רשימה ירוקה מאוד  בסימן תקווה
ניוזלטר  דצמבר 2020

"לכל אלה שתוכניתנו נראית להם נשגבה ויומרנית מדי ,מחובתם לזכור
שמן ההכרח הוא להמריא גבוה כדי שבירידה האיטית תהיה הדרך חזרה ארוכה.
לכל אלה שתכניתנו נראית להם דמיונית
מן הראוי להזכיר שלהמראה לגבהים אין די במנוע מתכת
שכן נחוצות גם כנפיים".
 יאנוש קורצ'ק
הגשמים החלו!
הם מזכירים לנו מצד אחד את כוח החיים של הטבע ,אך מצד שני ,עם התגברותם של אירועי מזג אוויר קיצוניים,
הם גם מזכירים לנו גם את כח ההרס.
הגשמים הראשונים ,הביאו לנו שטפונות שפקדו את רחבי הארץ וגם את התופעה החוזרת של זיהום מי הים .אבל
אחרי הגשמים יוצאת השמש ואנחנו מגלים שלראשונה בישראל תאסר הכנסת כלים חד פעמיים לשטחי מ.א .גליל
עליון! ויותר מזה ,אנחנו מתבשרים שאחרי טראמפ מגיע ביידן וממנה את ג'ון קרי לנציג של ארה"ב לטיפול
במשבר האקלים ,ובכך מתחיל בשינוי כיוון קריטי ומעורר תקווה של אחת המדינות החזקות בעולם ביחס למשבר
האקלים.
ועדיין ...קצת חומר למחשבה ברוח זו  המלצה חמה לקריאה  אחד הטורים האחרונים של אביב לביא ב"זמן
ישראל"  ירוקים מקנאה  בסוגיה הסביבתית הבעיה היא לא רק בפוליטקאים
החודש האחרון הביא לנו גם את הבשורה המשמחת על השקת מדד אקלים  נקי מדלקים מאובנים ,פרי עבודתו
של פורום כסף נקי ,הפועל בסיוע של חיים וסביבה.
וגם את הוובינר ה 1מתוך  4מבית שק"ת )שותפת קהילה בתכנון( שהיה בנושא משבר הדיור )מוזמנים לצפות(.
לסיכום ,נובמבר היה חודש שהיווה ללא ספק חזרה גנרלית לדצמבר .חודש עם החלטות קריטיות הנוגעות ליעדים
ישראל בתחום ההיערכות למשבר האקלים ,עתיד תעשיית מפרץ חיפה שעומד על הפרק ,תקציב המדינה שיש
תקווה להביא איתו בשורות ירוקות ולכו תדעו  אולי הודעה על בחירות נוספות...
בברכת בריאות וחמימות לכבוד החורף
צוות חיים וסביבה

חומר למחשבה
הריב על נחלת הכלל
של מי האדמה האויר והים? של מי העולם? שאל פעם ארקדי דוכין
בשיר אהבה מפורסם.
אנחנו אומנם לא יודעים מי אוהב אותה יותר ממנו ,אבל לשאלות על הים
והאויר יש תשובה .קוראים לזה "נחלת הכלל" וזה אומר שכל הדברים
האלו שייכים לכולנו ,אבל לא נמצאים בבעלות של איש.
אז ארקדי ,השאלה היא לא של מי האויר ,הים והעולם ,אלא מי שומר
עליהם?
צפה עכשיו

ההפקרות השיטתית הזו מסכנת את עתידם
של ילדינו .אסור לנו להעלים עין!

ההפקרות השיטתית הזו מסכנת את עתידם
של ילדינו .אסור לנו להעלים עין!
"בעוד אנחנו מלמדים את ילדינו לקיחת אחריות ,ענקיות הנפט מייצרות
מדי יום זיהום מסוכן עמו דור העתיד יצטרך להתמודד .הנה מה שלמדנו
מיום אחד של ניקיון חופים ונזילה אחת בצינור נפט" מאמר בעיתון
הארץ מאת לוטן רז ,מארגון הורים למען האקלים.

לקריאה

קודחים בראש :פודקאסט לבניה ירוקה
על המונח צדק מרחבי שמעתם? רוצים לדעת מהי אסטרטגיית הממשלה
לתכנון תחבורה ציבורית בת קיימא? ומה בכלל הקשר בין הקורונה למרחב
העירוני? בואו לגלות כל זאת ועוד יחד עם ד"ר יודן רופא ודמויות מפתח
מתחום התכנון ,הבניה והקיימות בסדרה השנייה של הפודקאסט שלנו
בנושא עיר ותחבורה!
הפודקאסט מופיע וזמין להאזנה בכל האפליקציות ואתרי הפודקאסטים
המרכזיים כדי לאפשר לכם האזנה נגישה ונוחה מכל מקום ובכל זמן

לפודקאסט

האם ההסכמים עם האמירויות מסכנים את
אילת?
כשכולנו חולמים על הנופש הבא שלנו בדובאי או על עסקת סייבר זו או
אחרת ,אנחנו לא באמת יודעים שמה שישראל באמת נתנה בתמורה
עבור הנורמליזציה הזו היא את הריבונות שלנו על מפרץ אילת ודרום
הארץ.
מפרץ אילת והנגב יהפכו להיות בני ערובה של נסיכויות הנפט ,חברת
קצא"א וחברות זרות אחרות הם אלו שייהנו מכל הנפט שיזרום
ממדינות ערב לאירופה,
נשמע מופרך? קראו את המאמר המלא של דורית בנט ,מנכ"לית אילת
אילות שהתפרסם בכלכליסט.

עושים מעשה!

תקופה גורלית למפרץ חיפה!
למה גורלית? ועדת מנכ"לים המונה  10משרדים התבקשה
להמליץ לממשלת ישראל אם לסגור את המזהמים עד 2025
ולהחליף אותם בתעשייה נקייה ואלפי דירות חדשות ,או
להמשיך את הזיהום וההזנחה המזעזעים.
מה שועדת המנכ"לים תמליץ  הממשלה ככל הנראה
תהפוך לתכנית ממשלתית מחייבת.
ומתברר שחלק מהמשרדים מתלבטים!
זה הזמן לשכנע אותם עם מייל מוכן שנשלח בשני קליקים

להצטרפות לקריאה

מחדל הקורונה  העדויות שלכם
אנחנו  את ,אתה ,אני ,כל אזרחי ישראל  אנחנו הנפגעים של
מחדל הקורונה.
מי שנפגע כלכלית ,מי שהוזנח בריאותית ומי שרואה יום יום איך
מטייחים ומשקרים.
ארגון "אנו" כשותפים לפרויקט מבקשים שתשלחו אליהם את
הסיפור שלכם :לשמוע את כל מי שנפגע ממחדלים בתקופת
הקורונה ,לתמוך ,לתעד ,לשמור ולקרוא לתיקון של הכשלים.

לעדויות

קולות קוראים

קול קורא לבקשות למימון פרויקטים בתחום איכות הסביבה
קרן של"י )שורשים לסביבה ירוקה( מזמינה קבוצות העוסקות בפעילויות ציבוריות בנושא איכות
הסביבה וזקוקות לעזרה במימון פעילויות אלה ,לפנות בבקשה לקבל סיוע .הליך הגשת הבקשות
מתבצע באמצעות טופס הבקשה המקוון של קרן של"י .לשאלות לגבי ההליך נא לפנות לנוגה לוי בדואר
אלקטרוני  nogal@nif.org.ilו/או בטלפון  .0732445081המועד האחרון להגשת בקשות הוא יום
שלישי ,ה  12בדצמבר  ,2020עד חצות.

לפרטים נוספים

קול קורא למועמדות לאיוש הוועדה
לקביעת מדדי אקלים להשקעות
כתוצאה מעבודתו של פורום כסף נקי ,הוכרז לאחרונה
– מדד ת"א  – 125אקלים נקי מדלקים פוסיליים.
ארגון חיים וסביבה ,כארגון תשתית לתנועה הסביבתית,
נבחר להיות הגורם הרשמי מולו מקודם מדד זה ואשר
יהיה אחראי לעדכון הקריטריונים והרכבת רשימת
החברות שעומדות בקריטריונים )מתוך מדד ת"א .(125
לשם כך ,אנו קוראים לנציגים מארגוני הסביבה
להגיש מועמדות לאיוש הוועדה אשר תפעל לעדכון
הקריטריונים והרשימה מדי שנה.

לפרטים נוספים

קולות קוראים נוספים
פנים רבות לתנועה הסביבתית...

(The Good Food Institute (GFI
ארגון מדעי בינלאומי הפועל להאצת המחקר והחדשנות
הטכנולוגית בתחום החלבונים האלטרנטיביים ,במטרה להפוך את
מערך המזון העולמי למקיים ,בריא והומני יותר.
 GFIישראל פועלת בשיתוף עם האקדמיה ,תעשיית המזון
והממשלה בישראל על מנת להאיץ את המעבר למערכת מזון
עולמית המבוססת על חלבונים אלטרנטיביים.
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.

לפרטים נוספים

לאינדקס הארגונים המלא
טעימה קטנה לאירועים קרובים...

ECOPEACE MIDDLE EAST ANNUAL
CONFERENCE 2020
The theme and objective of this year’s 3day
conference is the launch of a new EcoPeace report
outlining a proposal for a ‘Green Blue Deal for the
.’Middle East

לפרטים נוספים

אקלים על הזום   #3מרחב קיימות ובריאות
יום ד' ה  19:00 ,2/12מוזמנים ומוזמנות לסדרת ההרצאות
המקוונות של תא "סטודנטים למען אקלים" ובשיתוף עם ארגון בוגרי
אוניברסיטת תל אביב.
פרופ' נדב דוידוביץ' הוא מבכירי האפידמיולוגים בישראל ,ואחד הקולות
הבולטים בדיון סביב משבר הקורנה .בהרצאה יציג זיקות שבין
בריאות ציבורית לבין משבר האקלים ממספר היבטים.

לפרטים נוספים

וובינר  מנצחים את הפלסטיק
בכל רביעי בשעה  20:00בדיוק ,החל מה 4/11ועד ה  ,16/12גרינפיס
ישראל מארחים את האנשים הכי מעניינים ,מכל רחבי העולם ,שיספרו לכם
איך מנצחים את מגיפת הפלסטיק .צלמים ,פוליטיקאים ,מדענים,
אקטיביסטים ,ועוד ...יחד מקדמים את ישראל לעבר עתיד נקי מפלסטיק

לפרטים נוספים

ללוח האירועים המלא

קורסים והכשרות

קורס יועצי בנייה ירוקה
החל ממרץ  2021יחויבו בהדרגה כל סוגי המבנים בישראל לעמוד בתקן
הישראלי לבנייה ירוקה.
החלטה זו מחייבת השתלבות גדולה יותר של אנשי מקצוע בעלי ידע רחב
ופרקטי במקצוע שתופס תאוצה בארץ וברחבי העולם.
המועצה הישראלית לבנייה ירוקה גאה להזמינכם לקחת חלק בתוכנית
הכשרה מקיפה ומתקדמת ולרכוש מיומנויות וכלים במקצוע מתפתח
ומבוקש :יועץ/ת בנייה ירוקה

לפרטים נוספים

קורסים והכשרות במרכז השל
החודש החלו קורסי הסתיו של מרכז השל וזה הזמן למצוא את תחום הידע
שאתם מרגישים שחסר לכם ,להירשם ולהעמיק יחד עם צוות מרכז השל
והארגונים הושתפים לקורסים כמו  קהילת  SDGישראל ,מגמה ירוקה,
פורום ה 15ועוד .בין הקורסים שעדיין לא נפתחו :תכנית העמיתים מחזור
כ'  בריאות בסביבה הקרובה שלי  מסתכלים על הכלכלה בעניים
חדשות .כמו כן ניתן להצטרף לחלק מהקורסים שכבר החלו השבוע.

לפרטים נוספים

ללוח האירועים 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"

ימים טובים לכולנו...





