
לכניסה לאתר

בוחרים ירוק
לאחר חודשים של עבודה אינטנסיבית, החברה

להגנת הטבע משיקה אתר המאפשר לציבור הרחב
להפנות לראשי הרשויות המכהנים ולמועמדים

השונים, שאלות לקראת הבחירות הקרבות. באתר
ניתן למצוא את כלל הרשויות בישראל בהם יתקיימו

בחירות בסוף אוקטובר (251 רשויות), כשבכל רשות,
יש אפשרות לשאול שאלות בנושאים שונים, כמו

תכנון, שמירת טבע, תחבורה, אופניים, בנייה ירוקה,
חינוך סביבתי ועוד. 

האתר גם מציע, שירות למועמדים השונים, שרוצים
לתת מענה לציבור, לגבי השאלות אותם הם נשאלו.

לדף הקמפיין

קמפיין "מקומיות מקיימות" לבחירות המקומיות 2018
מתוך שאיפה לקידום סדר יום בראי הקיימות ברשויות המקומיות, חברי
התנועה הגדולה, יצאו בקמפיין "מקומיות מקיימות" בו כל אחד ואחת

מאיתנו יכול להיות מעורב.
הקמפיין נועד לעודד התארגנויות מקומיות המעוניינות לקדם סדר יום זה
ולשם כך, חברי התנועה, בנו מספר כלים, עבור כל התארגנות מקומית,

אשר יכולים לסייע ביכולת לגייס פעילים ובפנייה למועמדים לרשות
המקומית. 

המדריך לבוחר/ת (בתחבורה ציבורית)
15 דקות  ארגון צרכני תחבורה ציבורית בישראל, יוצא לקראת הבחירות
המקומיות עם מדריך לבוחר/ת המסביר כיצד הרשות יכולה לשפר את
התחבורה הציבורית בתחום שיפוטה וכיצד אתם יכולים להשפיע (בזכות

הבחירות הקרובות) על עמדות המועמדים וראשי הערים הבאים.

צפה עכשיו

קישור לסקר

סקר בחירות של שדולת ירושלים בתקיימא
שדולת ירושלים בתקיימא מעוניינת להפעיל לחץ ציבורי על המועמדים,
על מנת שיתחייבו לטפל בבעיות הבוערות בשכונות של כל אחד ואחת

מכם. לשם כך הושק הסקר שמטרתו לברר את עמדות הציבור הירושלמי
בנושאי קיימות לקראת הבחירות הקרובות.

מוזמנים לענות על השאלות בסקר ולעזור להביא את הנושאים הבוערים
לידיעת המועמדים בירושלים.

קרא/י עוד

מרחב  התנועה לעירוניות בישראל
עמותה המקדמת מזה כעשור וחצי שינוי בתכנון העירוני בישראל.

העמותה מקדמת מציאות של איכות חיים עירונית טובה בישראל, הבאה
לידי ביטוי במרחב עירוני רבהזדמנויות פרטיות, ציבוריות, כלכליות,

חברתיות ותרבותיות. מרחב ציבורי שבמרכזו האדם והקהילה, המעודד
שימור ופיתוח זהות מקומית. על מנת לחולל שינוי חיובי בתחומים אלו,
מרחב עוסקת ביצירת ידע תכנוני מעמיק ובניסוח כלים לעירוניות, אותם
היא מעבירה, באמצעות הסברה, סדנאות והכשרות למקבלי ההחלטות,
אנשי המקצוע, ומגוון קבוצות משפיעות ובעלות עניין השותפות לבניית

המרחב.

לאחרונה, העמותה, לקחה חלק בכתיבת מסמכי המדיניות של מכון
שחרית לקראת הבחירות המקומיות הנוגעים למרחב עירוני ציבורי

והתחדשות עירונית.

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

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

פאנל הבחירות הסביבתי הגדול של חיפה
מיקום: מועדן הביט  שדרות הנשיא 124, חיפה

21:00 18:00  סיום: 06/09/2018 התחלה: 06/09/2018

חיפה מצביעה על מה שחשוב!
פאנל הבחירות הסביבתי הפתוח והגדול של חיפה בשיתוף פעולה של
חמישה ארגונים (מגמה ירוקה, הקואליציה לבריאות הציבור, החברה

להגנת הטבע, פורום ציבורי כרמל וירוק בלב) עם המועמדים/ות לראשות
העיר חיפה.

להרשמההוסף ליומן:

בבחירות האלה  בוחרים תחבורה ציבורית
מיקום: מזא"ה 9, תל אביב

21:30 18:45  סיום: 13/09/2018 התחלה: 13/09/2018

ארגון 15 דק' מזמין לכנס השנתי של הארגון שבמהלכו יושק המדריך
לקראת הבחירות המקומיות. בכנס תתקיים לבוחר/ת (בתחבורה ציבורית)
שיחה עם טליה כהן וולף –סמנכ"לית חברת נתיבי איילון ומנהלת פרויקט
'מהיר לעיר', בנושא "יצירת סטנדרט חדש של תחבורה ציבורית במרכז

הארץ" 

לחצו כאן

ממשיכים לשמור על החופים  בעזרתכם
אדם טבע ודין ממשיכים את מאבק ארוך השנים לפתוח את

החופים לציבור הרחב, ויוצאים למאבק כדי להקל על הדרך אל
החופים  שלא יהיו חסומים, שמחיר החניה לא יהיה מופרז

ושסוף סוף תהיה תחבורה ציבורית עד לחופים!

כדי לדעת בדיוק מה המצב בשטח, הם זקוקים לעזרתכם! 
הייתם בחופים בתקופה האחרונה? פנו לעצמכם 2 דקות וענו

על השאלון המצורף.

לחצו כאן

דוקורייטס  להגנה על חופש הביטוי ועל הזכות
להפגנה ומחאה

האתר, הראשון מסוגו בישראל, מציע מידע ברור ומקיף בכל הקשור
להיבטים המשפטיים והחוקיים בארגון אירועי מחאה, התמודדות עם

אלימות משטרתית ותיעוד הפגנות.

הקשיבו כאן

פודקאסט על כלים לשינוי חברתי
12 פרקים של 3040 דק' האזנה, בנושאים שונים הנוגעים לכלים לשינוי

חברתי. כל פרק הוא שיחה עם פעיל אחר וביניהם גם שיחה עם אנה
בראור ממגמה ירוקה ושיחה עם יוסי דורפמן ממובילי מאבק הגז.

הקשבה מהנה!

לפרטים

הזדמנות בדקה ה90 ליזמיות ויזמים ירוקים
מוזמנים להצטרף לסבב השני של פרויקט The Green Pitch בשיתוף אקסלרטור TheHive by Gvahim כחלק

מתכנית SwitchMed (תכנית של האיחוד האירופי והאו"ם). לפרטים, כולל לינק לטופס להרשמה, בקישור.
ההרשמה היא עד ה31/8!!!

רשימה ירוקה מאוד  בסימן הבחירות המקומיות

ניוזלטר  אוגוסט 2018

שלטון דמוקרטי אמיתי הוא אותו שלטון, המותיר בידי אדם מספיק חופש, ובו בזמן דואג לכך שלא "
יעשה שימוש רע בחופש הזה."

אלברט אינשטיין

רגע לפני תקופת החגים וחודשיים בדיוק לפני הבחירות המקומיות, בחרנו להקדיש ניוזלטר זה לבחירות המקומיות
ולפעילויות הנעשות על ידי ארגוני סביבה במטרה לקדם את הנושאים הסביבתיים דרך הבחירות לרשויות

המקומיות. אבל לפני שפותחים עם הקמפיינים המרכזיים הנעשים בתחום  כל מה שרציתם לדעת על הבחירות
לרשויות המקומיות בישראל (2018)....   

קריאה מהנה
צוות חיים וסביבה

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

אירועים קרובים  בטעם בחירות

יוצרים שינוי  אקטיביזם סביבתי לגווניו השונים

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.kolzchut.org.il/he/בחירות_לרשויות_המקומיות
https://www.בחירותמקומיות.co.il/
https://www.בחירותמקומיות.co.il/
https://www.בחירותמקומיות.co.il/
https://www.hatnuahagdola.org.il/localelections
https://www.hatnuahagdola.org.il/localelections
https://www.hatnuahagdola.org.il/localelections
https://youtu.be/PdLnKDBEnOU
http://www.heschel.org.il/heschelfellows-media-story-255807?utm_source=activetrail&utm_medium=email&utm_campaign=heschel@heschel.org.il
waze://?q=מועדן הביט - שדרות הנשיא 124, חיפה
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=פאנל+הבחירות+הסביבתי+הגדול+של+חיפה&dates=20180906T180000/20180906T210000&details=%0A++%3Cdiv%3E%0A++++%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2F15minutes.co.il%2F%22%3E%0A++++%3C%2Fa%3E%0A++++%3Cstrong%3Eחיפה+מצביעה+על+מה+שחשוב!%3C%2Fstrong%3E%0A++++%3Cbr+%2F%3Eפאנל+הבחירות+הסביבתי+הפתוח+והגדול+של+חיפה+בשיתוף+פעולה+של+חמישה+ארגונים+(מגמה+ירוקה%2C+הקואליציה+לבריאות+הציבור%2C+החברה+להגנת+הטבע%2C+פורום+ציבורי+כרמל+וירוק+בלב)+עם+המועמדים%2Fות+לראשות+העיר+חיפה.%3C%2Fdiv%3E%0A++%3Cem+style%3D%22font-weight%3A+normal%3B%22%3E%0A++%3C%2Fem%3E%0A&location=מועדן+הביט+-+שדרות+הנשיא+124%2C+חיפה
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=פאנל+הבחירות+הסביבתי+הגדול+של+חיפה&DUR=0300&DESC=%0A++%3Cdiv%3E%0A++++%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2F15minutes.co.il%2F%22%3E%0A++++%3C%2Fa%3E%0A++++%3Cstrong%3Eחיפה+מצביעה+על+מה+שחשוב!%3C%2Fstrong%3E%0A++++%3Cbr+%2F%3Eפאנל+הבחירות+הסביבתי+הפתוח+והגדול+של+חיפה+בשיתוף+פעולה+של+חמישה+ארגונים+(מגמה+ירוקה%2C+הקואליציה+לבריאות+הציבור%2C+החברה+להגנת+הטבע%2C+פורום+ציבורי+כרמל+וירוק+בלב)+עם+המועמדים%2Fות+לראשות+העיר+חיפה.%3C%2Fdiv%3E%0A++%3Cem+style%3D%22font-weight%3A+normal%3B%22%3E%0A++%3C%2Fem%3E%0A&in_loc=מועדן+הביט+-+שדרות+הנשיא+124%2C+חיפה&st=20180906T180000
http://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=Cl9dvekXG3r057NRbfECkZFYR%2FvvXjlmPycHSj2KFAH%2FKFRhVXMJ4JNiduCvBT6w5XFzColzpB9nzaHPLzn7UtuSBNn%2F9RkvNYAThDnwTHC%2F%2FfCNDOmpn3WB2A1nlI7h150zFCNdhCMzNJRgVHkT6hjiEIcuKhs5UCNJrMCf6M5BOb%2Faq%2FuxUZXkkr9S2g1CG7W%2FOFkHg93I122%2BEgnlFEcnEuC3nzDU63NRSz6KZMUm1zxv5UvoUXtcFpGYNN5QS8h0C2pF4c9oGX3%2FMs1lblYfVmtKVSbg4RFB6GvMvBS83vR8YYHxWKjOiAAumKbv8zQIqYvzdBZHljmcPnGzUDqYFe%2BcZMGhYvxi5M2R6PbRPT8wWfE75%2B0u6xjObrI%2FULkiF4C9Ee770zmYzrqkUH%2FBNP1KOeFAL2r8P%2BethK2bwRrPFe1mqfoeEsh1SGmmPIiQXvXfKCt3jwjL2JRxtacZy8vcXvyytfXct1StRnBgPRW5Il5SI4f%2BzcLcqG1YSqLs7kyAZF0MFThhAE%2BboJTJnvZXsoLme0%2BOKulniLh9zAIYaNHGyhN4CTPcnTExRVHkzLOGuwP%2FoQe7vBQiFI%2FAn%2Bb1GaTk3KZvb0C%2F0XmH705vK4cCzcnxEA5dos1uF
waze://?q=מזא%22ה 9, תל אביב
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=בבחירות+האלה+-+בוחרים+תחבורה+ציבורית&dates=20180913T184500/20180913T213000&details=%0A++%3Cdiv%3E%0A++++%3Cspan+style%3D%22font-weight%3A+normal%3B%22%3E%0A++++++%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2F15minutes.co.il%2F%22%3Eארגון+15+דק%27%3C%2Fa%3E+מזמין+לכנס+השנתי+של+הארגון+שבמהלכו+יושק+%3C%2Fspan%3E%0A++++%3Cstrong%3E%0A++++++%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2F15minutes.co.il%2Felementor-3844%2F%22%3Eהמדריך+לבוחר%2Fת+(בתחבורה+ציבורית)%3C%2Fa%3E%0A++++%3C%2Fstrong%3Eלקראת+הבחירות+המקומיות.+בכנס+תתקיים+שיחה+עם+טליה+כהן+וולף+%26%238211%3Bסמנכ%22לית+חברת+נתיבי+איילון+ומנהלת+פרויקט+%27מהיר+לעיר%27%2C+בנושא+%22יצירת+סטנדרט+חדש+של+תחבורה+ציבורית+במרכז+הארץ%22%26%23160%3B%3C%2Fdiv%3E%0A++%3Cem+style%3D%22font-weight%3A+normal%3B%22%3E%0A++%3C%2Fem%3E%0A&location=מזא%22ה+9%2C+תל+אביב
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=בבחירות+האלה+-+בוחרים+תחבורה+ציבורית&DUR=0245&DESC=%0A++%3Cdiv%3E%0A++++%3Cspan+style%3D%22font-weight%3A+normal%3B%22%3E%0A++++++%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2F15minutes.co.il%2F%22%3Eארגון+15+דק%27%3C%2Fa%3E+מזמין+לכנס+השנתי+של+הארגון+שבמהלכו+יושק+%3C%2Fspan%3E%0A++++%3Cstrong%3E%0A++++++%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2F15minutes.co.il%2Felementor-3844%2F%22%3Eהמדריך+לבוחר%2Fת+(בתחבורה+ציבורית)%3C%2Fa%3E%0A++++%3C%2Fstrong%3Eלקראת+הבחירות+המקומיות.+בכנס+תתקיים+שיחה+עם+טליה+כהן+וולף+%26%238211%3Bסמנכ%22לית+חברת+נתיבי+איילון+ומנהלת+פרויקט+%27מהיר+לעיר%27%2C+בנושא+%22יצירת+סטנדרט+חדש+של+תחבורה+ציבורית+במרכז+הארץ%22%26%23160%3B%3C%2Fdiv%3E%0A++%3Cem+style%3D%22font-weight%3A+normal%3B%22%3E%0A++%3C%2Fem%3E%0A&in_loc=מזא%22ה+9%2C+תל+אביב&st=20180913T184500
http://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=CktSQqNZcOqXLUt8ra8%2F27XQV2JpLNS7s0oS0%2BiQZ28evrOoIgV7rPKSzKnHIGqZ0lmTJjt2%2Fn69n0ZCQlLFy8cjSRW%2FucG1ugycSuKZonWAvgtL3pY%2F0Arj%2Bw8JXgkfv3MkXx1sH4HHmlbwwBeaUQc21u02Pu4FzlmVx%2FonCWU73qA7yVKWmmQC1vBsvgkxjQW%2Fddlm4UMQQGDoCtadDFscrbsDmsRiGh6Dkjp526D6wU%2FlsU%2BHU6et9npCnNrYX2hdZ3uUvNLwAV%2BY7djd69gEIVVOh%2FqdQbX%2FwQVXkS4hc34oMohRp1DiXqm54rwlDGlALXr6WLTKjT2YtKFk4WDxLl5XqBo0mZeY3haMuicWXZjwcCfU0R%2B86Xl0cuViGXIvYymcrXyuRfsbz6rEdnrBkyxOygevKRGgl0BFZr7RbSMuu38GIQm2BQKt%2FQBtLUIrfnJIYxW9B31I2YKTHbjA6O4o0MAjQbuwSjtWBPB%2BCtX75X9itHHp4wBeEVbEywMJlnhtXkJBzDQfwmd5yOwt5JpMoyfuLNMnZBX8%2B8DCFwxRaFs5j5djwOlo6aj5lykzFXwK78pDos2mreC81gWCSlsW3MksNQke8ncQ25Y8sk%2B4JcrlSaFdgv%2Bg26AedVa4WUzJoXDMBh6VdEjI%2FFqtrxnwZ%2B2Be16xPIsMfuSUM%2FMSlVB%2BaXc9poM7InQZblseQ3ZRdusL3d1BP9zFQCWJ43LNTuGw76dx9XFsH7fifm7k8kGCeeg%3D%3D


לכניסה לאתר

בוחרים ירוק
לאחר חודשים של עבודה אינטנסיבית, החברה

להגנת הטבע משיקה אתר המאפשר לציבור הרחב
להפנות לראשי הרשויות המכהנים ולמועמדים

השונים, שאלות לקראת הבחירות הקרבות. באתר
ניתן למצוא את כלל הרשויות בישראל בהם יתקיימו

בחירות בסוף אוקטובר (251 רשויות), כשבכל רשות,
יש אפשרות לשאול שאלות בנושאים שונים, כמו

תכנון, שמירת טבע, תחבורה, אופניים, בנייה ירוקה,
חינוך סביבתי ועוד. 

האתר גם מציע, שירות למועמדים השונים, שרוצים
לתת מענה לציבור, לגבי השאלות אותם הם נשאלו.

לדף הקמפיין

קמפיין "מקומיות מקיימות" לבחירות המקומיות 2018
מתוך שאיפה לקידום סדר יום בראי הקיימות ברשויות המקומיות, חברי
התנועה הגדולה, יצאו בקמפיין "מקומיות מקיימות" בו כל אחד ואחת

מאיתנו יכול להיות מעורב.
הקמפיין נועד לעודד התארגנויות מקומיות המעוניינות לקדם סדר יום זה
ולשם כך, חברי התנועה, בנו מספר כלים, עבור כל התארגנות מקומית,

אשר יכולים לסייע ביכולת לגייס פעילים ובפנייה למועמדים לרשות
המקומית. 

המדריך לבוחר/ת (בתחבורה ציבורית)
15 דקות  ארגון צרכני תחבורה ציבורית בישראל, יוצא לקראת הבחירות
המקומיות עם מדריך לבוחר/ת המסביר כיצד הרשות יכולה לשפר את
התחבורה הציבורית בתחום שיפוטה וכיצד אתם יכולים להשפיע (בזכות

הבחירות הקרובות) על עמדות המועמדים וראשי הערים הבאים.

צפה עכשיו

קישור לסקר

סקר בחירות של שדולת ירושלים בתקיימא
שדולת ירושלים בתקיימא מעוניינת להפעיל לחץ ציבורי על המועמדים,
על מנת שיתחייבו לטפל בבעיות הבוערות בשכונות של כל אחד ואחת

מכם. לשם כך הושק הסקר שמטרתו לברר את עמדות הציבור הירושלמי
בנושאי קיימות לקראת הבחירות הקרובות.

מוזמנים לענות על השאלות בסקר ולעזור להביא את הנושאים הבוערים
לידיעת המועמדים בירושלים.

קרא/י עוד

מרחב  התנועה לעירוניות בישראל
עמותה המקדמת מזה כעשור וחצי שינוי בתכנון העירוני בישראל.

העמותה מקדמת מציאות של איכות חיים עירונית טובה בישראל, הבאה
לידי ביטוי במרחב עירוני רבהזדמנויות פרטיות, ציבוריות, כלכליות,

חברתיות ותרבותיות. מרחב ציבורי שבמרכזו האדם והקהילה, המעודד
שימור ופיתוח זהות מקומית. על מנת לחולל שינוי חיובי בתחומים אלו,
מרחב עוסקת ביצירת ידע תכנוני מעמיק ובניסוח כלים לעירוניות, אותם
היא מעבירה, באמצעות הסברה, סדנאות והכשרות למקבלי ההחלטות,
אנשי המקצוע, ומגוון קבוצות משפיעות ובעלות עניין השותפות לבניית

המרחב.

לאחרונה, העמותה, לקחה חלק בכתיבת מסמכי המדיניות של מכון
שחרית לקראת הבחירות המקומיות הנוגעים למרחב עירוני ציבורי

והתחדשות עירונית.

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

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

פאנל הבחירות הסביבתי הגדול של חיפה
מיקום: מועדן הביט  שדרות הנשיא 124, חיפה

21:00 18:00  סיום: 06/09/2018 התחלה: 06/09/2018

חיפה מצביעה על מה שחשוב!
פאנל הבחירות הסביבתי הפתוח והגדול של חיפה בשיתוף פעולה של
חמישה ארגונים (מגמה ירוקה, הקואליציה לבריאות הציבור, החברה

להגנת הטבע, פורום ציבורי כרמל וירוק בלב) עם המועמדים/ות לראשות
העיר חיפה.

להרשמההוסף ליומן:

בבחירות האלה  בוחרים תחבורה ציבורית
מיקום: מזא"ה 9, תל אביב

21:30 18:45  סיום: 13/09/2018 התחלה: 13/09/2018

ארגון 15 דק' מזמין לכנס השנתי של הארגון שבמהלכו יושק המדריך
לקראת הבחירות המקומיות. בכנס תתקיים לבוחר/ת (בתחבורה ציבורית)
שיחה עם טליה כהן וולף –סמנכ"לית חברת נתיבי איילון ומנהלת פרויקט
'מהיר לעיר', בנושא "יצירת סטנדרט חדש של תחבורה ציבורית במרכז

הארץ" 

לחצו כאן

ממשיכים לשמור על החופים  בעזרתכם
אדם טבע ודין ממשיכים את מאבק ארוך השנים לפתוח את

החופים לציבור הרחב, ויוצאים למאבק כדי להקל על הדרך אל
החופים  שלא יהיו חסומים, שמחיר החניה לא יהיה מופרז

ושסוף סוף תהיה תחבורה ציבורית עד לחופים!

כדי לדעת בדיוק מה המצב בשטח, הם זקוקים לעזרתכם! 
הייתם בחופים בתקופה האחרונה? פנו לעצמכם 2 דקות וענו

על השאלון המצורף.

לחצו כאן

דוקורייטס  להגנה על חופש הביטוי ועל הזכות
להפגנה ומחאה

האתר, הראשון מסוגו בישראל, מציע מידע ברור ומקיף בכל הקשור
להיבטים המשפטיים והחוקיים בארגון אירועי מחאה, התמודדות עם

אלימות משטרתית ותיעוד הפגנות.

הקשיבו כאן

פודקאסט על כלים לשינוי חברתי
12 פרקים של 3040 דק' האזנה, בנושאים שונים הנוגעים לכלים לשינוי

חברתי. כל פרק הוא שיחה עם פעיל אחר וביניהם גם שיחה עם אנה
בראור ממגמה ירוקה ושיחה עם יוסי דורפמן ממובילי מאבק הגז.

הקשבה מהנה!

לפרטים

הזדמנות בדקה ה90 ליזמיות ויזמים ירוקים
מוזמנים להצטרף לסבב השני של פרויקט The Green Pitch בשיתוף אקסלרטור TheHive by Gvahim כחלק

מתכנית SwitchMed (תכנית של האיחוד האירופי והאו"ם). לפרטים, כולל לינק לטופס להרשמה, בקישור.
ההרשמה היא עד ה31/8!!!

רשימה ירוקה מאוד  בסימן הבחירות המקומיות

ניוזלטר  אוגוסט 2018

שלטון דמוקרטי אמיתי הוא אותו שלטון, המותיר בידי אדם מספיק חופש, ובו בזמן דואג לכך שלא "
יעשה שימוש רע בחופש הזה."

אלברט אינשטיין

רגע לפני תקופת החגים וחודשיים בדיוק לפני הבחירות המקומיות, בחרנו להקדיש ניוזלטר זה לבחירות המקומיות
ולפעילויות הנעשות על ידי ארגוני סביבה במטרה לקדם את הנושאים הסביבתיים דרך הבחירות לרשויות

המקומיות. אבל לפני שפותחים עם הקמפיינים המרכזיים הנעשים בתחום  כל מה שרציתם לדעת על הבחירות
לרשויות המקומיות בישראל (2018)....   

קריאה מהנה
צוות חיים וסביבה

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

אירועים קרובים  בטעם בחירות

יוצרים שינוי  אקטיביזם סביבתי לגווניו השונים

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://youtu.be/PdLnKDBEnOU
https://youtu.be/PdLnKDBEnOU
https://qtrial2018q1az1.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_2gTSLgMDWCCkmq1
https://qtrial2018q1az1.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_2gTSLgMDWCCkmq1
https://qtrial2018q1az1.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_2gTSLgMDWCCkmq1
http://miu.org.il/
https://shaharit100days.wixsite.com/shaharit/copy-of
http://miu.org.il/
http://miu.org.il/
https://maps.google.com/maps?q=מועדן+הביט+-+שדרות+הנשיא+124%2C+חיפה&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://maps.google.com/maps?q=מועדן+הביט+-+שדרות+הנשיא+124%2C+חיפה&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://www.facebook.com/events/2230650400335974/
http://15minutes.co.il/
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=פאנל+הבחירות+הסביבתי+הגדול+של+חיפה&dates=20180906T180000/20180906T210000&details=%0A++%3Cdiv%3E%0A++++%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2F15minutes.co.il%2F%22%3E%0A++++%3C%2Fa%3E%0A++++%3Cstrong%3Eחיפה+מצביעה+על+מה+שחשוב!%3C%2Fstrong%3E%0A++++%3Cbr+%2F%3Eפאנל+הבחירות+הסביבתי+הפתוח+והגדול+של+חיפה+בשיתוף+פעולה+של+חמישה+ארגונים+(מגמה+ירוקה%2C+הקואליציה+לבריאות+הציבור%2C+החברה+להגנת+הטבע%2C+פורום+ציבורי+כרמל+וירוק+בלב)+עם+המועמדים%2Fות+לראשות+העיר+חיפה.%3C%2Fdiv%3E%0A++%3Cem+style%3D%22font-weight%3A+normal%3B%22%3E%0A++%3C%2Fem%3E%0A&location=מועדן+הביט+-+שדרות+הנשיא+124%2C+חיפה
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=פאנל+הבחירות+הסביבתי+הגדול+של+חיפה&DUR=0300&DESC=%0A++%3Cdiv%3E%0A++++%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2F15minutes.co.il%2F%22%3E%0A++++%3C%2Fa%3E%0A++++%3Cstrong%3Eחיפה+מצביעה+על+מה+שחשוב!%3C%2Fstrong%3E%0A++++%3Cbr+%2F%3Eפאנל+הבחירות+הסביבתי+הפתוח+והגדול+של+חיפה+בשיתוף+פעולה+של+חמישה+ארגונים+(מגמה+ירוקה%2C+הקואליציה+לבריאות+הציבור%2C+החברה+להגנת+הטבע%2C+פורום+ציבורי+כרמל+וירוק+בלב)+עם+המועמדים%2Fות+לראשות+העיר+חיפה.%3C%2Fdiv%3E%0A++%3Cem+style%3D%22font-weight%3A+normal%3B%22%3E%0A++%3C%2Fem%3E%0A&in_loc=מועדן+הביט+-+שדרות+הנשיא+124%2C+חיפה&st=20180906T180000
http://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=Cl9dvekXG3r057NRbfECkZFYR%2FvvXjlmPycHSj2KFAH%2FKFRhVXMJ4JNiduCvBT6w5XFzColzpB9nzaHPLzn7UtuSBNn%2F9RkvNYAThDnwTHC%2F%2FfCNDOmpn3WB2A1nlI7h150zFCNdhCMzNJRgVHkT6hjiEIcuKhs5UCNJrMCf6M5BOb%2Faq%2FuxUZXkkr9S2g1CG7W%2FOFkHg93I122%2BEgnlFEcnEuC3nzDU63NRSz6KZMUm1zxv5UvoUXtcFpGYNN5QS8h0C2pF4c9oGX3%2FMs1lblYfVmtKVSbg4RFB6GvMvBS83vR8YYHxWKjOiAAumKbv8zQIqYvzdBZHljmcPnGzUDqYFe%2BcZMGhYvxi5M2R6PbRPT8wWfE75%2B0u6xjObrI%2FULkiF4C9Ee770zmYzrqkUH%2FBNP1KOeFAL2r8P%2BethK2bwRrPFe1mqfoeEsh1SGmmPIiQXvXfKCt3jwjL2JRxtacZy8vcXvyytfXct1StRnBgPRW5Il5SI4f%2BzcLcqG1YSqLs7kyAZF0MFThhAE%2BboJTJnvZXsoLme0%2BOKulniLh9zAIYaNHGyhN4CTPcnTExRVHkzLOGuwP%2FoQe7vBQiFI%2FAn%2Bb1GaTk3KZvb0C%2F0XmH705vK4cCzcnxEA5dos1uF
https://www.facebook.com/events/2230650400335974/
https://maps.google.com/maps?q=מזא%22ה+9%2C+תל+אביב&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://maps.google.com/maps?q=מזא%22ה+9%2C+תל+אביב&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjuLP8O5Ca9fg3523_GqUPj5KidQyYZULlxsplkw6HuV4Aww/viewform
http://15minutes.co.il/
http://15minutes.co.il/elementor-3844/
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=בבחירות+האלה+-+בוחרים+תחבורה+ציבורית&dates=20180913T184500/20180913T213000&details=%0A++%3Cdiv%3E%0A++++%3Cspan+style%3D%22font-weight%3A+normal%3B%22%3E%0A++++++%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2F15minutes.co.il%2F%22%3Eארגון+15+דק%27%3C%2Fa%3E+מזמין+לכנס+השנתי+של+הארגון+שבמהלכו+יושק+%3C%2Fspan%3E%0A++++%3Cstrong%3E%0A++++++%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2F15minutes.co.il%2Felementor-3844%2F%22%3Eהמדריך+לבוחר%2Fת+(בתחבורה+ציבורית)%3C%2Fa%3E%0A++++%3C%2Fstrong%3Eלקראת+הבחירות+המקומיות.+בכנס+תתקיים+שיחה+עם+טליה+כהן+וולף+%26%238211%3Bסמנכ%22לית+חברת+נתיבי+איילון+ומנהלת+פרויקט+%27מהיר+לעיר%27%2C+בנושא+%22יצירת+סטנדרט+חדש+של+תחבורה+ציבורית+במרכז+הארץ%22%26%23160%3B%3C%2Fdiv%3E%0A++%3Cem+style%3D%22font-weight%3A+normal%3B%22%3E%0A++%3C%2Fem%3E%0A&location=מזא%22ה+9%2C+תל+אביב
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=בבחירות+האלה+-+בוחרים+תחבורה+ציבורית&DUR=0245&DESC=%0A++%3Cdiv%3E%0A++++%3Cspan+style%3D%22font-weight%3A+normal%3B%22%3E%0A++++++%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2F15minutes.co.il%2F%22%3Eארגון+15+דק%27%3C%2Fa%3E+מזמין+לכנס+השנתי+של+הארגון+שבמהלכו+יושק+%3C%2Fspan%3E%0A++++%3Cstrong%3E%0A++++++%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2F15minutes.co.il%2Felementor-3844%2F%22%3Eהמדריך+לבוחר%2Fת+(בתחבורה+ציבורית)%3C%2Fa%3E%0A++++%3C%2Fstrong%3Eלקראת+הבחירות+המקומיות.+בכנס+תתקיים+שיחה+עם+טליה+כהן+וולף+%26%238211%3Bסמנכ%22לית+חברת+נתיבי+איילון+ומנהלת+פרויקט+%27מהיר+לעיר%27%2C+בנושא+%22יצירת+סטנדרט+חדש+של+תחבורה+ציבורית+במרכז+הארץ%22%26%23160%3B%3C%2Fdiv%3E%0A++%3Cem+style%3D%22font-weight%3A+normal%3B%22%3E%0A++%3C%2Fem%3E%0A&in_loc=מזא%22ה+9%2C+תל+אביב&st=20180913T184500
http://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=CktSQqNZcOqXLUt8ra8%2F27XQV2JpLNS7s0oS0%2BiQZ28evrOoIgV7rPKSzKnHIGqZ0lmTJjt2%2Fn69n0ZCQlLFy8cjSRW%2FucG1ugycSuKZonWAvgtL3pY%2F0Arj%2Bw8JXgkfv3MkXx1sH4HHmlbwwBeaUQc21u02Pu4FzlmVx%2FonCWU73qA7yVKWmmQC1vBsvgkxjQW%2Fddlm4UMQQGDoCtadDFscrbsDmsRiGh6Dkjp526D6wU%2FlsU%2BHU6et9npCnNrYX2hdZ3uUvNLwAV%2BY7djd69gEIVVOh%2FqdQbX%2FwQVXkS4hc34oMohRp1DiXqm54rwlDGlALXr6WLTKjT2YtKFk4WDxLl5XqBo0mZeY3haMuicWXZjwcCfU0R%2B86Xl0cuViGXIvYymcrXyuRfsbz6rEdnrBkyxOygevKRGgl0BFZr7RbSMuu38GIQm2BQKt%2FQBtLUIrfnJIYxW9B31I2YKTHbjA6O4o0MAjQbuwSjtWBPB%2BCtX75X9itHHp4wBeEVbEywMJlnhtXkJBzDQfwmd5yOwt5JpMoyfuLNMnZBX8%2B8DCFwxRaFs5j5djwOlo6aj5lykzFXwK78pDos2mreC81gWCSlsW3MksNQke8ncQ25Y8sk%2B4JcrlSaFdgv%2Bg26AedVa4WUzJoXDMBh6VdEjI%2FFqtrxnwZ%2B2Be16xPIsMfuSUM%2FMSlVB%2BaXc9poM7InQZblseQ3ZRdusL3d1BP9zFQCWJ43LNTuGw76dx9XFsH7fifm7k8kGCeeg%3D%3D
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjuLP8O5Ca9fg3523_GqUPj5KidQyYZULlxsplkw6HuV4Aww/viewform


לכניסה לאתר

בוחרים ירוק
לאחר חודשים של עבודה אינטנסיבית, החברה

להגנת הטבע משיקה אתר המאפשר לציבור הרחב
להפנות לראשי הרשויות המכהנים ולמועמדים

השונים, שאלות לקראת הבחירות הקרבות. באתר
ניתן למצוא את כלל הרשויות בישראל בהם יתקיימו

בחירות בסוף אוקטובר (251 רשויות), כשבכל רשות,
יש אפשרות לשאול שאלות בנושאים שונים, כמו

תכנון, שמירת טבע, תחבורה, אופניים, בנייה ירוקה,
חינוך סביבתי ועוד. 

האתר גם מציע, שירות למועמדים השונים, שרוצים
לתת מענה לציבור, לגבי השאלות אותם הם נשאלו.

לדף הקמפיין

קמפיין "מקומיות מקיימות" לבחירות המקומיות 2018
מתוך שאיפה לקידום סדר יום בראי הקיימות ברשויות המקומיות, חברי
התנועה הגדולה, יצאו בקמפיין "מקומיות מקיימות" בו כל אחד ואחת

מאיתנו יכול להיות מעורב.
הקמפיין נועד לעודד התארגנויות מקומיות המעוניינות לקדם סדר יום זה
ולשם כך, חברי התנועה, בנו מספר כלים, עבור כל התארגנות מקומית,

אשר יכולים לסייע ביכולת לגייס פעילים ובפנייה למועמדים לרשות
המקומית. 

המדריך לבוחר/ת (בתחבורה ציבורית)
15 דקות  ארגון צרכני תחבורה ציבורית בישראל, יוצא לקראת הבחירות
המקומיות עם מדריך לבוחר/ת המסביר כיצד הרשות יכולה לשפר את
התחבורה הציבורית בתחום שיפוטה וכיצד אתם יכולים להשפיע (בזכות

הבחירות הקרובות) על עמדות המועמדים וראשי הערים הבאים.

צפה עכשיו

קישור לסקר

סקר בחירות של שדולת ירושלים בתקיימא
שדולת ירושלים בתקיימא מעוניינת להפעיל לחץ ציבורי על המועמדים,
על מנת שיתחייבו לטפל בבעיות הבוערות בשכונות של כל אחד ואחת

מכם. לשם כך הושק הסקר שמטרתו לברר את עמדות הציבור הירושלמי
בנושאי קיימות לקראת הבחירות הקרובות.

מוזמנים לענות על השאלות בסקר ולעזור להביא את הנושאים הבוערים
לידיעת המועמדים בירושלים.

קרא/י עוד

מרחב  התנועה לעירוניות בישראל
עמותה המקדמת מזה כעשור וחצי שינוי בתכנון העירוני בישראל.

העמותה מקדמת מציאות של איכות חיים עירונית טובה בישראל, הבאה
לידי ביטוי במרחב עירוני רבהזדמנויות פרטיות, ציבוריות, כלכליות,

חברתיות ותרבותיות. מרחב ציבורי שבמרכזו האדם והקהילה, המעודד
שימור ופיתוח זהות מקומית. על מנת לחולל שינוי חיובי בתחומים אלו,
מרחב עוסקת ביצירת ידע תכנוני מעמיק ובניסוח כלים לעירוניות, אותם
היא מעבירה, באמצעות הסברה, סדנאות והכשרות למקבלי ההחלטות,
אנשי המקצוע, ומגוון קבוצות משפיעות ובעלות עניין השותפות לבניית

המרחב.

לאחרונה, העמותה, לקחה חלק בכתיבת מסמכי המדיניות של מכון
שחרית לקראת הבחירות המקומיות הנוגעים למרחב עירוני ציבורי

והתחדשות עירונית.

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

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

פאנל הבחירות הסביבתי הגדול של חיפה
מיקום: מועדן הביט  שדרות הנשיא 124, חיפה

21:00 18:00  סיום: 06/09/2018 התחלה: 06/09/2018

חיפה מצביעה על מה שחשוב!
פאנל הבחירות הסביבתי הפתוח והגדול של חיפה בשיתוף פעולה של
חמישה ארגונים (מגמה ירוקה, הקואליציה לבריאות הציבור, החברה

להגנת הטבע, פורום ציבורי כרמל וירוק בלב) עם המועמדים/ות לראשות
העיר חיפה.

להרשמההוסף ליומן:

בבחירות האלה  בוחרים תחבורה ציבורית
מיקום: מזא"ה 9, תל אביב

21:30 18:45  סיום: 13/09/2018 התחלה: 13/09/2018

ארגון 15 דק' מזמין לכנס השנתי של הארגון שבמהלכו יושק המדריך
לקראת הבחירות המקומיות. בכנס תתקיים לבוחר/ת (בתחבורה ציבורית)
שיחה עם טליה כהן וולף –סמנכ"לית חברת נתיבי איילון ומנהלת פרויקט
'מהיר לעיר', בנושא "יצירת סטנדרט חדש של תחבורה ציבורית במרכז

הארץ" 

לחצו כאן

ממשיכים לשמור על החופים  בעזרתכם
אדם טבע ודין ממשיכים את מאבק ארוך השנים לפתוח את

החופים לציבור הרחב, ויוצאים למאבק כדי להקל על הדרך אל
החופים  שלא יהיו חסומים, שמחיר החניה לא יהיה מופרז

ושסוף סוף תהיה תחבורה ציבורית עד לחופים!

כדי לדעת בדיוק מה המצב בשטח, הם זקוקים לעזרתכם! 
הייתם בחופים בתקופה האחרונה? פנו לעצמכם 2 דקות וענו

על השאלון המצורף.

לחצו כאן

דוקורייטס  להגנה על חופש הביטוי ועל הזכות
להפגנה ומחאה

האתר, הראשון מסוגו בישראל, מציע מידע ברור ומקיף בכל הקשור
להיבטים המשפטיים והחוקיים בארגון אירועי מחאה, התמודדות עם

אלימות משטרתית ותיעוד הפגנות.

הקשיבו כאן

פודקאסט על כלים לשינוי חברתי
12 פרקים של 3040 דק' האזנה, בנושאים שונים הנוגעים לכלים לשינוי

חברתי. כל פרק הוא שיחה עם פעיל אחר וביניהם גם שיחה עם אנה
בראור ממגמה ירוקה ושיחה עם יוסי דורפמן ממובילי מאבק הגז.

הקשבה מהנה!

לפרטים

הזדמנות בדקה ה90 ליזמיות ויזמים ירוקים
מוזמנים להצטרף לסבב השני של פרויקט The Green Pitch בשיתוף אקסלרטור TheHive by Gvahim כחלק

מתכנית SwitchMed (תכנית של האיחוד האירופי והאו"ם). לפרטים, כולל לינק לטופס להרשמה, בקישור.
ההרשמה היא עד ה31/8!!!

רשימה ירוקה מאוד  בסימן הבחירות המקומיות

ניוזלטר  אוגוסט 2018

שלטון דמוקרטי אמיתי הוא אותו שלטון, המותיר בידי אדם מספיק חופש, ובו בזמן דואג לכך שלא "
יעשה שימוש רע בחופש הזה."

אלברט אינשטיין

רגע לפני תקופת החגים וחודשיים בדיוק לפני הבחירות המקומיות, בחרנו להקדיש ניוזלטר זה לבחירות המקומיות
ולפעילויות הנעשות על ידי ארגוני סביבה במטרה לקדם את הנושאים הסביבתיים דרך הבחירות לרשויות

המקומיות. אבל לפני שפותחים עם הקמפיינים המרכזיים הנעשים בתחום  כל מה שרציתם לדעת על הבחירות
לרשויות המקומיות בישראל (2018)....   

קריאה מהנה
צוות חיים וסביבה

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

אירועים קרובים  בטעם בחירות

יוצרים שינוי  אקטיביזם סביבתי לגווניו השונים

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://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3X37_oJ9s-qAw3yoeoJRlBpBn_CRgG0DJHnxFERH1RKeHIw/viewform
http://www.adamteva.org.il/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3X37_oJ9s-qAw3yoeoJRlBpBn_CRgG0DJHnxFERH1RKeHIw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3X37_oJ9s-qAw3yoeoJRlBpBn_CRgG0DJHnxFERH1RKeHIw/viewform
https://docorights.org.il/
https://docorights.org.il/
https://docorights.org.il/
http://shiftshatil.org.il/podcast/
http://shiftshatil.org.il/podcast/
http://shiftshatil.org.il/podcast/
https://goo.gl/dwXbJH
https://www.facebook.com/TheHiveGvahim/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB9vJnoxnsf2iDEf1JMdsWNRmQ6nqcsVqM03pnjF89tGwXYjsrBpIlFixOie0v06YHFj8cbbLGLEAuWneJLQj0wInEddaqhNWnL-uocED0J8JElokfmayTiNG2Ji5Sr_biUD_Y&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/switchmed.eu/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB9vJnoxnsf2iDEf1JMdsWNRmQ6nqcsVqM03pnjF89tGwXYjsrBpIlFixOie0v06YHFj8cbbLGLEAuWneJLQj0wInEddaqhNWnL-uocED0J8JElokfmayTiNG2Ji5Sr_biUD_Y&__tn__=K-R
https://goo.gl/dwXbJH


לכניסה לאתר

בוחרים ירוק
לאחר חודשים של עבודה אינטנסיבית, החברה

להגנת הטבע משיקה אתר המאפשר לציבור הרחב
להפנות לראשי הרשויות המכהנים ולמועמדים

השונים, שאלות לקראת הבחירות הקרבות. באתר
ניתן למצוא את כלל הרשויות בישראל בהם יתקיימו

בחירות בסוף אוקטובר (251 רשויות), כשבכל רשות,
יש אפשרות לשאול שאלות בנושאים שונים, כמו

תכנון, שמירת טבע, תחבורה, אופניים, בנייה ירוקה,
חינוך סביבתי ועוד. 

האתר גם מציע, שירות למועמדים השונים, שרוצים
לתת מענה לציבור, לגבי השאלות אותם הם נשאלו.

לדף הקמפיין

קמפיין "מקומיות מקיימות" לבחירות המקומיות 2018
מתוך שאיפה לקידום סדר יום בראי הקיימות ברשויות המקומיות, חברי
התנועה הגדולה, יצאו בקמפיין "מקומיות מקיימות" בו כל אחד ואחת

מאיתנו יכול להיות מעורב.
הקמפיין נועד לעודד התארגנויות מקומיות המעוניינות לקדם סדר יום זה
ולשם כך, חברי התנועה, בנו מספר כלים, עבור כל התארגנות מקומית,

אשר יכולים לסייע ביכולת לגייס פעילים ובפנייה למועמדים לרשות
המקומית. 

המדריך לבוחר/ת (בתחבורה ציבורית)
15 דקות  ארגון צרכני תחבורה ציבורית בישראל, יוצא לקראת הבחירות
המקומיות עם מדריך לבוחר/ת המסביר כיצד הרשות יכולה לשפר את
התחבורה הציבורית בתחום שיפוטה וכיצד אתם יכולים להשפיע (בזכות

הבחירות הקרובות) על עמדות המועמדים וראשי הערים הבאים.

צפה עכשיו

קישור לסקר

סקר בחירות של שדולת ירושלים בתקיימא
שדולת ירושלים בתקיימא מעוניינת להפעיל לחץ ציבורי על המועמדים,
על מנת שיתחייבו לטפל בבעיות הבוערות בשכונות של כל אחד ואחת

מכם. לשם כך הושק הסקר שמטרתו לברר את עמדות הציבור הירושלמי
בנושאי קיימות לקראת הבחירות הקרובות.

מוזמנים לענות על השאלות בסקר ולעזור להביא את הנושאים הבוערים
לידיעת המועמדים בירושלים.

קרא/י עוד

מרחב  התנועה לעירוניות בישראל
עמותה המקדמת מזה כעשור וחצי שינוי בתכנון העירוני בישראל.

העמותה מקדמת מציאות של איכות חיים עירונית טובה בישראל, הבאה
לידי ביטוי במרחב עירוני רבהזדמנויות פרטיות, ציבוריות, כלכליות,

חברתיות ותרבותיות. מרחב ציבורי שבמרכזו האדם והקהילה, המעודד
שימור ופיתוח זהות מקומית. על מנת לחולל שינוי חיובי בתחומים אלו,
מרחב עוסקת ביצירת ידע תכנוני מעמיק ובניסוח כלים לעירוניות, אותם
היא מעבירה, באמצעות הסברה, סדנאות והכשרות למקבלי ההחלטות,
אנשי המקצוע, ומגוון קבוצות משפיעות ובעלות עניין השותפות לבניית

המרחב.

לאחרונה, העמותה, לקחה חלק בכתיבת מסמכי המדיניות של מכון
שחרית לקראת הבחירות המקומיות הנוגעים למרחב עירוני ציבורי

והתחדשות עירונית.

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

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

פאנל הבחירות הסביבתי הגדול של חיפה
מיקום: מועדן הביט  שדרות הנשיא 124, חיפה

21:00 18:00  סיום: 06/09/2018 התחלה: 06/09/2018

חיפה מצביעה על מה שחשוב!
פאנל הבחירות הסביבתי הפתוח והגדול של חיפה בשיתוף פעולה של
חמישה ארגונים (מגמה ירוקה, הקואליציה לבריאות הציבור, החברה

להגנת הטבע, פורום ציבורי כרמל וירוק בלב) עם המועמדים/ות לראשות
העיר חיפה.

להרשמההוסף ליומן:

בבחירות האלה  בוחרים תחבורה ציבורית
מיקום: מזא"ה 9, תל אביב

21:30 18:45  סיום: 13/09/2018 התחלה: 13/09/2018

ארגון 15 דק' מזמין לכנס השנתי של הארגון שבמהלכו יושק המדריך
לקראת הבחירות המקומיות. בכנס תתקיים לבוחר/ת (בתחבורה ציבורית)
שיחה עם טליה כהן וולף –סמנכ"לית חברת נתיבי איילון ומנהלת פרויקט
'מהיר לעיר', בנושא "יצירת סטנדרט חדש של תחבורה ציבורית במרכז

הארץ" 

לחצו כאן

ממשיכים לשמור על החופים  בעזרתכם
אדם טבע ודין ממשיכים את מאבק ארוך השנים לפתוח את

החופים לציבור הרחב, ויוצאים למאבק כדי להקל על הדרך אל
החופים  שלא יהיו חסומים, שמחיר החניה לא יהיה מופרז

ושסוף סוף תהיה תחבורה ציבורית עד לחופים!

כדי לדעת בדיוק מה המצב בשטח, הם זקוקים לעזרתכם! 
הייתם בחופים בתקופה האחרונה? פנו לעצמכם 2 דקות וענו

על השאלון המצורף.

לחצו כאן

דוקורייטס  להגנה על חופש הביטוי ועל הזכות
להפגנה ומחאה

האתר, הראשון מסוגו בישראל, מציע מידע ברור ומקיף בכל הקשור
להיבטים המשפטיים והחוקיים בארגון אירועי מחאה, התמודדות עם

אלימות משטרתית ותיעוד הפגנות.

הקשיבו כאן

פודקאסט על כלים לשינוי חברתי
12 פרקים של 3040 דק' האזנה, בנושאים שונים הנוגעים לכלים לשינוי

חברתי. כל פרק הוא שיחה עם פעיל אחר וביניהם גם שיחה עם אנה
בראור ממגמה ירוקה ושיחה עם יוסי דורפמן ממובילי מאבק הגז.

הקשבה מהנה!

לפרטים

הזדמנות בדקה ה90 ליזמיות ויזמים ירוקים
מוזמנים להצטרף לסבב השני של פרויקט The Green Pitch בשיתוף אקסלרטור TheHive by Gvahim כחלק

מתכנית SwitchMed (תכנית של האיחוד האירופי והאו"ם). לפרטים, כולל לינק לטופס להרשמה, בקישור.
ההרשמה היא עד ה31/8!!!

רשימה ירוקה מאוד  בסימן הבחירות המקומיות

ניוזלטר  אוגוסט 2018

שלטון דמוקרטי אמיתי הוא אותו שלטון, המותיר בידי אדם מספיק חופש, ובו בזמן דואג לכך שלא "
יעשה שימוש רע בחופש הזה."

אלברט אינשטיין

רגע לפני תקופת החגים וחודשיים בדיוק לפני הבחירות המקומיות, בחרנו להקדיש ניוזלטר זה לבחירות המקומיות
ולפעילויות הנעשות על ידי ארגוני סביבה במטרה לקדם את הנושאים הסביבתיים דרך הבחירות לרשויות

המקומיות. אבל לפני שפותחים עם הקמפיינים המרכזיים הנעשים בתחום  כל מה שרציתם לדעת על הבחירות
לרשויות המקומיות בישראל (2018)....   

קריאה מהנה
צוות חיים וסביבה

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

אירועים קרובים  בטעם בחירות

יוצרים שינוי  אקטיביזם סביבתי לגווניו השונים

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://lp.vp4.me/8d7n

