
לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

לצפייה בקורסהוסף ליומן:

פוסט מתעדכן

LIVE  החברה להגנת הטבע
בעקבות המצב החברה להגנת הטבע החליטה להביא אליכם הביתה את טובי
המרצים והמומחים, שיספרו לכם על הנושאים הכי מעניינים הקשורים לטבע

הישראלי.
כל זה קורה בעמוד הפייסבוק של החברה להגנת הטבע, בשידור חי וללא תשלום.

הרשמה לקורס

קורס ליקוט בסיסי עם ד"ר אורי מאירצ'יזיק
בימים שאנו מתבקשים להישאר בבית זו הזדמנות להתחבר אל הטבע ולרכוש כלים
בסיסיים לליקוט כדי שנהיה מוכנים לצאת שוב כמשפחה אל המרחבים  ואולי אפילו
לחזור עם סל מלא בריא ומזין מטיול רגלי ופשוט כשיהיה אפשר לחזור שוב לשגרה

הברוכה. 
בכל יום, ד"ר אורי מאירצ'יזיק, שולח סרטון אחד על צמח תועלת מהגינה הלימודית של

המרכז להנהגת הבריאות. צמח בר שניתן ללקט ולמצוא בכל טיול שלכם בטבע.

לחתימה

עוצרים את זיהום האוויר החריג בעטרות
מחקר מתמשך של 'גרינפיס ישראל' חשף חריגות גבוהות וקבועות של זיהום

אוויר באזור התעשייה עטרות הסמוך לירושלים אשר מסכנות את בריאות ציבור
העובדים והתושבים באזור וחושפות מחדל מתמשך של הרשויות. 

הצטרפו לקריאה לשר להגנת הסביבה להכריז על האזור כנפגע זיהום אוויר!

סרטון: מכתב מהוירוס
בימים טרופים אלה, ייתכן וכל מה שאנחנו צריכים לעשות הוא להקשיב... 

סרטון מעורר מחשבה שנוצר באיטליה מוכת הקורונה. תרגום מובנה

צפו עכשיו

לקריאה

התפשטות הקורונה: לטבע חוקים משלו
התפשטות נגיף הקורונה מבעל חיים זה או אחר אל האדם, הוכיחה לנו שוב

שהאדם הוא רק חלק ממארג טבעי, גדול ומורכב יותר. היא יכולה ללמד אותנו
שיעור בצניעות ובאחריות, אבל בעיקר להזכיר לנו שלטבע חוקים משלו. מאמר

מאת פרופ' עדי וולפסון

לצפייה וקריאה

האדום של ההכחדה
"הבריגדות האדומות" היא קבוצת תיאטרון תנועה הפועלת כחלק מתנועת

"המרד בהכחדה". צבעה הוא הדם שמחבר בין אלה שנכחדו לאלה שמצויים
בסכנה לנוכח משבר האקלים. הצלם איתן ויתקון מתעד אותה בבלוג צילום

קראו עוד

בידיים  קחו את הקיימות בידיים
“בידיים” – אתר אינטרנט המלמד ומסקר על קיימות בתוך הבית
ובסביבתו, ע”י פרסום מדריכי עשה זאת בעצמך, סיקור אירועים

בתחום, ופרסום מאמרי דעה וביקורת. היוזמה שמה לעצמה כמטרה
לקרב את תושבי ישראל באשר הם לרעיון הקיימות, מלמטהלמעלה,

תוך אחריות אישית ובאמצעות הנגשה מרבית של אלטרנטיבות
מעשיות ליישום ורעיונות נוספים הנושקים להם.

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

לכתוב לנו.

להרשמה פרטים נוספים

תחרות צילום בנושא: קיימות, אקולוגיה, טבע
וסביבה!

תחרות זו מתקיימת במסגרת שבוע הקיימות באיגוד ערים שרוןכרמל
התמונות הזוכות יוצגו  . אשר יערך בין התאריכים 1015.5.2020
בתערוכה אשר תוצג באיגוד, כאשר אירוע הפתיחה החגיגי יתקיים

במהלך שבוע הקיימות.

חשוב!!!  את התצלומים ניתן להגיש את עד ה 1.4.20.

דרושים

למידע נוסף

מבצע מתנות סחר הוגן לחג פסח  סינדיאנת
הגליל

הנשים של סינדיאנת הגליל רוצות שתדעו שהייצור במפעל בכפר כנא לא
הפסיק אפילו לרגע למרות משבר הקורונה. הצוות של סינדיאנת הגליל –
סחר הוגן, ממשיך לעבוד תוך שהוא עוקב אחרי הוראות משרד הבריאות,
ומקפיד ליישם אותן בצורה מיטבית ולקדם סחר הוגן ועם מסר של שוויון,

אחדות וקיימות. 

לקראת חג הפסח, הארגון רוצה להציע לכם, בין כארגוני החברה
האזרחית ובין כפרטים, לרכוש חבילות שי סחר הוגן לעובדי הארגון, או

להעניק לעצמכם ולקרובים אליכם, מתנה עם ערך מוסף ותרומה לקהילה.

רשימה ירוקה מאוד  בצל משבר הקורונה

ניוזלטר  אפריל 2020

"יצורי כדור הארץ תלויים אלה באלה. החיים על פני כדור הארץ הם שטיח או רשת קורים ארוגים
בעדינות. שלוף כמה חוטים פה ושם, ולא תוכל להיות בטוח אם זה כל הנזק שגרמת או אם כל האריג

ייפרם."

"עקבות מן העבר" / קארל סייגן ואן דרויאן

וואי... וואי...וואי... 
מה היה מאמין לפני חודש שנהיה במצב הזה היום?

לפני חודש כולנו היינו בתוך המרוץ לשנות את העולם, לעשות תיקון, לשכנע את מקבלי ההחלטות, לגייס את
הציבור  לחולל שינוי! פתאום הכל נעצר. חיידק אחד קטן גרם לכל העולם להעצר ובמקביל מרעיד את הכלכלה

העולמית ומעורר ברבים מאיתנו שאלות קיומיות משמעותיות.

במקביל לכל זה, ובהעצמת משבר הקורונה, הקרב על הדמוקרטיה הישראלית נמשך ולצערנו ממשלה עדיין לא
נראית באופק.

אז היכן שאתם לא נמצאים  אנחנו מקווים שאתם מחזיקים מעמד ומנסים להוציא את המיטב מהמצב המורכב
וההיסטורי בו אנו נמצאים. היו חזקים ומאושרים!

וזכרו  מחר, יום שלישי ה24/3  יום שידורים מיוחד  יום האקלים LIVE (החלופה למצעד האקלים). הלו"ז
האיכותי מצורף למייל.

צוות חיים וסביבה

פעילות אינטרנטית בימי הקורונה

מגמה ירוקה משדרת: מפרץ חיפה למתחילים
מיקום: און ליין

20:30 19:00  סיום: 25/03/2020 התחלה: 25/03/2020

אם כולנו כבר בבית, אז זו הזדמנות טובה מבחינתנו להכיר מקרוב וללמוד יחד את המאבק להבראת מפרץ חיפה.
התא הקהילתי של מגמה ירוקה במפרץ חיפה, מזמינים אותכם לסדנת בית: מפרץ חיפה למתחילים

השידור יועבר באמצעות פלטפורמת 'זום' וניתן להשתתף באמצעות הטלפון ו/או מחשב, ההשתתפות בסדנא אינה
כרוכה בתשלום אך דורשת הרשמה (קישור באיוונט)

לחשוב גלובלי  לפעול מקומי: מורשת קרב סביבתית: מאבקים סביבתיים
שהצליחו

מיקום: און ליין
12:00 11:00  סיום: 25/03/2020 התחלה: 25/03/2020

פרופ' אלון טל מאונ' ת"א מארח שלושה אורחים מגדולי המנהיגים הסביבתיים בישראל של ימינו:
•    איריס האן, מתכננת, עורכת דין והמנכ״לית הראשונה של החברה להגנת טבע העושה חיל כראש הארגון

הסביבתי הוותיק והגדול בישראל.•    נאור ירושלמי, לשעבר מנכ״ל חיים וסביבה והיום סגן ראש העיר בנס ציונה,
מטעם ״התנועה הירוקה״•    ג׳מילה הרדלואכים, מנכ״לית ״אזרחים למען הסביבה״ שהובילה אין ספור מאבקים

סביבתיים בגליל ובמפרץ חיפה.

מפגש 2 בסדרת הרצאות לילדים ולנוער על אקולוגיה

עושים מעשה!

חומר למחשבה

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

לאינדקס הארגונים המלא

לקרן של"י דרוש רכז/ת לתכנית להצמחת יוזמות סביבתיות חדשניות
בימים אלה, משיקה הקרן תכנית לטיפוח ולהצמחה של התארגנויות סביבתיות חדשות בעלות פוטנציאל השפעה
משמעותי ואשר מציעות מודלים חדשנים לפעולה כגון עבודה עם קהלי יעד ותחומי תוכן חדשים, דרכי התארגנות

חדשות ומודלים פיננסיים איתנים.
לתכנית ההצמחה דרוש רכז/ת בהיקף של משרה חלקית. הרכז/ת יהיה אחראי על הניהול השוטף של התכנית
ויעבוד תחת מנכ"ל חיים וסביבה. המשרה מתל אביב אך מצריכה הגעה לימי עבודה מרוכזים בירושלים ומצריכה

נסיעות ברחבי הארץ.

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
או באתר האינטרנט. 

הרשמה לקבלת ניוזלטר "חיים וסביבה"

            

ימים טובים לכולנו...

https://www.facebook.com/events/474838469843403/
https://www.facebook.com/events/474838469843403/
https://www.facebook.com/events/219165386116205/
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=מגמה+ירוקה+משדרת%3A+מפרץ+חיפה+למתחילים&dates=20200325T190000/20200325T203000&details=%3Cdiv%3Eאם+כולנו+כבר+בבית%2C+אז+זו+הזדמנות+טובה+מבחינתנו+להכיר+מקרוב+וללמוד+יחד+את+המאבק+להבראת+מפרץ+חיפה.%3C%2Fdiv%3E%0A%3Cdiv%3Eהתא+הקהילתי+של+מגמה+ירוקה+במפרץ+חיפה%2C+מזמינים+אותכם+לסדנת+בית%3A+מפרץ+חיפה+למתחילים%3C%2Fdiv%3E%0A%3Cdiv%3E%0A++++%3Cbr%3E%0A%3C%2Fdiv%3E%0A%3Cdiv%3Eהשידור+יועבר+באמצעות+פלטפורמת+%27זום%27+וניתן+להשתתף+באמצעות+הטלפון+ו%2Fאו+מחשב%2C+ההשתתפות+בסדנא+אינה+כרוכה+בתשלום+אך+דורשת+הרשמה+(קישור+באיוונט)%3C%2Fdiv%3E&location=און+ליין
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=מגמה+ירוקה+משדרת%3A+מפרץ+חיפה+למתחילים&DUR=0130&DESC=%3Cdiv%3Eאם+כולנו+כבר+בבית%2C+אז+זו+הזדמנות+טובה+מבחינתנו+להכיר+מקרוב+וללמוד+יחד+את+המאבק+להבראת+מפרץ+חיפה.%3C%2Fdiv%3E%0A%3Cdiv%3Eהתא+הקהילתי+של+מגמה+ירוקה+במפרץ+חיפה%2C+מזמינים+אותכם+לסדנת+בית%3A+מפרץ+חיפה+למתחילים%3C%2Fdiv%3E%0A%3Cdiv%3E%0A++++%3Cbr%3E%0A%3C%2Fdiv%3E%0A%3Cdiv%3Eהשידור+יועבר+באמצעות+פלטפורמת+%27זום%27+וניתן+להשתתף+באמצעות+הטלפון+ו%2Fאו+מחשב%2C+ההשתתפות+בסדנא+אינה+כרוכה+בתשלום+אך+דורשת+הרשמה+(קישור+באיוונט)%3C%2Fdiv%3E&in_loc=און+ליין&st=20200325T190000
http://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=CYUnGGhnRG4g57NRbfECkZM7Av1i4QPmv%2FXOLpMDkzgxB4Np8O4Uw1sBOSacBxW7pmjq6OUVQbqrKBEkjrvaG9OZFak2fTfymFGRnCkVDwRng%2F0aoo2oKFQVRcQ4BOonjYYsNg8x9tho6SAIiyc2t12hDigf3dkmZqrw24tSqBIFvbeyaWB8De4yE8CtsIJZvP9TaYP%2FDMQXm2zRFtLQg1QXjAPIxSfTuQdqls96lyzgYBFtWrOf3GWMS9sps25PpPbHi1NEYFF6qJfqbiZ0VaKyemgTkFdgKedeJ4bE1BmcCMXs2mtS4por%2BhDDnrl2zOMXGm4OXXeIIgwiP02ScZ0uiwKFFPQamfwCqZn6B2neZ%2BWJBfleF9XMOVa%2FXXWTWOEFnhUJgsVkFEuq9he5S%2FTanvY5NQSAUaaVVRQm3xCp%2F1civtSzFkKza4UOCdfp9CSYdlDfjixIHjv%2Fq448kSRb%2FfFGr9l0SyNa1RMLaV0tsRwQu93CqDG4lOaeKZrRvU0JVGqMLPCnxR%2FTn%2FFNRG4a0dLfDuO%2B1rRjcd0FLxWIvmZohsj5A%2FTGfU9EJMXAtwwfcntp9bWJylQqgi7u7MSGIJk40lIrLqzisVSE5Cmk%3D
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=לחשוב+גלובלי+-+לפעול+מקומי%3A+מורשת+קרב+סביבתית%3A+מאבקים+סביבתיים+שהצליחו&dates=20200325T110000/20200325T120000&details=%3Cdiv%3Eפרופ%27+%3Cstrong%3Eאלון+טל%26nbsp%3B%3C%2Fstrong%3Eמאונ%27+ת%22א+מארח+שלושה+אורחים+מגדולי+המנהיגים+הסביבתיים+בישראל+של+ימינו%3A%3C%2Fdiv%3E%0A%3Cdiv%3E•+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B%3Cstrong%3Eאיריס+האן%2C%3C%2Fstrong%3E+מתכננת%2C+עורכת+דין+והמנכ״לית+הראשונה+של+החברה+להגנת+טבע+העושה+חיל+כראש+הארגון+הסביבתי+הוותיק+והגדול+בישראל.•+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B%3Cstrong%3Eנאור+ירושלמי%2C%3C%2Fstrong%3E+לשעבר+מנכ״ל+חיים+וסביבה+והיום+סגן+ראש+העיר+בנס+ציונה%2C+מטעם%0A++++״התנועה+הירוקה״•+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B%3Cstrong%3Eג׳מילה+הרדל-ואכים%3C%2Fstrong%3E%2C+מנכ״לית+״אזרחים+למען+הסביבה״+שהובילה+אין+ספור+מאבקים+סביבתיים+בגליל+ובמפרץ+חיפה.%3C%2Fdiv%3E%0A%3Cdiv%3E%0A++++%3Cbr%3Eמפגש+2+בסדרת+הרצאות+לילדים+ולנוער+על+אקולוגיה%3C%2Fdiv%3E&location=און+ליין
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=לחשוב+גלובלי+-+לפעול+מקומי%3A+מורשת+קרב+סביבתית%3A+מאבקים+סביבתיים+שהצליחו&DUR=0100&DESC=%3Cdiv%3Eפרופ%27+%3Cstrong%3Eאלון+טל%26nbsp%3B%3C%2Fstrong%3Eמאונ%27+ת%22א+מארח+שלושה+אורחים+מגדולי+המנהיגים+הסביבתיים+בישראל+של+ימינו%3A%3C%2Fdiv%3E%0A%3Cdiv%3E•+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B%3Cstrong%3Eאיריס+האן%2C%3C%2Fstrong%3E+מתכננת%2C+עורכת+דין+והמנכ״לית+הראשונה+של+החברה+להגנת+טבע+העושה+חיל+כראש+הארגון+הסביבתי+הוותיק+והגדול+בישראל.•+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B%3Cstrong%3Eנאור+ירושלמי%2C%3C%2Fstrong%3E+לשעבר+מנכ״ל+חיים+וסביבה+והיום+סגן+ראש+העיר+בנס+ציונה%2C+מטעם%0A++++״התנועה+הירוקה״•+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B%3Cstrong%3Eג׳מילה+הרדל-ואכים%3C%2Fstrong%3E%2C+מנכ״לית+״אזרחים+למען+הסביבה״+שהובילה+אין+ספור+מאבקים+סביבתיים+בגליל+ובמפרץ+חיפה.%3C%2Fdiv%3E%0A%3Cdiv%3E%0A++++%3Cbr%3Eמפגש+2+בסדרת+הרצאות+לילדים+ולנוער+על+אקולוגיה%3C%2Fdiv%3E&in_loc=און+ליין&st=20200325T110000
http://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=CoKqo4satC2azJQ2NkK0XwT%2BnpwhZEwn9aViuCS53yaMi78kPlDeoaZx4tPQ7ov6q3R6K5O5REhQqAch1ypioBX0o6nQ3XTP27t5tB1nBJE0lTjFFZXR0OlLmQeJEywYHQpHDiqqFylGNLL%2FqR78anDykAd9pU%2BSzqs4QoJl2FltT8LpdPfDGNeAZiHl8pm%2FBcd44bGOd7MN17shvqGKmD%2FMDaea62nOaS8ISTztLyhkRfCNLNJS%2BlDLGTjKVjmbDgkcvtSnYvVPJoz8IvZVducEtGhiIvOnrLzssDs0oqKvsYaa3IpYt6ZqutawF%2BUxDzyKy4JfH7r4YUhk3oFSiiGWGbBzAIGAjNkKTqf3VyqAf6jF%2FPCpEb0cxhj3thv%2FrTA6sMU5Wv0YJXeMPrc5QkSzwKrTjblLDxATME9ZPfvlEBp%2FwYDBKtwBfK0XwCF%2B8p6jxvrPsf05tx67wC%2FPw2zyiY4RRleSLZ2LzgiwGCtvW%2FXwpZEPg73%2BAex4G5nFGrLnOumqBYP3bXxI1XXq24ouynkZdziIySrCjtBrAQZ3JL9U%2Fbwp1rtMMauZIvD6IQ8xyVk%2BJ4hXxOx3CA1AXJKuzptKtKT6ebxEVvnITcPQBm7OxlJme8N844I6fhWu7Ub9ZWeNYrwDEziV8GpWP0Pn7gvMwBkMxLCZvsdjEiHQWEPg420osAHey4Kxz6CdZzDwpnbgY%2B58ri5AmpMs9DTTeP1sedF6dxUGC1Avdzp6O5weIPfvdXtiYZtuYzHa7G9eMYMC4duUhipNwJCbCXSXFZspNz%2BdZjmpbTxXtfLKwYwXKJ6%2F46Ogan4HygeGuXhrRtuVJB0wlKkOYM96YA9ok94BYcAWR


לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

לצפייה בקורסהוסף ליומן:

פוסט מתעדכן

LIVE  החברה להגנת הטבע
בעקבות המצב החברה להגנת הטבע החליטה להביא אליכם הביתה את טובי
המרצים והמומחים, שיספרו לכם על הנושאים הכי מעניינים הקשורים לטבע

הישראלי.
כל זה קורה בעמוד הפייסבוק של החברה להגנת הטבע, בשידור חי וללא תשלום.

הרשמה לקורס

קורס ליקוט בסיסי עם ד"ר אורי מאירצ'יזיק
בימים שאנו מתבקשים להישאר בבית זו הזדמנות להתחבר אל הטבע ולרכוש כלים
בסיסיים לליקוט כדי שנהיה מוכנים לצאת שוב כמשפחה אל המרחבים  ואולי אפילו
לחזור עם סל מלא בריא ומזין מטיול רגלי ופשוט כשיהיה אפשר לחזור שוב לשגרה

הברוכה. 
בכל יום, ד"ר אורי מאירצ'יזיק, שולח סרטון אחד על צמח תועלת מהגינה הלימודית של

המרכז להנהגת הבריאות. צמח בר שניתן ללקט ולמצוא בכל טיול שלכם בטבע.

לחתימה

עוצרים את זיהום האוויר החריג בעטרות
מחקר מתמשך של 'גרינפיס ישראל' חשף חריגות גבוהות וקבועות של זיהום

אוויר באזור התעשייה עטרות הסמוך לירושלים אשר מסכנות את בריאות ציבור
העובדים והתושבים באזור וחושפות מחדל מתמשך של הרשויות. 

הצטרפו לקריאה לשר להגנת הסביבה להכריז על האזור כנפגע זיהום אוויר!

סרטון: מכתב מהוירוס
בימים טרופים אלה, ייתכן וכל מה שאנחנו צריכים לעשות הוא להקשיב... 

סרטון מעורר מחשבה שנוצר באיטליה מוכת הקורונה. תרגום מובנה

צפו עכשיו

לקריאה

התפשטות הקורונה: לטבע חוקים משלו
התפשטות נגיף הקורונה מבעל חיים זה או אחר אל האדם, הוכיחה לנו שוב

שהאדם הוא רק חלק ממארג טבעי, גדול ומורכב יותר. היא יכולה ללמד אותנו
שיעור בצניעות ובאחריות, אבל בעיקר להזכיר לנו שלטבע חוקים משלו. מאמר

מאת פרופ' עדי וולפסון

לצפייה וקריאה

האדום של ההכחדה
"הבריגדות האדומות" היא קבוצת תיאטרון תנועה הפועלת כחלק מתנועת

"המרד בהכחדה". צבעה הוא הדם שמחבר בין אלה שנכחדו לאלה שמצויים
בסכנה לנוכח משבר האקלים. הצלם איתן ויתקון מתעד אותה בבלוג צילום

קראו עוד

בידיים  קחו את הקיימות בידיים
“בידיים” – אתר אינטרנט המלמד ומסקר על קיימות בתוך הבית
ובסביבתו, ע”י פרסום מדריכי עשה זאת בעצמך, סיקור אירועים

בתחום, ופרסום מאמרי דעה וביקורת. היוזמה שמה לעצמה כמטרה
לקרב את תושבי ישראל באשר הם לרעיון הקיימות, מלמטהלמעלה,

תוך אחריות אישית ובאמצעות הנגשה מרבית של אלטרנטיבות
מעשיות ליישום ורעיונות נוספים הנושקים להם.

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

לכתוב לנו.

להרשמה פרטים נוספים

תחרות צילום בנושא: קיימות, אקולוגיה, טבע
וסביבה!

תחרות זו מתקיימת במסגרת שבוע הקיימות באיגוד ערים שרוןכרמל
התמונות הזוכות יוצגו  . אשר יערך בין התאריכים 1015.5.2020
בתערוכה אשר תוצג באיגוד, כאשר אירוע הפתיחה החגיגי יתקיים

במהלך שבוע הקיימות.

חשוב!!!  את התצלומים ניתן להגיש את עד ה 1.4.20.

דרושים

למידע נוסף

מבצע מתנות סחר הוגן לחג פסח  סינדיאנת
הגליל

הנשים של סינדיאנת הגליל רוצות שתדעו שהייצור במפעל בכפר כנא לא
הפסיק אפילו לרגע למרות משבר הקורונה. הצוות של סינדיאנת הגליל –
סחר הוגן, ממשיך לעבוד תוך שהוא עוקב אחרי הוראות משרד הבריאות,
ומקפיד ליישם אותן בצורה מיטבית ולקדם סחר הוגן ועם מסר של שוויון,

אחדות וקיימות. 

לקראת חג הפסח, הארגון רוצה להציע לכם, בין כארגוני החברה
האזרחית ובין כפרטים, לרכוש חבילות שי סחר הוגן לעובדי הארגון, או

להעניק לעצמכם ולקרובים אליכם, מתנה עם ערך מוסף ותרומה לקהילה.

רשימה ירוקה מאוד  בצל משבר הקורונה

ניוזלטר  אפריל 2020

"יצורי כדור הארץ תלויים אלה באלה. החיים על פני כדור הארץ הם שטיח או רשת קורים ארוגים
בעדינות. שלוף כמה חוטים פה ושם, ולא תוכל להיות בטוח אם זה כל הנזק שגרמת או אם כל האריג

ייפרם."

"עקבות מן העבר" / קארל סייגן ואן דרויאן

וואי... וואי...וואי... 
מה היה מאמין לפני חודש שנהיה במצב הזה היום?

לפני חודש כולנו היינו בתוך המרוץ לשנות את העולם, לעשות תיקון, לשכנע את מקבלי ההחלטות, לגייס את
הציבור  לחולל שינוי! פתאום הכל נעצר. חיידק אחד קטן גרם לכל העולם להעצר ובמקביל מרעיד את הכלכלה

העולמית ומעורר ברבים מאיתנו שאלות קיומיות משמעותיות.

במקביל לכל זה, ובהעצמת משבר הקורונה, הקרב על הדמוקרטיה הישראלית נמשך ולצערנו ממשלה עדיין לא
נראית באופק.

אז היכן שאתם לא נמצאים  אנחנו מקווים שאתם מחזיקים מעמד ומנסים להוציא את המיטב מהמצב המורכב
וההיסטורי בו אנו נמצאים. היו חזקים ומאושרים!

וזכרו  מחר, יום שלישי ה24/3  יום שידורים מיוחד  יום האקלים LIVE (החלופה למצעד האקלים). הלו"ז
האיכותי מצורף למייל.

צוות חיים וסביבה

פעילות אינטרנטית בימי הקורונה

מגמה ירוקה משדרת: מפרץ חיפה למתחילים
מיקום: און ליין

20:30 19:00  סיום: 25/03/2020 התחלה: 25/03/2020

אם כולנו כבר בבית, אז זו הזדמנות טובה מבחינתנו להכיר מקרוב וללמוד יחד את המאבק להבראת מפרץ חיפה.
התא הקהילתי של מגמה ירוקה במפרץ חיפה, מזמינים אותכם לסדנת בית: מפרץ חיפה למתחילים

השידור יועבר באמצעות פלטפורמת 'זום' וניתן להשתתף באמצעות הטלפון ו/או מחשב, ההשתתפות בסדנא אינה
כרוכה בתשלום אך דורשת הרשמה (קישור באיוונט)

לחשוב גלובלי  לפעול מקומי: מורשת קרב סביבתית: מאבקים סביבתיים
שהצליחו

מיקום: און ליין
12:00 11:00  סיום: 25/03/2020 התחלה: 25/03/2020

פרופ' אלון טל מאונ' ת"א מארח שלושה אורחים מגדולי המנהיגים הסביבתיים בישראל של ימינו:
•    איריס האן, מתכננת, עורכת דין והמנכ״לית הראשונה של החברה להגנת טבע העושה חיל כראש הארגון

הסביבתי הוותיק והגדול בישראל.•    נאור ירושלמי, לשעבר מנכ״ל חיים וסביבה והיום סגן ראש העיר בנס ציונה,
מטעם ״התנועה הירוקה״•    ג׳מילה הרדלואכים, מנכ״לית ״אזרחים למען הסביבה״ שהובילה אין ספור מאבקים

סביבתיים בגליל ובמפרץ חיפה.

מפגש 2 בסדרת הרצאות לילדים ולנוער על אקולוגיה

עושים מעשה!

חומר למחשבה

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

לאינדקס הארגונים המלא

לקרן של"י דרוש רכז/ת לתכנית להצמחת יוזמות סביבתיות חדשניות
בימים אלה, משיקה הקרן תכנית לטיפוח ולהצמחה של התארגנויות סביבתיות חדשות בעלות פוטנציאל השפעה
משמעותי ואשר מציעות מודלים חדשנים לפעולה כגון עבודה עם קהלי יעד ותחומי תוכן חדשים, דרכי התארגנות

חדשות ומודלים פיננסיים איתנים.
לתכנית ההצמחה דרוש רכז/ת בהיקף של משרה חלקית. הרכז/ת יהיה אחראי על הניהול השוטף של התכנית
ויעבוד תחת מנכ"ל חיים וסביבה. המשרה מתל אביב אך מצריכה הגעה לימי עבודה מרוכזים בירושלים ומצריכה

נסיעות ברחבי הארץ.

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
או באתר האינטרנט. 

הרשמה לקבלת ניוזלטר "חיים וסביבה"

            

ימים טובים לכולנו...

https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=מגמה+ירוקה+משדרת%3A+מפרץ+חיפה+למתחילים&dates=20200325T190000/20200325T203000&details=%3Cdiv%3Eאם+כולנו+כבר+בבית%2C+אז+זו+הזדמנות+טובה+מבחינתנו+להכיר+מקרוב+וללמוד+יחד+את+המאבק+להבראת+מפרץ+חיפה.%3C%2Fdiv%3E%0A%3Cdiv%3Eהתא+הקהילתי+של+מגמה+ירוקה+במפרץ+חיפה%2C+מזמינים+אותכם+לסדנת+בית%3A+מפרץ+חיפה+למתחילים%3C%2Fdiv%3E%0A%3Cdiv%3E%0A++++%3Cbr%3E%0A%3C%2Fdiv%3E%0A%3Cdiv%3Eהשידור+יועבר+באמצעות+פלטפורמת+%27זום%27+וניתן+להשתתף+באמצעות+הטלפון+ו%2Fאו+מחשב%2C+ההשתתפות+בסדנא+אינה+כרוכה+בתשלום+אך+דורשת+הרשמה+(קישור+באיוונט)%3C%2Fdiv%3E&location=און+ליין
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https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=לחשוב+גלובלי+-+לפעול+מקומי%3A+מורשת+קרב+סביבתית%3A+מאבקים+סביבתיים+שהצליחו&DUR=0100&DESC=%3Cdiv%3Eפרופ%27+%3Cstrong%3Eאלון+טל%26nbsp%3B%3C%2Fstrong%3Eמאונ%27+ת%22א+מארח+שלושה+אורחים+מגדולי+המנהיגים+הסביבתיים+בישראל+של+ימינו%3A%3C%2Fdiv%3E%0A%3Cdiv%3E•+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B%3Cstrong%3Eאיריס+האן%2C%3C%2Fstrong%3E+מתכננת%2C+עורכת+דין+והמנכ״לית+הראשונה+של+החברה+להגנת+טבע+העושה+חיל+כראש+הארגון+הסביבתי+הוותיק+והגדול+בישראל.•+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B%3Cstrong%3Eנאור+ירושלמי%2C%3C%2Fstrong%3E+לשעבר+מנכ״ל+חיים+וסביבה+והיום+סגן+ראש+העיר+בנס+ציונה%2C+מטעם%0A++++״התנועה+הירוקה״•+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B%3Cstrong%3Eג׳מילה+הרדל-ואכים%3C%2Fstrong%3E%2C+מנכ״לית+״אזרחים+למען+הסביבה״+שהובילה+אין+ספור+מאבקים+סביבתיים+בגליל+ובמפרץ+חיפה.%3C%2Fdiv%3E%0A%3Cdiv%3E%0A++++%3Cbr%3Eמפגש+2+בסדרת+הרצאות+לילדים+ולנוער+על+אקולוגיה%3C%2Fdiv%3E&in_loc=און+ליין&st=20200325T110000
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לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

לצפייה בקורסהוסף ליומן:

פוסט מתעדכן

LIVE  החברה להגנת הטבע
בעקבות המצב החברה להגנת הטבע החליטה להביא אליכם הביתה את טובי
המרצים והמומחים, שיספרו לכם על הנושאים הכי מעניינים הקשורים לטבע

הישראלי.
כל זה קורה בעמוד הפייסבוק של החברה להגנת הטבע, בשידור חי וללא תשלום.

הרשמה לקורס

קורס ליקוט בסיסי עם ד"ר אורי מאירצ'יזיק
בימים שאנו מתבקשים להישאר בבית זו הזדמנות להתחבר אל הטבע ולרכוש כלים
בסיסיים לליקוט כדי שנהיה מוכנים לצאת שוב כמשפחה אל המרחבים  ואולי אפילו
לחזור עם סל מלא בריא ומזין מטיול רגלי ופשוט כשיהיה אפשר לחזור שוב לשגרה

הברוכה. 
בכל יום, ד"ר אורי מאירצ'יזיק, שולח סרטון אחד על צמח תועלת מהגינה הלימודית של

המרכז להנהגת הבריאות. צמח בר שניתן ללקט ולמצוא בכל טיול שלכם בטבע.

לחתימה

עוצרים את זיהום האוויר החריג בעטרות
מחקר מתמשך של 'גרינפיס ישראל' חשף חריגות גבוהות וקבועות של זיהום

אוויר באזור התעשייה עטרות הסמוך לירושלים אשר מסכנות את בריאות ציבור
העובדים והתושבים באזור וחושפות מחדל מתמשך של הרשויות. 

הצטרפו לקריאה לשר להגנת הסביבה להכריז על האזור כנפגע זיהום אוויר!

סרטון: מכתב מהוירוס
בימים טרופים אלה, ייתכן וכל מה שאנחנו צריכים לעשות הוא להקשיב... 

סרטון מעורר מחשבה שנוצר באיטליה מוכת הקורונה. תרגום מובנה

צפו עכשיו

לקריאה

התפשטות הקורונה: לטבע חוקים משלו
התפשטות נגיף הקורונה מבעל חיים זה או אחר אל האדם, הוכיחה לנו שוב

שהאדם הוא רק חלק ממארג טבעי, גדול ומורכב יותר. היא יכולה ללמד אותנו
שיעור בצניעות ובאחריות, אבל בעיקר להזכיר לנו שלטבע חוקים משלו. מאמר

מאת פרופ' עדי וולפסון

לצפייה וקריאה

האדום של ההכחדה
"הבריגדות האדומות" היא קבוצת תיאטרון תנועה הפועלת כחלק מתנועת

"המרד בהכחדה". צבעה הוא הדם שמחבר בין אלה שנכחדו לאלה שמצויים
בסכנה לנוכח משבר האקלים. הצלם איתן ויתקון מתעד אותה בבלוג צילום

קראו עוד

בידיים  קחו את הקיימות בידיים
“בידיים” – אתר אינטרנט המלמד ומסקר על קיימות בתוך הבית
ובסביבתו, ע”י פרסום מדריכי עשה זאת בעצמך, סיקור אירועים

בתחום, ופרסום מאמרי דעה וביקורת. היוזמה שמה לעצמה כמטרה
לקרב את תושבי ישראל באשר הם לרעיון הקיימות, מלמטהלמעלה,

תוך אחריות אישית ובאמצעות הנגשה מרבית של אלטרנטיבות
מעשיות ליישום ורעיונות נוספים הנושקים להם.

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

לכתוב לנו.

להרשמה פרטים נוספים

תחרות צילום בנושא: קיימות, אקולוגיה, טבע
וסביבה!

תחרות זו מתקיימת במסגרת שבוע הקיימות באיגוד ערים שרוןכרמל
התמונות הזוכות יוצגו  . אשר יערך בין התאריכים 1015.5.2020
בתערוכה אשר תוצג באיגוד, כאשר אירוע הפתיחה החגיגי יתקיים

במהלך שבוע הקיימות.

חשוב!!!  את התצלומים ניתן להגיש את עד ה 1.4.20.

דרושים

למידע נוסף

מבצע מתנות סחר הוגן לחג פסח  סינדיאנת
הגליל

הנשים של סינדיאנת הגליל רוצות שתדעו שהייצור במפעל בכפר כנא לא
הפסיק אפילו לרגע למרות משבר הקורונה. הצוות של סינדיאנת הגליל –
סחר הוגן, ממשיך לעבוד תוך שהוא עוקב אחרי הוראות משרד הבריאות,
ומקפיד ליישם אותן בצורה מיטבית ולקדם סחר הוגן ועם מסר של שוויון,

אחדות וקיימות. 

לקראת חג הפסח, הארגון רוצה להציע לכם, בין כארגוני החברה
האזרחית ובין כפרטים, לרכוש חבילות שי סחר הוגן לעובדי הארגון, או

להעניק לעצמכם ולקרובים אליכם, מתנה עם ערך מוסף ותרומה לקהילה.

רשימה ירוקה מאוד  בצל משבר הקורונה

ניוזלטר  אפריל 2020

"יצורי כדור הארץ תלויים אלה באלה. החיים על פני כדור הארץ הם שטיח או רשת קורים ארוגים
בעדינות. שלוף כמה חוטים פה ושם, ולא תוכל להיות בטוח אם זה כל הנזק שגרמת או אם כל האריג

ייפרם."

"עקבות מן העבר" / קארל סייגן ואן דרויאן

וואי... וואי...וואי... 
מה היה מאמין לפני חודש שנהיה במצב הזה היום?

לפני חודש כולנו היינו בתוך המרוץ לשנות את העולם, לעשות תיקון, לשכנע את מקבלי ההחלטות, לגייס את
הציבור  לחולל שינוי! פתאום הכל נעצר. חיידק אחד קטן גרם לכל העולם להעצר ובמקביל מרעיד את הכלכלה

העולמית ומעורר ברבים מאיתנו שאלות קיומיות משמעותיות.

במקביל לכל זה, ובהעצמת משבר הקורונה, הקרב על הדמוקרטיה הישראלית נמשך ולצערנו ממשלה עדיין לא
נראית באופק.

אז היכן שאתם לא נמצאים  אנחנו מקווים שאתם מחזיקים מעמד ומנסים להוציא את המיטב מהמצב המורכב
וההיסטורי בו אנו נמצאים. היו חזקים ומאושרים!

וזכרו  מחר, יום שלישי ה24/3  יום שידורים מיוחד  יום האקלים LIVE (החלופה למצעד האקלים). הלו"ז
האיכותי מצורף למייל.

צוות חיים וסביבה

פעילות אינטרנטית בימי הקורונה

מגמה ירוקה משדרת: מפרץ חיפה למתחילים
מיקום: און ליין

20:30 19:00  סיום: 25/03/2020 התחלה: 25/03/2020

אם כולנו כבר בבית, אז זו הזדמנות טובה מבחינתנו להכיר מקרוב וללמוד יחד את המאבק להבראת מפרץ חיפה.
התא הקהילתי של מגמה ירוקה במפרץ חיפה, מזמינים אותכם לסדנת בית: מפרץ חיפה למתחילים

השידור יועבר באמצעות פלטפורמת 'זום' וניתן להשתתף באמצעות הטלפון ו/או מחשב, ההשתתפות בסדנא אינה
כרוכה בתשלום אך דורשת הרשמה (קישור באיוונט)

לחשוב גלובלי  לפעול מקומי: מורשת קרב סביבתית: מאבקים סביבתיים
שהצליחו

מיקום: און ליין
12:00 11:00  סיום: 25/03/2020 התחלה: 25/03/2020

פרופ' אלון טל מאונ' ת"א מארח שלושה אורחים מגדולי המנהיגים הסביבתיים בישראל של ימינו:
•    איריס האן, מתכננת, עורכת דין והמנכ״לית הראשונה של החברה להגנת טבע העושה חיל כראש הארגון

הסביבתי הוותיק והגדול בישראל.•    נאור ירושלמי, לשעבר מנכ״ל חיים וסביבה והיום סגן ראש העיר בנס ציונה,
מטעם ״התנועה הירוקה״•    ג׳מילה הרדלואכים, מנכ״לית ״אזרחים למען הסביבה״ שהובילה אין ספור מאבקים

סביבתיים בגליל ובמפרץ חיפה.

מפגש 2 בסדרת הרצאות לילדים ולנוער על אקולוגיה

עושים מעשה!

חומר למחשבה

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

לאינדקס הארגונים המלא

לקרן של"י דרוש רכז/ת לתכנית להצמחת יוזמות סביבתיות חדשניות
בימים אלה, משיקה הקרן תכנית לטיפוח ולהצמחה של התארגנויות סביבתיות חדשות בעלות פוטנציאל השפעה
משמעותי ואשר מציעות מודלים חדשנים לפעולה כגון עבודה עם קהלי יעד ותחומי תוכן חדשים, דרכי התארגנות

חדשות ומודלים פיננסיים איתנים.
לתכנית ההצמחה דרוש רכז/ת בהיקף של משרה חלקית. הרכז/ת יהיה אחראי על הניהול השוטף של התכנית
ויעבוד תחת מנכ"ל חיים וסביבה. המשרה מתל אביב אך מצריכה הגעה לימי עבודה מרוכזים בירושלים ומצריכה

נסיעות ברחבי הארץ.

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
או באתר האינטרנט. 

הרשמה לקבלת ניוזלטר "חיים וסביבה"

            

ימים טובים לכולנו...

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5700111,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5700111,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5700111,00.html
https://www.haaretz.co.il/blogs/photoblog/MAGAZINE-1.8568250
https://www.haaretz.co.il/blogs/photoblog/MAGAZINE-1.8568250
https://www.haaretz.co.il/blogs/photoblog/MAGAZINE-1.8568250
https://www.bayadaim.org.il/
https://www.bayadaim.org.il/
https://www.bayadaim.org.il/
https://www.sviva.net/organization/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewt0qVFrI3HkPDykXmrCJsPiBWEfkjS83sU-HDvAyYYac0Ew/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewt0qVFrI3HkPDykXmrCJsPiBWEfkjS83sU-HDvAyYYac0Ew/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewt0qVFrI3HkPDykXmrCJsPiBWEfkjS83sU-HDvAyYYac0Ew/viewform
https://www.sviva.net/דרושים-2/
https://www.sviva.net/דרושים-2/
https://www.sindyanna.com/he/product-category/אריזות-שי/#
https://www.sindyanna.com/he/product-category/אריזות-שי/#


לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

לצפייה בקורסהוסף ליומן:

פוסט מתעדכן

LIVE  החברה להגנת הטבע
בעקבות המצב החברה להגנת הטבע החליטה להביא אליכם הביתה את טובי
המרצים והמומחים, שיספרו לכם על הנושאים הכי מעניינים הקשורים לטבע

הישראלי.
כל זה קורה בעמוד הפייסבוק של החברה להגנת הטבע, בשידור חי וללא תשלום.

הרשמה לקורס

קורס ליקוט בסיסי עם ד"ר אורי מאירצ'יזיק
בימים שאנו מתבקשים להישאר בבית זו הזדמנות להתחבר אל הטבע ולרכוש כלים
בסיסיים לליקוט כדי שנהיה מוכנים לצאת שוב כמשפחה אל המרחבים  ואולי אפילו
לחזור עם סל מלא בריא ומזין מטיול רגלי ופשוט כשיהיה אפשר לחזור שוב לשגרה

הברוכה. 
בכל יום, ד"ר אורי מאירצ'יזיק, שולח סרטון אחד על צמח תועלת מהגינה הלימודית של

המרכז להנהגת הבריאות. צמח בר שניתן ללקט ולמצוא בכל טיול שלכם בטבע.

לחתימה

עוצרים את זיהום האוויר החריג בעטרות
מחקר מתמשך של 'גרינפיס ישראל' חשף חריגות גבוהות וקבועות של זיהום

אוויר באזור התעשייה עטרות הסמוך לירושלים אשר מסכנות את בריאות ציבור
העובדים והתושבים באזור וחושפות מחדל מתמשך של הרשויות. 

הצטרפו לקריאה לשר להגנת הסביבה להכריז על האזור כנפגע זיהום אוויר!

סרטון: מכתב מהוירוס
בימים טרופים אלה, ייתכן וכל מה שאנחנו צריכים לעשות הוא להקשיב... 

סרטון מעורר מחשבה שנוצר באיטליה מוכת הקורונה. תרגום מובנה

צפו עכשיו

לקריאה

התפשטות הקורונה: לטבע חוקים משלו
התפשטות נגיף הקורונה מבעל חיים זה או אחר אל האדם, הוכיחה לנו שוב

שהאדם הוא רק חלק ממארג טבעי, גדול ומורכב יותר. היא יכולה ללמד אותנו
שיעור בצניעות ובאחריות, אבל בעיקר להזכיר לנו שלטבע חוקים משלו. מאמר

מאת פרופ' עדי וולפסון

לצפייה וקריאה

האדום של ההכחדה
"הבריגדות האדומות" היא קבוצת תיאטרון תנועה הפועלת כחלק מתנועת

"המרד בהכחדה". צבעה הוא הדם שמחבר בין אלה שנכחדו לאלה שמצויים
בסכנה לנוכח משבר האקלים. הצלם איתן ויתקון מתעד אותה בבלוג צילום

קראו עוד

בידיים  קחו את הקיימות בידיים
“בידיים” – אתר אינטרנט המלמד ומסקר על קיימות בתוך הבית
ובסביבתו, ע”י פרסום מדריכי עשה זאת בעצמך, סיקור אירועים

בתחום, ופרסום מאמרי דעה וביקורת. היוזמה שמה לעצמה כמטרה
לקרב את תושבי ישראל באשר הם לרעיון הקיימות, מלמטהלמעלה,

תוך אחריות אישית ובאמצעות הנגשה מרבית של אלטרנטיבות
מעשיות ליישום ורעיונות נוספים הנושקים להם.

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

לכתוב לנו.

להרשמה פרטים נוספים

תחרות צילום בנושא: קיימות, אקולוגיה, טבע
וסביבה!

תחרות זו מתקיימת במסגרת שבוע הקיימות באיגוד ערים שרוןכרמל
התמונות הזוכות יוצגו  . אשר יערך בין התאריכים 1015.5.2020
בתערוכה אשר תוצג באיגוד, כאשר אירוע הפתיחה החגיגי יתקיים

במהלך שבוע הקיימות.

חשוב!!!  את התצלומים ניתן להגיש את עד ה 1.4.20.

דרושים

למידע נוסף

מבצע מתנות סחר הוגן לחג פסח  סינדיאנת
הגליל

הנשים של סינדיאנת הגליל רוצות שתדעו שהייצור במפעל בכפר כנא לא
הפסיק אפילו לרגע למרות משבר הקורונה. הצוות של סינדיאנת הגליל –
סחר הוגן, ממשיך לעבוד תוך שהוא עוקב אחרי הוראות משרד הבריאות,
ומקפיד ליישם אותן בצורה מיטבית ולקדם סחר הוגן ועם מסר של שוויון,

אחדות וקיימות. 

לקראת חג הפסח, הארגון רוצה להציע לכם, בין כארגוני החברה
האזרחית ובין כפרטים, לרכוש חבילות שי סחר הוגן לעובדי הארגון, או

להעניק לעצמכם ולקרובים אליכם, מתנה עם ערך מוסף ותרומה לקהילה.

רשימה ירוקה מאוד  בצל משבר הקורונה

ניוזלטר  אפריל 2020

"יצורי כדור הארץ תלויים אלה באלה. החיים על פני כדור הארץ הם שטיח או רשת קורים ארוגים
בעדינות. שלוף כמה חוטים פה ושם, ולא תוכל להיות בטוח אם זה כל הנזק שגרמת או אם כל האריג

ייפרם."

"עקבות מן העבר" / קארל סייגן ואן דרויאן

וואי... וואי...וואי... 
מה היה מאמין לפני חודש שנהיה במצב הזה היום?

לפני חודש כולנו היינו בתוך המרוץ לשנות את העולם, לעשות תיקון, לשכנע את מקבלי ההחלטות, לגייס את
הציבור  לחולל שינוי! פתאום הכל נעצר. חיידק אחד קטן גרם לכל העולם להעצר ובמקביל מרעיד את הכלכלה

העולמית ומעורר ברבים מאיתנו שאלות קיומיות משמעותיות.

במקביל לכל זה, ובהעצמת משבר הקורונה, הקרב על הדמוקרטיה הישראלית נמשך ולצערנו ממשלה עדיין לא
נראית באופק.

אז היכן שאתם לא נמצאים  אנחנו מקווים שאתם מחזיקים מעמד ומנסים להוציא את המיטב מהמצב המורכב
וההיסטורי בו אנו נמצאים. היו חזקים ומאושרים!

וזכרו  מחר, יום שלישי ה24/3  יום שידורים מיוחד  יום האקלים LIVE (החלופה למצעד האקלים). הלו"ז
האיכותי מצורף למייל.

צוות חיים וסביבה

פעילות אינטרנטית בימי הקורונה

מגמה ירוקה משדרת: מפרץ חיפה למתחילים
מיקום: און ליין

20:30 19:00  סיום: 25/03/2020 התחלה: 25/03/2020

אם כולנו כבר בבית, אז זו הזדמנות טובה מבחינתנו להכיר מקרוב וללמוד יחד את המאבק להבראת מפרץ חיפה.
התא הקהילתי של מגמה ירוקה במפרץ חיפה, מזמינים אותכם לסדנת בית: מפרץ חיפה למתחילים

השידור יועבר באמצעות פלטפורמת 'זום' וניתן להשתתף באמצעות הטלפון ו/או מחשב, ההשתתפות בסדנא אינה
כרוכה בתשלום אך דורשת הרשמה (קישור באיוונט)

לחשוב גלובלי  לפעול מקומי: מורשת קרב סביבתית: מאבקים סביבתיים
שהצליחו

מיקום: און ליין
12:00 11:00  סיום: 25/03/2020 התחלה: 25/03/2020

פרופ' אלון טל מאונ' ת"א מארח שלושה אורחים מגדולי המנהיגים הסביבתיים בישראל של ימינו:
•    איריס האן, מתכננת, עורכת דין והמנכ״לית הראשונה של החברה להגנת טבע העושה חיל כראש הארגון

הסביבתי הוותיק והגדול בישראל.•    נאור ירושלמי, לשעבר מנכ״ל חיים וסביבה והיום סגן ראש העיר בנס ציונה,
מטעם ״התנועה הירוקה״•    ג׳מילה הרדלואכים, מנכ״לית ״אזרחים למען הסביבה״ שהובילה אין ספור מאבקים

סביבתיים בגליל ובמפרץ חיפה.

מפגש 2 בסדרת הרצאות לילדים ולנוער על אקולוגיה

עושים מעשה!

חומר למחשבה

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

לאינדקס הארגונים המלא

לקרן של"י דרוש רכז/ת לתכנית להצמחת יוזמות סביבתיות חדשניות
בימים אלה, משיקה הקרן תכנית לטיפוח ולהצמחה של התארגנויות סביבתיות חדשות בעלות פוטנציאל השפעה
משמעותי ואשר מציעות מודלים חדשנים לפעולה כגון עבודה עם קהלי יעד ותחומי תוכן חדשים, דרכי התארגנות

חדשות ומודלים פיננסיים איתנים.
לתכנית ההצמחה דרוש רכז/ת בהיקף של משרה חלקית. הרכז/ת יהיה אחראי על הניהול השוטף של התכנית
ויעבוד תחת מנכ"ל חיים וסביבה. המשרה מתל אביב אך מצריכה הגעה לימי עבודה מרוכזים בירושלים ומצריכה

נסיעות ברחבי הארץ.

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
או באתר האינטרנט. 

הרשמה לקבלת ניוזלטר "חיים וסביבה"

            

ימים טובים לכולנו...

https://www.sindyanna.com/he/product-category/אריזות-שי/#
https://www.sindyanna.com/he/product-category/אריזות-שי/#
https://www.sindyanna.com/he/product-category/אריזות-שי/#
https://lp.vp4.me/8d7n
https://www.facebook.com/Life-Environment-חיים-וסביבה-115286055016/
https://www.youtube.com/channel/UCGYVCFsR7ZXKDSpvT_6hcYA?view_as=subscriber
https://www.sviva.net/

