
לפרטים נוספים

צמרות תוכנית ההצמחה למיזמים
סביבתיים של קרן של"י!

תוכנית צמרות נועדה להצעיד את המיזמים הסביבתיים המבטיחים
ביותר כמה צעדים קדימה, לעבר התבססות כלכלית ומבנית ארוכת
טווח, ולהעמיק את יכולתם להביא לשינוי משמעותי במציאות. אנו
מזמינים אתכם ואתכן, מנהלים ומנהלות של מיזמים סביבתיים,

להצטרף אלינו.
התוכנית מקנה הכשרה מקיפה ויחידה מסוגה, מענקים כלכלים של
עשרות אלפי שקלים, רישות וחיבורים לכלל התנועה הסביבתית,

ועוד ועוד  הגשת מועמדות עד ה10/3

להצטרפות

☀  !ףוחה תא םיקנמ
אתם מוזמנים להיכנס למפה המתעדכנת בזמן אמת בה

תוכלו לראות על מתי, איפה ובאיזה כמות חופי ישראל צריכים
אתכם. המשיכו לשמור על הנחיות הבטיחות, על ההרשמה

במידת הצורך ועל רוח ההתנדבות.

תודה ליוזמת מנקים את הבית שהקימו את המפה הייעודית
לניקיון הזפת מהחופים.

לעצומה ולאתר

עוצרים את הפיכת אילת ואשקלון לערי
נפט

בעוד בעולם שואפים לעבור לאנרגיות מתחדשות אצלנו דבקים
באנרגיות המזהמות של אתמול. המרדף אחר הנפט של מדינות

המפרץ והאובססיה לייצא את הגז שלנו יובילו לאסון ודאי.
שורה ארוכה של ארגוני סביבה התאחדו למאבק משותף
ונחוש נגד כוונת הממשלה להפוך את אילת ואשקלון לערי
נפט וגז באמצעות שתי תוכניות שחייבים לעצור עכשיו.
מוזמנים לשלוח מכתב לראש הממשלה ולהצטרף לעצומה

המשותפת באתר

לעיון בארגז

ארגז כלים לעסק שומר טבע
ארגז הכלים שלנו מציע לך פתרונות מעשיים לתכנון, עיצוב, ניהול ותחזוקה של
פעילויות החברה, בהיבטים המשפיעים על המגוון הביולוגי. יישום ארגז הכלים

יקטין את טביעת הרגל האקולוגית של החברה.

לקריאה

סביבה, אקלים וביטחון לאומי: חזית חדשה
לישראל

קובץ זה, היוצא לאור בעיצומו של משבר הקורונה, הוא ביטוי לבחירה של
המכון למחקרי ביטחון לאומי, בשיתוף עם חוקרים נוספים מאוניבריסטת תל

אביב ומכון השל לקיימות, להדגיש את ההשפעה של סוגיות אקלימיות
וסביבתיות והיבטיהן השונים והמגוונים על הביטחון הלאומי.

לקריאה

עולם מוצף
מה עושים במדינות אחרות בעולם על מנת למנוע הצפותבמרחב

העירוני?
אירועי הגשם הקיצוניים הם כבר מאפיין של החורפים בישראל, אך גם

במקומות אחרים בעולם מתמודדים עם סוגיה זו. הכתבה של רחלי
ווקס באתר זוית סוקרת פתרונות שונים מהעולם.

להכרות והאזנה

פודקאסט: מעלה וחצי/כרוניקה של שינוי אקלים
סדרת ראיונות ופודקאסטים מבית היוצר של גרינפיס ישראל הנותנים זווית מבט

לסוגיות של משבר האקלים מהעולם ומישראל.

שינויי אקלים ויחסי החוץ של ישראל
"לישראל יש אפשרות לקדם ולהיות מובילה בעולם במתן פתרונות
מעשיים בשינויי אקלים בחמישה תחומים עיקריים: חקלאות, מים,

אנרגיות מתחדשות, תחליפי חלבון מן החי, וייעור מחדש. אלו חמישה
תחומים שאנחנו מכנים אותם "חדשנות אקלימית" וכולם במרכז השיח
הבינלאומי"  פודקאסט עם בשגריר גדעון בכר, שליח מיוחד לשינויי

אקלים וקיימות במשרד החוץ

לצפיה בסרטון

לפרטים נוספים

עמותת דלפיס
העמותה הוקמה על ידי חוקרים ומתנדבים במטרה לפעול

באופן אקטיבי למען היונקים הימיים בישראל. דלפיס פועלת
להעלאת מודעות הציבור לסביבה הימית ולחיים בים. זאת,
באמצעות פעולות חינוך והסברה במסגרת "מרכז הדולפין

והים", מרכז חינוכי ייחודי שהוקם לצורך כך באשדוד, ועל ידי
קידום מחקרים של מדע אזרחי ושיתופי פעולה לאומיים

ובינלאומיים. דלפיס רואה חשיבות עליונה בקידום ההקמה
של שמורות ימיות בישראל, שיסייעו בשמירה על סביבת

המחייה של מיני היונקים הימיים החיים לאורך החוף
הישראלי. 

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

הבא?  מוזמנים לכתוב לנו.

לפרטים נוספים

ועידת משפט וסביבה 2021
ועידת משפט וסביבה השלישית תעמוד בסימן  רביעי, ה10 למרץ

אקלים, משפט, סביבה וכלכלה, מנקודת מבט מקומית ובינלאומית. בוועידה
ישתתפו בכירים מעולם המשפט, מהשירות הציבורי ומהמגזר הכלכלי.

לפרטים נוספים

דור העתיד מתעורר!  מחאה עולמית ב19.3
10:00: מחאת הנוער למען האקלים ותנ״א  קואליצית תנועות יום שישי ה19.3
וארגוני הנוער למען האקלים מזמינים.ות אותכם.ן להצטרף למאבק למען העתיד!
באותו היום, אלפי תלמידות ותלמידים מכל רחבי העולם יצאו  באותו הזמן, באותו

היום  למחות ולהשמיע את קולן.ם, נגד חוסר הפעולה של הממשלות ומקבלי
ההחלטות מול משבר האקלים

לפרטים נוספים

סדרת וובינרים בנושא כלכלה עירונית
החל מדצמבר ועד סוף מרץ, עמותת מרחב מזמינה לסדרת וובינרים
במגוון נושאים העוסקים בכלכלה עירונית על פניה השונים והמגוונים.
כלכלה עירונית  היא מטריצה מורכבת ורב מימדית והעיסוק בה הוא

מערכתי ונועד לקדם את האיתנות הכלכלית של העיר, העירייה,
התושבים והעסקים המקומיים. 

לפרטים נוספים

קורס בנושא משבר האקלים: למה זה כלכך
בוער ומהו הפתרון?

מוזמנים לקורס מיוחד בנשוא משבר האקלים. המטרה של הקורס היא
להעמיק את ההיכרות עם המדע של המשבר, הפוליטיקה שעומדת
מאחוריו, ומגוון הפעולות שחברות אזרחיות ברחבי העולם מקדמות

בכדי להתמודד עם המשבר. 
פלייר ניתן לראות כאן. בכדי להגיע לאתר הקורס, בבקשה לחץ/י כאן. 

רשימה ירוקה מאוד  שחור זה לא הירוק החדש!

ניוזלטר  מרץ 2021

"והים מסכן שכמותו, מקבל את כל החרא... ואפילו לא יכול להכריז על אינתיפאדה. אם רצח ים היה פשע
נגד האנושות כמו רצח עם, היו עושים לנו משפט נירנברג."

 יונתן גפן 

נתחיל בבשורות טובות!
לאחר מאבק סביבתי של שנים רבות נגד בנייה בגבעות הדרומיות של העיר, ועדת המשנה של המועצה הארצית

לתכנון ובנייה (הוולנת"ע), החליטה לייעד את שטחי הגבעות, לגן לאומי.
כל הכבוד לשותפים הרבים במאבק!!!

ועכשיו נחזור לשיט...
לפני כשבוע, בשיא מערכת הגשם האחרונה, כמויות גדולות של זפת זרמו לחופי ישראל, מה שתפס את ממשלת

ישראל לא ערוכה. עשרות אלפי מתנדבים נרתמו למבצע הניקיון, חברות מסחריות, הרשויות המקומיות ואפילו
הצבא. אנחנו בטוחים שרבים מכם היו כבר בחופים ומחפשים את הדרך להמשיך לסייע.

בהמשך הניוזלטר, תוכלו למצוא מפה המסייעת להכווין את הציבור למוקדי הזיהום ולסייע בניקיון החופים, ובמקביל
אתם יכולים להתעדכן בדפים של אנשי הים התיכון ועמותת אקואושן, אשר פועלים ימים ולילות על מנת להתמודד

עם האסון.

ועכשיו לבחירות הקרובות...
אנחנו עדיין מחכים לגלידה של הפעם השלישית... אבל בכל מקרה, שווה להכיר את היוזמה המבורכת  לבחור
ירוק  של מתנדבים וארגוני סביבה רבים, שמתחילה להראות תוצאות  מאות אנשים שלוקחים חלק במפגשים

עם המפלגות, תקשורת המודה בטעויות (דקה 5:30) ויותר ויותר מפלגות אשר מתחייבות לחלקים מהדרישות של
היוזמה.

בברכת בחירות טובות וחג פורים שמח!

צוות חיים וסביבה

עושים מעשה!

חומר למחשבה

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

לאינדקס הארגונים המלא

טעימה קטנה לאירועים קרובים...

לפירוט ועידות האקלים האזוריות

ללוח האירועים המלא

קורסים והכשרות

ללוח האירועים 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
או באתר האינטרנט. 

הרשמה לקבלת ניוזלטר "חיים וסביבה"

            

ימים טובים לכולנו...

https://www.sviva.net/committee/מועצה-ארצית-לתכנון-ולבנייה/
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001361734&from=whatsapp
https://www.facebook.com/MediterraneanPeopleIL
https://www.facebook.com/ecoocean.org
https://www.facebook.com/לבחור-ירוק-103949268384833
https://www.facebook.com/לבחור-ירוק-103949268384833/events/?ref=page_internal
https://www.youtube.com/watch?v=sYPdQ1i1jA8&feature=youtu.be
https://www.votegreen-il.com/לקראת-הבחירות-1
http://www.weart.co.il/sheli/
http://www.weart.co.il/sheli/
http://www.weart.co.il/sheli/
https://menakim-et-hahof.web.app/
https://menakim-et-hahof.web.app/
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צמרות תוכנית ההצמחה למיזמים
סביבתיים של קרן של"י!

תוכנית צמרות נועדה להצעיד את המיזמים הסביבתיים המבטיחים
ביותר כמה צעדים קדימה, לעבר התבססות כלכלית ומבנית ארוכת
טווח, ולהעמיק את יכולתם להביא לשינוי משמעותי במציאות. אנו
מזמינים אתכם ואתכן, מנהלים ומנהלות של מיזמים סביבתיים,

להצטרף אלינו.
התוכנית מקנה הכשרה מקיפה ויחידה מסוגה, מענקים כלכלים של
עשרות אלפי שקלים, רישות וחיבורים לכלל התנועה הסביבתית,
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להצטרפות

☀  !ףוחה תא םיקנמ
אתם מוזמנים להיכנס למפה המתעדכנת בזמן אמת בה

תוכלו לראות על מתי, איפה ובאיזה כמות חופי ישראל צריכים
אתכם. המשיכו לשמור על הנחיות הבטיחות, על ההרשמה

במידת הצורך ועל רוח ההתנדבות.

תודה ליוזמת מנקים את הבית שהקימו את המפה הייעודית
לניקיון הזפת מהחופים.

לעצומה ולאתר

עוצרים את הפיכת אילת ואשקלון לערי
נפט

בעוד בעולם שואפים לעבור לאנרגיות מתחדשות אצלנו דבקים
באנרגיות המזהמות של אתמול. המרדף אחר הנפט של מדינות

המפרץ והאובססיה לייצא את הגז שלנו יובילו לאסון ודאי.
שורה ארוכה של ארגוני סביבה התאחדו למאבק משותף
ונחוש נגד כוונת הממשלה להפוך את אילת ואשקלון לערי
נפט וגז באמצעות שתי תוכניות שחייבים לעצור עכשיו.
מוזמנים לשלוח מכתב לראש הממשלה ולהצטרף לעצומה

המשותפת באתר

לעיון בארגז

ארגז כלים לעסק שומר טבע
ארגז הכלים שלנו מציע לך פתרונות מעשיים לתכנון, עיצוב, ניהול ותחזוקה של
פעילויות החברה, בהיבטים המשפיעים על המגוון הביולוגי. יישום ארגז הכלים

יקטין את טביעת הרגל האקולוגית של החברה.

לקריאה

סביבה, אקלים וביטחון לאומי: חזית חדשה
לישראל

קובץ זה, היוצא לאור בעיצומו של משבר הקורונה, הוא ביטוי לבחירה של
המכון למחקרי ביטחון לאומי, בשיתוף עם חוקרים נוספים מאוניבריסטת תל

אביב ומכון השל לקיימות, להדגיש את ההשפעה של סוגיות אקלימיות
וסביבתיות והיבטיהן השונים והמגוונים על הביטחון הלאומי.

לקריאה

עולם מוצף
מה עושים במדינות אחרות בעולם על מנת למנוע הצפותבמרחב

העירוני?
אירועי הגשם הקיצוניים הם כבר מאפיין של החורפים בישראל, אך גם

במקומות אחרים בעולם מתמודדים עם סוגיה זו. הכתבה של רחלי
ווקס באתר זוית סוקרת פתרונות שונים מהעולם.

להכרות והאזנה

פודקאסט: מעלה וחצי/כרוניקה של שינוי אקלים
סדרת ראיונות ופודקאסטים מבית היוצר של גרינפיס ישראל הנותנים זווית מבט

לסוגיות של משבר האקלים מהעולם ומישראל.

שינויי אקלים ויחסי החוץ של ישראל
"לישראל יש אפשרות לקדם ולהיות מובילה בעולם במתן פתרונות
מעשיים בשינויי אקלים בחמישה תחומים עיקריים: חקלאות, מים,

אנרגיות מתחדשות, תחליפי חלבון מן החי, וייעור מחדש. אלו חמישה
תחומים שאנחנו מכנים אותם "חדשנות אקלימית" וכולם במרכז השיח
הבינלאומי"  פודקאסט עם בשגריר גדעון בכר, שליח מיוחד לשינויי

אקלים וקיימות במשרד החוץ

לצפיה בסרטון

לפרטים נוספים

עמותת דלפיס
העמותה הוקמה על ידי חוקרים ומתנדבים במטרה לפעול

באופן אקטיבי למען היונקים הימיים בישראל. דלפיס פועלת
להעלאת מודעות הציבור לסביבה הימית ולחיים בים. זאת,
באמצעות פעולות חינוך והסברה במסגרת "מרכז הדולפין

והים", מרכז חינוכי ייחודי שהוקם לצורך כך באשדוד, ועל ידי
קידום מחקרים של מדע אזרחי ושיתופי פעולה לאומיים

ובינלאומיים. דלפיס רואה חשיבות עליונה בקידום ההקמה
של שמורות ימיות בישראל, שיסייעו בשמירה על סביבת

המחייה של מיני היונקים הימיים החיים לאורך החוף
הישראלי. 

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

הבא?  מוזמנים לכתוב לנו.

לפרטים נוספים

ועידת משפט וסביבה 2021
ועידת משפט וסביבה השלישית תעמוד בסימן  רביעי, ה10 למרץ

אקלים, משפט, סביבה וכלכלה, מנקודת מבט מקומית ובינלאומית. בוועידה
ישתתפו בכירים מעולם המשפט, מהשירות הציבורי ומהמגזר הכלכלי.

לפרטים נוספים

דור העתיד מתעורר!  מחאה עולמית ב19.3
10:00: מחאת הנוער למען האקלים ותנ״א  קואליצית תנועות יום שישי ה19.3
וארגוני הנוער למען האקלים מזמינים.ות אותכם.ן להצטרף למאבק למען העתיד!
באותו היום, אלפי תלמידות ותלמידים מכל רחבי העולם יצאו  באותו הזמן, באותו

היום  למחות ולהשמיע את קולן.ם, נגד חוסר הפעולה של הממשלות ומקבלי
ההחלטות מול משבר האקלים

לפרטים נוספים

סדרת וובינרים בנושא כלכלה עירונית
החל מדצמבר ועד סוף מרץ, עמותת מרחב מזמינה לסדרת וובינרים
במגוון נושאים העוסקים בכלכלה עירונית על פניה השונים והמגוונים.
כלכלה עירונית  היא מטריצה מורכבת ורב מימדית והעיסוק בה הוא

מערכתי ונועד לקדם את האיתנות הכלכלית של העיר, העירייה,
התושבים והעסקים המקומיים. 

לפרטים נוספים

קורס בנושא משבר האקלים: למה זה כלכך
בוער ומהו הפתרון?

מוזמנים לקורס מיוחד בנשוא משבר האקלים. המטרה של הקורס היא
להעמיק את ההיכרות עם המדע של המשבר, הפוליטיקה שעומדת
מאחוריו, ומגוון הפעולות שחברות אזרחיות ברחבי העולם מקדמות

בכדי להתמודד עם המשבר. 
פלייר ניתן לראות כאן. בכדי להגיע לאתר הקורס, בבקשה לחץ/י כאן. 

רשימה ירוקה מאוד  שחור זה לא הירוק החדש!

ניוזלטר  מרץ 2021

"והים מסכן שכמותו, מקבל את כל החרא... ואפילו לא יכול להכריז על אינתיפאדה. אם רצח ים היה פשע
נגד האנושות כמו רצח עם, היו עושים לנו משפט נירנברג."

 יונתן גפן 

נתחיל בבשורות טובות!
לאחר מאבק סביבתי של שנים רבות נגד בנייה בגבעות הדרומיות של העיר, ועדת המשנה של המועצה הארצית

לתכנון ובנייה (הוולנת"ע), החליטה לייעד את שטחי הגבעות, לגן לאומי.
כל הכבוד לשותפים הרבים במאבק!!!

ועכשיו נחזור לשיט...
לפני כשבוע, בשיא מערכת הגשם האחרונה, כמויות גדולות של זפת זרמו לחופי ישראל, מה שתפס את ממשלת

ישראל לא ערוכה. עשרות אלפי מתנדבים נרתמו למבצע הניקיון, חברות מסחריות, הרשויות המקומיות ואפילו
הצבא. אנחנו בטוחים שרבים מכם היו כבר בחופים ומחפשים את הדרך להמשיך לסייע.

בהמשך הניוזלטר, תוכלו למצוא מפה המסייעת להכווין את הציבור למוקדי הזיהום ולסייע בניקיון החופים, ובמקביל
אתם יכולים להתעדכן בדפים של אנשי הים התיכון ועמותת אקואושן, אשר פועלים ימים ולילות על מנת להתמודד

עם האסון.

ועכשיו לבחירות הקרובות...
אנחנו עדיין מחכים לגלידה של הפעם השלישית... אבל בכל מקרה, שווה להכיר את היוזמה המבורכת  לבחור
ירוק  של מתנדבים וארגוני סביבה רבים, שמתחילה להראות תוצאות  מאות אנשים שלוקחים חלק במפגשים

עם המפלגות, תקשורת המודה בטעויות (דקה 5:30) ויותר ויותר מפלגות אשר מתחייבות לחלקים מהדרישות של
היוזמה.

בברכת בחירות טובות וחג פורים שמח!

צוות חיים וסביבה

עושים מעשה!

חומר למחשבה

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

לאינדקס הארגונים המלא

טעימה קטנה לאירועים קרובים...

לפירוט ועידות האקלים האזוריות

ללוח האירועים המלא

קורסים והכשרות

ללוח האירועים 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
או באתר האינטרנט. 

הרשמה לקבלת ניוזלטר "חיים וסביבה"

            

ימים טובים לכולנו...

https://menakim-et-hahof.web.app/
https://www.facebook.com/menakimethabait
https://menakim-et-hahof.web.app/
https://saveredmed.org/
https://saveredmed.org/
https://www.drove.com/campaign/6032be5a20f0822704a3e0fa?utm_medium=whatsapp&skey=.2e7Y
https://saveredmed.org/
https://tevabiz.org.il/toolbox/
https://tevabiz.org.il/toolbox/
https://tevabiz.org.il/toolbox/
https://www.inss.org.il/he/publication/environment-and-national-security/
https://www.inss.org.il/he/publication/environment-and-national-security/
https://www.inss.org.il/he/publication/environment-and-national-security/
https://www.zavit.org.il/עולם-מוצף/?fbclid=IwAR1T97BMp0FXgiLRaUP1_2l0y7g7d71RPCpbN4wvGjVpvzPnunH0DDV-s8M
https://www.zavit.org.il/עולם-מוצף/?fbclid=IwAR1T97BMp0FXgiLRaUP1_2l0y7g7d71RPCpbN4wvGjVpvzPnunH0DDV-s8M
https://www.zavit.org.il/עולם-מוצף/?fbclid=IwAR1T97BMp0FXgiLRaUP1_2l0y7g7d71RPCpbN4wvGjVpvzPnunH0DDV-s8M
https://open.spotify.com/show/67uQD7TvK3b2ywiJVht7tf?si=BLm0gs8mTiWq5REXeHjn1w&nd=1
https://open.spotify.com/show/67uQD7TvK3b2ywiJVht7tf?si=BLm0gs8mTiWq5REXeHjn1w&nd=1
https://open.spotify.com/show/67uQD7TvK3b2ywiJVht7tf?si=BLm0gs8mTiWq5REXeHjn1w&nd=1
https://youtu.be/ZzxiDLAq3-E


לפרטים נוספים

צמרות תוכנית ההצמחה למיזמים
סביבתיים של קרן של"י!

תוכנית צמרות נועדה להצעיד את המיזמים הסביבתיים המבטיחים
ביותר כמה צעדים קדימה, לעבר התבססות כלכלית ומבנית ארוכת
טווח, ולהעמיק את יכולתם להביא לשינוי משמעותי במציאות. אנו
מזמינים אתכם ואתכן, מנהלים ומנהלות של מיזמים סביבתיים,

להצטרף אלינו.
התוכנית מקנה הכשרה מקיפה ויחידה מסוגה, מענקים כלכלים של
עשרות אלפי שקלים, רישות וחיבורים לכלל התנועה הסביבתית,

ועוד ועוד  הגשת מועמדות עד ה10/3

להצטרפות

☀  !ףוחה תא םיקנמ
אתם מוזמנים להיכנס למפה המתעדכנת בזמן אמת בה

תוכלו לראות על מתי, איפה ובאיזה כמות חופי ישראל צריכים
אתכם. המשיכו לשמור על הנחיות הבטיחות, על ההרשמה

במידת הצורך ועל רוח ההתנדבות.

תודה ליוזמת מנקים את הבית שהקימו את המפה הייעודית
לניקיון הזפת מהחופים.

לעצומה ולאתר

עוצרים את הפיכת אילת ואשקלון לערי
נפט

בעוד בעולם שואפים לעבור לאנרגיות מתחדשות אצלנו דבקים
באנרגיות המזהמות של אתמול. המרדף אחר הנפט של מדינות

המפרץ והאובססיה לייצא את הגז שלנו יובילו לאסון ודאי.
שורה ארוכה של ארגוני סביבה התאחדו למאבק משותף
ונחוש נגד כוונת הממשלה להפוך את אילת ואשקלון לערי
נפט וגז באמצעות שתי תוכניות שחייבים לעצור עכשיו.
מוזמנים לשלוח מכתב לראש הממשלה ולהצטרף לעצומה

המשותפת באתר

לעיון בארגז

ארגז כלים לעסק שומר טבע
ארגז הכלים שלנו מציע לך פתרונות מעשיים לתכנון, עיצוב, ניהול ותחזוקה של
פעילויות החברה, בהיבטים המשפיעים על המגוון הביולוגי. יישום ארגז הכלים

יקטין את טביעת הרגל האקולוגית של החברה.

לקריאה

סביבה, אקלים וביטחון לאומי: חזית חדשה
לישראל

קובץ זה, היוצא לאור בעיצומו של משבר הקורונה, הוא ביטוי לבחירה של
המכון למחקרי ביטחון לאומי, בשיתוף עם חוקרים נוספים מאוניבריסטת תל

אביב ומכון השל לקיימות, להדגיש את ההשפעה של סוגיות אקלימיות
וסביבתיות והיבטיהן השונים והמגוונים על הביטחון הלאומי.

לקריאה

עולם מוצף
מה עושים במדינות אחרות בעולם על מנת למנוע הצפותבמרחב

העירוני?
אירועי הגשם הקיצוניים הם כבר מאפיין של החורפים בישראל, אך גם

במקומות אחרים בעולם מתמודדים עם סוגיה זו. הכתבה של רחלי
ווקס באתר זוית סוקרת פתרונות שונים מהעולם.

להכרות והאזנה

פודקאסט: מעלה וחצי/כרוניקה של שינוי אקלים
סדרת ראיונות ופודקאסטים מבית היוצר של גרינפיס ישראל הנותנים זווית מבט

לסוגיות של משבר האקלים מהעולם ומישראל.

שינויי אקלים ויחסי החוץ של ישראל
"לישראל יש אפשרות לקדם ולהיות מובילה בעולם במתן פתרונות
מעשיים בשינויי אקלים בחמישה תחומים עיקריים: חקלאות, מים,

אנרגיות מתחדשות, תחליפי חלבון מן החי, וייעור מחדש. אלו חמישה
תחומים שאנחנו מכנים אותם "חדשנות אקלימית" וכולם במרכז השיח
הבינלאומי"  פודקאסט עם בשגריר גדעון בכר, שליח מיוחד לשינויי

אקלים וקיימות במשרד החוץ

לצפיה בסרטון

לפרטים נוספים

עמותת דלפיס
העמותה הוקמה על ידי חוקרים ומתנדבים במטרה לפעול

באופן אקטיבי למען היונקים הימיים בישראל. דלפיס פועלת
להעלאת מודעות הציבור לסביבה הימית ולחיים בים. זאת,
באמצעות פעולות חינוך והסברה במסגרת "מרכז הדולפין

והים", מרכז חינוכי ייחודי שהוקם לצורך כך באשדוד, ועל ידי
קידום מחקרים של מדע אזרחי ושיתופי פעולה לאומיים

ובינלאומיים. דלפיס רואה חשיבות עליונה בקידום ההקמה
של שמורות ימיות בישראל, שיסייעו בשמירה על סביבת

המחייה של מיני היונקים הימיים החיים לאורך החוף
הישראלי. 

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

הבא?  מוזמנים לכתוב לנו.

לפרטים נוספים

ועידת משפט וסביבה 2021
ועידת משפט וסביבה השלישית תעמוד בסימן  רביעי, ה10 למרץ

אקלים, משפט, סביבה וכלכלה, מנקודת מבט מקומית ובינלאומית. בוועידה
ישתתפו בכירים מעולם המשפט, מהשירות הציבורי ומהמגזר הכלכלי.

לפרטים נוספים

דור העתיד מתעורר!  מחאה עולמית ב19.3
10:00: מחאת הנוער למען האקלים ותנ״א  קואליצית תנועות יום שישי ה19.3
וארגוני הנוער למען האקלים מזמינים.ות אותכם.ן להצטרף למאבק למען העתיד!
באותו היום, אלפי תלמידות ותלמידים מכל רחבי העולם יצאו  באותו הזמן, באותו

היום  למחות ולהשמיע את קולן.ם, נגד חוסר הפעולה של הממשלות ומקבלי
ההחלטות מול משבר האקלים

לפרטים נוספים

סדרת וובינרים בנושא כלכלה עירונית
החל מדצמבר ועד סוף מרץ, עמותת מרחב מזמינה לסדרת וובינרים
במגוון נושאים העוסקים בכלכלה עירונית על פניה השונים והמגוונים.
כלכלה עירונית  היא מטריצה מורכבת ורב מימדית והעיסוק בה הוא

מערכתי ונועד לקדם את האיתנות הכלכלית של העיר, העירייה,
התושבים והעסקים המקומיים. 

לפרטים נוספים

קורס בנושא משבר האקלים: למה זה כלכך
בוער ומהו הפתרון?

מוזמנים לקורס מיוחד בנשוא משבר האקלים. המטרה של הקורס היא
להעמיק את ההיכרות עם המדע של המשבר, הפוליטיקה שעומדת
מאחוריו, ומגוון הפעולות שחברות אזרחיות ברחבי העולם מקדמות

בכדי להתמודד עם המשבר. 
פלייר ניתן לראות כאן. בכדי להגיע לאתר הקורס, בבקשה לחץ/י כאן. 

רשימה ירוקה מאוד  שחור זה לא הירוק החדש!

ניוזלטר  מרץ 2021

"והים מסכן שכמותו, מקבל את כל החרא... ואפילו לא יכול להכריז על אינתיפאדה. אם רצח ים היה פשע
נגד האנושות כמו רצח עם, היו עושים לנו משפט נירנברג."

 יונתן גפן 

נתחיל בבשורות טובות!
לאחר מאבק סביבתי של שנים רבות נגד בנייה בגבעות הדרומיות של העיר, ועדת המשנה של המועצה הארצית

לתכנון ובנייה (הוולנת"ע), החליטה לייעד את שטחי הגבעות, לגן לאומי.
כל הכבוד לשותפים הרבים במאבק!!!

ועכשיו נחזור לשיט...
לפני כשבוע, בשיא מערכת הגשם האחרונה, כמויות גדולות של זפת זרמו לחופי ישראל, מה שתפס את ממשלת

ישראל לא ערוכה. עשרות אלפי מתנדבים נרתמו למבצע הניקיון, חברות מסחריות, הרשויות המקומיות ואפילו
הצבא. אנחנו בטוחים שרבים מכם היו כבר בחופים ומחפשים את הדרך להמשיך לסייע.

בהמשך הניוזלטר, תוכלו למצוא מפה המסייעת להכווין את הציבור למוקדי הזיהום ולסייע בניקיון החופים, ובמקביל
אתם יכולים להתעדכן בדפים של אנשי הים התיכון ועמותת אקואושן, אשר פועלים ימים ולילות על מנת להתמודד

עם האסון.

ועכשיו לבחירות הקרובות...
אנחנו עדיין מחכים לגלידה של הפעם השלישית... אבל בכל מקרה, שווה להכיר את היוזמה המבורכת  לבחור
ירוק  של מתנדבים וארגוני סביבה רבים, שמתחילה להראות תוצאות  מאות אנשים שלוקחים חלק במפגשים

עם המפלגות, תקשורת המודה בטעויות (דקה 5:30) ויותר ויותר מפלגות אשר מתחייבות לחלקים מהדרישות של
היוזמה.

בברכת בחירות טובות וחג פורים שמח!

צוות חיים וסביבה

עושים מעשה!

חומר למחשבה

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

לאינדקס הארגונים המלא

טעימה קטנה לאירועים קרובים...

לפירוט ועידות האקלים האזוריות

ללוח האירועים המלא

קורסים והכשרות

ללוח האירועים 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
או באתר האינטרנט. 

הרשמה לקבלת ניוזלטר "חיים וסביבה"

            

ימים טובים לכולנו...

https://youtu.be/ZzxiDLAq3-E
https://www.sviva.net/organization/עמותת-דלפיס/
https://www.sviva.net/organization/עמותת-דלפיס/
https://www.sviva.net/organization/עמותת-דלפיס/
https://www.sviva.net/organization/
https://climatemeet.org.il/
https://climatemeet.org.il/עמוד-ועידה-שרון/
https://climatemeet.org.il/עמוד-ועידה-מפרץ-חיפה/
https://climatemeet.org.il/
https://www.bmp.co.il/law-and-environment-2021
https://www.bmp.co.il/law-and-environment-2021


לפרטים נוספים

צמרות תוכנית ההצמחה למיזמים
סביבתיים של קרן של"י!

תוכנית צמרות נועדה להצעיד את המיזמים הסביבתיים המבטיחים
ביותר כמה צעדים קדימה, לעבר התבססות כלכלית ומבנית ארוכת
טווח, ולהעמיק את יכולתם להביא לשינוי משמעותי במציאות. אנו
מזמינים אתכם ואתכן, מנהלים ומנהלות של מיזמים סביבתיים,

להצטרף אלינו.
התוכנית מקנה הכשרה מקיפה ויחידה מסוגה, מענקים כלכלים של
עשרות אלפי שקלים, רישות וחיבורים לכלל התנועה הסביבתית,

ועוד ועוד  הגשת מועמדות עד ה10/3

להצטרפות

☀  !ףוחה תא םיקנמ
אתם מוזמנים להיכנס למפה המתעדכנת בזמן אמת בה

תוכלו לראות על מתי, איפה ובאיזה כמות חופי ישראל צריכים
אתכם. המשיכו לשמור על הנחיות הבטיחות, על ההרשמה

במידת הצורך ועל רוח ההתנדבות.

תודה ליוזמת מנקים את הבית שהקימו את המפה הייעודית
לניקיון הזפת מהחופים.

לעצומה ולאתר

עוצרים את הפיכת אילת ואשקלון לערי
נפט

בעוד בעולם שואפים לעבור לאנרגיות מתחדשות אצלנו דבקים
באנרגיות המזהמות של אתמול. המרדף אחר הנפט של מדינות

המפרץ והאובססיה לייצא את הגז שלנו יובילו לאסון ודאי.
שורה ארוכה של ארגוני סביבה התאחדו למאבק משותף
ונחוש נגד כוונת הממשלה להפוך את אילת ואשקלון לערי
נפט וגז באמצעות שתי תוכניות שחייבים לעצור עכשיו.
מוזמנים לשלוח מכתב לראש הממשלה ולהצטרף לעצומה

המשותפת באתר

לעיון בארגז

ארגז כלים לעסק שומר טבע
ארגז הכלים שלנו מציע לך פתרונות מעשיים לתכנון, עיצוב, ניהול ותחזוקה של
פעילויות החברה, בהיבטים המשפיעים על המגוון הביולוגי. יישום ארגז הכלים

יקטין את טביעת הרגל האקולוגית של החברה.

לקריאה

סביבה, אקלים וביטחון לאומי: חזית חדשה
לישראל

קובץ זה, היוצא לאור בעיצומו של משבר הקורונה, הוא ביטוי לבחירה של
המכון למחקרי ביטחון לאומי, בשיתוף עם חוקרים נוספים מאוניבריסטת תל

אביב ומכון השל לקיימות, להדגיש את ההשפעה של סוגיות אקלימיות
וסביבתיות והיבטיהן השונים והמגוונים על הביטחון הלאומי.

לקריאה

עולם מוצף
מה עושים במדינות אחרות בעולם על מנת למנוע הצפותבמרחב

העירוני?
אירועי הגשם הקיצוניים הם כבר מאפיין של החורפים בישראל, אך גם

במקומות אחרים בעולם מתמודדים עם סוגיה זו. הכתבה של רחלי
ווקס באתר זוית סוקרת פתרונות שונים מהעולם.

להכרות והאזנה

פודקאסט: מעלה וחצי/כרוניקה של שינוי אקלים
סדרת ראיונות ופודקאסטים מבית היוצר של גרינפיס ישראל הנותנים זווית מבט

לסוגיות של משבר האקלים מהעולם ומישראל.

שינויי אקלים ויחסי החוץ של ישראל
"לישראל יש אפשרות לקדם ולהיות מובילה בעולם במתן פתרונות
מעשיים בשינויי אקלים בחמישה תחומים עיקריים: חקלאות, מים,

אנרגיות מתחדשות, תחליפי חלבון מן החי, וייעור מחדש. אלו חמישה
תחומים שאנחנו מכנים אותם "חדשנות אקלימית" וכולם במרכז השיח
הבינלאומי"  פודקאסט עם בשגריר גדעון בכר, שליח מיוחד לשינויי

אקלים וקיימות במשרד החוץ

לצפיה בסרטון

לפרטים נוספים

עמותת דלפיס
העמותה הוקמה על ידי חוקרים ומתנדבים במטרה לפעול

באופן אקטיבי למען היונקים הימיים בישראל. דלפיס פועלת
להעלאת מודעות הציבור לסביבה הימית ולחיים בים. זאת,
באמצעות פעולות חינוך והסברה במסגרת "מרכז הדולפין

והים", מרכז חינוכי ייחודי שהוקם לצורך כך באשדוד, ועל ידי
קידום מחקרים של מדע אזרחי ושיתופי פעולה לאומיים

ובינלאומיים. דלפיס רואה חשיבות עליונה בקידום ההקמה
של שמורות ימיות בישראל, שיסייעו בשמירה על סביבת

המחייה של מיני היונקים הימיים החיים לאורך החוף
הישראלי. 

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

הבא?  מוזמנים לכתוב לנו.

לפרטים נוספים

ועידת משפט וסביבה 2021
ועידת משפט וסביבה השלישית תעמוד בסימן  רביעי, ה10 למרץ

אקלים, משפט, סביבה וכלכלה, מנקודת מבט מקומית ובינלאומית. בוועידה
ישתתפו בכירים מעולם המשפט, מהשירות הציבורי ומהמגזר הכלכלי.

לפרטים נוספים

דור העתיד מתעורר!  מחאה עולמית ב19.3
10:00: מחאת הנוער למען האקלים ותנ״א  קואליצית תנועות יום שישי ה19.3
וארגוני הנוער למען האקלים מזמינים.ות אותכם.ן להצטרף למאבק למען העתיד!
באותו היום, אלפי תלמידות ותלמידים מכל רחבי העולם יצאו  באותו הזמן, באותו

היום  למחות ולהשמיע את קולן.ם, נגד חוסר הפעולה של הממשלות ומקבלי
ההחלטות מול משבר האקלים

לפרטים נוספים

סדרת וובינרים בנושא כלכלה עירונית
החל מדצמבר ועד סוף מרץ, עמותת מרחב מזמינה לסדרת וובינרים
במגוון נושאים העוסקים בכלכלה עירונית על פניה השונים והמגוונים.
כלכלה עירונית  היא מטריצה מורכבת ורב מימדית והעיסוק בה הוא

מערכתי ונועד לקדם את האיתנות הכלכלית של העיר, העירייה,
התושבים והעסקים המקומיים. 

לפרטים נוספים

קורס בנושא משבר האקלים: למה זה כלכך
בוער ומהו הפתרון?

מוזמנים לקורס מיוחד בנשוא משבר האקלים. המטרה של הקורס היא
להעמיק את ההיכרות עם המדע של המשבר, הפוליטיקה שעומדת
מאחוריו, ומגוון הפעולות שחברות אזרחיות ברחבי העולם מקדמות

בכדי להתמודד עם המשבר. 
פלייר ניתן לראות כאן. בכדי להגיע לאתר הקורס, בבקשה לחץ/י כאן. 

רשימה ירוקה מאוד  שחור זה לא הירוק החדש!

ניוזלטר  מרץ 2021

"והים מסכן שכמותו, מקבל את כל החרא... ואפילו לא יכול להכריז על אינתיפאדה. אם רצח ים היה פשע
נגד האנושות כמו רצח עם, היו עושים לנו משפט נירנברג."

 יונתן גפן 

נתחיל בבשורות טובות!
לאחר מאבק סביבתי של שנים רבות נגד בנייה בגבעות הדרומיות של העיר, ועדת המשנה של המועצה הארצית

לתכנון ובנייה (הוולנת"ע), החליטה לייעד את שטחי הגבעות, לגן לאומי.
כל הכבוד לשותפים הרבים במאבק!!!

ועכשיו נחזור לשיט...
לפני כשבוע, בשיא מערכת הגשם האחרונה, כמויות גדולות של זפת זרמו לחופי ישראל, מה שתפס את ממשלת

ישראל לא ערוכה. עשרות אלפי מתנדבים נרתמו למבצע הניקיון, חברות מסחריות, הרשויות המקומיות ואפילו
הצבא. אנחנו בטוחים שרבים מכם היו כבר בחופים ומחפשים את הדרך להמשיך לסייע.

בהמשך הניוזלטר, תוכלו למצוא מפה המסייעת להכווין את הציבור למוקדי הזיהום ולסייע בניקיון החופים, ובמקביל
אתם יכולים להתעדכן בדפים של אנשי הים התיכון ועמותת אקואושן, אשר פועלים ימים ולילות על מנת להתמודד

עם האסון.

ועכשיו לבחירות הקרובות...
אנחנו עדיין מחכים לגלידה של הפעם השלישית... אבל בכל מקרה, שווה להכיר את היוזמה המבורכת  לבחור
ירוק  של מתנדבים וארגוני סביבה רבים, שמתחילה להראות תוצאות  מאות אנשים שלוקחים חלק במפגשים

עם המפלגות, תקשורת המודה בטעויות (דקה 5:30) ויותר ויותר מפלגות אשר מתחייבות לחלקים מהדרישות של
היוזמה.

בברכת בחירות טובות וחג פורים שמח!

צוות חיים וסביבה

עושים מעשה!

חומר למחשבה

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

לאינדקס הארגונים המלא

טעימה קטנה לאירועים קרובים...

לפירוט ועידות האקלים האזוריות

ללוח האירועים המלא

קורסים והכשרות

ללוח האירועים 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
או באתר האינטרנט. 

הרשמה לקבלת ניוזלטר "חיים וסביבה"

            

ימים טובים לכולנו...

https://www.bmp.co.il/law-and-environment-2021
https://www.bmp.co.il/law-and-environment-2021
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https://fb.me/e/44JklviJt
https://fb.me/e/44JklviJt
https://www.sviva.net/calendar/
https://www.drove.com/campaign/5fc66609e7eaa90001125e8f?utm_source=droveNewsletter&utm_campaign=5fd8646fdb31e90c3bb479e8
https://www.drove.com/campaign/5fc66609e7eaa90001125e8f?utm_source=droveNewsletter&utm_campaign=5fd8646fdb31e90c3bb479e8
https://www.drove.com/campaign/5fc66609e7eaa90001125e8f?utm_source=droveNewsletter&utm_campaign=5fd8646fdb31e90c3bb479e8
https://drive.google.com/file/d/1X8kpoQS5T5fB8PihvVQ-sDlPYp-0pj2R/view
https://drive.google.com/file/d/1X8kpoQS5T5fB8PihvVQ-sDlPYp-0pj2R/view
https://drive.google.com/file/d/1X8kpoQS5T5fB8PihvVQ-sDlPYp-0pj2R/view?usp=sharing
https://lp.vp4.me/cti7
https://drive.google.com/file/d/1X8kpoQS5T5fB8PihvVQ-sDlPYp-0pj2R/view
https://www.sviva.net/calendar/
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/


לפרטים נוספים

צמרות תוכנית ההצמחה למיזמים
סביבתיים של קרן של"י!

תוכנית צמרות נועדה להצעיד את המיזמים הסביבתיים המבטיחים
ביותר כמה צעדים קדימה, לעבר התבססות כלכלית ומבנית ארוכת
טווח, ולהעמיק את יכולתם להביא לשינוי משמעותי במציאות. אנו
מזמינים אתכם ואתכן, מנהלים ומנהלות של מיזמים סביבתיים,

להצטרף אלינו.
התוכנית מקנה הכשרה מקיפה ויחידה מסוגה, מענקים כלכלים של
עשרות אלפי שקלים, רישות וחיבורים לכלל התנועה הסביבתית,

ועוד ועוד  הגשת מועמדות עד ה10/3

להצטרפות

☀  !ףוחה תא םיקנמ
אתם מוזמנים להיכנס למפה המתעדכנת בזמן אמת בה

תוכלו לראות על מתי, איפה ובאיזה כמות חופי ישראל צריכים
אתכם. המשיכו לשמור על הנחיות הבטיחות, על ההרשמה

במידת הצורך ועל רוח ההתנדבות.

תודה ליוזמת מנקים את הבית שהקימו את המפה הייעודית
לניקיון הזפת מהחופים.

לעצומה ולאתר

עוצרים את הפיכת אילת ואשקלון לערי
נפט

בעוד בעולם שואפים לעבור לאנרגיות מתחדשות אצלנו דבקים
באנרגיות המזהמות של אתמול. המרדף אחר הנפט של מדינות

המפרץ והאובססיה לייצא את הגז שלנו יובילו לאסון ודאי.
שורה ארוכה של ארגוני סביבה התאחדו למאבק משותף
ונחוש נגד כוונת הממשלה להפוך את אילת ואשקלון לערי
נפט וגז באמצעות שתי תוכניות שחייבים לעצור עכשיו.
מוזמנים לשלוח מכתב לראש הממשלה ולהצטרף לעצומה

המשותפת באתר

לעיון בארגז

ארגז כלים לעסק שומר טבע
ארגז הכלים שלנו מציע לך פתרונות מעשיים לתכנון, עיצוב, ניהול ותחזוקה של
פעילויות החברה, בהיבטים המשפיעים על המגוון הביולוגי. יישום ארגז הכלים

יקטין את טביעת הרגל האקולוגית של החברה.

לקריאה

סביבה, אקלים וביטחון לאומי: חזית חדשה
לישראל

קובץ זה, היוצא לאור בעיצומו של משבר הקורונה, הוא ביטוי לבחירה של
המכון למחקרי ביטחון לאומי, בשיתוף עם חוקרים נוספים מאוניבריסטת תל

אביב ומכון השל לקיימות, להדגיש את ההשפעה של סוגיות אקלימיות
וסביבתיות והיבטיהן השונים והמגוונים על הביטחון הלאומי.

לקריאה

עולם מוצף
מה עושים במדינות אחרות בעולם על מנת למנוע הצפותבמרחב

העירוני?
אירועי הגשם הקיצוניים הם כבר מאפיין של החורפים בישראל, אך גם

במקומות אחרים בעולם מתמודדים עם סוגיה זו. הכתבה של רחלי
ווקס באתר זוית סוקרת פתרונות שונים מהעולם.

להכרות והאזנה

פודקאסט: מעלה וחצי/כרוניקה של שינוי אקלים
סדרת ראיונות ופודקאסטים מבית היוצר של גרינפיס ישראל הנותנים זווית מבט

לסוגיות של משבר האקלים מהעולם ומישראל.

שינויי אקלים ויחסי החוץ של ישראל
"לישראל יש אפשרות לקדם ולהיות מובילה בעולם במתן פתרונות
מעשיים בשינויי אקלים בחמישה תחומים עיקריים: חקלאות, מים,

אנרגיות מתחדשות, תחליפי חלבון מן החי, וייעור מחדש. אלו חמישה
תחומים שאנחנו מכנים אותם "חדשנות אקלימית" וכולם במרכז השיח
הבינלאומי"  פודקאסט עם בשגריר גדעון בכר, שליח מיוחד לשינויי

אקלים וקיימות במשרד החוץ

לצפיה בסרטון

לפרטים נוספים

עמותת דלפיס
העמותה הוקמה על ידי חוקרים ומתנדבים במטרה לפעול

באופן אקטיבי למען היונקים הימיים בישראל. דלפיס פועלת
להעלאת מודעות הציבור לסביבה הימית ולחיים בים. זאת,
באמצעות פעולות חינוך והסברה במסגרת "מרכז הדולפין

והים", מרכז חינוכי ייחודי שהוקם לצורך כך באשדוד, ועל ידי
קידום מחקרים של מדע אזרחי ושיתופי פעולה לאומיים

ובינלאומיים. דלפיס רואה חשיבות עליונה בקידום ההקמה
של שמורות ימיות בישראל, שיסייעו בשמירה על סביבת

המחייה של מיני היונקים הימיים החיים לאורך החוף
הישראלי. 

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

הבא?  מוזמנים לכתוב לנו.

לפרטים נוספים

ועידת משפט וסביבה 2021
ועידת משפט וסביבה השלישית תעמוד בסימן  רביעי, ה10 למרץ

אקלים, משפט, סביבה וכלכלה, מנקודת מבט מקומית ובינלאומית. בוועידה
ישתתפו בכירים מעולם המשפט, מהשירות הציבורי ומהמגזר הכלכלי.

לפרטים נוספים

דור העתיד מתעורר!  מחאה עולמית ב19.3
10:00: מחאת הנוער למען האקלים ותנ״א  קואליצית תנועות יום שישי ה19.3
וארגוני הנוער למען האקלים מזמינים.ות אותכם.ן להצטרף למאבק למען העתיד!
באותו היום, אלפי תלמידות ותלמידים מכל רחבי העולם יצאו  באותו הזמן, באותו

היום  למחות ולהשמיע את קולן.ם, נגד חוסר הפעולה של הממשלות ומקבלי
ההחלטות מול משבר האקלים

לפרטים נוספים

סדרת וובינרים בנושא כלכלה עירונית
החל מדצמבר ועד סוף מרץ, עמותת מרחב מזמינה לסדרת וובינרים
במגוון נושאים העוסקים בכלכלה עירונית על פניה השונים והמגוונים.
כלכלה עירונית  היא מטריצה מורכבת ורב מימדית והעיסוק בה הוא

מערכתי ונועד לקדם את האיתנות הכלכלית של העיר, העירייה,
התושבים והעסקים המקומיים. 

לפרטים נוספים

קורס בנושא משבר האקלים: למה זה כלכך
בוער ומהו הפתרון?

מוזמנים לקורס מיוחד בנשוא משבר האקלים. המטרה של הקורס היא
להעמיק את ההיכרות עם המדע של המשבר, הפוליטיקה שעומדת
מאחוריו, ומגוון הפעולות שחברות אזרחיות ברחבי העולם מקדמות

בכדי להתמודד עם המשבר. 
פלייר ניתן לראות כאן. בכדי להגיע לאתר הקורס, בבקשה לחץ/י כאן. 

רשימה ירוקה מאוד  שחור זה לא הירוק החדש!

ניוזלטר  מרץ 2021

"והים מסכן שכמותו, מקבל את כל החרא... ואפילו לא יכול להכריז על אינתיפאדה. אם רצח ים היה פשע
נגד האנושות כמו רצח עם, היו עושים לנו משפט נירנברג."

 יונתן גפן 

נתחיל בבשורות טובות!
לאחר מאבק סביבתי של שנים רבות נגד בנייה בגבעות הדרומיות של העיר, ועדת המשנה של המועצה הארצית

לתכנון ובנייה (הוולנת"ע), החליטה לייעד את שטחי הגבעות, לגן לאומי.
כל הכבוד לשותפים הרבים במאבק!!!

ועכשיו נחזור לשיט...
לפני כשבוע, בשיא מערכת הגשם האחרונה, כמויות גדולות של זפת זרמו לחופי ישראל, מה שתפס את ממשלת

ישראל לא ערוכה. עשרות אלפי מתנדבים נרתמו למבצע הניקיון, חברות מסחריות, הרשויות המקומיות ואפילו
הצבא. אנחנו בטוחים שרבים מכם היו כבר בחופים ומחפשים את הדרך להמשיך לסייע.

בהמשך הניוזלטר, תוכלו למצוא מפה המסייעת להכווין את הציבור למוקדי הזיהום ולסייע בניקיון החופים, ובמקביל
אתם יכולים להתעדכן בדפים של אנשי הים התיכון ועמותת אקואושן, אשר פועלים ימים ולילות על מנת להתמודד

עם האסון.

ועכשיו לבחירות הקרובות...
אנחנו עדיין מחכים לגלידה של הפעם השלישית... אבל בכל מקרה, שווה להכיר את היוזמה המבורכת  לבחור
ירוק  של מתנדבים וארגוני סביבה רבים, שמתחילה להראות תוצאות  מאות אנשים שלוקחים חלק במפגשים

עם המפלגות, תקשורת המודה בטעויות (דקה 5:30) ויותר ויותר מפלגות אשר מתחייבות לחלקים מהדרישות של
היוזמה.

בברכת בחירות טובות וחג פורים שמח!

צוות חיים וסביבה

עושים מעשה!

חומר למחשבה

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

לאינדקס הארגונים המלא

טעימה קטנה לאירועים קרובים...

לפירוט ועידות האקלים האזוריות

ללוח האירועים המלא

קורסים והכשרות

ללוח האירועים 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
או באתר האינטרנט. 

הרשמה לקבלת ניוזלטר "חיים וסביבה"

            

ימים טובים לכולנו...


