רשימה ירוקה מאוד
ניוזלטר  ספטמבר 2019

"אם העולם יינצל ,יצילו אותו אנשים שתודעתם השתנתה ,אנשים בעלי חזון חדש ,לא אנשים בעלי
תודעה ישנה ותוכניות חדשות ולא אנשים בעלי חזון ישן ותוכנית חדשה".
סיפורו של  / Bדניאל קווין

חומר למחשבה

דו"ח הלחץ   2019אתגרים לממשלה הבאה
הבחירות החוזרות בפתח ואדם טבע ודין מזכירים לנו את הדו"ח שכתבו לקראת
הבחירות האחרונות .מטרת הדו"ח לספק את הנתונים ,לעמוד על הכשלים של
משרדי הממשלה ,להציג את ה עבודה לטובת שינוי המגמה ההרסנית ולבסוף 
להציב דרישות ברורות לשינוי בפני מקבלי ההחלטות אשר ירכיבו את הממשלה
הבאה.

לקריאה

דרוש סיפור חדש
לימור אלוף במדור העוסק במשבר האקלים באתר העין השביעית קוראת לנו
להתחיל לספר סיפור חדש .כי כדי להתמודד עם האתגר הגדול ביותר שעומד
בפני המין האנושי ,נצטרך להחליך את סיפור העל שלנו.

לקריאה

עושים מעשה!

הרס יערות הגשם חייב להיפסק עכשיו
דו״ח חדש וחשוב של הפאנל הביןממשלתי לשינוי אקלים )(IPCC
המתמקד בהרס יערות ושינוי ייעוד קרקע קובע שעלינו לצמצם את צריכת
הבשר שלנו בשביל להשאיר לנו סיכוי לעצור את משבר האקלים .הצטרפו
לגרינפיס ישראל בהפעלת לחץ על רשותת השיווק הישראליות שיש בידיהן
להשפיע על המצב.

למידע נוסף וחתימה

להשפיע על המצב.

למידע נוסף וחתימה

עץסטארט :תיבת הלאנוח של עץבעיר  קמפיין
מימון קהילתי
קמפיין מימון המונים של הקהילה עבור עץבעיר עץסטארט! הקמפיין קורא לגיוס
המונים מקהילת העץ ולהציל אותו מסכנת הכחדה.

קראו עוד

עצירת מהלך פריסת טכנולוגיה  G5עד שיוכח שלא
נשקפת סכנה בריאותית מהקרינה
חברי וועד הפעולה לקידום סלולאריות שפויה ,אזרחים שהחליטו לעשות מעשה
מנסים ביחד למנוע את האסון הקרב ובא במהירות .הם מתכוונים לפעול בעזרת
הציבור במישור הציבורי והמשפטי .לשם כך הם מבקשים את תמיכתכם ולעזרתכם
הדחופה.

קראו עוד

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

עמותת סינדיאנת הגליל
הכירו את אחת מהחברות החדשות בחיים וסביבה  עמותת סינדיאנת
הגליל אשר הוקמה ב   1996במטרה לקדם הזדמנויות כלכליות
ומקומות תעסוקה לנשים ערביות ,והיא מחויבת לערכים של שלום ,שוויון
ורווחה לכל.
סינדיאנת הגליל משלבת פעילות מסחרית עם שימור המסורת הייחודית
לאזורנו ועבודה בקרב הקהילה .מדי שנה יוצאים משערי המפעל בכפר
כנא שבגליל ,עשרות אלפי ליטרים של שמן זית ,הנמכרים בהצלחה
ברחבי העולם .הרווחים מפעילות מסחרית זו מושקעים במיזמים
חברתיים התואמים את מטרות העמותה.
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
אירועים קרובים  טעימה קטנה

כנס העוני  אתגרים אתיים ,סביבתיים
וסוציואקונומיים
מיקום :האוניברסיטה העברית ,קמפוס עין כרם ,ירושלים

וסוציואקונומיים
מיקום :האוניברסיטה העברית ,קמפוס עין כרם ,ירושלים
התחלה  09:00 12/09/2019 :סיום14:00 13/09/2019 :
The New Poverties refer to injustices that provide major societal
challenges. They can result from genocide, war, terror, climate
change, massive environmental pollution, mass migrations,
economic inequalities, water and food insecurity and social
disruption.
הוסף ליומן:

לפרטים נוספים

כנס יום התחבורה ציבורית
מיקום :סינמטק תל אביב
התחלה  09:00 19/09/2019 :סיום14:00 19/09/2019 :
רוצים לפגוש את בעלי העניין המשמעותיים בתחום התחבורה בישראל? אל
תחמיצו את כנס יום תחבורה ציבורית
כמדי שנה ,יערוך ארגון תחבורה היום ומחר את הכנס המרכזי ,בשיתוף
פעולה עם חברות התחבורה הציבורית ,ארגוני תחבורה ופעילים חברתיים.
הוסף ליומן:

לפרטים נוספים

ללוח האירועים הסביבתי המלא
קורס משבר האקלים – למה זה כלכך בוער?
קורס מבית מרכז השל לקיימות המיועד לכל מי שמבקש לעכל בכנות וביושר את
משמעות הקונסנזוס המדעי סביב מצב החירום האקלימי והשינוי המתבקש על מנת
להתמודד בצורה סבירה עם האתגר הגדול ביותר של המאה ה  .21הקורס ייפתח
ב 6/11

קראו עוד

ללוח האירועים הסביבתי המלא

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...



