
הזמנה  מצעד האקלים 2019
בשישי הקרוב, ה29.3, החל מהשעה 9:30 יתקיים מצעד האקלים הגדול

ביותר שהיה בישראל עד כה. במצעד יקחו חלק תושבים מאזורים מוכי
זיהום בישראל; ארגוני סביבה, חברה וזכויות בעלי חיים; לצד תלמידים
ומורים מבתי ספר. לא בכדי מדברים על מאבק האקלים בתור המאבק
החברתי הגורלי ביותר של דורנו, זו הדקה התשעים, ונצא לרחובות כדי

להשמיע קול אזרחי נחוש למען העתיד.
בואו לצעוד איתנו !

נקודת יציאה: גן מאיר | נקודת סיום: קרית הממשלה

צפו עכשיו

לעצומה

קוראים לתאגידים להרוג את מפלצת הפלסטיק
המזהמת!

העולם התחיל להתעורר לאחרונה למימדיו של משבר הפלסטיק, אבל זה מעט
מדי ומאוחר מדי. 

ארגון גרינפיס דורש מהתאגידים המזהמים להתעורר ולקחת אחריות על הנזק
העצום שהם עשו ועדיין עושים!

מוזמנים ומוזמנות להצטרף לקריאה.

לפרטים נוספים

שומרים על חוף פולג
בימים אלו מקדמת עיריית נתניה את אישורה של תכנית בינוי לחוף פולג לפיה
יבנו במרחק של 100 מהחוף שישה בתי מלון עם כ2,200 חדרים ואולמות

אירועים, בנוסף לכ13,500 מ"ר של עסקים (יותר ממאה בתי עסק!).
Beactive מוזמנים להכיר את המאבק ולתמוך בו באתר החדש של

לחצו כאן

לפרטים נוספים

קול קורא למינוי נציג/ת ארגוני הסביבה
במליאת רשות הטבע והגנים

בהתאם לחוק גנים לאומיים שמורות טבע, ולאור סיום תפקידו הצפוי של
נציג ארגוני הסביבה במליאת רשות הטבע והגנים (רט"ג), ארגון חיים

וסביבה קורא למועמדים ומועמדות מתאימים להגיש את מועמדותם לייצג
את ארגוני הסביבה במליאה. 

יש לשלוח 1. קורות חיים 2. מכתב נלווה אישי 3. מכתב מטעם הארגון
השולח (במידה ויש) 

planning@sviva.net  לדואר האלקטרוני
ניתן להגיש מועמדות עד ה25/4/19

קרא/י עוד

המרכז הבין דתי לפיתוח בר קיימא
המרכז הבין דתי לפיתוח בר קיימא פועל ליצירת שיתופי פעולה בין
מורים, מנהיגים וקהילות שונות ובכדי לקדם שלום, דו קיום וחיים

משותפים ומקיימים. כך מאז הקמתו, המרכז התמקד בחינוך, הסברה
ושיח משותף ויזם קבוצות פעולה משותפות למען מטרה זו. מטרות

העמותה הינן:
(א)  לקדם ולטפח מעבר לחברה אנושית בתקיימא, משגשגת, ומודעת

.תויתד תוליהק לש הליעפ תוגיהנמ תּועָצמֶאְּב תינחור
(ב)   ליצור שינוי בקהילות הדתיות לרבות סמינרים ובתי תפילה ולדרבן

מנהיגות דתית בהקשר של קיימות.

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

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

סובב אקלים 2019
מיקום: כיכר פריז, ירושלים

17:00 09:00  סיום: 04/04/2019 התחלה: 01/04/2019

"סובב אקלים" הוא הפנינג נודד במעגל, ארבעה ימים של הקפות סביב
מתחם בית ראש הממשלה, בדרישה מהממשלה להכיר במשבר האקלים
כסוגיית חירום לבטחון הלאומי. צועדים כל יום מבוקר עד ערב, בהליכה

בשקטה.
כולם מוזמנים להצטרף! אפשר להגיע גם לחלק מהזמן או להישאר יותר.

פרטים נוספיםהוסף ליומן:

תל אביב רולרס בחירות
מיקום: רחבת הבימה, תל אביב

23:30 21:30  סיום: 02/04/2019 התחלה: 02/04/2019

"ישראל בשביל אופניים" מזמינים אתכם להצטרף למפגש של מאות מחליקי
רולר ורוכבי האופניים עם מועמדים לכנסת ממפלגות שונות שיש להן סדר

יום תחבורתי ופתרונות לכאוס הקיים.

פרטים נוספיםהוסף ליומן:

השקה חגיגית והקרנת סרט: נציגות תל אביב של
הארגון העולמי לכלכלה מעגלית
מיקום: הסדנה, משה מאור 2, תל אביב

22:00 19:00  סיום: 11/04/2019 התחלה: 11/04/2019

ארוע השקה והקרנה של הסרט – closing the loop,סרט דוקומנטרי
עטור פרסים, על מספר מקרי בוחן של "כלכלה מעגלית" 

בעולםלמשל,מפעל באנגליה לאנרגיה מתחדשת משאריות מזון,מפעל
איטלקי לביופלסטיק שמייצר עבור לאווצה, קפסולות קפה שהופכות

לקומפוסט. ועוד.

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

הכנס ה18 לחינוך סביבתי
מיקום: המכללה האקדמית בית ברל

15:00 09:00  סיום: 16/04/2019 התחלה: 16/04/2019

הכנס לחינוך סביבתי עוסק בנושאים הניצבים במרכז סדר היום
הסביבתיחינוכי בישראל. הכנס דן באופן ביקורתי בהיבטים מדעיים,

ערכיים, תאורטיים, מחקריים ומעשיים הכרוכים בנושאים אלה  ידע מדעי
בתחומי המדעים והטכנולוגיה; היבט ערכי באתגרים סביבתיים ובדילמות

הקשורות להתמודדות עמם; והיבט חינוכיפדגוגי הכולל התייחסות לאתגרים
חינוכיים וביטוי לעיסוק בהם במערכת החינוך.

לפרטים נוספים

קורס דמוקרטיה עירונית  שיתוף, השתתפות
ומעורבות קהילתית

קורס של 4 מפגשים המתקיים בימי ג' בין 9:0015:15 החל מה30/4
הקורס מרוכז ע"י מרכז השל ומיועד לבעלי תפקידי תכנון וקהילה ברשויות מקומיות,

במשרדי ממשלה ובחברה אזרחית, ולכל מי שמעוניין לרכוש כלים פרקטיים
להרחבת המנעד הדמוקרטי ברמה המקומית.

רשימה ירוקה מאוד  מחר זה קורה!

ניוזלטר  אפריל 2019

"דון חואן הסביר לי בסבלנות שלוחם אינו יכול לשאת בדידות. הוא אמר שלוחמיםנודדים יכולים לסמוך
על ישות אחת, שבה הם ממקדים את כל אהבתם ודאגתם: הארץ הנפלאה הזאת, האם, אמת המידה,

מוקד ההתרחשות של כל מה שאנחנו ושל כל מה שאנו עושים..."
מתוך: "צדו הפעיל של האינסוף" / קרלוס קסטנדה

מחר זה קורה! מצעד האקלים 2019!
מתרגשים, מצפים, מתכוננים... ביחד, נראה את כוחה הגדל של תנועת האקלים הישראלית! 

ויש עוד...

קריאה מהנה 
צוות חיים וסביבה

למידע נוסף

עושים מעשה

בחירות בפתח...

הסביבה חשובה לך? בוא/י להשפיע על בחירות 2019
נציגי המפלגות השונות פוגשות את הבוחרים בימים אלו ומציגות התחייבויות בפניהם לקדנציה הבאה. אך עד כמה

הם מתחייבים לסביבה? 
חוגי בית מתקיימים בכל יום וכמעט בכל מקום, וכל אחד ואחת מאיתנו יכול להגיע ולשים את הסביבה על סדר היום
שלהם. זה הזמן להגביר את הנוכחות שם!  אנו מעודדים אתכם אוהבי הסביבה להגיע לכמה שיותר חוגי בית

של כל המפלגות, ולשאול שאלות על כל נושא סביבתי שהוא.

 למידע על מיקום ומועדי חוגי הבית ולהכוונה לשאילת שאלות  היכנסו לקישור.
 לעדכונים שוטפים על הזדמנויות להשמיע את הקול הסביבתי בשטח וברשת, ועל מנת לשתף בתוצאות

שלכם  הצטרפו לקבוצת הוואטסאפ  או  הצטרפו לרשימת תפוצה שקטה 

לפרטים נוספים, התייעצות, והעברת חומרים מצולמים/מוקלטים ניתן ליצור קשר עם אודי חן 
udihen@gmail.com, 0586690166

קולות קוראים

לקולות קוראים נוספים

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

לאינדקס הארגונים המלא

שותפות קהילה בתכנון (שק"ת)

להצטרפות לקבוצת הפייסבוק  שותפות קהילה בתכנון

אירועים קרובים  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/events/381032885995768/
https://youtu.be/Wi-Z-tWB4fc
https://youtu.be/Wi-Z-tWB4fc
https://www.green.org.il/climatemovement/?fbclid=IwAR3WVk_Q_r9ku6gvVT3aEvSOAmWj0FwUo1fzL1FNQ4Nn1MxTMF9f9dp1oTI
http://lp.gpi.org.il/plastic_march?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Plastic_campaign
http://lp.gpi.org.il/plastic_march?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Plastic_campaign
waze://?q=כיכר פריז, ירושלים
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=סובב+אקלים+2019&dates=20190401T090000/20190404T170000&details=%22סובב+אקלים%22+הוא+הפנינג+נודד+במעגל%2C+ארבעה+ימים+של+הקפות+סביב+מתחם+בית+ראש+הממשלה%2C+בדרישה+מהממשלה+להכיר+במשבר+האקלים+כסוגיית+חירום+לבטחון+הלאומי.+צועדים+כל+יום+מבוקר+עד+ערב%2C+בהליכה+בשקטה.%3Cbr+%2F%3Eכולם+מוזמנים+להצטרף!+אפשר+להגיע+גם+לחלק+מהזמן+או+להישאר+יותר.&location=כיכר+פריז%2C+ירושלים
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=סובב+אקלים+2019&DUR=0800&DESC=%22סובב+אקלים%22+הוא+הפנינג+נודד+במעגל%2C+ארבעה+ימים+של+הקפות+סביב+מתחם+בית+ראש+הממשלה%2C+בדרישה+מהממשלה+להכיר+במשבר+האקלים+כסוגיית+חירום+לבטחון+הלאומי.+צועדים+כל+יום+מבוקר+עד+ערב%2C+בהליכה+בשקטה.%3Cbr+%2F%3Eכולם+מוזמנים+להצטרף!+אפשר+להגיע+גם+לחלק+מהזמן+או+להישאר+יותר.&in_loc=כיכר+פריז%2C+ירושלים&st=20190401T090000
http://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=CLFmqncYhh9aTizebCjh7RVSzmmjSZYlIr0xFe6js%2Fqs9J1AHKrbYv4aoGqAS5Snvbq4YP3kVvJyqwwebxH05eFxLkgfpSOrNV4Jlb94NUtW95ZrRYQ1UDZHJWDT1S2xeW0riEEZoV50HWBb0iZSPS7E5qHtLSonHP1gATYAPQd1sx7VHvcYIvPeWM0yBQ5NfjBhMTOKtJ7QmMe9DRViVNVEFTCplGyLo2m3bEbBsbrYZSAfmj%2BO4OYA1khfTctMJquU1R%2FoUyicWZUQY%2FVDe8lzQCB52%2BZhcYkAPq8Zj3DxvVZNHAepml4jEJ319QI2MRDk0q69dp%2BnJ0BZbLkbdKOd%2BUmk9S8TS709HXqnRSxiSTKfCLpjgbi5pf26bHTelYUcXOWG%2BaNqTP3tOIwVvtX40hrE6Toenxn%2FmnkZV%2FwYdxf5tKLXOKTWKHECDqsCOBFnlRNI%2FxkpQUE9%2B%2BKXYCFLj%2BWYB5yAx%2BXGkiTeOE1JPs6QYwQQnl2fX8vCH%2FqurQRuggwpgJw1sahrbLxjxiA%3D%3D
waze://?q=רחבת הבימה, תל אביב
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=תל+אביב+רולרס+בחירות&dates=20190402T213000/20190402T233000&details=%0A++%3Cdiv%3E%22ישראל+בשביל+אופניים%22+מזמינים+אתכם+להצטרף%26%23160%3Bלמפגש+של+מאות+מחליקי+רולר+ורוכבי+האופניים+עם+מועמדים+לכנסת+ממפלגות+שונות+שיש+להן+סדר+יום+תחבורתי+ופתרונות+לכאוס+הקיים.%3C%2Fdiv%3E%0A++%3Cem+style%3D%22font-weight%3A+normal%3B%22%3E%0A++%3C%2Fem%3E%0A&location=רחבת+הבימה%2C+תל+אביב
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=תל+אביב+רולרס+בחירות&DUR=0200&DESC=%0A++%3Cdiv%3E%22ישראל+בשביל+אופניים%22+מזמינים+אתכם+להצטרף%26%23160%3Bלמפגש+של+מאות+מחליקי+רולר+ורוכבי+האופניים+עם+מועמדים+לכנסת+ממפלגות+שונות+שיש+להן+סדר+יום+תחבורתי+ופתרונות+לכאוס+הקיים.%3C%2Fdiv%3E%0A++%3Cem+style%3D%22font-weight%3A+normal%3B%22%3E%0A++%3C%2Fem%3E%0A&in_loc=רחבת+הבימה%2C+תל+אביב&st=20190402T213000
http://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=CfsgAWbKByWVatLQb%2FPn%2FDC4zGI4ujcfiLvDtBZkaG1va9Ek9OgbKtydkR9CGfkC635yHYf3hmuqrTStcbjelIbi3bQJcIq4NX%2ByOclPfzO%2BS8UuhzgBhi9V252mDSjRk0gYRD%2Bz4QztUREboUdzl49Jp088qt51TOE%2BgWVlKScCw0SyFCc7556BwS11QK1FaXd36caUPx2cqpAdTa3jFzmxIIBdtG3Ck7zKLc7Ta45LQevXHL1D7osfH8nmQ0mMqpWXMB6y%2Fe%2BbH7PK4P%2FI6y7vTUiCV5UDmtEVodaBcbfPmSKkEptwqxiOJUKjfLCqJjT5fG57yEzmZl8ifb8duN%2BkBtn2FDeGWdH%2FhS4vlUUQEBbnUW0slT8YAzs7GM3YWfQJDZuKBLx09ma34z2tIaSfEFtKHGG%2BG%2Bjxt8Ou%2BM8R47jiPsi31oYjbS47Gi7C6vuwkmoJjgMklGoNBqzmgS1mqX1JuIaLnj%2BkhPyhXAzf9pah67cvoQZcJmIAKO9rS
waze://?q=הסדנה, משה מאור 2, תל אביב
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=השקה+חגיגית+והקרנת+סרט%3A+נציגות+תל+אביב+של+הארגון+העולמי+לכלכלה+מעגלית&dates=20190411T190000/20190411T220000&details=ארוע+השקה+והקרנה+של+הסרט+%26%238211%3B+closing+the+loop%2Cסרט+דוקומנטרי+עטור+פרסים%2C+על+מספר+מקרי+בוחן+של+%22כלכלה+מעגלית%22%26%23160%3B+בעולם-למשל%2Cמפעל+באנגליה+לאנרגיה+מתחדשת+משאריות+מזון%2Cמפעל+איטלקי+לביו-פלסטיק+שמייצר+עבור+לאווצה%2C+קפסולות+קפה+שהופכות+לקומפוסט.+ועוד.%3Cbr+%2F%3E%3Cdiv%3E%3C%2Fdiv%3E%3Cem+style%3D%22font-weight%3A+normal%3B%22%3E%3C%2Fem%3E&location=הסדנה%2C+משה+מאור+2%2C+תל+אביב
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=השקה+חגיגית+והקרנת+סרט%3A+נציגות+תל+אביב+של+הארגון+העולמי+לכלכלה+מעגלית&DUR=0300&DESC=ארוע+השקה+והקרנה+של+הסרט+%26%238211%3B+closing+the+loop%2Cסרט+דוקומנטרי+עטור+פרסים%2C+על+מספר+מקרי+בוחן+של+%22כלכלה+מעגלית%22%26%23160%3B+בעולם-למשל%2Cמפעל+באנגליה+לאנרגיה+מתחדשת+משאריות+מזון%2Cמפעל+איטלקי+לביו-פלסטיק+שמייצר+עבור+לאווצה%2C+קפסולות+קפה+שהופכות+לקומפוסט.+ועוד.%3Cbr+%2F%3E%3Cdiv%3E%3C%2Fdiv%3E%3Cem+style%3D%22font-weight%3A+normal%3B%22%3E%3C%2Fem%3E&in_loc=הסדנה%2C+משה+מאור+2%2C+תל+אביב&st=20190411T190000
http://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=CejoZkmo07zIDBDnTAfO7wfWRuMZzaADDRusUmiFQY4ti5cEuRuST6fycEBd4WtIjnAdHkxhZgm%2F4tEun77H3uN0V%2FXc4%2Fwp9SxhfV%2FfwYtG47OP1CxqMf%2BEY94IQ5JIIFGNz6%2Fox18sN5rkbMN7TYow%2FydpVtup7iRboJM4Q80TRRdFf1oSzg2UlD3%2BnFM84US4tg6TEsKvsGS6m26EeKBXAUAqr9ZDBvGIKvXXJllG5f11j5E97bVZYdWqwO%2F9AOnPyq91M%2FtkL%2FW9d5h4UuTdeVZ7Dmh0OEQfzj4KrPCuzcrVN0Z6YPyOafhN1wHcHlTf%2BxrB6iv3otlkf8w6zTJrVdbD3AE4RHsEig5j9POoupkP%2BMB5m108DXr%2FBPU0WknviyxT3Qp01OMTkLVC8b5mV6pAzcLCmokGJAJl4%2Bijz9oflRSgaDgZuXxXbQld%2B0bbuCwguLbEQ7u0Wk%2F9GUouvIicoJFbSsxNprd2RgGouAmt13lCOKmug55pW1CxvdS6JM1IoQ5O6ABNZH9Mka4iInHGYUlSW00fqZmVceauddkei%2FFSbeIuuo6%2BFE02KnvU%2FYPhv%2FY0g0ojebG3HrNbFMvSmyNc0Ls7deaAVwmx%2FIMsVwbBrjliqbGE8Xv%2BL4RRUj36f1Dk%3D
waze://?q=המכללה האקדמית בית ברל
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=הכנס+ה-18+לחינוך+סביבתי&dates=20190416T090000/20190416T150000&details=%0A++%3Cspan+style%3D%22font-weight%3A+normal%3B%22%3E%0A++++%3Cspan+style%3D%22font-weight%3A+normal%3B%22%3E%0A++++%3C%2Fspan%3E%0A++%3C%2Fspan%3Eהכנס+לחינוך+סביבתי+עוסק+בנושאים+הניצבים+במרכז+סדר+היום+הסביבתי-חינוכי+בישראל.+הכנס+דן+באופן+ביקורתי+בהיבטים+מדעיים%2C+ערכיים%2C+תאורטיים%2C+מחקריים+ומעשיים+הכרוכים+בנושאים+אלה+-+ידע+מדעי+בתחומי+המדעים+והטכנולוגיה%3B+היבט+ערכי+באתגרים+סביבתיים+ובדילמות+הקשורות+להתמודדות+עמם%3B+והיבט+חינוכי-פדגוגי+הכולל+התייחסות+לאתגרים+חינוכיים+וביטוי+לעיסוק+בהם+במערכת+החינוך.&location=המכללה+האקדמית+בית+ברל
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=הכנס+ה-18+לחינוך+סביבתי&DUR=0600&DESC=%0A++%3Cspan+style%3D%22font-weight%3A+normal%3B%22%3E%0A++++%3Cspan+style%3D%22font-weight%3A+normal%3B%22%3E%0A++++%3C%2Fspan%3E%0A++%3C%2Fspan%3Eהכנס+לחינוך+סביבתי+עוסק+בנושאים+הניצבים+במרכז+סדר+היום+הסביבתי-חינוכי+בישראל.+הכנס+דן+באופן+ביקורתי+בהיבטים+מדעיים%2C+ערכיים%2C+תאורטיים%2C+מחקריים+ומעשיים+הכרוכים+בנושאים+אלה+-+ידע+מדעי+בתחומי+המדעים+והטכנולוגיה%3B+היבט+ערכי+באתגרים+סביבתיים+ובדילמות+הקשורות+להתמודדות+עמם%3B+והיבט+חינוכי-פדגוגי+הכולל+התייחסות+לאתגרים+חינוכיים+וביטוי+לעיסוק+בהם+במערכת+החינוך.&in_loc=המכללה+האקדמית+בית+ברל&st=20190416T090000
http://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=CXpVdhu%2F22S3XmCnaD4sRo5qE7xPGATgEb3cgqZYnSJf06BsNQ1dmni0EQqQm2ZoKS5nB1t0hDDCEVCVwafGbkg9ee4OX1RG1PXuwYAFI7VXw0hGCSFyRykCLP7V0SYxTZITWSs%2BYuWxVIzwRItTVBGiymyR1nddYy1ZdDw3vPbpYN2mo7pZgLiFC9pd4LTzcDvPnXDvV1g4rPJZHbVYwnDaFaV6g2mmKuHcPIogS6mMSCkBH3QV1nFYzvoLd1eknyS33jEuRtMXtouRMLDFD4B5VtEFi7gTFBX8RFmoZgUKZ5IHqw6Qa0VcuMJdKXOo0LgGGIw8jLmM6A1NpoVr4IPGooYfFhbkvymTq3Pbmyb2WiPHgI0lVs63ed8UF%2BNvnz3j%2B1XG%2FWK2HGt%2Fo06EcLtVN82H15U3f9gu7FFKNrJfby8s0TWKcqLdHk7CJtPFvr%2F6MNbA7rfPlzil%2BHeKBh9ZK27RDOofornzTJxeMGwG0EA6sbC5bKiaRjGknXj7hV%2FbvJI%2FhNW7ZiGrrSZXgYKyrzkspN1oy2qUDf0idHR8DtN3uwOoTCYGdUvEGQOs0PG4AHZjxjbLuHQYRV7fzM1RnAxUSuE65MU%2BdGB%2BRu2ZIXJk1HfRBXOEIA74otayYWZX4wIQ7%2FUdMMbIevmCHMdok94BYcAWR


הזמנה  מצעד האקלים 2019
בשישי הקרוב, ה29.3, החל מהשעה 9:30 יתקיים מצעד האקלים הגדול

ביותר שהיה בישראל עד כה. במצעד יקחו חלק תושבים מאזורים מוכי
זיהום בישראל; ארגוני סביבה, חברה וזכויות בעלי חיים; לצד תלמידים
ומורים מבתי ספר. לא בכדי מדברים על מאבק האקלים בתור המאבק
החברתי הגורלי ביותר של דורנו, זו הדקה התשעים, ונצא לרחובות כדי

להשמיע קול אזרחי נחוש למען העתיד.
בואו לצעוד איתנו !

נקודת יציאה: גן מאיר | נקודת סיום: קרית הממשלה

צפו עכשיו

לעצומה

קוראים לתאגידים להרוג את מפלצת הפלסטיק
המזהמת!

העולם התחיל להתעורר לאחרונה למימדיו של משבר הפלסטיק, אבל זה מעט
מדי ומאוחר מדי. 

ארגון גרינפיס דורש מהתאגידים המזהמים להתעורר ולקחת אחריות על הנזק
העצום שהם עשו ועדיין עושים!

מוזמנים ומוזמנות להצטרף לקריאה.

לפרטים נוספים

שומרים על חוף פולג
בימים אלו מקדמת עיריית נתניה את אישורה של תכנית בינוי לחוף פולג לפיה
יבנו במרחק של 100 מהחוף שישה בתי מלון עם כ2,200 חדרים ואולמות

אירועים, בנוסף לכ13,500 מ"ר של עסקים (יותר ממאה בתי עסק!).
Beactive מוזמנים להכיר את המאבק ולתמוך בו באתר החדש של

לחצו כאן

לפרטים נוספים

קול קורא למינוי נציג/ת ארגוני הסביבה
במליאת רשות הטבע והגנים

בהתאם לחוק גנים לאומיים שמורות טבע, ולאור סיום תפקידו הצפוי של
נציג ארגוני הסביבה במליאת רשות הטבע והגנים (רט"ג), ארגון חיים

וסביבה קורא למועמדים ומועמדות מתאימים להגיש את מועמדותם לייצג
את ארגוני הסביבה במליאה. 

יש לשלוח 1. קורות חיים 2. מכתב נלווה אישי 3. מכתב מטעם הארגון
השולח (במידה ויש) 

planning@sviva.net  לדואר האלקטרוני
ניתן להגיש מועמדות עד ה25/4/19

קרא/י עוד

המרכז הבין דתי לפיתוח בר קיימא
המרכז הבין דתי לפיתוח בר קיימא פועל ליצירת שיתופי פעולה בין
מורים, מנהיגים וקהילות שונות ובכדי לקדם שלום, דו קיום וחיים

משותפים ומקיימים. כך מאז הקמתו, המרכז התמקד בחינוך, הסברה
ושיח משותף ויזם קבוצות פעולה משותפות למען מטרה זו. מטרות

העמותה הינן:
(א)  לקדם ולטפח מעבר לחברה אנושית בתקיימא, משגשגת, ומודעת

.תויתד תוליהק לש הליעפ תוגיהנמ תּועָצמֶאְּב תינחור
(ב)   ליצור שינוי בקהילות הדתיות לרבות סמינרים ובתי תפילה ולדרבן

מנהיגות דתית בהקשר של קיימות.

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

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

סובב אקלים 2019
מיקום: כיכר פריז, ירושלים

17:00 09:00  סיום: 04/04/2019 התחלה: 01/04/2019

"סובב אקלים" הוא הפנינג נודד במעגל, ארבעה ימים של הקפות סביב
מתחם בית ראש הממשלה, בדרישה מהממשלה להכיר במשבר האקלים
כסוגיית חירום לבטחון הלאומי. צועדים כל יום מבוקר עד ערב, בהליכה

בשקטה.
כולם מוזמנים להצטרף! אפשר להגיע גם לחלק מהזמן או להישאר יותר.

פרטים נוספיםהוסף ליומן:

תל אביב רולרס בחירות
מיקום: רחבת הבימה, תל אביב

23:30 21:30  סיום: 02/04/2019 התחלה: 02/04/2019

"ישראל בשביל אופניים" מזמינים אתכם להצטרף למפגש של מאות מחליקי
רולר ורוכבי האופניים עם מועמדים לכנסת ממפלגות שונות שיש להן סדר

יום תחבורתי ופתרונות לכאוס הקיים.

פרטים נוספיםהוסף ליומן:

השקה חגיגית והקרנת סרט: נציגות תל אביב של
הארגון העולמי לכלכלה מעגלית
מיקום: הסדנה, משה מאור 2, תל אביב

22:00 19:00  סיום: 11/04/2019 התחלה: 11/04/2019

ארוע השקה והקרנה של הסרט – closing the loop,סרט דוקומנטרי
עטור פרסים, על מספר מקרי בוחן של "כלכלה מעגלית" 

בעולםלמשל,מפעל באנגליה לאנרגיה מתחדשת משאריות מזון,מפעל
איטלקי לביופלסטיק שמייצר עבור לאווצה, קפסולות קפה שהופכות

לקומפוסט. ועוד.

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

הכנס ה18 לחינוך סביבתי
מיקום: המכללה האקדמית בית ברל

15:00 09:00  סיום: 16/04/2019 התחלה: 16/04/2019

הכנס לחינוך סביבתי עוסק בנושאים הניצבים במרכז סדר היום
הסביבתיחינוכי בישראל. הכנס דן באופן ביקורתי בהיבטים מדעיים,

ערכיים, תאורטיים, מחקריים ומעשיים הכרוכים בנושאים אלה  ידע מדעי
בתחומי המדעים והטכנולוגיה; היבט ערכי באתגרים סביבתיים ובדילמות

הקשורות להתמודדות עמם; והיבט חינוכיפדגוגי הכולל התייחסות לאתגרים
חינוכיים וביטוי לעיסוק בהם במערכת החינוך.

לפרטים נוספים

קורס דמוקרטיה עירונית  שיתוף, השתתפות
ומעורבות קהילתית

קורס של 4 מפגשים המתקיים בימי ג' בין 9:0015:15 החל מה30/4
הקורס מרוכז ע"י מרכז השל ומיועד לבעלי תפקידי תכנון וקהילה ברשויות מקומיות,

במשרדי ממשלה ובחברה אזרחית, ולכל מי שמעוניין לרכוש כלים פרקטיים
להרחבת המנעד הדמוקרטי ברמה המקומית.

רשימה ירוקה מאוד  מחר זה קורה!

ניוזלטר  אפריל 2019

"דון חואן הסביר לי בסבלנות שלוחם אינו יכול לשאת בדידות. הוא אמר שלוחמיםנודדים יכולים לסמוך
על ישות אחת, שבה הם ממקדים את כל אהבתם ודאגתם: הארץ הנפלאה הזאת, האם, אמת המידה,

מוקד ההתרחשות של כל מה שאנחנו ושל כל מה שאנו עושים..."
מתוך: "צדו הפעיל של האינסוף" / קרלוס קסטנדה

מחר זה קורה! מצעד האקלים 2019!
מתרגשים, מצפים, מתכוננים... ביחד, נראה את כוחה הגדל של תנועת האקלים הישראלית! 

ויש עוד...

קריאה מהנה 
צוות חיים וסביבה

למידע נוסף

עושים מעשה

בחירות בפתח...

הסביבה חשובה לך? בוא/י להשפיע על בחירות 2019
נציגי המפלגות השונות פוגשות את הבוחרים בימים אלו ומציגות התחייבויות בפניהם לקדנציה הבאה. אך עד כמה

הם מתחייבים לסביבה? 
חוגי בית מתקיימים בכל יום וכמעט בכל מקום, וכל אחד ואחת מאיתנו יכול להגיע ולשים את הסביבה על סדר היום
שלהם. זה הזמן להגביר את הנוכחות שם!  אנו מעודדים אתכם אוהבי הסביבה להגיע לכמה שיותר חוגי בית

של כל המפלגות, ולשאול שאלות על כל נושא סביבתי שהוא.

 למידע על מיקום ומועדי חוגי הבית ולהכוונה לשאילת שאלות  היכנסו לקישור.
 לעדכונים שוטפים על הזדמנויות להשמיע את הקול הסביבתי בשטח וברשת, ועל מנת לשתף בתוצאות

שלכם  הצטרפו לקבוצת הוואטסאפ  או  הצטרפו לרשימת תפוצה שקטה 

לפרטים נוספים, התייעצות, והעברת חומרים מצולמים/מוקלטים ניתן ליצור קשר עם אודי חן 
udihen@gmail.com, 0586690166

קולות קוראים

לקולות קוראים נוספים

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

לאינדקס הארגונים המלא

שותפות קהילה בתכנון (שק"ת)

להצטרפות לקבוצת הפייסבוק  שותפות קהילה בתכנון

אירועים קרובים  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://lp.gpi.org.il/plastic_march?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Plastic_campaign
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https://beactive.co.il/project/47386?utm_source=newsletter_18_03&utm_medium=email&utm_campaign=HS_newsletter_march&utm_content=ba_poleg_beach_47386
https://beactive.co.il/
https://beactive.co.il/project/47386?utm_source=newsletter_18_03&utm_medium=email&utm_campaign=HS_newsletter_march&utm_content=ba_poleg_beach_47386
https://beactive.co.il/project/47386?utm_source=newsletter_18_03&utm_medium=email&utm_campaign=HS_newsletter_march&utm_content=ba_poleg_beach_47386
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mailto:udihen@gmail.com
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https://www.sviva.net/קול-קורא-למינוי-נציג-ת-ארגוני-הסביבה-במ/
mailto:planning@sviva.net
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https://www.sviva.net/קול-קורא-למינוי-נציג-ת-ארגוני-הסביבה-במ/
https://www.sviva.net/קול-קורא-למינוי-נציג-ת-ארגוני-הסביבה-במ/
https://www.sviva.net/genre/קול-קורא/
https://www.interfaithsustain.com/
https://www.interfaithsustain.com/


הזמנה  מצעד האקלים 2019
בשישי הקרוב, ה29.3, החל מהשעה 9:30 יתקיים מצעד האקלים הגדול

ביותר שהיה בישראל עד כה. במצעד יקחו חלק תושבים מאזורים מוכי
זיהום בישראל; ארגוני סביבה, חברה וזכויות בעלי חיים; לצד תלמידים
ומורים מבתי ספר. לא בכדי מדברים על מאבק האקלים בתור המאבק
החברתי הגורלי ביותר של דורנו, זו הדקה התשעים, ונצא לרחובות כדי

להשמיע קול אזרחי נחוש למען העתיד.
בואו לצעוד איתנו !

נקודת יציאה: גן מאיר | נקודת סיום: קרית הממשלה

צפו עכשיו

לעצומה

קוראים לתאגידים להרוג את מפלצת הפלסטיק
המזהמת!

העולם התחיל להתעורר לאחרונה למימדיו של משבר הפלסטיק, אבל זה מעט
מדי ומאוחר מדי. 

ארגון גרינפיס דורש מהתאגידים המזהמים להתעורר ולקחת אחריות על הנזק
העצום שהם עשו ועדיין עושים!

מוזמנים ומוזמנות להצטרף לקריאה.

לפרטים נוספים

שומרים על חוף פולג
בימים אלו מקדמת עיריית נתניה את אישורה של תכנית בינוי לחוף פולג לפיה
יבנו במרחק של 100 מהחוף שישה בתי מלון עם כ2,200 חדרים ואולמות

אירועים, בנוסף לכ13,500 מ"ר של עסקים (יותר ממאה בתי עסק!).
Beactive מוזמנים להכיר את המאבק ולתמוך בו באתר החדש של

לחצו כאן

לפרטים נוספים

קול קורא למינוי נציג/ת ארגוני הסביבה
במליאת רשות הטבע והגנים

בהתאם לחוק גנים לאומיים שמורות טבע, ולאור סיום תפקידו הצפוי של
נציג ארגוני הסביבה במליאת רשות הטבע והגנים (רט"ג), ארגון חיים

וסביבה קורא למועמדים ומועמדות מתאימים להגיש את מועמדותם לייצג
את ארגוני הסביבה במליאה. 

יש לשלוח 1. קורות חיים 2. מכתב נלווה אישי 3. מכתב מטעם הארגון
השולח (במידה ויש) 

planning@sviva.net  לדואר האלקטרוני
ניתן להגיש מועמדות עד ה25/4/19

קרא/י עוד

המרכז הבין דתי לפיתוח בר קיימא
המרכז הבין דתי לפיתוח בר קיימא פועל ליצירת שיתופי פעולה בין
מורים, מנהיגים וקהילות שונות ובכדי לקדם שלום, דו קיום וחיים

משותפים ומקיימים. כך מאז הקמתו, המרכז התמקד בחינוך, הסברה
ושיח משותף ויזם קבוצות פעולה משותפות למען מטרה זו. מטרות

העמותה הינן:
(א)  לקדם ולטפח מעבר לחברה אנושית בתקיימא, משגשגת, ומודעת

.תויתד תוליהק לש הליעפ תוגיהנמ תּועָצמֶאְּב תינחור
(ב)   ליצור שינוי בקהילות הדתיות לרבות סמינרים ובתי תפילה ולדרבן

מנהיגות דתית בהקשר של קיימות.

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

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

סובב אקלים 2019
מיקום: כיכר פריז, ירושלים

17:00 09:00  סיום: 04/04/2019 התחלה: 01/04/2019

"סובב אקלים" הוא הפנינג נודד במעגל, ארבעה ימים של הקפות סביב
מתחם בית ראש הממשלה, בדרישה מהממשלה להכיר במשבר האקלים
כסוגיית חירום לבטחון הלאומי. צועדים כל יום מבוקר עד ערב, בהליכה

בשקטה.
כולם מוזמנים להצטרף! אפשר להגיע גם לחלק מהזמן או להישאר יותר.

פרטים נוספיםהוסף ליומן:

תל אביב רולרס בחירות
מיקום: רחבת הבימה, תל אביב

23:30 21:30  סיום: 02/04/2019 התחלה: 02/04/2019

"ישראל בשביל אופניים" מזמינים אתכם להצטרף למפגש של מאות מחליקי
רולר ורוכבי האופניים עם מועמדים לכנסת ממפלגות שונות שיש להן סדר

יום תחבורתי ופתרונות לכאוס הקיים.

פרטים נוספיםהוסף ליומן:

השקה חגיגית והקרנת סרט: נציגות תל אביב של
הארגון העולמי לכלכלה מעגלית
מיקום: הסדנה, משה מאור 2, תל אביב

22:00 19:00  סיום: 11/04/2019 התחלה: 11/04/2019

ארוע השקה והקרנה של הסרט – closing the loop,סרט דוקומנטרי
עטור פרסים, על מספר מקרי בוחן של "כלכלה מעגלית" 

בעולםלמשל,מפעל באנגליה לאנרגיה מתחדשת משאריות מזון,מפעל
איטלקי לביופלסטיק שמייצר עבור לאווצה, קפסולות קפה שהופכות

לקומפוסט. ועוד.

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

הכנס ה18 לחינוך סביבתי
מיקום: המכללה האקדמית בית ברל

15:00 09:00  סיום: 16/04/2019 התחלה: 16/04/2019

הכנס לחינוך סביבתי עוסק בנושאים הניצבים במרכז סדר היום
הסביבתיחינוכי בישראל. הכנס דן באופן ביקורתי בהיבטים מדעיים,

ערכיים, תאורטיים, מחקריים ומעשיים הכרוכים בנושאים אלה  ידע מדעי
בתחומי המדעים והטכנולוגיה; היבט ערכי באתגרים סביבתיים ובדילמות

הקשורות להתמודדות עמם; והיבט חינוכיפדגוגי הכולל התייחסות לאתגרים
חינוכיים וביטוי לעיסוק בהם במערכת החינוך.

לפרטים נוספים

קורס דמוקרטיה עירונית  שיתוף, השתתפות
ומעורבות קהילתית

קורס של 4 מפגשים המתקיים בימי ג' בין 9:0015:15 החל מה30/4
הקורס מרוכז ע"י מרכז השל ומיועד לבעלי תפקידי תכנון וקהילה ברשויות מקומיות,

במשרדי ממשלה ובחברה אזרחית, ולכל מי שמעוניין לרכוש כלים פרקטיים
להרחבת המנעד הדמוקרטי ברמה המקומית.

רשימה ירוקה מאוד  מחר זה קורה!

ניוזלטר  אפריל 2019

"דון חואן הסביר לי בסבלנות שלוחם אינו יכול לשאת בדידות. הוא אמר שלוחמיםנודדים יכולים לסמוך
על ישות אחת, שבה הם ממקדים את כל אהבתם ודאגתם: הארץ הנפלאה הזאת, האם, אמת המידה,

מוקד ההתרחשות של כל מה שאנחנו ושל כל מה שאנו עושים..."
מתוך: "צדו הפעיל של האינסוף" / קרלוס קסטנדה

מחר זה קורה! מצעד האקלים 2019!
מתרגשים, מצפים, מתכוננים... ביחד, נראה את כוחה הגדל של תנועת האקלים הישראלית! 

ויש עוד...

קריאה מהנה 
צוות חיים וסביבה

למידע נוסף

עושים מעשה

בחירות בפתח...

הסביבה חשובה לך? בוא/י להשפיע על בחירות 2019
נציגי המפלגות השונות פוגשות את הבוחרים בימים אלו ומציגות התחייבויות בפניהם לקדנציה הבאה. אך עד כמה

הם מתחייבים לסביבה? 
חוגי בית מתקיימים בכל יום וכמעט בכל מקום, וכל אחד ואחת מאיתנו יכול להגיע ולשים את הסביבה על סדר היום
שלהם. זה הזמן להגביר את הנוכחות שם!  אנו מעודדים אתכם אוהבי הסביבה להגיע לכמה שיותר חוגי בית

של כל המפלגות, ולשאול שאלות על כל נושא סביבתי שהוא.

 למידע על מיקום ומועדי חוגי הבית ולהכוונה לשאילת שאלות  היכנסו לקישור.
 לעדכונים שוטפים על הזדמנויות להשמיע את הקול הסביבתי בשטח וברשת, ועל מנת לשתף בתוצאות

שלכם  הצטרפו לקבוצת הוואטסאפ  או  הצטרפו לרשימת תפוצה שקטה 

לפרטים נוספים, התייעצות, והעברת חומרים מצולמים/מוקלטים ניתן ליצור קשר עם אודי חן 
udihen@gmail.com, 0586690166

קולות קוראים

לקולות קוראים נוספים

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

לאינדקס הארגונים המלא

שותפות קהילה בתכנון (שק"ת)

להצטרפות לקבוצת הפייסבוק  שותפות קהילה בתכנון

אירועים קרובים  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.interfaithsustain.com/
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https://lp.vp4.me/jj5i
https://www.facebook.com/groups/531397610600515/?source_id=115286055016
https://maps.google.com/maps?q=כיכר+פריז%2C+ירושלים&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://www.facebook.com/events/822732608106592/


הזמנה  מצעד האקלים 2019
בשישי הקרוב, ה29.3, החל מהשעה 9:30 יתקיים מצעד האקלים הגדול

ביותר שהיה בישראל עד כה. במצעד יקחו חלק תושבים מאזורים מוכי
זיהום בישראל; ארגוני סביבה, חברה וזכויות בעלי חיים; לצד תלמידים
ומורים מבתי ספר. לא בכדי מדברים על מאבק האקלים בתור המאבק
החברתי הגורלי ביותר של דורנו, זו הדקה התשעים, ונצא לרחובות כדי

להשמיע קול אזרחי נחוש למען העתיד.
בואו לצעוד איתנו !

נקודת יציאה: גן מאיר | נקודת סיום: קרית הממשלה

צפו עכשיו

לעצומה

קוראים לתאגידים להרוג את מפלצת הפלסטיק
המזהמת!

העולם התחיל להתעורר לאחרונה למימדיו של משבר הפלסטיק, אבל זה מעט
מדי ומאוחר מדי. 

ארגון גרינפיס דורש מהתאגידים המזהמים להתעורר ולקחת אחריות על הנזק
העצום שהם עשו ועדיין עושים!

מוזמנים ומוזמנות להצטרף לקריאה.

לפרטים נוספים

שומרים על חוף פולג
בימים אלו מקדמת עיריית נתניה את אישורה של תכנית בינוי לחוף פולג לפיה
יבנו במרחק של 100 מהחוף שישה בתי מלון עם כ2,200 חדרים ואולמות

אירועים, בנוסף לכ13,500 מ"ר של עסקים (יותר ממאה בתי עסק!).
Beactive מוזמנים להכיר את המאבק ולתמוך בו באתר החדש של

לחצו כאן

לפרטים נוספים

קול קורא למינוי נציג/ת ארגוני הסביבה
במליאת רשות הטבע והגנים

בהתאם לחוק גנים לאומיים שמורות טבע, ולאור סיום תפקידו הצפוי של
נציג ארגוני הסביבה במליאת רשות הטבע והגנים (רט"ג), ארגון חיים

וסביבה קורא למועמדים ומועמדות מתאימים להגיש את מועמדותם לייצג
את ארגוני הסביבה במליאה. 

יש לשלוח 1. קורות חיים 2. מכתב נלווה אישי 3. מכתב מטעם הארגון
השולח (במידה ויש) 

planning@sviva.net  לדואר האלקטרוני
ניתן להגיש מועמדות עד ה25/4/19

קרא/י עוד

המרכז הבין דתי לפיתוח בר קיימא
המרכז הבין דתי לפיתוח בר קיימא פועל ליצירת שיתופי פעולה בין
מורים, מנהיגים וקהילות שונות ובכדי לקדם שלום, דו קיום וחיים

משותפים ומקיימים. כך מאז הקמתו, המרכז התמקד בחינוך, הסברה
ושיח משותף ויזם קבוצות פעולה משותפות למען מטרה זו. מטרות

העמותה הינן:
(א)  לקדם ולטפח מעבר לחברה אנושית בתקיימא, משגשגת, ומודעת

.תויתד תוליהק לש הליעפ תוגיהנמ תּועָצמֶאְּב תינחור
(ב)   ליצור שינוי בקהילות הדתיות לרבות סמינרים ובתי תפילה ולדרבן

מנהיגות דתית בהקשר של קיימות.

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

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

סובב אקלים 2019
מיקום: כיכר פריז, ירושלים

17:00 09:00  סיום: 04/04/2019 התחלה: 01/04/2019

"סובב אקלים" הוא הפנינג נודד במעגל, ארבעה ימים של הקפות סביב
מתחם בית ראש הממשלה, בדרישה מהממשלה להכיר במשבר האקלים
כסוגיית חירום לבטחון הלאומי. צועדים כל יום מבוקר עד ערב, בהליכה

בשקטה.
כולם מוזמנים להצטרף! אפשר להגיע גם לחלק מהזמן או להישאר יותר.

פרטים נוספיםהוסף ליומן:

תל אביב רולרס בחירות
מיקום: רחבת הבימה, תל אביב

23:30 21:30  סיום: 02/04/2019 התחלה: 02/04/2019

"ישראל בשביל אופניים" מזמינים אתכם להצטרף למפגש של מאות מחליקי
רולר ורוכבי האופניים עם מועמדים לכנסת ממפלגות שונות שיש להן סדר

יום תחבורתי ופתרונות לכאוס הקיים.

פרטים נוספיםהוסף ליומן:

השקה חגיגית והקרנת סרט: נציגות תל אביב של
הארגון העולמי לכלכלה מעגלית
מיקום: הסדנה, משה מאור 2, תל אביב

22:00 19:00  סיום: 11/04/2019 התחלה: 11/04/2019

ארוע השקה והקרנה של הסרט – closing the loop,סרט דוקומנטרי
עטור פרסים, על מספר מקרי בוחן של "כלכלה מעגלית" 

בעולםלמשל,מפעל באנגליה לאנרגיה מתחדשת משאריות מזון,מפעל
איטלקי לביופלסטיק שמייצר עבור לאווצה, קפסולות קפה שהופכות

לקומפוסט. ועוד.

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

הכנס ה18 לחינוך סביבתי
מיקום: המכללה האקדמית בית ברל

15:00 09:00  סיום: 16/04/2019 התחלה: 16/04/2019

הכנס לחינוך סביבתי עוסק בנושאים הניצבים במרכז סדר היום
הסביבתיחינוכי בישראל. הכנס דן באופן ביקורתי בהיבטים מדעיים,

ערכיים, תאורטיים, מחקריים ומעשיים הכרוכים בנושאים אלה  ידע מדעי
בתחומי המדעים והטכנולוגיה; היבט ערכי באתגרים סביבתיים ובדילמות

הקשורות להתמודדות עמם; והיבט חינוכיפדגוגי הכולל התייחסות לאתגרים
חינוכיים וביטוי לעיסוק בהם במערכת החינוך.

לפרטים נוספים

קורס דמוקרטיה עירונית  שיתוף, השתתפות
ומעורבות קהילתית

קורס של 4 מפגשים המתקיים בימי ג' בין 9:0015:15 החל מה30/4
הקורס מרוכז ע"י מרכז השל ומיועד לבעלי תפקידי תכנון וקהילה ברשויות מקומיות,

במשרדי ממשלה ובחברה אזרחית, ולכל מי שמעוניין לרכוש כלים פרקטיים
להרחבת המנעד הדמוקרטי ברמה המקומית.

רשימה ירוקה מאוד  מחר זה קורה!

ניוזלטר  אפריל 2019

"דון חואן הסביר לי בסבלנות שלוחם אינו יכול לשאת בדידות. הוא אמר שלוחמיםנודדים יכולים לסמוך
על ישות אחת, שבה הם ממקדים את כל אהבתם ודאגתם: הארץ הנפלאה הזאת, האם, אמת המידה,

מוקד ההתרחשות של כל מה שאנחנו ושל כל מה שאנו עושים..."
מתוך: "צדו הפעיל של האינסוף" / קרלוס קסטנדה

מחר זה קורה! מצעד האקלים 2019!
מתרגשים, מצפים, מתכוננים... ביחד, נראה את כוחה הגדל של תנועת האקלים הישראלית! 

ויש עוד...

קריאה מהנה 
צוות חיים וסביבה

למידע נוסף

עושים מעשה

בחירות בפתח...

הסביבה חשובה לך? בוא/י להשפיע על בחירות 2019
נציגי המפלגות השונות פוגשות את הבוחרים בימים אלו ומציגות התחייבויות בפניהם לקדנציה הבאה. אך עד כמה

הם מתחייבים לסביבה? 
חוגי בית מתקיימים בכל יום וכמעט בכל מקום, וכל אחד ואחת מאיתנו יכול להגיע ולשים את הסביבה על סדר היום
שלהם. זה הזמן להגביר את הנוכחות שם!  אנו מעודדים אתכם אוהבי הסביבה להגיע לכמה שיותר חוגי בית

של כל המפלגות, ולשאול שאלות על כל נושא סביבתי שהוא.

 למידע על מיקום ומועדי חוגי הבית ולהכוונה לשאילת שאלות  היכנסו לקישור.
 לעדכונים שוטפים על הזדמנויות להשמיע את הקול הסביבתי בשטח וברשת, ועל מנת לשתף בתוצאות

שלכם  הצטרפו לקבוצת הוואטסאפ  או  הצטרפו לרשימת תפוצה שקטה 

לפרטים נוספים, התייעצות, והעברת חומרים מצולמים/מוקלטים ניתן ליצור קשר עם אודי חן 
udihen@gmail.com, 0586690166

קולות קוראים

לקולות קוראים נוספים

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

לאינדקס הארגונים המלא

שותפות קהילה בתכנון (שק"ת)

להצטרפות לקבוצת הפייסבוק  שותפות קהילה בתכנון

אירועים קרובים  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=כיכר+פריז%2C+ירושלים&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://maps.google.com/maps?q=כיכר+פריז%2C+ירושלים&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=סובב+אקלים+2019&dates=20190401T090000/20190404T170000&details=%22סובב+אקלים%22+הוא+הפנינג+נודד+במעגל%2C+ארבעה+ימים+של+הקפות+סביב+מתחם+בית+ראש+הממשלה%2C+בדרישה+מהממשלה+להכיר+במשבר+האקלים+כסוגיית+חירום+לבטחון+הלאומי.+צועדים+כל+יום+מבוקר+עד+ערב%2C+בהליכה+בשקטה.%3Cbr+%2F%3Eכולם+מוזמנים+להצטרף!+אפשר+להגיע+גם+לחלק+מהזמן+או+להישאר+יותר.&location=כיכר+פריז%2C+ירושלים
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=סובב+אקלים+2019&DUR=0800&DESC=%22סובב+אקלים%22+הוא+הפנינג+נודד+במעגל%2C+ארבעה+ימים+של+הקפות+סביב+מתחם+בית+ראש+הממשלה%2C+בדרישה+מהממשלה+להכיר+במשבר+האקלים+כסוגיית+חירום+לבטחון+הלאומי.+צועדים+כל+יום+מבוקר+עד+ערב%2C+בהליכה+בשקטה.%3Cbr+%2F%3Eכולם+מוזמנים+להצטרף!+אפשר+להגיע+גם+לחלק+מהזמן+או+להישאר+יותר.&in_loc=כיכר+פריז%2C+ירושלים&st=20190401T090000
http://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=CLFmqncYhh9aTizebCjh7RVSzmmjSZYlIr0xFe6js%2Fqs9J1AHKrbYv4aoGqAS5Snvbq4YP3kVvJyqwwebxH05eFxLkgfpSOrNV4Jlb94NUtW95ZrRYQ1UDZHJWDT1S2xeW0riEEZoV50HWBb0iZSPS7E5qHtLSonHP1gATYAPQd1sx7VHvcYIvPeWM0yBQ5NfjBhMTOKtJ7QmMe9DRViVNVEFTCplGyLo2m3bEbBsbrYZSAfmj%2BO4OYA1khfTctMJquU1R%2FoUyicWZUQY%2FVDe8lzQCB52%2BZhcYkAPq8Zj3DxvVZNHAepml4jEJ319QI2MRDk0q69dp%2BnJ0BZbLkbdKOd%2BUmk9S8TS709HXqnRSxiSTKfCLpjgbi5pf26bHTelYUcXOWG%2BaNqTP3tOIwVvtX40hrE6Toenxn%2FmnkZV%2FwYdxf5tKLXOKTWKHECDqsCOBFnlRNI%2FxkpQUE9%2B%2BKXYCFLj%2BWYB5yAx%2BXGkiTeOE1JPs6QYwQQnl2fX8vCH%2FqurQRuggwpgJw1sahrbLxjxiA%3D%3D
https://www.facebook.com/events/822732608106592/
https://maps.google.com/maps?q=רחבת+הבימה%2C+תל+אביב&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://maps.google.com/maps?q=רחבת+הבימה%2C+תל+אביב&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://www.facebook.com/events/318921125374287
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=תל+אביב+רולרס+בחירות&dates=20190402T213000/20190402T233000&details=%0A++%3Cdiv%3E%22ישראל+בשביל+אופניים%22+מזמינים+אתכם+להצטרף%26%23160%3Bלמפגש+של+מאות+מחליקי+רולר+ורוכבי+האופניים+עם+מועמדים+לכנסת+ממפלגות+שונות+שיש+להן+סדר+יום+תחבורתי+ופתרונות+לכאוס+הקיים.%3C%2Fdiv%3E%0A++%3Cem+style%3D%22font-weight%3A+normal%3B%22%3E%0A++%3C%2Fem%3E%0A&location=רחבת+הבימה%2C+תל+אביב
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=תל+אביב+רולרס+בחירות&DUR=0200&DESC=%0A++%3Cdiv%3E%22ישראל+בשביל+אופניים%22+מזמינים+אתכם+להצטרף%26%23160%3Bלמפגש+של+מאות+מחליקי+רולר+ורוכבי+האופניים+עם+מועמדים+לכנסת+ממפלגות+שונות+שיש+להן+סדר+יום+תחבורתי+ופתרונות+לכאוס+הקיים.%3C%2Fdiv%3E%0A++%3Cem+style%3D%22font-weight%3A+normal%3B%22%3E%0A++%3C%2Fem%3E%0A&in_loc=רחבת+הבימה%2C+תל+אביב&st=20190402T213000
http://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=CfsgAWbKByWVatLQb%2FPn%2FDC4zGI4ujcfiLvDtBZkaG1va9Ek9OgbKtydkR9CGfkC635yHYf3hmuqrTStcbjelIbi3bQJcIq4NX%2ByOclPfzO%2BS8UuhzgBhi9V252mDSjRk0gYRD%2Bz4QztUREboUdzl49Jp088qt51TOE%2BgWVlKScCw0SyFCc7556BwS11QK1FaXd36caUPx2cqpAdTa3jFzmxIIBdtG3Ck7zKLc7Ta45LQevXHL1D7osfH8nmQ0mMqpWXMB6y%2Fe%2BbH7PK4P%2FI6y7vTUiCV5UDmtEVodaBcbfPmSKkEptwqxiOJUKjfLCqJjT5fG57yEzmZl8ifb8duN%2BkBtn2FDeGWdH%2FhS4vlUUQEBbnUW0slT8YAzs7GM3YWfQJDZuKBLx09ma34z2tIaSfEFtKHGG%2BG%2Bjxt8Ou%2BM8R47jiPsi31oYjbS47Gi7C6vuwkmoJjgMklGoNBqzmgS1mqX1JuIaLnj%2BkhPyhXAzf9pah67cvoQZcJmIAKO9rS
https://www.facebook.com/events/318921125374287
https://maps.google.com/maps?q=הסדנה%2C+משה+מאור+2%2C+תל+אביב&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://maps.google.com/maps?q=הסדנה%2C+משה+מאור+2%2C+תל+אביב&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://www.eventbrite.com/e/-11419-tickets-58910052553
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=השקה+חגיגית+והקרנת+סרט%3A+נציגות+תל+אביב+של+הארגון+העולמי+לכלכלה+מעגלית&dates=20190411T190000/20190411T220000&details=ארוע+השקה+והקרנה+של+הסרט+%26%238211%3B+closing+the+loop%2Cסרט+דוקומנטרי+עטור+פרסים%2C+על+מספר+מקרי+בוחן+של+%22כלכלה+מעגלית%22%26%23160%3B+בעולם-למשל%2Cמפעל+באנגליה+לאנרגיה+מתחדשת+משאריות+מזון%2Cמפעל+איטלקי+לביו-פלסטיק+שמייצר+עבור+לאווצה%2C+קפסולות+קפה+שהופכות+לקומפוסט.+ועוד.%3Cbr+%2F%3E%3Cdiv%3E%3C%2Fdiv%3E%3Cem+style%3D%22font-weight%3A+normal%3B%22%3E%3C%2Fem%3E&location=הסדנה%2C+משה+מאור+2%2C+תל+אביב
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הזמנה  מצעד האקלים 2019
בשישי הקרוב, ה29.3, החל מהשעה 9:30 יתקיים מצעד האקלים הגדול

ביותר שהיה בישראל עד כה. במצעד יקחו חלק תושבים מאזורים מוכי
זיהום בישראל; ארגוני סביבה, חברה וזכויות בעלי חיים; לצד תלמידים
ומורים מבתי ספר. לא בכדי מדברים על מאבק האקלים בתור המאבק
החברתי הגורלי ביותר של דורנו, זו הדקה התשעים, ונצא לרחובות כדי

להשמיע קול אזרחי נחוש למען העתיד.
בואו לצעוד איתנו !

נקודת יציאה: גן מאיר | נקודת סיום: קרית הממשלה

צפו עכשיו

לעצומה

קוראים לתאגידים להרוג את מפלצת הפלסטיק
המזהמת!

העולם התחיל להתעורר לאחרונה למימדיו של משבר הפלסטיק, אבל זה מעט
מדי ומאוחר מדי. 

ארגון גרינפיס דורש מהתאגידים המזהמים להתעורר ולקחת אחריות על הנזק
העצום שהם עשו ועדיין עושים!

מוזמנים ומוזמנות להצטרף לקריאה.

לפרטים נוספים

שומרים על חוף פולג
בימים אלו מקדמת עיריית נתניה את אישורה של תכנית בינוי לחוף פולג לפיה
יבנו במרחק של 100 מהחוף שישה בתי מלון עם כ2,200 חדרים ואולמות

אירועים, בנוסף לכ13,500 מ"ר של עסקים (יותר ממאה בתי עסק!).
Beactive מוזמנים להכיר את המאבק ולתמוך בו באתר החדש של

לחצו כאן

לפרטים נוספים

קול קורא למינוי נציג/ת ארגוני הסביבה
במליאת רשות הטבע והגנים

בהתאם לחוק גנים לאומיים שמורות טבע, ולאור סיום תפקידו הצפוי של
נציג ארגוני הסביבה במליאת רשות הטבע והגנים (רט"ג), ארגון חיים

וסביבה קורא למועמדים ומועמדות מתאימים להגיש את מועמדותם לייצג
את ארגוני הסביבה במליאה. 

יש לשלוח 1. קורות חיים 2. מכתב נלווה אישי 3. מכתב מטעם הארגון
השולח (במידה ויש) 

planning@sviva.net  לדואר האלקטרוני
ניתן להגיש מועמדות עד ה25/4/19

קרא/י עוד

המרכז הבין דתי לפיתוח בר קיימא
המרכז הבין דתי לפיתוח בר קיימא פועל ליצירת שיתופי פעולה בין
מורים, מנהיגים וקהילות שונות ובכדי לקדם שלום, דו קיום וחיים

משותפים ומקיימים. כך מאז הקמתו, המרכז התמקד בחינוך, הסברה
ושיח משותף ויזם קבוצות פעולה משותפות למען מטרה זו. מטרות

העמותה הינן:
(א)  לקדם ולטפח מעבר לחברה אנושית בתקיימא, משגשגת, ומודעת

.תויתד תוליהק לש הליעפ תוגיהנמ תּועָצמֶאְּב תינחור
(ב)   ליצור שינוי בקהילות הדתיות לרבות סמינרים ובתי תפילה ולדרבן

מנהיגות דתית בהקשר של קיימות.

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

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

סובב אקלים 2019
מיקום: כיכר פריז, ירושלים

17:00 09:00  סיום: 04/04/2019 התחלה: 01/04/2019

"סובב אקלים" הוא הפנינג נודד במעגל, ארבעה ימים של הקפות סביב
מתחם בית ראש הממשלה, בדרישה מהממשלה להכיר במשבר האקלים
כסוגיית חירום לבטחון הלאומי. צועדים כל יום מבוקר עד ערב, בהליכה

בשקטה.
כולם מוזמנים להצטרף! אפשר להגיע גם לחלק מהזמן או להישאר יותר.

פרטים נוספיםהוסף ליומן:

תל אביב רולרס בחירות
מיקום: רחבת הבימה, תל אביב

23:30 21:30  סיום: 02/04/2019 התחלה: 02/04/2019

"ישראל בשביל אופניים" מזמינים אתכם להצטרף למפגש של מאות מחליקי
רולר ורוכבי האופניים עם מועמדים לכנסת ממפלגות שונות שיש להן סדר

יום תחבורתי ופתרונות לכאוס הקיים.

פרטים נוספיםהוסף ליומן:

השקה חגיגית והקרנת סרט: נציגות תל אביב של
הארגון העולמי לכלכלה מעגלית
מיקום: הסדנה, משה מאור 2, תל אביב

22:00 19:00  סיום: 11/04/2019 התחלה: 11/04/2019

ארוע השקה והקרנה של הסרט – closing the loop,סרט דוקומנטרי
עטור פרסים, על מספר מקרי בוחן של "כלכלה מעגלית" 

בעולםלמשל,מפעל באנגליה לאנרגיה מתחדשת משאריות מזון,מפעל
איטלקי לביופלסטיק שמייצר עבור לאווצה, קפסולות קפה שהופכות

לקומפוסט. ועוד.

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

הכנס ה18 לחינוך סביבתי
מיקום: המכללה האקדמית בית ברל

15:00 09:00  סיום: 16/04/2019 התחלה: 16/04/2019

הכנס לחינוך סביבתי עוסק בנושאים הניצבים במרכז סדר היום
הסביבתיחינוכי בישראל. הכנס דן באופן ביקורתי בהיבטים מדעיים,

ערכיים, תאורטיים, מחקריים ומעשיים הכרוכים בנושאים אלה  ידע מדעי
בתחומי המדעים והטכנולוגיה; היבט ערכי באתגרים סביבתיים ובדילמות

הקשורות להתמודדות עמם; והיבט חינוכיפדגוגי הכולל התייחסות לאתגרים
חינוכיים וביטוי לעיסוק בהם במערכת החינוך.

לפרטים נוספים

קורס דמוקרטיה עירונית  שיתוף, השתתפות
ומעורבות קהילתית

קורס של 4 מפגשים המתקיים בימי ג' בין 9:0015:15 החל מה30/4
הקורס מרוכז ע"י מרכז השל ומיועד לבעלי תפקידי תכנון וקהילה ברשויות מקומיות,

במשרדי ממשלה ובחברה אזרחית, ולכל מי שמעוניין לרכוש כלים פרקטיים
להרחבת המנעד הדמוקרטי ברמה המקומית.

רשימה ירוקה מאוד  מחר זה קורה!

ניוזלטר  אפריל 2019

"דון חואן הסביר לי בסבלנות שלוחם אינו יכול לשאת בדידות. הוא אמר שלוחמיםנודדים יכולים לסמוך
על ישות אחת, שבה הם ממקדים את כל אהבתם ודאגתם: הארץ הנפלאה הזאת, האם, אמת המידה,

מוקד ההתרחשות של כל מה שאנחנו ושל כל מה שאנו עושים..."
מתוך: "צדו הפעיל של האינסוף" / קרלוס קסטנדה

מחר זה קורה! מצעד האקלים 2019!
מתרגשים, מצפים, מתכוננים... ביחד, נראה את כוחה הגדל של תנועת האקלים הישראלית! 

ויש עוד...

קריאה מהנה 
צוות חיים וסביבה

למידע נוסף

עושים מעשה

בחירות בפתח...

הסביבה חשובה לך? בוא/י להשפיע על בחירות 2019
נציגי המפלגות השונות פוגשות את הבוחרים בימים אלו ומציגות התחייבויות בפניהם לקדנציה הבאה. אך עד כמה

הם מתחייבים לסביבה? 
חוגי בית מתקיימים בכל יום וכמעט בכל מקום, וכל אחד ואחת מאיתנו יכול להגיע ולשים את הסביבה על סדר היום
שלהם. זה הזמן להגביר את הנוכחות שם!  אנו מעודדים אתכם אוהבי הסביבה להגיע לכמה שיותר חוגי בית

של כל המפלגות, ולשאול שאלות על כל נושא סביבתי שהוא.

 למידע על מיקום ומועדי חוגי הבית ולהכוונה לשאילת שאלות  היכנסו לקישור.
 לעדכונים שוטפים על הזדמנויות להשמיע את הקול הסביבתי בשטח וברשת, ועל מנת לשתף בתוצאות

שלכם  הצטרפו לקבוצת הוואטסאפ  או  הצטרפו לרשימת תפוצה שקטה 

לפרטים נוספים, התייעצות, והעברת חומרים מצולמים/מוקלטים ניתן ליצור קשר עם אודי חן 
udihen@gmail.com, 0586690166

קולות קוראים

לקולות קוראים נוספים

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

לאינדקס הארגונים המלא

שותפות קהילה בתכנון (שק"ת)

להצטרפות לקבוצת הפייסבוק  שותפות קהילה בתכנון

אירועים קרובים  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

