רשימה ירוקה מאוד  לאן מועדות פנינו?
ניוזלטר  מאי 2020

"כל יצור נולד בקהילה הביולוגית של האדמה ששייכת לאותה קהילה .שום דבר לא חי בבידוד מהשאר;
שום דבר לא יכול לחיות בבידוד מהשאר .שום דבר לא חי רק בתוך עצמו ,לא זקוק למאום מהקהילה.
שום דבר לא חי רק בשביל עצמו ,לא חייב מאום לקהילה .אין דבר שאינו ניתן לנגיעה או שטרם נגעו בו.
כל צורת חיים בקהילה שייכת לקהילה – והיא משלמת לקהילה במותה .הקהילה היא מארג של חיים ,וכל
חוט במארג הזה הוא נתיב לכל החוטים האחרים .דבר אינו חריג .דבר אינו מיוחד .דבר אינו חי על חוט
בפני עצמו ,שאינו קשור לאחרים".
"ההשגחה"  /דניאל קווין
העולם כמעט ונעצר ועם זאת כל כך הרבה דברים קרו כאן בחודש האחרון...
לאן מועדות פנינו? זה עדיין לא ברור .היציאה מהתקופה המבלבלת הזו נראית מעבר לפינה .חששות והזדמנויות
מהרגע בו תהיה ממשלה שבמקביל תדרש להוציא אותנו ממשבר כלכלי שלא נראה כמוהו בישראל ובעולם כולו.
תמונות של טבע מתפרץ מצד אחד ותוכניות להסרת המגבלות הסביבתיות מצד שני .הלחץ העולמי על מקבלי
ההחלטות להתמודד עם משבר האקלים ואז לפתע כלכלה עולמית קורסת ומליוני אנשים אשר זועקים לעזרה...
אמרנו כבר ששנת  2020תהיה שנת מפנה .עכשיו רק צריך לפעול ולדאוג שכלל המגמות יתגבשו לעבר מפנה
חיובי ומשמעותי.
עם כל הקשיים והאתגרים ,התנועה הסביבתית לא קפאה על שמריה בחודש האחרון ,ובוודאי נחשפתם לקצב
המסחרר של פעילויות אינטרנט מצד הארגונים )שגם לנו קשה לעקוב אחריהן( .בינהם היו כמובן גם יום
האקלים )עם מעל ל 25אלף צופים( ויום כדור הארץ )עם כ 14אלף צופים(.
יום האקלים  לצפייה בשידור החוזר
יום כדור הארץ  לצפייה בשידור החוזר
ואצלנו בחיים וסביבה ,מלבד התמיכה )ככל שניתן( בפעילות הארגונים בתקופה קשה זו ,פתחנו תהליך למידה
פעילה במסגרת קואליציית ארגוני האקלים  "לומדים בצל הקורונה"  תהליך שמטרתו לגבש המלצות יישומיות
בהקשר של התמודדות עם משבר האקלים ,המבוססות על אופן ההתמודדות בעולם עם המשבר הנוכחי.
מוזמנים להצטרף למעגל המעורבות הרחב ולהיות שותפים לשיח ופיתוח הרעיונות
ימים טובים לכולם!
צוות חיים וסביבה

משבר הקורונה

אקולוגיה וסביבה  גיליון מיוחד :ההשלכות
הסביבתיות של מגפת הקורונה
גיליון מיוחד המוקדש כולו למשמעויות הסביבתיות של מגפת הקורונה .הגיליון
כולל תכנים רבים ומגוונים ,כגון קבלת החלטות מבוססת מדע ,נגיפים ושינוי אקלים,
הקשר בין משבר הקורונה למשבר האקלים ,עבודה מהבית ,טבע עירוני כחוסן
בהתמודדות עם מגפות ,חיטוי והדברה במרחב הציבורי ,מגוון ביולוגי ומגפות ,סחר
בבעלי חיים ִ ,מחזור פסולת בראיית בריאות הא דם והסביבה  ,לקחים לתפיסות
הקיימות ולתנועה הסביבתית ועוד.
בשל הדחיפות והחשיבות ,תוכני הגיליון יתפרסמו בהדרגה ובאופן מקוון
בלבד.

לקריאה

ביטחון תזונתי לאור משבר הקורונה – נייר עמדה

לקריאה

ביטחון תזונתי לאור משבר הקורונה – נייר עמדה
חדש
הפורום הישראלי לתזונה בת קיימא ,בשיתוף איגוד רופאי בריאות הציבור,
הגיש לנשיא המדינה נייר עמדה בנושא בטחון תזונתי לאומי בתקופת הקורונה.
אנו נמצאים בעיצומו של משבר בריאותי וכלכלי בהיקפים הולכים ומתעצמים
המתוארים כלא מוכרים לישראל מאז קום המדינה ,במסגרתו חייבים לתת את
הדעת על הצורך הברור באספקת והנגשת סל מזון בריא לכלל האוכלוסייה.

לקריאת נייר העמדה

פעילות אינטרנטית בימי הקורונה

איך נקדם את הבריאות בסביבת המגורים?
סקרנים לדעת איך שכנים ,עצים ,מדרכות ,שינוי אקלים ומונופולים בשוק המזון
משפיעים על הבריאות?
מחפשות הזדמנות לחשיבה אחרת על בריאות ,חברה ,כלכלה וסביבה?
מרכז השל מזמין אתכן ואתכם לקורס ייחודי המיועד לאנשים המעוניינים בנקודת
מבט חדשה על הבריאות ועל סביבת המגורים ,לפעילות ופעילים חברתיים
וקהילתיים ,נשות ואנשי סביבה ,מקדמות ומקדמי קיימות ,בריאות וחוסן קהילתי,
עירוניות טובה ועוד.
לאור המצב  הקורס פתוח לכולם ללא עלות! )מתחילים ב (10/5

הרשמה לקורס

החברה להגנת הטבע  LIVE
בעקבות המצב החברה להגנת הטבע החליטה להביא אליכם הביתה את טובי
המרצים והמומחים ,שיספרו לכם על הנושאים הכי מעניינים הקשורים לטבע
הישראלי.
כל זה קורה בעמוד הפייסבוק של החברה להגנת הטבע ,בשידור חי וללא תשלום.
)בקישור ניתן גם לצפות בהרצאות שהיו בחודש האחרון(

פוסט מתעדכן

ללוח האירועים המלא
עושים מעשה!

דורשים מחברי הכנסת ה 23להיאבק במשבר

עושים מעשה!

דורשים מחברי הכנסת ה 23להיאבק במשבר
האקלים!
כמו הקורונה ,גם משבר האקלים מצריך שיתוף פעולה לאומי וביןלאומי ,וצעדים
מרחיקי לכת כדי שנוכל להתמודד איתו ולנצח .התגובות הגלובליות לוירוס מוכיחות
לנו שממשלות ופרלמנטים יכולים לנקוט בצעדים דרסטיים ואחראיים כשהם נחוצים.
דורשים ודורשות מחברי הכנסת ה 23וממשלת ישראל למנוע את האסון הבא,
לפני שיהיה מאוחר מדי.

לחתימה

מצילים את ישראל מהפלסטיק החד פעמי
דווקא עכשיו!  אסור לאבד את הראש בשל המצב ולזהם את הסביבה שלנו בפלסטיק חד
פעמי  דורשים מהמשרד להגנת הסביבה לקדם תוכנית לאיסור הפלסטיק החד פעמי
ומתאגידי המזון והמשקאות להתחייב למדיניות של שימוש חוזר ואפס פלסטיק חד פעמי.

לחתימה

הצטרפו לעצומה  כדי לשמור על הים
חייבים להקים שמורות טבע בים התיכון!
אוכלוסיות צב הים הירוק וצב הים החום הצטמצמו בים התיכון באופן
דרמטי במאה השנים האחרונות .הצבים חשופים למפגעים וסכנות
מיום בקיעתם עקב התמודדות מול טורפים טבעיים ומחלות .על אלו
נוספה הפעילות האנושית בחופים ובים שהובילה את כל שבעת
המינים של צבי הים הקיימים בעולם לכדי סכנת הכחדה .צבי ים
ברחבי העולם ניצודים בניגוד לחוק ,נפגעים מדייג לא מכוון ,מזיהום
בים ובחוף ומאובדן בתי הגידול וחופי ההטלה.
כדי להציל אותם ואת הים  אנחנו חייבים שמורות ימיות.

לחתימה

מחלצים אנשים ולא תאגידים!
הפגיעה הכלכלית הנלוות למשבר הקורונה היא חסרת תקדים בהיקפה .כעת,
ממשלת ישראל ,כמו ממשלות רבות בעולם ,נאלצת להכניס את היד עמוק לכיס על
מנת לחלץ את המשק מהבוץ.
עכשיו זה הזמן לבחור :האם אנחנו מחלצים את תאגידי העבר או בונים יחד
את העתיד.

לחתימה

הזמנה למעורבות
עמותת מגמה ירוקה מזמינה אתכם ואתכן לקחת חלק במאבקים שהיא מובילה .פעילות התאים השונים
ממשיכה להתקיים גם בתקופת הקורונה וזה הזמן הכי טוב להצטרף ולקחת חלק בעשייה

לפרטים נוספים

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

ידידי סיסים
עמותת ידידי הסיסים הוקמה לפני  10שנים במטרה לשמור על
אוכלוסיית הסיסים בישראל .היא מקיימת פעילות חינוכית להגברת
המודעות הציבורית ,להגנה על אתרי קינון קיימים ולבניית אתרי קינון
חדשים .את הסיפור של הסיסים ניתן גם לראות בימים אלה גם
בשידורים הישירים מתיבות הקינון שלהם .למידע נוסף על העמותה
לחצו כאן
מדי חודש ,ניתן במה לעשייה מקומית של ארגון או התארגנות
החברים ב"חיים וסביבה" .רוצים להופיע בידיעון הבא? מוזמנים
לכתוב לנו.

מדי חודש ,ניתן במה לעשייה מקומית של ארגון או התארגנות
החברים ב"חיים וסביבה" .רוצים להופיע בידיעון הבא? מוזמנים
לכתוב לנו.

ערוץ השידורים החיים

לאינדקס הארגונים המלא
חומר למחשבה

רכבת החדשנות האקלימית בתחנה וישראל רק
צריכה לעלות
אחרי שהעולם יסיים להתמודד עם הקורונה ,תשומת לבו תעבור להיערכות
ופעילות אינטנסיבית ביחס למשבר אחר ,גדול הרבה יותר .ישראל יכולה
וצריכה למקם עצמה כמובילה במציאת פתרונות מאמר מאת גדעון בכר ,מבית
זווית ,סוכנות ידיעות למדע וסביבה.

לקריאה

זורמים  תכנית הנחלים של האגודה
הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה ושל
ערוץ ניקלודיאון
רגע לפני פסח ,עלתה לאוויר התכנית "זורמים" ,שיתוף פעולה חדש
ומשמח של האגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה ושל ערוץ
ניקלודיאון .ב 5פרקי התכנית ,יוצאים כוכבי הילדים קים אור אזולאי ועמית
הכטר לשטח ופוגשים מדענים ואנשי סביבה שחוקרים ,משקמים ושומרים
על הנחלים בישראל.

לצפייה

עוד כמה דברים ששווה לדעת...
ועדה פתוחה  אנחנו בבית אבל התכניות לא
עוצרות
במיוחד עכשיו הדחפורים ממשיכים לעבוד ומערכת התכנון לא עוצרת .זה
הזמן לועדה פתוחה!
מערכת המאפשרת להשפיע על תהליכי התכנון והבנייה ,מנגישה לקהל הרחב את
סדרי היום של ועדות התכנון ומאפשרת לכולם להשתתף באופן פעיל בתהליכי
קבלת ההחלטות בתחום! בשלב ראשון נרשמים להתראות של דיוני הוועדות
המחוזיות והארציות ,ובכך מקבלים דוא"ל בזמן אמת של רשימת התכניות שיועלו
לדיוני הוועדות .תוכלו אפילו לכתוב את התייחסויותיכם לתכנית )הרבה לפני שלבי
ההתנגדויות( ,ולהביע את עמדתכם באופן אפקטיבי ובזמן רלוונטי הרבה לפני
שהדחפורים בשטח .כניסה למערכת
צפו עכשיו

קול קורא למועמדים/ות לכהונה כנציג/ת ציבור
בקרן לשמירת הניקיון
לאור פניית ארגון חיים וסביבה למשרד להגנת הסביבה ,אנו נערכים לאפשרות
לשלב ,מיד עם סיום משבר הקורונה ,נציג/ת ציבור מטעם ארגוני הסביבה בקרן
לשמירת הניקיון.
הקרן מוסמכת לפעול לקידום מטרות הקרן כמפורט בחוק כגון – הכנת תכנית
פעולה רב שנתית והצעת תקציב ,אישור השקעות ורכישות במסגרת התקציב
המאושר ,יזום קבלת יעוץ ,סקרים ודו"חות מומחים בכל הדרוש לקידום מטרות
הקרן ,אישור קבלת כספים והקצאות לקרן וקיום מעקב אחר הפעולות
המתוקצבות מהקרן.
ניתן להגיש מועמדות עד ה10/5/2020

לפרטים נוספים

מטרת הידיעון היא לשתף מהנעשה בארץ ובעולם ,לעורר השראה ולספר את הסיפור שלנו כתנועה

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"

ימים טובים לכולנו...





