רשימה ירוקה מאוד  לכבוד השנה החדשה
ניוזלטר  ינואר 2022

"אל תאמין למראה עיניך ,כי כל שהן מראות לך הוא הגבול בלבד.
התבונן בכח הבנתך ,גלה דברים הידועים לך מכבר,
ואז תמצא את הדרך לעוף.
וזכור תמיד ":השחף המגביה עוף ,הוא השחף המרחיק ראות"...
ריצ'ארד באך  /השחף
שנה אזרחית חדשה מתחילה ואנחנו שוברים פה את הראש איך אפשר לסכם שנה של פעילות...
כל כך הרבה נעשה בשנה החולפת בתנועה הסביבתית  קמפיינים ,מאבקים ,התחלות חדשות והצלחות.
מרינות ,שמורות טבע ,חוק הפיקדון ,קצא"א ,ניקוי הים הגדול ,שיחות על חוק אקלים ,תקציב מדינה ,ממשלה
חדשה ,הגבעות הדרומיות של מודיעין ,רכס לבן בירושלים ,אפולוניה ,איסור סחר בפרוות ,COP26 ,מצעד אקלים
ועשרות אלפי אנשים ברחובות מעלים את שיח האקלים ,מושג ירוק ,וועידות אקלים אזוריות ,הסטת השקעות,
שדה בריר ועוד ועוד....
רק החודש האחרון סיפק לנו הכרזה של שרת האנרגיה על עצירת חיפושי הגז לשנה הקרובה ,ועוד לפני זה מיד
לאחר הוצאת דו"ח המומחים בנוגע להסכם קצא"א   ,MedRedוהודעת המדינה כי תגבה את מדיניות המשרד
להגנת הסביבה  נראה כי קצא"א ויתרה על המאבק )לפחות לעת עתה(.
עוד הצלחה בדרום ,השיגה עמותת קשת במאבק שלה להטמנת קו החשמל במכתש רמון והזכירה לכולנו שיש
חשיבות אדירה למעורבות שלנו בהליכי התכנון )רמז .רמז .ועדה פתוחה(
אז לכבוד השנה החדשה חשוב לזכור שתמיד יש גם מקום למעורבות שלכם  יש שפע של מאבקים ופעילויות
שחשוב שתקחו בהן חלק ב) 2022הנה הצצה קטנה לחלק( ואפילו אפשר לחשוב על להיות מעורבים בבחירות
המקומיות ב2023
שנה אזרחית טובה ומלאה במעורבות וביצירה של דברים טובים!
צוות חיים וסביבה

עם הפנים לעבר 2023
בשנת  2023יתקיימו הבחירות לרשויות המקומיות.
התנועה הסביבתית שמה לעצמה להוביל מהפך ברשויות ולהכניס כמה שיותר נציגי סביבה למועצות!
אנחנו מזמינים אתכם להרשם למפגש הכרות ,לקראת פתיחת קורס יחודי ויעודי שילווה את המתמודדים
והמתמודדות כל הדרך למועצה.
הזמינו חברות וחברים ובואו לשמוע איך נוכל להוביל שינוי אמיתי ומשמעותי בערים ובישובים.

הרשמה למפגש חשיפה
עושים מעשה!

עצרו בעדו .בואו נפסיק את הפשעים נגד
הטבע
נשיא ברזיל ז'איר בולסונארו הוא אסון סביבתי מהלך .הוא גורם מוביל
בהריסת האמזונס ,עד כ 20%בשנה .הוא נטש את ילידי המקום
להתמודד לבדם עם אלימות ברוטלית .ישנה דרך לגרום לו לקחת
אחריות .בית הדין הפלילי הבינלאומי יכול לתבוע אותו – אבל רק
אם התובעים יפתחו תיק נגדו! הצטרפו עכשיו לקריאה הדחופה
להגן על היער ועל הא.נשים החיים בו – כשהעצומה תהיה גדולה
מספיק ניתן יהיה למסור אותה ישירות לבית המשפט!

לחתימה

דורשים מקוקהקולה למחזר
גרינפיס יצא למאבק נגד יצרנית בקבוקי הפלסטיק החדפעמיים הגדולה
בעולם :קוקה קולה ,לאחר שהוכתרה זו השנה הרביעית ברציפות בתואר
מזהמת הפלסטיק החדפעמי הגדולה בעולם.
אז מה הפיתרון?  לייצר אך ורק בקבוקים המיועדים לשימוש חוזר
ומילוימחדש.

לעצומה

חברות הדלקים הפוסיליים אומרות לנו תודה!

צפייה בסרטון  כסף נקי
מעורר השראה

אקטיביזם מעורר השראה מול ענקית הנפט
אירוע אחד מדהים שהתרחש בענקית הנפט הוא שיעור לכולנו על בלימת
חברות מזהמות .איך נוכל להסיט את הכסף שלנו מחברות הדלקים
המזהמות ,האם זה באמת תלוי רק בנו  ומה המקרה המדהים שהתרחש
בענקית הנפט אקסון מוביל?

לקריאה

המזהמות ,האם זה באמת תלוי רק בנו  ומה המקרה המדהים שהתרחש
בענקית הנפט אקסון מוביל?

לקריאה

פרויקט מעלה וחצי
פרוייקט הנגשת המדע של שינוי האקלים של האוני' העברית ,מכון
וייצמן ,אוני' תל אביב והפתוחה עלה לאוויר.
הפרוייקט מכיל  27סרטים בני  10דקות הסוקרים את המדע של
החימום הגלובלי בשפה פשוטה המותאמת לציבור הרחב.

לצפיה

המדע לקידום תעשיית הגז
התחקיר הראשון של יחידת ״זיקוק״ מבית גרינפיס ישראל חושף את
הכשלים הרגולטוריים בכל הנוגע לפיקוח וניטור תעשיית הגז בישראל 
שמעמידים את חיי העובדים על האסדות ואת הסביבה הימית בסכנה,
את ה״משחקים״ בחישובי נתוני פליטות המתאן של משרד האנרגיה
ואת אירועי הזיהום בלב הים שהציבור לא ידע על קיומם.
התחקיר השני  "האם ייצור חשמל מגז באמת מפחית פליטות גזי
חממה"  עלה גם כן לאתר 'זיקוק'

לקריאה

אקולוגיה וסביבה  גיליון סתיו   2021נחלי
ישראל
ההזנחה מרובת השנים של נחלי ישראל לוותה במיעוט מחקר מדעי של
סביבה ייחודית זו .מקבלי ההחלטות ואנשי המקצוע נדרשים לתכנן מיזמים
ולהמליץ המלצות בתחום שיקום נחלים על אף היעדר ידע מחקרי מספק.
בשנים האחרונות ישנה התעוררות מחקרית מבורכת ,ולכן גיליון זה מוקדש
לידע מחקרי חדשני ולדוגמאות למיזמים ולחקרי מקרה מעוררי השראה.

לקריאה

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

איגוד רופאי בריאות הציבור בישראל
איגוד רופאי בריאות הציבור הוא איגוד שחבריו הם מומחים בבריאות
הציבור העובדים בתחום זה .האיגוד פועל לא רק מתוך צורך להתמודד
עם מצוקות ההווה אלא גם מתוך צורך להתמודד עם אתגרי העתיד
ולהפעיל את הכלים העומדים לרשות חברי האיגוד הן לטובת התחום
המוגדר של בריאות הציבור ובן לטובת כלל המערכות הרפואיות
רוצים להופיע בידיעון הבא? מוזמנים לכתוב לנו.

לפרטים נוספים

לאינדקס הארגונים המלא
טעימה קטנה מאירועים קרובים...

מה הלו"ז עם משבר האקלים?
שבוע המודעות למשבר האקלים באוניברסיטאות
ב  35לינואר ניפגש באוניברסיטאות ברחבי הארץ לסדרת הרצאות על
המשבר ,השלכותיו ודרכי ההתמודדות מולו ,וזו בדיוק ההזדמנות שלך
להצטרף אלינו ,לשמוע לשאול ולהבין יותר מה צופן לנו העתיד!

פרטים והרשמה

להצטרף אלינו ,לשמוע לשאול ולהבין יותר מה צופן לנו העתיד!

פרטים והרשמה

פרטים נוספים והרשמה
'משיבים מים לנחלים'
מיקום :המועצה לישראל יפה ,שד' רוקח  80תל אביב.
התחלה  08:30 06/01/2022 :סיום16:30 06/01/2022 :
משיבים חיים לנחלים  משקמים את נחלי ישראל עכשיו .הכנס
לניהול וקידום נחלי ישראל.
במסגרת הכנס יושק גיליון מחקרי על נחלי ישראל של מגזין אקולוגיה
וסביבה ויערכו דיונים ופאנלים מקצועיים סביב שיקום נחלי ישראל
הוספה ליומן:

לפרטים נוספים

כשמים פוגשים פוליטיקה
יום ג' ה ,20:3013:20 ,11/1און לייין  בואו להכיר מקרוב את הסיפור
של סכר הרנסנס האתיופי על הנילוס שבנייתו היוותה טריגר להצתת סכסוך
מדיני בין מצרים ,סודן ואתיופיה .כנקודת השוואה ניתן גם פרספקטיבה
היסטורית על מערכת היחסים בתחום המים של ישראל וירדן.

פרטים והרשמה

עידן האנתרופוקן :החיים שאחרי הטבע
מיקום :מכון ון ליר ,ירושלים
התחלה  19:00 25/01/2022 :סיום21:00 25/01/2022 :
כחלק מסדרת הלימודים הפתוחה לקהל  תקווה וייאוש בעולם
מתחמם
רבים מדברים על שינוי האקלים ,ביניהם מנהיגים ,מדענים ,עיתונאים.
אך האם יש תקווה אמיתית לבלום את ההתחממות הרת האסון ,או
שמא כבר חצינו את נקודת האלחזור? כיצד חיים ופועלים במציאות
שבה התקווה הולכת ואוזלת ,ולכל אחד מאיתנו יש השפעה זעירה
בלבד?
הוספה ליומן:

לפרטים נוספים

ללוח האירועים המלא
קולות קוראים

ט"ו בשבט בסימן תיקון עולם  תיקון אקלים
שבוע ט״ו בשבט התשפ״ב  שבוע אחריות יהודי  סביבתי
השנה אנו חוגגים את ט"ו בשבט במהלך שנת השמיטה .שני מועדים
אלו מבטאים את חשיבות הסביבה בעולם היהודי ומזמינים אותנו
להגביר את העיסוק במשבר האקלים.
טבע עברי וברקיימא מזמינים אתכם ,מחנכים ,מחנכות ומובילי
קהילות ,להצטרף לציון שבוע ט"ו בשבט יחד כשבוע חינוך לקיימות.
רוצים לקחת חלק?מחפשים פעילות לט"ו בשבט?  השאירו

להגביר את העיסוק במשבר האקלים.
טבע עברי וברקיימא מזמינים אתכם ,מחנכים ,מחנכות ומובילי
קהילות ,להצטרף לציון שבוע ט"ו בשבט יחד כשבוע חינוך לקיימות.
רוצים לקחת חלק?מחפשים פעילות לט"ו בשבט?  השאירו
פרטים בטופס
פרטים נוספים באירוע בפייסבוק

לפרטים נוספים

קול קורא להשתתפות בפרויקט "מכת שמש"
לקראת שנת  ,2022יוזמת האנרגיה הטובה פונים למוסדות ורשויות
מקומיות ,בפריפריה הגאוגרפית או החברתית בישראל ,המעוניינים
להקים מערכות סולאריות על גגות מבני הציבור שלהן )בתי ספר,
מתנ"סים ,פנימיות ,מוסדות טיפול ,מוסדות תרבות וכדומה(  לקחת
חלק בפרויקט ולקבל מיוזמת האנרגיה הטובה מענק כספי ועזרה
מקצועית .הגשה עד ה  .31/1/2022פרטים בקישור

לפרטים נוספים

קולות קוראים נוספים
קורסים והכשרות

קורס גגות מועילים
תחום הגגות מתפתח ועובר טרנספורמציה אדירה ,גגות המהווים
ערך לסביבה ומאפשרים פיתוח בר קיימא.
המועצה לישראל יפה והמועצה הישראלית לבנייה ירוקה חברו יחדיו
וגאות להזמינכם לקחת חלק בקורס מרתק ,מעשיר ופרקטי בתחום
המתפתח של גגות מועילים.
מתחילים ב 9 ,10:0015:00 ,17/1מפגשים

לפרטים נוספים

קורס מיינדפולנס לפעילי סביבה וחברה
בואו להקל על משבר האקלים הרגשי שלכם! קורס מיינדפולנס לפעילים למען
הסביבה ,כדי שיוכלו להתמודד לאורך זמן עם המשימה שלקחו על עצמם .הקורס
עצמו הוא בתשלום סימלי בלבד ולא למטרות רווח.
מתחילים ב 4 ,24/1מפגשים בין  9:0011:00במרכז למיינדפולנס ,ת"א

לפרטים נוספים

קורס אנרגיה מתחדשת  כלים להנעת תוכנית
אסטרטגית רשותית בנושא אנרגיה
מרכז השלטון המקומי בשיתוף החברה לאנרגיה מתחדשת
אילתאילות ומשרד האנרגיה מזמינים לקורס אשר יתמקד בהטמעת
אנרגיה מקיימת )ייצור ,ניהול והתייעלות( תוך יצירת מנועי חדשנות,
העצמת תושבים וארגונים מקומיים ויצירת כלכלה מקומית מופחתת
פליטות ברשויות מקומיות.
מתחילים ב ,24/1מפגש פיזי  2 +מפגשי זום ו 3ימי סדנא
מעשית בערבה

לפרטים נוספים

מתחילים ב ,24/1מפגש פיזי  2 +מפגשי זום ו 3ימי סדנא
מעשית בערבה

לפרטים נוספים







הרשמה לקבלת ניוזלטר "חיים וסביבה"

