רשימה ירוקה מאוד
ניוזלטר  אוקטובר 2019

"העולם הנוכחי ...הוא אך ורק רגע יחיד בהתפתחות ההיסטורית הארוכה .התקווה היתה מאז ומתמיד
אחד הכוחות המובילים של המהפכנים".
ז'אן פול סארטר
נחשול השינוי מגיע!
השבוע התחיל עם גל נוסף של מחאה עולמי  יציאה של  4מליון איש לרחובות ברחבי העולם כפתיחה מרשימה
לשבוע המחאה הבינלאומי שקיבל רוח גבית עם הנאום המרגש של גרטה טונברג בועידת האו"ם שהתקיימה
השבוע.
מחר ,נחשול מחאה נוסף של תנועת האקלים העולמית מגיע עם הפגנות נוספות ברחבי העולם.
בארץ ,בני נוער ,ארגוני הסביבה והחברה מצטרפים מחר לאירוע מחאה משותף ומזמינים אתכם לקחת חלק
מהקריאה עולמית הדורשת לשינוי מדיניות בכל הנוגע למשבר האקלים )פרטים בהמשך(.
חג שמח ושנה טובה מצוות חיים וסביבה
ערן ,מורן ,ניר ,יותם ,ורד ,אהרן וחן

חומר למחשבה

מערכת התכנון והבנייה בישראל – נחשפת
מערכת התכנון והבנייה היא אחת המשפיעות ביותר על החיים שלנו,
אך באופן פרדוקסלי ,אנחנו ,הציבור ,יודעים עליה הכי פחות • בחדרי
חדרים מתכנסות ועדות התכנון ומחליטות עבורנו איפה נגור ,כמה זה
יעלה לנו ,באילו בית ספר ילמדו ילדינו ,כמה רחוק ניסע לעבודה,
כמה זמן נעמוד בפקק .תהליכים מורכבים מתגבשים לכדי תכניות
בהן נקבע בהוראות מסובכות ומסמכי סתרים כיצד תיראה הסביבה
הפיזית בה אנו חיים • מה אנחנו באמת יודעים על מערכת התכנון
והבנייה בישראל? תחקיר "שקוף"  גוף התקשורת של הציבור

לקריאה

בולסונארו אמנם חשוך ,אבל תעשיית הבשר
היא האשמה
מאמר דעה של אביב לביא  האיומים באירופה על נשיא ברזיל מוצדקים,
אבל גם צבועים ● ההכחדה המהירה של יערות האמזונס היא תוצאה

היא האשמה
מאמר דעה של אביב לביא  האיומים באירופה על נשיא ברזיל מוצדקים,
אבל גם צבועים ● ההכחדה המהירה של יערות האמזונס היא תוצאה
ישירה של הרגלי האכילה של רוב האנושות ,שממשיכה לזלול בשר 
למרות האזהרות ההשלכות ● גם רבים מהתאגידים שבוזזים את הטבע
בגלל בצע כסף נמצאים במערב

לקריאה

What If We Stopped Pretending The climate
?apocalypse Can Be Stopped
The climate apocalypse is coming. To prepare for it, we need to admit that we
can’t prevent it. Artical By Jonathan Franzen  The NewYorker

לקריאה

עושים מעשה!

הרס יערות הגשם חייב להיפסק עכשיו
השבוע ,פעילי גרינפיס האמיצים טיפסו ופתחו באנר ענק מול המטה המרכזי של שופרסל,
כאות מחאה על המעורבות של שופרסל בהרס יערות הגשם ועידוד צריכת הבשר שגדל על
חשבון יערות האמזונס .מוזמנים לצפות בפעולה ולהצטרף לגרינפיס להפעלת הלחץ על רשתות
השיווק הישראליות.

לצפייה בפעולה

ארגז כלים קהילתי  ככה משנים מציאות
פורטל ארגז כלים אזרחי של הפורום לחברה אזרחית מנגיש ידע וכלים בתחומי
ההשפעה האזרחית ומסקר את כל תחומי העשייה האפשריים שבאמצעותם ניתן
להשפיע על המרחב הדמוקרטי בו אנו חיים.

קראו עוד

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

המאבק להבראת מפרץ חיפה
'מגמה ירוקה'' ,הקואליציה לבריאות הציבור' וארגוני סביבה נוספים
השותפים במאבק להבראת מפרץ חיפה ,דורשים מממשלת ישראל לקבל
החלטה לאמץ את תכנית מפרץ החדשנות ולפעול ליישמה .תכנית
הפורשת חזון עתידי חדש למפרץ חיפה .פינוי התעשייה הפטרוכימית
המזהמת והמסוכנת במפרץ ,ניקוי הקרקעות וקידום פיתוח אורבני מוטה
מים ,חיבור חדש לים כולל מעגנות ,תיירות ,מסחר ,תעסוקה ומגורים.
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
קולות קוראים מעניינים

קול קורא למינוי נציגי ארגוני הסביבה בוועדה
מחוזית לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים
ארגון חיים וסביבה מבקש למנות חבר/ה וממלאי מקום בוועדה
מחוזית לתכנון ולבנייה  מחוז ירושלים .
יש לשלוח קו"ח  +מכתב קצר המציין את הסיבה להגשת
מועמדותו/ה

מחוזית לתכנון ולבנייה  מחוז ירושלים .
יש לשלוח קו"ח  +מכתב קצר המציין את הסיבה להגשת
מועמדותו/ה
הגשת מועמדות עד ה  24באוקטובר

לפרטים נוספים

קול קורא להגשת מועמדות  פרס נחמה ריבלין לקיימות
כחלק מוועידת האקלים הישראלית שתתקיים ב ,24/11יוענק לראשונה ע"י התנועה הסביבתית ,פרס נחמה
ריבלין לקיימות לקמפיינים ויוזמות מקומיות וארציות שנחלו הצלחה יוצאת דופן ואשר מובלים על ידי ארגונים
סביבתיים והתארגנויות מקומיות.
ניתן להגיש מועמדות עד ה20/10/19

למידע נוסף

קול קורא להצבת דוכנים וביתנים בוועידת האקלים הישראלית
ועידת האקלים הישראלית היא הזדמנות להשפיע על תודעה ציבורית בעניין משבר האקלים ולתבוע שממשלת
ישראל תאמץ יעדים שאפתניים לקראת הוועידה העולמית ב . 2020אנו מזמינים ארגונים ,עסקים ויזמים
העוסקים בתחומים הנוגעים במשבר האקלים להציב דוכנים וביתנים במתחם הוועידה.

לפרטים נוספים

קולות קוראים נוספים

הרשמה למחנה האקלים
אירועים קרובים  טעימה קטנה
The 2019 Interfaith Seminary Symposium
on Ecological Behavior in Jerusalem
מיקוםUniversity of Notre Dame, Jerusalem :
התחלה  09:00 28/10/2019 :סיום18:00 28/10/2019 :
The oneday Symposium will engage seminary deans, faculty,
and students in how to integrate environmental sustainability
into seminary education.
הוסף ליומן:

ערים בריאות ושמחות  עירוניות ,בריאות ,חדשנות

לפרטים נוספים

לפרטים נוספים

ערים בריאות ושמחות  עירוניות ,בריאות ,חדשנות
מיקום :אקספו תל אביב ,ביתן 10
התחלה  08:30 29/10/2019 :סיום15:00 29/10/2019 :
הכנס השנתי ה 26של רשת ערים בריאות בישראל בשיתוף משרד
הבריאות ועיריית תל אביביפו
הוסף ליומן:

לפרטים נוספים

כנס הפרמקלצ'ר השנתי 2019
מיקום :חווה ואדם ,מודיעין
התחלה  10:00 01/11/2019 :סיום16:00 01/11/2019 :
כנס הפרמקלצ'ר השנתי – יוצרים תרבות בתקיימא בישראל.
מצפון ועד דרום כולם מוזמנים למפגש השנתי של קהילת הפרמקלצ'ר
בישראל!
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
או באתר האינטרנט.

הרשמה לקבלת ניוזלטר "חיים וסביבה"

להתראות בחודש הבא...



