רשימה ירוקה מאוד
ניוזלטר  נובמבר 2018

ברוח הבחירות המקומיות...
"הבאת אספקת המזון קרוב יותר הביתה הנה אחת האסטרטגיות
היעילות והמשפיעות ביותר שאנו יכולים ליישם כדי לחולל שינויים חיוביים בבריאותינו,
בסביבה ,בחברה בה אנו חיים ועל פני כוכב הלכת הזה"
ביל דואסין ,סופר ,מחנך והוגה דעות

הבחירות המקומיות מאחורינו .רבים יגידו כי יגידו כי יש הצלחות ואחרים יחלקו ,מה שבטוח זה שהזירה המקומית
מקבלת יותר ויותר כוח להשפיע על הסביבה והפיתוח במציאות ישראלית אשר הולכת ומצטופפת .בשבועות
הקרובים נתחיל בחיים וסביבה לעבוד יותר ויותר בזירה המקומית .לשם כך אנו פותחים רשימת תפוצה ייעודית
למתעניינים וועדות איכות הסביבה ברשויות המקומיות.
כרגיל ,ניוזלטר גדוש שלא מצליח להכיל את כל החומרים שנשלחים אלינו ,אך מבטיחים שינוי בקרוב; ) ...
שימו לב לאסיפה הכללית של "חיים וסביבה" שתתכנס ב 19/12ולקול הקורא לרשות מקרקעי ישראל.
קריאה מהנה
צוות חיים וסביבה

הרשמה לקבלת עדכונים  וועדות איכ"ס

ארגונים המעוניינים להצטרף לחיים וסביבה נדרשים לשלוח טפסי הצטרפות מלאים עד ה 1/12/18

קול קורא להצגת קמפיינים לשינוי חברתיסביבתי
במהלך האסיפה הכללית הקרובה ,ארגון חיים וסביבה מעוניין להניע תהליך חשיבה הנוגע לאסטרטגיות
לשינוי חברתי וסביבתי.
אנו מעוניינים לשמוע וללמוד במשותף על מגוון הכלים והאסטרטגיות לשינוי הקיימות.

במהלך האסיפה הכללית הקרובה ,ארגון חיים וסביבה מעוניין להניע תהליך חשיבה הנוגע לאסטרטגיות
לשינוי חברתי וסביבתי.
אנו מעוניינים לשמוע וללמוד במשותף על מגוון הכלים והאסטרטגיות לשינוי הקיימות.
אנו מזמינים אתכם להציג במהלך האסיפה הכללית הקרובה .נרצה לשמוע על קמפיינים סביבתיים
שהתנהלו והסתיימו ועל אסטרטגיות השינוי שהנחו אתכם בקמפיינים הללו.
כל מצגת תמשך כ 10דק ולאחריה יתאפשרו מספר התייחסויות מצד נציגי ארגוני סביבה אחרים.
יש לשלוח הצעה הכוללת את שם הקמפיין ,פסקת הסבר על הקמפיין ועל האסטרטגיה לשינוי חברתי אשר
נבחרה לטובת הקמפיין ,שם ותפקיד המציג/ה.
את ההצעות יש לשלוח עד יום חמישי ה  8בנובמבר למיילsviva@sviva.net :

קול קורא למועמדים/ות לכהונה במועצת רשות
מקרקעי ישראל
ארגון חיים וסביבה מעוניין לעדכן את המינוי למועצת רשות מקרקעי ישראל.
ניתן להגיש מועמדות עד יום שבת ה  17בנובמבר
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...

הרשת הירוקה
הרשת הירוקה היא ארגון ותיק )למעלה מ 20שנה( המתמחה בהכשרת
אנשים בחינוך לקיימות במערכת החינוך הפורמלית והלא פורמלית .מנחי
הרשת מעבירים השתלמויות לאנשי חינוך – מגננות וסייעות ועד מנהלות
בתי ספר; מלווים גנים ובתי ספר בקידום ובהטמעה של אורח חיים מקיים
ושל תכניות לימודים תואמות; מפעילים תכניות להטמעת ערכי הקיימות
בקהילה ועוד.
הרשת עובדת גם עם רשויות מקומיות בהטמעת תכניות קיימות ברמות
שונות – במוסדות חינוך ,בקהילה ,בקרב צעירים ,גמלאים ועוד .במקביל
עוסקים אנשי הרשת בפיתוח מודלים פדגוגיים חדשניים ותיאוריה
רעיוניתחינוכית המבוססת על תפישת הקיימות.
הרשת פועלת במסגרת תכנית קרב למעורבות בחינוך מטעם החברה
למתנ"סים ועמותת תפנית בחינוך מיסודה של קרן רש"י ,ובשיתוף פעולה
של משרדי הגנת הסביבה והחינוך.
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

עתיד צפוף  מבט אל ישראל 2050
מיקום :בניין נפתלי ,אוניברסיטת תל אביב
התחלה  16:45 18/11/2018 :סיום20:30 18/11/2018 :
צפוף  הפורום לאוכלוסיה סביבה וחברה גאה להזמין אתכם לכנס
השנתי "עתיד צפוף  ישראל  ."2050האירוע מיועד לפעילים חברתיים,
חוקרים ,עיתונאים ולציבור הרחב.
בכנס יוצג לראשונה דו"ח מיוחד  "עתיד צפוף  ישראל   "2050שיכלול
נתונים חדשים על ההשלכות הדרמטיות של גידול האוכלוסיה בישראל על
עתידנו.
הוסף ליומן:

פרטים נוספים

יום העיון השנתי ה 16של נקודת ח"ן
מיקום :מכון וולקני ,בית דגן
התחלה  09:00 28/11/2018 :סיום18:00 28/11/2018 :
חקלאות היא מרכיב מרכזי בנוף התרבותי של הארץ.
נקודת חן נוסדה כדי ליצור תשתית ידע מקצועי ביןתחומי בנושא החקלאות
הרבתפקודית ובכך לסייע להשגת השינוי הנדרש בחקלאות האינטנסיבית
הרווחת בארץ .מוזמנים להגיע ליום העיון ה 16בנושא .תוכניה מלאה
תתפרסם בקרוב בקישור.
הוסף ליומן:

כנס אילתאילות ה 8לאנרגיה מתחדשת ונקייה
מיקום :מלון דן ,אילת
התחלה  17:30 02/12/2018 :סיום20:00 04/12/2018 :
הכנס הקרוב יקדיש מסלול בנושא הבאת חדשנות לקהילות מנותקות רשת
באפריקה ובשווקים גלובליים אחרים .הכנס ידון באתגרים האנרגטיים
באספקת צרכים בסיסיים כתאורה ,בישול ,מי שתייה נקיים והשקייה.
בכנס יוצג ההאב לטכנולוגיות מנותקות רשת שאילת אילות מקימה במזרח
אפריקה ויוצגו הסטרטאפים המובילים בישראל בתחום האנרגיה הנקייה.
הוסף ליומן:

פרטים נוספים והרשמה

פרטים נוספים

לא מפסיקים ללמוד ולהשפיע...

ממשק  תכנית יישום מדע בממשל
האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה מזמינה אתכם )בוגרי
ובוגרות תואר שלישי( להגיש מועמדות למחזור ט' של התכנית
)אוקטובר   2019אוקטובר  (2020ולהצטרף לעשייה של עמיתי
התכנית בעבר ובהווה.
ההרשמה תסתיים ב 31בדצמבר .2018

לפרטים נוספים

תכנית להכשרת מארגנות ומארגנים
קהילתיים לשינוי סביבתי  סמינר פתיחה
ומפגש הכרות ב9/11
ארגון מגמה ירוקה מזמין אתכם להצטרף לחוויה עוצמתית,
מאתגרת ומעצבת בהובלת השינוי הסביבתי בישראל!
רוצה להוביל שינוי משמעותי? רוצה לרכוש כלים להובלת קמפיין,
הנעת ציבור ועבודה עם כתבים? רוצה ללמוד כיצד ניתן להשפיע על
חברי הכנסת ומקבלי ההחלטות?
יום שישי ה 9/11בשעה  8:30בסמינר הקיבוצים ת"א  סמינר
פתיחה והכרות

לפרטים נוספים

קורס בעירוניות  העיר הישראלית :2030
תכנון עירוני מחוץ לקופסא
כיצד תראה ותתפקד העיר הישראלית בעוד עשור? כיצד יראה
ויתפקד המרחב הציבורי? כיצד נגור ונחיה בערים? מה אנחנו יכולים
ללמוד מערים משגשגות בעולם? ובאיזה אופן נוכל לתרום לתמורות
ולשיפור איכות החיים בעיר?
הקורס בניהול אקדמי של עמותת מרחב ובשיתוף עם פורום ה15
ומרכז השלטון המקומי 8 .מפגשים ,שיחלו ב  ,25.12.2018ויתקיימו
בתלאביב בימי ג' בין השעות  .9:0015:15הקורס מאפשר זכאות
לגמול השתלמות של משרד החינוך
פרטים נוספים במייל  register@masham.org.il

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...

