רשימה ירוקה מאוד
ניוזלטר  ינואר 2019

"להיות רק עצמך בעולם שעושה כמיטב יכולתו מדי יום ומדי לילה כדי לעשותך כמו כל אחד אחר"...
א.א .קמינגס

איך אפשר לסיים שנה מבלי להגיד כמה מילים על השנה האינטנסיבית שחלפה?
בשנה האחרונה ביססנו את יסודות הארגון כארגון תשתית לתנועה הסביבתית  מיקדנו מטרות ואסטרטגיה,
העמקנו בהבנת כלי הייצוג שברשותנו ,אפשרנו והרחבנו את שורות החברים בארגון הגג ,הכרנו יותר את הפנים
הרבות של ארגוני הסביבה בישראל והתחלנו למצוא את הדרכים לחזק את הקולות הרבים הללו  כל אחד לחוד
וביחד כתנועה סביבתית אחת.
אומנם ,יש עוד הרבה עבודה על היסודות הללו ,אך התחושה היא שכעת ,בדיוק כשמסתיימת לה שנה והשמש
מגדילה את נוכחתה בשמיים ,ארגון חיים וסביבה מתחיל להיות נוכח ולמלא את תפקידו בלהיות תשתית לתנועה
הסביבתית.
החודש הקרוב ,שהתחיל עם ההודעה על קיום בחירות ארציות בחודש אפריל הקרוב ,ידרוש מאיתנו יכולת להיערך
ולקרוא את ההזדמנויות שבפתח ,אבל גם ידרוש מאיתנו סבלנות כי הרבה דברים יצטרכו לחכות לאחרי
הבחירות ...וכולנו יודעים שכדור הארץ לא עוצר בשביל אף אחד.
קריאה מהנה
צוות חיים וסביבה

השראה לכולנו  גרטה ת'נברג
'הכל התחיל לפני הבחירות לפרלמנט בשבדיה ב־ 9בספטמבר .גרטה לא הלכה לבית
ספר והתיישבה על מדרגות בניין הפרלמנט ,בהפגנת יחיד שדרשה ממשלת שוודיה
לנקוט תגובה קיצונית לשינוי האקלים .כולם בערך התעלמו ,חוץ ממספר חברי פרלמנט
שבאו להביע תמיכה ,ועוד אחד שאמר לה שהיא צריכה להיות בבית ספר" .מה יעזור
שאלך לבית ספר כדי להתכונן לעתיד שלא קיים?" שאלה אותו'

קראו עוד

חומר למחשבה
אדמה מזוהמת
תכנית התחקירים של כאן " 11שטח הפקר" בפרק סיום עונה על האדמה
המזוהמת שבה אנו חיים .איך הגידול באוכלוסייה במדינתנו הקטנה,
בשילוב כמויות אדירות של פסולת ,הופכים את ישראל למקום שבו הריאות
הירוקות הולכות ונעלמות או מתמלאות בזבל?
לצפייה

עושים מעשה

סוגרים לנו את החופים!
המדינה מקדמת בימים אלה תכנית להקמת מספר מעגנות )מרינות(
חדשות ,לאורך מעט החופים שעוד נשארו לנו.
הצטרפו לקריאה של משמר התכנון ושלחו לשר האוצר ,משה כחלון,
מכתב המבקש לעצור את התוכנית להקמת מרינות חדשות ולהתמקד

המדינה מקדמת בימים אלה תכנית להקמת מספר מעגנות )מרינות(
חדשות ,לאורך מעט החופים שעוד נשארו לנו.
הצטרפו לקריאה של משמר התכנון ושלחו לשר האוצר ,משה כחלון,
מכתב המבקש לעצור את התוכנית להקמת מרינות חדשות ולהתמקד
במרינות הקיימות בלבד.

להצטרפות לקריאה

מפסיקים לעטוף בפלסטיק
הצטרפו לדרישה של צלול מהשר להגנת הסביבה לאסור על אריזת פירות
וירקות בפלסטיק.
העולם כולו מתגייס להפחית את כמויות הפלסטיק שמשתמשים בהם,
בעוד ישראל נחשבת לשניה בעולם רק לארצות הברית בצריכת פלסטיק
חד פעמי!

חתמו על העצומה

קול קורא למועמדים/ות לוועדות איכות סביבה
ברשויות המקומיות ברחבי הארץ
ארגון חיים וסביבה פועל כדי לעזור לרשויות למנות נציגי ציבור בוועדות איכות
הסביבה ברשויות המקומיות כמחויב בחוק .ניתן עדיין להגיש מועמדויות לוועדות
ברשויות מקומיות בהן עדיין לא נקבעו  2נציגי הציבור!
פרטים על הקול הקורא באתר .על המועמד/ת לצרף קו"ח  +מכתב קצר המציין את
הסיבה להגשת מועמדותו/ה planning@sviva.net

הרשמה לקבלת עדכונים  וועדות איכ"ס
פנים רבות לתנועה הסביבתית...

גינות קהילה בישראל
עמותה המורכבת מפעילים מובילים בגינות קהילתיות
ברחבי הארץ ואנשים בעלי רקע ונסיון מקצועי בחינוך
סביבתי ,עבודה קהילתית ,גינון ,תכנון ועוד .ההתארגנות
שותפה לשולחן העגול בנושא גינון קהילתי בו חברים
משרדי ממשלה ,ארגונים ,עמותות ונציגים שונים מהמגזר
העסקי.
חזון העמותה הוא לייצר "חממה" לפעילי גינות קהילתיות
 על ידי עידוד ,הכוונה ותמיכה לתושבים בתהליך הקמה
ובפעילות השוטפת של גינות קהילה ברחבי הארץ .בית
לפעילי גינות לשיתוף מידע ולמידה משותפת.
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
חיים בסרט ירוק  האשה ששתלה עצים
מיקום :מכון גתה ,תל אביב
התחלה  18:30 27/12/2018 :סיום20:30 27/12/2018 :
ארגון חיים וסביבה ,אקולנוע ועץ בעיר בשיתוף עם מכון גתה מזמינים אתכם
להקרנת הסרט האישה שנטעה עצים .לפני הסרט תספר תמי צרי על עץ
בעיר ,על אחוות העצים ועל אפס.בית.אדמה

ארגון חיים וסביבה ,אקולנוע ועץ בעיר בשיתוף עם מכון גתה מזמינים אתכם
להקרנת הסרט האישה שנטעה עצים .לפני הסרט תספר תמי צרי על עץ
בעיר ,על אחוות העצים ועל אפס.בית.אדמה
הוסף ליומן:

לפרטים נוספים

אביב תכנוני .מדעי הנתונים ודמוקרטיזציה של
תהליכי התכנון
מיקום :נמל תל אביב
התחלה  18:00 03/01/2019 :סיום21:00 03/01/2019 :
ערב הנוגע להרחבת ארגז הכלים התכנוניים כמו גם הרחבת המשתמשים
בו ,והפיכת תהליכי התכנון לפתוחים ומגוונים יותר במאה ה .21איך ייראו
תהליכים שכאלה ,מי יעצב אותם ומי יהנה מהם ,ומה יתרונותיהם ומה
הסכנות בהם...
הוסף ליומן:

לפרטים והרשמה

כנס ירושלים לטיילות חינוכית
מיקום :מוזיאון ישראל ,ירושלים
התחלה  09:00 09/01/2019 :סיום16:15 09/01/2019 :
בשנים האחרונות חלו שינויים בטיילות החינוכית ,אשר השפיעו על הטיילות
רבות.
בכנס ראשון מסוגו ביוזמת החברה להגנת הטבע ,יתכנסו כלל העוסקים
במלאכה כדי לדון בעתידה של הטיילות החינוכית ,מתוך אמונה שבחשיבה
משותפת ניתן להביא לשינוי אמיתי.
הוסף ליומן:

לפרטים והרשמה

חיים משותפים בסביבה דבורית נחילי דבורים בעיר
בדרך הטבע
מיקום :בית הספר ללימודי הסביבה ע"ש פורטר  אונ' ת"א
התחלה  16:00 10/01/2019 :סיום20:30 10/01/2019 :
הכנס הראשון בישראל לדבוראות עירונית וגידול נחילים בדרך הטבע.
הכנס מתאים לאוהבי דבוריםאדםאדמה ועירוניות מתחדשת.
הוסף ליומן:

פרטים נוספים

ללוח האירועים הסביבתי המלא
דרושה יצירתיות!

האקתון התמודדות מערכתית עם עמידות
חיידקים לאנטיביוטיקה
מאז המצאת הפניצילין נמצאת האנושות ב"מירוץ חימוש" מול ממלכת
החיידקים  פיתוחים של אנטיביוטיקות חדשות גוררים שינויים אבולוציונים
בקרב חיידקים ופיתוח עמידויות לאנטיביוטיקה .בשלב זה נראה שידם של
החיידקים על העליונה.
מרכז השל יחד עם האגודה הישראלית לאקולוגיה ומדע מזמינים אתכם ל 36
שעות של חשיבה יצירתית מתוך תפיסה רבמערכתית במטרה לדחוף קדימה
יזמות ולענות על השאלה :כיצד מאטים  /מפסיקים את המירוץ?
הגשת מועמדות להשתתפות  עד ה !1.1.19

לפרטים והרשמה

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,

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...

