רשימה ירוקה מאוד  חוזרים לשגרה
ניוזלטר  אוקטובר 2021

" ...כדי להבריא את הפלנטה שלנו ולחיות מתוך שמחה בתקופה מאתגרת כזו ,כל אחד ואחת מאיתנו
חייבים לצאת גם למסע פנימי ,מסע שמעמיד במבחן לא רק את פחדינו החבויים ,אלא גם את אמונותינו
העמוקות ביותר על אופיינו כבניאדם".
תקווה אפשרית  /פרנסס מור לאפה ואנה לאפה
חזרנו מהחופש והחגים אבל בתנועה הפעילות המשיכה בכל המרץ עם שפע של אירועים ושיתופי פעולה.
המאבק בהסכם קצא"א יצא לרחוב ולגשרים.
זהו השבוע השלישי למחאה הציבורית ובמוצ"ש הקרוב התנועה הסביבתית באה לראש הממשלה בנט כדי
להתריע בפניו שאסון הנפט מתקרב.
המאבק משתלב עם המחאה השבועית שתופסת תאוצה עם הקריאה להכריז על מצב חרום אקלימי בישראל.
השבוע גם פורסם על ידי פורום כסף נקי ,מדד חברות ההשקעות הנקיות ממזהמים )צפו בראיון( .מוזמנים להעזר
בו כדי להסיט את ההשקעות שלכם לחברות נקיות ולדרוש מהגופים המוסדיים להפסיק להשקיע בחברות מזהמות
 הכסף שלנו ,הכוח שלנו.
ביום שני הקרוב ) (11/10נקיים את פסגת האקלים  אירוע סיכום של  14הועידות האזוריות שהתקייימו לאורך
השנה בכל הארץ בשיתוף עשרות ארגוני סביבה ,יחידות סביבתיות ורשויות מקומיות .הוועידות עסקו באתגרים
שהציבור והרשויות המקומיות עומדים לנוכח משבר האקלים .מידע נוסף באתר.
אנחנו עם הפנים לפסגת האקלים בגלזגו והפעם מותוכננת המשלחת הישראלית לכלול מספר שיא של יותר מ30
נציגים ולראשונה אמור לעמוד בראשה ראש הממשלה ,נפתלי בנט .עובדה זו יחד עם ההכרזה של השרה זנדברג
והשרה אלהרר בנוגע להפחתת פליטות המתאן בישראל מעוררות תקווה בנוגע ליחס ישראל משבר האקלים.
את החודש הקרוב נסגור מצעד האקלים השנתי שהפך למסורת של אחדות בקריאה לשים את משבר באקלים
בראש סדר העדיפויות.
עוד שפע של פעילויות ואירועים לפנינו .הכל כאן בהמשך.
קריאה נעימה
צוות חיים וסביבה.

הרשמה לפסגה
חומר למחשבה

זו נקודת זמן היסטורית ,שתכתיב את המשך
קיום המין האנושי
הצבת יעדים זהירים לעשר השנים הבאות אינה רלוונטית בשלב בו אנו
נמצאים .יש לקרוא עוד היום להכרזה על מצב חירום לאומי בנושא
האקלים ,ולרתום את כל משרדי הממשלה למען מטרה זו .כתבה
חדשה ב"הארץ" של עדי מור מטעם הורים למען האקלים.

לקריאה

מגזין בנייה ירוקה
המועצה הישראלית לבנייה ירוקה גאים להציג את מגזין בנייה ירוקה  ,מגזין תוכן
שיווקי  בשיתוף עם מחלקת מוספים מסחריים של "הארץ דה מרקר".
שלל מאמרים בתחום הבנייה הירוקה  מהו הדבר הירוק הבא? מהו עיצוב סביבתי
לחנויות? איזה מוצרים של בנייה ירוקה הטבע יכול לייצר? ועוד...
לגרסת דפוס לחצו כאן

לקריאה

זיהום אוויר באזור מפרץ חיפה בעשרים השנים
האחרונות

צילום :ניבה בן עמי

מצאי הפליטות באזור לפני תחילת שנות ה 80אינו ידוע ,אך סביר להניח כי
עקב היקף הפעילות התעשייתית הנרחב וחוסר הבקרה על הפליטות ,נפלטו
לאוויר כמויות גדולות מאוד של מגוון רחב של מזהמים בתקופה זו .המלצת
קריאה ממגזין "אקולוגיה וסביבה" של האגודה הישראלית לאקולוגיה

לקריאה

עושים מעשה!

המאבק על עתידו של מכתש רמון בעיצומו!
עמותת קשת ושומרי המכתש יוצאים למאבק על עתידו של מכתש
רמון ,על סיפורו של המדבר הישראל הייחודי! המשימה :גיוס המונים
למאבק במטרה למנוע הקמת אמפי להופעות ענק במכתש רמון!
כספי התרומות שלכם יסייעו להם לשכור שירותי ייעוץ משפטי מקצועיים
על מנת להגיש ערר מיידי כנגד היתרי בנייה בלב השמורה ובמידת
הצורך גם להגשת עתירה לבית המשפט ,לשם בחינה משפטית של
ההחלטות ולעצור את העבודות המאיימות על המרחב הייחודי בלב
המכתש.

לתמיכה

לתמיכה

עצרו את אפוקליפסת החרקים
מיליארדי דבורים ,פרפרים וחיפושיות נכחדים והעלמותם
עלולה להוביל לקריסה אקולוגית .אחת הסיבות המרכזיות
להכחדה היא השימוש בחומרי הדברה רעילים בחקלאות .אך
כעת יש לנו הזדמנות ייחודית להוציא אותם משימוש
באירופה .אם נעזור לתומכי התכנית להצליח שם ,שאר
מדינות העולם ילכו באותה הדרך .אבל כדי שזה יקרה
עלינו לגבור על לובי תעשיית הכימיקלים .חתמו עכשיו
כדי ליצור ׳באז׳ עצום עבור הדבורים ושתפו בכל מקום.

לחתימה

סקר הגעת נחליאלים ועופות חורפים אחרים
בראשית אוקטובר יגיעו הנחליאלים הלבנים לחצרות שלנו .המרכז לטיפוח ציפורי
הבר והחצר מזמינים להשתתף במחקר מדע אזרחי הבודק שינויים ביום הגעת
הנחליאלי לאורך השנים .ראיתם נחליאלי לבן ראשון? דווחו למרכז לטיפוח ציפורי
הבר בחצר ובגינה! תוצאות סקרים קודמים מלמדות שבשנתיים האחרונות
ההגעה אחרה לעומת שנים קודמות .מה יהיה השנה? דווחו ונדע!! דווחו באותו
קישור גם על הגעת אדום החזה וציפורים חורפות נוספות.
נחליאלי לבן .צילם :יהודה
כץ

לפרטים נוספים
פנים רבות לתנועה הסביבתית...

עם אדם  מדרשה לקיימות אדם וטבע
'עם אדם  מדרשה לקיימות אדם וטבע' הנו מרכז חינוכי בהשראת הגותו
של א .ד .גורדון ,הפועל לקדם יחסים משגשגים ובריקיימא בין האדם
לעצמו ,לחברו ולטבע .המרכז פועל לעורר בתלמידיו ובוגריו את תחושת
השייכות והאחריות למעגלי חייהם השונים ,בלימוד ובמעשה.
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...

טעימה קטנה לאירועים קרובים...

הכנס השנתי לקיימות וקהילה :מה עניין שמיטה
למשבר האקלים
מיקום :הגן הבוטני בגבעת רם ,ירושלים
התחלה  09:00 13/10/2021 :סיום17:00 13/10/2021 :
בכנס השנה נבחן מה ניתן ללמוד מרעיון השמיטה על ההתמודדות
בתחומי החיים השונים בישראל כיום וננסה לענות על שאלות כגון :מה
ניתן ללמוד מפרקטיקות מסורתיות עתיקות כיצד לספק את הצרכים
האנושיים מבלי לפגוע בטבע ומתוך סולידריות חברתית? מה משמעות
השמיטה עבור קהילות וארגונים ומה הם יכולים לשמוט למען חיים
בריאים יותר פיזית ונפשית?
הוספה ליומן:

לפרטים נוספים

ועידת עכו ה  3שבוע העירוניות 2021
מיקום :אולמות האבירים ,העיר העתיקה ,עכו
התחלה  08:30 18/10/2021 :סיום19:30 19/10/2021 :
ועידת עכו לעירוניות הינה הוועידה הגדולה בישראל לקידום
עירוניות ,המאגדת בתוכה מגוון רחב של מומחים ואנשי מקצוע ,מקבלי
החלטות ברמה הארצית והמקומית ,המגזר העסקי ,ארגוני חברה
אזרחית ,תושבים פעילים ואנשי אקדמיה .הוועידה היא המקום לשמוע,
להשמיע ולהשפיע על עתיד העירוניות של ישראל.
הוספה ליומן:

לפרטים נוספים

פסטיבל "אדמה שומטת" של תנועת בר קיימא
מיקום :עין כרם
התחלה  14:00 21/10/2021 :סיום20:30 23/10/2021 :
פסטיבל "האדמה שומטת" מציין את שנת השמיטה ממקום יהודי
מסורתי.
כי הגיע הזמן להוריד רגל מהגז! הפסטיבל יכבד ויאפשר שמירת שבת
כהלכתה.
בואו לשמוח בשנה החדשה ולהתחבר לזעקת האדמה.
הוספה ליומן:

לפרטים נוספים

שבוע האגריפוד
ב  2527לאוקטובר שני כנסי האגריטק והפודטק הגדולים בישראל
מתכנסים לכדי כנס וירטואלי אחד .סדרת הפודטק תציג את
הסטארטאפים המבטיחים בישראל.

לפרטים נוספים

ללוח האירועים המלא
קולות קוראים

נפתחה ההרשמה למחזור י"ב של תוכנית
ממשק
ממשק – תוכנית יישום מדע בממשל היא תוכנית פוסטדוקטורט יישומי
במשרדי הממשלה .התוכנית מגבשת מנהיגות של בוגרי תואר שלישי
מצטיינים שידעו לאסוף ולהנגיש מדע מדויק ונטול פניות לטובת שיפור
הסביבה ושיפור איכות החיים בישראל.
בואו להשתלב בשירות הציבורי ,לפתח את כישוריכם האישיים
והמקצועיים ולהשפיע על קבלת ההחלטות במדינה.

לפרטים נוספים

קולות 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"

ימים טובים לכולנו...





