רשימה ירוקה מאוד  חם .חם .רותח
ניוזלטר  אוגוסט 2022

"מוזר שהיצור התבוני ביותר שהתהלך בעולמנו איפעם הורס את ביתו היחיד .נראה שיש נתק בין המוח
החכם לבין הלב האנושי ,האהבה והחמלה .רק כשהשניים עובדים בהרמוניה אנחנו יכולים להגשים את
הפוטנציאל האנושי שלנו במלואו".
 ג'ין גודול 
חם .ממש חם .אפילו רותח .הקיץ פה בשיאו ואנחנו מרגישים את זה ובכל העולם )החצי הצפוני של כדוה"א ליתר
דיוק( סובלים מזה .גלי חום ושריפות ענק .בצורות ,יובש ושיאי חום .בחודש אחד ,הטבע הזכיר לנו במגוון של
דרכים כמה קטנים ושבריריים אנחנו ואולי הצליח לחלחל לכמה מאיתנו מה היא צניעות.
אבל לא כולם מבינים את ערכה של צניעות ,ונראה שלא ממש מבינים שם למעלה את הצורך להערך לגלי החום
וזה מעלה את השאלות מדוע בערוצים המסחריים עדיין לא שמעו על משבר האקלים? מה קורה עם הפסולת
בישראל? למה כסף עדיין יותר חשוב מחיי אדם ומהמערכות האקולוגיות שלנו?
אבל יש גם בשורות טובות .החלטה על הקמת מרכז לחיזוי אקלים ,תוכנית שיקום לנהר הירדן הדרומי ,נעצרה
ההפקרות במכרה פוספטים בדרום ואפילו החליטו סוף סוף לנקות אותנו מהאסבסט בגליל המערבי .הגיע הזמן!
אכן .הרבה דברים קרו בחודש האחרון )והצלחנו לתת לכם רק טעימה ממה ש גחלילית מספת מדי שבוע( ,אבל
זה רק מוכיח לנו שהפוטנציאל האנושי הוא גדול ,וכמו שג'ין אומרת נראה שאנחנו מפספסים בגדול .הגיע הזמן
לתקן את זה.
צוות חיים וסביבה

מעורר השראה
ד"ר ג'יין גודול  שיקום אקולוגי:
מאפריקה למזרח התיכון
הדוברת המרכזית של הוועידה השנתית ה 50למדע
ולסביבה ,ד"ר ג'יין גודול – פרימטולוגית ,אנתרופולוגית,
שגרירת שלום של האו"ם ופעילת איכות סביבה שידועה
בעיקר בשל עבודתה עם שימפנזים בשנות ה,60
הופיעה במושב הפתיחה המרכזי בנאום מרחוק שבו היא
בירכה את המשתתפים והצהירה על תקוותה שמדינת
ישראל תתחייב לאסטרטגיה לאומית לשיקום הטבע,
בשיתוף מדינות האזור.
לצפיה בסרטון

בממשלה התאהבו בהכחשת האקלים
המתוחכמת של ענקיות הדלק
'לא נכון לומר ש"אין מה לעשות"; לא נכון לומר ש"ישראל היא מדינה
קטנה ולא רלוונטית" .מדיניות ישראלית אחראית בתחום האקלים יכולה
למנוע ,הלכה למעשה ,את החרפת משבר האקלים .שינוי האקלים הוא
תהליך מורכב שבו אפילו עלייה של שבריר מעלת צלזיוס עלולה להגביר
את התכיפות של גלי חום ואירועי קיצון אחרים .לכן אנחנו חייבים
לפעול'.
מאמר של מנהל גרינפיס ישראל ,ד"ר יונתן אייקנבאום

לקריאה

לקריאה

מקלט מן האקלים
לאור עליית הטמפרטורות המתמשכת באירופה ,ברחבי העיר ברצלונה
הוקמו "מקלטי אקלים" ,שבהם התושבים יכולים למצוא מפלט מפני
הקיץ ההולך ומתחמם .האם גם ישראל צריכה להיערך לכינונם של
מקומות מחסה שכאלה?
מאמר בזווית  סוכנות ידיעות למדע ולסביבה ,מאת אמנון דירקטור

לקריאה

הגורם האנושי  פודקאסט ידידותי על חברה ,על
תרבות ועל סביבה
כל שבוע פרק חדש עם מרואיינים מרתקים ונושאים מעוררי מחשבה ,בהגשה
ידידותית למאזינים ולסביבה.

לפרטים נוספים

שנת השמיטה  שאלון
אנחנו עומדים היום לקראת סיום שנת השמיטה ,שנה שבה באופן
מסורתי יש הזדמנות לעסוק בשאלות של הקשר בין אדם לאדמה,
נחלת הכלל ,חברת צדק ,יחס למשאבים ועוד.
בימים אלו עמותת טבע עברי מובילה מחקר קטן שבודק האם
השיח הזה ,ומעשה סביבתי שקשור אליו ,אכן התקיימו  .מצורף
שאלון שנועד למי שהוביל או הובילה פעילות לאור השמיטה
)מעבר לשמירת הלכותיה( ,למן קבלת החלטות אישיות ,דרך
עשייה חינוכית לסוגיה ועד הובלת פעילות בכל קנה מידה .מוזמנים
למלא ולסייע.

למילוי השאלון

להכיר את התנועה דרך ההצלחות

אזרחים למען אוויר נקי
השבוע הוכרע  קנסות על שריפת פסולת!
ועדת החוקה ,חוק ומשפט של הכנסת אישרה השבוע הטלת
קנסות על מבעירי פסולת .במהלך הדיון קיבלה הוועדה את עמדת
אזרחים למען אוויר נקי ,והעלתה את גובה הקנסות בעד פי
ארבעה מגובה הקנסות המקורי שהוגש לאישורה .הקנס שנקבע
הוא  12,000ש"ח לשריפה לצורך פעילות עסקית )יחיד או
תאגיד( ו 2,000ש"ח לאנשים פרטיים השורפים פסולת שלא
לצורך פעילות עסקית.
רוצים להופיע בידיעון הבא? מוזמנים לספר לנו על ההצלחה
שלכם

לפרטים נוספים

לאינדקס הארגונים המלא
טעימה קטנה מאירועים קרובים...

גידול אוכלוסיה במדינה הצפופה במערב:
השפעות על עתיד המשק הישראלי
יום ב' ה  ,15:30 ,1/8און ליין  כחלק ממפגשי צפוף  הפורום
לאוכלוסיה ,סביבה וחברה עם פרופ' יוג'ין קנדל  "האם ניתן לקיים
את מדינת ישראל בעוד  40שנה?"

לפרטים נוספים

לפרטים נוספים

צוללים עם מדוזות
מיקום :איגוד ערים לאיכות הסביבה שרון – כרמל
התחלה  19:00 10/08/2022 :סיום21:00 10/08/2022 :
מוזמנים לצלול לעולמן המסקרן של המדוזות ,לשמוע על אורח החיים
המרתק שלהן,להבין איך הן משפיעות על היוםיום שלנו )והן
משפיעות!( ולגלות איך ניתן להפוך אותן ממטרד למשאב ?
בהשתתפות:ד"ר דור אדליסט  אקולוג ימי אוניברסיטת חיפה ,פרופ' שחר
ריכטר הפקולטה להנדסה ,אוניברסיטת ת"א
הוספה ליומן:

לפרטים נוספים

מיצג 'אסדת הגז הנודדת' מגיע
לחופי ישראל
פעילי סביבה ,אוהבי טבע ובעלי חיים ,אזרחים מודאגים
ממשבר האקלים  מוזמנים להצטרף אלינו לתהלוכת
'אסדת הגז הנודדת' שמגיעה לחופי ישראל בהובלת
גרינפיס ובשיתוף ארגוני סביבה רבים.
שבת ה  16:30 ,13/8חופי תל אביב
שבת ה  16:30 ,20/8חופי אשקלון
שבת ה  16:30 ,27/8חופי נתניה
שישי ה  15:30 ,2/9חופי חיפה

לפרטים נוספים

״הקייטנה הירוקה״  לימוד ירושלמי בנושא קיימות
וסביבה
מיקום :מרכז פיוקסברג ,ירושלים
התחלה  09:00 08/08/2022 :סיום14:00 10/08/2022 :
״הקייטנה הירוקה״ ,מבית תכניות ״העולם הזה״ של מדרשת השילוב
הנטור ותנועת בר קיימא ,פותחת מחזור קיץ נוסף .בקייטנה  נלמד ונעסוק
בקיימות ,סביבה ,יהדות וחלוציות,נפגוש מרצים ומרצות מרתקים,נעמיק
בשיח זה עם זה בבית מדרש סביבתי ונצא עם כלים פרקטיים מה אנחנו
יכולים לעשות החל *מעכשיו* בנוגע למשבר האקלים.
הוספה ליומן:

לפרטים נוספים

ללוח האירועים המלא
קולות קוראים

קול קורא לבקשות מימון פרויקטים בתחום
איכות הסביבה ,סבב קיץ 2022
קרן של"י )שורשים לסביבה ירוקה( ,שותפות של קרנות סביבתיות,
הפועלת באמצעות הקרן החדשה לישראל ,מזמינה קבוצות העוסקות
בפעילויות ציבוריות בנושא איכות הסביבה וזקוקות לעזרה במימון
פעילויות אלה ,לפנות בבקשה לקבלת סיוע.
פניות שתמצאנה מתאימות תזכינה במענק כספי של עד .₪ 20,000
בנוסף לתמיכה כספית ,קרן של"י מציעה ליווי מקצועי ושעות ייעוץ
פרטניות .הליווי מסייע לחיזוק הפעילות ולהשגת מטרות הארגון /מאבק
ליצירת שינוי סביבתי .מועד אחרון להגשה 15.8.22

לפרטים נוספים

קול קורא ליוזמות בנגב!
האם יש לך יוזמה חברתית/סביבתית בנגב המערבי?
האם את/ה עוסק/ת בהתמודדות עם משבר האקלים ,שוויון
מגדרי ,מיגור העוני ו/או קידום בריאות?

קול קורא ליוזמות בנגב!
האם יש לך יוזמה חברתית/סביבתית בנגב המערבי?
האם את/ה עוסק/ת בהתמודדות עם משבר האקלים ,שוויון
מגדרי ,מיגור העוני ו/או קידום בריאות?
פרויקט אג'נדה  2030מציע מענקים של כ50,000ש"ח בשילוב
של תמיכה וייעוץ מקצועי לשלושה פרויקטים חברתיים המיישמים
יעדי פיתוח בניקיימא בנגב המערבי.
התמיכה מיועדת לפרויקטים משותפים לפעילים ופעילות ,עמותות
וארגוני חברה אזרחית ,רשויות מקומיות ,אקדמיה ו/או עסקים
קטנים מקומיים .ההגשה תיסגר ב4.8.22

לפרטים נוספים

קול למחזור הרביעי של תוכנית שגרירי
האקלים 20222023
תוכנית הכשרה למומחים/יות צעירים וצעירות מישראל והרשות
הפלסטינית )גילאי  ,(2035הנמצאים/ות בתחילת דרכם/ן המקצועית,
ומעוניינים/ות ללמוד על בעיות האקלים והמים האזוריות ,על משא ומתן
ועל המציאות האזורית של ישראל ושכנותיה במזה”ת.
ההרשמה פתוחה תסגר ב .21.8אקופיס תצור קשר עם
המועמדים/ות המתאימים/ות לקביעת ראיון.

לפרטים נוספים

קולות קוראים נוספים
קורסים והכשרות

קורסים שנתיים במלאכות קדומות בישראל
פרטים על כל הקורסים השנתיים שמיטב המורים של "אבני דרך"
מציעים לקהל הרחב .דרך מיומנויות אלו השותפים ב"אבני דרך" מאמינים
בקידום חיים מחוברים יותר לעצמנו ולאדמה עליה אנו חיים.

לפרטים נוספים

עיר של הזדמנויות
 3מפגשים החל מה ,5/9ירושלים .קורס המיועד לעובדי רשויות
וארגונים אזרחיים שאינם בעלי רקע בתכנון  מנהלי מחלקות חינוך
ורווחה ,תפעול ,תרבות ,נכסים ,קידום עסקים ,אסטרטגיה חברה
כלכלית ,ארגוני קהילה וסביבה ועוד.
מטרת הקורס היא לתת לכלל השותפים בעשייה העירונית
כלים לפעולה והבנה של מהי עירוניות ואיך זה קשור אליהם ,על
מנת שיוכלו להיות משמעותיים יותר ולכוון לתוצר טוב יותר של התכנון
בעיר.

לפרטים נוספים

ללוח האירועים המלא






הרשמה לקבלת ניוזלטר "חיים וסביבה"

