רשימה ירוקה מאוד  בסימון יום ללא קניות
ניוזלטר  דצמבר 2019

" ...ברור שחייבים לחסל את אימא תרבות אם אתם רוצים לשרוד ,וזה משהו שבני תרבותך מסוגלים
לעשות .היא אינה קיימת מחוץ למחשבתכם .אחרי שתפסיקו להקשיב לה ,היא תפסיק להתקיים".
"ישמעאל"  /דניאל קווין
ביום ראשון האחרון קיימנו בשיתוף של למעלה מ 30ארגוני סביבה וחברה ,את ועידת האקלים הישראלית ה.4
כ 1500איש מארגוני החברה האזרחית ,רשויות מקומיות ,משרדי ממשלה ועוד ,לקחו חלק )ו 3000איש צפו
בשידור( במגוון רחב של מושבים אשר נגעו בתחומים השונים בהם נוגע משבר האקלים.
כמות האנשים והסקירה התקשורתית )כמה טעימות כאן ,כאן וכאן( הביאו משב רוח גבית חזקה לעשייה הרבה
של תנועת האקלים המגוונת שיוצאת היום שוב לרחובות כחלק ממחאה עולמית וכחלק מציון יום ללא קניות
העולמי.
אז התנועה האזרחית ממשיכה להתגבש והלחץ על מקבלי ההחלטות ממשיך לעלות ועכשיו רק נותר לנו שתקום
ממשלה כדי שתוכל לקחת החלטות אמיצות בכל הנוגע לתרומתה של ישראל למאבק במשבר האקלים.
וברוח יום ללא קניות...
בברכת שמירה על האקלים של כולנו וגמילה מקניות מיותרות
צוות חיים וסביבה

חומר למחשבה

עשה זאת בעצמך :עדיין אפשר לבלום את משבר
האקלים בעצמנו
אפשר תמיד להביא את תסריטי האימה של אסונות אקולוגים ,אבל שני אשכנזי
בוחרת להציג את הפתרונות .איך אפשר לעצור את ההתחממות הגלובית?  אבל
חייבים לפעול עכשיו! לפני שיהיה מאוחר מדי...

לקריאה

הילדים הקנדים תובעים את הממשלה
ילדים תובעים את ממשלת קנדה על כך שהיא לא פועלת למנוע את התחממות כדור
הארץ וממשיכה את עידוד השימוש בדלקים ממקור פחמני .תופעה מקומית או שמא
תביעות כאלה יתחילו לצוץ בכל רחבי העולם?

לקריאה

פנים רבות לתנועה הסביבתית...
פשוט .לעשות טוב
עמותת  2B Friendlyהוקמה במטרה לקדם כלכלה מבוססת ערכים ,למען
חברה מקיימת ושוויונית יותר .העמותה מסייעת לבתי עסק מקומיים קטנים
ובינוניים להטמיע ערכים חברתיים וסביבתיים ,באמצעות מדד 2BFriendly
המתמקד בתחומים :סביבה וקיימות ,נגישות לאנשים עם מוגבלות ,העסקה
הוגנת ומגוונת ותרומה לקהילה.
 2B Friendlyמציעים לכל בית עסק ליווי ותוכנית שיפורים להתייעלות.
מדי חודש ,ניתן במה לעשייה מקומית של ארגון או התארגנות החברים

 2B Friendlyמציעים לכל בית עסק ליווי ותוכנית שיפורים להתייעלות.
מדי חודש ,ניתן במה לעשייה מקומית של ארגון או התארגנות החברים
ב"חיים וסביבה" .רוצים להופיע בידיעון הבא? מוזמנים לכתוב לנו.
לצפייה

לאינדקס הארגונים המלא
הזמנה לקבלת עדכונים מהוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה  חיפה
ארגון "חיים וסביבה"  מזמין אתכם כחלק בפרויקט שק"ת  שותפות קהילה בתכנון 
לקבל עדכונים שוטפים מהוועדה המקומית לתכנון ולבנייה  חיפה .רשימת התפוצה
תקבל מנציג ארגוני הסביבה ,המשמש כמשקיף בוועדה ,סדרי יום ,החלטות ,פרוטוקולים
ופרסומים אחרים רלוונטיים .לקבלת עדכונים מוועדה מקומית חיפה  לחצו כאן
כמו כן ,ניתן להירשם לקבלת עדכונים רלוונטים הנוגעים לתחום התכנון בהתאם למחוזות
השונים  להרשמה לחצו כאן

אירועים קרובים  טעימה קטנה
יום עיון בנושא תחבורה ציבורית חשמלית
מיקום :אולם הטכנודע ,חדרה
התחלה  08:30 03/12/2019 :סיום13:00 03/12/2019 :
תחבורה ציבורית חשמלית  "מעורבות רשויות מקומיות בקידום תשתיות
לתחבורה ציבורית"
יום עיון מרתק של תחבורה היום ומחר ואדם טבע ודין ,המתקיים בתמיכת
המשרד להגנת הסביבה ובשיתוף פעולה של עיריית חדרה

הוסף ליומן:

לפרטים נוספים

כנס אפס פסולת הראשון בישראל
מיקום :סמינר הקיבוצים  שושנה פרסיץ ,ת"א
התחלה  15:00 05/12/2019 :סיום20:00 05/12/2019 :
כנס שכולו  אפס פסולת!!! שלל הרצאות מרתקות שיעבירו מומחים ונציגי
רשויות :המיחזור בארץ ,תזונה מקיימת וחקלאות אקולוגית ,נזקי תעשיית
האופנה ואופנה בתקיימא ,זיהום חופים ,טיפים לחיים באפס פסולת ,ועוד.
הוסף ליומן:

לפרטים נוספים

שטחים פתוחים לאן?
מיקום :המוזיאון החדש לטבע ע"ש שטיינהרדט ,ת"א
התחלה  12:30 09/12/2019 :סיום17:30 09/12/2019 :
מכון דש"א יחד עם אגודת היועצים לאיכות הסביבה בישראל ,רואים
חשיבות רבה בשמירה על השטחים הפתוחים והגנה על המגוון הביולוגי.
יום העיון "שטחים פתוחים לאן" המובא במסגרת שיתוף הפעולה בין שני
הגופים ,עוסק בהנגשת הרקע והמידע האקולוגי והסביבתי ,למתכננים
ולעורכי המסמכים הסביבתיים והטמעתם בתכנון הלכה למעשה.
הוסף ליומן:

ללוח האירועים הסביבתי המלא
הזמנה מיוחדת להקרנת הסרט "לא תעצרו אותנו"

לפרטים נוספים

הזמנה מיוחדת להקרנת הסרט "לא תעצרו אותנו"
אנחנו שמחים להזמין אותכם להקרנה מיוחדת לסרט "לא תעצרו
אותנו" ולשיחה לאחר הסרט עם פעילות מ"מגמה ירוקה" ו"גרינפיס
ישראל" ,שתתקיים ביום שלישי ,ה ,10.12בשעה  ,17:00בסינמטק
תל אביב ,במסגרת סולידריות – פסטיבל תל אביב לקולנוע וזכויות אדם.
הסרט הוא יומן מסע אישי ,שמתמקד בסיפור ההתבגרות של צעירים ילידי
שנות התשעים ,שמוצאים עצמם נאבקים עם אדישותם וקוצר ידם של
פוליטיקאים בכל העולם ,הנכשלים במציאת פתרונות למשבר האקלים.
אבדן התמימות של גיבורי הסרט ,שהופכים במהלכו מבני נוער
אידיאליסטים ונאיביים בימי אובמה לצעירים מפוכחים וחדורי מטרה בימי
טראמפ ,משתלב בסיפור על עשורים אבודים ותחושה גלובלית של זמן
שהולך ואוזל.

מוזמנים להנות מהנחה בקניית כרטיסים לסרטים במהלך ימי
הפסטיבל ,בתאריכים  510.12.19עם הקוד .sol
פרטים על הקרנות של סרטים נוספים ועל הפסטיבל ניתן לראות
באתר האינטרנט של הפסטיבל ו בעמוד הפייסבוק.

לפרטים נוספים

ללוח האירועים הסביבתי המלא
קול קורא לתחרות סרטי מסעות ע"ש מוטי
קירשנבאום
פסטיבל כנרת לסרטי טבע ומסע מזמין אתכם/ן  חובבי הטיולים והמסעות
להגיש סרטי מסעות שאורכם לא יעלה על  15דקות לתחרות סרטי מסעות
ע"ש מוטי קירשנבאום .פרטים בקישור .ניתן להגיש עד ה20/1/2020

קראו עוד

הכשרות וקורסים קרובים

יום הכשרה בנושא אקטיביזם יצירתי
יום ההכשרה למציאת דרכים יצירתיות להביע את המחאה שלנו באמצעות
כלים מתחום האומנות והיצירה .איך ליצור מיצגים שאי אפשר להתעלם
מהם? איך לדאוג שהתמונה והמסר שלנו יופיע בתקשורת? התנסות
בכלים חדשים ודוגמאות לאקטיביזם יצירתי מהארץ ומהעולם.

קראו עוד

מאזנים בין פיתוח עירוני וטבע בעיר
הזמנה למפגשי עיון של עמותת מרחב בנושאי  נגר עילי ,עצים ,ואיכות חיים
בעיר מצטופפת
מפגש  :1ניהול נגר עילי – ממשבר להזדמנות 20:00  17:00 // 5.12.2019
מפגש  :2עצים בעיר 20:00  17:00 // 12.12.2019
בביה"ס ללימודי סביבה ע"ש פורטר ,אוניברסיטת ת"א

קראו עוד

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...



