רשימה ירוקה מאוד  בסימן הבחירות המקומיות
ניוזלטר  אוגוסט 2018

" שלטון דמוקרטי אמיתי הוא אותו שלטון ,המותיר בידי אדם מספיק חופש ,ובו בזמן דואג לכך שלא
יעשה שימוש רע בחופש הזה".
אלברט אינשטיין

רגע לפני תקופת החגים וחודשיים בדיוק לפני הבחירות המקומיות ,בחרנו להקדיש ניוזלטר זה לבחירות המקומיות
ולפעילויות הנעשות על ידי ארגוני סביבה במטרה לקדם את הנושאים הסביבתיים דרך הבחירות לרשויות
המקומיות .אבל לפני שפותחים עם הקמפיינים המרכזיים הנעשים בתחום  כל מה שרציתם לדעת על הבחירות
לרשויות המקומיות בישראל )....(2018
קריאה מהנה
צוות חיים וסביבה

בוחרים ירוק
לאחר חודשים של עבודה אינטנסיבית ,החברה
להגנת הטבע משיקה אתר המאפשר לציבור הרחב
להפנות לראשי הרשויות המכהנים ולמועמדים
השונים ,שאלות לקראת הבחירות הקרבות .באתר
ניתן למצוא את כלל הרשויות בישראל בהם יתקיימו
בחירות בסוף אוקטובר ) 251רשויות( ,כשבכל רשות,
יש אפשרות לשאול שאלות בנושאים שונים ,כמו
תכנון ,שמירת טבע ,תחבורה ,אופניים ,בנייה ירוקה,
חינוך סביבתי ועוד.
האתר גם מציע ,שירות למועמדים השונים ,שרוצים
לתת מענה לציבור ,לגבי השאלות אותם הם נשאלו.
לכניסה לאתר

קמפיין "מקומיות מקיימות" לבחירות המקומיות 2018
מתוך שאיפה לקידום סדר יום בראי הקיימות ברשויות המקומיות ,חברי
התנועה הגדולה ,יצאו בקמפיין "מקומיות מקיימות" בו כל אחד ואחת
מאיתנו יכול להיות מעורב.
הקמפיין נועד לעודד התארגנויות מקומיות המעוניינות לקדם סדר יום זה
ולשם כך ,חברי התנועה ,בנו מספר כלים ,עבור כל התארגנות מקומית,
אשר יכולים לסייע ביכולת לגייס פעילים ובפנייה למועמדים לרשות
המקומית.
לדף הקמפיין

המדריך לבוחר/ת )בתחבורה ציבורית(
 15דקות  ארגון צרכני תחבורה ציבורית בישראל ,יוצא לקראת הבחירות
המקומיות עם מדריך לבוחר/ת המסביר כיצד הרשות יכולה לשפר את
התחבורה הציבורית בתחום שיפוטה וכיצד אתם יכולים להשפיע )בזכות
הבחירות הקרובות( על עמדות המועמדים וראשי הערים הבאים.
צפה עכשיו

התחבורה הציבורית בתחום שיפוטה וכיצד אתם יכולים להשפיע )בזכות
הבחירות הקרובות( על עמדות המועמדים וראשי הערים הבאים.
צפה עכשיו

סקר בחירות של שדולת ירושלים בתקיימא
שדולת ירושלים בתקיימא מעוניינת להפעיל לחץ ציבורי על המועמדים,
על מנת שיתחייבו לטפל בבעיות הבוערות בשכונות של כל אחד ואחת
מכם .לשם כך הושק הסקר שמטרתו לברר את עמדות הציבור הירושלמי
בנושאי קיימות לקראת הבחירות הקרובות.
מוזמנים לענות על השאלות בסקר ולעזור להביא את הנושאים הבוערים
לידיעת המועמדים בירושלים.
קישור לסקר

פנים רבות לתנועה הסביבתית...
מרחב  התנועה לעירוניות בישראל
עמותה המקדמת מזה כעשור וחצי שינוי בתכנון העירוני בישראל.
העמותה מקדמת מציאות של איכות חיים עירונית טובה בישראל ,הבאה
לידי ביטוי במרחב עירוני רבהזדמנויות פרטיות ,ציבוריות ,כלכליות,
חברתיות ותרבותיות .מרחב ציבורי שבמרכזו האדם והקהילה ,המעודד
שימור ופיתוח זהות מקומית .על מנת לחולל שינוי חיובי בתחומים אלו,
מרחב עוסקת ביצירת ידע תכנוני מעמיק ובניסוח כלים לעירוניות ,אותם
היא מעבירה ,באמצעות הסברה ,סדנאות והכשרות למקבלי ההחלטות,
אנשי המקצוע ,ומגוון קבוצות משפיעות ובעלות עניין השותפות לבניית
המרחב.
לאחרונה ,העמותה ,לקחה חלק בכתיבת מסמכי המדיניות של מכון
שחרית לקראת הבחירות המקומיות הנוגעים למרחב עירוני ציבורי
והתחדשות עירונית.
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  בטעם בחירות
פאנל הבחירות הסביבתי הגדול של חיפה
מיקום :מועדן הביט  שדרות הנשיא  ,124חיפה
התחלה  18:00 06/09/2018 :סיום21:00 06/09/2018 :
חיפה מצביעה על מה שחשוב!
פאנל הבחירות הסביבתי הפתוח והגדול של חיפה בשיתוף פעולה של
חמישה ארגונים )מגמה ירוקה ,הקואליציה לבריאות הציבור ,החברה
להגנת הטבע ,פורום ציבורי כרמל וירוק בלב( עם המועמדים/ות לראשות
העיר חיפה.
הוסף ליומן:

לפרטים נוספים

בבחירות האלה  בוחרים תחבורה ציבורית
מיקום :מזא"ה  ,9תל אביב
התחלה  18:45 13/09/2018 :סיום21:30 13/09/2018 :
ארגון  15דק' מזמין לכנס השנתי של הארגון שבמהלכו יושק המדריך
לבוחר/ת )בתחבורה ציבורית( לקראת הבחירות המקומיות .בכנס תתקיים
שיחה עם טליה כהן וולף –סמנכ"לית חברת נתיבי איילון ומנהלת פרויקט
'מהיר לעיר' ,בנושא "יצירת סטנדרט חדש של תחבורה ציבורית במרכז
הארץ"
הוסף ליומן:

להרשמה

יוצרים שינוי  אקטיביזם סביבתי לגווניו השונים
ממשיכים לשמור על החופים  בעזרתכם
אדם טבע ודין ממשיכים את מאבק ארוך השנים לפתוח את
החופים לציבור הרחב ,ויוצאים למאבק כדי להקל על הדרך אל
החופים  שלא יהיו חסומים ,שמחיר החניה לא יהיה מופרז
ושסוף סוף תהיה תחבורה ציבורית עד לחופים!
כדי לדעת בדיוק מה המצב בשטח ,הם זקוקים לעזרתכם!
הייתם בחופים בתקופה האחרונה? פנו לעצמכם  2דקות וענו
על השאלון המצורף.
לחצו כאן

דוקורייטס  להגנה על חופש הביטוי ועל הזכות
להפגנה ומחאה
האתר ,הראשון מסוגו בישראל ,מציע מידע ברור ומקיף בכל הקשור
להיבטים המשפטיים והחוקיים בארגון אירועי מחאה ,התמודדות עם
אלימות משטרתית ותיעוד הפגנות.
לחצו כאן

פודקאסט על כלים לשינוי חברתי
 12פרקים של  3040דק' האזנה ,בנושאים שונים הנוגעים לכלים לשינוי
חברתי .כל פרק הוא שיחה עם פעיל אחר וביניהם גם שיחה עם אנה
בראור ממגמה ירוקה ושיחה עם יוסי דורפמן ממובילי מאבק הגז.
הקשבה מהנה!
הקשיבו כאן

הזדמנות בדקה ה 90ליזמיות ויזמים ירוקים
מוזמנים להצטרף לסבב השני של פרויקט  The Green Pitchבשיתוף אקסלרטור  TheHive by Gvahimכחלק
מתכנית ) SwitchMedתכנית של האיחוד האירופי והאו"ם( .לפרטים ,כולל לינק לטופס להרשמה ,בקישור.
ההרשמה היא עד ה!!!31/8
לפרטים

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(.

)ובעתיד גם באתר המתחדש(.



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

