רשימה ירוקה מאוד  משבר האקלים ,בחירות ומה שביניהם...
ניוזלטר  מרץ 2019

If you really think the economy is more important than the environment, try holding your
breath whilst counting your money. — Dr. Guy McPherson
חודש מרובה אירועים ופעילות משותפת של ארגוני הסביבה לקראתנו כשהשיא שלו הוא במצעד האקלים .אבל ממש מעבר
לפינה בחירות  2019והשטח רועש וגועש סביב הנושאים הסביבתיים במטרה לשמור על הייצוג של הקול הסביבתי בכנסת.
מזמינים אתכם ואתכן להתעדכן בפעילויות הקרובות ,להיות מעורבים ופעילים ולעזור לתנועה הסביבתית להראות את
נוכחתה וחשיבותה בישראל.
קריאה מהנה
צוות חיים וסביבה

ביום שישי ה  29.3.2019יתקיים מצעד האקלים ,האירוע הסביבתי הגדול ביותר בישראל ,המתקיים אחת לשנה.
המצעד יתקיים בשיתוף של ארגוני סביבה וחברה רבים ויהיה אירוע השיא של חודש הקיימות בעיריית תל אביב.
לקראת המצעד נפתח ערוץ וואטספ מיוחד לתנועה האזרחית לעצירת משבר האקלים ומצעד האקלים.
להצטרפות לקבוצה לחצו כאן
באירוע הפייסבוק ניתן למצוא את כל הדרכים להיות מעורבים/ות במצעד האקלים

לאירוע בפייסבוק
שביתת אקלים  תלמידים למען אקלים!
ב 15.3תלמידים ותלמידות יוצאים ויוצאות לרחובות במחאה על מדיניות ממשלת ישראל
ובדרישה לשים את משבר האקלים ,והעתיד שלנו ,בראש סדר העדיפויות שלהם!
הצטרפו למחאה!

ב 15.3תלמידים ותלמידות יוצאים ויוצאות לרחובות במחאה על מדיניות ממשלת ישראל
ובדרישה לשים את משבר האקלים ,והעתיד שלנו ,בראש סדר העדיפויות שלהם!
הצטרפו למחאה!

לפרטים נוספים

בחירות בפתח...

להרשמה לפאנל הבחירות הסביבתי הגדול!!
הסביבה חשובה לכם? בואו להשפיע )ברשת( על
בחירות 2019
הבחירות לכנסת קרבות וכמו תמיד הנושאים הסביבתיים נדחקים הרחק
לאחור .ארגוני הסביבה התארגנו לקואליציה על מנת להציף את הנושאים
הסביבתיים בקרב המפלגות והמועמדים בבחירות הקרובות .מוזמנים להצטרף
לקבוצת ווטסאפ חדשה שנועדה להרחיב את מעגלי השיח הסביבתי במערכת
הפוליטית ולוודא שקולנו יישמע באופן חד וברור.

להצטרפות לקבוצת הווטסאפ
לחצו כאן

פאנלים נוספים לקראת הבחירות
חיה פוליטית
מיקום :מרכז ענב לתרבות ,אבן גבירול  ,71תל אביביפו
התחלה  18:00 05/03/2019 :סיום22:00 05/03/2019 :
כנס הבחירות הגדול של ארגוני בעלי החיים!
הרצאות ,דוכנים ,ופאנל פוליטי בהנחיית העיתונאי אביב לביא ,בהשתתפות נציגי
מפלגות מכל הקשת הפוליטית.
הוסף ליומן:

לפרטים נוספים

עכשיו הנגב בוחר! פאנל הבחירות של הנגב
מיקום :אוניברסיטת בן גוריון ,אולם כנסים 98
התחלה  19:00 17/03/2019 :סיום22:00 17/03/2019 :
אנחנו רגע לפני בחירות וכל המועמדים רוצים שנבחר בהם...
עכשיו זה הזמן לשים את הסוגיות החברתיות הבוערות בנגב על המפה ,ולדרוש
מהח"כים לעתיד התחייבות לדאוג לאינטרסים של תושבי הנגב.
הוסף ליומן:

לפרטים נוספים

עכשיו זה הזמן לשים את הסוגיות החברתיות הבוערות בנגב על המפה ,ולדרוש
מהח"כים לעתיד התחייבות לדאוג לאינטרסים של תושבי הנגב.
הוסף ליומן:

לפרטים נוספים

פאנל הבחירות הארצי בנושא תחבורה
מיקום :בית העיתונאים ע״ש סוקולוב ,קפלן  4תל אביב ,תל אביביפו
התחלה  17:30 25/03/2019 :סיום19:00 25/03/2019 :
בואו לשמוע את המועמדים מדברים על התכניות שלהם בנושא פקקים ,תחבורה
ציבורית ,אופניים ,תשתיות תחבורתיות ועוד.
הוסף ליומן:

לפרטים נוספים

חומר למחשבה

מחקר חדש קובע :מי האוקיינוסים מתחממים בקצב
מהיר בהרבה ממה ששוער  איך זה ישפיע עלינו?
היכנסו לבלוג של גרינפיס "מעלה וחצי" בנושא שינוי האקלים וקראו את הפוסט של ד"ר
יונתן אייקנבאום על המחקר החדש והחשוב שפורסם בכתב העת סייאנס

לקריאה

האם ישראל תוכל להאכיל את עצמה לאור תופעת
שינויי האקלים?
בשנים האחרונות אנו עדים לתופעה מתרחבת של כרסום משמעותי בהיקף השטחים
החקלאיים ,בעיקר במרכז המדינה ,לטובת בניית בתי מגורים ותשתיות .מחשבות על
חקלאות ישראלית בצל שינוי האקלים העולמי.

לקריאה

קולות קוראים

קול קורא לנציגים רשמיים של הארגונים לתהליך
חזון ומפת דרכים  2050למשק יעיל ,בריא מקיים
וללא פליטת פחמן
מה דרוש ונדרש מהנציגים במהלך התהליך:
* עניין בהשתתפות בתהליך רב מגזרי שישפיע על מדיניות אקלים בישראל
* ניסיון והיכרות מעמיקה מוקדמת באחד מנושאי הליבה של קבוצות העבודה:
אנרגיה ,תחבורה ,עירוניות ובינוי ,תעשייה ושירותים
* מחוייבות להשתתף באופן פעיל ורציף במפגשי קבוצות העבודה בין פעם לפעמיים
בחודש ,וכן לתקשורת בין המפגשים
* מחוייבות להשתתף בכנסים וימי שיא לאורך השנה שייקבעו לתהליך ) 6במרץ
פתיחה;  1718ביוני כנס דו יומי ,ספטמבר כנס קיסריה ,נובמבר ועידת האקלים(
יש לשלוח פסקה קצרה של קורות חיים  +שיוך ארגוני למייל
davidd@heschel.org.il
ניתן להגיש מועמדות עד יום חמישי ה  7במרץ.

לקולות קוראים נוספים
פנים רבות לתנועה הסביבתית...

יוזמת האנרגיה הטובה
יוזמת האנרגיה הטובה )ע"ר( היא מיזם חברתי לשינוי אקלים הפועל משנת .2006
היוזמה מפתחת פרויקטים ייחודיים וחדשניים ליישום טכנולוגיות וביצועים סביבתיים
תוך השגת רווח חברתי .הפרויקטים משלבים אקולוגיה מעשית לצד חינוך והסברה,
והם צומחים ומתנהלים במוסדות חינוך ,קהילות עירוניות וכפריות מהפריפריה

יוזמת האנרגיה הטובה )ע"ר( היא מיזם חברתי לשינוי אקלים הפועל משנת .2006
היוזמה מפתחת פרויקטים ייחודיים וחדשניים ליישום טכנולוגיות וביצועים סביבתיים
תוך השגת רווח חברתי .הפרויקטים משלבים אקולוגיה מעשית לצד חינוך והסברה,
והם צומחים ומתנהלים במוסדות חינוך ,קהילות עירוניות וכפריות מהפריפריה
הגיאוגרפית והחברתית בישראל ,בארגונים ללא כוונת רווח ,במפעלים ובעסקים.
מדי חודש ,ניתן במה לעשייה מקומית של ארגון או התארגנות החברים ב"חיים
וסביבה" .רוצים להופיע בידיעון הבא? מוזמנים לכתוב לנו.

קרא/י עוד

לאינדקס הארגונים המלא
אירועים קרובים נוספים  טעימה קטנה

יום צמצום בזבוז המזון  Food Waste Day
יום להעלאת את המודעות לסוגיית בזבוז המזון ולעודד עשייה שתביא לצמצום בזבוז
המזון לכל אורך שרשרת האספקה :מהשדה ,דרך מפעלי הייצור ,ההובלה ,רשתות
המזון ,נקודות ההפצה וההסעדה ואצלנו בבית!

קראו עוד

כנס איגוד המתכננים השנתי  החיים מחוץ לתל אביב
מיקום :העי העתיקה באר שבע
התחלה  09:00 07/03/2019 :סיום16:00 08/03/2019 :
הכנס השנתי של איגוד המתכננים מתקיים השנה בעיר העתיקה של באר שבע.
מדובר באירוע המרכזי של קהילת העוסקים בתחום התכנון בישראל .כותרת הכנס,
"החיים מחוץ לתלאביב" ,משקפת את העניין שיש לקהילת המתכננים במאפיינים של
עירוניות ,סביבה ,חברה מדיניות ואורחחיים בני קיימא בפריפריה הגאוגרפית
והחברתית.
הוסף ליומן:

פרטים נוספים

ערב על הבר  מצילים את הים  מקימים שמורות טבע
ימיות
מיקום :בר דרמה ,נחלמת בנימין  ,52תל אביב
התחלה  19:00 10/03/2019 :סיום21:30 10/03/2019 :
מהן שמורות טבע ימיות ולמה יש כל כך מעט מהן בישראל? מהי חשיבות הים
כמערכת אקולוגית? מהן ההשלכות להרס הסביבה הימית? ומה אפשר לעשות?
מוזמנות ומוזמנים מאוד להגיע ,לשתות בירה ,לשמוע ולהבין איך שמורות טבע ימיות
יכולות להציל את הים שלנו ולסייע במניעת משבר האקלים.
הוסף ליומן:

פרטים נוספים

חיים בסרט ירוק  The Fourth Revolution
מיקום :מכון גטה ,תל אביב
התחלה  18:30 17/03/2019 :סיום20:30 17/03/2019 :
ארגון חיים וסביבה ,אקולנוע ו Greenpeaceבשיתוף עם מכון גתה מזמינים אתכם
להקרנת הסרט  .The Fourth Revolutionלפני הסרט יציג ד"ר יונתן אייקנבאום
את ארגון  Greenpeaceואת פעילותו בארץ.
הוסף ליומן:

לפרטים נוספים

ללוח האירועים הסביבתי המלא
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(.

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...

