רשימה ירוקה מאוד
ניוזלטר  מאי 2019

"עולמנו נסדק .ברגעים אלה יש לנו ברירה ברורה ביותר :האם להמשיך לקבור את תחושתנו שמשהו לקוי
מיסודו בעולם שאנו יוצרים ,ובכך להמשיך לחיות תוך הכחשת האני האמיתי שלנו; הכחשה פנימית
שמעוררת פחד כה מוכר לנו ,עד שאנו מתקשים להכיר בו? או האם אנו בוחרים דרך אחרת; האם אנו
בוחרים להתקדם לתוך מעגל של תקווה?"
תקווה אפשרית  /פרנסס מור לאפה ואנה לאפה
פסח ,חג האביב ,הביא איתו השנה תזכורת אחרונה לחורף שופע הגשמים שהיה לנו השנה .בין אם זה היה ניסיון
להזכיר לנו את משבר האקלים ובין אם זה היה אתנחתא קלה משנות הבצורת שפקדו אותנו בשנים האחרונות 
ימים יגידו...
אנחנו חוזרים מהחג ,אחרי תקופה של התלכדות וצמיחה בתנועה הסביבתית ,עם כוחות מחודשים וכוונה לעשייה
מחודשת ורבה  כנס משפיעים  ,2019יום הסביבה בכנסת ,מפגשי ארגונים מחוזיים ,הכשרות לוועדות איכות
הסביבה ,וועידת האקלים הישראלית ועוד...
עד החורף הבא  מתוכננת לנו תקופה שופעת בעשייה!
קריאה מהנה
צוות חיים וסביבה

מעורר השראה מהעולם
We Love The Earth
ברחבי העולם ,הידוענים )"הסלבס"( מתחילים להבין שהאמירות שלהם
יכולות להשפיע ולייצר לחץ ציבורי על מנהיגי העולם לקבל החלטות
הלוקחות בחשבון את הדורות הבאים .הראפר ליל דיקי גייס עוד מספר
חברים מפורסמים ויצא ביוזמה המתוארת באתר
 /https://welovetheearth.org
לצפייה

Don't Watch the News  Be the News
מחנות אקלים מתקיימים ברחבי העולם מאז  2006ומשלבים בתוכן הכשרה
לפעילים סביבתיים ופעולה ישירה הקוראת לממשלות לבצע פעולות מיידיות
להפסקת התחממות כדור הארץ )בארץ התקיים מחנה אקלים ב.(2012
הקליפ מסקר פעולה ישירה שהתקיימה בקיץ האחרון במחנה אקלים
המתקיים כבר  7שנים בגרמניה בקריאה להפסקת כריית הפחם והשימוש
בדלקים הפוסיליים.
לצפייה

חומר למחשבה

זירת הטרור הולכת ומתחממת
השילוב בין גורמים דתיים וגיאופוליטיים שונים להשפעות שינוי האקלים באסיה
ובאפריקה סייעו לארגוני טרור אסלאמיים להגביר את כוחם באזורים חלשים.
במצב הנוכחי ,מי שרוצה לבלום את תנועת הג'יהאד העולמית חייב לקחת
בחשבון גם את התפקיד שמשחקים התנאים הסביבתיים .כתבה מעניינת באתר
זווית מאת גדעון בכר ופרופ' שאול משעל.

לקריאה נוספת

זווית מאת גדעון בכר ופרופ' שאול משעל.

לקריאה נוספת

צמח פולש? לא אצלי בגינה
בשנים האחרונות הולכת וגוברת התפשטותם של מינים פולשים מזיקים בארץ.
תו ירוק למשתלות ,שהשיק באחרונה המשרד להגנת הסביבה בשיתוף מכון
התקנים ,מנסה לעקור את הבעיה מהשורש .סיקור הנוגע להשפעת המשתלות
על הסביבה בישראל.

לקריאה נוספת

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

קיאק פור אול  Kayak4all
עמותה הפועלת במשך השנים להגברת המודעות לשמירה על ערכי
הסביבה הימית )הים והחוף(.
מאז  ,2005חותרי המועדון  נכים ובריאים ,נשים וגברים ,ילדים
ומבוגרים חותרים ומקיימים פעילות שוטפת בנושא המשלבת תלמידים,
סטודנטים ,צוערים ,רשויות ,ארגונים ואזרחים מן הישוב המבקשים
להגביר את המודעות הציבורית למחדלים הקשורים בזיהום הים ע"י
גופים ורשויות.
שיאה של הפעילות השנתית מתרכז בשבוע "חותרים לים נקי" הקורא
לציבור להירתם למאמצים לשמור על הסביבה הימית נקייה ולשמור על
החוף והים כעל ערכי טבע בעלי חשיבות עליונה.
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
הזמנה ליזום  שותפות קהילה בתכנון
בשנה וחצי האחרונה השקענו רבות על מנת לחזק את הייצוג של הארגונים
הסביבתיים בוועדות התכנון והבנייה .מפגשי שק"ת מחוזיים ,נגישות מידע דרך
האתר החדש ,כנס "משפיעים" ,מפגשי ארגונים עם וועדות התכנון ,הזרמת
מידע מהנציגים ועוד.
בכל וועדה לתכנון ולבנייה מחוזית וארצית ,ישנו נציג בעל זכות הצבעה מטעם
ארגוני הסביבה ובמידה ואתם מעוניינים לקבל עדכונים חשובים הנוגעים למחוז
בו אתם מתגוררים  ניתן להירשם כאן
לאחרונה התחלנו בהזרמת מידע מוועדות תכנון בהן הוגדרו נציגי ציבור )על
תקן משקיפים( כגון  מ.א .גלבוע ,באר שבע ,חיפה ורמת גן  ניתן להירשם
לקבלת עדכונים מוועדות אלו.
מעוניינים לקיים אצלכם מפגש ,כנס או הכשרה במסגרת שותפות קהילה
בתכנון )שק"ת(  צרו איתנו קשר  ) planning@sviva.netניר(

למידע נוסף

להצטרפות לקבוצת הפייסבוק  שותפות קהילה בתכנון

קולות קוראים

קול קורא למיזמים אסטרטגיים של שיתוף
פעולה חוצה גבולות באגן הים התיכון
האיחוד האירופי פרסם קול קורא למיזמים אסטרטגיים של שיתוף פעולה
חוצה גבולות באגן הים התיכון .הקול הקורא מיועד למיזמים בעלות של עד
 3.52.5מיליון אירו ,מתוכם עד  90%במימון הנציבות האירופית ,ויכולים
להשתתף בו גופים ישראלים )גופי ממשלה ,גופים מוניציפליים ,ארגונים
אקדמיים ,עמותות ,חברות מסחריות וכיו"ב( .מועד אחרון להגשה 
3/7/2019

לפרטים נוספים

לקולות קוראים נוספים
אירועים קרובים  טעימה קטנה
Film screening and discussion: Welcome
to Sodom
מיקום :מכון גתה תל אביב ,בית אסיה ,רחוב ויצמן  4תל אביב.
התחלה  19:00 29/04/2019 :סיום21:00 29/04/2019 :
ארגון חיים וסביבה ,מכון גתה ישראל ופורום התרבות האוסטרי מזמינים
אתכם להקרנת בכורה של הסרט .Welcome to Sodom
לפני הסרט יתקיים דיון קצר בהנחיית נטע אחיטוב )עיתון הארץ(.
כניסה חופשית!
הוסף ליומן:

לפרטים נוספים

אירוע מיוחד לכבוד יום כדוה"א
מיקום :מרכז מוזה חוף הכרמל
התחלה  19:00 02/05/2019 :סיום22:00 02/05/2019 :
לכבוד יום כדור הארץ הבינלאומי  – 2019פעולה ירוקה מזמינה אתכם

מיקום :מרכז מוזה חוף הכרמל
התחלה  19:00 02/05/2019 :סיום22:00 02/05/2019 :
לכבוד יום כדור הארץ הבינלאומי  – 2019פעולה ירוקה מזמינה אתכם
לחגוג בירוק! מתגייסים להמשך המאבק באסדה ,למען אנרגיה מתחדשת,
למאבק בזיהום ים ולמען שמורות טבע ימיות.
הוסף ליומן:

לפרטים נוספים

יום הפרמקלצ'ר הבינלאומי 2019
יום הפרמקלצ’ר הבינלאומי מתרחש כל שנה ביום ראשון ) (Sundayהראשון של מאי
במתואם עם תנועת הפרמקלצ’ר העולמית .במהלך יום זה מתרחשות סדנאות ופעילויות
)פרמבליצים( בכל רחבי העולם )והארץ( אשר פתוחים לקהל הרחב וכך נוצרת פעימה
עולמית של עשיה ומודעות בתחומי הפרמקלצ’ר המגוונים.

לפרטים נוספים

כנס חדשנות בעסקים ,תשתיות וטבע
מיקום :מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט בתל אביב
התחלה  08:30 30/05/2019 :סיום16:30 30/05/2019 :
הכנס בא לקדם את מזעור טביעת הרגל האקולוגית של המגזר העסקי
וחברות התשתית ,וקידום תרומות חיוביות של חברות לטובת המגוון
הביולוגי הייחודי של הארץ ,תוך פיתוח ואימוץ הנחיות אקולוגיות ,התייעלות
וחדשנות.
בכנס יציגו חברות מובילות במשק את פעילותן להטמעה של שיקולים
אקולוגיים בפעילות ,ויערכו פאנלים בהשתתפות בכירים בממשלה ,במגזר
העסקי ובגופים הירוקים.
הוסף ליומן:

לפרטים נוספים

סדנת InnovaCity
* הטכניון  מכון טכנולוגי לישראל ועיריית תל אביביפו שמחים להזמין לסדנה אשר
תעסוק בפיתוח פתרונות לשני אתגרים בתחום הניידות במרחב העירוני :ניטור
והקטנת החיכוך בין אמצעי תחבורה שונים  +ניהול בר קיימא של אזורי לוגיסטיקה
בעיר והתמקדות באתגר הקילומטר האחרון.
הסדנה תתקיים ב 2930באפריל  2019במרכז פיסגה ברחוב יגאל אלון  ,30תל
אביביפו.

לפרטים נוספים

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...

