רשימה ירוקה מאוד
ניוזלטר  יוני 2019

"עד עתה היינו עסוקים ב'בניית הארץ' ולא התנינו לקטנות כגון הטיפול במוצרי הפסולת וניקוי הזיהום
שנוצר .כעת ,כשמפרץ חיפה מכוסה בענני פסולת רעילה שנפלטת מארובות המפעלים בסביבה ,כאשר
הנחלים ספוגים חומרים רעילים ,כאשר האדמה מלאה חומרים מסוכנים וכאשר הים מלא חומרים
מסוכנים ,הגיעה העת לומר 'עד כאן שבת הגדול' ...כל עוד ניתן להציל לפחות חלק מארצנו ולהחזירה
למצב שיאפשר חיים בריאים ,ראוי לפעול .ברור שיש לכך מחיר ,כשם שיש מחיר לטיפול בזיהום .אם
בחיים רצוננו ,אין מנוס מלהתחיל לפעול ולו בשעה מאוחרת זו".
השופט איתן מגד ,פס"ד בעניין זיהום נחל נעמן2005 ,
השריפות הגדולות שחווינו בנוסף לטלטלה הפוליטית של הימים האחרונים ,מבהירים לנו יותר ויותר עד כמה
העתיד אינו ידוע ועד כמה עלינו לפעול בכדי להבטיח שנוכל להנות ממנו .תנועת ה XRהעולמית מביאה איתה
לארץ רוח קרירה ומרעננת של שינוי )הרחבה במאמר של ליה אטינגר( ואנו ממשיכים לפעול בכדי לבסס תנועה
סביבתית מאוחדת ,גדולה ,חזקה ובעלת יכולת השפעה מרבית.
קריאה מהנה
צוות חיים וסביבה

מעורר השראה מהעולם

שעת חרום אקלימית
הפרלמנט של בריטניה הכריז ב 1במאי על שעת חרום אקלימית .שבוע
וחצי מאוחר יותר גם הפרלמנט של אירלנד יצא בהכרזה דומה .מי גרם
לחברי הפרלמנטים לאמץ ניסוח חריף כל כך? במילה אחת התשובה היא
הציבור .מאמר של ד"ר ליה אטינגר

קרא עוד

"כל המדינה עלתה באש" :ההתחממות הגלובלית
מאיימת על אירופה
קיץ בשוודיה פירושו לא מעט ימי גשם וקור .עד הקיץ האחרון ,שבו חלקים
גדולים מהמדינה פשוט עלו באש .גל החום הלא שגרתי במדינה הוא חלק
ממגמה של התחממות גלובלית ,שכבר קשה מאוד להתווכח עם השלכותיה
וסכנותיה .פרק  1בסדרת הכתבות "הקרקע בוערת" של אורן אהרוני,
תחקיר :ירון ביטר וסווטה ליסטרטוב.
לצפייה

חומר למחשבה

לא מלכלכים על ישראל :פסולת ומיחזור בישראל
מדינת ישראל הולכת ונעשית צפופה .בשנת  2048תציין ישראל  100שנים
להיווסדה ועל פי נתוני הפסולת אין מקום לחגיגה .אוכלוסיית ישראל מייצרת מדי
שנה כ 0.4מיליון טון פסולת ,כל אחד מאיתנו מייצר בממוצע כ 1.0ק"ג פסולת
מדי יום  נתון מן הגבוהים בעולם .קראו את דו"ח הפסולת החדש של עמותת
אדם טבע ודין עם מדד הפסולת ברשויות המקומיות.

לקריאה

נזקים אקולוגיים של צריכת בשר
קצת חומר למחשבה עד כמה הדיאטה האנושית משפיעה על הסביבה ועל

נזקים אקולוגיים של צריכת בשר
קצת חומר למחשבה עד כמה הדיאטה האנושית משפיעה על הסביבה ועל
ההתחממות הגלובלית .סרטון קצת ישן ששלחנו לנו לאחרונה ,אך מעורר
מחשבה ומאפשר דיון.
לצפייה

עושים מעשה!

תמכו במאבק נגד משבר הפסולת בישראל
ישראל היא אחת מיצרניות הפסולת לתושב הגדולות בעולם .אדם טבע ודין
מתכוונים לחייב את השר להגנת הסביבה לפעול בעניין!
דורשים להפסיק את הזיהום הסביבתי ,להגביר את הפיקוח והאכיפה ,ולהגן על
החי והצומח בישראל.

לחתימה על העצומה

מנקים את מפרץ עכו  עכשיו!
הצטרפו לעמותת צלול בדרישה מיצחק תשובה ,מרשות המים ומהמשרד
להגנת הסביבה לפעול מיד לניקוי הקרקע ולהפסקת הזיהום .לא מוכנים
להמשיך לשלם בבריאותנו ובחיינו למען רווחים של בעלי ההון!
מנקים את מפרץ עכו מכספית ,עכשיו!!! הצטרפו ושתפו את העצומה.

לחתימה על העצומה

משפיעים על סלילת מסלולי האופניים חדשים

משפיעים על סלילת מסלולי האופניים חדשים
עמותת ישראל בשביל אופניים מזמינה אתכם לקחת חלק ולנצל את
ההזדמנות שנפלה לידי הציבור ולארגוני הסביבה ולהשפיע על מספר
תוכניות משמעותיות שמקודמות בימים אלו .תוכנית המתאר הארצית
לתחבורה יבשתית )תמ"א  (42עולה בקרוב להצבעה והעמותה רוצה
לשמוע את התייחסותכם לתוכנית .כמו גם לייעול הכבישים בת"איפו
ולתוכנית המתאר של ב"ש שפורסמה להערות הציבור .זה הזמן להשפיע!

לפרטים נוספים

קולות קוראים
בחודש האחרון נתבקשנו למנות נציגי ציבור במספר גופים ציבוריים חדשים .באתר חיים וסביבה מצויים
מספר רב של קולות קוראים לאיוש נציגים  מוזמנים להיכנס ולעיין בקולות קוראים נוספים.

קול קורא למינוי נציג/ת ארגוני הסביבה
בוועדה המקצועית לאסבסט ואבק מזיק
בהתאם לחוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק ,ולאור כינוסה
מחדש הצפוי של הוועדה ,התבקשנו ע"י המשרד להגנת הסביבה
לשלוח נציג/ה לוועדה מטעם ארגוני הסביבה .פרטים נוספים על
התפקיד ודרישות ניתן למצוא בקישור המצורף.
ניתן להגיש מועמדות עד ה8/6/19

לפרטים נוספים

קול קורא לוועדת ההיגוי לקידום ניהול ותכנון
משולב של החוף והים )(ICZM
פורום רשויות החוף ואדם טבע ודין יזמו הכנת מסגרת עקרונות לניהול ותכנון
החופים המקומיים ברוח עקרונות ה  ICZMהבינלאומיים .לצורך כך מוקמת
ועדת היגוי בה יש רצון שיקחו חלק נציגי ארגוני הסביבה במטרה ולסייע בניווט
לקראת יישום  ICZMבישראל.
ניתן להגיש מועמדות עד ה10/6/19

לפרטים נוספים

תמיכה בחדשנות בתחום הגנת הסביבה
מסלול התומך בתוכניות מחקר ופיתוח ובתכניות הרצה )"פיילוטים"( בתחומי הגנת הסביבה .המסלול הינו מסלול
משותף לרשות החדשנות ולמשרד להגנת הסביבה.
ניתן להגיש מועמדות עד ה24/7/19

לפרטים נוספים

קול קורא לחברי וועד מנהל בעמותת אזרחים למען הסביבה
במהלך חודש יוני ,עמותת אזרחים למען הסביבה  ,מקיימת בחירות לוועד המנהל החדש שלה .זו ההזדמנות
שלכם להשתלב בפעילות אזרחית למען הסביבה.

לפרטים נוספים

לקולות קוראים נוספים
פנים רבות לתנועה הסביבתית...

רוצים לחיות בלי מכרות
החל משנות ה 80מנסה חברת רותם אמפרט )מקבוצת כי"ל( בסיוע
המדינה להקים מכרה פוספטים בבקעת ערד בצמידות לבתי
תושבים ,מכרה שיפגע באיכות החיים ובכלכלה של תושבי בקעת

רוצים לחיות בלי מכרות
החל משנות ה 80מנסה חברת רותם אמפרט )מקבוצת כי"ל( בסיוע
המדינה להקים מכרה פוספטים בבקעת ערד בצמידות לבתי
תושבים ,מכרה שיפגע באיכות החיים ובכלכלה של תושבי בקעת
ערד .לטענת רופאי משרד הבריאות הקמת המכרה תגרום
לתחלואה ולמוות .בכדי לשמור על בקעת ערד ותושביה הוקמה
עמותת "רוצים לחיות בלי מכרות" )ע"ר( .בחודשים האחרונים,
הצליחה העמותה להביא להחלטה חסרת תקדים של בית המשפט
העליון.
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
אירועים קרובים  טעימה קטנה

פעולות בינלאומיות לקראת יום הסביבה העולמי ב 5ביוני  הזמנה
להצטרפות
יום הסביבה השנה מתמקד בזיהום אוויר .להלן מספר אתרים ופעולות אשר ניתן לחבור אליהן ברמה הבינלאומית:
 אתר יום הסביבה והקמפיין למאבק בזיהום אוויר– באתר ניתן לרשום "מחויבויות" למאבק בזיהום אוויר.
 מדריך לפעילות נגד זיהום אוויר – כולל מדריכים למגזרים שונים וערכת כלים למיתוג פעילויות יום הסביבה
  – Mask Challengeהחל מה 24.5מבקשים להעלות לרשתות חברתיות תמונות של אנשים עם מסכות ,בליווי
נתונים של איכות אוויר ופעילויות לצמצום זיהום אוויר ,ולתייג אחרים וכו'.

פסטיבל הים הבינלאומי 2019
מיקום :חוף דור
התחלה  10:00 07/06/2019 :סיום18:00 07/06/2019 :
אנשי הים התיכון מזמינים לחגוג את יום האוקיינוסים הבינלאומי בפסטיבל
הים בחוף דור ולקרוא יחד להקמת שמורות טבע ימיות למען הים
התיכון .הפעילות מתאימה לכל המשפחה!
הכניסה חינם לכל האירועים!
הוסף ליומן:

לפרטים נוספים

הכנס השנתי לקיימות וקהילה  2019בסימן חוסן
קהילתי
מיקום :מרכז כלל ,ירושלים
התחלה  09:00 13/06/2019 :סיום16:00 13/06/2019 :
כנס קיימות וקהילה חוזר בפעם השלישית!
קהילה חזקה ויציבה ,שהקשרים בין חבריה חזקים הינה מרכיב בסיסי
ומהותי בהשגת חוסן מקומי )(resilience
מוזמנים ומוזמנות לכנס שכולו סביב יצירת הקשרים והחוסן המקומי
הוסף ליומן:

לפרטים נוספים

הועידה השנתית ה 47למדע ולסביבה
מיקום :בית הספר לסביבה ומדעי כדוה"א ,אוניברסיטת ת"א
התחלה  08:00 19/06/2019 :סיום17:00 20/06/2019 :
הוועידה השנתית למדע ולסביבה מהווה את הפורום המרכזי והגדול ביותר
בישראל למפגש בין הקהילה המדעית למגזר הציבורי ,האזרחי והעסקי.
בוועידה לוקחים חלק מדי שנה למעלה מ 800משתתפים ,בהם מדענים
וחוקרים מישראל ומהעולם ,סגל וסטודנטים לתארים מתקדמים במוסדות
להשכלה גבוהה ,מקבלי החלטות בכירים במגזר הציבורי ,נציגי תעשייה
וארגונים סביבתיים ופעילי סביבה.
הוסף ליומן:

לפרטים נוספים

וארגונים סביבתיים ופעילי סביבה.
הוסף ליומן:

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...



