רשימה ירוקה מאוד
ניוזלטר  ינואר 2018

שלום ]]שם פרטי[[.
שוב אנו נפגשים ,והפעם בעזרת הידיעון המתחדש שלנו.
בחודש החולף הוועד המנהל החדש ,מלא המוטיבציה ,החל להיות מעורב בעשייה ולהתגייס לקידום תכנית העבודה
השנתית .המשכנו בפיתוח כלי העבודה שלנו ,כארגון תשתית ,מול הארגונים .קיימנו את הכנס הארצי והמסכם
)לסבב א'( של שק"ת  שותפות קהילה בתכנון .עסקנו בותמ"ל יחד עם קואליציית משמר התכנון .השתלבנו בהכנות
לקראת מצעד האקלים  .2018ושמחנו לכבוד הגעתו של החורף.
אבל מטרת הידיעון הזה היא פחות לספר על מעללי "חיים וסביבה" ויותר לשתף מהנעשה בארץ ובעולם ,לעורר
השראה ולספר את הסיפור של התנועה הסביבתית בארץ .בשביל זה ,אנחנו מזמינים את כולכם להצטרף לצוות
הכותבים ,לשלוח לנו מידע על אירועים ,פעילויות ,יוזמות מעניינות ,ציטוטים ועוד .מה שלא יפורסם פה בוודאי יעלה
בעמוד הפייסבוק שלנו .תודה רבה!
סוף שבוע חורפי וחמים לכולם!
צוות חיים וסביבה

שותפות קהילה בתכנון  שק"ת
במהלך נוב'דצמ' האחרונים ,התקיימה סדרת המפגשים הראשונה של שק"ת5 .
מפגשים מחוזיים שבהם המשתתפים פגשו בעבודת הנציגים של "חיים וסביבה"
בוועדות התכנון המחוזיות ועוד כנס ארצי שהיה ממוקד בוועדות הארציות והנציגים
שלנו שם.
מעבר להעמקת ההכרות עם הנציגים ועם עבודת וועדות התכנון ,חשבנו יחד עם
המשתתפים על דרכים לשפר את עבודת הייצוג וחיזוק התקשורת בין הנציגים
לשטח .נאמרו הרבה דברי טעם )שאותם תוכלו לראות בסיכום שבקישור( ובימים
אלה אנחנו מתחילים להטמיע רעיונות רבים ולהיערך לסבב המפגשים הבאים
שיתקיים באביב.

לשטח .נאמרו הרבה דברי טעם )שאותם תוכלו לראות בסיכום שבקישור( ובימים
אלה אנחנו מתחילים להטמיע רעיונות רבים ולהיערך לסבב המפגשים הבאים
שיתקיים באביב.
לסיכום
המפגשים
המחוזיים

קול קורא למינוי נציגים במוסדות התכנון מטעם הארגונים הסביבתיים
ארגון חיים וסביבה מבקש למנות נציגים נוספים שישמשו כממלאי מקום בוועדות התכנון והבנייה המחוזיים  חיפה,
ת"א ,ירושלים ,דרום ,ובוועדה הארצית לקרקע חקלאית ולשטחים פתוחים )ולקחש"פ(.
ניתן להגיש מועמדות עד ה  15.2פרטים נוספים בקובץ המצורף במייל  planning@sviva.net

קול קורא לתמיכה במחקרים בתחום האגרואקולוגיה
תכנית נקודת ח"ן תומכת במחקרים ובמיזמים יישומיים לקידום פרקטיקות חקלאיות משמרות סביבה בישראל
)אגרואקולוגיה( ,תוך יצירת גוף ידע משמעותי וגיבוש קהילה מקצועית ומעורבת בתחום.
כחלק מהפעילות ,יצא קול קורא חדש לשנת  2018למחקרים ומיזמים שייתמכו בידי נקודת ח"ן.
לפרטים נוספים והגשת הצעה  לחצו כאן

מקדמים אנרגיה מתחדשת  כנס פעילים ארצי
מיקום :אוניברסיטת תלאביב  ספרית מדעי החברה
התחלה  10:00 26/01/2018 :סיום12:30 26/01/2018 :
הגיע הזמן לחזק אחד את השני ולפעול יחד ,כי כל המאבקים שפועלים למען
סביבה נקייה וצודקת יותר מתנקזים למאבק אחד *קריאה ציבורית למען אנרגיה
מתחדשת*
בכנס  סקירה על משק החשמל והאנרגיה המתחדשת בארץ ובעולם מפי חברת
הכנסת יעל כהן פארן ,דיון כיצד מיצרים קול משותף חזק לשינוי מדיניות .צילום
קבוצתי אנרגטי למען המשך המאבק המשותף )אפשר להביא מיצגים(
הוסף ליומן:

לפרטים נוספים

קול קורא להשתתפות בכנס לקידום ארגוני מגזר שלישי
גרמניהישראל
קרן "פורום העתיד גרמניהישראל" מזמינה את נציגי המגזר השלישי ,החברה
האזרחית ,יחידים או ארגונים שמעוניינים לקדם פרוייקטים משותפים ,מגרמניה
ומישראל ,להגיש מועמדות לכנס שיתקיים בישראל בחודש מאי .2018
מטרת הכנס לחבר בין ארגונים ויחידים ,ללמוד יחד וליזום שיתופי פעולה מעניינים
ומעשירים בתחומים שונים :סביבה ,קיימות ,חינוך ,דיגיטליזציה ,אמנות ,דמוקרטיה,
חברה ועוד.
הדגש בארוע הקרוב הוא ליצור שיתופי פעולה בין ארגוני חברה אזרחית ,עמותות
וארגונים ללא כוונת רווח ,אך הוא פתוח גם לגופים עיסקיים שמעוניינים לקדם
פעילות חברתית ללא מטרות רווח בשילוב ארגוני מגזר שלישי.
קרא עוד

כנס "סביבה "2050
מיקום :מלון הילטון ,תל אביב
התחלה  09:00 30/01/2018 :סיום16:30 28/12/2015 :
כנס מוביל בתחום איכות הסביבה בישראל שבא לחזק את השיח העסקי והציבורי
בתחום.
בין באי הכנס – אנשי מפתח בתעשייה ,נציגי משרדי ממשלה בכירים ,נציגי עמותות
סביבתיות ,אנשי אקדמיה ואזרחים שהנושא הסביבתי חשוב להם .הכנס מאפשר
דיאלוג חשוב בין הגורמים השונים ומייצר דיון בנושאים המרכזיים שנמצאים כיום על
הפרק בתחומי איכות הסביבה.
במהלך הכנס יעלו דילמות ואתגרים שונים העומדים בפני המגזר
התעשייתיעסקיפיננסי ,כמו גם חידושים צפויים בתחום הסביבתי.
הכנס הינו זירה פורה לשיח בין המגזר העסקי ,הכלכלי ,התעשייתי ,הרגולטורים
ונציגי הארגונים הירוקים.
הוסף ליומן:

חדשות מהעולם

לפרטים נוספים

הוסף ליומן:

לפרטים נוספים

חדשות מהעולם
היכל הכדורסל של סקרמנטו קינגס מהנ.ב.א .זכה בפרס הקיימות היוקרתי של
ארגון  Green Project Managementכאשר נבחר כאצטדיון הספורט הירוק
והטכנולוגי המתקדם ביותר בעולם לשנת 2017
קרא/י עוד

קצת השראה לסיום
"...ללא ספק ,שני הכוחות המניעים העיקריים אשר הביאו לחריגתנו המסוכנת מעבר לכושר הנשיאה
הביולוגי ,הפיזי והחברתיכלכלי של כדור הארץ ,הם הגידול המואץ של האוכלוסייה ושל
צריכתה .כיון שכוחות אלה הם בעלי שורשים תרבותיים עמוקים ,המשבר הסביבתי הנוכחי לא
יוכל להיפתר בעזרת אמצעים טכנולוגיים ,פוליטיים וכלכלים גרידא ,וכדי להתמודד
בהצלחה עם האתגרים העצומים דרושה מהפכה סביבתית ותרבותית מרחיקת לכת".
 פרופ' זאב נאוה 

הרשמה לקבלת ניוזלטר "חיים וסביבה"

רוצים/ות להיות מעורבים/ות בתכנים ובעיצוב של הניוזלטר?
מוזמנים/ות לשלוח לנו מידע על אירועים ,פעילויות ,יוזמות מעניינות ,ציטוטים מעוררי השראה וכל מה שראה לכם
לנכון...
מוזמנים/ות להצטרף לצוות המדיה שלנו 
לחצו כאן להצטרפות
להתראות בחודש הבא...

