רשימה ירוקה מאוד
ניוזלטר  ספטמבר 2018

" אילו רק ידענו ,אדון ,מה אומרות האבנים ,מה אומרים הגשם והפרחים .אפשר שהם קוראים  קוראים
לנו  ואנו איננו שומעים אותם .מתי תיפתחנה זרעותינו לחבק את הכל  את האבנים ,את הגשם ,את
הפרחים ,ואת בניהאדם? מה דעתך על כך ,אדון? ומה אומרים ספריך על כך?"
ניקוס קאזאנצאקיס
} מתוך הספר "זורבה היווני" ,מפי הדמות "אלכסיס זורבה" {
תקופת החגים מסתיימת ,רוחות הסתיו כבר מורגשות ,הימים מתחילים להתקצר ורגע לפני החזרה לשגרה אנחנו
מקבלים בשורה משמחת לתחילת השנה ששומרת לנו על האמונה שאפשר לחולל שינוי  לצאת במאבקים למען
צדק סביבתי ואף להצליח!
כל הכבוד למובילי המאבק על חוף אכזיב! קראו עוד לא בונים בחוף אכזיב
קריאה מהנה
צוות חיים וסביבה

שותפות קהילה בתכנון
בשנה האחרונה התחלנו בפרויקט חדש שמטרתו חיזוק הייצוג של
הארגונים הסביבתיים בוועדות התכנון והבנייה.
בכל וועדות התכנון הארציות והמחוזיות ישנם נציגים מטעם "חיים
וסביבה" המשמשים כחברים בעלי זכות הצבעה ואשר לוקחים חלק
בדיוניים הנוגעים לתכניות בנייה ופיתוח ארציות ומחוזיות.
הנציגים הללו מהווים עבורנו ועבור כלל התנועה הסביבתית  ערוץ
תקשורת והשפעה על מערכת התכנון בישראל.
אנחנו מזמינים אתכם לקבל עדכונים על הנעשה בתחום הוועדה
שאתכם/ן מעניינת.
אנחנו מזמינים אתכם ליזום יחד איתנו מפגשים ציבוריים שמטרתם
לעורר את הציבור למעורבות רבה יותר בהליכי התכנון .בעניין?
מוזמנים לפנות במייל  ) planning@sviva.netניר(
ואנחנו גם מזמינים את תושבי הדרום להגיש מועמדות להיות נציג/ה
או ממלא/ת מקום בוועדה מחוזית דרום .הגשה עד ה .1/10פרטים
נוספים בקובץ המצורף.

לקבלת עדכונים

בואו לפגוש את אתגרי התכנון
במרחב אילת וחבל אילות
מעורבות תושבים בהליכי התכנון.
מפגש שק"ת הקרוב יתקיים באילת ב,1.11.18
.17:00
במפגש ,נבין כיצד מוסדות התכנון משפיעים על חיי

.17:00
במפגש ,נבין כיצד מוסדות התכנון משפיעים על חיי
כולנו ,נכיר את הסוגיות התכנוניות במרחב נכון
להיום ,והכי חשוב – נראה כיצד ניתן להשפיע!
מוזמנים להגיע ולהפיץ לבעלי עניין באילת
ובערבה.

לפרטים נוספים והרשמה

קול קורא למינוי נציגים במנהלת היערכות לשינויי
אקלים
ארגון חיים וסביבה התבקש לשלוח נציגים שישמשו כנציגי ארגוני הסביבה במנהלת
אשר עתידה להתכנס החל מנוב' .2018
ניתן להגיש מועמדות עד יום רביעי ה  3באוקטובר.
פרטים על הקול הקורא בקובץ מצורף .על המועמד/ת לצרף קו"ח  +מכתב קצר
המציין את הסיבה להגשת מועמדותו/ה planning@sviva.net

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

כחול וירוק  עמותה לאיכות הסביבה בחוף
הכרמל
עמותה הפועלת מזה שנים רבות לקידום איכות הסביבה בחוף הכרמל
ופועלת הן ע"י מאבקים נגד עוולות סביבתיות בחוף הכרמל ,ובמקביל ע"י
קידום יוזמות להגנה על הסביבה בדגש על פיתוח בר קיימא.
לאורך השנים העמותה היתה )ועדיין( פעילה במאבק בכפר הנופש
בנחשולים ,בהסטת מרכז המבקרים של גן לאומי חוף דור לעורף החוף,
במאבקים מתמשכים נגד מפעל כרמל כימיקלים בעתלית ,המאבק
להעברת הטיפול בגז לים ,ליווי תכנית מתאר ותב"ע נווה ים
ועתלית ,קידום הקמת פארק ד.נ.ה – פארק טבע אקולוגי ייחודי בין חוף
דור לנווה ים ועוד...
מדי חודש ,ניתן במה לעשייה מקומית של ארגון או התארגנות החברים
ב"חיים וסביבה" .רוצים להופיע בידיעון הבא? מוזמנים לכתוב לנו.

קרא/י עוד

אירועים קרובים  טעימה קטנה
פאנל מועמדים לראשות העיר ירושלים
מיקום :בית לוי אשכול ,שדרות בין מימון  ,46ירושלים
התחלה  19:00 03/10/2018 :סיום21:30 03/10/2018 :
בואו לקחת חלק במושב הבחירות הסביבתי הגדול של ירושלים ,כדי לשאול
ולשמוע כיצד המועמדים לראשות העירייה מתכוונים להתמודד עם הסוגיות
הנוגעות לאיכות החיים של כולנו.
הוסף ליומן:

פרטים נוספים

פאנל מועמדים לראשות העיר ירושלים 2
מיקום :מכללת דוד ילין ,מעגל בית המדרש 7
התחלה  19:30 08/10/2018 :סיום21:30 08/10/2018 :
תצביעו ירוק! לקראת הבחירות המקומיות קרן ירושלים ירוקה ,ארגוני
שדולת ירושלים בתקיימא והמכון לחינוך לקיימות במכללת דוד ילין מזמינים
אתכן/ם לפאנל מועמדים לראשות העיר על נושאי סביבה ,חברה וקיימות!
הוסף ליומן:

פרטים נוספים

 10שנים אחרי – האם חוק אוויר נקי מצליח לשמור על

הוסף ליומן:

פרטים נוספים

 10שנים אחרי – האם חוק אוויר נקי מצליח לשמור על
האוויר שלנו? אירוע השקת גיליון אוקטובר  2018של
'אקולוגיה וסביבה'
מיקום :המרכז לחינוך מדעי ,רח' הפרדס  ,7תלאביב
התחלה  17:30 14/10/2018 :סיום20:00 14/10/2018 :
הוסף ליומן:

להרשמה

הכנס השנתי ה 16של האיגוד הישראלי של אדריכלי
הנוף
מיקום :מרכז הירידים תל אביב ,ביתן 10
התחלה  08:00 18/10/2018 :סיום12:00 19/10/2018 :
הכנס שבעים פלוס יעסוק ברטרוספקטיבה של אדריכלות הנוף בארץ ויבחן
את תכנון המרחב הציבורי והמרחב הפתוח למן קום המדינה עד ימנו
במבט לעתיד.
הוסף ליומן:

לפרטים נוספים

קצת הגות סביבתית

הפנים השונות של התחממות כדור הארץ 
הטרור הולך ומתחמם
מחקרים רבים מראים ששינוי האקלים מהווה גורם מכפיל סיכונים בזירת
הטרור העולמית במזרח התיכון ובאפריקה .מה ישראל יכולה לעשות כדי
להפחית את הסיכון? מאמר מעניין שפורסם באתר זווית  סוכנות ידיעות
למדע ולסביבה

קראו עוד

יוצרים שינוי  אקטיביזם סביבתי לגווניו השונים

PARKing Day Israel 2018
ביום שישי ה 5/10יציינו ברחבי העולם וב תל אביב ,כפר סבא ,ראש העין
ורמת גן את יום ה .Parkingבמהלך היום יהפכו תושבים את מקומות
החניה ,במשך מספר שעות ,למרחבים קהילתיים :סדנאות יצירה ,מיצגים
אמנותיים ,או אפילו "סתם" פינות ישיבה .זאת במטרה לתת יותר מקום
לקהילה ופחות מקום לרכבים! מוזמנים להצטרף

לפרטים נוספים

שבוע ניקיון חופים 2018
עמותת צלול קוראת לכם להצטרף אליה לשבוע ניקיון החופים  .2018לאורך
חופי הים התיכון ,לאורך שבוע שלם  מנקים את החופים ושמורים על ים צלול.
מוזמנים להצטרף!

לחצו כדי להצטרף

החצי הכחול של ישראל
מוזמנים להכיר את האתר של החצי הכחול של ישראל .האתר המקדם את
הרפורמה להצלת הים התיכון  קידום שומרות טבע ימיות ,תכנון ימי ,רפורמה בדיג
ומעורבות ציבור בשמירה על הים )(sewatch

לחצו כאן

לחצו כאן

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...

