רשימה ירוקה מאוד
ניוזלטר  פברואר 2018

"אנו זקוקים לארץ בראשית ,כי אנו חיות בר!
כל אדם זקוק למקום אליו יוכל ללכת ולצאת מדעתו בשלווה.
כל נער חניך צופים ראוי ליער בו יתעה אבוד ,אומלל ,רעב.
אפילו הרוצח המטורף ביותר של האישה החמודה ביותר ,ראוי לסיכוי
להימלט אל מקלט הגבעות ,ולו רק למען הספורט שבדבר;
למען האימה ,החופש והטירוף שבדבר.
כי אנו זקוקים להרפתקה ,חיה ומהממת;
כי גברים ונשים למדו לאהוב לראשונה ,סביב ותחת עצים;
כי לכל זוג כפות ידיים ורגליים אנו זקוקים לעשר פרסאות של טבע עירום;
מצוקים לקפוץ מהם; הרים להימדד בם;
מדבריות בכדי למות בהם לבסוף עת יידום הלב".
"רוח האדמה"  /אדוארד אבי
חג שמח וקריאה מהנה!
צוות חיים וסביבה

דיווח מהשטח :בלימת השינוי של חוק רישוי עסקים
בימים האחרונים ,אנחנו נמצאים בקרב בלימה משמעותי נגד השינוי של
חוק רישוי עסקים עוד מהלך אנטי סביבתי ואנטי דמוקרטי שמקדמת
הממשלה חרף התנגדותם של גורמים מקצועיים בכירים במשרד להג"ס.
התיקון בעצם מאפשר לממשלה לעקוף את הרשויות המקומיות ואת
ראשי הערים ולקבוע לגבי הקמה והפעלה של מפעלים מזהמים,
בשטח שיפוטם ,למרות התנגדותם.
אתמול התקיים קרב בלימה בכנסת ע"י פעילים מסורים בשיתוף של מספר
ח"כים ועם רוח גבית מצד ארגונים ופעילים רבים .מוזמנים לקרוא את
הסיכום של ליהי שחר כפי שהעלתה בעמוד הפייסבוק שלה:
קרא/י עוד

שותפות קהילה בתכנון  שק"ת
למי שלא מכיר/ה...
לפני כשלושה חודשים התחלנו בפרויקט חדש שמטרתו חיזוק הייצוג של
הארגונים הסביבתיים בוועדות התכנון והבנייה  שותפות קהילה בתכנון.
בכל וועדת תכנון ארצית ומחוזית יש מטעם "חיים וסביבה" נציג/ה שמשמש/ת
כחבר/ה בעל/ת זכות הצבעה.
הנציגים הללו מהווים לנו ולכלל התנועה הסביבתית  ערוץ תקשורת והשפעה
על מערכת התכנון בישראל.
אנחנו מזמינים אתכם לקבל עדכונים על הנעשה בתחום הוועדה שאתכם/ן
מעניינת.

על מערכת התכנון בישראל.
אנחנו מזמינים אתכם לקבל עדכונים על הנעשה בתחום הוועדה שאתכם/ן
מעניינת.
לקבלת
עדכונים

יש לנו הזדמנות חשובה להביא לביטול הותמ"ל!
ועדת הפנים והגנת הסביבה בכנסת מזמינה את הציבור לשלוח הערות על
צו שמאפשר את המשך פעילותה של הותמ"ל בשנה נוספת .המועד האחרון
להגשת הערות הציבור לצו הארכת תוקף הותמ"ל הוארך עד ליום
28.2.2018
זו ההזדמנות שלנו להשפיע ליחצו על הקישור לשליחת מכתב הקורא
לוועדה לבטל את הותמ"ל! http://anu.org.il/campsite/4525
בואו נראה לחברי הכנסת שהציבור מאס בוועדה הדורסנית .שילחו את
המכתב והפיצו הלאה!!
צפה עכשיו

לקראת מצעד האקלים 2018
פגישת שותפים  הזדמנות לקחת חלק במצעד
כחלק מאירועי שבוע כדור הארץ העולמי ,התנועה הסביבתית מתכנסת
ב 27/4למצעד האקלים.
ביום רביעי ה ,7/3בשעות הערב ,יתקיים מפגש פתוח לארגונים,
התארגנויות ופעילים שרוצים לקחת חלק ביצירה של מצעד גדול
ומשמעותי שיביא את הקול של התנועה הסביבתית לרחוב.
פרטים נוספים אצל אלי בריף  kehila@green.org.il ,0524345765

עשייה מקומית :היער הנדיב  יער מאכל
קהילתי
היער הנדיב הוא מאמץ קהילתי להקמת יער מאכל בר קיימא
לשימוש התושבים והציבור ,במטרה להעצים את הקהילה,
להעשיר את המגוון הביולוגי וליצור אזור של טבע עירוני.
היער ממוקם ברצועת שטח הצמודה למסילת הברזל בבנימינה
ומהווה נקודת מפגש לקהילה המקומית .היער מאפשר חיבור
בין הקהילה לטבע ,למידה חווייתית והכרות עם מערכות
אקולוגיות מקיימות ,חיבור לעבודת האדמה וגישה למזון בריא.
במקום מתקיימות פעילויות עם הקהילה שמטרתן יצירת קשר
בין הקהילה למקום ,העשרה בתחומי הקיימות בכלל ויערות
המאכל בפרט.
מדי חודש ,נציג עשייה מקומית של ארגון או התארגנות
החברים ב"חיים וסביבה".
רוצים להופיע בידיעון הבא? מוזמנים לכתוב לנו.
קרא/י עוד

כנס תחבורה לקראת הבחירות לרשויות המקומיות
מיקום :אוניברסיטת תלאביב  בניין נפתלי
התחלה  09:30 08/03/2018 :סיום13:00 08/03/2018 :
לרשות המקומית השפעה מכרעת על עיצוב התחבורה בתוך עיר אליה
וממנה ,הבחירות לרשויות המקומיות הן הזדמנות להשפיע על עיצוב
המדיניות של ראש העיר על מרכיב משמעותי באיכות החיים שלנו הן
בהתמודדות עם הפקקים ומהירות ההגעה לעבודה שלנו ,של ילדינו ושל
הדורות הבאים .יום עיון זה בא לתת כלים לפעילים ומועמדים למועצת העיר
להשפיע על עיצובה של העיר בשנים הבאות.

המדיניות של ראש העיר על מרכיב משמעותי באיכות החיים שלנו הן
בהתמודדות עם הפקקים ומהירות ההגעה לעבודה שלנו ,של ילדינו ושל
הדורות הבאים .יום עיון זה בא לתת כלים לפעילים ומועמדים למועצת העיר
להשפיע על עיצובה של העיר בשנים הבאות.
הוסף ליומן:

לפרטים נוספים

ביובליץ שמורת שיטה מלבינה
מיקום :ישרש
התחלה  10:00 09/03/2018 :סיום20:00 09/03/2018 :
ועד הפעולה למען השטחים הפתוחים ברחובות מזמין לאירוע של מדע
אזרחי ,בו מומחים וחובבים משתפים פעולה .סיור בשטח הגבעה ותיעוד
את כל מיני היצורים החיים שפוגשים )אין "סתם חרק" או "עשב רגיל"(.
עזרתו של כל משתתף חשובה לשלמות התיאור של מגוון המינים בשמורה.
הכרת מגוון המינים עוזרת להבנת החשיבות של שמירת הטבע באזור ,כמו
גם מגלה לנו דברים חדשים על המתרחש בשמורה.
הוסף ליומן:

לפרטים נוספים

מהעולם :הצטרפו לקמפיין העולמי של גרינפיס
להפיכת אנטארקטיקה לשמורת הטבע הגדולה
בעולם!
יבשת אנטארקטיקה היא בית לבעלי חיים רבים וביניהם לוויתנים ,עופות,
פינגווינים ועוד  וכל מרקם החיים הייחודי הזה מתבסס על החיים בים
סביב אנטארקטיקה .היבשה עצמה מוגדרת כשמורת טבע  אך המים
המקיפים אותה  לא!
חתמו על העצומה ועזרו לשינוי לקרות!
קרא/י עוד

קצת השראה לסיום
השראה מהעולם  גגות ירוקים  וואו!!
גג ירוק הוא גג מבנה שמכוסה כולו או חלקו בצמחיה ויש לו השפעה רחבה
על המבנה ועל הסביבה .בתחום האדריכלות מתייחסים אליהם כאל "החזית
החמישית" של הבניין .לקריאה נוספת על גגות ירוקים
לצפייה:

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(.
תודה רבה וחג שמח!



הרשמה לקבלת ניוזלטר "חיים וסביבה"
להתראות בחודש הבא...

