רשימה ירוקה מאוד  מחר זה קורה!
ניוזלטר  אפריל 2019

"דון חואן הסביר לי בסבלנות שלוחם אינו יכול לשאת בדידות .הוא אמר שלוחמיםנודדים יכולים לסמוך
על ישות אחת ,שבה הם ממקדים את כל אהבתם ודאגתם :הארץ הנפלאה הזאת ,האם ,אמת המידה,
מוקד ההתרחשות של כל מה שאנחנו ושל כל מה שאנו עושים"...
מתוך" :צדו הפעיל של האינסוף"  /קרלוס קסטנדה
מחר זה קורה! מצעד האקלים !2019
מתרגשים ,מצפים ,מתכוננים ...ביחד ,נראה את כוחה הגדל של תנועת האקלים הישראלית!
ויש עוד...
קריאה מהנה
צוות חיים וסביבה

הזמנה  מצעד האקלים 2019
בשישי הקרוב ,ה ,29.3החל מהשעה  9:30יתקיים מצעד האקלים הגדול
ביותר שהיה בישראל עד כה .במצעד יקחו חלק תושבים מאזורים מוכי
זיהום בישראל; ארגוני סביבה ,חברה וזכויות בעלי חיים; לצד תלמידים
ומורים מבתי ספר .לא בכדי מדברים על מאבק האקלים בתור המאבק
החברתי הגורלי ביותר של דורנו ,זו הדקה התשעים ,ונצא לרחובות כדי
להשמיע קול אזרחי נחוש למען העתיד.
בואו לצעוד איתנו !
נקודת יציאה :גן מאיר | נקודת סיום :קרית הממשלה
צפו עכשיו

למידע נוסף
עושים מעשה

קוראים לתאגידים להרוג את מפלצת הפלסטיק
המזהמת!

קוראים לתאגידים להרוג את מפלצת הפלסטיק
המזהמת!
העולם התחיל להתעורר לאחרונה למימדיו של משבר הפלסטיק ,אבל זה מעט
מדי ומאוחר מדי.
ארגון גרינפיס דורש מהתאגידים המזהמים להתעורר ולקחת אחריות על הנזק
העצום שהם עשו ועדיין עושים!
מוזמנים ומוזמנות להצטרף לקריאה.

לעצומה

שומרים על חוף פולג
בימים אלו מקדמת עיריית נתניה את אישורה של תכנית בינוי לחוף פולג לפיה
יבנו במרחק של  100מהחוף שישה בתי מלון עם כ 2,200חדרים ואולמות
אירועים ,בנוסף לכ 13,500מ"ר של עסקים )יותר ממאה בתי עסק!(.
מוזמנים להכיר את המאבק ולתמוך בו באתר החדש של Beactive

לפרטים נוספים

בחירות בפתח...

הסביבה חשובה לך? בוא/י להשפיע על בחירות 2019
נציגי המפלגות השונות פוגשות את הבוחרים בימים אלו ומציגות התחייבויות בפניהם לקדנציה הבאה .אך עד כמה
הם מתחייבים לסביבה?
חוגי בית מתקיימים בכל יום וכמעט בכל מקום ,וכל אחד ואחת מאיתנו יכול להגיע ולשים את הסביבה על סדר היום
שלהם .זה הזמן להגביר את הנוכחות שם!  אנו מעודדים אתכם אוהבי הסביבה להגיע לכמה שיותר חוגי בית
של כל המפלגות ,ולשאול שאלות על כל נושא סביבתי שהוא.
 למידע על מיקום ומועדי חוגי הבית ולהכוונה לשאילת שאלות  היכנסו לקישור.
 לעדכונים שוטפים על הזדמנויות להשמיע את הקול הסביבתי בשטח וברשת ,ועל מנת לשתף בתוצאות
שלכם  הצטרפו לקבוצת הוואטסאפ או  הצטרפו לרשימת תפוצה שקטה
לפרטים נוספים ,התייעצות ,והעברת חומרים מצולמים/מוקלטים ניתן ליצור קשר עם אודי חן 
udihen@gmail.com, 0586690166

לחצו כאן

קולות קוראים

קול קורא למינוי נציג/ת ארגוני הסביבה
במליאת רשות הטבע והגנים
בהתאם לחוק גנים לאומיים שמורות טבע ,ולאור סיום תפקידו הצפוי של
נציג ארגוני הסביבה במליאת רשות הטבע והגנים )רט"ג( ,ארגון חיים
וסביבה קורא למועמדים ומועמדות מתאימים להגיש את מועמדותם לייצג
את ארגוני הסביבה במליאה.
יש לשלוח  .1קורות חיים  .2מכתב נלווה אישי  .3מכתב מטעם הארגון
השולח )במידה ויש(
לדואר האלקטרוני  planning@sviva.net
ניתן להגיש מועמדות עד ה25/4/19

לפרטים נוספים

לקולות קוראים נוספים
פנים רבות לתנועה הסביבתית...

המרכז הבין דתי לפיתוח בר קיימא
המרכז הבין דתי לפיתוח בר קיימא פועל ליצירת שיתופי פעולה בין

המרכז הבין דתי לפיתוח בר קיימא
המרכז הבין דתי לפיתוח בר קיימא פועל ליצירת שיתופי פעולה בין
מורים ,מנהיגים וקהילות שונות ובכדי לקדם שלום ,דו קיום וחיים
משותפים ומקיימים .כך מאז הקמתו ,המרכז התמקד בחינוך ,הסברה
ושיח משותף ויזם קבוצות פעולה משותפות למען מטרה זו .מטרות
העמותה הינן:
)א( לקדם ולטפח מעבר לחברה אנושית בתקיימא ,משגשגת ,ומודעת
רוח נית ְבֶּאמָצעוּת מ נהיגות פעילה של קהילות דתיות .
)ב( ליצור שינוי בקהילות הדתיות לרבות סמינרים ובתי תפילה ולדרבן
מנהיגות דתית בהקשר של קיימות.
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
שותפות קהילה בתכנון )שק"ת(

להצטרפות לקבוצת הפייסבוק  שותפות קהילה בתכנון
אירועים קרובים  טעימה קטנה
סובב אקלים 2019
מיקום :כיכר פריז ,ירושלים
התחלה  09:00 01/04/2019 :סיום17:00 04/04/2019 :

מיקום :כיכר פריז ,ירושלים
התחלה  09:00 01/04/2019 :סיום17:00 04/04/2019 :
"סובב אקלים" הוא הפנינג נודד במעגל ,ארבעה ימים של הקפות סביב
מתחם בית ראש הממשלה ,בדרישה מהממשלה להכיר במשבר האקלים
כסוגיית חירום לבטחון הלאומי .צועדים כל יום מבוקר עד ערב ,בהליכה
בשקטה.
כולם מוזמנים להצטרף! אפשר להגיע גם לחלק מהזמן או להישאר יותר.
הוסף ליומן:

לפרטים נוספים

תל אביב רולרס בחירות
מיקום :רחבת הבימה ,תל אביב
התחלה  21:30 02/04/2019 :סיום23:30 02/04/2019 :
"ישראל בשביל אופניים" מזמינים אתכם להצטרף למפגש של מאות מחליקי
רולר ורוכבי האופניים עם מועמדים לכנסת ממפלגות שונות שיש להן סדר
יום תחבורתי ופתרונות לכאוס הקיים.
הוסף ליומן:

פרטים נוספים

השקה חגיגית והקרנת סרט :נציגות תל אביב של
הארגון העולמי לכלכלה מעגלית
מיקום :הסדנה ,משה מאור  ,2תל אביב
התחלה  19:00 11/04/2019 :סיום22:00 11/04/2019 :
ארוע השקה והקרנה של הסרט – ,closing the loopסרט דוקומנטרי
עטור פרסים ,על מספר מקרי בוחן של "כלכלה מעגלית"
בעולםלמשל,מפעל באנגליה לאנרגיה מתחדשת משאריות מזון,מפעל
איטלקי לביופלסטיק שמייצר עבור לאווצה ,קפסולות קפה שהופכות
לקומפוסט .ועוד.
הוסף ליומן:

פרטים נוספים

הכנס ה 18לחינוך סביבתי
מיקום :המכללה האקדמית בית ברל
התחלה  09:00 16/04/2019 :סיום15:00 16/04/2019 :
הכנס לחינוך סביבתי עוסק בנושאים הניצבים במרכז סדר היום
הסביבתיחינוכי בישראל .הכנס דן באופן ביקורתי בהיבטים מדעיים,
ערכיים ,תאורטיים ,מחקריים ומעשיים הכרוכים בנושאים אלה  ידע מדעי
בתחומי המדעים והטכנולוגיה; היבט ערכי באתגרים סביבתיים ובדילמות
הקשורות להתמודדות עמם; והיבט חינוכיפדגוגי הכולל התייחסות לאתגרים
חינוכיים וביטוי לעיסוק בהם במערכת החינוך.
הוסף ליומן:

לפרטים נוספים

קורס דמוקרטיה עירונית  שיתוף ,השתתפות
ומעורבות קהילתית
קורס של  4מפגשים המתקיים בימי ג' בין  9:0015:15החל מה30/4
הקורס מרוכז ע"י מרכז השל ומיועד לבעלי תפקידי תכנון וקהילה ברשויות מקומיות,
במשרדי ממשלה ובחברה אזרחית ,ולכל מי שמעוניין לרכוש כלים פרקטיים
להרחבת המנעד הדמוקרטי ברמה המקומית.

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(.

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...

