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היי! איזה כיף לראות אותך איתנו. הניוזלטר הזה כולל מבוא קצר עלינו וקצת חדשות ועדכונים
מהעשייה שלנו בחודשים האחרונים.

למה צריך גרין ניו דיל?

הגיע הזמן לקחת בחזרה את השליטה על העתיד שלנו. משבר האקלים הוא לא רק משבר סביבתי,
אלא גם משבר כלכלי-חברתי. אל מול המשבר חסר התקדים הזה, קמפיין גרין ניו דיל לישראל מציע

עתיד של תקווה באמצעות פעולה משותפת לשינוי מדיניות. לא מדובר על שינוי חקיקה, ולא על
החלטת ממשלה: אנחנו פועלים כדי לשנות את סדרי העדיפויות במדינה. לפי התפיסה שלנו, משבר

האקלים הוא הזדמנות לשינוי כדי להבטיח לכולנו עתיד טוב יותר. אנחנו דורשות מדיניות מהותית
ששמה בראש את טובת החברה, העובדים והסביבה. 

ארגונים סביבתיים רבים כבר פועלים בתגובה למשבר האקלים. אז למה צריך גם גרין ניו דיל?
משבר האקלים משכפל וישכפל את קווי השבר של האי שוויון בחברה. כפי שהקורונה פוגעת קשות

בפריפריה ובעניים, כך גם משבר האקלים פוגע בעוצמה בקשישים שידם אינה משגת את חימום
בתיהם או בעובדי ניקיון או בנייה שאינם נהנים ממשרד ממוזג. הבדל הטמפרטורות בין דרום תל
אביב לצפון תל אביב בקיץ יכול להגיע לשבע (!) מעלות - תוצר של כמות הריאות הירוקות ואיכות

התשתיות.

אז מה עושים? זה לא מספיק לשנות הרגלי צריכה. משבר האקלים הוא אחת התוצאות של השיטה
הכלכלית שמוטטה גם את מדינת הרווחה, לכן התמודדות איתו היא הזדמנות לקדם מדיניות מקיפה

שמיטיבה עם החברה: מעבר מהיר לכלכלת אנרגיות מתחדשות עם אפס פחמן והשקעה ברשת
ביטחון ציבורית שתגן עלינו ממשברים. הרשת הזו צריכה לכלול בריאות, פנסיה, רווחה וביטחון
תעסוקתי, יצירת משרות ירוקות באמצעות השקעה בתשתיות אנרגיה מתחדשת, חיזוק ארגוני

עובדים, דיור ציבורי ירוק וחינוך. כל זאת מתוך שיח עם קהילות, עסקים ותושבים.

 

עוד לא הקשבתן לפרק המרתק על הגרין ניו דיל בפודקאסט קריאת השכמה? הנה הוא כאן!

בקרו באתר החדש שלנו 
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https://greennewdeal.org.il/


מה קורה בשטח?

לאחר שנים של דיונים בעתיד התעשייה הפטרוכימית במפרץ חיפה, הוקמה בסוף אוקטובר ועדת
מנכ"לים בין-משרדית שתפקידה לבחון את הסוגיה. לועדה ניתנו 90 ימים להגיע להחלטה לגבי

סגירת המפעלים. זהו זמן קריטי לפעילות, וגם אנחנו הצטרפנו להפגנות מול מתחם בז"ן וחסמנו את
כביש הגישה בדרישה לסגור את התעשייה הפטרוכימית לאלתר.

הדרישה הזו עלולה לפגוע באלפי האנשים המועסקים כרגע על ידי החברות בז"ן ותש"ן. האם אנחנו
עושים נכון בקריאה לסגירת המפעלים? מצד אחד המפעלים פוגעים בסביבה ובבריאות תושבי האזור
באופן בלתי הפיך. מצד שני, סגירת המפעלים תפגע באנשים שהקיום שלהם ושל משפחותיהם תלוי

בכך. זה לב ליבו של הגרין ניו דיל התובע צדק סביבתי-חברתי: סגירת המפעלים תוך דאגה וביטחון
למועסקים - מעבר צודק מתעשייה מזהמת לתעשייה נקייה. הסבה מקצועית, קורסים והכשרה,

תנאים סוציאליים טובים ופנסיה, הזכות להתאגד וסביבה בריאה לעבוד בה - כל אלה הם חלק בלתי
נפרד מהקריאה לסגור חברות מזהמות. הדאגה לבריאות, לסביבה ולתעסוקה טובה באות ביחד וזו

הדרישה המרכזית שלנו.



מתוך גלובס, 25.10.20

המאבק במפרץ חיפה הוא דוגמה לטבעם של מאבקי גרין ניו דיל. מאבקים שתומכים בסביבה מחד
ובחברה מאידך. אם אתן נאבקות למען צדק סביבתי וחברתי באזור שלכן, אנחנו רוצים לשמוע! אנחנו

פועלים לשיתוף פעולה עם מאבקים מקומיים ברחבי הארץ למען חברה וסביבה בריאות יותר.

לשיתוף פעולה כתבו לנו מייל

למידע נוסף על פעילות הגרין ניו דיל במפרץ חיפה בחודש הקרוב הצטרפו לטלגרם

עקבו אחרינו בטוויטר כדי להתעדכן בחדשות האחרונות מבז"ן

דרושים מתנדבים ומתנדבות לגרין ניו דיל לישראל - הצטרפו אלינו למהפכה!

1. אנשי ונשות תוכן - עבור כתיבת פוסטים לרשתות החברתיות וטורי דעה לעיתונות 

2. עורכי וידאו להכנת סרטונים קצרים

3. אנשי דיגיטל לניהול התוכן שלנו ברשתות החברתיות

4. אנשי שטח בנשמה! הצטרפו אלינו בקריאה לגרין ניו דיל לישראל עכשיו!

הצטרפו לפעילות השוטפת באחד הצוותים

למה הלוגו שלנו לא ירוק? 

כחלק מתהליך בניית המותג "גרין ניו דיל לישראל", עלה צורך ביצירת סמליל (לוגו) שייצג את הארגון
ויהיה מזוהה עמו בתודעה הציבורית. הבעת שלל ערכים ועקרונות בסימן דו ממדי בגודל 2 סמ"ר היא
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לא דבר פשוט. אומרים שתמונה שווה אלף מילים אך כאשר צריך ליצור את התמונה מאפס, צריך
לדעת לצמצם את המסרים לערכי צבע וצורה, כתם וקו. לב ליבו של הגרין ניו דיל הוא השילוב בין

מאבק סביבתי וחברתי-כלכלי. הצבעים בלוגו מבטאים את הדחיפות במאבק ומבדלים אותו. והירוק?
הוא כבר נמצא בשם גרין.האסוציאציות שהעלו חברי התנועה לצורה שנבחרה הן של שמש עולה,

גלגל הצלה, אור בקצה המנהרה. אנחנו שואפות להיות כל הדברים האלה. 

נשמח לשמוע פרגונים ללוגו החדש בדף הפייסבוק שלנו!

אירועים קרובים

במהלך חודש דצמבר ניקח חלק באירועים שונים ברחבי הארץ והזום:

20.12 (יום א' - מחר! ת"א) - החל מ-15:00, מיצג של Strike for future Israel והפגנה
משותפת בהבימה. אנחנו נקיים מעגל שיח ב- 18:30 

22.12 (יום ג', זום) - הפגנה וירטואלית: קוראים לעמיר פרץ לתמוך בתוכנית מפרץ החדשנות

27.12 - (יום א', ירושלים) ב-15:00. ניקח חלק באירועי המרד למען החיים (המרד בהכחדה)
ירושלים 

28.12 (יום ב', ירושלים) - נצטרף לארגוני סביבה בהפגנה נגד שברון (פרטים בטלגרם)

במהלך חודש ינואר - אירוע ההשקה של הגרין ניו דיל לישראל! פרטים בקרוב :)

http://www.facebook.com/groups/gndisrael/
https://fb.me/e/1IZSkJWoX
https://fb.me/e/FsmJlc9g
https://www.facebook.com/events/2494509274183133
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הצטרפו אלינו! 

בערוץ הטלגרם שלנו אפשר להתעדכן באופן שוטף על אירועים

Students for אם פספסתם, תוכלו לצפות באורי מציגה את החזון לקמפיין במסגרת אירוע של
Climate TAU
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