רשימה ירוקה מאוד
ניוזלטר  יוני 2018

" לעתים מחרידה אותי המחשבה כי אנחנו טפילים בתוך ישות אחרת שאת ממדיה אין אנו יודעים .ייתכן
שכדור הארץ כולו הוא תא אחד מתוך מיליארדי תאים בגופו של יצור חי עצום .אנחנו מנצלים את משאבי הטבע
שבו לצרכינו בלי לתת תמורה ובלי להיות מודעים לתוצאות .בהתנהגותנו הכוחנית וחסרת ההתחשבות אנו
מכחידים מינים רבים של יצורים חיים ,ופוערים פער במרקם העדין המקשר ביניהם .בגאוותנו העצמית כי
"מותר האדם" ,נדמה לנו כי הכל מותר .אם אכן כך הם פני הדברים ,יש לקוות שאותה ישות קוסמית תצליח
להגן על עצמה ולרפא את עצמה מעונשנו".
"יתרון מדומה"  /פרייה הכט
חודשי הקיץ הגיעו ולכבודם אנחנו רוצים לברך את החברים החדשים ב"חיים וסביבה" שהצטרפו רשמית ביום שישי
האחרון   ,Lions Israelהשכנים של הירקון ,יום שני ללא בשר ,מטה המאבק לבינוי שפוי וסיירת ניקיון.
חודש נוסף שופע בעשייה לפנינו  קריאה מהנה
צוות חיים וסביבה

עדכונים ממיזם שק"ת  שותפות קהילה בתכנון
* מפגשי שק"ת )שותפות קהילה בתכנון( נועדו עורר מעורבות ציבורית בהליכי התכנון.
השבוע סיימנו סבב נוסף של מפגשי שק"ת ועם רעיונות ושותפים רבים מכנס "משפיעים".
כעת אנחנו רוצים להזמין ארגונים וקבוצות מקומיות מרחבי הארץ ליזום יחד איתנו
מפגשים נוספים בסגנון ובכך לעורר יחדיו את הקהל למעורבות רבה יותר בהליכי התכנון.
בעניין? מוזמנים לפנות במייל  ) planning@sviva.netניר(
* שאלון לארגונים והתארגנויות הנוגע למעורבות ולייצוג בוועדות התכנון  כחלק
מתהליך למידה שמעורב ברצון לערב ארגונים והתארגנויות סביבתיות בהליכי התכנון,
נשמח אם תוכלו למלא את השאלון בקישור  לחצו כאן.
* לקבלת מידע רלוונטי הנוגע לסוגיות תכנון במחוז ולקבלת הזמנות לאירועי שק"ת  ניתן
להירשם בקישור זה

סיירת ניקיון
באסיפה הכללית שהתקיימה ב 22/6הצטרפו מספר ארגונים חדשים ל"חיים
וסביבה" .אחת מהן זו יוזמת "סיירת ניקיון" ,שמטרתה להוביל את תרבות הניקיון
בישראל .היוזמה פועלת בתחומי החינוך וההסברה ופועלת לגיבוש קואליציית
ארגונים רחבה להתמודדות עם אתגרי הניקיון בישראל.
בדף הפייסבוק של היוזמה ניתן לראות שלל דוגמאות לפעילויות של היוזמה
המעוררות השראה.
מדי חודש ,נציג עשייה מקומית של ארגון או התארגנות החברים ב"חיים וסביבה".
רוצים להופיע בידיעון הבא? מוזמנים לכתוב לנו.
קרא/י עוד

נפתחה ההרשמה לתכנית להכשרת מארגנות

קרא/י עוד

נפתחה ההרשמה לתכנית להכשרת מארגנות
ומארגנים קהילתיים לשינוי סביבתי
ארגון מגמה ירוקה מזמין אתכם להצטרף לחוויה עוצמתית,
מאתגרת ומעצבת בהובלת השינוי הסביבתי בישראל!
מה זה אומר לארגן קהילה במגמה ירוקה?
מובילים קהילה שמשנה את העולם .רוכשים ידע וניסיון מקצועי.
עוברים חוויה עוצמתית ומעצבת .הרבה מעבר לשורה בקורות
חיים .מקבלים מענק הצטיינות עד  10,000ש"ח לשנה
קרא/י עוד

אירועים קרובים  טעימה קטנה
התפתחויות בתכנון ביישובים הערבים
מיקום :מלון רמאדא נצרת
התחלה  09:30 04/07/2018 :סיום14:30 04/07/2018 :
כנס חשוב ביוזמת המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי על התפתחויות
בתכנון ביישובים הערביים .הכנס יתמקד בנושאי תחבורה ,תכניות הותמ"ל
ותוכניות כוללניות.
הוסף ליומן:

לפרטים נוספים

קהילה לומדת  על שמירת טבע ואקולוגיה עירונית 
מצפה רמון כמשל
מיקום :מרכז הצעירים ,מצפה רמון
התחלה  20:00 04/07/2018 :סיום22:00 04/07/2018 :
עמותת קשת מזמינה להרצאה העוסקת בחשיבות השמירה על השטחים
הפתוחים שאינם שמורות טבע מוכרזות.
ההרצאה נערכת במסגרת סדרה 'קהילה לומדת' שיוזמת העמותה  סדרת
הרצאות בנושאי סביבה וקהילה .מומלץ לכל מי שנופי המדבר ומצפה רמון
יקרים לליבו!

הוסף ליומן:

לפרטים נוספים

 100ימים ראשונים של טוב משותף
מיקום :קמפוס האומניות ,שושנה פרסיץ  ,3ת"א
התחלה  15:15 08/07/2018 :סיום20:30 08/07/2018 :
לקראת הבחירות המקומיות ארגון שחרית מזמין את ארגוני ופעילי
הסביבה לקחת חלק בכנס שמהווה הזדמנות למפגש בין כוחות וזרמים
רבים בחברה הישראלית שפועלים לשנות אותה ולקדם את הטוב המשותף
בה.

הוסף ליומן:

איכות סביבה ושמירת טבע חוצי גבולות  הכנס השנתי
מיקום :אולם הסנאט ,האוניברסיטה העברית ,קמפוס הר הצופים,
ירושלים
התחלה  09:00 26/07/2018 :סיום16:00 26/07/2018 :
שדרת ההר המרכזית טומנת בחובה נופי בראשית קסומים וערכי טבע ונוף
רבי ערך .בשל הימצאותה בלב הסכסוך והמחלוקת למעלה מחמישים שנה,
היא נפגעת באופן קשה משנה לשנה וכתוצאה מכך ניזוקים ישראלים
ופלסטינים כאחד .ביוב בכמויות אדירות נשפך אל הנחלים ,מפגעים של
שריפת פסולת רעילה ,מחצבות ענק בלב אזורים טבעיים אלה הם רק חלק
ממראות היום יום שפוגעים בטבע במורשת ובאדם.
הכנס יעסוק בכיווני עשייה אפשריים להצלת הסביבה במציאות בה אנו חיים

לפרטים נוספים והרשמה

שריפת פסולת רעילה ,מחצבות ענק בלב אזורים טבעיים אלה הם רק חלק
ממראות היום יום שפוגעים בטבע במורשת ובאדם.
הכנס יעסוק בכיווני עשייה אפשריים להצלת הסביבה במציאות בה אנו חיים
מתוך אחריות כלפי הארץ ויושביה ,בני שני העמים.

הוסף ליומן:

לפרטים נוספים

תואר שני ב ניהול ומדיניות משאבי טבע וסביבה
בית הספר המתקדם ללימודי סביבה באוניברסיטה העברית בירושלים
מזמין להכרות עם תואר שני בניהול ומדיניות משאבי טבע וסביבה .עם
התרחבות השוק הפרטי בתחומי הסביבה ,מתרחב מעגל מקומות
התעסוקה ,מעבר לגופים המוסדיים )המשרד להגנת הסביבה ,רשות
הטבע והגנים וכד'( וגופים אזרחיים )כגון החברה להגנת הטבע ,אדם
טבע ודין ,וגופים סביבתיים מקומיים( לחברות ייעוץ פרטיות ,שמספרן
הולך ועולה.

קרא/י עוד

יוצרים שינוי  אקטיביזם סביבתי לגווניו השונים
סרטון הסברה על זיהום אוויר
תראו את סרטון ההסברה המושקע הזה שהכינו בית ספר חבד אופקים כחלק
מהקול הקורא של המשרד להגנת הסביבה על זיהום אויר

לצפייה

הדחפורים כבר בדרך  מעבירים עכשיו את התיקון
לחוק החופים!
שבוע שעבר ,טרקטורים עלו על החוף באכזיב מטרים ספורים משפת
הים ,והחלו לשטח ,לחפור ,ולהרוס את החוף .עכשיו יש לנו שלושה
שבועות להעביר את התיקון לחוק החופים כדי שהדחפורים לא יהרסו גם
את שאר החופים שלנו.
לחצו כאן

קצת השראה לסיום
אקולוגיה וסביבה  מוזמנים לקרוא את גיליון חודש יוני המתמקד בשינוי האקלים ,בנייה במדינה צפופה,
התמודדות עם פסולת והמחויבות לעשייה סביבתית של התעשייה.קריאה מהנה
מדברים על מעורבות הציבור בתכנון  פרסום חדש מהקליניקה האורבנית המבוסס על שבעה מפגשים עם אנשי
מקצוע מתחומי התכנון האדריכלות והערים החכמות ,המובילים בעשייה ובחשיבה על תחום שיתוף הציבור בתכנון.
להורדה וקריאת הפרסום לחצו כאן.
גידול אוכלוסין  פצצה מתקתקת או הזדמנות מצוינת?  אתם עומדים יותר מדי זמן בפקקים? אתם חושבים
שקשה לקנות דירה בישראל? אתם מודאגים מהקו האדום בכינרת? כל אלה הם רק הסימפטומים ,תופעות לוואי
לתהליך המואץ של גידול אוכלוסייה בישראל .נסו לדמיין מה יהיה המצב פה בעוד עשרים או שלושים שנה .מאת
ויקטור וייס ,מנכ"ל מרכז השל  לקריאה

מאמר :האם החקלאות בישראל צריכה חזון?!
לירון ישראלי מתבונן על האתגרים של החקלאות הישראלית ומציע
מודלים ברי קיימא לפתרון הקשיים עמם מתמודדים כולנו ,חקלאים
וצרכנים כאחד .במסגרתם נציגי יישובים כפריים ,מתכננים ,נציגי
משרד החקלאות ,מועצות אזוריות ועוד ,נפגשים מדי שבוע ליום שלם
של שיחות ודיונים .המסגרת הזו נולדה מתוך צורך אמיתי :ישראל,
כאחת המדינות הצפופות והבנויות ביותר במערב ,חייבת שיהיה לה
גוף חי שמקדם את כל מה שנמצא מחוץ לערים.
קרא/י עוד

קרא/י עוד

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...

