רשימה ירוקה מאוד
ניוזלטר  פברואר 2020

"Confronted with the twin disasters of climate change and an impending oil peak, it is
hard to see how anyone could justify the assertion that the need to drive a car which
)can accelerate from 0 to 60 miles an hour in 4.5 seconds (the Audi S4 for example
overrides the Ethiopians' need to avoid recurrent famines, or the whole world's need
”to avoid the economic catastrophe we'll suffer if petroleum peaks too soon.
George Monbiot, Heat: How to Stop the Planet From Burning
משבר האקלים שם לנו אתגרים חדשים כחברה וכאנשים פרטיים .הוא דורש מאיתנו לבחון את דפוסי ההתנהגות,
לבחון את האופן בו אנחנו תופסים את הכלכלה ואפילו את הצריכה שלנו .סימני שאלה עולים סביב סדרי החשיבות
של הדברים ושאלות עולות גם לגבי הבחירות היוםיומיות שלנו.
אבל יותר מכל ,המשבר דורש מאיתנו לחרוק שיניים,להעז ולהאמין שנצליח לשנות!
כשמסתכלים אחורה אפשר לראות שפע של הצלחות .החל מהפסקת השימוש בפלסטיק בבית הקפה המקומי
ועד הניצחון של השבוע האחרון כשבית המשפט הכריע לטובת גן לאומי במקום כפר נופש בחוף פלמחים .ככל
שאנחנו מעיזים כך ההצלחות שלנו מצטברות וביחד אנחנו יוצרים את המומנטום לשינוי .הזמן לשינוי הוא עכשיו.
אז מה יש לנו בשבילכם הפעם?
קריאה לקראת בחירות  ,2020עדכון ממצעד האקלים ,עלון ט"ו בשבט של טבע עברי ,כנס משפיעות ,עדכונים על
המתרחש מרחבי העולם ,מחזור נוסף לקורס אקלים וקולות קוראים חדשים!
תעשו חיים! תעשו שינוי!
צוות חיים וסביבה

עקבו אחר המצעד בפייסבוק  לחצו כאן
בחירות   2020פעם שלישית ודי.
לקראת בחירות  ,2020ישנן מספר רב של יוזמות הנועדו לעודד הצבעה כזו או אחרת ,בחרנו
להביא לכם יוזמה אחת שמביאה לידי ביטוי את הרצון לשמור על הדמוקרטיה כערך עליון 
מזמינים אתכם לקחת חלק בפרויקט עידוד ההצבעה "משפיענים"2020
בבחירות האלו מאחד יוצא שלוש.
אם כל אחד מאיתנו ישכנע רק שלושה אנשים לצאת להצביע לא נגרר שוב לעוד מערכת
בחירות מיותרת.
איך עושים את זה? קל.
 .1נרשמים כאן  :לחצו כאן
 .2מוצאים שלושה חברים שלא מתכוונים להצביע הפעם.
 .3משכנעים אותם כן להצביע .זה פשוט .אנחנו נעזור לכם בזה.
זה הכל .הפעם לא משאירים אף קול בבית.

הרשמה משפיענים2020
חומר למחשבה

סביב הגלובוס  גיליון דצמבר
בגיליון זה  סקירה ממוקדת על העלייה באלימות כלפי פעילי סביבה,
התוצאות הלא מספקות של ועידת האקלים במדריד ,משחקי המחשב ככלי
למאבק בשינויי האקלים ,ועוד .שווה קריאה!

לקריאה

קיימות היער הנטוע והחורש בישראל
משחר ההיסטוריה ועד תחילת השימוש בפחם עץ היה חומר הגלם העיקרי לבניה
ולאנרגיה .כריתה חסרת מעצורים יצרה מחסור שגרם למלחמות שליטה על משאב
טבע זה .להלן קווים לניהול ממשק יער מקיים .מאמר מאת :פרופ' גבריאל שילר
)יערן מהנדס( שפורסם באתר של מרכז השל לקיימות

לקריאה

עלון שבת בנושא פלסטיק
עלון מעוצב בגרסת הדפסה שעמותת "טבע עברי" הוציאה לקראת ט"ו בשבט,

עלון שבת בנושא פלסטיק
עלון מעוצב בגרסת הדפסה שעמותת "טבע עברי" הוציאה לקראת ט"ו בשבט,
עם דרשות של הרב ליאור אנגלמן ,הדס ילינק ,הרב יוונתן נראל ,הצעות של
עינט קרמר לקידוש ירוק ,סיפור ילדים של תהילה סולטנה שפר ,ומידע על
פלסטיק מעמותת "צלול".

לקריאה

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

אחל״ה  איכות חיים לתושבי השרון
עמותת אחל"ה )איכות חיים לתושבי השרון( ,היא התארגנות
התנדבותית של תושבי השרון ,אשר שמה לה למטרה לפעול לשימור
ושיפור איכות החיים של תושבי האזור .העמותה הוקמה בשלהי
 2006בעקבות החלטת התושבים לצאת למאבק בתוכנית המדינה
לבניה במתחם תעש השרון ,היא תוכנית מש .1/בעמותה חברים
תושבים מהרצליה ,רמתהשרון והודהשרון.
מדי חודש ,ניתן במה לעשייה מקומית של ארגון או התארגנות
החברים ב"חיים וסביבה" .רוצים להופיע בידיעון הבא? מוזמנים
לכתוב לנו.

קראו עוד

לאינדקס הארגונים המלא
אירועים קרובים  טעימה קטנה
השקת דו"ח  EATLancetבישראל
מיקום :מוזיאון הטבע ,תל אביב
התחלה  17:00 04/02/2020 :סיום20:00 04/02/2020 :
המגזין הרפואי היוקרתי , lancetבשיתוף מדענים מהשורה הראשונה,
חברו לפרסום דו״ח , lanceteatהמשרטט את היעדים והדרכים להאכלת
עשרה מיליארד איש ,תוך שמירה על קיימות כדור הארץ .הדו״ח הוא
הסקירה המדעית המקיפה ביותר על תזונה בריאה לאדם ממערכות מזון
בריאות לסביבה.
הוסף ליומן:

לפרטים נוספים

כנס שיתוף ציבור  אסדת לוויתן  אינפורמציה
ודיסאינפורמציה
מיקום :איגוד ערים לשמירת איכות הסביבה שרון כרמל ,חדרה
התחלה  18:00 06/02/2020 :סיום20:00 06/02/2020 :
איגוד ערים לשמירת איכות הסביבה שרון כרמל מתכבד להזמינך לערב
מרתק בנושא מהמינות מידע וריבוי מידע בנוגע לניטור אסדת לוויתן.
במסגרת הכנס ייערך פאנל מומחים מרתק בהשתתפות אביב לביא 
עיתונאי גל"צ ,צפריר רינת  כתב עיתון "הארץ" לענייני סביבה ,חגית
אולנובסקי  מומחית לניהול בריאות וסביבה ויוסי דורפמן  יועץ דיגיטל
ואקטיביסט.

הוסף ליומן:

לפרטים נוספים

עתיד צפוף :ישראל 2050
מיקום :בנין פורטר ,אונ' תל אביב
התחלה  08:30 16/02/2020 :סיום14:30 16/02/2020 :
תוך  30שנה צפויה מדינת ישראל להכפיל את מספר תושביה ,על אחד
מתאי השטח הפופים בעולם .האם נוכל להתמודד עם קב גידול האוכלוסייה

מיקום :בנין פורטר ,אונ' תל אביב
התחלה  08:30 16/02/2020 :סיום14:30 16/02/2020 :
תוך  30שנה צפויה מדינת ישראל להכפיל את מספר תושביה ,על אחד
מתאי השטח הפופים בעולם .האם נוכל להתמודד עם קב גידול האוכלוסייה
המהיר במערב מבלי לפגוע באיכות החיים שהתרגלנו אליה?

הוסף ליומן:

לפרטים נוספים

כנס גינון נוף וסביבה   2020הגינון ומשבר האקלים
מיקום :מלון מלכתשבא ,אילת
התחלה  13:00 18/02/2020 :סיום13:00 20/02/2020 :
בכל ש נה מקיים הארגון לג נ נוּת ול נוף בישראל את הכ נס המקצועי הארצי
היחיד והגדול מסוגו בארץ ומיועד לכלל העוסקים ומקבלי ההחלטות בתחומי
הגי נון  ,ג נ נוּת נוי  ,פיתוח נופי  ,וסביבה .

הוסף ליומן:

לפרטים נוספים

ללוח האירועים הסביבתי המלא

הכשרות וקורסים קרובים

הזמנה לסדנה :מעמד ותפקיד בריאות הציבור בישראל
מוזמנים ומוזמנות לסדנה מטעם איגוד רופאי בריאות הציבור אשר תעסוק במעמד ותפקיד
בריאות הציבור בישראל .בסדנה מתקיימת בין ה 1315/2במלון לאונרדו ,אשקלון .פרטים
בקישור.

לפרטים נוספים

מחזור  :4קורס "משבר האקלים – למה זה כלכך
בוער?"
מרכז השל לקיימות מזמין אתכן/ם להשתתף בקורס מקוון שעוסק במשבר האקלים
מנקודת מבט מדעית ,אזרחית ופוליטית .הקורס מיועד לפעילים/ות סביבתיים
וחברתיים ,ולכל מי שיש לו/ה עניין בנושא .הקורס ייתן את כל מה שצריך לדעת על
שינויי אקלים ,לאן פנינו ואיך משנים כיוון.
הקורס נפתח ב  .26/2/2020פרטים בקישור

קראו עוד
קולות קוראים

קרן שלי קול קורא חורף 2020
קרן של"י (שורשים לסביבה ירוקה) הפועלת במסגרת הקרן החדשה לישראל,
מזמינה קבוצות העוסקות בפעילויות ציבוריות בנושא איכות הסביבה וזקוקות לעזרה
במימון פעילויות אלה ,לפנות בבקשה לקבל סיוע .מועד אחרון להגשה .26.2.2020

לפרטים נוספים

קול קורא לתמיכה במיזמים חדשניים להפחתת
פלטות גזי חממה
קול קורא של יוזמת האנרגיה הטובה לתמיכה במיזמים של חדשנות סביבתית,
המפחיתים או מונעים פלטות של גזי חממה .מועד אחרון להגשה .28.2.2020

לפרטים נוספים

לקולות קוראים נוספים
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...



