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היי! איזה כיף שהצטרפת אלינו. הניוזלטר הזה כולל קצת חדשות ועדכונים מהעשייה שלנו
בחודשים האחרונים, מקורות מעניינים להעשרה והרבה אפשרויות להצטרף לפעילות שלנו.

בפברואר השקנו רשמית את קמפיין הגרין ניו דיל!

באירוע הזום הצטרפו אלינו כמעט 200 איש ועוד כמה מאות בלייב בפייסבוק. 

באירוע זכינו לשמוע את אורי נחמני שדיברה על מה זה גרין ניו דיל, סאלי עבד שהציגה למה
גרין ניו דיל חשוב לחברה הערבית בישראל, תם פרוימוביץ' שהציג את רעיונות הגרין ניו דיל

בראי מאבקי עובדים, ויונה בנשטיין שהראה מה עושים עכשיו. 

אם במקרה פספסת, אפשר לראות כאן את ההקלטה:

https://www.facebook.com/watch/live/?
v=147797240493029&ref=watch_permalink

בנוסף לאירוע הוירטואלי הקמנו 2 תחנות חיסון גדולות בירושלים ות"א והזמנו את הציבור
הרחב לבחור בחיסון חברתי-סביבתי-כלכלי:

https://mailchi.mp/f5ffcb11650d/0y9lwg6tyw?e=[UNIQID]
https://www.facebook.com/watch/live/?v=147797240493029&ref=watch_permalink


קצת על הבחירות

בתנועת גרין ניו דיל האמריקאית נשמו לרווחה עם בחירתו של ג'ו ביידן לנשיאות בינואר. אצלנו
בארץ מתכוננים לבחירות הרביעיות בשנתיים. למה גרין ניו דיל הוא נושא פוליטי? על כך

כתבנו בפוסט הבא:

"קורונה, סגר, כמעט מיליון מובטלים, עסקים נסגרים, אנשים בחוסר ודאות - וכמובן, בחירות: מה
פתאום אנחנו מדברים על נושאים "ירוקים"? אבל זו בדיוק הנקודה - ההנחה שלדבר על גרין ניו דיל

זה להתעסק בנושאים סביבתיים היא מוטעית ומטעה. לדבר על גרין ניו דיל זה לדבר על כל מה
שהפוליטיקה לא עוסקת בו עכשיו, למרות שזה דחוף ורלוונטי לחיים שלנו. זה לדבר, למשל, על איך
יוצאים מהמשבר הזה עם השקעות ציבוריות בקנה מידה חסר תקדים כדי ליצור מאות אלפי מכבדות,
מאוגדות, בשכר ותנאים טובים... זה ליצור חלופות תעסוקה אמיתיות לדור של צעירים שלא רואים
עתיד...להכיר בכך שלעסוק ב"צמיחה במשק" זה להישאר בשיטה שמשאירה מאות אלפי אנשים

מאחור: תלויים ברשת בטחון ציבורית שהולכת ומצטמקת... זה לדבר על איך לבנות את המערכות
הללו מחדש, כדי לצאת מהמשבר הנוכחי חסינים יותר למשברים הבאים שיבואו…"

לקריאת הפוסט המלא

לקריאת מסמך הכוונות שלנו

בסבב הבחירות הנוכחי נראה שסוף סוף משבר האקלים עולה לסדר היום של המפלגות. אפילו
נתניהו הצהיר בשבוע שעבר על סגירת בז"ן תוך דאגה לעובדים. אבל מילים לחוד ומעשים

לחוד: תפקידנו לדאוג שהפוליטיקאים לא רק מבטיחים הבטחות חלולות ושוב ידאגו לטייקונים
על חשבוננו. כאן אפשר להצטרף לקבוצת הטלגרם בה אנחנו מעדכנים על חוגי בית של

https://www.facebook.com/greennewdealisrael/posts/119940186712730
https://greennewdeal.org.il/%D7%94%D7%9E%D7%A1%D7%9E%D7%9A-%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%9F-%D7%A0%D7%99%D7%95-%D7%93%D7%99%D7%9C-%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C/
https://t.me/joinchat/GLr6zvZaQzbzei3H


פוליטיקאים. תוכלו להתעדכן בפעילות השוטפת גם בקבוצת הפייסבוק של פעילי ופעילות
הגרין ניו דיל.

פוסטים מעניינים שאולי פספסת:

לכבוד יום האשה הבינלאומי, הסברנו מדוע קמפיין גרין ניו דיל הוא נושא פמיניסטי

המלצנו על כמה ספרים לקרוא אם ברצונכם להעמיק בנושא הגרין ניו דיל

ראיינו את נועם חומסקי על תנועת הגרין ניו דיל העולמית

מהנעשה בשטח:

החודש הצטרפנו לנציגים מהתנועה הסביבתית בהפגנה בעקבות הטיפול הלקוי באסון הזפת

בימים אלה אנחנו עובדות על האירוע הבא שלנו (התאחדו ושמרו את התאריך: ה-1 למאי!)
ובינתיים נצטרף לאירוע מחאה בינ"ל של fridays for future שיתקיים ב-19.3. בואו לצעוד

איתנו בגוש הגרין ניו דיל - ניפגש ברוטשילד 1 ביום שישי הקרוב ב-10:00.

http://www.facebook.com/groups/gndisrael/
https://www.facebook.com/greennewdealisrael/posts/129518015754947
https://www.facebook.com/greennewdealisrael/photos/a.103044628402286/122049029835179
https://www.facebook.com/greennewdealisrael/posts/117733906933358?__cft__[0]=AZWfkYryD1CE9ALj1aIM9lgkTC2j4iG--xtgty90yWymPVEkAOrrvHUrKTbXnzHC7N484-IlYetHYe1JuTXb7R4Wuw8DHH8L9ItqGzLVZGhKYKZPxJvjVUdnXVws0N3TkuMp-9vDEF7AwSjgKs0_dKmaBiNW63xvIane5danyaWRag&__tn__=%2CO%2CP-R


חדשות מרגשות: גרין ניו דיל מדן ועד אילת!

אנשים לאורך כל הדרך מאילת ועד הצפון, דרך באר-שבע וירושלים וחיפה ונצרת, כבר התחילו
לחשוב איך צריך להיראות חזון גרין ניו דיל לאזור שלהם, ולהתארגן כדי לקדם אותו.

עד כה הצטרפו אלינו 5 נציגים חדשים שפועלים להקמת קבוצות מקומיות בירושלים, באר
שבע, חיפה, אזור תל חי ובהמשך גם ת"א. 

ב-24.3 נקיים מפגש ראשון לכל נציגי הקבוצות המקומיות ולמי שירצה בעתיד להקים קבוצה
מקומית. מוזמנים ומוזמנות לקחת חלק ולהצטרף אלינו. כדי להגיע למפגש ב-24.3 צרו קשר

עם אורי (0507699796) או שני (0546738858).

כתבו עלינו!

בשיחה מקומית - ראיון עם שי ואורי, פעילי הקמפיין

כותבות בעצמכן? מכירים עיתונאים שעשויים להתעניין בסיפור שלנו? נשמח לשמוע!

אז מה עושים עכשיו:

הצטרפו לקריאה שלנו לגרין ניו דיל

https://www.facebook.com/events/1351623805175896
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.mekomit.co.il%2Fps%2F109664%2F%3Ffbclid%3DIwAR0O_uquXcmeUr8L0xgDgOWrddVMUXSqA-b6_aB6a1EdEr3FPcrz4I5mNGw&h=AT0otkn6_wKPqOhc9d5a_SWq2rbvSn7exzMJQXnBQu-tz57ofZZ7w4Qnd_Plzzr9QMYlc15IXFfOWLcpy1IV_2VOHFJ_ncfuqyMRTkxoiWp-n3KR4DUss4BU5qDI7etubqFy1r-UDpk0VQGpNA&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0g3qnnDBhfOEgu9IxRNsT-VVKkTJoXk_B7jskPiMS3SkisJg_weT0HpLnSdY80DsAlY_6oV_LqJm7r62aNanhN5j5zOxijhHEHVX3OB399Ohzq5_6d3sr2ueqCqaysflsCeG5IwXDC0hciSw7kd_TTvLCnzDQmfMvCb28Zd2QhkQwRAuNOLbTxlA0HcSu_Jw5s
mailto:greennewdealisrael@gmail.com
https://greennewdeal.org.il/personal-commitment/?fbclid=IwAR2bM4re1PuHRJilYRXoVnWlXJE-MY0WRj-jQqBFLqeDqtD08kQQI2HNX8I


הצטרפו כפעילים לקמפיין - מפגש אוריינטציה לפעילים חדשים יערך ביום רביעי בשעה
19:30. גם אם הפעם לא תוכלו להגיע, מלאו את הטופס הבא וניצור עמכם קשר כאשר

יערך מפגש אוריינטציה נוסף. 

צוות מדיה ישמח לגייס לשורותיו: נשות מדיה חברתית, יוצרות תוכן, מתרגמות לערבית
(הפנייה כמובן לכל המינים) 

 
צוות שטח ישמח לגייס לשורותיו: צלמות וצלמים

עד הפעם הבאה,שמרו איתנו על קשר במדיות החברתיות והצטרפו לקבוצת הפעילים
בטלגרם. 

להתראות :)
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