רשימה ירוקה מאוד  הדי מלחמה
ניוזלטר  מרץ 2022

"בזמן הלידה נולד גם המוות )פתגם סיני( .תהליך ההתחדשות ותהליך ההתבלות מתקיימים בוזמנית.
תאים בגוף מתים ,ואחרים נוצרים מחדש כל העת .למרות זאת ,נע חץ הזמן מן הלידה אל המות ללא דרך
חזרה .בסיכומו של דבר הגוף מתפרק וחוזר ליסודות .אם הגוף עולה באש נותר ממנו חופן אפר המהווה
דשן מצוין לצמחים; אם הוא נקבר אוכלות אותו התולעים ,וניזונים ממנו החיידקים; אם הוא חשוף ,ניזונים
ממנו החרקים ,ציפורי הטרף וחיות השדה; אם הוא נטרף הוא נספג בגופו של טורפו .מות יצור אחד
מעניק חיים לאחר .במותו של האחד משגשג השני .החיים אינם נקטעים ,הם רק משנים צורה".
 יתרון מדומה  /פרייה הרט 
המלחמה באוקראינה בעיצומה .מעבר לסבל האנושי הנגרם שם ,אנחנו שומעים על עלייה בקרינה הרדיואקטיבית
מצ'רנוביל ועל מתקפה על מאגרי נפט .מתחילים לתהות על ההשלכות הסביבתיות של המלחמה הזו...
אז חוץ מהמלחמה ,פברואר היה חודש לא קל בעולם כולו וגם בישראל שכלל דליפה ממיכל קצא"א באשקלון עם
ניסיון מכוער להסתיר את האירוע .עם זאת ,התבשרנו החודש שהלחץ הציבורי עובד גם כנגד התאגידים הגדולים
וחברת קוקה קולה התחייבה למהלך משמעותי )ולא מספק( בתחום אריזות הפסטיק ,בית המשפט הכריע
שקצא"א ובכירים לשעבר בה אשמים בעבירות בשל גרימת זיהום בנחל צין ,השרה שקד הכריעה על גורל עמק
השלום ונראה שכולם מרוצים מכך .המשרד להגנת הסביבה פרסם שמבחינתנו ניתן להגיע ל 40%אנרגיה
מתחדשת תוך  8שנים בלבד )כרגע אנחנו סביב ה.(7%
סך הכל ,למרות כל הנאחס שהיה לנו החודש ,אנחנו רואים קצת את האור בתוך ענני הסערה של החורף .עננים
שמתחילים להתפזר ומאפשרים לפריחות הראשונות של האביב להופיע .זמן מעולה לצאת החוצה למרחבים
וליהנות ולהוקיר את השטחים הפתוחים והמרחבים שעוד נותרו לנו .להנות מהחיים שפורצים במלוא עוצמתם עם
שינוי העונות .עם בוא האביב.
לכבוד חג האביב והתהפוכות של העונה,
אפשר לאחל לכולנו לחגוג את החיים כמיטב יכולתנו.
חג אביב שמח!
צוות חיים וסביבה

עושים מעשה!

לפיד ,סגור את בז"ן עד !2027
למרות ההמלצה של ועדת המנכ"לים שיש לסגור את בז"ן ,הממשלה הזניחה את
תפקידה ולא התחייבה לתוכנית אמיתית שתעצור את הפעילות של בז"ן .במקום
זה ,בנט ולפיד מתכננים לבנות במתחם בז"ן מיכליות נפט חדשות ובכך להבטיח
את פעילות המתחם לשנים קדימה.
הצטרפו לארגוני הסביבה ,שלחו מייל לראש הממשלה החליפי לפיד
ומנכ"לית המשרד שלו נעמה שולץ ,ויחד נביא לסגורה אמיתית של בז"ן.

לחתימה

משפרים את התחבורה הציבורית!
ארגון  15דקות מזמין אתכם לקחת חלקבמסע לשיפור התחבורה
הציבורית בישראל .פניות הציבור הן מקור ידע מרכזי וחשוב עבור
הארגון .המשיכו לדווח ולהפנות את תשומת ליבם לבעיות
הבוערות בתחבורה הציבורית ברחבי הארץ.
ניתן לפנות אליהם גם בשפה הערבית בכתובת:
mokedar@15minutes.co.il

לטופס דיווח

ניתן לפנות אליהם גם בשפה הערבית בכתובת:
mokedar@15minutes.co.il

לטופס דיווח

גומלים את ישראל מדלקים רעילים
מצטרפים לדרישה של 'גרינפיס ישראל' ממשלת ישראל:
עצירת תוכניות תשתיות לנפט וגז רעילים לרבות בים התיכון,
בים האדום ובאזור ים המלח
אימוץ תוכנית חירום למעבר לכלכלה דלת פחמן
הפיכתם של  30%משטחי הים לשמורות טבע ימיות

לחתימה

מעורר השראה

נערכים לעידן הבא :חינוך אקלימי כ"רעיון
גדול" בבית הספר
מאמר על ההיבטים הפדגוגיים של חינוך אקלימי מאת ד"ר יעל ברקי
גטניו וגילה לוי הוברמן  הרשת הירוקה.

להמשך קריאה

על הקשר בין משבר האקלים ,המשבר האקולוגי,
משבר הבריאות ובעלי חיים
מוזמנים להקשיב מה יש לגרטה טונברג להגיד בנוגע למשברים שאנחנו
מתמודדים איתם כאנושות והאתגרים שהעולם כולו ניצב בפניהם.
לצפיה בסרטון

כדי להתכונן למשבר האקלים דרוש
מהפך בבתי הספר
הדור הבא לא יוכל לעמוד באתגרי האקלים בלי שינוי תודעתי
מקיף • אלא שתוכנית הלימודים בישראל כמעט לא כוללת
חשיבה סביבתית • משרד החינוך חייב להתעשת :להכשיר
מורים ומנהלים ,להפוך לימודי אקלים למקצוע חובה ,ולהנחיל
אתוס סביבתי חדש .מאמר דעה מאת אורי אנג'ל מארגון
ברקיימא וחבר בפורום החינוך של ארגוני האקלים בישראל

להמשך קריאה

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

קחו איתכם את הזבל
מיזם שהוקם באוגוסט  2020כדי לפעול למען מרחבים ציבורים
)שמורות טבע ,חופי ים ,גני שעשועים מרחבים עירוניים ועוד( נקיים
מזבל ,ומטרתו היא להציע דרך פעולה שונה ואפקטיבית למלחמה
בקטסטרופה הסביבתית המתרחשת במדינה ודרכים ליישומה.
רוצים להופיע בידיעון הבא? מוזמנים לכתוב לנו.

לפרטים נוספים

לאינדקס הארגונים המלא
טעימה קטנה מאירועים קרובים...

טעימה קטנה מאירועים קרובים...

כנס קיימות אורגנית
מיקום :מרכז תרבות ופנאי ,חריש
התחלה  09:00 09/03/2022 :סיום16:00 09/03/2022 :
כנס שנתי נודד כמקום מפגש קבוע בין ארגוני סביבה וקיימות ,בעלי
תפקידים ברשויות ותושבים .העיר חריש מובילה את הכנס הראשון ומתווה
את הדרך לכנסים העתידיים .הכנס יהווה בסיס לקיום אמנה אקלימית
משותפת בין הרשויות ובין התושבים.

הוספה ליומן:

לפרטים נוספים

Applied Environmental Diplomacy  In
memory of Dr. Noam Segal
מיקום :תל אביב
התחלה  18:30 13/03/2022 :סיום22:00 13/03/2022 :
The 2nd event in memory of Dr. Noam Segal, which will be
on Applied environmental diplomacy: Pathways to
sustainability and peace in the Jordan River Basin. Please
register here to attend the event.

הוספה ליומן:

לפרטים נוספים

מצילים את חיות הבר
מיקום :עמק הצבאים ,ירושלים
התחלה  14:30 28/03/2022 :סיום19:00 28/03/2022 :
כנס הנועד לשפוך אור לגבי חומרת מצבן של חיות הבר ,לקרוא לפעולות
להגנה עליהן ולגבש את קהילת הפועלים למענם :מי מטעמי זכויות בעלי
חיים ומי מטעמי שמירה על מערכות אקולוגיות ,ארגונים גדולים ויוזמות
קטנות.

הוספה ליומן:

לפרטים נוספים

הוועידה השנתית לנחלים בישראל
מיקום :הספורט  ,4נס ציונה
התחלה  08:00 30/03/2022 :סיום16:30 30/03/2022 :
הוועידה הראשונה למצב הנחלים בישראל עם   Henk Ovinkכדובר
הראשי  שליח מיוחד לנושאי מים בינלאומיים של הולנד ,אשר שימש כיועץ
בכיר של הנשיא אובמה לאחר הוריקן סנדי.

הוספה ליומן:

לפרטים נוספים

הוספה ליומן:

לפרטים נוספים

ים בטוח לכרישים ולאדם בחדרה
יום ה' ה ,15:00 ,31/3און ליין  איך מסדירים את הפעילות באזור
התקבצות הכרישים במוצא המים החמים בתחנת הכוח למען שמירת הטבע
ובטיחות האדם?

פרטים והרשמה

ללוח האירועים המלא
קורסים והכשרות

החלה ההרשמה לתוכנית הכשרה
ויישום לצמצום הפלסטיק בים האדום –
!!ShaRED sea
התכנית היישומית למען הים האדום למקצוענים צעירים
וצעירות ,תתקיים באילת בתקופה שבין מרץ  לדצמבר
 10) 2022חודשים( .במהלך תקופה זו ,יפגשו
המשתתפים/ות אחת לשבועיים )ולפעמים יותר( ויעסקו
בפעילויות למידה מקוונות ופרונטליות המורכבות מהרצאות,
סימולציות ודיונים עם מומחים/יות בעלי ניסיון בולט בתחומי
הסביבה והים ,בדגש על עידוד יוזמות ופרויקטים למציאת
פתרונות קונקרטיים ליישום.

להגשת מועמדות

קורס גיוס ומיצוי תקציבים בנושאי סביבה,
אקלים וקיימות
כדי להניע מהלכים משמעותיים ברשות ,להגשים חלומות ולבצע
תוכניות בתחום הקיימות במובנה הרחב נדרש תקציב .מהם מקורות
התקציב? איך מגייסים אותם באופן מיטבי? איך נערכים ומממשים?
הקורס יתמקד בשלושת השלבים למימוש תקציבים  איתור תמיכות
בנושאים אלו ,הגשתן באופן מיטבי וקבלת התמיכה .הקורס מוכר
לגמול! מתחילים ב 5 ,9/3מפגשים במרכז השלטון המקומי ,ת"א

לפרטים נוספים

קורס שכונה °360
קורס הכרות עם כלי המדידה החדשני לקידום ,תכנון ,פיתוח ובינוי שכונות מגורים
בשיתוף המועצה הישראלית לבנייה ירוקה פורום ה 15ומרכז השלטון המקומי.
כלי המדידה שכונה  °360מהווה כלי עבודה לטיוב איכות תכניות בניין עיר בראייה
רחבה ורב תחומית .הקורס מקנה היכרות מעמיקה עם כלי המדידה ,תוך שילוב
היבט פרקטי הכולל בדיקה של תכניות לצד לימוד סוגיות עכשוויות בתכנון ופיתוח
ברקיימא.
מתחילים ב 5 ,9:0015:15 ,8/3מפגשים ,מרכז השלטון המקומי ,ת"א

לפרטים נוספים

ללוח האירועים המלא






הרשמה לקבלת ניוזלטר "חיים וסביבה"

