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גם החודש אנחנו גאים וגאות לשתף אתכם בעשייה שלנו, לעדכן על כמה אירועי שיא ולהזמין
אתכם לקחת חלק בפעילות הגרין ניו דיל המתרחבת!

מה היה?

השתתפנו במחאת נוער למען האקלים

כבר הרבה זמן שלא השתתפנו באירוע סביבתי כל כך אופטימי. הצטרפנו לקריאת הנוער
למקבלי ההחלטות ליצור עכשיו תוכנית מקיפה להתמודדות עם משבר האקלים. 

 פותחים קבוצות קהילתיות

בחודש שעבר נפגשנו עם פעילות ומובילות בקבוצות מקומיות מתהוות או מתפתחות
בירושלים, בבאר שבע, בחיפה ובתל אביב, והקמנו יחד את צוות הקבוצות המקומיות - קבוצות

https://mailchi.mp/7d1d3843ec55/52keyppq39?e=5c7170a546


בעלות חשיבות עצומה לפיתוח מענה גרין ניו דילי רלוונטי ומלא תקווה ברחבי הארץ, כדי
שכולנו יחד נחזיר לעצמנו את השליטה על העתיד שלנו. 

השקנו גם את הגרין ניו דיל בגליל בחוג בית שהיו בו מעל 60 (!) משתתפים.

נשמע טוב? רוצה להצטרף לקבוצה מקומית או להקים אחת באזורך? הצטרפו אלינו! 

מה יהיה?

בשישי הקרוב נשתתף בהליכת ג'יין בדרום תל אביב!

משבר האקלים כבר כאן ובדרום ת"א השפעותיו דרמטיות - דרום העיר חם יותר מצפון העיר,
וסובל מזיהום, הזנחה ותשתיות כושלות. אבל האזור יכול גם להיות סמל לתקווה – מקום בו

קהילות שונות נאבקות ביחד למען אינטרסים משותפים. זה בדיוק מה שאנחנו צריכות כדי
להיאבק במשברים פוליטיים, כמו משבר האקלים. לכן חזון גרין ניו-דיל לישראל רואה במשבר
האקלים הזדמנות לשינוי. בסיור בדרום ת"א נעבור בין נקודות שמסמלות בדיוק את זה ונדבר

האפשרות לבנות כאן מקום טוב יותר לכולנו – בכל הארץ. את ההליכה יובילו פעילי ופעילות
קמפיין גרין ניו דיל לישראל. 

7.5.21 | 10:30 | פרטים נוספים בהרשמה להליכה. 

https://www.facebook.com/events/282652966828281 :לעמוד האירוע

הרשמה מראש בטופס

 events@greennewdeal.org.il לשאלות ופרטים
 

קולטים חברים חדשים לצוותים השונים

לאחרונה קלטנו חברים חדשים לצוות מדיה (האחראי על הפעילות שלנו במרחב הוירטואלי),
לצוות שטח (שמתכנן ומארגן אירועי שיא) ולצוות גיוס וקליטה.

הפעילות בצוותים מאפשרת לכל אחד ואחת לתרום מיכולותיהם לקידום גרין ניו דיל לישראל,
להכיר אנשים חדשים ולהיות חלק ממשהו גדול שממשיך להתפתח.

נשמע טוב? מפגש לפעילים חדשים יערך בזום בשני מועדים החודש (רביעי 12.5.21 בשעה
20:00, חמישי 13.5.21 בשעה 19:30). להרשמה

נפגשות בעולם האמיתי 
ב-21.5.21 נערוך מפגש בעולם האמיתי (!) לכל הפעילים והפעילות שלנו. שמרו את התאריך

- המפגש יערך בתל אביב, פרטים נוספים בהמשך.  

תא באר שבע יערוך שיחת זום עם דב חנין על הנגב 
ב- 6.5.21 (יום חמישי) יתקיים מפגש זום בין השעות 20:30 - 22:00 עם חבר הכנסת לשעבר

דב חנין בו הוא יספר על הגרין ניו דיל.
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https://www.facebook.com/events/283111646820556

לוח דרושים

צוות מדיה מחפש כותבי תוכן לכתיבת מאמרי דעה ותכנים לרשתות החברתיות. 
 

יש לנו פעילות/פעילים עם ניסיון בבימוי כתבות? נשמח להיענות לקול הקורא של
הטלוויזיה החברתית!

תכנים שפורסמו החודש ויכולים לעניין אותך

כמה מחברי הגרין ניו דיל יעבירו קורס במרכז השל

 /https://heschel.org.il/course-page/from-climate-to-social
 

Just Recovery Gathering

ה-Global Just Recovery Gathering התקיים ב-9-11 באפריל 2021 והשתתפו בו
כ-10,000 אנשים מכל העולם (דרך האתר, פייסבוק, יוטיוב). היה מדהים לראות את המקום

שנתנו לדרום הגלובלי בכנס, והדגש על מעבר צודק. דיברו הרבה על המורכבות/הצטלבות
(intersectionality) של המשבר. היו הרבה סשנים על המקום של אוכלוסיות ילידים, נשים

ועובדים במאבק, וגם סשנים בהם הפן הפסיכולוגי, הסוציולוגי והתקשורתי היה חזק. לצפייה
בהקלטות הכנס

מודל ירוק ועירוני - האם אפשרית צמיחה ירוקה?

אמסטרדם הימרה על כלכלת הסופגנייה בקורונה - כעת ערים נוספות מצטרפות - בעולם

https://www.themarker.com/wallstreet/.premium-1.9657879

המלצת קריאה - הפוסט של אורי ולטמן ביום כדור הארץ
https://www.facebook.com/story.php?

story_fbid=10157714790396510&id=639256509

קרני קיגל כותבת על אי צדק אקלימי

https://www.magazine.isees.org.il/?p=22432
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מקווים לראותכם ולראותכן באחד האירועים החודש! עד הפעם הבאה אפשר כרגיל ליצור
איתנו קשר בכל המדיות:
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