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Global Warming Predictions, Credit & Copyright: Robert A. Rohde, Global Warming Art; https://apod.nasa.gov/apod/ap090421.html

http://www.globalwarmingart.com/wiki/Image:Global_Warming_Predictions_Map_jpg
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http://www.globalwarmingart.com/wiki/Global_Warming_Art:About
https://apod.nasa.gov/apod/ap090421.html


https://www.nytimes.com/2019/05/12/climate/climate-solutions-polar-bears.html: מקור

https://www.nytimes.com/2019/05/12/climate/climate-solutions-polar-bears.html


SHAHEE ILYAS/WIKIMEDIA COMMONS (CC BY-SA 3.0): מקור

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Source: New York Times: Alexander Grir/Agence France-Presse — Getty Images
https://www.nytimes.com/2019/05/12/climate/climate-solutions-polar-bears.html

https://www.nytimes.com/2019/05/12/climate/climate-solutions-polar-bears.html


WWF: מקור

https://wwf.panda.org/our_work/climate_and_energy/ipcc152/


World Bank: מקור

https://medium.com/compact-of-mayors/curb-climate-action-for-urban-sustainability-debce7e912fd


World Atlas: מקור

אי החום העירוני

https://www.worldatlas.com/articles/urban-heat-island-causes-and-consequences.html


Source: ESRI, from the 
European Environment 
Agency

https://www.esri.com/news/arcnews/fall12articles/european-cities-are-getting-warmer.html
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/explore-interactive-maps/heat-wave-risk-of-european-cities-1


Source: Climate Central

https://www.climatecentral.org/news/global-cities-climate-change-21584


Climate Action Moreland: מקור

https://climateactionmoreland.org/tag/adaptation/


Source:
Marbà N, Jordà G, Agustí S, Girard C and Duarte CM (2015) Footprints of 
climate change on Mediterranean Sea biota. Front. Mar. Sci. 2:56. doi: 
10.3389/fmars.2015.00056

Average Sea Surface Temperature for August 1985–2011

Purdue University image/Diffenbaugh: מקור Laboratory

Source: The US National Oceanic and Atmospheric Administration
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Photograph: Kirsty Wigglesworth/PA Wire. Irish TimesL
https://www.irishtimes.com/news/environment/wind-warning-upgraded-to-orange-with-130km-h-gusts-1.2447607

https://www.irishtimes.com/news/environment/wind-warning-upgraded-to-orange-with-130km-h-gusts-1.2447607


אתגרים סביבתיים

זיהום אווירהצפות

זיהום מקורות מים וקרקע פקקים וגודש

National Parks Serviceי  "צולם ע, קומנזוויקימדיה: מקור.2013ינואר , וואלה חדשות, דניאל בוק: מקור

קומונזוויקימדיה, טייכראבישי ר "ד: צילום

https://news.walla.co.il/item/2604653
http://www2.nature.nps.gov/air/pubs/Core_Slides/sources.htm
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עלייה בתוחלת החיים

The Atlantic, Gregg Easterbrook, October 2014: מקור

https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2014/10/what-happens-when-we-all-live-to-100/379338/


Daily: מקור Mail, April 2009, BP / Barcroft Media

The Loop, October 2013: מקור

Giles Sheldrick, Daily Express, September 2013

https://www.dailymail.co.uk/news/article-1172810/The-yoga-supergran-bend-backwards-age-83.html
https://www.theloop.ca/happiness-is-seeing-an-older-couple-holding-hands/
https://www.express.co.uk/news/uk/426713/Playing-video-games-can-mend-cognition-of-age-damaged-brains


C40: מקור

https://www.c40.org/ending-climate-change-begins-in-the-cityhttps:/www.c40.org/ending-climate-change-begins-in-the-city


Source: the WMO provisional Statement on the Status of the Global Climate in 2016, a graph showing global temperature change from the pre-industrial 
period; (Data: NOAA, NASA, UK Met Office/Climatic Research Unit)

https://public.wmo.int/en/resources/meteoworld/cop22-advances-global-action-climate-change

https://public.wmo.int/en/resources/meteoworld/cop22-advances-global-action-climate-change
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איגום תוצאות סקרי מצאי פליטות עירוניים
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Lev.Tsimbler ,wikipedia: צילום. נתניה, השרוןקריתAron  ,wikipedia: צילום. פתח תקוה, אם המושבות

wikipedia, טייכראבישי : צילום. רמת גן, נוהמרום Afulamuni ,wikipedia: צילום. עפולה, רובע יזרעאל



(.https://www.funen.amsterdam/  ,2013:מקור)הולנד , אמסטרדם, (Het Funen)פונןהטשכונת 



הולנד, אמסטרדם, (Het Funen)פונןהטשכונת 



New York City Department of Transportation ,flickr: צילום. ניו יורק, שדרות ברודווי
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Archijob: מקור

עכבר העיר: מקור

http://www.archijob.co.il/aj-interviews/int020.asp#.XUl0iOhvaUk
http://cafe.mouse.co.il/image/1514337/


Einat: מקור Mizrachi hulaboostהולה הופ עם עינת מזרחי

קינדרלנד: מקור

https://www.youtube.com/channel/UCHp8ADxaHb3uVgDJK5LBt1g


עיריית רמת גן: ג צילום"ר, גינה קהילתית עיריית הרצליה, "מכירה בחצר"

עיריית כפר סבא: ס צילום"כפ, מרכז קיפוד עיריית הרצליה, "מכירה בחצר"

ס  "כפ, מרכז קיפוד
עיריית כפר סבא: צילום



יפו-בתל אביב" תל וקח" 15-פורום ה: אשדוד, חוף באר שבע, ספרייה חופית

שבועת האדמה: צילום. החווה העירונית בבאר שבע



אלינור קרבטרי: צילום

האביטאט: מקור

https://inhabitat.com/infographic-are-you-living-in-an-age-friendly-city/


עיר טובה היא עיר שבה אני רוצה  "

"לישון בבית ולחיות בחוץ

(פנאלוסהגיל )



https://www.youtube.com/watch?v=bW3IQ-ke43w
https://www.youtube.com/watch?v=bW3IQ-ke43w

