רשימה ירוקה מאוד  אביב זה כאן
ניוזלטר  אפריל 2021

"רק אלה העומדים על המשמר ,הנותרים כל העת דרוכים ועירניים ,יכולים לשמור על חירותם ולקוות
לשלוט בעצמם באפקטיביות .חברה שמרבית חבריה מבלים חלק ניכר מזמנם כשהם אינם ערים
למתרחש ועתיד להתרחש ,אלא נמצאים בעולמות הלא רלוונטים של תכניות ריאליטי ושל פנטזיות
מיתולוגיות ומטאפיזיות ,תתקשה להתנגד להסגות גבול של אלה שמתמרנים אותה ושולטים בה "
 אלדוס האקסלי 
האביב הגיע ,פסח בא )והלך(
ומליוני תושבי ישראל יצאו להנות מהטבע ונזכרו )בתקווה( עד כמה חשוב לשמור עליו.
וזוכרים שרגע לפני החג היו לנו בחירות? ...שוב...ועכשיו מה?
אז זה באמת לא ברור וגם אצלנו לא תמצאו תשובה לשאלה הזו ,ולכן פשוט נמשיך הלאה ונזכיר לכם שב22
באפריל מתקיים יום כדור הארץ.
עדיין אין פרסומים לשלל הפעילויות המתוכננות ,אבל מומלץ להתעדכן באתר של ועידות האקלים האזוריות וגם
בלוח האירועים הסביבתי .מתבשלים להם הרבה דברים טובים ,מרתקים ומשמעותיים .כולל פסגת אקלים
וירטואלית שנשיא ארצות הברית מכנס עם  40מנהיגים מהעולם )כולל ראש הממשלה נתניהו(.
לסיום חלק זה ,חייבים להמליץ על הסרט החדש  SeaPiracyמבית נטפליקס שמצליח לעשות משהו שרבים
מאיתנו לא מצליחים לעשות כבר שנים.
בברכת אביב שמח,
צוות חיים וסביבה.

עושים מעשה!

מדוזות בעם נחלצת לטובת ניקיון החופים
בשבועות האחרונים חווה ישראל את אחד מאירועי הזיהום הימי
החמורים שידעה :רוב קו החוף של ישראל כוסה בזפת ,שמקורו
בדליפת נפט ושגרם למותם של צבי ים ,פגע בעופות ימיים והציב
בסכנה יונקים ימים .עזרו לאגודה הישראלית לאקולוגיה להבין איך
משפיע הזיהום על הסביבה ומה צריך לעשות כדי למנוע את הזיהום
הבא .הכנסו לאתר מפת דיווחי הזפת ודווחו לנו על כתמי זפת
שראיתם בזמן הבילוי בחוף.

לדיווח

דורשים הגדרה של שמורות טבע ימיות
מוגנות ,המוכרות ע"י ממשלות העולם
כשטח מוגן.
ארגון גרינפיס פועל ברחבי העולם על מנת להעלות את המודעות
להקמת שמורות טבע ימיות על פני שטחם של 30%
מהאוקיינוסים שתסייע בהגנה הדגה מפני דיג יתר תעשייתי.
חיתמו על העצומה והביעו את תמיכתכם.

לעצומה

קולות קוראים נוספים
חומר למחשבה

מה ניתן ללמוד מגישות קודמות לטיפול
באשפה בישראל
על ארבע גישות לטיפול בפסולת מוצקה בישראל ,שהתקיימו
מימי קום המדינה ועד היום :גישת הניקיון ,גישת ההטמנה,
גישת הקומפוסטציה וגישת המחזור.
מאמר מאת טליה פריד בגיליון האחרון של "אקולוגיה
וסביבה" בנושא פסולת  לקריאת כל הגיליון.

לקריאה

חם יותר ,יבש יותר – רעב יותר?
זוכרים את המחסור בביצים ואת המדפים המתרוקנים בזמן הגל הראשון
של התפרצות הקורונה? זה כלום לעומת המחסור במוצרי מזון שעלול להגיע
בעקבות משבר אקלים .על ביטחון תזונתי ומדיניות מרחבית לאור שינויי
האקלים .כתבה נוספת בסדרה "משבר האקלים :הזווית העירונית".

לקריאה

פודקאסט :סיפור ירוק  אנשים ,סביבה ,השראה
בכל פרק נפגוש יזמי אקולוגיה מרתקים שהובילו מאבק ,הגו רעיון ,חוללו שינוי,
בתחום הסביבתי .נהיה בצד של התקווה וההשראה ,נתעורר כולנו לאחריות,
אכפתיות ושמירה על העולם.
פרק  5עם יוני ספיר משומרי הבית על המאבק נגד אסדת הגז
ופרק  6עם מיטל פלג מזרחי על תעשיית האופנה והסביבה

להכרות והאזנה

סרטי סביבה לצפייה אונליין בפסטיבל

סרטי סביבה לצפייה אונליין בפסטיבל
דוקאביב
פסטיבל דוקאביב מאז ומתמיד פועל בליבה של אחת מזירות
היצירה החדשניות ,התוססות והמפתיעות ביותר – זירת
הקולנוע הדוקומנטרי .במהלך חודש אפריל ,ניתן יהיה לצפות
אונליין במגוון רחב של סרטי סביבה וקיימות מכל העולם
בנושאים מגוונים  טביעת הרגל של עולם האופנה ,תעשיית
המזון ,אתגרים קיומיים באיים המלדיביים ועוד...

לצפייה

מחקרים חדשים על המחיר הסביבתי
והעלות של בשר מתורבת
 GFIרוצים לשתף אותנו במחקרים חדשים ומרגשים
שמתפרסמים השבוע על ידי  CE Delftושמראים כי –
בהשוואה לבשר מבעלי חיים  בשר מתורבת המופק ישירות
מתאים יהיה אחראי לעד כ 92%פחות פליטת גזי חממה,
ל 93%פחות זיהום אוויר ,ל 95%פחות שימוש באדמות
ול 85%פחות שימוש במים.
לקריאת סיכום של עיקרי הדברים  מוזמנים ללחוץ על
הקישור.

לעיון בדו"ח

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

פורום גבעות הכורכר
פורום גבעות הכורכר פועל למען שמירת השטחים הפתוחים
במרחב המשותף של נסציונה ,רחובות וראשון לציון ,ובמרכזם
גבעות הכורכר בהן פורח אירוס הארגמן .את הפורום הקימו
ומפעילים תושבים מהאיזור .מטרתו היא הכרזה על גבעות הכורכר
כגן לאומי והגנה על ערכי הטבע והנוף שנמצאים ממש "ליד
הבית" .יחד נבטיח שתישמר "חגורה ירוקה" בין הערים באיזור,
ונמנע מצב של "בטון נוגע בבטון"
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...

שיחת אקלים  משבר האקלים ומה לעשות לגבי
זה
יום ראשון ,ה 11לאפריל) 21:30 20:00 ,בזום(  גם אם אתם רוצים
לשמוע על משבר האקלים ולהבין סוף סוף על מה מדובר ,וגם אם שמעתן
מספיק ואתן רוצות לדעת מה אפשר לעשות שבאמת ישפיע  המפגש הזה
נועד בשבילכן/ם  .במפגש נסקור את הגורמים למשבר האקלים ,את
התחזיות המדעיות לעתיד ונציג את הפתרון שבו כולנו צריכים להתמקד.

לפרטים נוספים

סיור לימודי בעמק הצבאים
מיקום :עמק הצבאים ,ירושלים
התחלה  08:30 18/04/2021 :סיום15:00 18/04/2021 :
הצטרפו לחברה להגנת הטבע ולאגמא לסיור לימודי בעמק הצבאים.
בסיור נכיר לעומק עם פארק עמק הצבאים בהיבטים השונים ,בדגש על

מיקום :עמק הצבאים ,ירושלים
התחלה  08:30 18/04/2021 :סיום15:00 18/04/2021 :
הצטרפו לחברה להגנת הטבע ולאגמא לסיור לימודי בעמק הצבאים.
בסיור נכיר לעומק עם פארק עמק הצבאים בהיבטים השונים ,בדגש על
ניהול נגר ומניעת הצפות ,הקמה וניהול של פארק טבע עירוני .הסיור
יכלול יצירת שיח מקצועי ועיבוד משותף של אנשי המקצוע המשתתפים,
תוך שימת דגש על כלים יישומיים .ניתן להצטרף לסיור בשני מועדים
שונים  יום ראשון ה  ,18/4יום חמישי ה .29/4
הוספה ליומן:

לפרטים נוספים

ללוח האירועים המלא

לפירוט והרשמה לעדכונים מועידות האקלים האזוריות
קורסים והכשרות

קורסי האביב של מרכז השל פתוחים להרשמה!
כבר  20שנה שמרכז השל מוביל הכשרות וקורסים בתחומי האקלים ,החברה ,הסביבה והכלכלה ,ועתה
נפתחו ההרשמות למספר קורסים הנפתחים בחודשיים הקרובים:







קורס תכנון אסטרטגי לקיימות ברשויות מקומיות בעידן משבר האקלים  נפתח ב 12/4
קורס כלכלה בעיניים חדשות  נפתח ב20/4
משינוי אקלים לשינוי השיטה  נפתח ב21/4
תכנון מקדם בריאות  מתכנון עירוני לבריאות הציבור  נפתח ב 29/4
קורס המפתח :ממשבר להזדמנות  נפתח ב 6/5
בית המדרש המקוון :על התיקון ועל העולם  נפתח ב 24/5

לפרטים נוספים

קורס יסודות הבנייה הירוקה
יום שלישי ה  20/4המחזור השני של קורס יסודות הבנייה
הירוקה יוצא לדרך!
הזדמנות להכיר וללמוד את נושא הבנייה הירוקה על כלל
משמעויותיה תוך הדגשת מגוון כלים להטמעת הבנייה הירוקה
במסגרת הליכי התכנון העירוניים והארציים.

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"

הרשמה לקבלת ניוזלטר "חיים וסביבה"

ימים טובים לכולנו...





