/ות במצעד האקלים

לאירוע בפייסבוק

בחירות בפתח...

להרשמה לפאנל הבחירות הסביבתי הגדול!!

פאנלים נוספים לקראת הבחירות

חומר למחשבה

קולות קוראים

לקולות קוראים נוספים

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

לאינדקס הארגונים המלא

אירועים קרובים נוספים  טעימה קטנה

ללוח האירועים הסביבתי המלא

מטרת הידיעון היא לשתף מהנעשה בארץ ובעולם, לעורר השראה ולספר את הסיפור שלנו כתנועה סביבתית. בשביל
זה, אנחנו מזמינים אותך להצטרף לצוות הכותבים/ות, לשלוח לנו מידע על אירועים, פעילויות, יוזמות מעניינות,

ציטוטים, סרטונים ועוד. מה שלא יפורסם פה בוודאי יעלה בעמוד הפייסבוק שלנו (ובעתיד גם באתר המתחדש). 

       

הרשמה לקבלת ניוזלטר "חיים וסביבה"

להתראות בחודש הבא...

https://www.drove.com/campaign/5c75684258f94b0001099df3
https://www.drove.com/campaign/5c75684258f94b0001099df3
https://lp.vp4.me/jn9x
https://lp.vp4.me/jn9x
https://members.viplus.com//lk0dhhnq4n4zxr45zk4rjgn6gm9d5q8gni36p6bm4pddgbdnkbtd4wd.ashx
https://members.viplus.com//lk0dhhnq4n4zxr45zk4rjgn6gm9d5q8gni36p6bm4pddgbdnkbtd4wd.ashx
https://members.viplus.com//lk0dhhnq4n4zxr45zk4rjgn6gm9d5q8gni36p6bm4pddgbdnkbtd4wd.ashx
https://maps.google.com/maps?q=מרכז+ענב+לתרבות%2C+אבן+גבירול+71%2C+תל+אביב-יפו&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://maps.google.com/maps?q=מרכז+ענב+לתרבות%2C+אבן+גבירול+71%2C+תל+אביב-יפו&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://www.facebook.com/events/753103661728556/
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=חיה+פוליטית&dates=20190305T180000/20190305T220000&details=כנס+הבחירות+הגדול+של+ארגוני+בעלי+החיים!%3Cbr+%2F%3Eהרצאות%2C+דוכנים%2C+ופאנל+פוליטי+בהנחיית+העיתונאי+אביב+לביא%2C+בהשתתפות+נציגי+מפלגות+מכל+הקשת+הפוליטית.&location=מרכז+ענב+לתרבות%2C+אבן+גבירול+71%2C+תל+אביב-יפו
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=חיה+פוליטית&DUR=0400&DESC=כנס+הבחירות+הגדול+של+ארגוני+בעלי+החיים!%3Cbr+%2F%3Eהרצאות%2C+דוכנים%2C+ופאנל+פוליטי+בהנחיית+העיתונאי+אביב+לביא%2C+בהשתתפות+נציגי+מפלגות+מכל+הקשת+הפוליטית.&in_loc=מרכז+ענב+לתרבות%2C+אבן+גבירול+71%2C+תל+אביב-יפו&st=20190305T180000
http://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=Cey%2BJZJxk1XpatLQb%2FPn%2FDJ%2BQNEpI9k%2FQi1mqb82k8n74bViaKTerIKb%2F8uK8V256VaeF9qiSrX37qeq9I3sxEsicH7q4wMjQytvM39ueeaKliJy3lZrikeIfGNhcMy2C9s054iNtCUrhH1vxaH1u3bsvzg%2F%2BrYn7d%2FCXVpUlIPdLOXINX0U3rvNkMFMWhM%2BmZOq6QWjwZmd2IYaUgKx6GuQ0QXB7IIlg8ISgL4iKh8vuTeiIW9GzA6Iw6Cu2UciOfPROEiaYJdp0tzNWsLJaJ0jTSGnJEZMW1l4j0qt2geikctJzsGNWLfw%2Bo6uF4exFtWyjAUpqKHhu2UtEIr%2FBBkVgMLRZTuUwSv4q6mNeMrkQKeE2qumz%2B7c3oKQcJVbTybvy%2F9EqYBbScK1NYFCF%2F8UzY5GwnGKzqCxAloY1Q%2BE%3D
https://www.facebook.com/events/753103661728556/
https://maps.google.com/maps?q=אוניברסיטת+בן+גוריון%2C+אולם+כנסים+98&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://www.facebook.com/events/2321732734729654/?notif_t=plan_user_invited&notif_id=1551344013196757


לפרטים נוספים

שביתת אקלים  תלמידים למען אקלים!
ב15.3 תלמידים ותלמידות יוצאים ויוצאות לרחובות במחאה על מדיניות ממשלת ישראל

ובדרישה לשים את משבר האקלים, והעתיד שלנו, בראש סדר העדיפויות שלהם!
הצטרפו למחאה!

להצטרפות לקבוצת הווטסאפ
לחצו כאן

הסביבה חשובה לכם? בואו להשפיע (ברשת) על
בחירות 2019

הבחירות לכנסת קרבות וכמו תמיד הנושאים הסביבתיים נדחקים הרחק
לאחור. ארגוני הסביבה התארגנו לקואליציה על מנת להציף את הנושאים

הסביבתיים בקרב המפלגות והמועמדים בבחירות הקרובות. מוזמנים להצטרף
לקבוצת ווטסאפ חדשה שנועדה להרחיב את מעגלי השיח הסביבתי במערכת

הפוליטית ולוודא שקולנו יישמע באופן חד וברור.

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

חיה פוליטית
מיקום: מרכז ענב לתרבות, אבן גבירול 71, תל אביביפו

22:00 18:00  סיום: 05/03/2019 התחלה: 05/03/2019

כנס הבחירות הגדול של ארגוני בעלי החיים!
הרצאות, דוכנים, ופאנל פוליטי בהנחיית העיתונאי אביב לביא, בהשתתפות נציגי

מפלגות מכל הקשת הפוליטית.

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

עכשיו הנגב בוחר! פאנל הבחירות של הנגב
מיקום: אוניברסיטת בן גוריון, אולם כנסים 98

22:00 19:00  סיום: 17/03/2019 התחלה: 17/03/2019

אנחנו רגע לפני בחירות וכל המועמדים רוצים שנבחר בהם...
עכשיו זה הזמן לשים את הסוגיות החברתיות הבוערות בנגב על המפה, ולדרוש

מהח"כים לעתיד התחייבות לדאוג לאינטרסים של תושבי הנגב.

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

פאנל הבחירות הארצי בנושא תחבורה
מיקום: בית העיתונאים ע״ש סוקולוב, קפלן 4 תל אביב, תל אביביפו

19:00 17:30  סיום: 25/03/2019 התחלה: 25/03/2019

בואו לשמוע את המועמדים מדברים על התכניות שלהם בנושא פקקים, תחבורה
ציבורית, אופניים, תשתיות תחבורתיות ועוד.

לקריאה

מחקר חדש קובע: מי האוקיינוסים מתחממים בקצב
מהיר בהרבה ממה ששוער  איך זה ישפיע עלינו?

היכנסו לבלוג של גרינפיס "מעלה וחצי" בנושא שינוי האקלים וקראו את הפוסט של ד"ר
יונתן אייקנבאום על המחקר החדש והחשוב שפורסם בכתב העת סייאנס

לקריאה

האם ישראל תוכל להאכיל את עצמה לאור תופעת
שינויי האקלים?

בשנים האחרונות אנו עדים לתופעה מתרחבת של כרסום משמעותי בהיקף השטחים
החקלאיים, בעיקר במרכז המדינה, לטובת בניית בתי מגורים ותשתיות. מחשבות על

חקלאות ישראלית בצל שינוי האקלים העולמי.

קול קורא לנציגים רשמיים של הארגונים לתהליך
חזון ומפת דרכים 2050 למשק יעיל, בריא מקיים

וללא פליטת פחמן
מה דרוש ונדרש מהנציגים במהלך התהליך:

* עניין בהשתתפות בתהליך רב מגזרי שישפיע על מדיניות אקלים בישראל
* ניסיון והיכרות מעמיקה מוקדמת באחד מנושאי הליבה של קבוצות העבודה:

אנרגיה, תחבורה, עירוניות ובינוי, תעשייה ושירותים
* מחוייבות להשתתף באופן פעיל ורציף במפגשי קבוצות העבודה בין פעם לפעמיים

בחודש, וכן לתקשורת בין המפגשים
* מחוייבות להשתתף בכנסים וימי שיא לאורך השנה שייקבעו לתהליך (6 במרץ

פתיחה; 1718 ביוני כנס דו יומי, ספטמבר כנס קיסריה, נובמבר ועידת האקלים)

יש לשלוח פסקה קצרה של קורות חיים + שיוך ארגוני למייל
davidd@heschel.org.il

ניתן להגיש מועמדות עד יום חמישי ה 7 במרץ.

קרא/י עוד

יוזמת האנרגיה הטובה
יוזמת האנרגיה הטובה (ע"ר) היא מיזם חברתי לשינוי אקלים הפועל משנת 2006.
היוזמה מפתחת פרויקטים ייחודיים וחדשניים ליישום טכנולוגיות וביצועים סביבתיים
תוך השגת רווח חברתי. הפרויקטים משלבים אקולוגיה מעשית לצד חינוך והסברה,

והם צומחים ומתנהלים במוסדות חינוך, קהילות עירוניות וכפריות מהפריפריה
הגיאוגרפית והחברתית בישראל, בארגונים ללא כוונת רווח, במפעלים ובעסקים.

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

קראו עוד

Food Waste Day  יום צמצום בזבוז המזון
יום להעלאת את המודעות לסוגיית בזבוז המזון ולעודד עשייה שתביא לצמצום בזבוז
המזון לכל אורך שרשרת האספקה: מהשדה, דרך מפעלי הייצור, ההובלה, רשתות

המזון, נקודות ההפצה וההסעדה ואצלנו בבית!

פרטים נוספיםהוסף ליומן:

כנס איגוד המתכננים השנתי  החיים מחוץ לתל אביב
מיקום: העי העתיקה באר שבע

16:00 09:00  סיום: 08/03/2019 התחלה: 07/03/2019

הכנס השנתי של איגוד המתכננים מתקיים השנה בעיר העתיקה של באר שבע.
מדובר באירוע המרכזי של קהילת העוסקים בתחום התכנון בישראל. כותרת הכנס,

"החיים מחוץ לתלאביב", משקפת את העניין שיש לקהילת המתכננים במאפיינים של
עירוניות, סביבה, חברה מדיניות ואורחחיים בני קיימא בפריפריה הגאוגרפית

והחברתית.

פרטים נוספיםהוסף ליומן:

ערב על הבר  מצילים את הים  מקימים שמורות טבע
ימיות

מיקום: בר דרמה, נחלמת בנימין 52, תל אביב
21:30 19:00  סיום: 10/03/2019 התחלה: 10/03/2019

מהן שמורות טבע ימיות ולמה יש כל כך מעט מהן בישראל? מהי חשיבות הים
כמערכת אקולוגית? מהן ההשלכות להרס הסביבה הימית? ומה אפשר לעשות?

מוזמנות ומוזמנים מאוד להגיע, לשתות בירה, לשמוע ולהבין איך שמורות טבע ימיות
יכולות להציל את הים שלנו ולסייע במניעת משבר האקלים.

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

The Fourth Revolution  חיים בסרט ירוק
מיקום: מכון גטה, תל אביב

20:30 18:30  סיום: 17/03/2019 התחלה: 17/03/2019

ארגון חיים וסביבה, אקולנוע וGreenpeace בשיתוף עם מכון גתה מזמינים אתכם
The Fourth Revolution. לפני הסרט יציג ד"ר יונתן אייקנבאום להקרנת הסרט

את ארגון Greenpeace ואת פעילותו בארץ.

רשימה ירוקה מאוד  משבר האקלים, בחירות ומה שביניהם...

ניוזלטר  מרץ 2019

If you really think the economy is more important than the environment, try holding your
breath whilst counting your money. — Dr. Guy McPherson

חודש מרובה אירועים ופעילות משותפת של ארגוני הסביבה לקראתנו כשהשיא שלו הוא במצעד האקלים. אבל ממש מעבר
לפינה בחירות 2019 והשטח רועש וגועש סביב הנושאים הסביבתיים במטרה לשמור על הייצוג של הקול הסביבתי בכנסת.

מזמינים אתכם ואתכן להתעדכן בפעילויות הקרובות, להיות מעורבים ופעילים ולעזור לתנועה הסביבתית להראות את
נוכחתה וחשיבותה בישראל. 

קריאה מהנה 
צוות חיים וסביבה

ביום שישי ה 29.3.2019 יתקיים מצעד האקלים, האירוע הסביבתי הגדול ביותר בישראל, המתקיים אחת לשנה.
המצעד יתקיים בשיתוף של ארגוני סביבה וחברה רבים ויהיה אירוע השיא של חודש הקיימות בעיריית תל אביב.

לקראת המצעד נפתח ערוץ וואטספ מיוחד לתנועה האזרחית לעצירת משבר האקלים ומצעד האקלים.
להצטרפות לקבוצה לחצו כאן  

באירוע הפייסבוק ניתן למצוא את כל הדרכים להיות מעורבים/ות במצעד האקלים

לאירוע בפייסבוק

בחירות בפתח...

להרשמה לפאנל הבחירות הסביבתי הגדול!!

פאנלים נוספים לקראת הבחירות

חומר למחשבה

קולות קוראים

לקולות קוראים נוספים

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

לאינדקס הארגונים המלא

אירועים קרובים נוספים  טעימה קטנה

ללוח האירועים הסביבתי המלא

מטרת הידיעון היא לשתף מהנעשה בארץ ובעולם, לעורר השראה ולספר את הסיפור שלנו כתנועה סביבתית. בשביל
זה, אנחנו מזמינים אותך להצטרף לצוות הכותבים/ות, לשלוח לנו מידע על אירועים, פעילויות, יוזמות מעניינות,

ציטוטים, סרטונים ועוד. מה שלא יפורסם פה בוודאי יעלה בעמוד הפייסבוק שלנו (ובעתיד גם באתר המתחדש). 

       

הרשמה לקבלת ניוזלטר "חיים וסביבה"

להתראות בחודש הבא...

https://maps.google.com/maps?q=אוניברסיטת+בן+גוריון%2C+אולם+כנסים+98&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://maps.google.com/maps?q=אוניברסיטת+בן+גוריון%2C+אולם+כנסים+98&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=עכשיו+הנגב+בוחר!+פאנל+הבחירות+של+הנגב&dates=20190317T190000/20190317T220000&details=אנחנו+רגע+לפני+בחירות+וכל+המועמדים+רוצים+שנבחר+בהם...%3Cbr+%2F%3Eעכשיו+זה+הזמן+לשים+את+הסוגיות+החברתיות+הבוערות+בנגב+על+המפה%2C+ולדרוש+מהח%22כים+לעתיד+התחייבות+לדאוג+לאינטרסים+של+תושבי+הנגב.&location=אוניברסיטת+בן+גוריון%2C+אולם+כנסים+98
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=עכשיו+הנגב+בוחר!+פאנל+הבחירות+של+הנגב&DUR=0300&DESC=אנחנו+רגע+לפני+בחירות+וכל+המועמדים+רוצים+שנבחר+בהם...%3Cbr+%2F%3Eעכשיו+זה+הזמן+לשים+את+הסוגיות+החברתיות+הבוערות+בנגב+על+המפה%2C+ולדרוש+מהח%22כים+לעתיד+התחייבות+לדאוג+לאינטרסים+של+תושבי+הנגב.&in_loc=אוניברסיטת+בן+גוריון%2C+אולם+כנסים+98&st=20190317T190000
http://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=CGqjRWpVrVIpatLQb%2FPn%2FDNG3LjwzYhPgxKxlJ5%2Fns5grOX197vYxjKJ7X6aqeJlsmOGdgvHIyhwODdNNVLX6lrrvsJIA07jjdQYc8aPrxDiAzWUh2XLXAZrJ5qroCtxwC8ULUCNJT8vHbEHEcePPYB4%2FxWEO9ZEYwnzhAjXf6Anfo8Q8sCA%2BxefnE8oYO1qQTxuqHJQNBcFxiC%2FA%2Fqb3c7wAOoqMCFxYotVJIX0%2FB6zadJHUOo0aEXOnDCKeQBOb%2BoEz8rrDMbfEdaPIS8Wa3jCzalfiJ3nWqkwxQX9r6rBCMWcLLP23eA8ukpAQVnadzhEga6vhGE%2FS1a7Bs7MuOs%2BXocD3%2B5KQN0%2F3Tz7q0UP%2BxYicc8SZqlFjc3fFw7Yc%2F5IPbRbfASSaj7Jhzv51YCj1YTaw4eTX4Q%2BjgSBTeouSqsFyy47um0XkSdk36zrZglFCYHDq0EvH%2BusgIpTPSQ1%2FtxXXsoAS2iT3gFhwBZE%3D
https://www.facebook.com/events/2321732734729654/?notif_t=plan_user_invited&notif_id=1551344013196757
https://maps.google.com/maps?q=בית+העיתונאים+ע״ש+סוקולוב%2C+קפלן+4+תל+אביב%2C+תל+אביב-יפו&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://maps.google.com/maps?q=בית+העיתונאים+ע״ש+סוקולוב%2C+קפלן+4+תל+אביב%2C+תל+אביב-יפו&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://www.facebook.com/events/966204416920224/
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=פאנל+הבחירות+הארצי+בנושא+תחבורה&dates=20190325T173000/20190325T190000&details=בואו+לשמוע+את+המועמדים+מדברים+על+התכניות+שלהם+בנושא+פקקים%2C+תחבורה+ציבורית%2C+אופניים%2C+תשתיות+תחבורתיות+ועוד.&location=בית+העיתונאים+ע״ש+סוקולוב%2C+קפלן+4+תל+אביב%2C+תל+אביב-יפו
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=פאנל+הבחירות+הארצי+בנושא+תחבורה&DUR=0130&DESC=בואו+לשמוע+את+המועמדים+מדברים+על+התכניות+שלהם+בנושא+פקקים%2C+תחבורה+ציבורית%2C+אופניים%2C+תשתיות+תחבורתיות+ועוד.&in_loc=בית+העיתונאים+ע״ש+סוקולוב%2C+קפלן+4+תל+אביב%2C+תל+אביב-יפו&st=20190325T173000
http://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=C8umTcFex8%2Baa69bAYOG63JC6Og1C82sCgPwtY80%2Blwd2yfJnUZjgpmq9gzsuBKvvxkSpdYsMXIltI39gULI8sMVaigQjX31TKoVpCh%2BVfZ68hVU6x15SmJGYzkvB9hOGxLL6qyIPk6%2BSx3t7tt0SeljaUIYRMMDQOEFMwpiodAFlbHqTXYGOdWPg5%2FRkjZSEn63H8WUZ%2BDrV1RdjOcvset6KHkTLF4AIGYGRDdl%2FRRDkwhARAu8CVDYdbg60w1KhGdlaXNF0ZL7nj2qs5oPyGt%2B9XC%2FMvdeILnipGbjgIfQhw38BcNQlQHezKqx%2BJXgfEE2nVIqE3VaAJ13M%2F4IixBX2a512YavTjubxaOLCWgEKb7GkTK7pz8rajDU5gO4Nq8poRGSi27oP0XZOY5Fs9A%3D%3D
https://www.facebook.com/events/966204416920224/
https://www.greenpeaceil.org/1andhalf/מחקר-חדש-קובע-מי-האוקיינוסים-מתחממים-בקצב-מהיר-בהרבה-ממה-ששוער-איך-זה-ישפיע-עלינו
https://www.greenpeaceil.org/1andhalf/מחקר-חדש-קובע-מי-האוקיינוסים-מתחממים-בקצב-מהיר-בהרבה-ממה-ששוער-איך-זה-ישפיע-עלינו
https://www.greenpeaceil.org/1andhalf/מחקר-חדש-קובע-מי-האוקיינוסים-מתחממים-בקצב-מהיר-בהרבה-ממה-ששוער-איך-זה-ישפיע-עלינו
http://www.zavit.org.il/האם-ישראל-תוכל-להאכיל-את-עצמה/
http://www.zavit.org.il/האם-ישראל-תוכל-להאכיל-את-עצמה/
http://www.zavit.org.il/האם-ישראל-תוכל-להאכיל-את-עצמה/
mailto:davidd@heschel.org.il
mailto:planning@sviva.net
https://www.sviva.net/genre/קול-קורא/
http://www.goodenergy.org.il/
http://www.goodenergy.org.il/


לפרטים נוספים

שביתת אקלים  תלמידים למען אקלים!
ב15.3 תלמידים ותלמידות יוצאים ויוצאות לרחובות במחאה על מדיניות ממשלת ישראל

ובדרישה לשים את משבר האקלים, והעתיד שלנו, בראש סדר העדיפויות שלהם!
הצטרפו למחאה!

להצטרפות לקבוצת הווטסאפ
לחצו כאן

הסביבה חשובה לכם? בואו להשפיע (ברשת) על
בחירות 2019

הבחירות לכנסת קרבות וכמו תמיד הנושאים הסביבתיים נדחקים הרחק
לאחור. ארגוני הסביבה התארגנו לקואליציה על מנת להציף את הנושאים

הסביבתיים בקרב המפלגות והמועמדים בבחירות הקרובות. מוזמנים להצטרף
לקבוצת ווטסאפ חדשה שנועדה להרחיב את מעגלי השיח הסביבתי במערכת

הפוליטית ולוודא שקולנו יישמע באופן חד וברור.

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

חיה פוליטית
מיקום: מרכז ענב לתרבות, אבן גבירול 71, תל אביביפו

22:00 18:00  סיום: 05/03/2019 התחלה: 05/03/2019

כנס הבחירות הגדול של ארגוני בעלי החיים!
הרצאות, דוכנים, ופאנל פוליטי בהנחיית העיתונאי אביב לביא, בהשתתפות נציגי

מפלגות מכל הקשת הפוליטית.

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

עכשיו הנגב בוחר! פאנל הבחירות של הנגב
מיקום: אוניברסיטת בן גוריון, אולם כנסים 98

22:00 19:00  סיום: 17/03/2019 התחלה: 17/03/2019

אנחנו רגע לפני בחירות וכל המועמדים רוצים שנבחר בהם...
עכשיו זה הזמן לשים את הסוגיות החברתיות הבוערות בנגב על המפה, ולדרוש

מהח"כים לעתיד התחייבות לדאוג לאינטרסים של תושבי הנגב.

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

פאנל הבחירות הארצי בנושא תחבורה
מיקום: בית העיתונאים ע״ש סוקולוב, קפלן 4 תל אביב, תל אביביפו

19:00 17:30  סיום: 25/03/2019 התחלה: 25/03/2019

בואו לשמוע את המועמדים מדברים על התכניות שלהם בנושא פקקים, תחבורה
ציבורית, אופניים, תשתיות תחבורתיות ועוד.

לקריאה

מחקר חדש קובע: מי האוקיינוסים מתחממים בקצב
מהיר בהרבה ממה ששוער  איך זה ישפיע עלינו?

היכנסו לבלוג של גרינפיס "מעלה וחצי" בנושא שינוי האקלים וקראו את הפוסט של ד"ר
יונתן אייקנבאום על המחקר החדש והחשוב שפורסם בכתב העת סייאנס

לקריאה

האם ישראל תוכל להאכיל את עצמה לאור תופעת
שינויי האקלים?

בשנים האחרונות אנו עדים לתופעה מתרחבת של כרסום משמעותי בהיקף השטחים
החקלאיים, בעיקר במרכז המדינה, לטובת בניית בתי מגורים ותשתיות. מחשבות על

חקלאות ישראלית בצל שינוי האקלים העולמי.

קול קורא לנציגים רשמיים של הארגונים לתהליך
חזון ומפת דרכים 2050 למשק יעיל, בריא מקיים

וללא פליטת פחמן
מה דרוש ונדרש מהנציגים במהלך התהליך:

* עניין בהשתתפות בתהליך רב מגזרי שישפיע על מדיניות אקלים בישראל
* ניסיון והיכרות מעמיקה מוקדמת באחד מנושאי הליבה של קבוצות העבודה:

אנרגיה, תחבורה, עירוניות ובינוי, תעשייה ושירותים
* מחוייבות להשתתף באופן פעיל ורציף במפגשי קבוצות העבודה בין פעם לפעמיים

בחודש, וכן לתקשורת בין המפגשים
* מחוייבות להשתתף בכנסים וימי שיא לאורך השנה שייקבעו לתהליך (6 במרץ

פתיחה; 1718 ביוני כנס דו יומי, ספטמבר כנס קיסריה, נובמבר ועידת האקלים)

יש לשלוח פסקה קצרה של קורות חיים + שיוך ארגוני למייל
davidd@heschel.org.il

ניתן להגיש מועמדות עד יום חמישי ה 7 במרץ.

קרא/י עוד

יוזמת האנרגיה הטובה
יוזמת האנרגיה הטובה (ע"ר) היא מיזם חברתי לשינוי אקלים הפועל משנת 2006.
היוזמה מפתחת פרויקטים ייחודיים וחדשניים ליישום טכנולוגיות וביצועים סביבתיים
תוך השגת רווח חברתי. הפרויקטים משלבים אקולוגיה מעשית לצד חינוך והסברה,

והם צומחים ומתנהלים במוסדות חינוך, קהילות עירוניות וכפריות מהפריפריה
הגיאוגרפית והחברתית בישראל, בארגונים ללא כוונת רווח, במפעלים ובעסקים.

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

קראו עוד

Food Waste Day  יום צמצום בזבוז המזון
יום להעלאת את המודעות לסוגיית בזבוז המזון ולעודד עשייה שתביא לצמצום בזבוז
המזון לכל אורך שרשרת האספקה: מהשדה, דרך מפעלי הייצור, ההובלה, רשתות

המזון, נקודות ההפצה וההסעדה ואצלנו בבית!

פרטים נוספיםהוסף ליומן:

כנס איגוד המתכננים השנתי  החיים מחוץ לתל אביב
מיקום: העי העתיקה באר שבע

16:00 09:00  סיום: 08/03/2019 התחלה: 07/03/2019

הכנס השנתי של איגוד המתכננים מתקיים השנה בעיר העתיקה של באר שבע.
מדובר באירוע המרכזי של קהילת העוסקים בתחום התכנון בישראל. כותרת הכנס,

"החיים מחוץ לתלאביב", משקפת את העניין שיש לקהילת המתכננים במאפיינים של
עירוניות, סביבה, חברה מדיניות ואורחחיים בני קיימא בפריפריה הגאוגרפית

והחברתית.

פרטים נוספיםהוסף ליומן:

ערב על הבר  מצילים את הים  מקימים שמורות טבע
ימיות

מיקום: בר דרמה, נחלמת בנימין 52, תל אביב
21:30 19:00  סיום: 10/03/2019 התחלה: 10/03/2019

מהן שמורות טבע ימיות ולמה יש כל כך מעט מהן בישראל? מהי חשיבות הים
כמערכת אקולוגית? מהן ההשלכות להרס הסביבה הימית? ומה אפשר לעשות?

מוזמנות ומוזמנים מאוד להגיע, לשתות בירה, לשמוע ולהבין איך שמורות טבע ימיות
יכולות להציל את הים שלנו ולסייע במניעת משבר האקלים.

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

The Fourth Revolution  חיים בסרט ירוק
מיקום: מכון גטה, תל אביב

20:30 18:30  סיום: 17/03/2019 התחלה: 17/03/2019

ארגון חיים וסביבה, אקולנוע וGreenpeace בשיתוף עם מכון גתה מזמינים אתכם
The Fourth Revolution. לפני הסרט יציג ד"ר יונתן אייקנבאום להקרנת הסרט

את ארגון Greenpeace ואת פעילותו בארץ.

רשימה ירוקה מאוד  משבר האקלים, בחירות ומה שביניהם...

ניוזלטר  מרץ 2019

If you really think the economy is more important than the environment, try holding your
breath whilst counting your money. — Dr. Guy McPherson

חודש מרובה אירועים ופעילות משותפת של ארגוני הסביבה לקראתנו כשהשיא שלו הוא במצעד האקלים. אבל ממש מעבר
לפינה בחירות 2019 והשטח רועש וגועש סביב הנושאים הסביבתיים במטרה לשמור על הייצוג של הקול הסביבתי בכנסת.

מזמינים אתכם ואתכן להתעדכן בפעילויות הקרובות, להיות מעורבים ופעילים ולעזור לתנועה הסביבתית להראות את
נוכחתה וחשיבותה בישראל. 

קריאה מהנה 
צוות חיים וסביבה

ביום שישי ה 29.3.2019 יתקיים מצעד האקלים, האירוע הסביבתי הגדול ביותר בישראל, המתקיים אחת לשנה.
המצעד יתקיים בשיתוף של ארגוני סביבה וחברה רבים ויהיה אירוע השיא של חודש הקיימות בעיריית תל אביב.

לקראת המצעד נפתח ערוץ וואטספ מיוחד לתנועה האזרחית לעצירת משבר האקלים ומצעד האקלים.
להצטרפות לקבוצה לחצו כאן  

באירוע הפייסבוק ניתן למצוא את כל הדרכים להיות מעורבים/ות במצעד האקלים

לאירוע בפייסבוק

בחירות בפתח...

להרשמה לפאנל הבחירות הסביבתי הגדול!!

פאנלים נוספים לקראת הבחירות

חומר למחשבה

קולות קוראים

לקולות קוראים נוספים

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

לאינדקס הארגונים המלא

אירועים קרובים נוספים  טעימה קטנה

ללוח האירועים הסביבתי המלא

מטרת הידיעון היא לשתף מהנעשה בארץ ובעולם, לעורר השראה ולספר את הסיפור שלנו כתנועה סביבתית. בשביל
זה, אנחנו מזמינים אותך להצטרף לצוות הכותבים/ות, לשלוח לנו מידע על אירועים, פעילויות, יוזמות מעניינות,

ציטוטים, סרטונים ועוד. מה שלא יפורסם פה בוודאי יעלה בעמוד הפייסבוק שלנו (ובעתיד גם באתר המתחדש). 

       

הרשמה לקבלת ניוזלטר "חיים וסביבה"

להתראות בחודש הבא...

http://www.goodenergy.org.il/
http://www.goodenergy.org.il/
https://www.sviva.net/organization/
http://lovefoodnotwaste.co.il/foodwasteday/?fbclid=IwAR1Blz1G7RWcvNMR71UdbSW9dsVub5rmkSli0JDBTag_KzDm88IgD3ttmmg
http://lovefoodnotwaste.co.il/foodwasteday/?fbclid=IwAR1Blz1G7RWcvNMR71UdbSW9dsVub5rmkSli0JDBTag_KzDm88IgD3ttmmg
http://lovefoodnotwaste.co.il/foodwasteday/?fbclid=IwAR1Blz1G7RWcvNMR71UdbSW9dsVub5rmkSli0JDBTag_KzDm88IgD3ttmmg
https://maps.google.com/maps?q=העי+העתיקה+באר+שבע&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://maps.google.com/maps?q=העי+העתיקה+באר+שבע&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://www.aepi.org.il/index2.php?id=12&lang=HEB
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=כנס+איגוד+המתכננים+השנתי+-+החיים+מחוץ+לתל+אביב&dates=20190307T090000/20190308T160000&details=%0A++%3Cdiv%3Eהכנס+השנתי+של+איגוד+המתכננים+מתקיים+השנה+בעיר+העתיקה+של+באר+שבע.+מדובר+באירוע+המרכזי+של+קהילת+העוסקים+בתחום+התכנון+בישראל.+כותרת+הכנס%2C+%22החיים+מחוץ+לתל-אביב%22%2C+משקפת+את+העניין+שיש+לקהילת+המתכננים+במאפיינים+של+עירוניות%2C+סביבה%2C+חברה+מדיניות+ואורח-חיים+בני+קיימא+בפריפריה+הגאוגרפית+והחברתית.%3C%2Fdiv%3E%0A++%3Cem+style%3D%22font-weight%3A+normal%3B%22%3E%0A++%3C%2Fem%3E%0A&location=העי+העתיקה+באר+שבע
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=כנס+איגוד+המתכננים+השנתי+-+החיים+מחוץ+לתל+אביב&DUR=0700&DESC=%0A++%3Cdiv%3Eהכנס+השנתי+של+איגוד+המתכננים+מתקיים+השנה+בעיר+העתיקה+של+באר+שבע.+מדובר+באירוע+המרכזי+של+קהילת+העוסקים+בתחום+התכנון+בישראל.+כותרת+הכנס%2C+%22החיים+מחוץ+לתל-אביב%22%2C+משקפת+את+העניין+שיש+לקהילת+המתכננים+במאפיינים+של+עירוניות%2C+סביבה%2C+חברה+מדיניות+ואורח-חיים+בני+קיימא+בפריפריה+הגאוגרפית+והחברתית.%3C%2Fdiv%3E%0A++%3Cem+style%3D%22font-weight%3A+normal%3B%22%3E%0A++%3C%2Fem%3E%0A&in_loc=העי+העתיקה+באר+שבע&st=20190307T090000
http://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=Cl9dvekXG3r20ks1S3Lh2t36Wc35VC4b240n0MeyDF1apwjUoLZcPBNt%2BgP6GkMY%2BrwdPMNJDWsB7xaz6PGtcVEz07WffNruJcxeZDD41z9vwXPSOWY2NXYfwCtzY7cvaoINb9Xgwut2FoJ9Q3Svr0zTIupmceDzfaz9LCFQVmJcjvdYc96KDOKZnb%2BGEa5qqOl%2FZRzUSDVeaf7of3r6YJBwgm1XsSbs3ebnh1j2WoIKVoCTOAlpbzna%2F20JCDX8DMA%2BmlIQlSMHy6U7%2Biut08KB%2FCVcjUXyiyfmkfduWGnxgFyn9yGQ1gyAD9lNHgQQtDjMKH97zTvaHJYgzKre%2FBDF3fUb45JMrqNtvFxHmQ9teLelWKlcAWi0yVPUrP2fD3GVq5ajWqPFuifCcuCzu3RRkDOuEMI0iEzYElqmIiM771VCvbJlP1pyAUyYkok%2FidGN%2FxXNvD3V35my0gUXHxXjoMb%2BLvoI0zs%2B93OEL8tUxcuImAsA3ZsixSi8VrVXPg8NILbNPNJv%2BySot4%2Br4tuhJJRyDM%2B4PYFE4coW6MJHivFfkXHVIci4h4397ykOTjaoE81rsUqCQuewcAe2cCWOLSnUT%2BltHWx5H2JOvuH0%3D
https://www.aepi.org.il/index2.php?id=12&lang=HEB
https://maps.google.com/maps?q=בר+דרמה%2C+נחלמת+בנימין+52%2C+תל+אביב&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://maps.google.com/maps?q=בר+דרמה%2C+נחלמת+בנימין+52%2C+תל+אביב&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://www.facebook.com/events/227635541476863/
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=ערב+על+הבר+-+מצילים+את+הים+-+מקימים+שמורות+טבע+ימיות&dates=20190310T190000/20190310T213000&details=%0A++%3Cdiv%3Eמהן+שמורות+טבע+ימיות+ולמה+יש+כל+כך+מעט+מהן+בישראל%3F+מהי+חשיבות+הים+כמערכת+אקולוגית%3F+מהן+ההשלכות+להרס+הסביבה+הימית%3F+ומה+אפשר+לעשות%3F%3Cbr+%2F%3Eמוזמנות+ומוזמנים+מאוד+להגיע%2C+לשתות+בירה%2C+לשמוע+ולהבין+איך+שמורות+טבע+ימיות+יכולות+להציל+את+הים+שלנו+ולסייע+במניעת+משבר+האקלים.%3C%2Fdiv%3E%0A++%3Cem+style%3D%22font-weight%3A+normal%3B%22%3E%0A++%3C%2Fem%3E%0A&location=בר+דרמה%2C+נחלמת+בנימין+52%2C+תל+אביב
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=ערב+על+הבר+-+מצילים+את+הים+-+מקימים+שמורות+טבע+ימיות&DUR=0230&DESC=%0A++%3Cdiv%3Eמהן+שמורות+טבע+ימיות+ולמה+יש+כל+כך+מעט+מהן+בישראל%3F+מהי+חשיבות+הים+כמערכת+אקולוגית%3F+מהן+ההשלכות+להרס+הסביבה+הימית%3F+ומה+אפשר+לעשות%3F%3Cbr+%2F%3Eמוזמנות+ומוזמנים+מאוד+להגיע%2C+לשתות+בירה%2C+לשמוע+ולהבין+איך+שמורות+טבע+ימיות+יכולות+להציל+את+הים+שלנו+ולסייע+במניעת+משבר+האקלים.%3C%2Fdiv%3E%0A++%3Cem+style%3D%22font-weight%3A+normal%3B%22%3E%0A++%3C%2Fem%3E%0A&in_loc=בר+דרמה%2C+נחלמת+בנימין+52%2C+תל+אביב&st=20190310T190000
http://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=ClcawpSqyQ%2Ft9QdBVabmsE1xsqoyYQVmJ8IfWnRDIemgxsVS4p4HsztYAo74gjB9AEsUUcDDCZQl7%2FdIM0eFkllG2IEPy85VYx991gffg2B%2Bqv%2By3GtGcxg6TOEZ7HMZVrCmdo6Hk9EjLhvMQy02rxXb%2BNHCTEagxksqZMCyuSB1oehkSPvKXJu6oTmm%2BU%2BinOMtdq7hhKW%2FuKhGcVW0f%2Bgkd75KI55BmmcppDHXdAnrPgqm3LcehRRsXvDACyfbyGs1xczs9nFigNynrEhmT%2Bb0VNEOFzITFMuYoICbm43ZJI0oo4gQpPqm32GDVJeXn2cCucLDOIaUVbY7kCcvoMYUgz7ThXjfExDPdGnevtPUh7Y3ujDRhK%2FsYDEctWTRXzrHiVCXoFc5r50cTtMrasiWerFoLZdctZe8DusJgT35hnKvo3RtMlXoZaxrZed8sQvZ9RTsM9mlaCDAcpSkXNyG8WEETtDqlqIHcP46Dmi8UYz3XUbBTn6myHDfvjoZ%2BNbQBKiieAuACz2fCr8Qe9WJvdXLINJtNpJhQ5jnsW0ZZKDJlevFi8pLcFeFX694qsyGf95crpcjl7GfGxfgrkIXIkzW4Xe%2BTmui9o7u0rKbcPqS1zZ729A%3D%3D
https://www.facebook.com/events/227635541476863/
https://maps.google.com/maps?q=מכון+גטה%2C+תל+אביב&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://maps.google.com/maps?q=מכון+גטה%2C+תל+אביב&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://www.facebook.com/events/246886249417714/
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=חיים+בסרט+ירוק+-+The+Fourth+Revolution&dates=20190317T183000/20190317T203000&details=%0A++%3Cspan+style%3D%22font-weight%3A+normal%3B%22%3E%0A++++%3Cspan+style%3D%22font-weight%3A+normal%3B%22%3Eארגון+חיים+וסביבה%2C+אקולנוע+ו-Greenpeace+בשיתוף+עם+מכון+גתה+מזמינים+אתכם+%3C%2Fspan%3Eלהקרנת+הסרט%3C%2Fspan%3E%0A++%3Cstrong%3E+The+Fourth+Revolution%3C%2Fstrong%3E.+לפני+הסרט+יציג+ד%22ר+יונתן+אייקנבאום+את+ארגון+Greenpeace+ואת+פעילותו+בארץ.&location=מכון+גטה%2C+תל+אביב
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=חיים+בסרט+ירוק+-+The+Fourth+Revolution&DUR=0200&DESC=%0A++%3Cspan+style%3D%22font-weight%3A+normal%3B%22%3E%0A++++%3Cspan+style%3D%22font-weight%3A+normal%3B%22%3Eארגון+חיים+וסביבה%2C+אקולנוע+ו-Greenpeace+בשיתוף+עם+מכון+גתה+מזמינים+אתכם+%3C%2Fspan%3Eלהקרנת+הסרט%3C%2Fspan%3E%0A++%3Cstrong%3E+The+Fourth+Revolution%3C%2Fstrong%3E.+לפני+הסרט+יציג+ד%22ר+יונתן+אייקנבאום+את+ארגון+Greenpeace+ואת+פעילותו+בארץ.&in_loc=מכון+גטה%2C+תל+אביב&st=20190317T183000
http://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=CK9JN%2FqmPjPcyFVm8dBPWQf8RP6fGwbddSAC3JrJkYyCAMs4NTHbNdScwSZohxVEO%2BkpFIisL1Eu7f1qBjAMCbOxmJiwZXIoMDTMm7gakz%2B6kKs1jqOu0x7kV22wEg846dQ17FCim0OeUS%2FsdWSRouOmyenNpGqxg4OzQUObEqP3KPtPCgIseJcnBx7TZHuF2q9VrZPLa8WOiuZd5xVIYqUQh2yYdBx1SxeZfnevmhEKaArJat5DApafLSdpY6azK1N91R3Cn0ixtg%2FmvMKheanLUY2R26WgnbC2g8fT3qRBDSufSpOsamNZ5r8SjmJXEMKNhtXKBDXxb2eLF0EVD6kf0wXRcuHQpQqMkjieUu6YNw7RZMbBzA2K4UtvxTcqx1znbpzo3hyUe2RMm4VLDGLx0CQAMrEaF8UPJ8DYny1TMcPnNlA3RvHreNbRkTnxnyVH%2BkqFjo45AAkODWlO7EvjoqWP64NmBnkwuzCbyJnifdujB6S6zd8wuByidiwW9N59Y3E5ZsM5sahrbLxjxiA%3D%3D
https://www.facebook.com/events/246886249417714/
https://www.sviva.net/calendar/


לפרטים נוספים

שביתת אקלים  תלמידים למען אקלים!
ב15.3 תלמידים ותלמידות יוצאים ויוצאות לרחובות במחאה על מדיניות ממשלת ישראל

ובדרישה לשים את משבר האקלים, והעתיד שלנו, בראש סדר העדיפויות שלהם!
הצטרפו למחאה!

להצטרפות לקבוצת הווטסאפ
לחצו כאן

הסביבה חשובה לכם? בואו להשפיע (ברשת) על
בחירות 2019

הבחירות לכנסת קרבות וכמו תמיד הנושאים הסביבתיים נדחקים הרחק
לאחור. ארגוני הסביבה התארגנו לקואליציה על מנת להציף את הנושאים

הסביבתיים בקרב המפלגות והמועמדים בבחירות הקרובות. מוזמנים להצטרף
לקבוצת ווטסאפ חדשה שנועדה להרחיב את מעגלי השיח הסביבתי במערכת

הפוליטית ולוודא שקולנו יישמע באופן חד וברור.

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

חיה פוליטית
מיקום: מרכז ענב לתרבות, אבן גבירול 71, תל אביביפו

22:00 18:00  סיום: 05/03/2019 התחלה: 05/03/2019

כנס הבחירות הגדול של ארגוני בעלי החיים!
הרצאות, דוכנים, ופאנל פוליטי בהנחיית העיתונאי אביב לביא, בהשתתפות נציגי

מפלגות מכל הקשת הפוליטית.

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

עכשיו הנגב בוחר! פאנל הבחירות של הנגב
מיקום: אוניברסיטת בן גוריון, אולם כנסים 98

22:00 19:00  סיום: 17/03/2019 התחלה: 17/03/2019

אנחנו רגע לפני בחירות וכל המועמדים רוצים שנבחר בהם...
עכשיו זה הזמן לשים את הסוגיות החברתיות הבוערות בנגב על המפה, ולדרוש

מהח"כים לעתיד התחייבות לדאוג לאינטרסים של תושבי הנגב.

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

פאנל הבחירות הארצי בנושא תחבורה
מיקום: בית העיתונאים ע״ש סוקולוב, קפלן 4 תל אביב, תל אביביפו

19:00 17:30  סיום: 25/03/2019 התחלה: 25/03/2019

בואו לשמוע את המועמדים מדברים על התכניות שלהם בנושא פקקים, תחבורה
ציבורית, אופניים, תשתיות תחבורתיות ועוד.

לקריאה

מחקר חדש קובע: מי האוקיינוסים מתחממים בקצב
מהיר בהרבה ממה ששוער  איך זה ישפיע עלינו?

היכנסו לבלוג של גרינפיס "מעלה וחצי" בנושא שינוי האקלים וקראו את הפוסט של ד"ר
יונתן אייקנבאום על המחקר החדש והחשוב שפורסם בכתב העת סייאנס

לקריאה

האם ישראל תוכל להאכיל את עצמה לאור תופעת
שינויי האקלים?

בשנים האחרונות אנו עדים לתופעה מתרחבת של כרסום משמעותי בהיקף השטחים
החקלאיים, בעיקר במרכז המדינה, לטובת בניית בתי מגורים ותשתיות. מחשבות על

חקלאות ישראלית בצל שינוי האקלים העולמי.

קול קורא לנציגים רשמיים של הארגונים לתהליך
חזון ומפת דרכים 2050 למשק יעיל, בריא מקיים

וללא פליטת פחמן
מה דרוש ונדרש מהנציגים במהלך התהליך:

* עניין בהשתתפות בתהליך רב מגזרי שישפיע על מדיניות אקלים בישראל
* ניסיון והיכרות מעמיקה מוקדמת באחד מנושאי הליבה של קבוצות העבודה:

אנרגיה, תחבורה, עירוניות ובינוי, תעשייה ושירותים
* מחוייבות להשתתף באופן פעיל ורציף במפגשי קבוצות העבודה בין פעם לפעמיים

בחודש, וכן לתקשורת בין המפגשים
* מחוייבות להשתתף בכנסים וימי שיא לאורך השנה שייקבעו לתהליך (6 במרץ

פתיחה; 1718 ביוני כנס דו יומי, ספטמבר כנס קיסריה, נובמבר ועידת האקלים)

יש לשלוח פסקה קצרה של קורות חיים + שיוך ארגוני למייל
davidd@heschel.org.il

ניתן להגיש מועמדות עד יום חמישי ה 7 במרץ.

קרא/י עוד

יוזמת האנרגיה הטובה
יוזמת האנרגיה הטובה (ע"ר) היא מיזם חברתי לשינוי אקלים הפועל משנת 2006.
היוזמה מפתחת פרויקטים ייחודיים וחדשניים ליישום טכנולוגיות וביצועים סביבתיים
תוך השגת רווח חברתי. הפרויקטים משלבים אקולוגיה מעשית לצד חינוך והסברה,

והם צומחים ומתנהלים במוסדות חינוך, קהילות עירוניות וכפריות מהפריפריה
הגיאוגרפית והחברתית בישראל, בארגונים ללא כוונת רווח, במפעלים ובעסקים.

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

קראו עוד

Food Waste Day  יום צמצום בזבוז המזון
יום להעלאת את המודעות לסוגיית בזבוז המזון ולעודד עשייה שתביא לצמצום בזבוז
המזון לכל אורך שרשרת האספקה: מהשדה, דרך מפעלי הייצור, ההובלה, רשתות

המזון, נקודות ההפצה וההסעדה ואצלנו בבית!

פרטים נוספיםהוסף ליומן:

כנס איגוד המתכננים השנתי  החיים מחוץ לתל אביב
מיקום: העי העתיקה באר שבע

16:00 09:00  סיום: 08/03/2019 התחלה: 07/03/2019

הכנס השנתי של איגוד המתכננים מתקיים השנה בעיר העתיקה של באר שבע.
מדובר באירוע המרכזי של קהילת העוסקים בתחום התכנון בישראל. כותרת הכנס,

"החיים מחוץ לתלאביב", משקפת את העניין שיש לקהילת המתכננים במאפיינים של
עירוניות, סביבה, חברה מדיניות ואורחחיים בני קיימא בפריפריה הגאוגרפית

והחברתית.

פרטים נוספיםהוסף ליומן:

ערב על הבר  מצילים את הים  מקימים שמורות טבע
ימיות

מיקום: בר דרמה, נחלמת בנימין 52, תל אביב
21:30 19:00  סיום: 10/03/2019 התחלה: 10/03/2019

מהן שמורות טבע ימיות ולמה יש כל כך מעט מהן בישראל? מהי חשיבות הים
כמערכת אקולוגית? מהן ההשלכות להרס הסביבה הימית? ומה אפשר לעשות?

מוזמנות ומוזמנים מאוד להגיע, לשתות בירה, לשמוע ולהבין איך שמורות טבע ימיות
יכולות להציל את הים שלנו ולסייע במניעת משבר האקלים.

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

The Fourth Revolution  חיים בסרט ירוק
מיקום: מכון גטה, תל אביב

20:30 18:30  סיום: 17/03/2019 התחלה: 17/03/2019

ארגון חיים וסביבה, אקולנוע וGreenpeace בשיתוף עם מכון גתה מזמינים אתכם
The Fourth Revolution. לפני הסרט יציג ד"ר יונתן אייקנבאום להקרנת הסרט

את ארגון Greenpeace ואת פעילותו בארץ.

רשימה ירוקה מאוד  משבר האקלים, בחירות ומה שביניהם...

ניוזלטר  מרץ 2019

If you really think the economy is more important than the environment, try holding your
breath whilst counting your money. — Dr. Guy McPherson

חודש מרובה אירועים ופעילות משותפת של ארגוני הסביבה לקראתנו כשהשיא שלו הוא במצעד האקלים. אבל ממש מעבר
לפינה בחירות 2019 והשטח רועש וגועש סביב הנושאים הסביבתיים במטרה לשמור על הייצוג של הקול הסביבתי בכנסת.

מזמינים אתכם ואתכן להתעדכן בפעילויות הקרובות, להיות מעורבים ופעילים ולעזור לתנועה הסביבתית להראות את
נוכחתה וחשיבותה בישראל. 

קריאה מהנה 
צוות חיים וסביבה

ביום שישי ה 29.3.2019 יתקיים מצעד האקלים, האירוע הסביבתי הגדול ביותר בישראל, המתקיים אחת לשנה.
המצעד יתקיים בשיתוף של ארגוני סביבה וחברה רבים ויהיה אירוע השיא של חודש הקיימות בעיריית תל אביב.

לקראת המצעד נפתח ערוץ וואטספ מיוחד לתנועה האזרחית לעצירת משבר האקלים ומצעד האקלים.
להצטרפות לקבוצה לחצו כאן  

באירוע הפייסבוק ניתן למצוא את כל הדרכים להיות מעורבים/ות במצעד האקלים

לאירוע בפייסבוק

בחירות בפתח...

להרשמה לפאנל הבחירות הסביבתי הגדול!!

פאנלים נוספים לקראת הבחירות

חומר למחשבה

קולות קוראים

לקולות קוראים נוספים

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

לאינדקס הארגונים המלא

אירועים קרובים נוספים  טעימה קטנה

ללוח האירועים הסביבתי המלא

מטרת הידיעון היא לשתף מהנעשה בארץ ובעולם, לעורר השראה ולספר את הסיפור שלנו כתנועה סביבתית. בשביל
זה, אנחנו מזמינים אותך להצטרף לצוות הכותבים/ות, לשלוח לנו מידע על אירועים, פעילויות, יוזמות מעניינות,

ציטוטים, סרטונים ועוד. מה שלא יפורסם פה בוודאי יעלה בעמוד הפייסבוק שלנו (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

