רשימה ירוקה מאוד
ניוזלטר  נובמבר 2019

"אם נוותר על ביטחוננו העצמי המופרז ,ונראה עצמנו כחלק ממשהו מורכב וגדול מאתנו בהרבה; ואם
נתייחס אל הטבע כאל שותף לנו ולא כעבד לנו ,ונכיר בחוקים החלים עלינו כפי שהם חלים על הכול –
נמצא את הדרך אל האמונה .אנו מחוננים בכושר חשיבה בעל רמה גבוהה ובכוחות סגוליים ,שלהם לא
זכה שום יצור חי .ברם ,נוכל לשחרר כוחות אלה למען פתרונות אנושיים של צדק והתמדה – רק אם נוותר
על יהירותנו כלפי הטבע ונקבל את הפילוסופיה של האפשרי ,הפילוסופיה של מגבולות היכולת".
מתוך "החוזה החברתי"  רוברט ארדרי
תנועת האקלים פועמת ומתגבשת!
בסוף השבוע האחרון כ 200איש הגיעו למחנה האקלים שהובל ע"י עמותת מגמה ירוקה וגרינפיס ישראל ,ובסיום
המחנה הוציאו לפועל מיצג מרשים להגברת המודעות למשבר האקלים ובחיבור ישיר למאבק בזיהום במפרץ
חיפה.
השבוע פתחנו בהרשמה לוועידת האקלים ה 4בישראל )שמתמלאת בקצב מסחרר(  נראה שהשטח פועם
ומבעבע.
עכשיו כנראה רק נשאר שתהיה ממשלה ויהיה מי שיקבל החלטות אמיצות להתמודדות עם משבר האקלים ומכלול
האתגרים הסביבתיים העומדים על הפרק.
נתראה בוועידת האקלים
צוות חיים וסביבה

ההרשמה נפתחה!
קול קורא להצבת דוכנים וביתנים בוועידת האקלים הישראלית
ועידת האקלים הישראלית היא הזדמנות להשפיע על תודעה ציבורית בעניין משבר האקלים ולתבוע שממשלת
ישראל תאמץ יעדים שאפתניים לקראת הוועידה העולמית ב . 2020אנו מזמינים ארגונים ,עסקים ויזמים
העוסקים בתחומים הנוגעים במשבר האקלים להציב דוכנים וביתנים במתחם הוועידה.

לפרטים נוספים

חומר למחשבה

ישראל יכולה להיות חוד החנית
בהתמודדות עם משבר האקלים
קוטנה של ישראל הוא יתרון  אנו יכולים לעשות שינויים מהירים
שיכולים להוביל את האנושות קדימה  מאמר דעה מאת יעל כהן

בהתמודדות עם משבר האקלים
קוטנה של ישראל הוא יתרון  אנו יכולים לעשות שינויים מהירים
שיכולים להוביל את האנושות קדימה  מאמר דעה מאת יעל כהן
פארן

לקריאה

ביולוגי? מתכלה? או שזה בכלל לא משנה?
האם ביופלסטיק עשוי צמחים? האם פלסטיק מתכלה באמת מתפרק? הבלבול בין
ההגדרות השונות של סוגי הפלסטיק השונים מקשה עלינו לעשות את הבחירה
האחראית ביותר לסביבה .כתבה של נטע נסים באתר זווית.

לקריאה

FAITHS FOR FORESTS
קמפיין "אמונות ליערות" הושק רשמית כתרומה לוועידת האקלים העולמית
בפעילות האקלים של מזכ"ל האו"ם .בכוונה להתחיל תנועה גלובלית
מבוססת אמונה של התגייסות ,חינוך וסנגור סביב הפסקת כריתת יערות
טרופיים

לפרטים נוספים

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

אזרחים למען אוויר נקי
עמותת אזרחים למען אוויר נקי פועלת לקידום מדיניות ממשלתית למיגור
זיהום האוויר משריפות פסולת פיראטיות ,שפוגע בבריאותם של מאות
אלפי ישראלים .העמותה החלה את דרכה ב ,2016ופעלה תחילה כוועד
פעולה של תושבי מזרח השרון ומערב השומרון .החל מאפריל 2018
היא פועלת כעמותה רשומה ,המובילה את הפעילות בנושא ברמה
הארצית.
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
 10x10תכנון מקיים
מיקום :בית הספר ללימודי הסביבה ,אונ' ת"א
התחלה  17:00 13/11/2019 :סיום20:00 13/11/2019 :
 – 10X10עשר הרצאות ,עשר העשרות
 10אנשי מקצוע  10 +הרצאות =  100דקות על בנייה ירוקה בתכנון מקיים
אירוע בסגנון  TEDבשיתוף המשרד להגנת הסביבה והמועצה הישראלית
לבנייה ירוקה.
הוסף ליומן:

לפרטים נוספים

נוף :מכנה משותף
מיקום :אצטדיון סמי עופר ,חיפה
התחלה  08:30 14/11/2019 :סיום12:00 15/11/2019 :
בכנס השנה ,ששם את האדם במרכז ,מנסים להציף ולפענח כיצד
אדריכלות הנוף מהווה מכנה משותף למגזרים ,קהילות וסביבות חיים .האם
ניתן לייצר שפה תכנונית משותפת? האם הניסיון לאחד מביא להשטחת
האפיון והייחודיות של כל קהילה/מגזר/תרבות?
הוסף ליומן:

לפרטים נוספים

ועידת משפט וסביבה 2019
מיקום :מרכז פרס לשלום וחדשנות ,תל אביב
התחלה  08:00 20/11/2019 :סיום16:00 20/11/2019 :
הוועידה השנייה למשפט וסביבה בהובלת אדם טבע ודין והפקולטה
למשפטים של אוניברסיטת בראילן .בוועידה ידונו בתכנון ובהיערכות
המתחייבים לשם התמודדות עם שורה של לחצים מאמירים בתחומי החיים
השונים – בתחבורה ,בבריאות ,בצפיפות העירונית ,במשק האנרגיה ועוד.
הוסף ליומן:

לפרטים נוספים

ללוח האירועים הסביבתי המלא
הכשרות וקורסים קרובים

מחזור  :3קורס "משבר האקלים – למה זה כלכך בוער?"
קורס מקוון שעוסק במשבר האקלים מנקודת מבט מדעית ,אזרחית ופוליטית .הקורס מיועד לפעילים/ות סביבתיים
וחברתיים ,ולכל מי שיש לו/ה עניין בנושא .למתעניינים/ות ב   XRהמרד בהכחדה  שרוקם עור וגידים בתקופה זו,
הקורס ייתן את כל מה שצריך לדעת על שינויי אקלים ,לאן פנינו ואיך משנים כיוון .הקורס נפתח ב6/11

קראו עוד

ההרשמה לתכנית שמעצבת את מדיניות
הסביבה בישראל  נפתחה!
בואו להשפיע ולהוביל שינוי בישראל ,ועל הדרך לרכוש כלים
משמעותיים לחיים!
ההרשמה למחזור י' של תכנית ממשק נפתחה ,ומחפשת אתכם
ואתכן – בעלי תואר שלישי מתחומים אקדמיים שונים ,שהתשוקה
להשפיע על מה שחשוב באמת בוערת בהם.
צפה עכשיו

מה באמת עושה אותנו חולים?  קורס מקוון
על בריאות וקיימות

מה באמת עושה אותנו חולים?  קורס מקוון
על בריאות וקיימות
סקרנים לדעת כיצד שכנים ,עצים ,שינוי אקלים ,אי שוויון ומונופולים בשוק
המזון משפיעים על הבריאות שלנו? מחפשות הזדמנות לדיון ביקורתי על
בריאות ,חברה ,כלכלה וסביבה? קורס מקוון חדש של מרכז השל שייפתח
ב ,4/11יעשה סדר בכל זה.

קראו עוד

ימים פתוחים במכון הערבה – תכנית אקדמית בינלאומית בלימודי
סביבה
הזדמנות ייחודית לישראלים ,פלסטינים ,ירדנים וסטודנטים מכל העולם לגור ,ללמוד ,לחקור וליצור יחד קהילה
ירוקה ורב תרבותית במשך ארבעה חודשים או שנה ,באווירה מדברית בערבה הדרומית.
ימים פתוחים יתקיימו בקמפוס המכון בקיבוץ קטורה ב 56בנובמבר  12 /בדצמבר )הימים הפתוחים כוללים לינה(

קראו עוד

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...



