פברואר 2018
שלומות,
לרגל חגיגות  21שנות מנהיגות ,אנחנו נרגשים וגאים להציג בפניכםן את גיליון  100המשפיעים והמשפיעות של מגמה ירוקה.
תהליך הכנת הגיליון חשף בפנינו את רוחב ההשפעה של בוגרי ובוגרות הארגון .פעם אחר פעם נדהמנו לגלות עוד ועוד בוגרים
ובוגרות בעמדות מפתח והשפעה ,במגוון רחב של סקטורים ,בארץ ובעולם.
לצורך בחירת המשפיעים ,הקמנו וועדת היגוי שכללה נציגים מהוועד המנהל ,אנשי תא ארצי ,נציגי פורומוביל ונציגי בוגרים.
בנוסף לכך ,התייעצנו ונעזרנו במנכ"לים ובדמויות מרכזיות שפעלו בארגון לאורך השנים .לכולםן אנחנו רוצים להודות .ללא
העזרה והסיוע שלכםן לא היינו יכולים להצליח במשימה המאתגרת הזאת שלקחנו על עצמנו.
בשיקולי הבחירה התייחסנו להיקף ההשפעה של המועמדים בפעילותם הנוכחית ובפעילותם במגמה ירוקה.
איתור המשפיעים נעשה באמצעות קול קורא ,מחקר והמלצות ,אולם ייתכן מאד שלמרות מאמצינו הרבים ,לא הצלחנו להגיע
אל כולםן.
לאורך השנים מגמה ירוקה היא בית לאלפי אנשים שלא מוכנים לקבל את המציאות כפי שהיא ,מתעקשים לפעול ביחד ולהפוך
אותה לטובה ובריאה יותר ,עבור כולנו .אנחנו רוצים לנצל את ההזדמנות הזאת ,להגיד תודה מעומק הלב ,לכל אלו שלקחו חלק
בפעילות הארגון לאורך השנים .רבים מהם אינם מופיעים בגיליון הזה אולם הם חלק בלתי נפרד מהמסע המשותף הזה ,שכבר
 21שנים לוקח אחריות על המציאות הסביבתית בישראל ומשנה אותה.
בגיליון שלפנינו מופיעים 100מנהיגים ומנהיגות בולטים ,שלקחו ועדיין לוקחים ,במקרים רבים ,חלק משמעותי בפעילות הארגון.
הגיליון מחולק לסקטורים על פי תחומי העשייה הנוכחיים של המשפיעים והמשפיעות.
חשוב לציין שסדר ההופעה בגיליון הוא אקראי ואינו מבקש לדרג את המשתתפים בו.
הפרק האחרון מוקדש ל 20 -הצעירים והצעירות המבטיחים .אנחנו בטוחים שבשנים הבאות נמצא גם אותםן ,ורבים ורבות
אחרים ,בעמדות השפעה משמעותיות.
מגמה ירוקה היא בית ספר אדיר למנהיגות ובכל שנה שחולפת מצטרפים עוד ועוד מנהיגים ומנהיגות אל הנבחרת המדהימה
הזאת.
מאחלים לכולנו ,שנמשיך לראות ברכה ,אושר וסיפוק בפעילותנו ושנזכור תמיד ש True leaders don't create followers.
.They create more leaders
מתחייבים שככל שהמציאות תדרוש זאת ,נמשיך לפעול כדי לשנות אותה לטובה ולהצמיח את מנהיגות ומנהיגי השינוי הטובים
בעולם.
בברכת קריאה נעימה ומלאת גאווה,
צוות היגוי גיליון  100המשפיעים
בשם פעילי ופעילות מגמה ירוקה לדורותיהם
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הגיליון מוקדש באהבה לשני פעילי סביבה יקרים שאינם איתנו עוד ,אופיר אלון אלבאום ז"ל וחנן עינב-לוי ז"ל .סיפור פעילותם
במגמה ירוקה מובא בעמודיה האחרונים של חוברת זו.
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דור המייסדים

דור המייסדים

העמותה לכלכלה בת קיימא

1994-2003

המאבק נגד
כביש חוצה
ישראל והקמת
"מגמה ירוקה"

ערן בן ימיני

חיים וסביבה ,ארגון הגג של
ארגוני הסביבה בישראל
בהשוואה למגמה ירוקה שום דבר לא
היה משמעותי.
שנות פעילות במגמה ירוקה- 1997 :
פעילות :רכז פעילות ארצי.
הישגים ,נקודות סיפוק :הקמת הארגון.
למדתי ולוקח לדרך :א/נשים רוצים/ות
לשנות ,צריך רק לתת להם את התנאים
המתאימים כדי שיוכלו לפעול.
להיות מנהיג סביבתי זה ענווה ויכולת
לספר סיפור.

ורד בלן
החוויה הנובעת מהתגייסות
אנשים רבים וטובים למען
מטרה ,עמידה מול אנשים
וגורמים המהווים מוקדי כוח.
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"המאבק התחיל ב  ,1994אני הצטרפתי אליו ב "1996 -מספר ערן בן ימיני ,מי שנלחם
ללא הרף והוביל את המאבק נגד סלילתו של כביש חוצה ישראל ובפברואר  1997ייסד
את "מגמה ירוקה".
"כש'מגמה ירוקה' קמה היא הפכה לחלק אינטגרלי מהמאבק .בסוף  1999העלינו מהלך
במאבק בעקבות תחילת העבודות .ובשנת  2003היינו עדיין מעורבים במאבק ברמות
שונות ,אבל בשנה זו התחילה הדעיכה בפעילות נגד כביש חוצה ישראל .אומנם לא הצלחנו
למנוע את סלילתו של כביש חוצה ישראל ,אבל הצלחנו לשנות את התפיסה התחבורתית
והוקמה התנועה הסביבתית ו'מגמה ירוקה'.
ההצלחה שלנו היא משתי סיבות :שינוי התפיסה התחבורתית המעוותת המקדשת את
הרכב הפרטי על חשבון תחבורה ציבורית ואמצעי תחבורה אחרים .הסיבה השנייה -בניית
'התנועה הסביבתית' בישראל -זה היה אחד המאבקים המאחדים והמלמדים ביותר של
'התנועה הסביבתית'.
מה שהבדיל אותנו מגופים שונים שהצטרפו למאבק ,הלכו ,חזרו או התייאשו בדרך,
הוא שאנחנו לא ויתרנו ולא נתנו לתנועה ליפול .מה לא היה שם? פעולות ישירות מול
בולדוזרים ,כניסה למשרדים ,חסימת כבישים .אבל יותר מהכול -העבודה הקהילתית
שלנו עם התושבים ,לא אשכח את המראה של הסבתות התימניות משכונת רמב"ם בראש
העין עומדות וחוסמות כבישים .אלו היו הרגעים שבהם הבנתי שהשינוי מתחיל באנשים".

במשך השנים מילאתי שורה של תפקידים במספר ארגונים בתנועה הסביבתית במכון
הערבה ללימודי הסביבה ,במרכז השל לקיימות ובמרכז וייץ לפיתוח בר-קיימא .עסקתי
במגוון תחומים בכלל זה חקלאות ומים ,מזון מקיים ופיתוח אזורי בר-קיימא במדינות
מתפתחות .בנוסף ליוויתי מספר גופים עסקיים בהטמעת אחריות סביבתית במסגרת
פעילותם.
שנות פעילות במגמה ירוקה2006 - 2004 ,2002 - 1997 :
פעילות :פעילה בקמפיין מקומי ברמת חובב ובקמפיינים נוספים לקידום מיחזור
ושבילי אופניים בבאר שבע ,ובהמשך רכזת התא .רכזת תא במכון הערבה ,שם הובלנו
קמפיינים להכרזת אזור צוקי שיירות כשמורת טבע ,למניעת זיהום במפרץ אילת,
ולשיתוף פעולה עם סטודנטים ברשות הפלשתינאית בסוגיות סביבתיות משותפות.
לקחתי חלק בקמפיינים הארציים לעצירת כביש  ,6מיחזור ,וקידום חוק החופים .חברה
בוועד המנהל בין השנים .2004-2006
הישגים ,נקודות סיפוק :החוויה הנובעת מהתגייסות אנשים רבים וטובים למען מטרה,
עמידה מול אנשים וגורמים המהווים מוקדי כוח ,ויצירתיות רבה .רוב הזמן גם היה ממש
כיף  -עשינו טוב ונהננו מהעשייה.
למדתי ולוקחת לדרך :כשהתחלנו את הדרך ,תפיסות לגבי מיחזור ,מניעת השימוש
בשקיות בסופר וצמחונות (כדוגמאות אקראיות) היו נחלתם של בודדים משוגעים
לדבר .חברים ומכרים שלא היו שותפים לשיגעון התייחסו לכך כמשהו אנקדוטלי
במקרה הטוב ,ובעיקר בביטול .היום הנושאים הללו מצויים בלב הקונצנזוס (לפחות
בתודעה אם לא בפרקטיקה) .הלקח העיקרי הוא היכולת לקחת חלק בשינוי ,להוביל
תפיסה ,ולא לחשוש לומר דברים גם כשהסביבה עדיין לא מוכנה לשמוע  -השינוי בסוף
מגיע.
להיות מנהיגה סביבתית זה ...להובלת שינוי פנים רבות .מנהיג או מנהיגה סביבתיים
יכולים להיות דמויות רבות ושונות מאוד הן בדרך ההובלה ,והן בכלים או בחוזקות.
מעו״ד ועד אמן ,ממדענית ועד חברת כנסת .מי שמוכן.ה ויכול.ה לעשות ומוכן.ה לעמוד
בחזית  -יכול.ה וצריך.כה להנהיג.

דרור רשף

פעיל בנושא כלכלה בת-קיימא ועירוניות .ממקימי אתר אקו ויקי והעמותה לכלכלה
בת-קיימא.
שנות פעילות במגמה ירוקה1998-2001 :
פעילות :יזום היום הירוק הראשון באוניברסיטת תל אביב ,נושאי גלובליזציה ,סחר
חופשי ותרבות הצריכה.
הישגים ,נקודות סיפוק :עצירת הבנייה של פרויקט 'סי אנד סאן' בחוף הים ,יום ללא
קניות הראשון ב ,1999-כנס "גלובליזציה" ,הפגנה למען הרכבת לירושלים ,הפעילות
מול חוצה ישראל ,הפגנה מול פסגת  WTOבסיאטל ,וקיום הפגנה בתל אביב שבה
השתתפו כאלף אנשים בנושא צדק סביבתי.
למדתי ולוקח לדרך :לחקור נושאים חדשים ,לשכנע ולחפש אפיקי פעילות והשפעה.
להיות מנהיג סביבתי זה ...להיות אמיץ מספיק לראות את האמת ,להיות סבלני מספיק
כדי לספר לאחרים.

להיות מנהיג סביבתי זה להיות אמיץ מספיק לראות את האמת ,להיות סבלני
מספיק כדי לספר לאחרים.
מהנדס תוכנה ומוביל פרויקטים בסדנא לידע ציבורי

צבי דביר

צריך להבין ששינוי לא קורה
בין רגע ,שזו ריצה למרחקים
ארוכים ,ושאקטיביזם ממוקד
יכול לשנות את המציאות.

אני פעיל בשני תחומים עיקריים :באחד אני מוביל את פרויקט "ספר החוקים הפתוח"
של הסדנא לידע ציבורי  -המאפשר לציבור לעיין בנוסח החוק המשולב והעדכני
באופן חופשי לכל שימוש .השני  -המאבק במאגר הביומטרי במסגרת התנועה לזכויות
דיגיטליות .בעקבות הפעילות של התנועה בוטלה החובה לתת טביעות אצבע למאגר,
וגישת המשטרה אליו הוגבלה.
למדתי בטכניון תואר ראשון ושני במתמטיקה ובמדעי המחשב ,ובמקביל הייתי פעיל
במגמה ירוקה .במהלך התואר השני הקמתי יחד עם שותפים חברת סטארט-אפ
בתחום עיבוד תמונה רפואי .המשכתי בתחום וכיום אני מהנדס אלגוריתמים בתחום
ה -CT.מקדיש יום בשבוע לפעילות חברתית כטראבל-מייקר מקצועי.
שנות פעילות במגמה ירוקה( 2006 - 1998 :בערך ,וגם אחר כך פה ושם).
פעילות :הגעתי למגמה ירוקה כסטודנט בטכניון .אלו היו ימי המאבק הסוער נגד סלילת
כביש חוצה ישראל ,שכלל הפגנות בעיר ובשטח .השתתפתי במאבקים שונים נגד זיהום
האוויר במפרץ חיפה ,למשל קמפיין "חיפה חנוקה" ,ונגד הבנייה בחופים.
הישגים ,נקודות סיפוק :מחנה כנרת – עבודה על שביל סובב כנרת ,פעילות הסברתית
וכו' .בלילה התחשק לנו ,כמה פעילים משועממים ,לשכשך את רגלינו בחוף ציבורי
שקבלן מקושר בשם יחזקאל מורד החליט לספח לעצמו ,בעצימת עיניים מכוונת
של הרשויות .הצטיידנו בבגד-ים ,מגבת ומגזרי מתכת ,והגענו לחוף .בכניסה נתקלנו
במכשול שחסם את דרכנו .חתכנו את הגדר המסיבית לגזרים ,וכשירות לציבור הסרנו
אותה לחלוטין .מישהו מהחוף השכן ראה אותנו והרים טלפון למשטרה ,ונעצרנו
כשחזרנו לטבריה .התנהל משפט .לפני שהמשפט נפתח ,הקבלן הספיק לגדר שוב את
החוף ,ובדיעבד הסתבר שאת הגדר הקים מנהל מקרקעי ישראל עבור אותו קבלן .בגלל
שהנושא עלה לכותרות ,הפרקליטות נזפה במנהל מקרקעי ישראל ,בעירייה ובפיקוח
על הבנייה .המשטרה נשלחה אחר כבוד לפרק את הגדר ,ונכון להיום אין גדר והחוף
פתוח .בסופו של דבר המשפט הסתיים ללא הרשעה ,ואני עשיתי סטאז' בעריכת דין
פלילית.
למדתי ולוקח לדרך :לאזן בין פעילויות אקטיביסטיות לשאר הפעילויות .קל מאוד
"להישרף" ,כלומר ,לאבד את האנרגיה ואת הרצון והיכולת להתמיד בפעילות
אקטיביסטית .במגמה ירוקה למדתי לקחת על עצמי התחייבויות שאני יכול לעמוד בהן
לאורך זמן.
להיות מנהיג סביבתי זה ...לא רואה את עצמי מנהיג סביבתי .מאמין בעשייה ורואה עצמי
פעיל סביבתי עם יותר ניסיון מהרגיל  ):מאמין שחשוב למקד את המאמץ ולא לדפוק
את הראש בקיר .צריך להבין ששינוי לא קורה בין רגע ,שזו ריצה למרחקים ארוכים,
ושאקטיביזם ממוקד יכול לשנות את המציאות.
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נבחרי ציבור

נבחרי ציבור
סנה ,שאמר לנו להביא  10,000חתימות של אנשים שמעוניינים ברכבת המהירה .תוך
שבועיים השגנו את החתימות ( הרבה לפני עידן העצומות באינטרנט) ,דבר שגרם לשר
התחבורה להשתכנע ולקבל את ההחלטה שכולנו הולכים תיכף ליהנות ממנה.
למדתי ולוקחת לדרך :הרגע הזה שבו הבנתי ששר התחבורה הוא זה שמחליט ,הוא רגע
מאוד משמעותי עבורי ,שבו הבנתי שעלינו להיות במקום שבו מתקבלות ההחלטות.
להיות מנהיגה סביבתית זה ...סביבה בעיניי הפכה להיות נושא הרבה יותר מתוחכם
ורחב .מה שאני עושה כיום זה לקחת את כל הערכים שלמדתי במגמה ירוקה והתנועה
הסביבתית לתוך תפקידי כיושבת ראש ועדת הרפורמות .שימת דגש על בינוי פינוי
והתחדשות עירונית זו הזדמנות לעשות מהלכים דרמטיים ומשמעותיים לטובת הסביבה
והתכנון העירוני שיותאם לעתיד הצפוי לנו ,ולסביבת החיים בה אנו רוצים לחיות.

חברת כנסת בכנסת ה 20-מטעם המחנה הציוני

יעל כהן פארן

נציגת התנועה הירוקה בכנסת .יו"ר ועדת המשנה לקידום אנרגיות מתחדשות וחברה
בוועדת המדע ובוועדת הפנים והגנת הסביבה
את פעילותי הסביבתית התחלתי כפעילה במגמה ירוקה במאבקים על חוק החופים
וחוצה ישראל ובשנים  2006 - 2002שימשתי כמנכ"לית הארגון .בשנת  2007הקמתי
את "הפורום הישראלי לאנרגיה" במטרה לקדם אנרגיה בת-קיימא בישראל .כמנכ"לית
הארגון לקחתי חלק פעיל במספר מאבקים חברתיים בולטים כנגד ייצוא הגז
הישראלי ,פירוק מונופול הגז וקידום אנרגיה מתחדשת .בשנת  2015התמודדתי על
מקום ברשימת המחנה הציוני לכנסת ,נבחרתי במקום ריאלי ,ונכנסתי לכנסת באותה
השנה.
שנות פעילות במגמה ירוקה2002-2006 :
פעילות :רכזת קמפיין חוצה ישראל ,חברה בתא ירושלים ,קמפיינרית ארצית ומנכ"לית
הארגון .עסקתי בקידום רכבת מהירה לירושלים ובתחבורה באופן כללי ,ברמת חובב,
מאבק נגד הקמת הות"ל ,חוק החופים ועוד.
הישגים ,נקודות סיפוק :הן כפעילה והן כמנכ"לית הארגון חוויתי הישגים רבים
ומשמעותיים .חוק החופים ,חוק הפיקדון והשפעה על תוואי הרכבת לירושלים הם רק
אחדים .חווית ההצלחה ,לדעת שהובלת ועשית שינוי למען הסביבה והחברה ,זה משהו
שמסב אושר וסיפוק רב.
למדתי ולוקחת לדרך :מגמה ירוקה תמיד ידעה להעצים ולקדם את הפעילות והפעילים,
לתת לכל אחד ואחת מהם את ההרגשה שהיא יכולה לשנות ולהשפיע .זה סוד קסמה.
במגמה למדתי מהי מנהיגות מאפשרת ומשתפת ,ואיך אפשר להוביל ויחד עם זאת
לעבוד כצוות בשיתוף פעולה .כך נהגתי כמנכל"ית הארגון ,וכך אני נוהגת גם כיום
בכנסת.
להיות מנהיגה סביבתית זה ...לראות את התמונה הרחבה ,חשיבה לטווח ארוך ,הובלת
מהלכים שהשפעתם ארוכת טווח ולעתים בין-דורית .כמנהיגה סביבתית תפקידי לקדם
ולהילחם למען קיימות  -בכדור הארץ בכלל ובארצנו הקטנטונת בפרט  -מתוך ראייה
של טובת הכלל ,צדק חברתי וסביבתי ,והדורות הבאים.

במגמה למדתי מהי מנהיגות מאפשרת ומשתפת ,ואיך אפשר להוביל ויחד עם זאת
לעבוד כצוות בשיתוף פעולה .כך נהגתי כמנכל"ית הארגון ,וכך אני נוהגת גם כיום בכנסת.

חברת כנסת בכנסת ה 20-מטעם סיעת "כולנו"

רחל עזריה
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יושבת ראש ועדת הרפורמות של הכנסת ,חברה בוועדות הכספים ,חוץ וביטחון וועדת
האתיקה .משמשת כיושבת ראש משותפת לשדולה ליהדות ישראלית ,יו"ר משותפת
לשדולה הסביבתית-חברתית ,יו"ר שדולת המשפחות הצעירות ויו"ר משותפת בשדולה
לאורח חיים בריא.
ניהלתי את ארגון "מבוי סתום" המסייע למסורבות גט בהתמודדות עם בתי הדין הרבניים
בהליכי גירושין מגבר סרבן גט .הייתי ממקימי פורום רשות הרבים לארגוני התחדשות
יהודית בירושלים .הקמתי רשימה למועצת העיר ירושלים ונבחרתי כחברת מועצה,
מחזיקת תיק המנהלים הקהילתיים והחינוך לגיל הרך ,ממובילות מחאת העגלות.
לאחר מכן מוניתי לסגנית ראש העיר ירושלים .בשנת  2015הצטרפתי למפלגת כולנו,
ובמסגרתה פועלת כחברת כנסת ,מחוקקת חוקים העוסקים בנושאים של הורות ושוק
העבודה ,והורות שוויונית.
שנות פעילות במגמה ירוקה1998-2008 :
פעילות :התחלתי בצוות לובי של מגמה ירוקה במאבק לבדיקת כדאיות כביש חוצה
ישראל והעברת תקצוב לתחבורה ציבורית .לאחר מכן הייתי רכזת התא בהר צופים -
עשינו את המאבק הגדול למען רכבת ירושלים-תל אביב .בתא הארצי הייתי אחראית
על אסטרטגיה וגיוס כספים .המאבקים הגדולים היו הוצאת כלובי הדגים ממפרץ אילת,
חוק חופים ,והתחנה הפחמית באשקלון.
הישגים ,נקודות סיפוק :אחד המאבקים המשמעותיים ביותר שזכורים לי הוא המאבק
לרכבת ירושלים-ת"א .המאבק נחל בהצלחה  -נפגשנו עם שר התחבורה דאז ,אפרים

הרגע הזה שבו הבנתי ששר התחבורה הוא זה שמחליט ,הוא רגע מאוד משמעותי עבורי,
שבו הבנתי שעלינו להיות במקום שבו מתקבלות ההחלטות.

חברת מועצת העיר אוקספורד

רותי ברנד

נולדתי בגבעת ברנר וגדלתי ברחובות .אחרי תואר ראשון בביולוגיה באוניברסיטה
העברית ,ותואר שני באוניברסיטת תל אביב ,נסעתי בסוף  2003לאוקספורד להמשיך
את לימודיי באקולוגיה התנהגותית ,ועד היום אני כאן .במהלך הלימודים הקמתי תא
מקומי של הארגון העולמי של ג'יין גודאל ( Roots & Shootsשלצערי כבר לא קיים),
ועם סיומם עבדתי בין השאר בארגון קטנטן בשם  UK Tar Sands Networkבתור
קמפיינרית נגד תעשיית חולות הנפט הקנדית ,בשיתוף הדוק עםFirst Nations
(ילידים קנדיים פעילים) .הפעילות הזו הובילה לקשר עם המפלגה הירוקה המקומית
והזמנה לרוץ למועצה .הסכמתי ,רצתי ונבחרתי !היום אני לקראת סיום הכהונה שלי.
שנות פעילות במגמה ירוקה2003 – 1996 :
פעילות :התחלתי את פעילותי במגמה בתא ירושלים כשהוא רק הוקם ,בשנה שגרתי
ברחובות הייתי מעורבת בתא הפקולטה שם ,וכשעברתי לתל אביב ריכזתי את התא
שם במשך שנה .בשנה הזו התחלנו את קמפיין האוויר הנקי של תל אביב ,עבדנו עם
אגודת הסטודנטים לעודד שימוש באופניים ותמכנו במאהל המחאה נגד חוצה ישראל.
הייתי נציגת מגמה ירוקה בקואליציית הארגונים שנלחמו על חוק הפיקדון ,חברה בוועד
המנהל הראשון ,ולקחתי חלק בבחירה (הכה מוצלחת!) של יעל כהן-פארן כמחליפה
של ערן בראש הארגון.
הישגים ,נקודות סיפוק :להיות רכזת תא תל אביב היה חוויה מדהימה .הפעילים היו
יצירתיים ,מלאי התלהבות והדברים שהצלחנו לעשות עדיין גורמים לי נחת .היה מעניין
למצוא את עצמי בפגישות עם ראשי האוניברסיטה וחברי מועצת העיר .החברות בוועד
המנהל הראשון הייתה גם היא חוויה מיוחדת  -לגשש את דרכנו בתור ארגון עצמאי עם
בירוקרטיה של "גדולים" .אבל אחד הדברים שאני זוכרת הכי בחדווה זה הימים הירוקים
של גבעת רם ,שכמה מהם ריכזתי בימיה הראשונים של מגמה ירוקה ,ואיך כל היום נכנס
לתא המטען של הפאסט שלי! המכונית הזאת שירתה את מגמה ירוקה נאמנה במשך
כמה שנים...
למדתי ולוקחת לדרך :תמיד תמיד לחשוב איך כל פעילות מרחיבה את מעגל הפעילים!
כל תכנון צריך להכיל בתוכו מודעות לשילוב אנשים חדשים .האינדוקטרינציה של ערן
עדיין יושבת חזק! הדבר השני שלמדתי ,מניסיון ,זה החשיבות לתת לאנשים לפתח את
הרעיונות שלהם ,להיות פתוחה להצעות גם אם בהתחלה הן נראות לי כרעיונות לא
טובים .להעריך אנשים שחושבים על קמפיינים בצורה שונה ממני.
להיות מנהיגה סביבתית זה ...לחשוב קדימה ,כל הזמן לחפש איפה אפשר לשנות.
להקשיב לרעיונות חדשים ,ולהישאר עם האצבע על הדופק .ראייה מערכתית בלי
לאבד את הריכוז ביעד .ובסופו של דבר  -להאמין בבני אדם ובאנושות באופן כללי,
למרות שלפעמים זה לא כזה קל.

לתת לאנשים לפתח את הרעיונות שלהם ,להיות פתוחה להצעות גם אם בהתחלה הן
נראות לי כרעיונות לא טובים .להעריך אנשים שחושבים על קמפיינים בצורה שונה
ממני .לחשוב קדימה ,כל הזמן לחפש איפה אפשר לשנות .להקשיב לרעיונות חדשים,
ולהישאר עם האצבע על הדופק .ראייה מערכתית בלי לאבד את הריכוז ביעד.
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ראשי ארגונים

ראשי ארגונים

מנכ"ל  15דקות  -ארגון צרכני תחבורה ציבורית

גיל יעקב

להיות מנהיג סביבתי זה לגרום
לאנשים להבין באמצעות
התנסות ועשייה בשטח שיש
להם יכולת להשפיע

הארגון פועל לקיצור זמני הנסיעה בתחבורה הציבורית ולשיפור והוספת שירות
בתחבורה הציבורית ,כך שהיא תהווה חלופה ראויה לשימוש ברכב הפרטי .הארגון
פועל באמצעות מאבקים ציבוריים ותקשורתיים ,בעזרת מתנדבים ואנשי מקצוע.
את פעילותי הציבורית התחלתי בהתנדבות במגמה ירוקה .בין הקמפיינים שקידמנו
 הקמפיין להפחתת זיהום האוויר ממפעלי מפרץ חיפה ומניעת הקמת מועצהתעשייתית .בשנים  2004-2006הייתי רכז הקואליציה לבריאות הציבור בחיפה והצפון,
ובשנים  - 2006-2011מנכ"ל מגמה ירוקה .לאחר מכן – כפעיל ומתנדב  -ייעצתי
לגופים אזרחיים ביוזמות שטח רבות ,ובשנת  2012הפכתי את  15דקות לארגון ארצי,
גייסתי משאבים להפיכתו לעמותה ,ומאז אנחנו מובילים קמפיינים לשיפור התחבורה
הציבורית בישראל.
שנות פעילות במגמה ירוקה- 2002 :
פעילות :ב 2002-הצטרפתי כפעיל לתא אוניברסיטת חיפה .עסקנו בקמפיינים רבים
ביניהם הצלת נחל נדר ,מניעת הקמת מרינה בעיר ,הפחתת זיהום האוויר מהמפעלים
וקידום תחבורה ציבורית .הייתי הקמפיינר בקמפיין למניעת הקמת מועצה תעשייתית
בחיפה (שהצליח) ,ובקמפיין להפחתת זיהום האוויר מהמפעלים .ב 2004-הייתי חבר
בוועד המנהל ,וב 2006-נבחרתי למנכ"ל.
הישגים ,נקודות סיפוק :כל כך הרבה! העברת חוק אוויר נקי אחרי אירועים המוניים
לתמיכה בחוק ופעילות בכנסת ,מניעת הקמת מועצה תעשייתית בחיפה ,ביטול הקמת
תחנת כוח פחמית באשקלון ,הצלת חוף פלמחים מתוכניות בנייה ,הפחתת זיהום אוויר
מרמת חובב ומפרץ חיפה ,ביטול תוכנית ספדי בהרי ירושלים .ויש עוד ממש ממש
הרבה...
למדתי ולוקח לדרך :כלים לפעילות ציבורית ,דוברות ,לובי ,קמפיינים ,גיוס משאבים,
הנעת אנשים לפעולה ,עבודה עם מתנדבים ,העמקת הידע הסביבתי ,קשרים שהולכים
איתי שנים ארוכות ,ובעיקר הרבה אופטימיות ואמונה ביכולת לשנות.
להיות מנהיג סביבתי זה ...לגרום לאנשים להבין באמצעות התנסות ועשייה בשטח שיש
להם יכולת להשפיע

מנכ"לית תחבורה היום ומחר

תמר קינן

"תחבורה היום ומחר" הוא ארגון העוסק בקידום תחבורה מקיימת ועובד עם משרד
התחבורה ,רשויות מקומיות וקבוצות פעילים להפחתת שימוש ברכב פרטי ולקידום
חלופות.
בוגרת המחזור הראשון של מכון הערבה ללימודי הסביבה ,תואר שני מהטכניון בהנדסה
אזרחית במסלול תחבורה .עבדתי בנציבות המים בתחום מערכות מידע ,באקופיס,
וכעת בתחבורה היום ומחר.
שנות פעילות במגמה ירוקה1998-2003 :
פעילות :ריכוז קמפיין חופים בתקופה בה נחקק חוק החופים .פעילה מרכזית במאבק
נגד כביש חוצה ישראל ,שעיצב את התפיסה הסביבתית-חברתית שלי.
הישגים ,נקודות סיפוק :פעולות ישירות נגד רון חולדאי שהתנגד לחוק החופים ,שהצליחו
לסייע בחקיקת חוק החופים .החוויה החזקה ביותר היא השהות באוהל המאבק של
חוצה ישראל ,ובעיקר טיפוס על העצים ביער קולה ,שעיכבה את כריתת העצים.
למדתי ולוקחת לדרך :שאפשר באמת להוביל לשינוי ,שגם שינוי קטן יכול להיות
משמעותי לחיים של הרבה אנשים ,ושיש הרבה אנשים טובים ,לא ציניים ואכפתיים
בעולם.
להיות מנהיגה סביבתית זה ...זכות גדולה.

למדתי שאפשר באמת להוביל לשינוי ,שגם שינוי קטן יכול להיות משמעותי לחיים
של הרבה אנשים ,ושיש הרבה אנשים טובים ,לא ציניים ואכפתיים בעולם.
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2003-2006

קמפיין תחבורה ציבורית
והקמת פורום מנכ"לים
נושא התחבורה הציבורית ,בער בעורקי הסטודנטים במגמה ירוקה עוד מימי המאבק בסלילת כביש חוצה ישראל .משרד התחבורה ,שהעדיף
לקדם כבישים ומחלפים ,וחברות התחבורה הציבורית שנלחמו זו בזו ,העלו קולות מחאה שהגיעו לכדי מאבק ארצי.
דרך הפעולה שנבחרה הייתה הידברות עם כל הגורמים ,במקביל לפעילות ציבורית .ואכן ,שיתוף פעולה בין מגמה ירוקה ,ארגון תחבורה
היום ומחר ,והחברה להגנת הטבע ,הוביל לכך שלראשונה התכנסו מנכ"לי חברות התחבורה הציבורית בארץ יחד עם נציגי משרד התחבורה
וגורמים נוספים לדיון בנושא בשנת  .2004פעילי מגמה שנכחו במקום התרגשו לראות את הנציגים מדברים על הנושא הבוער :שיתוף פעולה
שיגרום לייעול התחבורה הציבורית כדי להוות חלופה ראויה לרכב הפרטי .כדי לעורר את דעת הקהל לנושא ,התקיים בספטמבר 2004
לראשונה בישראל יום תחבורה ציבורית .הפעילות יצרה הד תקשורתי מרשים וכתוצאה מכך ,יום תחבורה ציבורית ב 2005 -נחגג כבר
בשיתוף פעולה רחב בין הארגונים הירוקים ,משרד התחבורה ,חברות התחבורה הציבורית ,ועיריות ירושלים ,חיפה ,תל אביב ובאר שבע.
כתוצאה מכך בשנת  2006החלו חברות אגד ודן במכירת כרטיסי חופשי חודשי מוזלים לסטודנטים -עוד צעד בדרך לעודד את כולנו להעדיף
את השימוש בתחבורה הציבורית על פני הרכב הפרטי.

מנכ"ל במגמה ירוקה מאז יוני 2011

מור גלבוע

מנהיג סביבתי זה מישהו שאכפת
לו ,מישהו עם חזון ברור לעתיד,
מישהו עם ערכים ואידיאלים
ברורים שמנחים אותו .מישהו
שיודע לחבר אחרים לחזון שלו,
שיודע לחבר אחרים אחד לשני,
שלא מפחד להתחבק ,ולא מפחד
להתעמת כשצריך.

הייתי מנהל הרבה שנים ובהמשך פעיל חברתי ואקטיביסט .אחרי השנים המשמעותיות
בהן הובלתי את מאבק התושבים להנמכת כיכר דיזנגוף ,הבנתי איזה תפקיד אדיר יש
לתושבים שפועלים למען שינוי .משהו ב -DNAשלי השתנה אז ,והבנתי שלא משנה
מה אעשה בעתיד ,שינוי חברתי ילווה את חיי לתמיד .לא חלמתי שיש מקום כמו מגמה
ירוקה ,שנותן לאנשים כמויות עצומות של אמונה ,השראה והכשרה לפעול למען
הגשמת השינוי שהם רוצים לראות בעולם.
שנות פעילות במגמה ירוקה2011-2018 :
פעילות :במגמה ירוקה קיבלתי כל כך הרבה שמים לעוף ולשנות ,ואת המורשת הזאת
אני משתדל ליישם גם כשאני מלווה אנשים במגמה .אומנם התחלתי כמנכ"ל ,אבל בכל
תקופה אני קצת שונה :לפעמים אני מנכ"ל קמפיינר ולפעמים יותר מארגן קהילתי,
לפעמים אני מנכ"ל גייס משאבים או מנכ"ל דובר ,לפעמים אני פעיל שטח שמחובר
בטירוף למגאפון ,ולפעמים אני דבוק לכיסא וחופר באקסלים .מגמה ירוקה היא ללא
ספק הדבר הכי חזק ומשמעותי שקרה לי בחיים ,והיא גם המקום בו אני מרגיש חזק
ומשמעותי כמו שלא הרגשתי באף מקום אחר .אני כל כך גאה להיות במקום שכל כך
הרבה אנשים מרגישים כך.
הישגים ,נקודות סיפוק :אינסופיים .גאה ומודה לשותפים המדהימים שלי לדרך לאורך
השנים ,בתא ארצי ,פורומוביל ,וועד המנהל ובפורומים נוספים בארגון .ביחד גדלנו
וניווטנו את הספינה למקומות חשובים ומשמעותיים .ביחד התפתחנו והובלנו מאבקים
אדירים שסחפו אחריהם מדינה שלמה .ביחד יש לנו את הזכות לפתח דורות של מנהיגי
שינוי ,ולהמשיך במשימה לשנות את המציאות הסביבתית והחברתית בישראל .על
הדרך אנחנו גם מאושרים וגאים לראות את מגמה ירוקה מתפתחת ומתעצמת והופכת
לאחד מארגוני החברה האזרחית הכי משמעותיים ומשפיעים שיש .אני גאה במיוחד
בקשרים שלי עם כל כך הרבה אנשים :פעילים ,מארגנים קהילתיים ,עובדים ,ועד מנהל,
שותפים וקולגות  -כולם חלק מהפסיפס המופלא הזה שנקרא מגמה ירוקה ,שמורכב
מכל כך הרבה גוונים של ירוק ועוד מיליון צבעים אחרים ,ומהאנשים הכי יפים שהכרתי
ואכיר בחיי.
למדתי ולוקח לדרך :לקחתי אומץ לב ,ביטחון והשראה מכל כך הרבה אנשים .לקחתי
הקשבה ולמידה בלתי פוסקת .לקחתי אמונה חזקה שהטוב בסוף מנצח ושעם הנצח
לא מפחד מדרך ארוכה  ):למדתי ליהנות מהדרך ולהבין שהתהליך הוא חלק מהמטרה.
למדתי להעריך את הדברים גם כשהם לא מושלמים ,ולהבין כמה כוח וחוזק יש בהם
דווקא משום שהם כאלה.
להיות מנהיג סביבתי זה ...מישהו שאכפת לו ,מישהו עם חזון ברור לעתיד ,מישהו עם
ערכים ואידיאלים ברורים שמנחים אותו .מישהו שיודע לחבר אחרים לחזון שלו,
שיודע לחבר אחרים אחד לשני ,שלא מפחד להתחבק ,ולא מפחד להתעמת כשצריך.
מישהו שיש לו למה ברור וחזק ,ושלא מוותר על ההליכה המשותפת גם אם היא ארוכה
ומאתגרת .מנהיג סביבתי זה כל אחד ואחת שעשו דרך משמעותית במגמה ירוקה ,בית
הספר למנהיגות הכי מרשים ומעורר השראה שקם כאן.
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ראשי ארגונים

חברה אזרחית
The Natural Step Israel

מנכ"ל העמותה לכלכלה בת-קיימא

עידן דורפמן
תמיד לזכור שמה
שרדיקלי היום ,הוא
מה שבקונצנזוס מחר.

שנות פעילות במגמה ירוקה( 2018 - 2002 :בהפסקות)
פעילות :רכז יירוק הקמפוס בתא הר הצופים ,דובר התא ובהמשך דובר התאים
הירושלמים (קמפיינר דה פקטו (  )-:יו"ר ועדת ביקורת ,חבר ועד מנהל .פרויקטים:
קמפיין גרנדיוזי (שהצליח) להכנסת מיחזור מיכלי פיקדון להר הצופים (בשיתוף עם
האגודה) .הבאת ניידת ניטור אוויר של המשרד להגנת הסביבה למנהרת האוטובוסים
בהר הצופים ,שחשפה זיהום אוויר מטורף ,ובעקבות ממצאיה קמפיין לטיפול בנושא
שהביא את האוניברסיטה לעשות שיפוצים במנהרה כדי שהסטודנטים לא ייחשפו
לזיהום (גם קמפיין זה היה בשיתוף האגודה) .קמפיינר (ביחד עם גילעד מור ועוד
שותפים) ודובר בכל הקשור לתוכנית ספדי  -הזזנו הרים והקמפיין הצליח .פתיחת
פורום כלכלי במגמה ירוקה (התחיל יפה ,נכשל לחלוטין ,בדיעבד בחרנו רכז לא נכון).
הישגים ,נקודות סיפוק :להביא אלף איש ביום חול בבוקר להפגנת ענק מול ישיבת
המועצה הארצית לתכנון ובנייה שהתכנסה לדון בתוכנית ספדי .ההפגנה ארכה כארבע
שעות (כאורך ישיבת המועצה) ,וקדם לה אוהל מחאה שהוצב מול משרד הפנים (שם
התכנסה המועצה) ,ששימש למעשה גם (ואולי בעיקר) כחמ"ל הקמפיין .ההפגנה
הייתה שיא הפעילות שנמשכה שלושה שבועות לקראת הישיבה ,הצליחה להטות את
הכף וגרמה למועצה להתנגד כמעט פה אחד לתוכנית.
למדתי ולוקחת לדרך :אין דבר שהוא בלתי אפשרי( .הפעם היה קצר!!!!)
להיות מנהיגה סביבתית זה ...לדעת להוביל אל המקומות הנכונים ,ולנמק את הנימוקים
הנכונים ,גם אם אתה שוחה ב 100%-מול הזרם .תמיד לזכור שמה שרדיקלי היום ,הוא
מה שבקונצנזוס מחר.

2004-2007

הקמפיין נגד תוכנית ספדי
לבניית עשרים אלף יחידות
דיור בהרי ירושלים
הקמפיין נגד תוכנית ספדי לבניית עשרים אלף יחידות דיור בהרי ירושלים ייחקק במקום של כבוד בתולדות התנועה הסביבתית בישראל
בגלל שתי סיבות :ראשית ,הוא הסתיים בניצחון מוחץ ,כאשר בפברואר  2007החליטה המועצה הארצית לתכנון ובנייה לבטל את התוכנית
ולהמליץ על הוספת יחידות דיור בעתודות השטח הקיימות בעיר .שנית ,המאבק בתוכנית היה מופת למסע ציבורי אפקטיבי ,סוחף ,ומאורגן
היטב ,שהצליח לזכות בתמיכה רחבה ובתשומת לב תקשורתית.
השותפות של מגמה ירוקה בקמפיין התחילה בשנת  ,2004כאשר פעילים מתא גבעת רם החתימו סטודנטים ואזרחים על התנגדויות
לתוכנית ספדי .עד מהרה נאסף מספר שיא של  16,000התנגדויות ,שנשלחו לשר הפנים דאז ,אברהם פורז .הלה החליט לעצור את קידום
התוכנית לבדיקה מחודשת.
בעקבות המחאה הרבה מונתה באוגוסט  2005ועדה מטעם משרד הפנים שישבה לשמוע את טענות המתנגדים .עם זאת ,הוחלט להמשיך
לקדם את התוכנית .פעילי מגמה ירוקה לא אמרו נואש ולקראת ההחלטה הסופית במועצה הארצית לתכנון ובניה נערכו הפגנות ,ימי עיון,
כנסים ופעולות יצירתיות שנועדו להראות למקבלי ההחלטות שבירושלים מתנגדים לתוכנית האימתנית.
באוקטובר  2006התכנסה המועצה ,ונראה היה שהפעם תגיע להכרעה סופית .פעילי מגמה ירוקה פעלו בכל החזיתות :אוהל מחאה הוקם
מול משרד הפנים ומיצגים מקוריים כמו טקס הלוויה לערי ירושלים משכו את עין התקשורת .בבוקר יום ההחלטה נערכה מול משרדי
המועצה אחת ההפגנות הסביבתיות הגדולות ביותר שנראו במחוזותינו בהשתתפות מעל  800איש .לנוכח ההתנגדות הענפה ,נדחתה
ההכרעה בדבר גורל התוכנית ,וכעבור מספר חודשים החליטו חברי הוועדה ברוב גורף להוריד את תוכנית ספדי מעל סדר היום .הרי ירושלים
ותושבי הבירה יכלו לנשום לרווחה.
"הצבנו אלטרנטיבה ברורה של חיזוק ירושלים ובנייה בתוך השטחים הקיימים בעיר והתחדשות עירונית .בשביל להכניס לתודעה שיש
אלטרנטיבה שפוייה יצאנו בישורת האחרונה בקמפיין אגרסיבי גם מול ראש הממשלה דאז ,אהוד אולמרט בסיסמה  -אולמרט מחלק את
ירושלים (לבעלי ההון) בדיוק בתקופה של תחילת החקירות הפליליות כנגד אולמרט.
בזכות המחאה הציבורית האדירה והשיח הציבורי בנושא שהפך להיות כלל ארצי ראש העירייה דאז אורי לופוליאסקי שינה את דעתו
והתנגד לתוכנית ולמעשה גרם להפיכת הקערה על פיה ולביטול התוכנית" .בתור מי שנולד בירושלים אני שמח לראות שירושלים מתחזקת
ושהרשויות קיבלו את ההחלטה הנכונה על אף הלחצים האדירים שהופעלו עליהם ,גם מכיוונו של אולמרט שלשמחתי כבר לא נמצא
במערכת הפוליטית" אמר עידן דורפמן שהיה בזמן הקמפיין דובר בתאי האוניברסיטה העברית.

 100 | 10המשפיעים של מגמה ירוקה

מאיה מילרד גבעון

במעט מאוד ניתן להשיג
הרבה מאוד ,כל עוד שומרים
על כוונה בהירה ,שפה ברורה,
אותנטיות ואמת.

חיפאית גאה (ועיקשת) ,בעלת תואר ראשון בביולוגיה ותואר שני בתוכנית הבינלאומית
למנהיגות אסטרטגית לקיימות במכון הטכנולוגי בלנקינגה בשבדיה ,אליה התגלגלתי
במידה רבה בזכות מגמה ירוקה.
את מגמה פגשתי בתואר הראשון בטכניון ,כרכזת איכות הסביבה של אגודת הסטודנטים.
התנדבתי ,התאהבתי ,והצטרפתי כעובדת לתא הארצי  -קמפיינרית ארצית בתקופה
סוערת במיוחד של מעל  20תאים בארגון .לאחר שנתיים ,כשהיה ברור לי שאני הולכת
לעסוק בחיי בקיימות ,חיפשתי תוכנית יישומית בראש אחר ,וכך נסעתי לשבדיה.
עם שובי לארץ הייתי רכזת קואליציית "דרכים לקיימות" של "חיים וסביבה" .ריכזתי
משלחות אזרחיות לוועידות האקלים והקיימות של האו"ם בין השנים ,2011-2014
וקידמתי מדיניות מול מקבלי ההחלטות בממשלה ובכנסת .ב 2012-הקמתי עם חברים
את ארגון  The Natural Stepישראל  -חלק מרשת בינלאומית המקדמת הטמעת
קיימות אסטרטגית מתוך איכות וחדשנות .היום אנחנו מקדמים את הפרויקט המרכזי
לצמצום בזבוז מזון בישראל בשותפות עם כלל המגזרים ,מעבירים הכשרות לקיימות
אסטרטגית למקבלי החלטות ,ומיישמים פרויקטים של שינוי התנהגות מתוך מוטיבציה
חיובית .על הדרך כותבת ומלמדת קיימות וביומימיקרי ,ומתופפת.
שנות פעילות במגמה ירוקה- 2006 :
פעילות :מתנדבת בתא הטכניון ,קמפיינרית ארצית  -המזהם ישלם ,חוק אוויר נקי ,עיר
הבה"דים ,פארק עין זהב בקריית שמונה ,תחבורה ציבורית בת"א ,התחנה הפחמית
באשקלון .משנת  2010חברה בוועד המנהל ,ובין  - 2011-2016יו"ר שותפה.
הישגים ,נקודות סיפוק :כקמפיינרית :העברת חוק אוויר נקי והמזהם משלם בפעילות
מתואמת של קואליציית ארגונים; הנעת פעילים למיצג הזוי וממזרי בחיפה ,שמהווה
עד היום מורשת קרב ומניע אנשים לפעולה (מתברר!!); בוועד המנהל :הנעת תהליכים
אסטרטגיים עם היו"רים השותפים  -שירלי ולאחר מכן איתן ,ולצדו של מור -
שממשיכים לעצב את פני הארגון ביניהם ריענון החזון ,הרחבת ארגון הבוגרים וגיוון
מקורות המימון .תענוג להיות חלק מארגון שלא מפסיק ללמוד ,להשתנות ולהתפתח,
שלא נתקע בגלל אגו והרגלים ,ומצמיח ומטפח אנשים בנדיבות ובחדווה של עשייה.
למדתי ולוקחת לדרך :את הידיעה שבמעט מאוד ניתן להשיג הרבה מאוד ,כל עוד שומרים
על כוונה בהירה ,שפה ברורה ,אותנטיות ואמת .הבנה שימושית של איך מתקבלות
החלטות בישראל ,איך משפיעים על מקבלי ההחלטות ,איך מגיעים לתקשורת ,איך
עובדים מול הכנסת ,איך עובדים עם מתנדבים ועוד .ואת הידיעה שיש פה אנשים טובים,
ששווה להמשיך ולהילחם איתם ועבורם.
להיות מנהיגה סביבתית זה ...עוד לא פיצחתי את התשובה .לא חושבת שאני שם.

מייסד תנועת הפריפריות .מתמודד על ראשות מרצ.
מנחה תוכניות גוונים בפדרציית סן פרנסיסקו

אבי דבוש

הקמתי וניהלתי בית ספר לנערים עם אוטיזם בקיבוץ רבדים ,לפני שהצטרפתי למגמה
ירוקה .עבדתי בשתיל כעשור והובלתי את הקמת ועד העובדים בקרן החדשה לישראל.
כיהנתי כיו"ר אסיפת הנציגים של כוח לעובדים וכמנהל כלל תוכניות שתיל .הובלתי
את הקמת התנועה לעתיד הנגב המערבי ,ואני ממייסדי מועצת הנגב .נבחרתי למקום
השמיני ברשימת מרצ לכנסת ה ,20-הובלתי את הקמת תנועת הפריפריות ,וכיהנתי
כיו"ר האגודה בקיבוץ ברור חיל.
שנות פעילות במגמה ירוקה2002-2006 :
פעילות :רכז אנרגיה והמאבק בתחנת הכוח הפחמית .גייס כספים בישראל .רכז תא
מכללת אחווה.
הישגים ,נקודות סיפוק :עצירת התוכנית להקמת תחנת כוח פחמית.
למדתי ולוקח לדרך :המון .בית הספר החברתי והפוליטי שלי .כל יום שישי ב2003-
במדרחוב באשקלון ,השיחה שהפכה לי את הקרביים ועשתה אותי למי שאני .למדתי
להקשיב .לחבר .לקדם בנחישות מאבקים ופרויקטים .להאמין בעצמי.
להיות מנהיג סביבתי זה ...אף פעם לא ראיתי בעצמי מנהיג סביבתי .קהילתי כן .פוליטי
כן .אולי חברתי .סביבה היא חלק .חשוב ובלתי נפרד .מתחיל ונגמר בקהילה .רוצה
להגיע מהר? לך לבד .להגיע רחוק? לך ביחד.

רוצה להגיע מהר? לך לבד .להגיע רחוק? לך ביחד.
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חברה אזרחית

חברה אזרחית

קרן שמש לעידוד יזמים צעירים
2002-2011

המאבק בתוכנית להקמת
תחנת כוח פחמית באשקלון
אחד המאבקים היותר מזוהים עם "מגמה ירוקה" הוא המאבק בתכנית להקמת תחנת כוח פחמית באשקלון .בשנת  2001אושרה תכנית
חברת החשמל להקמת תחנת כוח פחמית שלישית באשקלון.
פעילי מגמה ירוקה בפקולטה ברחובות ובמכללת אחווה זיהו את הפרצה ונכנסו לתוכה במלוא הכוח בשנת  ,2002תוך יצירת קמפיין שפעל
במספר רמות .ברמה המקומית התקיימה פעולה קהילתית נרחבת של הסברה ,תוך ניצול הבחירות המקומיות ב 2003-להעלאת הנושא
על סדר היום המקומי; מנהלי המאבק יזמו עימות בנושאים סביבתיים בין המתמודדים לראשות העיר אשקלון ,עימות שבדיעבד היה אחד
הרגעים המשמעותיים ביותר בבחירות ,והביא לבחירת ראש עיר שהתנגד (באותו זמן) להקמת התחנה.
ברמה האזורית ,הוקם מטה מאבק בהנהגת ראשי רשויות מהאזור הנפגע .ב 2003-הגיע הקמפיין לרמה הארצית ,כשמגמה ירוקה ריכזה
קואליציית ארגונים שכללה גם את אדם טבע ודין ,גרינפיס ,החברה להגנת הטבע וחיים סביבה .הפעילויות ברמה הארצית כללו לובי בכנסת
ובממשלה ,הפגנות רבות מול הועדה לתשתיות לאומיות ומול משכן הכנסת.
הרגעים הבולטים של הקמפיין כללו בין השאר את יום כדור הארץ  ,2004כאשר הוצגו לראווה בקע ונקע – דמויות הצללים של שקע ותקע.
בהמשך אותה שנה ,פרויקט התחנה הפחמית היה לזוכה הראשון באות הגנאי הגלובוס השחור ,שהוענק בטקס לבקע ונקע על ידי ארגוני
הסביבה.
ב 2011-הוחלט כי תחנת הכוח שהייתה אמורה להיות בתכליתה מבוססת על פחם תהיה תחנה שתעבוד על גז בגיבוי של פחם .הישג
משמעותי לפעילים שסחפו אחריהם את תושבי האזור ,רתמו אותם למאבק בשטח שנתן מקום למונחים שהיו חדשים עם תחילתו של
המאבק והפכו היום לביטוי שגור -כמו "אנרגיות מתחדשות".

חגית הלפרין

אם משהו חשוב לך  -תיזום ,תעשה.

מתכנן סביבתי בחברה להגנת הטבע

מלווה מארגנים קהילתיים ורכז תחום אקלים
במגמה ירוקה

אלי בריף
לזכור שאנחנו חלק ממשהו
גדול ,מתא ,מארגון ,מתנועה,
מעם ,מעולם  -זה נותן הרבה
כוח ,ומזכיר ש'אנחנו' יכולים
לעשות הרבה יותר ,ממה
ש'אני' יכול לעשות.
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גדלתי ברחובות ובמזכרת בתיה ,בן זקונים פרחח שאוהב לשחק כדורסל .שירתתי בחיל
השריון ,ואחרי הצבא למדתי במכללת תל חי .בשנים האחרונות שואב השראה מהתורה
וממשנתו החברתית של בעל הסולם ,אשר מאתגרת אותנו ליישם באמת את הכלל
הגדול "ואהבת לרעך כמוך".
שנות פעילות במגמה ירוקה- 2010 :
פעילות :כפעיל ומארגן קהילתי בתל חי קידמנו תחבורה ציבורית לקמפוס מרחבי אצבע
הגליל ,ובימי המחאה החברתית לקחתי חלק במאהל למען צדק חברתי בקריית שמונה.
בקיץ  2012הצטרפתי לתא הארצי של מגמה ,במסגרתו אני מלווה מארגנים קהילתיים,
ובעת האחרונה אמון גם על תחום שמירת האקלים .בשנים הראשונות ריכזתי גם את
תכנית ההכשרה של המארגנים הקהילתיים ,ובשנה וחצי האחרונות אני מרכז את תחום
קשרי הקהילה בארגון.
הישגים ,נקודות סיפוק :העזרה לאנשים לקדם שינוי חיובי בחברה ובסביבה בישראל.
ליווי מארגנים ומארגנות שהשקיעו רבות וחוו עשייה והצלחה .פעילות הצוות להגנת
האקלים שמציג נושא מורכב הן לציבור והן למקבלי ההחלטות .מסורת מצעד האקלים
שהיא חוויה משמעותית לפעילים .פגישות תאים מוצלחות שמהן יוצאים לעשייה
ולהפגנות ,ולהתפרצות בכנסים .לשקר יש רגלים ,וכשאנחנו רודפים אחריו וחושפים
אותו  -זה מספק.
למדתי ולוקח לדרך :להקשיב ,לעזור עם מה שצריך ,לשמוח בחלקי .להבין שהמשחק
ארוך טווח ,ושאנחנו חייבים לשמור על עצמנו וזה על זה .למדתי הרבה אמונה ,ואת
ההבנה שעוזרת לשחרר ולהצליח ,שאנחנו חלק ממשהו גדול .למדתי לסמוך על
אנשים ,לוותר ,ושכיף לעבוד בצוות .ועדיין לומד )-:
להיות מנהיג סביבתי זה ...להנהיג את עצמך ,וזה החלק הכי קשה ,מאתגר ומשמעותי.
למצוא את האיזון בין להיות על הכיפאק ,להקשיב ,לזרום ,לפעול יחד ,לוותר ,לאפשר –
לבין לעמוד על דעתך ,לבאס את הסבבה כשצריך ,לא לוותר ,להנהיג .לזכור שאנחנו חלק
ממשהו גדול ,מתא ,מארגון ,מתנועה ,מעם ,מעולם  -זה נותן הרבה כוח ,ומזכיר ש'אנחנו'
יכולים לעשות הרבה יותר ,ממה ש'אני' יכול לעשות .לקחת בעלות ואחריות על תא,
קמפיין ,פרויקט ,אירוע ,ולגרום לו לקרות ברמה הגבוה ,המקצועית והכייפית ביותר.

בוגרת הטכניון בהנדסה אזרחית-סביבתית MA ,מאוניברסיטת פריז .התזה שלי עסקה
בסיקור של נושאי איכות הסביבה בתקשורת הישראלית .עסקתי הרבה בפרויקטים
בתחום החינוך הבלתי פורמלי בסוכנות היהודית בארץ ובחו"ל .נושא השמירה על
הסביבה וקיימות במובן הרחב תמיד היה בלבי .כך מצאתי את עצמי ,לאחר עבודה
במגזר הפרטי ,הציבורי ושנים של מגורים בחו"ל ,במגמה ירוקה ,שהכירה לי את המגזר
החברתי-סביבתי.
שנות פעילות במגמה ירוקה2011-2017 :
פעילות ::אחראית פיתוח וגיוס משאבים.
הישגים :נקודות סיפוק .חיזוקה וביסוסה הפיננסי של מגמה ירוקה .עשייה משותפת
פנים ארגונית ,ביחד עם צוות מגמה במגוון פרויקטים .התמודדות עם אתגרים בהובלת
הארגון קדימה ,כגון רענון החזון ,תהליך המדידה וההערכה ,מיתוג ושיווק .מפגש עם
תומכים ומאמינים רבים ,קרנות וארגונים ,שמוכנים לעשות ולהשפיע .הפקת TEDx
הסביבתי הראשון בישראל  TEDx -חירייה  -לראות חלום קורם עור וגידים משלב
הרעיון ועד התאגדות הצוות כולו והביצוע מעורר ההשראה .הפקת אירוע ההוקרה
הראשון במגמה לרגל חגיגות  .18מחכה לחגוג את יום ההולדת ה...20-
למדתי ולוקחת לדרך :אם משהו חשוב לך – תיזום ,תעשה.
להיות מנהיגה סביבתית זה ...להכיל את מכלול הדעות ולמצוא לכולן מקום ,מתוך הבנה
שמטרת כולן היא אחת  -לדאוג לעולם בו אנו חיים.

מתכנן סביבתי באגף לשימור טבע וסביבה בחברה להגנת הטבע ,ומרכז את קואליציית
הארגונים "משמר התכנון" הפועלת כנגד ההשפעות ההרסניות של מערכת התכנון על
הסביבה והחברה .את התפקיד הנוכחי התחלתי לפני מספר חודשים עם סיום התואר
השני באוניברסיטה העברית בניהול משאבי טבע וסביבה והתמחות בתכנון עירוני.
לפני כן עבדתי בעיריית ירושלים בתפקיד רכז הגינות הקהילתיות ומנהל הפעילות
של למעלה מ 70-גינות קהילתיות בעיר ,והייתי אחראי על פעילות רשת הקיימות
הירושלמית .לאורך השנים פעלתי בארגונים חברתיים וסביבתיים ובניהול פרויקטים
סביבתיים שונים .ככל שהעמקתי בעשייה הסביבתית והחברתית הבנתי שאחת הדרכים
היעילות ביותר להשפיע על השמירה על הסביבה היא באמצעות מערכת התכנון .אוהב
מאוד אתגרים ,מרגיש בבית בטבע ,ושמח לעבוד במקצוע שהוא גם סוג של תחביב.
שנות פעילות במגמה ירוקה2017 – 2015 , 2013 - 2010 :

ערן בן נון

להיות מנהיג סביבתי זה לתת
דוגמה אישית ,אבל לדעת
לתת לאנשים שמסביב
להוביל ולגדול להיות
מנהיגים בעצמם.

פעילות :פעיל ורכז תא מכללת ספיר בשנים  .2013 – 2010הובלנו שני קמפיינים
עיקריים :האחד  -שיפור התחבורה הציבורית מהנגב המערבי למרכז ,שבסופו נוסף
קו חדש ישיר מאופקים ,נתיבות ,שדרות והמכללה לתל אביב .השני  -נגד הקמת
היישובים הפרבריים החדשים בגנב ,סביבו הובלנו את הקמת הקואליציה של הארגונים
החברתיים ,הסביבתיים והמקצועיים .ארגנו כנסי שיתוף ציבור מקומיים ,הפגנות,
וקמפיין פייסבוק שרץ עד היום על אש קטנה .בשנת  2015הצטרפתי לוועד המנהל של
מגמה לתקופה של שנתיים ,וזכיתי להצטרף מחדש למשפחה.
הישגים ,נקודות סיפוק :להופיע בצילום על עמוד שלם של ידיעות אחרונות עם פעילי
התא בעקבות הצלחה של קמפיין ,להיזרק מכנס על-ידי מאבטחים תוך כדי שאתה
ממשיך לצעוק על אנשים כמו סילבן שלום ,שמעון פרס ואחרים .להיות חלק מארגון
שיש לו עבר ,הווה ועתיד ,ובכל מקום שאתה פוגש מישהו שהיה במגמה ,גם אם
בתקופה שונה משלך ,אתה יודע שיש לכם  DNAמשותף.
למדתי ולוקח לדרך :את האומץ להתעסק בדברים ולנסות להשפיע על המציאות ,גם
כשאין לך עדיין מושג ברור מה אתה עושה.
להיות מנהיג סביבתי זה ...לתת דוגמה אישית ,אבל לדעת לתת לאנשים שמסביב
להוביל ולגדול להיות מנהיגים בעצמם.
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חברה אזרחית

חברה אזרחית

ארגון שתיל ,מנהל תוכנית תמיכה ביוזמות ומאבקים
סביבתיים קהילתיים
2011-2012

יצירת קו אוטובוס ישיר
מהנגב המערבי לתל אביב
בהובלתו ערן בן נון ותא פעילי מכללת "ספיר" ,בשדרות בעקבות שורה של הפגנות ,החתמת עצומות ורתימת האוכלוסיה האזרחית הורה
מנכ"ל משרד התחבורה על הוספתו של קו ישיר משדרות לת"א שיפשר הגעה מהפרירפריה למרכז בתוך שעה .דרישתם של הסטודנטים
והתושבים הייתה כי הקו יעבור בישובים :נתיבות ,אופקים ושדרות ולאחר שאספו פעילי "מגמה ירוקה"  23,000חתימות לא יכלו מקבלי
ההחלטות להמשיך להתעלם והורו על הוספת הקו ,למרות שהמשיכו לטעון כי הדבר לא בוצע עד כה בשל שיקולי כדאיות.
ערן בן נון ,סיפר אז ל" " :YNET-קיבלנו שיחת טלפון נפלאה ממנכ"ל משרד התחבורה .הוא סיפר לנו שמעכשיו זה רשמי  -המאבק שלנו
הוכתר בהצלחה ואישרו לנו סופית קו ישיר ומהיר מאופקים ,נתיבות ושדרות לתל אביב ובחזרה".
מוביל המאבק היה אביחי שלי ,פעיל חברתי ,תושב נתיבות ,עיוור ולקוי שמיעה מלידה שרצה פשוט להגיע למקום עבודתו בת"א .המאבק
הביא אותו להרבה מעבר לכך ,ועל כך הוא צירף לתואר "חתן התנ"ך העולמי" גם את פרס הגלובוס הירוק.
ערן בן נון ,רכז פרויקט "עושים שכונה" בעמותת "רוח חדשה" בירושלים ומתמחה במשרדו של ח"כ דב חנין סיפר" :זה לא היה עובד בלי אביחי
והמעורבות של התושבים ,והאמת היא שהופתענו כשמנכ"ל חברת מטרופולין הזמין אותנו להציג בפניו את התוכנית כיף לדעת שהשינוי
שעשינו משפיע עד היום על חיים של אנשים ומקל עליהם".

עוזרת מחקר במחלקת מכירות והפצה של ידיעות
אחרונות

אנה בילצקי-
סורוג'ון
כשעובדים בצורה מקצועית
וממוקדת ,ומציבים מטרות
ריאליות ,מגיעים להישגים.
ולזכור שלמאבקים
סביבתיים יש קשר הדוק
למאבקים חברתיים.
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למדתי באוניברסיטה העברית תואר ראשון בסוציולוגיה ומדעי החיים ,ותואר שני
בסוציולוגיה והתמחות בניהול ותכנון מדיניות סביבה ,וכך הגעתי למגמה ירוקה.
לאחר סיום הלימודים עברתי למרכז ,עבדתי כמנהלת פרויקטים בארגון "תחבורה
היום ומחר" שמקדם תחבורה בת-קיימא ,וכרכזת גיוס משאבים בארגון החברתי-
צרכני "אמון הציבור" .פעילה גם בתחום התחביב שלי  -מדע בדיוני ופנטזיה ,ועוזרת
לארגן כנסים בנושא.
שנות פעילות במגמה ירוקה2007-2013 :
פעילות :רכזת ואחר כך דוברת תא גבעת רם .עבדנו על קידום חוק אוויר נקי ,היינו
שותפים לישורת האחרונה של המאבק לביטול תוכנית ספדי לבנייה בהרי ירושלים,
שותפים בקואליציה לשמירה על יער ירושלים מפני אובדן שטח משמעותי למחלף,
שיתוף פעולה עם רשות הטבע והגנים בניקיון שמורת ליפתא ,יירוק הקמפוס ,קידום
השימוש בשקיות רב פעמיות ועוד.
הישגים ,נקודות סיפוק . :אחרי כל העבודה הקשה ,כשמסתכלים ורואים את הפרויקט
שעשינו ,את הכתבה שהתפרסמה או את שמורת ליפתא הנקייה והפורחת.
למדתי ולוקח לדרך :במגמה ירוקה מצאתי תמיכה הדדית וקהילה אמיתית ,למדתי
שלפעמים כדי לעשות משהו שמפחיד אותנו או לגרום למישהו אחר לעשות משהו
כזה ,צריך פשוט לקחת נשימה ולהעז ,וכשמקבלים את התמיכה הנכונה ,זה מצליח.
זה מה שעשיתי כשהציעו לי להיות רכזת תא ,כאשר דיברתי עם עיתונאים על הפגנה
בפעם הראשונה ,זה הדבר שאני ממשיכה לעשות כדי להתגבר על פחדים ולהתקדם
בדרך האישית שלי בחיים ,וזה מה שאני עושה כדי לעזור למתנדבים שאיתם אני עובדת
גם במקומות אחרים כדי לעזור להם להתקדם (לא רק במגמה יש את הגישה של "לזרוק
למים ולתמוך בדרך ,וכשאתה שם לב שאתה בלב הים ,אתה כבר שוחה").
להיות מנהיגה סביבתית זה ...להכיר את האנשים שאותם את רוצה להוביל ולעבוד
יחד איתם כדי לבנות קהילה חיה ופעילה שמגלמת בתוכה הרבה מעבר לנושא
הסביבתי .להיות מחוברת למקבלי ההחלטות ,התעשייה והתקשורת ,ולהבין את
האינטרסים שלהם ואת ודרכי פעולתם .כשעובדים בצורה מקצועית וממוקדת,
ומציבים מטרות ריאליות ,מגיעים להישגים .ולזכור שלמאבקים סביבתיים יש קשר
הדוק למאבקים חברתיים.

אודי חן

להיות מנהיג סביבתי זה
לבחור ולהחליט באופן
שרואה את התמונה הרחבה:
ההשלכות של הפעולות
שלנו היום על העתיד ,על
הדורות הבאים ,על אנשים
אחרים ,על מינים ביולוגיים,
על המערכות התומכות
בחיים שלנו כאן.

מלווה ותומך בפעילים ויזמים סביבתיים שמשנים את המציאות יום-יום הלכה למעשה
בכל רחבי הארץ .מעביר הלאה את מה שלמדתי במגמה  -איך להתארגן יחד ,איך
להגדיר יעד ולהגיע אליו צעד אחר צעד  -בין אם ההתקדמות תלויה במעשים שלנו ,או
במעשים של גורמים אחרים ,כמו פוליטיקאים או ציבורים שונים .עוסק באופן עצמאי
בקידום פרויקטים שיתופיים של אנרגיות מתחדשות ,וגם משמש כיו''ר-שותף של
מגמה ירוקה.
שנות פעילות במגמה ירוקה2010- :
פעילות :מרכז תא אוניברסיטת חיפה ומנהל פעילות מול הזיהום של מפעלי מפרץ
חיפה ,אוסף אנשים ,מארגן הפגנות ,מתראיין לתקשורת ומתחבר לרשת אדירה של
פעילי סביבה ואנשים יפהפיים שכמעט ולא הכרתי קודם לכן .בשלב הבא מצאתי
את עצמי כמנהל הקמפיינים הראשי של מגמה  -מדריך ,מלמד ,מייעץ ונותן את הטון
בשורה של המאבקים הסביבתיים החשובים ביותר ,מארגן ומשתתף בפעולות מגוונות
על בסיס יומיומי ,בונה אסטרטגיה ושת"פים מורכבים ,מוביל ,סוחף ומוציא המונים
לרחובות ,ובהרבה מקרים אפילו הופך את השיח התקשורתי הארצי על ראשו ,ויחד
איתו גם כמה מהתוכניות של פוליטיקאים בכירים מאוד .השתתפתי תקופה כחבר
הוועד המנהל ,והיום משמש בו כיו''ר-שותף.
הישגים ,נקודות סיפוק :ההישגים של מגמה גדולים יותר בעיני ככל שהסוגיות עליהן
אנחנו מצליחים להשפיע רחוקות יותר מעולמו הפרטי של האדם הרגיל .המאבק על
הגבלת ייצוא הגז הטבעי היה כזה  -כי הצלחנו לגרום למדינה שלמה לעסוק בשאלות
גדולות מאוד  -האם נכון לייצא את הגז? כמה ממנו? למי? לכמה שנים חשוב שהגז
יספיק לנו בארץ כדיי שלא נייצא? היבט אחד הוא זה של ההפסד הכספי המשמעותי
לכל אזרח ואזרח ,אבל הוא מיידי פחות משאר ההיבטים שהצפנו לשיח הציבורי .והחלק
הכיפי  -ייצרנו מעגלי פעילים נמרצים מאוד וחדורי מוטיבציה ,סדרות של הפגנות,
ומצאנו עצמנו מוקפים באנשים אקראיים שהנושא הפך לחלק משיחות החולין שלהם.
ו...הבאנו להגבלת הייצוא ולהגדלת השימוש והפצת הגז בארץ.
למדתי ולוקח לדרך :את הגישה .למשל ,כשיוצאים להפגנה ,אפילו על נושאים מדכאים
ביותר  -בריאות ,חיים של אנשים ,עתיד האנושות והפלנטה  -באים בכיף ,בשמחה,
בחגיגה ,בראש מורם .את הכעס ,את הרגשות ,הכאבים ,מביאים גם כן  -חלילה לא
מדחיקים  -אבל לא הם מובילים את העשייה.
להיות מנהיג סביבתי זה ...לבחור ולהחליט באופן שרואה את התמונה הרחבה -
ההשלכות של הפעולות שלנו היום על העתיד ,על הדורות הבאים ,על אנשים אחרים,
על מינים ביולוגיים ,על המערכות התומכות בחיים שלנו כאן .וזה הכי בידיים שלנו ולאו
דווקא בהחלטות גדולות של ארגונים או מוסדות .מנהיג הוא כל אחד שמקבל החלטה
ברוח הזו ועומד מאחוריה ,במיוחד אם הוא לא בעמדה רבת השפעה.

אבא ,גנן ותלמיד פרמקלצ'ר

שי לוין

נולדתי בקריות .סירחון וחלונות סגורים .אחרי הצבא התחלתי לעבוד בתפעול בנמל
חיפה (החלונות עדיין סגורים) .תואר ראשון תוך כדי .ב 2013-עברנו ,אני ,אשתי ושני
ילדיי לאוסטרליה.
שנות פעילות במגמה ירוקה1999-2008 :
פעילות :התחלתי את הפעילות שלי בתא הטכניון אצל אביב ברקאי ומיכל ממוס.
במגמה כידוע הקידום מהיר מאוד ,ונשלחתי להקים ולרכז את תא מגמה באוניברסיטת
חיפה .מקווה שהתא עדיין קיים.
הישגים ,נקודות סיפוק :לעצור טרקטור .לספר בתוכנית בוקר למה כביש  6רע .לעשות
יום ירוק ראשון באוניברסיטת חיפה .להרצות בבתי ספר יהודים וערבים על איכות
הסביבה .להשתתף בכנסים של מגמה ,ליהנות ולהחכים .להכיר המון אנשים טובים.
למדתי ולוקח לדרך :אקטיביזם ,למצוא את "הרעים" ולהילחם בהם.
להיות מנהיג סביבתי זה ...אינני מנהיג סביבתי .אני שמח שהרבה אנשים טובים יכלו
לפעול דרך תא מגמה ירוקה חיפה.

למצוא את "הרעים" ולהילחם בהם.
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חברה אזרחית

חברה אזרחית

פורום ישראלי לאנרגיה

נועם סגל

פעיל בתחומי סביבה וחברה כשני עשורים .בוגר מכון הערבה ובית-הספר ללימודי
הסביבה ע"ש פורטר באוניברסיטת תל אביב .היום בהשתלמות פוסט דוק באוקספורד,
בריטניה ,ובבית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי בהרצליה .פעיל במסגרת יוזמת
השלום הסביבתי של מכון הערבה.
שנות פעילות במגמה ירוקה2003 – 1999 :
פעילות :התחלתי את דרכי הסביבתית במגמה ירוקה ותל אביב בשביל האופניים .בשנת
 2007ייסדתי במשותף עם יעל כהן-פארן ושחר דולב את הפורום הישראלי לאנרגיה,
ובמסגרת זו הייתי שותף להובלת קמפיין הגז וקידום אנרגיה מתחדשת.
הייתי פעיל בתא תל אביב ובתא הארצי ,שותף בקמפיין כנגד כביש חוצה ישראל,
ועסקתי בגיוס כספים ומיסוד מגמה ירוקה כעמותה.
הישגים ,נקודות סיפוק :שמח שזכיתי להכיר אנשים נפלאים ונדירים ,שהפכו לשותפים
לדרך ומלווים אותי שנים רבות.
למדתי ולוקח לדרך :את היכולת לקחת אחריות ויוזמה ולהוביל תהליכים.
להיות מנהיג סביבתי זה ...להיות קשוב לכל בעלי העניין ולמצוא במידת האפשר פתרון
 Win-Winשייתן מענה לכולם.

החברה להגנת הטבע ,מתכננת סביבתית של קהילת
באר שבע והסביבה

ענבל זמיר-
פליווטיקל

בוגרת תואר שני במחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי באוניברסיטת בן-גוריון.
תחום המחקר :חשבונאות ומדיניות סביבתית .בעלת ניסיון תעסוקתי בתחומי הייעוץ
הסביבתי ,מיפוי ממוחשב ,הידרולוגיה ,פסולת ,עבודת שטח ,מעבדה ועוד.
שנות פעילות במגמה ירוקה2013 - 2010 :
פעילות :בקואליציה לחיזוק הנגב ובקמפיין "עשרת היישובים" ,התוכנית לפיתוח
מקצועי ומנהיגות סביבתית ,רכזת מיחזור ופסולת בתא אוניברסיטת בן-גוריון.
הישגים ,נקודות סיפוק :עזרתי להפיק את כנס הקואליציה לחיזוק הנגב ,וזה נתן
הרגשה של השפעה משמעותית .פעילות מול העירייה בעניין פחי המיחזור וההפרדה.
למדתי ולוקחת לדרך :את החשיבה מחוץ לקופסה ,הרבה ידע ,היכרות עם תהליכים,
היכרות עם המערכות ודרכי פעולתן .את האפשרות להסתכל על כל צדדי המטבע.
היכרות עם אנשים מדהימים ,מלאים אנרגיה ואומץ.
להיות מנהיגה סביבתית זה ...להיות יכול לעמוד ולהגיד את מה שיש לך גם אם זו
לא הדעה המקובלת .להצטייד באורך רוח ולהיות נכון לריצה למרחקים ארוכים.
להעלות שאלות ,להציב את הדיון על פני השטח ,ולהראות שיש עוד אופציה ושהיא
לא מופרכת ,גם אם היא פחות כלכלית או פחות מקובלת.

החברה ליערות מאכל

נמרוד הוכברג

מצד אחד לא להתבייש
לקחת צעד קדימה,
להוביל ,ולסחוף אחריך
אנשים לעבר מטרה
חשובה ,ומצד שני לדעת
לא להיות סוליסט ,לקחת
איתך אנשים לדרך ,לתת
גם להם להוביל ,לעשות
את זה ביחד.

אשת קריאייטיב וגרפיקאית במגמה ירוקה ובמרכז אדוה

דוברת התנועה לאיכות השלטון

רות מרגולין
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דוברת התנועה לאיכות השלטון והפקולטה למשפטים בבר אילן .בעלת תואר MA
בתקשורת פוליטית מאוניברסיטת תל אביב ו MA-בלימודי משפט מאוניברסיטת
בר אילן .תואר בתקשורת ממכללת ספיר ובימים אלו מסיימת תואר שני בבית הספר
לתקשור בבר-אילן.
שנות פעילות במגמה ירוקה1997-1999 :
פעילות :דוברת מגמה ירוקה תא מכללת ספיר .פעלנו נגד התחנה הפחמית באשקלון
ולקחנו חלק משמעותי במאבקים חברתיים ביניהם אישור הוועדה לתכנון ולתקצוב של
המועצה להשכלה גבוהה ללימודי משפטים במכללת ספיר.
הישגים ,נקודות סיפוק :אנשים שנרתמים בכל כוחם ללא כל תמורה למען איכות
הסביבה .גם כשקשה ,גם כשאין סיכוי.
למדתי ולוקחת לדרך :להילחם בכלים דמוקרטיים עבור הדברים בהם מאמינים בעקשות
ובעקביות.
להיות מנהיגה סביבתית זה ...לקבל אחריות ולרתום אנשים לסביבה נקייה יותר כדי
שנוכל אנחנו ,ומשפחותינו להמשיך לחיות פה.

גדלתי במושב קדרון ,בן צעיר למשפחה חקלאית .לאחר השירות הצבאי טיילתי
במשך חמש שנים בארץ ובעולם ,ועבדתי בעיקר כמדריך טיולים .משנת  2011אני
שותף עם אחותי הדס הוכברג ועם סער אוסטרייכר להקמת יער המאכל בקדרון,
וביחד התחלנו את פרויקט חגורת יערות המאכל בישראל .בשנים 2013-2017
למדתי לתואר ראשון בחינוך דמוקרטי וסביבתי בסמינר הקיבוצים.
שנות פעילות במגמה ירוקה2014-2018 :
פעילות :ב ,2014-שנת לימודיי השנייה ,הצטרפתי לתוכנית להכשרת מארגנים
קהילתיים במגמה ,והקמתי את תא סמינר הקיבוצים .תא הפעילים עסק בקידום
יערות מאכל קהילתיים בישראל ,ובמסגרת הפעילות הקמתי את הפורום הארצי
ליערות מאכל .ב 2015-התחלנו תהליך להקמת יער מאכל בדרום תל אביב :יצרנו
קשר עם העירייה ,שהקצתה לנו שטח ליער המאכל בפארק החורשות ,והסכימה
לסבסד קורס יערות מאכל לתושבים .את הקורס פתחנו במרץ  2016עם  25תושבים,
שהיוו את הגרעין הראשוני של היער .באוקטובר  2016התחלנו את הקמת יער
המאכל עליו אנחנו עובדים בשנה וחצי האחרונות.
הישגים ,נקודות סיפוק :הפעלת הפורום הארצי ליערות מאכל במשך שנתיים,
שבשיאו הפקנו את הכנס הארצי ליערות מאכל קהילתיים .הכנס משך כ350-
משתתפים ,חלקם מתעניינים בתחום ,וחלקם בעלי תפקידים בעיריות וגופים שונים
ברחבי הארץ .תהליך הקמת יער מאכל דרום תל אביב בפארק החורשות גם הוא
הישג משמעותי ביותר משיתוף הפעולה עם העירייה ,דרך קורס יערות המאכל
לתושבים ,ועד גיבוש קהילה יפה של אנשים שמקדמת את הפרויקט .בשנתיים
האחרונות קיימנו שלושה אירועים גדולים בשטח היער ,שאליהם הגיעו כמה מאות
אנשים .הנושא זוכה לחשיפה גבוהה בעיתונות ,ומורגש מאוד שמגמה ירוקה קידמה
את נושא יערות המאכל והובילה אותו לקפיצת דרך משמעותית.
למדתי ולוקח לדרך :שעם תכנון ,אמונה והתמדה אפשר לשנות ולהזיז הרים.
להכיר את עצמי לעומק ,להתחבר ליכולותיי ,לזהות את המתנות שאני יכול להביא
לעולם ,ולחזק בי צדדים שלא ידעתי שקיימים .את תחום הארגון קהילתי ,החשיבה
המערכתית והרחבה בניהול פרויקט לאורך זמן ,והרבה סבלנות והתמדה .כל אלו הם
כלים שרכשתי במגמה ומשרתים אותי בכל פעילות שאני עושה כיום.
להיות מנהיג סביבתי זה ...אופטימיות ואמונה ,סבלנות והתמדה ,עבודה לאורך זמן.
מצד אחד לא להתבייש לקחת צעד קדימה ,להוביל ,ולסחוף אחריך אנשים לעבר
מטרה חשובה ,ומצד שני לדעת לא להיות סוליסט ,לקחת איתך אנשים לדרך ,לתת
גם להם להוביל ,לעשות את זה ביחד .מנהיג סביבתי לא יכול לעבוד לבד.

ליטל ביטון

עוסקת בכל מיני דרכים במחשבה וביצירה .לאורך השנים הייתי פעילה במספר
מאבקים אזרחיים ,חברתיים וסביבתיים ,ביניהם המאבק על הדיור הציבורי והמאבק
נגד ייצוא הגז .מחויבת למאבק בעוני ולצמצום פערים ונחושה לשנות את דעתו של
מי שחושב שמדובר במאבקים סקטוריאלים שאינם נוגעים לו .חברה מייסדת ב"צדק
חברתי  -חדר מצב" וחברה בתנועת "אחותי  -למען נשים בישראל".
שנות פעילות במגמה ירוקה- 2013 :
פעילות :את מגמה ירוקה הכרתי ב 2013-במאבק נגד ייצוא הגז .פגשתי קבוצה של
אנשים שחבבתי מיד ,פתוחים וכנים ,מומחים של ממש בעבודה קבוצתית ,שמשלבים
בין תפיסה חברתית לתפיסה סביבתית ונכונים לגלות סולידריות עם קבוצות אחרות.
למדתי ולוקחת לדרך :מגמה ירוקה זו חממה טובה ללמוד על עצמך ועל האופן שבו
את חווה ומבינה את העולם ואת עצמך בתוכו .זה גם מקום מצוין להתפתח בו מבחינה
מקצועית ולהתנסות בדברים .קודם כל למדתי כל פעם מחדש שאני לא כזו נוראית.
חוץ מזה למדתי לבחור יותר בתבונה מתי להתעקש ומתי לתת לדברים להיות .למדתי
גם לבקש העלאה בשכר ,שלפעמים זה אפילו יותר חשוב מבאמת לקבל אותה .
להיות מנהיגה סביבתית זה ...למצוא בעצמנו תבונה ואומץ שלא ידענו שיש לנו ,שהם
גדולים יותר מאיתנו .לראות את המורכבות ואת האתגרים ויחד עם זאת להאמין שיש טעם
לפעול ,שיכול להיות אחרת .לדמיין או לזהות משהו ששווה וראוי להאבק עבורו ,לגלגל
בראש מחשבה שהולכת ומבשילה ,ואז להדביק בזה אחרים ,כמו מגיפה.
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חברה אזרחית

חברה אזרחית

חוקר בארגון בצלם

אדם אלוני
לדעת להפריד בין מה
שתרבות המיינסטרים
גורסת שחשוב ,לבין מה
שבאמת חשוב.

בוגר מכון הערבה ללימודי הסביבה ,תואר ראשון בקיימות סביבתית וצדק חברתי
באוניברסיטת סן פרנסיסקו ,קליפורניה ותואר שני בתכנון ערים ואזורים בפקולטה
לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון.
אני מאמין שכשמקדמים מציאות שבה לא פוגעים באנשים ,מקדמים מציאות שבה אי
אפשר גם לפגוע בסביבה .בין נהר הירדן לים התיכון חיים שלושה עשר מיליון אנשים,
אבל רק שמונה מיליון מתוכם משתתפים בתהליך הפוליטי שקובע את גורלם ואת גורל
הסביבה שבה הם חיים .המציאות הזו מאפשרת למדינה לא רק לנצל את שטח הגדה
לצרכיה הבלעדיים ,אלא גם לחשוף את האוכלוסייה הפלסטינית ואת הסביבה שבה
היא חיה לסיכונים ולמזהמים שלא הייתה מעזה לחשוף אליהם את אזרחיה בתוך הקו
הירוק .לכן המאבק בקולוניאליזם הוא חלק בלתי נפרד מהמאבק הסביבתי שלי.
שנות פעילות במגמה ירוקה2012 - 2011 :
פעילות :רכז תא הערבה .ביחד עם קבוצה מדהימה וחד-פעמית של אקטיביסטים
הובלנו את קמפיין השטח נגד כריית חולות סמר .ביחד הפגנו ,רתמנו לצדנו את הקהילה,
וגם נקשרנו לבולדוזר  -כי כשמגיעה השעה ,אין על פעולה ישירה!
הישגים ,נקודות סיפוק :התחושה שאני חלק ממשהו שגדול ממני פי מיליון .הרגשתי
חלק מתיבת נוח ,מתנועה של אנשים שהמטרה שלה היא לשמור על המרקם הטבעי
של הבית  -שלנו ושל כל היצורים החיים .היה כיף להכיר ולעבוד עם כל כך הרבה
אנשים טובים.
למדתי ולוקח לדרך :כשהגיע הבולדוזר לכרות את חולות סמר ,הייתה אשה אחת  -נועה
רימר  -שאמרה לי ״בוא ,עכשיו אנחנו הולכים לעצור אותו!״ עמדנו זה מול זה כשבינינו
נישאה הכף של הדחפור ,השחלנו את הידיים במרווח שבין חלקי הכף ונקשרנו זה לזה.
שלוש שנים אחר כך התחתנו .היא מלווה אותי בפעילות שלי גם היום.
להיות מנהיג סביבתי זה ...לדעת להפריד בין מה שתרבות המיינסטרים גורסת שחשוב,
לבין מה שבאמת חשוב .לכן הוא אותנטי ,לכן הוא סוחף איתו אנשים ,לכן הוא יוצק
משמעות לחיים.

מנהל תוכנית ההכשרה הפוליטית פולי-תקווה
וכותב בעיתון "הארץ"

רמי לבני
לדעת להיאבק ללא
פשרות על המטרה
הסביבתית החשובה ביותר
גם כשתמונת הסיכויים
אינה נראית טובה.

לאחר שנות פעילות רבות במגמה ירוקה ,ב 2008-הקמתי עם שותפים את התנועה
הירוקה ,שהייתה אמורה להיות הביטוי הפוליטי של התנועה הסביבתית בישראל.
במשך השנים עסקתי בייזום וניהול פרויקטים פוליטיים רבים בתחום שיקום השמאל
ובניית מחנה השלום ,וכתבתי על פוליטיקה בעיתונים וכתבי עת שונים ,וכן על תרבות
ועל מוסיקה ישראלית.
שנות פעילות במגמה ירוקה1999-2005 :
פעילות :הייתי פעיל בתא הארצי ,הדובר (נדמה לי שהראשון) של מגמה ירוקה
הארצית (בהתנדבות) ,ופעיל בקמפיינים של חוק הפיקדון ,כביש חוצה ישראל ,כלובי
הדגים באילת ,הרכבת לירושלים ,סי אנד סאן.
הישגים ,נקודות סיפוק :בלי ספק  -ההצלחה שלנו להפוך את המאבק על כביש חוצה
ישראל מעניין אזוטרי שמעניין רק קומץ משוגעים לדבר לסוגיה לאומית ,שלציבור
הרחב יש עמדה כלפיה ,כולל למפלגות ולממשלה .אומנם המאבק הזה לא צלח ,אבל
הוא היה פריצת הדרך של התנועה הסביבתית בישראל ,עליית מדרגה במקצועיות
שלה וביכולת שלה לפנות אל הציבור.
למדתי ולוקח לדרך :את החשיבות שבהפעלת יוזמה ,תושייה ודמיון ,כאשר מנהלים
מאבק סביבתי ,כדי להיות תמיד צעד אחד לפני היריב שלך ובשביל לשכנע את
הציבור הכללי בנכונות המטרה שלך.
להיות מנהיג סביבתי זה ...לדעת להיאבק ללא פשרות על המטרה הסביבתית
החשובה ביותר גם כשתמונת הסיכויים אינה נראית טובה .להפעיל יוזמה ,אומץ,
מקצועיות ,תושייה ולפעמים גם ערמומיות כדי להצליח ,לגבור על בעלי האינטרסים
בטיעונים טובים יותר ובמחשבה מהירה יותר ,ולא פחות חשוב מכך  -לשכנע את
הציבור בנכונות של המאבק.

אקולנוע 100K ,גגות סולאריים

2010-2011

צמצום הכרייה
בחולות סמר
חולות סמר הם דיונת החולות הגדולה בערבה ,זהו שטח פתוח וטבעי המכיל מיני חרקים ,זוחלים ומכרסמים רבים ,חלקם ייחודיים לחולות
אלו .יזמים פרטיים היו מעוניינים לכרות את החולות עבור תעשיית הבניין באילת ,תוך התעלמות מוחלטת מהייחוד של הדיונה ,מהעובדה
שהחולות יספקו חומר לבניית בתים לשנים ספורות בלבד ,ומהעובדה שקיימות חלופות אחרות ,כלכליות יותר ,להשגת חומר לבנייה מאשר
החולות הטבעיים.
תא "מגמה ירוקה" במכון ערבה בהובלתו של אדם אלוני ובשיתוף עם ארגון 'סביבה בריאה בערבה' ותושבי האזור שפעלו במטרה לבטל את
הכרייה ולהכריז על חולות סמר כעל שמורת טבע מוכרזת.
נועה רימר ,הייתה סטודנטית במכון ערבה ושותפה פעילה בפעולה הישירה שהביאה לתפנית דרמתית ולהד תקשורתי" :אני ואדם ,בן זוגי,
נקשרנו לטרקטור בשעה שש בבוקר ורק בשתיים בצהריים הצליחו לשחרר אותנו מכיוון שהיינו מחוברים אחד לשני בצינורות ,הצלחנו
לעצור את הכרייה של החולות לאותה היממה ,ובעיקר להביא את הסיפור המקומי לחשיפה תקשורתית ארצית ,לדיון ציבורי ולצמצום
משמעותי בכרייה ,כזו שהפחיתה את היכחדותם של בעלי החיים למיניהם והביאה לכך שעד היום אפשר ליהנות מדיונות החול".
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צור משעל

את הילדות ביליתי בשיקגו ,את הנעורים בגליל היפיפה .למדתי היסטוריה וקולנוע
באוניברסיטת תל אביב ,הקמתי במסגרת מגמה ירוקה את פסטיבל הקולנוע הסביבתי
הבינלאומי "אקולנוע" ,שהפך ,עם הזמן ,לעמותה העוסקת בחינוך סביבתי ובפיתוח
יחידות לימוד בעזרת סרטונים ומדיה דיגיטלית עבור בתי ספר .במקביל אני מקדם ככל
יכולתי את נושא המעבר לאנרגיה מתחדשת בישראל וההתמודדות עם שינויי האקלים,
ועובד לשם כך במיזם הנהדר  100Kגגות סולאריים.
שנות פעילות במגמה ירוקה1997-2005 :
פעילות :הפרויקט הראשון שלי במגמה ירוקה היה ניסיון לייבא ולעצב כוסות תרמיות
רב פעמיות ,ולמכור אותן לסטודנטים תוך הגעה להסכם עם הקפיטריות בנוגע להנחה.
לאחר שמכרנו לא מעט כוסות ,התגלה הממשק עם הקפיטריות כבעייתי והפרויקט
הופסק .עד היום מצער אותי לראות את מספר הכוסות החד פעמיות בקפיטריות האלה
ובכלל ,וזו שאלה מעניינת מתי יימצא לסוגיה הזו פתרון .לאחר מכן הייתי אחראי על
יירוק קמפוס תל אביב ,פעיל בכל הקמפיינים שרצו באותה תקופה ,בהמשך עבדתי
כמגייס משאבים ,והקמתי את "אקולנוע".
הישגים ,נקודות סיפוק :במגמה ירוקה הכרתי את אשתי ,והתחלתי את פרויקט "אקולנוע"
שהפך לעבודה שלי לאורך השנים .אין ספק שהפעילות בארגון השפיעה על חיי.
למדתי ולוקח לדרך :את האמונה שניתן לשנות ,את העקשנות ,את חשיבותה של עבודה
משותפת תוך יצירת קואליציות עם ארגונים ואנשים השותפים לאותה מטרה.
להיות מנהיג סביבתי זה ...להיות אדם שיודע לאן הוא מעוניין להגיע ומציב מטרות
שאפתניות ,מוביל את הדרך אליהן ומדביק אנשים נוספים בחזון ,זאת תוך מבט לאחור,
כדי לוודא שלא איבדנו קשר עם מרבית האנשים ,אלא אפשרנו להם להיות חלק מהשינוי.

להיות מנהיג סביבתי זה להיות אדם שיודע לאן הוא מעוניין להגיע ומציב מטרות
שאפתניות ,מוביל את הדרך אליהן ומדביק אנשים נוספים בחזון ,זאת תוך מבט לאחור,
כדי לוודא שלא איבדנו קשר עם מרבית האנשים ,אלא אפשרנו להם להיות חלק מהשינוי.
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חברה אזרחית

חברה אזרחית

מנהלת מיזם לאומי משותף לג'וינט ישראל-אשל
ולמשרד לשוויון חברתי

דידי בן שלום

להיות מנהיגה סביבתית
זו הזדמנות להשמיע את
קולם של אלו שלעתים אין
להם קול ,הזדמנות לשנות
תפיסות בקרב הציבור
ומקבלי החלטות ,ולפעמים
להצליח לעשות משהו
שמשנה קצת את המאזן
לטובת איכות החיים שלנו
ושל אלה שיבואו אחרינו.

מטרתו של המיזם לחבר אזרחים ותיקים להזדמנויות הרבות הטמונות בעולם הדיגיטלי
בתחומי בריאות ,קהילה ,צרכנות נבונה ,פיתוח פנאי איכותי ,הרחבת מעגלים חברתיים
ומיצוי זכויות .בנוסף אני שוקדת על כתיבת ספר ביכורים ,קובץ סיפורים קצרים על
דמויות ואירועים מנקודת מבטה של אישה צעירה.
הובלתי כתיבת חזון ירוק לבאר שבע באמצעות תושבי העיר במסגרת החברה להגנת
הטבע לקראת הבחירות המוניציפליות .ניהלתי את קמפיין הבחירות של חברת
הכנסת רחל עזריה כאשר התמודדה למועצת עיריית ירושלים .הקמתי את פרויקט
"אקוטק" במסגרת עמותת "מחשבה טובה" להכשרת בני נוער בסיכון כטכנאי מחשבים
שמשדרגים מחשבים ישנים ותורמים אותם למשפחות נזקקות .היום משתתפים
בפרויקט מאות בני נוער ,ונתרמים אלפי מחשבים שתורמים לצמצום הפער הדיגיטלי
בפריפריה החברתית ,ומצמצמים פסולת אלקטרונית באמצעות שימוש מחדש .כיהנתי
כחברת ועד במגמה ירוקה וכסגנית ראש מחלקת אמנות בעמותת מידברן ,חברה
בקהילת  .ROIמרצה בפני יזמים חברתיים בתחומי גיוס משאבים ,תכנון פיילוט ועמידה
מול קהל במסגרת אקסלרטורים חברתיים.
שנות פעילות במגמה ירוקה2008 – 2004 :
פעילות :דוברת תא באר שבע בתקופת המאבק המתוקשר לטיפול במפגעי ריח ,זיהום
קרקע וזיהום אוויר שמקורם באזור התעשייה רמת חובב שבנגב ,כתנאי מקדים להקמת
עיר הבה"דים .שנים לאחר מכן שמחתי לחזור למגמה ירוקה לתפקיד של חברת ועד,
להיות שותפה לתכנון מהלכים אסטרטגיים ,ולהכיר פנים אחרים של העמותה.
הישגים ,נקודות סיפוק :הקמפיין לניקוי רמת חובב היה מדהים ,נגע לכל האוכלוסיות -
הבדואים בנגב ,תושבי באר שבע והחיילים העתידיים ,וזו הייתה הזדמנות למינוף ציבורי
של מאבק שלא נשמע כמעט ,כשעסק רק בתושבי הדרום .הצלחנו לקדם מגוון מהלכים
יצירתיים ,לחדד את המסרים התקשורתיים ,וההצלחה בהעברת המסר המורכב
וההיענות של התקשורת ושל ההורים היו מרגשים.
למדתי ולוקחת לדרך :את האופן בו מניעים אנשים לפעולה על-ידי חיבור אישי ואמונה
בדרך .אני משתדלת לערב אנשים משלב החשיבה והתכנון ,לשמוע את הקולות ולעשות
התאמות ושינויים כשנדרש ,כדי שהדרך והמטרה יהיו מוסכמים על כולם .בנוסף
שואפת לחלק משימות באופן וולונטרי  -עד כמה שניתן  -לפי החוזקות של כל איש
ואשה ,ולהגדיר בצורה ברורה את המשימות ,הדרך ולוחות הזמנים .אני רואה בניהול
הזדמנות עבורי לאפשר לאחרים לגדול ולהתפתח מקצועית ואישית .אני מאמינה
שלאופן שבו תאי מגמה ירוקה מתנהלים ולעצמאות הרבה שמקבלים הפעילים בשטח
הייתה השפעה רבה על הדרך בה אני פועלת כיום.
להיות מנהיגה סביבתית זה ...הזדמנות להשמיע את קולם של אלו שלעתים אין להם קול,
הזדמנות לשנות תפיסות בקרב הציבור ומקבלי החלטות ,ולפעמים להצליח לעשות
משהו שמשנה קצת את המאזן לטובת איכות החיים שלנו ושל אלה שיבואו אחרינו.

קמפיינרית ארצית מגמה ירוקה

אנה בר-אור
לעזור לעוד ועוד אנשים
למצוא את הדרך שבה
הם יכולים להצטרף
לעשייה חיובית לשיפור
המציאות שלנו.

מנהלת עמותת טבע עברי

עינט קרמר
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מנהלת את עמותת טבע עברי  -עמותה העוסקת בחיבורים בין יהדות וסביבה .בין השאר
הובלתי לאורך השנים בתי מדרש אקולוגיים לרבנים (כולל בית מדרש שאני מובילה
עכשיו לפעילים סביבתיים בבתי כנסת במכון לב); שמיטה ישראלית  -קמפיין ארצי
לשנת השמיטה כשנת שיא חברתית-סביבתית; מסמך "פיתוח בר קיימא לאור המקורות",
שהוצג בפסגת כדור הארץ ריו ,20+תוכניות סביבתיות ,מנהלים קהילתיים ועוד.
במסגרת טבע עברי חולמת ומבצעת של "סיפור ישראלי"  -מסע משמעותי אל לב
החברה הישראלית ואל ליבות התלמידים גם יחד  -מסע נרטיבים בן חמישה ימים
להיכרות עם החברה הישראלית ,תוך התמקדות בנושאים של אקולוגיה וטוב משותף.
שנות פעילות במגמה ירוקה2001-2003 :
פעילות :צוות חינוך בתא באר-שבע שבדיוק נוסד.
הישגים ,נקודות סיפוק :שם התחלתי את העיסוק שלי בחיבורים  -חיבורים בין חלקי
החברה הישראלית מתוך תפיסה אקולוגית וחיבור לסביבה מחד ולמורשת מאידך
(להלן  -קיימות תרבותית).
למדתי ולוקחת לדרך :את התענוג.

אלעד הוכמן

התחלתי את דרכי באקטיביזם הסביבתי כמדריכת טיולים במסגרת שנת שירות
בניצנה ,המשכתי כמדריכת חינוך סביבתי בחברה להגנת הטבע ,במרכז החינוכי
בחירייה ,ובגן הסולארי .לפני שש וחצי שנים הצטרפתי למגמה ירוקה.
שנות פעילות במגמה ירוקה- 2011 :
פעילות :פעילה בקמפיין להצלת חולות סמר במסגרת התא שהיה במכון הערבה,
כמארגנת הקהילתית של תא בן-גוריון הובלתי יחד עם התא קמפיין לקידום שבילי
אופניים בבאר שבע לצד קמפיין לחיזוק ערי הנגב ועצירת מגמת הפרבור .לפני
שלוש וחצי שנים הצטרפתי לתארצי להוביל את תוכניות המנהיגות .בהמשך ליוויתי
מארגנים קהילתיים והשנה התחלתי את תפקיד הקמפיינרית המרגש.
הישגים ,נקודות סיפוק :תחושת הסיפוק הכי משמעותית שעוד מלווה אותי הייתה
במעבר מהשנה הראשונה לשנייה כמארגנת קהילתית .בשנה הראשונה היינו תא
מצומצם ולי לא היה מושג מה אני עושה כמארגנת .בשנה השנייה התא גדל בצורה
משמעותית ,והצטרפו פעילים שהפכו לדמויות משמעותיות בתא לשנים שיבואו,
ושהפכו את תא בן-גוריון לאימפריה .רגע שיא נוסף היה באירוע סיכום השנה של
תשע"ו .כרכזת תכניות מנהיגות הייתי אמונה על ההפקה ,ולאחר חודשים של הכנות
יחד עם תארצי והמארגנים ,הצלחנו להרים אירוע מרגש ואלגנטי ששיקף את התהליך
וההישגים המשמעותיים שהתאים עברו באותה שנה .זה היה ללא ספק אירוע השיא
הכי חגיגי ומרגש שהייתי בו בשנותי בארגון.
למדתי ולוקחת לדרך :מלא! בראש ובראשונה את האמונה ביכולת שלי להוביל שינוי.
ובנוסף יכולות אישיות בעבודה עם אנשים ,יצירת קבוצה סביב מטרה משותפת
והבנה של הכוח הפוליטי שיש לנו כאזרחים ליצור לחץ ולדרוש שינוי מציאות.
להיות מנהיגה סביבתית זה ...לעזור לעוד ועוד אנשים למצוא את הדרך שבה הם
יכולים להצטרף לעשייה חיובית לשיפור המציאות שלנו.

מקים בשותפות עם מור גלבוע התארגנות אזרחית בתל אביב-יפו במטרה לרוץ
בבחירות העירוניות ,מלווה כקמפיינר את התארגנות דרום תל אביב נגד הגירוש יחד
עם תנועת אחותי  -כדי למנוע את גירוש הפליטים ולמנוע את גירוש תושבי שכונות
דרום העיר.
הקמתי חברת שירותי תיירות" ,דרך ארץ טיולים" ,טיילתי ברחבי העולם ובארץ,
למדתי על החיים.
שנות פעילות במגמה ירוקה2013-2017 :
פעילות :במסגרת מגמה ירוקה עיצבתי מחדש יחד עם שותפיי בארגון את אסטרטגיית
השינוי בתחום הלובי וקשרי הממשל בארגון .במהלך השנים ליוויתי והובלתי במשותף
את הקמפיינים הגדולים של המאבק נגד התעשייה המזהמת במפרץ חיפה ,המאבק
על החופים ,מאבק הגז לדורתיו ,המאבק נגד פצלי השמן וקידוחים בלתי קונבציונליים,
הקמת יער מאכל ,המאבק לבינוי במרכזי הערים ,המאבק נגד עשרת היישובים בנגב
והקמת מכרה פוספטים ועוד.
הישגים ,נקודות סיפוק :פיתוח והתפתחות של מנהיגים סביבתיים שהיה לי חלק
משמעותי בתהליך שעברו ,התגברות על פחדים אישיים ,הפגישות המהנות בימי
חמישי וניצחונות משמעותיים בחלק מהקמפיינים להם הייתי שותף.
למדתי ולוקח לדרך :את העוצמה והחיבור של מוטיבציה פנימית להניע שינוי .את האומץ
לעשות ,לטעות ולנצח .את הפתיחות והיכולת להתחבר לכאב ולרצון כדי לפעול .את
הכנות של האנשים שליוו אותי ,את האהבה והסיפוק שבלעשות טוב.
להיות מנהיג סביבתי זה ...להקשיב הקשבה עמוקה ,לפעול מתוך צניעות וחשיבות
עצמית .לדעת ולהבין שאנחנו חלק משמעותי מתהליך שלא התחלנו ולא נסיים ,אבל
אנחנו החלק החשוב ביותר .וגם אלו שיבואו אחרינו.

להיות מנהיג סביבתי זה להקשיב הקשבה עמוקה ,לפעול מתוך צניעות וחשיבות
עצמית .לדעת ולהבין שאנחנו חלק משמעותי מתהליך שלא התחלנו ולא נסיים,
אבל אנחנו החלק החשוב ביותר .וגם אלו שיבואו אחרינו.
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חברה אזרחית

שי גולוב
להיות מנהיג סביבתי זה
להיות אדם שיודע מה
הוא רוצה מעצמו ,מבין
את הסיטואציה המעשית
שהוא ניצב בפניה ,ויודע
לרתום אנשים למטרה
משותפת.

חברה אזרחית

מנהל הקמפיין המקומי במכון שחרית

מנהלת דיגיטל במגמה ירוקה

"שחרית" הוא מכון לחשיבה פוליטית הפועל ליצור תשתית רעיונית מרעננת לפוליטיקה
בישראל ,כזו שקוראת תיגר על הנחות היסוד בחשיבה הפוליטית שלנו אשר אינן
מתאימות עוד לעת הנוכחית" .שחרית" פועל לקידום תפיסת ה"טוב המשותף" ,ומתמחה
בין היתר בארגון קהילתי .במסגרת התפקיד אני פועל הן מול גורמים פוליטיים מקומיים
והן מול גורמים אזרחיים ,על מנת לתת להם כלים  -רעיוניים ומקצועיים  -מתחום
הארגון הקהילתי ,לקידום תפיסת ה"טוב המשותף" בבחירות המקומיות.
לאחר סיום עבודתי במגמה ירוקה עבדתי הן כשכיר והן כעצמאי בשלל ארגוני חברה
אזרחית בעיקר בתחום הייעוץ התקשורתי והקמפיינרי ,ביניהם תוכנית הצוערים
לשלטון מקומי ,המכללה החברתית כלכלית ,קרן ברל כצנלסון ,קרן היינריך בל,
פסטיבל אוקלנוע ,תחבורה היום ומחר ,חיים וסביבה ,מבוי סתום  -למען העגונות
ומסורבות הגט ועוד.
ב 2008-הייתי ממייסדי מפלגת התנועה הירוקה ומנכ"ל התנועה ,ובבחירות המקומיות
של  2013ניהלתי קמפיינים וייעצתי למועמדים שמכהנים במועצות העיר של רחובות,
חיפה ורמת-גן .בבחירות הכלליות האחרונות הייתי מראשי קמפיין הבחירות האזרחי
של , V15הקמתי וניהלתי את אופרציית פרויקט הבחירות של התנועה.
כיום עובד בשחרית כמנהל הקמפיין המקומי ,עמית בקרן ברל כצנלסון ,ויו"ר "היציע" -
ארגון הגג של קבוצות הספורט בבעלות אוהדים בישראל.
שנות פעילות במגמה ירוקה2001-2010 :
פעילות :פעיל בתא מגמה ירוקה בבן-גוריון ,רכז מיחזור בקמפוס ורכז התא .הקמפיין
המרכזי היה מול המועצה התעשייתית של רמת חובב .דובר הארגון בתא הארצי,
ב 2006-כיהנתי כמנכ"ל מגמה ירוקה ולאחר מכן כחבר הוועד המנהל .
הישגים ,נקודות סיפוק :כרכז תא ,הקמנו מיצג ענק מול הכניסה לרמת חובב .אחת
המתנדבות מהתא הארצי לימדה אותי איך ליצור קשר עם התקשורת ,ובתוך זמן קצר
הבנתי איך העסק עובד .הכשרה מעשית בשטח היא הטובה ביותר! כדובר הארגון
היו כמה קמפיינים משמעותיים ,ביניהם יום תחבורה ציבורית וקידום חוק החופים.
יותר מכל אני זוכר את הפעילות שביצענו מול התקשורת .הרחבנו את הסיקור של
הפעילויות שלנו מעבר לכתבי סביבה ,תוך הכנסת הסיקור אודות פעילות הארגון הן
לתוכניות אקטואליה והן לתקשורת מגזינית .כמנכ"ל ,היו אלו ימי ההתנתקות מגוש
קטיף .מצאנו את עצמנו בלב העניינים עם קמפיין נגד פינוי לשמורת הטבע של ניצנים.
ההצלחות הגיעו במידה רבה בזכות השילוב בין רחלי תדהר-קנר (הקמפיינרית) ,יאיר
כהן (הלוביסט) וביני.
למדתי ולוקח לדרך :את האמונה ביכולת של אנשים להשפיע על עולמם וכלים לפעילות
אזרחית אפקטיבית ,בהם אני נעזר בכל פרויקט שאליו אני חובר.
להיות מנהיג סביבתי זה ...להיות אדם שיודע מה הוא רוצה מעצמו ,מבין את הסיטואציה
המעשית שהוא ניצב בפניה ,ויודע לרתום אנשים למטרה משותפת.

שנות פעילות במגמה ירוקה- 2009 :
פעילות :הכרתי את מגמה ירוקה במהלך התואר הראשון במרכז האקדמי רופין,
בהתחלה כפעילה ואחר כך כרכזת התא .פעלנו עם ההנהלה למען תחבורה ציבורית
נוחה לקמפוס ,והצלחנו לשכנע את משרד התחבורה להפעיל קו מהיר מתחנת הרכבת.
בהמשך חזרתי לקשר במסגרת המאבק נגד ייצוא הגז ,עבדתי בתא הארצי  -הקמתי
את פרויקט קהילה תומכת  -תמיכה חודשית פרטית במגמה ירוקה ,עברתי לחזק את
תחום הדיגיטל במגמה ירוקה ,שהיה בחיתוליו ,ואני ממשיכה לעשות את זה באהבה
וללמוד כל יום משהו חדש עד היום .בתפקידי יצא לי ללוות ולקחת חלק בקמפיינים
משמעותיים ומרגשים שמספר התווים פה לא מספיק כדי למנות.
הישגים ,נקודות סיפוק :השקת הקו הישר מהרכבת לקמפוס המרכז האקדמי רופין
ב .2011-המאבק נגד ייצוא הגז ב .2013-קבוצה מדהימה של אנשים התאגדה
למאבק על נושא שאין רחוק ממנו מהעין .זה לא היה המאבק הראשון שלנו ,וגם
לא האחרון ,ובכל זאת היה משהו מיוחד דווקא במאבק הזה ,דווקא באנשים האלה,
משהו בלהט המטורף לדבר ,שהוציא מאוד ואלפי אנשים לרחובות ,וממשיך עד
היום בגלגולים חדשים.
למדתי ולוקחת לדרך :את האנשים .זה לא מובן מאליו לבחור להיות פעיל חברתי,
לעשות בשביל הטוב הכללי .יצא לי להכיר הרבה אנשים טובים ,מלאי תשוקה לשנות,
יצירתיים .מעבר לזה קיבלתי ביטחון לעשות ,להיות משמעותית .למדתי מקצוע שאני
ממשיכה ללמוד יומיום .בעיקר למדתי שיש לי את הכוח לשנות ,ויש לי את התשוקה
ללמד אחרים את הכלים שהם צריכים כדי להרגיש ככה גם.
להיות מנהיגה סביבתית זה ...להשקות את הקרקע ,לתת מקום ,לפעול לא רק כשזה נוח,
ולחשוב על העתיד המשותף והטוב הכללי.

מיטל שפר

יצא לי להכיר הרבה אנשים טובים ,מלאי תשוקה לשנות ,יצירתיים .מעבר לזה קיבלתי
ביטחון לעשות ,להיות משמעותית .למדתי מקצוע שאני ממשיכה ללמוד יומיום .בעיקר
למדתי שיש לי את הכוח לשנות ,ויש לי את התשוקה ללמד אחרים את הכלים שהם
צריכים כדי להרגיש ככה גם.

מנהל "הלל" באוניברסיטת חיפה ובטכניון

השותפות לקיימות אזורית  -רמת הנדיב

ליאור בנתור
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גדלתי במעגן מיכאל ,למדתי במכון ערבה ,שם ריכזתי את תא מגמה ירוקה .בהמשך
השלמתי תואר רב תחומי בתל חי ,והייתי חבר בתא ארצי כרכז אזור צפון .ב2016-
עבדתי במשך שנה כאקולוג ביחידה הסביבתית שרון ,אשר שותפות לה שבע רשויות
עירוניות וכפריות .לומד תואר שני באקולוגיה באוניברסיטת תל אביב ,ועובד בשותפות
לקיימות אזורית בתפקיד שמטרתו לקדם חקלאות סביבתית יותר וקיום משותף בין
חקלאות ,טבע ואדם.
שנות פעילות במגמה ירוקה2010-2012 ,2007 :
פעילות :במכון ערבה התרכזנו בקמפיינים של חולות סמר ועמק ססגון .כרכז תא
ארצי ליוויתי קמפיינים להוצאת חומרים מסוכנים והפחתת זיהום האוויר במפרץ
חיפה ,מאבק בחוק הוועדות לדיור לאומי ולמען תיקון חוק החופים ושמירתם ,מאבק
לתחבורה ציבורית בגליל העליון ועוד.
הישגים ,נקודות סיפוק :כנס התחבורה הציבורית בתל חי ,אליו הגיעו כמאה איש
ובעקבותיו הוחלט להתחיל מערכת קווים באזור.
למדתי ולוקח לדרך :את התחושה שבאמת אפשר לשנות עם הכלים הנכונים ובשיתוף
פעולה.
להיות מנהיג סביבתי זה ...לסייע לאנשים לקבל את התחושה שבאמת אפשר לשנות -
שהם יכולים לשנות.

יובל בן ארי
מנהיג סביבתי הוא מי שמעז,
שמתעקש לדבר על הדברים
גם כשקשה ,שנותן דוגמה
אישית בפעילות ציבורית ,וגם
בחדר הוועידות.

מטעם "הלל ישראל" ,חברה לתועלת הציבור העוסקת בתכנים חינוכיים לקהל
הסטודנטים בקמפוס ,וחלק מארגון הסטודנטים "הלל" העולמי.
בתפקידים קודמים ריכזתי וניהלתי מרכז למידה לנוער בסיכון ,ריכזתי פרויקט חינוך
טכנולוגי העוסק בצמצום פערים באמצעות לימוד און-ליין ,והובלתי פעילות של
עמותת לובינג שעובדת מול בעלי תפקידים במגזר הציבורי.
שנות פעילות במגמה ירוקה2017 , 2011-2012 :
פעילות :מארגן תא הטכניון ופעיל סביבתי וחברתי במרחב חיפה .קמפיינים שלקחתי
בהם חלק  -מיכל האמוניה ,המאבק לאוויר נקי ,שיקוע הרכבת.
הישגים ,נקודות סיפוק :מגמה זה המקום להתחיל ממנו .גם אם אין לך מושג לאן אתה
רוצה ללכת .מגמה ייתנו לך מקום לחלום ,לחשוב ,לתכנן ולהוביל מה שאתה רוצה,
וכמה שאתה רוצה .במגמה הכרתי אנשים שהפכו להיות חלק מהחיים שלי ,חברים
ומשפחה .להיות פעיל בארגון הופך להיות חלק מהחיים שלך בכל אספקט  -ממודעות
להפרדת פסולת ,ועד גינות קהילתיות וחיים עירוניים.
למדתי ולוקח לדרך :את היכולת להיות חוצפן בקטע חיובי .את ההבנה שמנהיגות זה לא
רק לדעת הכי טוב ,אלא לתת דוגמה אישית ,לפרוץ גבולות ולהעז .לא לחשוב שמישהו
יודע יותר ממך רק משום שהוא לבוש בצורה יותר מהודרת .ולהתעקש על האמת שלך.
להיות מנהיג סביבתי זה ...לראות את המציאות ,את האתגרים ואת הפוטנציאל .ולא
רק בשביל העצים והפרחים ,אלא גם בשביל חברי הקהילה שמסביבו ,ושאר החברה
במעגלים ההולכים ומתרחבים .מנהיג סביבתי הוא מי שמעז ,שמתעקש לדבר על הדברים
גם כשקשה ,שנותן דוגמה אישית בפעילות ציבורית ,וגם בחדר הוועידות .מנהיג הוא מי
שמחייך ורואה את הטוב בכל פעיל ,ויודע לפתוח את הדלת לרעיונות המוזרים ביותר.
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חברה אזרחית

גלית גפן

חברה אזרחית

מקדמת פעילות סביבתית בקרב נוער וצעירים בחוגי
הסיירות של החברה להגנת הטבע

שותף בעץבעיר ,ב"טבע הסביבה ומורשת הארץ" ובצוות
מחקר בתחום תת-הקרקע

לפני מגמה הייתי מדריכת טיולים .במגמה הייתי פעילה רצינית ומארגנת קהילתית
בתא אורנים ,והובלתי את מאבק ״עוצרים את הרחבת בז״ן״ .מאז מגמה אני מנהלת
תחום נוער וצעירים של החברה להגנת הטבע בקהילת חיפה והסביבה ,מרכזת את חוגי
הסיירות של החברה בחיפה ,מרכזת את שנת ה-ח׳ הארצית בחוגי סיירות  -שנת פעילי
סביבה  -שומרים על הטבע.
שנות פעילות במגמה ירוקה2014-2016 ,2006-2009 :
פעילות :פעילה במאבק חוק החופים ופורצת גדרות בתא כנרת (יחד עם יניב שטיימיץ
היו"ר) בשנים  .2006-2007רכזת סביבתית באגודת הסטודנטים כנרת בשנים 2007-
 .2008מארגנת קהילתית בתא אורנים ומובילה את מאבק בז״ן בשנים .2014-2016
הישגים :נקודות סיפוק .היכרות עם הקהילה וגיוס לפעילות אקטיביסטית.
למדתי ולוקחת לדרך :גם קבוצה קטנה ואיכותית של אנשים יכולה להביא לשינוי
משמעותי.
להיות מנהיגה סביבתית זה ...לשנות הרגלים ולעזור לאחרים לצאת מאזור הנוחות.

היום אני שותף במספר פרויקטים ותכניות סביבתיות .קהילת "עץ בעיר"  -קהילה
אקולוגית עירונית בלב תל-אביב העוסקת בהנחלת אורח-חיים מקיים .תכנית "טבע
הסביבה ּומורשת הארץ"  -קייטנות והכשרת מד"צים ִבּתחומי הטבע והסביבה ,בדגש על
טבע עירוני ,קיימות ּוקהילה .אני בעל שני תארים בהנדסת חשמל ודוקטורט טרי מבי"ס
פורטר ושותף בפרויקט מחקר ִבּתחום תת-הקרקע .וגם יוצר ּומקדם שירה אקולוגית
כחלק מהמארג הקהילתי ּומנחיל את אהבת העברית היפה.
שנות פעילות במגמה ירוקה 1999 :ועד היום.
פעילות :הצטרפתי לִ מגמה ירוקה במסגרת המאבק נגד כביש חוצה ישראל ופעלתי גם
במסגרת המאבק נגד הקמת תחנת הכוח הפחמית באשקלון .במסגרת תא אוני' ת"א
פעלתי ִבּתחומי התחבורה הציבורית והקמפוס הירוק ּובשנים האחרונות פועל ִבּתחום
התחבורה הציבורית בתא עירוניות ,כמתמחה קשרי-קהילה .מאז  2017אני בצוות
מצעד האקלים בדגש על קשרי-קהילה ורשת אירועים ארצית ִב ְּשבוע כדור-הארץ.
הישגים ,נקודות סיפוק :מההתחלהִ ,בּימי המאבק נגד כביש חוצה ישראל ,התרגשתי
מהריכוז של אנשים מופלאים .לאורך השנים חוויתי משמעות ואפקטיביות מיוחדות
בחבירה עם ארגונים נוספים ּוקבוצות נוספות ,והתחום של קשרי-הקהילה קרוב ללבי.
הרבה מהסיפוק במהלך הפעילות נובע מהראייה הרחבה וההתחדשות המתמדת
המאפיינות את מגמה ירוקה .מרגשת אותי המחויבות של הארגון לשמש דוגמה --
רב-פ ֲעמיים ,מזון טבעוני וכיוב' .מעל לכול גורמת לי להישאר פעיל ִבּמגמה ירוקה
ַ
כלים
האהבה השורה תמיד בלב ההוויה.
למדתי ולוקח לדרך :איך לתכנן ולבנות מאבק מוצלח תוך שימוש במגוון כלים וַ ֲערוצי-
פעולה; היכולת לארגן אנשים לִ פעולה והמהירות של הכניסה לתפקידים מרכזיים
במאבקים; כוחו של שיתוף-פעולה; כלים לִ פנייה אפקטיבית אל אנשים להעברת
מסרים וְ לִ רתימה לִ פעולה; לא להירתע מפעולה; מה שמתחיל בקטן יכול מהר מאוד
להפוך לגדול.
להיות מנהיג סביבתי זה ...קודם-כול דוגמה אישית; לשדר חזון ברור; ליצור תמיד הזמנות
והזדמנויות להצטרף לעשייה ּולהשפיע עליה; לדּבוק באמונה ּובדרך שבחרתי; להתמיד
למרות הקולות המערערים שמסביב; להקפיד על מקצוענות.

אלון אלירן
לא להירתע מפעולה;
מה שמתחיל בקטן יכול
מהר מאוד להפוך לגדול.

2009-2011

הצלת נחל עין זהב
במשך למעלה מעשור נשאבו מי נחל עין זהב ,הזורם בליבה של קריית שמונה ,ע"י רשות המים ,חלק מהמים סופקו לטובת חברת "נביעות"
שמכרה את אוצר הטבע בבקבוקים .כמות המים הלכה ופחתה עד לייבושו כליל והדבר פגע קשות במערכות האקולוגיות הנדירות שבנחל.
רשות המים התחייבה במרץ  2010כי בתוך מספר חודשים תפסיק לשאוב מים מהנחל ותבצע שאיבה חדשה ממאגר שנמצא ליד קיבוץ כפר
יובל שבגליל העליון .החלטת רשות המים להפסיק תוך כמה חודשים את שאיבות המים ממעיין עין זהב תאפשר לתושבי העיר ליהנות שוב
מהנחל ,השייך לציבור.
ההבטחה מומשה רק לאחר התערבות של תא תל חי ב"מגמה ירוקה" ועזרה בגיוס התושבים להצטרפות למאבק והפגנה מתוקשרת מול
מפעלי "נביעות" ,בשיתוף "קסמי טבע ונוף" שזכתה על כך בפרס "הגלובוס הירוק".

מנהל פרויקטים בעמותה להנצחת מורשת הנשיא
החמישי יצחק נבון
שנות פעילות במגמה ירוקה2012-2016 :
פעילות :מנהל תפעול ושיתופי פעולה אקדמיים בתא ארצי.
הישגים ,נקודות סיפוק :אין הנחתום מעיד על עיסתו ,למרות שתמיד יוצאת לי אחלה
עיסה ,לכן אשמח שתתייעצו עם עמיתים ממגמה בנושא .יהיה מעניין לשמוע.
למדתי ולוקחת לדרך :אני מעריך את המודל הדמוקרטי במגמה ,למרות שבאיזשהו שלב
חופרים לך ואתה מת .היום במידה מסוימת הוא חסר לי.
להיות מנהיג סביבתי זה ...אין מילים לתאר.

יונתן בכר
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אני מעריך את המודל הדמוקרטי במגמה ,למרות
שבאיזשהו שלב חופרים לך ואתה מת .היום
במידה מסוימת הוא חסר לי.
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מגזר ציבורי

רינת כהן

צדק סביבתי הולך יד
ביד עם צדק חברתי.
הדבר החשוב ביותר הוא
לתרום ,לעזור ,לראות
את האחר .לא לתייג את
זה כי הוא דתי ,ואת ההוא
כי הוא "שמאלן קיצוני".
אני מכירה כל כך הרבה
דתיים וימניים בעלי
אג'נדה סביבתית וחברתית
שקולם לא מספיק נשמע.

מגזר ציבורי

ראש צוות מרכזי פרויקטים בוועדה לתשתיות לאומיות

היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון

נולדתי וגדלתי בשכונת נחלת יצחק בתל אביב .בית של כיפות סרוגות עם הרבה
אידיאלים .סיימתי תואר ראשון בבר-אילן בביולוגיה בהתמחות אקולוגיה .בזכות
החברים ממגמה ירוקה שיניתי כיוון לתואר שני באוניברסיטה העברית במדעי החברה
במסלול לתכנון ,מנהל ומדיניות סביבה .היום אני עוסקת בתכנון תשתיות תחבורה ומים
בישראל במסגרת הוועדה לתשתיות לאומיות .לפני שנתיים עברתי לירושלים ,נהנית
ממה שיש לה להציע ,מתנדבת בבוסתן השכונתי ,עוסקת קצת בנגרות וגילוף ,ואפילו
הספקתי לצאת מהארון.
שנות פעילות במגמה ירוקה2002-2008 :
פעילות :בשנה השלישית ללימודים הפכתי לרכזת תא בר-אילן .התמקדנו בקמפיין
התחנה הפחמית באשקלון וביירוק הקמפוס ,כולל הסטיקר "חצי מיכל הורדת ארבעה
ליטר חסכת" ,שהודבק על כל ניאגרה אפשרית .בירושלים הציעה לי יעל פארן כהן
להקים תא לובי בכנסת .איגדנו כמה פעילים והתחלנו לעבוד במסדרונות הכנסת על
הקמפיינים :קטע  18של כביש  ,6חוק החופים ,כלובי הדגים באילת ויירוק הכנסת
עם יו"ר ועדת בפנים ואיכות הסביבה הזכור לטוב יורי שטרן ז"ל .בהמשך הייתי חברה
בוועדת הביקורת של הארגון ,לאחר מכן בוועד המנהל ,ולבסוף כיהנתי כיו"ר הוועד
המנהל .את התפקיד נאלצתי לעזוב כשהתחלתי לעבוד בוועדה לתשתיות לאומיות
מאחר שמגמה ירוקה הגישה בתקופה ההיא התנגדויות לות"ל.
הישגים ,נקודות סיפוק :להיות פעיל במגמה ירוקה אומר שזכית ,כי הסובבים אותך הם
אנשים אידאליסטים ,אכפתיים ,איכותיים ,מלאי אנרגיה ורצון לשנות .זו חוויה עוצמתית
להרגיש חלק ממשהו גדול ולראות איך קולך נשמע ,מהדהד ומשפיע .לאן שלא אלך
תישאר בי האמונה שאפשר לעשות שינוי .חוויה משמעותית נוספת היא העשייה מול
חברי הכנסת במסגרת תא הלובי ,והגילוי שבבית המחוקקים יש גם אנשים אכפתיים
ומסורים .ראינו את עצמינו כשליחים ,והפידבקים היו נפלאים.
למדתי ולוקחת לדרך :קודם כל לעשות ,לעשות ,לעשות .יש לכם רעיון? שאיפה? תרימו
את הכפפה ותתחילו לעבוד .העולם מלא באנשים שמעירים ,מציעים או מבקרים ,וזה
לא שווה דבר אם לא נקום ונעשה .מגמה ירוקה אפשרה לי להכיר את העולם הסביבתי
בישראל לעומק ,על מורכבויותיו וגישותיו .למדתי להציע אלטרנטיבה ,ולא רק לומר
לא ,וגם איך התקשורת עובדת ,ושמה שאתה רואה בעיתון רובו יזום  -אז תיזום גם אתה
ותצליח לקדם .בזכות מגמה הכרתי חברים לחיים ,חלקם נמצאים בעמדות השפעה
ואנחנו יכולים להיעזר זה בזה כדי לקדם אג'נדה יותר סביבתית .והנה דוגמה :בזכות
מפגש באירוע של מגמה עם חבר ממשרד התחבורה ,הצלחנו למנוע ביטול רציפי
אוטובוסים בחניון חנה וסע.
להיות מנהיגה סביבתית זה ...להיות חברתנית .צדק סביבתי הולך יד ביד עם צדק חברתי.
הדבר החשוב ביותר הוא לתרום ,לעזור ,לראות את האחר .לא לתייג את זה כי הוא דתי,
ואת ההוא כי הוא "שמאלן קיצוני" .אני מכירה כל כך הרבה דתיים וימניים בעלי אג'נדה
סביבתית וחברתית שקולם לא מספיק נשמע .כולנו רקמה אנושית אחת חיה על פלנטה
יקרה שחייבת הגנה.

סיימתי תואר שני בניהול משאבי טבע וסביבה באונ' חיפה ,עבדתי במרכז השל
לקיימות ,ואחר כך כרכזת מחזור במחוז תל אביב במשרד להגנת הסביבה .בעשר השנים
האחרונות עובדת ביחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון ,בתחילה בתחום ניהול
פסולת ברשויות המקומיות והיום מנהלת יחידת חינוך לקיימות ,המונה כ 18-רכזי חינוך
סביבתי וקהילה באזור השרון.
שנות פעילות במגמה ירוקה2006 – 1997 :
פעילות :הצטרפתי למגמה ירוקה מיום הקמתה באוניברסיטת תל אביב .כרכזת החינוך
בתא בניתי (עם אבי בלאו ,רכז התא באותה עת) קורס אקדמי משמעותי " -נושאים
באיכות הסביבה" ,המתקיים עד היום באונ' ת"א .השתתפתי במאבקים נגד בניית
פרויקט הנדל"ן  Sea & Sunוסלילת כביש  .6מ '99-ריכזתי את תא תל אביב ,הייתי
חברה ויו"ר הוועד המנהל וריכזתי את תא הבוגרים.
הישגים ,נקודות סיפוק :לימודי התואר השני ,בניית הקורס האקדמי וההתפתחות
המקצועית שלי בתחום הסביבה – ושלושתם קרו בזכות מגמה ירוקה.
למדתי ולוקחת לדרך :את ההבנה שיש לנו יכולת להשפיע ולעשות שינוי .להילחם על
דברים ערכיים שחשובים לנו ,ולא להתייאש מהמערכת .כישורים בתחום של תכנון
פרויקט וקמפיין בהיבט החברתי .הייתה תקופה טובה ,ואורח החיים היומיומי שלי בבית
ובעבודה מושפע מאוד מהדברים שלמדתי וחוויתי בתקופתי במגמה ירוקה.
להיות מנהיגה סביבתית זה...לפעול לפי מערכת ערכים ומצפן מוסרי שמובילים אותי
במעשיי ,להילחם על מה שנראה לי נכון וחשוב ,להעצים אחרים כדי להרחיב את
מעגלי ההשפעה.

מנהלת מרכז לשימור ואדריכלות בתל אביב ,מרכז
שמטרתו לקדם שיח בנושא תכנון עירוני
בתחילת הדרך של מגמה ירוקה שימשתי כדוברת התא בהר הצופים .לאחר מכן ריכזתי
את התא ואז העברתי את המושכות לרחלי עזריה.
שנות פעילות במגמה ירוקה1996-1999 :
פעילות :קמפיין הרכבת לירושלים ,כביש  6כמובן ,מיחזור זה כל הסיפור.
הישגים ,נקודות סיפוק :הרבה הרבה .קשה להצביע על משהו אחד ,אך בעיקר מפגש עם
אנשים מדהימים.
למדתי ולוקחת לדרך :האמונה שניתן לשנות ,לראות תמיד מעבר למה שכאן לידי.
להיות מנהיגה סביבתית זה ...לשמש דוגמא ,להיות קשובה ולהוביל תהליכים.

שירה בנימיני
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להיות מנהיגה סביבתית זה לשמש דוגמא,
להיות קשובה ולהוביל תהליכים.

אורית משעל

לפעול לפי מערכת ערכים ומצפן מוסרי שמובילים אותי במעשיי ,להילחם על
מה שנראה לי נכון וחשוב ,להעצים אחרים כדי להרחיב את מעגלי ההשפעה.
ראש תחום סביבה וקיימות במרכז המחקר והמידע
של הכנסת

שירי ספקטור-
בן ארי
לחתור לשנות את
המציאות ממקום שהוא
שילוב חיוני של ידע ורגש,
תוך הבנה שהתמונה היא
תמיד מורכבת.

עבדתי והתנדבתי במגמה ירוקה מהצבא ובמשך כל שנותיי באוניברסיטה .במקביל
העברתי קורסים ללימוד אנגלית לאוכלוסייה הבדואית ,לימדתי קורס במחלקה
לפוליטיקה וממשל בנושא שינוי חברתי בפריפריה ,שסטודנטים שבחרו בו התמחו
בארגונים לשינוי חברתי ,ועוד .אחרי מגמה התחלתי לעבוד בכנסת .תפקידי לכתוב
עבור חברי הכנסת וועדות הכנסת מסמכי מידע ומחקרים ,בעיקר בנושאים סביבתיים,
על מנת שישמשו אותם לדיונים ,חקיקה ועוד .לאחרונה חזרתי קצת למקורות ,ואני
משתתפת בתוכנית העמיתים של מרכז השל .המסגרת הכי משמעותית עבורי היום היא
להיות אמא לשתי בנות מופלאות.
שנות פעילות במגמה ירוקה2002-2009 :
פעילות :התחלתי להתנדב במגמה ירוקה בעיקר בתחומי חינוך ,ואחר כך גם בקמפיינים
של חוצה ישראל ויום תחבורה ציבורית .הייתי רכזת תא במכון הערבה ללימודי
הסביבה ,התנדבתי בתא באר שבע ,ואחר כך התחלתי לעבוד בתא הארצי כרכזת חינוך
ארצית ,ורכזת אזור הדרום .ליוויתי את תאי הדרום מאשקלון ועד אילת בקמפיינים של
רמת חובב ,התחנה הפחמית באשקלון ועוד .בשנתיים האחרונות ניהלתי את התוכנית
לפיתוח מנהיגות סביבתית (הכשרת הרכזים).
הישגים ,נקודות סיפוק :הקמפיין בנושא זיהום האוויר מרמת חובב היה אחד המורכבים
שעסקתי בהם במגמה .היה בו הכל :הפגנות ,קמפיין ציבורי ,מעקב אחרי תוצאות
ניטור ,פעילות במסגרת קואליציית ארגונים ,עבודה עם אוכלוסייה בדואית ,ניסיון קשה
לגיוס קהילה מקומית ,ולעתים גם מאבק מול תושבים שתלויים במפעלים מבחינה
תעסוקתית .היה מאתגר ,מעניין ,מתסכל ומלמד.
למדתי ולוקחת לדרך :במגמה ירוקה הבנתי לראשונה את הקשר ההדוק בין הסביבתי
לחברתי ,את המורכבות ,ואת מגוון נקודות המבט שאפשר לנתח בעזרתן "סיפור
סביבתי" .גם היום ,כשאני כותבת מסמכי מידע לחברי הכנסת ,אני משתדלת להביא
את כל התמונה :השלכות סביבתיות ובריאותיות ,לצד השלכות חברתיות ,תכנוניות
ותעסוקתיות.
להיות מנהיגה סביבתית זה ...לחתור לשנות את המציאות ממקום שהוא שילוב חיוני של
ידע ורגש ,תוך הבנה שהתמונה היא תמיד מורכבת.

 100המשפיעים של מגמה ירוקה | 27

מגזר ציבורי

מגזר ציבורי

מנהל אגף טכנולוגיות תחבורה ציבורית במשרד
התחבורה

שי ג'רבי

נשוי ואב לשלושה .גר בגבעתיים.
שנות פעילות במגמה ירוקה1999-2003 :
פעילות :חייל פשוט בתא אוניברסיטת באר שבע ,ופעיל בקמפיין הארצי נגד סלילת
כביש חוצה ישראל בשנים הסוערות של המאבק וההכרעה.
הישגים ,נקודות סיפוק :למידה משמעותית של ההשלכות התחבורתיות של פרויקטים
שונים ושל גישות תכנון שהיו חדשניות לזמנן .העובדה שההישגים הנקודתיים בשטח
היו דלים למדי לא ריפתה את ידינו מלהמשיך בפעילות לאורך זמן.
למדתי ולוקח לדרך :את האמונה וההבנה שעם המוטיבציה המתאימה ,כל אדם בעל
יכולות סבירות יכול לעשות כל דבר.
להיות מנהיג סביבתי זה ...אדם היכול לפשט מסרים סביבתיים מורכבים ולהנחיל אותם
לקהלים חדשים תוך הנעה לפעולה.

מנהיג סביבתי יכול לפשט מסרים סביבתיים מורכבים
ולהנחיל אותם לקהלים חדשים תןך הנעה לפעולה.

המתכננת של הוועדה המרחבית גליל עליון

קרני פוקס

בעבר מתכננת אורבנית-קהילתית במנהלים קהילתיים בירושלים שכללו כ 60-אלף
תושבים .יועצת סביבתית ועורכת תסקירי השפעה על הסביבה ,במשרד שעסק בעיקר
בתשתיות לאומיות ועבד מול הות"ל .עד לאחרונה המתכננת הסביבתית של המועצה
האזורית הגליל העליון ,והיום המתכננת של הוועדה המרחבית הגליל העליון ,החולשת
על כ 400-אלף דונם ,רובם שטחים פתוחים.
שנות פעילות במגמה ירוקה2004-2009 :
פעילות :הצטרפתי למגמה ירוקה ביום הראשון ללימודי תואר ראשון בתכנית ללימודי
הסביבה באוניברסיטה העברית ,בגבעת רם .כפעילה ואחר כך כרכזת התא ,התמקדנו
במאבק בתוכנית ספדי בהרי ירושלים .כרכזת קשרי ממשל המשכנו את העבודה על
חוק אוויר נקי ,חוק האריזות והמאבק נגד התחנה הפחמית באשקלון.
הישגים ,נקודות סיפוק :ימי שישי ברחובות המרכזיים של ירושלים משכנעת תושבים
לחתום על התנגדויות לתוכנית ספדי .שלל הפעילויות ,המיצגים וההפגנה הגדולה
נגד תוכנית ספדי .לאחר הראיון לתפקיד רכזת קשרי ממשל ,גיל יעקב התקשר להגיד
שהתקבלתי ,אבל לא נראה לו שאני בעניין ,ואמרתי שבאמת אני לא חושבת שמתאימה
לתפקיד  -אבל למדתי כל כך הרבה על העבודה ועל עצמי בתקופה זו .הייתה תקופה
אינטנסיבית של מערכות בחירות מקומיות וכלליות לכנסת ,והעלנו את הנושאים
הסביבתיים לסדר היום ,וארגנו המון פאנלים של מועמדים מכהנים וחדשים .וכמובן,
את האנשים שנשארו חברים לחיים.
למדתי ולוקחת לדרך :שהמטרה גורמת לך להתגבר על מכשולים  -מבחוץ ומבפנים.
התבגרתי וגיליתי על עצמי דברים שלא ידעתי שאני מסוגלת לעשות.
להיות מנהיגה סביבתית זה ...להוביל באמצעות דוגמה אישית.

המטרה גורמת לך להתגבר על מכשולים  -מבחוץ ומבפנים .התבגרתי וגיליתי על
עצמי דברים שלא ידעתי שאני מסוגלת לעשות.
2003

מתכננת סביבתית במשרד להגנת הסביבה מחוז צפון

קמפוסים ירוקים

במסגרת עבודתי אני כותבת חוות דעת לבקשות להיתר ,תוכניות ,מסמכים סביבתיים
ותסקירי השפעה על הסביבה ,ויושבת בישיבות הוועדה המחוזית .תפקיד מרתק ,ואני
זוכה במסגרתו להכיר שלל סוגיות סביבתיות בתחומי אנרגיות מתחדשות ,איכות
אוויר ,רעש ,ריח ,שפכים ,מחצבות ועוד ועוד .שמחה להיות כיום במקום בו מתקבלות
ההחלטות ,לעשות את עבודתי נאמנה ולהשפיע לטובה ,יחד עם כל המשמעויות
הנובעות מלהיות חלק מהממשלה וכפופה לה.
עבדתי ולמדתי במכון הערבה ללימודי הסביבה .במהלך לימודי התואר הראשון
(גיאוגרפיה ותכנון סביבתי בבן-גוריון) עבדתי בתחומי מדיניות וחינוך סביבתיים.
לאחר התואר התחלתי לעבוד כמתכננת סביבתית ביחידה בחולון ומשם הדרך לתפקיד
הנוכחי שלי הייתה טבעית.
שנות פעילות במגמה ירוקה2007-2010 :
פעילות :רכזת תא מכון הערבה  -קמפיינים חולות סמר ,המלון בתמנע ותעלת הימים.
קמפיין המלון בעמק ססגון היה אז ממש בתחילתו ,ורק לפני כחודשיים התבשרנו
על הישג משמעותי לקמפיין ! במסגרת הקואליציה לסביבה בריאה ברמת חובב -
כמלגאית ויחד עם מספר ארגונים ביניהם מגמה ירוקה  -פעלנו בנושא סמיכות תושבים
לאזור התעשייה .הייתי רכזת דרום במגמה ירוקה למשך שנה ,בה ליוויתי את פעילות
התאים בדרום.
הישגים ,נקודות סיפוק :האקשן שלפני כל פעילות  -ההכנות ,ההתרגשות ,המתח (כמה
פעילים יבואו) והקשר עם התקשורת .שיחות הליווי עם הצוות ,במחשבה על סלוגנים
מבריקים -הייתה הרגשה שלכל מילה משקל כבד והשפעה עצומה ,אם רק נצליח
למקד את מטרות ההפגנה והססמאות .היכולת לאסוף כמה אנשים (משוגעים לדבר)
ולצאת להשפיע.
למדתי ולוקחת לדרך :את התשוקה לשנות ולשפר את העולם .את האחריות להיות
במקום הנכון בזמן הנכון ולהגיד את הדבר הנכון.
להיות מנהיגה סביבתית זה ...לחיות על פי הערכים הגבוהים שלך ,ולהצליח לצאת
מעצמך ולהקרין החוצה ,לעורר השראה ,להעלות אצל אחרים תהיות ולהביא לשינוי.

בסיסי הפעולה של מגמה ירוקה הם הקמפוסים השונים ,ומכאן שקהל היעד הראשוני שלה הוא סטודנטים ועובדי האוניברסיטאות
והמכללות .במשך שנים ,נאבקו פעילי מגמה במכונות בירוקרטיות משומנות כדי להצעיד את הקמפוסים אל המאה ה 21-בצריכה נבונה,
חסכון במשאבים ,ושימוש בטכנולוגיות חדשניות וידידותיות לסביבה.
כבר עתה אנו יכולים להצביע על רשימה ארוכה של הישגים בתחום ביניהם:
מיחזור  -ברוב הקמפוסים קיימים כבר מתקני איסוף שונים .במקרים רבים ,כמו באוניברסיטת תל אביב ,בן -גוריון ובפקולטה לחקלאות,
נאות המוסד להכניס את המיכלים לתחומו רק אחרי פעילות של חברי מגמה ירוקה .בנוסף ישנם קמפוסים בהם מתקיימים פרויקטי מיחזור
יותר מקוריים כמו מיחזור שמן בתל חי ,ומיחזור פסולת אורגנית לקומפוסט בטכניון ובאורנים.
הפחתה וחסכון  -בפקולטה לחקלאות ובמכון וייצמן כבר יש נורמות של הדפסת חומרים משני צדי הדף ,ושליחת עבודות בדואר אלקטרוני.
הטכניון שם לעצמו למטרה להפוך לקמפוס מוביל ביישום טכנולוגיות סביבתיות חדשניות ,כגון השקיה במים הנפלטים ממזגנים.
תחבורה  -באוניברסיטת תל אביב הוכנסו מאות זוגות אופניים לשימוש חינם בתוך הקמפוס .מועדון האופניים שהוקם בשיתוף מגמה
מארגן טיולי אופניים ומלמד מבוגרים את מיומנות הרכיבה.
קורסים  -ב 1998-הביא תא אוניברסיטת תל אביב לפתיחת קורס בנושא איכות הסביבה לכלל תלמידי האוניברסיטה .מאז בכל שנה מלא
אולם ההרצאות ,וקורסים דומים נפתחו ברחבי הארץ.
קמפוס ירוק-ירוק  -במכללת תל חי נבנה קמפוס חדש בר-קיימא מתחילתו ועד סופו שמגמה ירוקה הייתה שותפה מלאה לתהליך התכנון
שלו וכיום פעיל בו גם תא שלנו שמוביל את אחד המאבקים הסביבתיים הבולטים.
תחרות הקמפוס הירוק  -תחרות שיזם יש אברמס בשנת  ,2003כסקר הערכה של סטודנטים את הקמפוס בו הם לומדים .תוצאות הסקר,
שהכתירו את הקמפוסים הידידותיים ביותר לסביבה ,זכו לסיקור נרחב בתקשורת .הצלחת הפרויקט הביאה למאמצים מצד קמפוסים רבים
להשתפר ,ובנוסף קבע המשרד להגנת הסביבה תו תקן רשמי לקמפוס הירוק ביותר.
שני זיבנברג ,ריכזה את תא "מגמה ירוקה" בפקולטה לחקלאות באותו זמן ,מספרת על הרגע בו הבינה איך יוזמה של סטודנטים הפכה
לנחלתה של המדינה" :זו הייתה דרך מאוד פשוטה לגרום לסטודנטים להצטרף אלינו ואחר כך להיות פעילים במאבקים גדולים הרבה יותר.
זה נושאים שנוגעים בכל סטודנט ,מה הבעיה להדפיס עבודות בדו"צ למשל? מה שמדהים בעיניי זה שמשרד החינוך אימץ את הרעיון והוסיף
תקן מאוד דומה גם לבתי ספר ירוקים" -תקן מאוד דומה והפך את העניין למשהו מערכתי -ממסדי שלא רק עמותה כמו "מגמה ירוקה"
צריכה להתעסק אתו".

 100 | 28המשפיעים של מגמה ירוקה

הדס שדה
התשוקה לשנות
ולשפר את העולם.
האחריות להיות במקום
הנכון בזמן הנכון ולהגיד
את הדבר הנכון.
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מגזר ציבורי

מגזר ציבורי

מנהלת את המחלקה לקיימות ואיכות הסביבה
בעיריית אשדוד

מנהל פרויקטי  GISבמשרד הבריאות

זק תגר
להכיר את המציאות
הסביבתית בארץ :את מגוון
הגורמים שפועלים בעד ונגד,
את המורכבויות והלחצים,
ובעיקר את המקום שהחברה
האזרחית צריכה ויכולה
לתפוס בפאזל הזה.

מיה מזרחי אורי

מנהיג טוב הוא אדם
שיש לו יכולת הנעה ,הוא
מסוגל לסחוף אחריו
ולגרום לאנשים לפעול
למען מטרה משותפת,
לעצב ולהוביל דעת
קהל .מנהיג סביבתי
מוביל קבוצה לפעול
למען הסביבה תוך
חיזוק תחושת השייכות
והאחריות האישית של
כל פרט.
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אחראי על מערכות המידע הגיאוגרפי עבור האגפים השונים במשרד הבריאות.
התפקיד כולל פיתוח מערכות ,ניתוחים ,אפליקציות וכמובן מפות .לשמחתי יש כאן
מימד סביבתי חשוב ,ואני מצפה שיגדל משמעותית בתקופה הקרובה.
סיימתי תואר ראשון באוסטרליה ,שם הייתי פעיל במספר קמפיינים סביבתיים ,ואפילו
נבחרתי לאגודת הסטודנטים ברשימה הירוקה .כשחזרתי לארץ לתואר שני ,הצטרפתי
מיד למגמה ,בהתחלה בהתנדבות ואחרי כן כקמפיינר ארצי .ממגמה עברתי לארגון ידידי
כדור הארץ – המזרח התיכון ,במסגרתו התמקדתי במניעת זיהום מי-תהום משותפים
לישראל ולפלשתינאים .התחנה הבאה הייתה תואר שני במערכות מידע גיאוגרפי
בארצות הברית ,ועם סיומו עבדתי בתחום היערכות הבריאות האקולוגית במחלקה
למשאבי טבע במינסוטה .לפני שלוש שנים חזרנו לארץ בשמחה.
שנות פעילות במגמה ירוקה2000-2003 :
פעילות :הראשונה הייתה החתמה על עצומה למען רכבת מהירה לירושלים .הקמפיין
נשא פרי ,גם אם באיחור של  18שנה .השתתפתי בפעילות בכנסת ,ובפעילות לקראת
ועידת כדור הארץ ב ,2002-כולל ארגון תור הכדור ,שבזכותו פעילים רבים הפיצו את
הבשורה ביישובים שונים ברחבי הארץ .עבדתי עם הרבה אנשים נהדרים על מגוון
נושאים ,ומכולם זכור לי במיוחד הקמפיין נגד התחנה הפחמית באשקלון.
הישגים ,נקודות סיפוק :הדבר הבולט ,כשאני משווה את פעילות מגמה ירוקה לפעילויות
מקבילות במדינות אחרות ,הוא איכותם ורצינותם של הפעילים בארץ .מגמה שואבת
אליה אנשים נהדרים ,וזה הדבר המשמעותי ביותר שקיבלתי מהארגון .וזכורה לי לטובה
החוויה של לחטוף מכות במהלך ניסיון השתלטות קצר במיוחד על חוות הדגים באילת,
עד כמה שההישג הזה מפוקפק.
למדתי ולוקח לדרך :להכיר את המציאות הסביבתית בארץ :את מגוון הגורמים שפועלים
בעד ונגד ,את המורכבויות והלחצים ,ובעיקר את המקום שהחברה האזרחית צריכה
ויכולה לתפוס בפאזל הזה.
להיות מנהיג סביבתי זה ...קטונתי.

ימית הוניקמן פרץ

רכזת מדעית פרויקט אקו כנרת
אחראית על כלל ההדרכות המדעיות הניתנות במסגרת רשות הכנרת כולל הפלגות
במעבדה השטה.
למגמה הגעתי במסגרת לימודי התואר הראשון בביולוגיה ,והמשכתי להיות פעילה
גם במסגרת לימודי התואר השני בניהול משאבי טבע וסביבה ואף מספר שנים
אחריו .פרט להתנדבות ולאחר לעבודה במגמה ,עבדתי בעוד מספר מקומות שהמכנה
המשותף ביניהם היה מתן הדרכות  /הרצאות בתחום החינוך הסביבתי .הודות לניסיון
הרב שצברתי במגמה ובכלל ,ניהלתי במשך שבע שנים את העמותה לקידום החינוך
הסביבתי והמיחזור בגליל .לפני כשנה ,לאחר לידת בני ,עזבתי והתחלתי לעבוד ברשות
הכנרת.

עדליא ייעוץ כלכלי  -מינהלת תחבורה ציבורית

שנות פעילות במגמה ירוקה2003-2010 :
פעילות :בתא חיפה ריכזתי את קמפיין החופים ואת יום החופים ,אחר כך הייתי רכזת
מחוז צפון ,ולבסוף רכזת חינוך בתא הארצי.
הישגים ,נקודות סיפוק :יום החופים הארצי במאי  2003וההפגנה עם תלמידי טבעון מול
עיריית חיפה זכורים לי כנקודות שיא.
למדתי ולוקחת לדרך :המון...החל מידע מקצועי ועד לכלים מעשיים בפיתוח ,בנייה
ותפעול של קמפיינים ,ימי שיא ועוד .במגמה לראשונה עבדתי עם מתנדבים ,ורכשתי
ניסיון בניהול ושימור מתנדבים .למדתי רבות על עבודה מול ועם תקשורת ועל הנעה
של אנשים...
להיות מנהיגה סביבתית זה ...מנהיג טוב הוא אדם שיש לו יכולת הנעה ,הוא מסוגל לסחוף
אחריו ולגרום לאנשים לפעול למען מטרה משותפת ,לעצב ולהוביל דעת קהל .מנהיג
סביבתי מוביל קבוצה לפעול למען הסביבה תוך חיזוק תחושת השייכות והאחריות
האישית של כל פרט .קטונתי!

את המחלקה הקמתי לפני כחמש שנים ,ובמסגרתה אני פועלת בשני מישורים:
האחד עבודה חוצה ארגון להטמעת עקרונות הקיימות בהתנהלות העירייה והחברות
העירוניות ,בשני פעולה מול הקהילה לשינוי הרגלים והתנהלות סביבתית יותר ,וחשיפה
לטבע העירוני .במקביל ,כחברת דירקטוריון החברה העירונית לתיירות אשדוד ,אני
פועלת לקידום תיירות אקולוגית בעיר.
התחלתי כרכזת קהילה לקידום מיחזור בעיר בחברה להגנת הטבע בירושלים ,הקמתי
בפועל וניהלתי את "המרכז לתרבות ירוקה" ,רכזת קואופרטיב אורגני של עמותת צרכני
מזון אורגני ,ריכזתי וכתבתי את סקר הפסולת הארצי עבור המשרד להגנת הסביבה,
עוזרת מהנדס איגוד ערים דן לתברואה ,מנהלת לשכת מנכ"ל פארק אריאל שרון
ושותפה מרכזית בהקמת החברה הממשלתית שמטרתה תכנון ,הקמה ,ניהול ותחזוקה
של פארק מטרופוליטני .ב - 2011-מרכזת פרויקטים בכירה ועוזרת אישית לסמנכ"לית
בכירה לתעשיות ורישוי עסקים המשרד להגנת הסביבה - GREENXCHANGE ,חברה
במנהיגות צעירה ישראל גרמניה של הקק"ל ,וב 2013-הקמתי ומאז מנהלת מחלקת
קיימות ואיכות הסביבה בעיריית אשדוד.
שנות פעילות במגמה ירוקה2002 - 1998 :
פעילות :פעילה בתא הר הצופים וגבעת רם ,רכזת תא גבעת רם ומנטורית של רכזת הר
הצופים ,חברה בוועד המנהל של מגמה ירוקה ומנטורית לרכזת בפקולטה .קמפוס ירוק
וקומפוסט בגבעת רם ,סיוע בהגנה על עמק הצבאים בירושלים ,קמפיין רכבת מהירה
תל אביב-ירושלים והפקת צעדת הרכבת מירושלים למודיעין ,סיוע לקמפיין הארצי
נגד כביש  6ולקמפיין להוצאת כלובי הדגים מים סוף ,השתתפות בהפגנות נגד תחנת
הכוח הפחמית באשקלון ,לובי בכנסת לקמפיינים שונים וארגון משמרות מחאה.
הישגים ,נקודות סיפוק :הלילות בטיפי של כביש  ,6הפגישה עם שר התחבורה כשהגשנו
לו חתימות בעד רכבת מהירה ,הפנינג במודיעין אחרי צעדת הרכבת ,יום ירוק בקמפוס
שהפקתי בתקציב דל והחזרתי עודף משטר של  ,100המיצג עם השקיות על הראש
וטבעת חנק נגד תחנת הכוח הפחמית ,משמרות ההגנה על הצבאים בשבתות ,והזכות
להשפיע על הקונספט בעיצוב הלוגו של מגמה ירוקה.
למדתי ולוקחת לדרך :מודעות ואמונה ביכולת שלי להשפיע על מקבלי החלטות ,זריקת
חוצפה של אקטיביסטית ירוקה ,לעמוד מול קהל ולשכנע ,להניע אנשים ולגרום להם
לוותר על שעות לימוד לטובת הסביבה והכלל .למדתי לארגן הפגנות ,לחדד מסרים,
לנהל פגישות מעצימות ואפקטיביות ,להעיז למען מטרות נעלות.
להיות מנהיגה סביבתית זה ...להעלות מודעות ,להניע לפעולה ,לשכנע .טובת הכלל
חשובה לו יותר מכל דבר אחר ,הוא מכיר בכוחו של אפקט הפרפר ,ומשקיע באמונה
עצמית ובמסוגלות האישית של הסובבים אותו ,על מנת שישפיעו על הסביבה הקרובה
והרחוקה שלהם .הוא רואה רחוק ומזהה משברים לפני שהם נוצרים או בשלביהם
הראשונים ,ומודע למורכבות הטבע ולכוחו.

אמיר שלו

למדתי גיאוגרפיה ותכנון ערים בבאר שבע וירושלים ,מ 2004-מתכנן תח"צ בחברת
עדליא ייעוץ כלכלי ,המשמשת כמינהלת תחבורה ציבורית עבור משרד התחבורה.
לקחתי חלק בכתיבת מכרזי תח"צ ובקידום שיפורים שוטפים בשירות התחבורה
הציבורית ביניהם העלאת רמת השירות .כיהנתי כיו"ר האגודה הישראלית למחקר
תחבורה בשנים  .2012-2014מ 2012-כותב את הבלוג "הרוכב לאוטובוסים" העוסק
באלטרנטיבות לרכב הפרטי.
שנות פעילות במגמה ירוקה2004 – 2000 :
פעילות :בבאר שבע השתתפתי בקמפיינים שהוביל התא (רמת חובב ,כלובי הדגים
באילת ועוד) ובירושלים הייתי חבר ב"תא לובי" שפעל בכנסת ועסק בקידום החלטות
סביבתיות על-ידי נבחרי הציבור.
הישגים ,נקודות סיפוק :כיף לראות קמפיינים שמצליחים  -הוצאת כלובי הדגים מים
סוף ,הרכבת המהירה לירושלים שאוטוטו תיחנך ,והמאבק בהרחבת פרויקט הנדל"ן
 Sea & Sunשהוביל לתוכנית טובה יותר לאזור מצוקי צפון תל אביב.
למדתי ולוקח לדרך :כל אחד יכול לשנות ,וחשוב לגשת לדברים תוך כדי התלהבות
ואמונה .את ההישגים המשמעותיים רואים בדיעבד ,ולכן לא צריך לפחד מהצבת
יעדים שאפתניים ומ"ריצה למרחקים ארוכים".
להיות מנהיג סביבתי זה ...לא הייתי בעמדת המנהיג .לא פחות חשובים מהמנהיגים
הם האנשים שנותנים כתף ,כי לתוצאות משמעותיות מגיעים רק ביחד.
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מגזר ציבורי

מגזר ציבורי

מתכננת עירונית בעיריית בת-ים

2007

כנסת ירוקה
המהפכה הגדולה לה ייחלו פעילי "מגמה ירוקה" רק ארבע שנים לפני כאשר קידמו את "קמפוס ירוק" הגיע באופן טבעי אך מפתיע עד
למשכן הכנסת .בשנת  2007שיתוף פעולה בין השדולה הסביבתית חברתית בראשותם של חבר הכנסת דאז ,הרב מיכאל מלכיאור ,וחבר
הכנסת דב חנין לבין "מגמה ירוקה" הוליד דו"ח מקיף שכל מטרתו להפוך את בית הנבחרים לדוגמה ומופת גם בהיבט הסביבתי.
הדו"ח עסק באמצעים סביבתיים שניתן לנקוט על מנת להפוך את הכנסת לירוקה יותר בתחומים כמו :אנרגיה ,פסולת ,גינון ,מים ,ותחבורה.
הדו"ח הוגש לדליה איציק ,יו"ר ועדת הכנסת  ,יחד עם חבר הכנסת יורי שטרן ,ז"ל שכיהן כיו"ר הפנים והסביבה ונציגי "מגמה ירוקה" ,ביניהם
מי שהיה מנכ"ל העמותה -גיל יעקב ,ושירלי רקח ,שהייתה באותה עת רכזת קשרי ממשל והפכה לימים גם ליו"ר הועד המנהל:
"אנחנו היינו אחד הגופים הסביבתיים המשמעותיים והמשפיעים בארץ ,סטודנטים מטעמנו היו בכל המחלקות הרלוונטיות באוניברסיטאות
כמו המחלקה לתכנון תחבורתי כך שלא לשווא נבחרנו לקחת חלק גם בכתיבת הדו"ח .הדו"ח לדעתי הוא הישג משמעותי מכמה סיבות:
קודם כל -הכנסת היא סמל ולכן ראוי שחברי הכנסת ישמשו דוגמה ויאמצו הלכי רוח סביבתיים גם ביומיום שלהם ,הרבה יותר מזה לדעתי
חשוב להבין שהכנסת מורכבת לא רק מ 120-חברי כנסת אלא מעוד מאות עובדים מאחורי הקלעים שכל אחד כזה יכול לקדם ולפעול למען
שמירה על הסביבה במתחם על מנת לשמור על הכנסת ירוקה באמת .והכי חשוב -מאז ועד היום המלצות הדו"ח מיושמות עד היום בעקבות
ועדת בדיקה שקמה במיוחד לעניינים אלו".
ב 2014-הוקם בכנסת ,יחד עם אוניברסיטת חיפה "גג ירוק מחקרי" שתועלותיו :הגדלת מגוון המינים ,שיפור נופי ,שיפור אנרגטי של בניינים
וחיסכון בחשמל ,בידוד המבנה מרעש ,צמצום תופעת "אי חום עירוני" ,שיפור האיטום של הגג ושמירתו לאורך שנים ,עליית ערך הנכס
והנכסים סביבו וצמצום הנגר העילי והעומס על מערכות הביוב ועוד.
מעבר לתועלות הרבות של הפרויקט מהווה הגג מסר לכל באי הכנסת ,בארץ ובעולם כי נושא הקיימות עומד וימשיך לעמוד לנגד עיניהם של
מקבלי ההחלטות ,שהרי תחת קורתו הם יושבים.

הגר בן שלמה

הבנתי את הכוח שיש לאדם הבודד ,או לשניים ,לשנות שיח.
יועץ פוליטי לחברת הכנסת יעל כהן פארן

מרכזת שיתופי פעולה מסחריים בצוות דיגיתל ,לשכת
הדובר ,עיריית תל אביב-יפו

עדי קטיעי
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במסגרת תפקידי אני פועלת ליצירת שיתופי פעולה עירוניים ומסחריים אשר מעניקים
ערך ייחודי לתושבים ולעסקים ,מסייעים להוזלת יוקר המחייה ,מנגישים אוכלוסיות
שונות  -בכלי שיווק טכנולוגים ,ממוקדים וחדשניים  -לפעילויות מגוונות וייחודיות
בתחומי התרבות ,התחבורה ,הקולינריה ,הספורט והפנאי ,ותורמים להעלאת איכות חיי
התושבים בעיר.
במהלך השנים לקחתי חלק כמדריכה וכמתנדבת בפעילויות התנדבותיות בארגונים
שונים ביניהם "לתת"" ,לשובע" ו"שכן טוב" .כדיילת אוויר באל-על השתתפתי בפרויקט
"שגרירים כחול לבן" -יוזמה של משרד החוץ וחברת התעופה המאפשר קשר ישיר,
הסברה ישראלית ויצירת שיח באופן בלתי אמצעי במסגרת שליחויות לקהילות שונות
בעולם.
שנות פעילות במגמה ירוקה2011-2013 :
פעילות :כדוברת תא תל אביב-יפו פעלתי לקידום קמפיין ארצי העוסק בשיפור ופיתוח
התחבורה הציבורית בישראל .תפקיד מרתק אשר כלל יצירת עניין ציבורי מתמיד
בנושא דרך כתיבה ופרסום מאמרים ,יצירת אייטמים ושמירה על קשר מתמיד עם
גורמים שונים במדיה התקשורתית ,לצד טיפוח קשרים רלוונטיים עם אנשי ציבור.
הישגים ,נקודות סיפוק :העשייה הציבורית ,הערכית והאידיאולוגית מרתקת ומעצימה,
בפרט כאשר מנסים ליצור שינוי בתחום כל כך רגיש ,שנוגע בכל אדם ואדם בחברה,
כמו נושא התחבורה הציבורית בישראל ,שלמרות כל המאמצים לקידומו ,נראה שעודנו
זקוק לשינוי מהותי ונמצא במבוי סתום ,תרתי משמע" .מדינה בפקק".
למדתי ולוקחת לדרך :במהלך פעילותי זכיתי ללמוד על דבקות במטרה ,ערכים
ואידיאולוגיה מאנשים ראויים כמו יוכי יעקובסון ומור גלבוע ,שליוו ותמכו בכל שלב
בפעילות בצורה ראויה להערכה ברמה המקצועית והאישית.
להיות מנהיגה סביבתית זה ...להסתכל ימינה ושמאלה ולהבין איך אפשר לנסות וליצור
מעט סדר בברדק .כל אחד יכול לבחור בכך ,במסגרת שלו ,בזמן שלו ובתנאים שלו.

עובדת על תב"עות התחדשות עירונית ומתאמת בין התכנון לביצוע של תוכניות
תחבורה בין עירוניות בבת-ים.
שנות פעילות במגמה ירוקה2013-2014 :
פעילות :התנדבתי בתא בן-גוריון והייתי קמפיינרית בקמפיין נגד תוכנית עשרת
הישובים .הקמפיין לא עצר תכנון ישובים חדשים נוספים בנגב ,אבל העלה את
המודעות וחיזק את השיח על השלכות סביבתיות וחברתיות של הפרבור ושל הקמת
יישובים קטנים.
הישגים ,נקודות סיפוק :לשמחתי הקמפיין התקיים בשנת בחירות ,ולכן היה מאוד מספק
להשיג הצהרות תמיכה מחברי כנסת וחברי כנסת פוטנציאליים .היה מאוד משמח
לראות את פעילות הקמפיין ממשיכה בלעדי ,אחרי שעזבתי את באר שבע ,בהובלת
מתנדבים חדשים וחרוצים מאוד.
למדתי ולוקחת לדרך :הבנתי את הכוח שיש לאדם הבודד ,או לשניים ,לשנות שיח.
להיות מנהיגה סביבתית זה ...אנה בר-אור!

עידן אורון

כחבר ופעיל במפלגת העבודה פעלתי לקידום נושאים כמו השלום וסדר יום חברתי
צודק .מגמה ירוקה הייתה שער הכניסה שלי לעולם הפוליטי והציבורי באופן רשמי.
שם שילבתי את אהבתי לנושאים הסביבתיים ושם גם התחדדה מודעותי הסביבתית.
לאחר סיום תפקידי במגמה ירוקה התמניתי ליועץ למזכ"ל מפלגת העבודה ,ח"כ חיליק
בר ,ולאחר כשנתיים התחלתי לעבוד בצוות הכי מיוחד בכנסת ,הצוות של יעל כהן פארן,
שמבחינתי הוא שילוב וחיבור של כל מה שהניע אותי וגרם לי מלכתחילה להיכנס
לעולם הפוליטי-חברתי-ציבורי.
בעבודה עם יעל ,נציגת התנועה הסביבתית בכנסת וחברת כנסת מטעם סיעת המחנה
הציוני ,אני אחראי לקשר ולחיבור עם הציבור ,עם חברי הכנסת ,עם הפעילות והפעילים,
ועם הארגונים הסביבתיים .בנוסף ,אני גם אחראי על מערך הניו מדיה בצוות .יעל מהווה
כתובת לקבוצות רבות מאוד בציבור ,מדן ועד אילת ,שנפגעות יום יום וסובלות ממפגעים
סביבתיים כאלו ואחרים .בעבודה עם יעל הבנתי כמה הנושאים הללו משפיעים על כל
אחת ואחד מאיתנו ,ללא הבדלי דת ,מין ,רקע או שיוך פוליטי ,וכמה חשוב שנפעל ביחד
על מנת להציב אותם גבוה יותר בסדר העדיפות הציבורי ,בעיקר של מקבלי ההחלטות.
שנות פעילות במגמה ירוקה2014-2016 :
פעילות :אחראי על הבאזרים הסביבתיים ,הקהילה התומכת של מגמה ירוקה .מלבד
התמיכה הכספית החשובה וההכרחית ,הבאזרים הסביבתיים הם השותפות והשותפים
של הארגון ,הציבור התומך שנותן את הרוח הגבית והכוח להמשיך ולפעול.
הישגים ,נקודות סיפוק :העובדה שהגדלתי בצורה משמעותית גם את מספר השותפים
וגם את ההכנסה של הארגון שמסתמכת על הציבור .מעבר לכך ,אני מקווה שהצלחתי
להשריש את החשיבות של גיוס משאבים קהילתי ,על שלל יתרונותיו.
למדתי ולוקח לדרך :את החשיבות של ה"למה" .למה אנחנו עושים את מה שאנחנו
עושים ,מה מניע אותנו לפעול ,לזכור ומדי פעם גם להזכיר ,לעצמנו וכלפי חוץ .למדתי
שגם אם יש לך רעיון ,עליך להוביל ,לקחת את המושכות וללכת קדימה.
להיות מנהיג סביבתית זה ...להבין שצדק חברתי וצדק סביבתי הם מאבק אחד .הרבה
פעמים אנחנו מגלים שהגרעין של כל מאבק סביבתי הוא מאבק בהון-שלטון או מאבק
במקום שבו המדינה הפסיקה לקחת אחריות .מנהיג ,או מנהיגה ,סביבתיים יסחפו
אחריהם ולא יוותרו ,כי המאבק ,הרעיון והצורך לשנות בוערים בהם.

למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים ,מה מניע אותנו לפעול ,לזכור ומדי
פעם גם להזכיר ,לעצמנו וכלפי חוץ .למדתי שגם אם יש לך רעיון ,עליך להוביל,
לקחת את המושכות וללכת קדימה.
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מגזר עסקי

רחלי תדהר קנר
תקשיב ללא יכול להיות,
ועכשיו תשמע דבר -
הכל יכול לקרות ,ילד,
גם מה שאי אפשר.
מתוך בקצה מדרכת הרחוב
של סילברשטיין אדם

מגזר עסקי

יועצת ארגונית לשינוי חברתי ,עצמאית

יועצת עצמאית

במשך כל שנות פעילותי נשארתי במרחב של הפעילות הציבורית הסביבתית-חברתית.
מצוידת בניסיון האדיר שרכשתי במגמה ,ובתואר שני בהתנהגות ארגונית ,אני מייעצת
לארגונים והתארגנויות בתחומי השינוי החברתי-סביבתי.
ב 2008-הייתי האשה הראשונה שהצטרפה למייסדים של מפלגת "התנועה הירוקה",
אחראית על השטח ועל הסניפים המקומיים .ב 2010-נבחרתי לתפקיד יושבת ראש
שותפה של המפלגה .כיום אני גרה בטבעון ,נשואה ואמא לארבעה פושטקים ,ומובילה
ב"טבעון שלנו" -קבוצת תושבים שמתמודדים בבחירות המקומיות הבאות.
שנות פעילות במגמה ירוקה1999-2008 :
פעילות :התפקיד הראשון שלי במגמה היה להחתים אנשים בשכונה ד' בבאר שבע נגד
בנק הפועלים בקמפיין נגד חוצה ישראל .אחר כך הייתי רכזת החינוך של תא באר שבע,
רכזת התא במכון הערבה ,וקמפיינרית להוצאת כלובי הדגים מים סוף .אחר כך עבדתי
בתארצי בתור קמפיינרית תחבורה ,ואז שודרגתי לרכזת מאבקים ציבוריים ארצית,
והרחבתי את התפקיד לרכזת של הרכזים באוניברסיטאות הגדולות .בהמשך חזרתי
לשנתיים בוועד המנהל ,בעיקר בתחומי משאבי אנוש והתפתחות ארגונית
הישגים ,נקודות סיפוק :לילה ,אבן גבירול בתל אביב ,חמישה פעילים ,דלי צבע ,שבלונות
ומברשות  -ותוך שעתיים היה נתיב לאופניים באורך קילומטר וחצי מסומן על הכביש
מול העירייה .יום תחבורה הציבורית הראשון  -מאות פעילים ברחבי הארץ מחלקים
פרחים ואומרים תודה למשתמשי התחבורה הציבורית ,אנחנו משתתפים בכנס
התחבורה הציבורית הראשון בים המלח .טור ד'ישראל ,מכינים סנדוויצ'ים ל300-
רוכבים ממטולה עד אילת (כמעט ,עצרו אותנו ליד באר שבע) .סוכות ,מחנה "אקטיביזם
בכנרת" הראשון 70 ,פעילים פורצים לחוף גיא בטענה שהחוף הוא ציבורי ולא פרטי.
בסוף כנס דק"ל ,אני מסיעה ב GMC -של ההורים שלי בובת בקבוקים ענקית לתלות
על הגשר מול קוקה קולה בקריאה להעביר את חוק הפיקדון .מסיבת ניצחון בקמפיין
להוצאת כלובי הדגים מאילת ,בבית של בנג'י קהאן ,כל המי ומי מציינים את הפעילות
של מגמה ירוקה בהצלחת הקמפיין.
למדתי ולוקחת לדרך  :לקחת איתי את שי גולוב ,יעל כהן פארן וערן בן-ימיני לכל מקום.
להיות מנהיג סביבתי זה ...תקשיב לכל האל ת / -של סילברסטיין :תקשיב לכל האל ת,-
ילד  /,תקשיב ללא היום-ים  /תקשיב לזה אסור בכל  /לאין ומה פתאום-ים  /תקשיב
ל-לא יכול להיות  /ועכשיו תשמע דבר  / -הכל יכול לקרות ,ילד  /גם מה שאי אפשר.

מעל  15שנה עובדת בתחומי מדיניות חברתית וסביבתית בשאיפה לקידום צדק
חברתי וסביבתי .כמנהלת הצוות הפרלמנטרי של ח"כ ד"ר דב חנין ריכזתי את השדולה
הסביבתית-חברתית ואת פעילות הוועדה לסביבה ובריאות בכנסת .במהלך המחאה
של קיץ  2011ריכזתי את המטה לתכנון אחראי והייתי ממובילות המאבק בחוק
הוד"לים .מאז  2012מנהלת ,ביחד עם ד"ר עבד כנאענה ,את המחלקה למדיניות שוויונית
של עמותת סיכוי ,שהצליחה להגיע להישגים מרשימים בהם קידום החלטת ממשלה
 .922במסגרת העבודה במחלקה הובלתי שינוי מדיניות בתחומי תחבורה ,דיור ,מעונות
יום ,רווחה ותעסוקה לקידום שוויון במשאבים עבור החברה הערבית.
שנות פעילות במגמה ירוקה2000-2012 :
פעילות :תפקידיי במגמה ירוקה עוברים בכל שדרות הארגון .התחלתי את הפעילות
כדוברת קמפיין "לירושלים מגיעה רכבת מהירה" ,בהמשך ריכזתי את תא הפעילים
בהר הצופים ,ומשם לתא הארצי שם ריכזתי את התוכנית למנהיגות סביבתית .לאחר
הפסקה קצרה חזרתי לריכוז תא הלובי .תפקידי האחרון בארגון היה חברת ועד מנהל
ויו"ר ועד המנהל של מגמה ירוקה ביחד עם מאיה גבעון הנפלאה.
הישגים ,נקודות סיפוק :כל שנה ,כאשר נפגשנו בכנס הארצי של מגמה ירוקה ,הייתי
נפעמת מחדש מכך שיש כל כך הרבה א/נשים נפלאים שמבינים את החשיבות של
הנושא ומוכנים להתגייס כדי לעשות את השינוי .ההבנה שאנחנו למעשה קבוצה גדולה
ומרשימה ,היא זאת שנתנה את הכוח להמשיך ולפעול .וכמובן שעם העשייה הגיעה גם
ההצלחה .קשה לתאר את התחושה הנפלאה כאשר את יודעת שלקחת חלק בשינוי
משמעותי .ולמגמה ירוקה לא חסרים שינויים משמעותיים :בחירת תוואי הרכבת
לירושלים ,עצירת תוכנית ספדי ,עצירת בניית תחנת הכוח הפחמית ,ועוד ועוד.
למדתי ולוקחת לדרך :הדבר שמבחינתי מייצג בצורה הטובה ביותר את מגמה ירוקה זו
העבודה עם מתנדבים .במגמה ירוקה למדתי איך לעבוד עם מתנדבות ,והידע הזה סייע
לי בכל התפקידים שעשיתי מאז .אין ספק כי מדובר בבית הספר הטוב ביותר בתחום.
להיות מנהיגה סביבתית זה ...להכניס את השיקולים הסביבתיים גם למקומות שנדמה
שאליהם הם פחות מתאימים .זה להוביל שינוי מרמת החברים והמשפחה ועד הרמות
הגבוהות ביותר בממשלה ובחברה האזרחית ,וזה היכולת לראות ולהראות איך הכל
מתקשר .להיות מנהיגה סביבתית זה להיות חלק מקהילה שדואגת למחר שלנו.

שירלי רקח

להוביל שינוי מרמת
החברים והמשפחה ועד
הרמות הגבוהות ביותר
בממשלה ובחברה
האזרחית.

חברת LiveU

2004-2007

הוצאת כלובי הדגים
ממפרץ אילת
ארבע וחצי לפנות בוקר .חוף אילת .עלטה מוחלטת .עשרות אנשים לא מגולחים בחולצות כתומות עולים על סירות מנוע ,ועושים את דרכם
לעבר רציפי עץ בלב ים הנושאים כלובי ענק .בשעה חמש בבוקר הם משתלטים על המקום ,מתבצרים וכובלים את עצמם .כשהשומר סרגיי
מבחין בהם ,עדיין טרוט עיניים ,זה כבר מאוחר מדי :כלובי הדגים בידי פעילי מגמה ירוקה ,בעקבות מבצע הפעולה הישירה הגדול ביותר
שאורגן בישראל.
על פי מחקרים בלתי תלויים ,כלובי הדגים ,שבהם גודלו כמויות אדירות של דגי מאכל ,גורמים לזיהום חמור במפרץ ולפגיעה בשונית
האלמוגים ,בגלל עומס הפסולת האורגנית שהם מייצרים .למרות העובדה שכלובי הדגים מעולם לא קיבלו אפילו רישיון עסק או אישור של
גופי התכנון ,התמהמהו מערכת המשפט וממשלת ישראל במשך שנים מלהורות לבעליהם להסיר את הכלובים ולעזוב את המפרץ.
מגמה ירוקה נכנסה לפעולה בשנת  2004בקמפיין שהובילה רחלי תדהר .אחת הפעולות היצירתיות והזכורות לטובה בקמפיין היא "חרם
הצרכנים" ,במהלכו התגנבו פעילי מגמה אל רשתות השיווק שבהן נמכרו דגי דניס מאילת ,ו"קישטו" כל אריזה קפואה של דגים במדבקה:
"זהירות! דג דניס מאילת מזהם את הים" .בנוסף ,נערכו הפגנות שכללו פעילים חמושים בשנורקלים ,ארונות קבורה למפרץ ,אסלות בית
שימוש ושלל עזרים מקוריים .יש להזכיר גם את "בתולת הים" שקיבלה את פני הבאים לקנות דגים לראש השנה בשוק הכרמל בתל אביב.
ביוני  ,2005אחרי שנים של מאבק ,התקבלה בממשלה תמ"א  ,13תוכנית המתאר לחופי אילת ,שבה נקבע במפורש שאין מקום לכלובי
דגים בתחומי המפרץ .הכלובים המזהמים החלו בינואר  2007לצאת מהים ,ובתוך שלוש שנים עברו ליבשה .בכך הגיע לסיומו המשמח
מאבק ממושך.
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איתן בורקט

נשוי באושר לאהובה ,אבא של לילי ,מפתח ומנהל פיתוח תוכנה במקצועי ,אופטימיסט
טכנולוגי .לאורך השנים בעיקר הובלתי פיתוח תוכנה בסטארט-אפים ועסקים
שהקמתי ,במקביל לפעילות שוטפת בארגונים סביבתיים ובפרט במגמה ירוקה.
שנות פעילות במגמה ירוקה- 2005 :
פעילות :פעיל ולאחר מכן רכז בתא הטכניון ,חבר ועדת ביקורת ,חבר הוועד המנהל ,ויו״ר
הוועד המנהל.
הישגים ,נקודות סיפוק :בשנים האחרונות אני במיוחד מרוצה מהשתלבות תא מזון מן
החי בארגון .מדובר בעמדה לא-פופולרית בציבור הישראלי ,ששנים רבות התנועה
הסביבתית ומגמה ירוקה בפרט חששו לטפל בה .אני נפעם בכל פעם מחדש מהרגישות
ומהנחישות של יפעת צור ושל כל הפעילים בקמפיין ,בתא הארצי ובכל הארגון,
ומהדרך שבה מגמה ירוקה מקדמת טבעונות .היכולת להכיל מורכבויות ,ולשתף פעולה
במציאות של מחלוקות שנוגעות לזהות שלנו ,היא חוזקה מאוד משמעותית של מגמה
ירוקה .אני מאוד שמח וגאה על החלק שלי בחוזקה הזו באופן כללי ,ומרוצה מכך שאחת
התוצאות של הכלת המורכבויות היא קידום טבעונות.
למדתי ולוקח לדרך :שיש הרבה סוגים של מנהיגות ,וכולנו מנהיגים כשאנחנו בוחרים
להיות כאלו.
להיות מנהיג סביבתי זה ...להכיר את ההקשר הרחב של בעיות כרוניות שאנחנו נתקלים
בהן ,ולהוביל את השינוי הנדרש כדי לפתור אותן .להסתכל הרבה שנים קדימה ,לחיות
את השינוי שאנחנו רוצים שיקרה ,ולטפח אותו סביבנו.

להכיר את ההקשר הרחב של בעיות כרוניות שאנחנו נתקלים בהן ,ולהוביל את
השינוי הנדרש כדי לפתור אותן .להסתכל הרבה שנים קדימה ,לחיות את השינוי
שאנחנו רוצים שיקרה ,ולטפח אותו סביבנו.
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מגזר עסקי

מגזר עסקי

עצמאית  -עוסקת בליקוט ותזונה אקולוגית

לילך מוצפי-הראל

בוגרת תואר ראשון ( )B.Scבמדעי הסביבה במכללה האקדמית תל חי ותואר שני
( )M.Scבתכנון בניינים סביבתי באוניברסיטת קרדיף בווילס .עבדתי מספר שנים
כמתכננת סביבתית וכיועצת לבנייה ירוקה ,לימדתי כמרצה בחוג למדעי הסביבה בתל
חי ,ריכזתי את הקמפוס הירוק במכללה ,והייתי מעורבת בפרויקטים סביבתיים רבים,
בעיקר באזור הגליל .לפני שנתיים ייסדתי יחד עם קבוצת חברים את עמותת "יערות
מאכל בגליל" המקימה בימים אלו יער מאכל בעמק החולה ובו מרכז חינוכי-תיירותי
לקיימות וסביבה .יש לי עסק הנקרא "בת קיימא " ובשנים האחרונות אני עוסקת בעיקר
בהדרכת ליקוט צמחי בר למאכל ותזונה אקולוגית – תזונה שטובה לאדם ולאדמה.
מתגוררת בגליל העליון.
שנות פעילות במגמה ירוקה2002-2004 :
פעילות :את דרכי במגמה ירוקה התחלתי ב 2002-כפעילה ודוברת תא תל חי ,שהיה
תא קטנטן ומנה כשישה סטודנטים .שנה מאוחר יותר הייתי רכזת התא ,עסקנו
ביירוק הקמפוס  -עידוד תחבורה ציבורית ,הפחתת צריכה ומיחזור  -והיינו מעורבים
בקמפיינים נגד הקמת תחנת כוח על מזוט ותוכניות הבנייה על שטח "פארק הזהב" -
שניהם בקריית שמונה.
הישגים ,נקודות סיפוק :בשנתיים שריכזתי את התא גדל מספר הסטודנטים המעורבים
ל ,30-ובעקבותיו גם נפח הפעילות  -ימים ירוקים ,סדנאות ,גינות קהילתיות בקרית
שמונה ,טיולי ניקוי נחלים ועוד .פחי ההפרדה הראשונים במכללה היו פרי הפעילות
שלנו .לימים חזרתי למכללה כמרצה וכרכזת קמפוס ירוק ,והיה מספק להבחין בתהליך
ובהתפתחות שעברה המכללה בתקופה הזו מבחינה סביבתית.
למדתי ולוקחת לדרך :כל כך הרבה! הידע הסביבתי שלי גדל והתעצם (במגמה ירוקה
שמעתי לראשונה את המונח "פרמקלצ'ר") והרגשתי שאני לומדת המון .המעגל התומך
של פורום הרכזים והתא הארצי היו משמעותיים מאוד עבורי .הרגשתי שמשקיעים בי,
וקיבלתי כלים לניהול ,להפקת פרויקטים ואירועים ,להנעת מתנדבים ,לגיבוש קבוצת
פעילים ,לעמידה בפני קהל .זכורה לי במיוחד פגישה שהייתה לי עם מי שהייתה חונכת
שלי (מיכל מייזליש ,שהייתה מעורבת במאבק נגד כביש חוצה ישראל) ,שלימדה אותי
לקחת פרויקט או אירוע ולפרק אותו למטרות ,יעדים ומשימות .זה היה מפגש מכונן
והכלי הפשוט הזה משמש אותי עד היום באינספור דרכים.
להיות מנהיגה סביבתית זה...לחיות עם מחויבות גדולה ,עם משמעות ,ועם תחושת
שליחות .זה לדעת שיש לי מה לתת ויש לי יכולת להשפיע .זה לשאוף שהעולם יהיה
מקום טוב יותר ,ולנקוט בפעולות שיגרמו לזה לקרות.

 , iDecideהדרכה וייעוץ לפיתוח קריירה

יובל שפיר
אפשר לעשות דברים בלי
לחכות למנגנונים הרשמיים,
לשנות בשטח ולשכנע
אנשים .למדתי לזהות את
האנשים הנדירים שיכולים
ליזום ולהוביל פרויקטים.

גדלתי באשקלון ,למדתי קולנוע שנה ,עברתי למדעי המחשב ,והמשכתי לתואר שני
במנהל עסקים באוניברסיטה העברית .כל אותו הזמן עסקתי בהוראה ובהדרכה.
בסיומו של טיול ארוך באמריקה הלטינית עבדתי בחברת McKinsey & Company,
ואחרי שנה הקמתי את החברה שלי –  iDecideשעוזרת לאנשים בתחום הקריירה.
מאז ,כבר  11שנה ,אני נהנה מכיף ,אתגר וסיפוק אדיר .הצוות שלנו משנה את פני
התחום בארץ ובהמשך גם בעולם.
שנות פעילות במגמה ירוקה2000-2004 :
פעילות :הצטרפתי למגמה בדיוק כשחשבו לפתוח בקמפיין לטובת סלילת תוואי
הרכבת המהיר לירושלים .את הסלוגן "הרכבת המהירה" ,המצאתי בסלון של מייסד
מגמה ,ערן בן ימיני .הסטיקר "לירושלים חסרה הרכבת המהירה" תפס עד כדי כך,
שמאז גם במשרדי ממשלה משתמשים בו .את הקמפיין ניהלה יעל פארן כהן .אני
זוכר איך ניגשנו כמשלחת של  14פעילים ללשכת שר התחבורה אפרים סנה ,והגשנו
לו עצומה עם עשרת אלפים חתימות של ירושלמים שרוצים את הקו .סנה הכריע
בעד ,וניצחנו במאבק .לאחר מכן ניהלתי תא במשותף עם מריק שטרן ,והתרכזתי
בקמפיינים שונים כולל בנייה והדרכת סדנת פרסום מסרים סביבתיים בשיתוף משרד
פרסום.
הישגים ,נקודות סיפוק :החלטת שר התחבורה לסלול קו רכבת מהירה לירושלים,
סילוק דפי הצילום עם פרסומות אורנג' מהקמפוס ,כיסוי שלט פרסום מכוער של
קוקה קולה בגינות סחרוף בפרסום סביבתי ,ניקוי אתר ארכיאולוגי בירושלים שהיה
מלא באשפה ,שיפור פרסומן ונראותן של הפעילויות.
למדתי ולוקח לדרך :רוח יזמית ,את ההכרה שאפשר לעשות דברים בלי לחכות
למנגנונים הרשמיים ,לשנות בשטח ולשכנע אנשים .למדתי לזהות את האנשים
הנדירים שיכולים ליזום ולהוביל פרויקטים ,ולמדתי שלפעמים היכולת הזו מתבטאת
רק כשהם מקבלים אחריות לידיים.
להיות מנהיג סביבתי זה ...התנהגות שמבטאת חשיבה על ההשפעה הרחבה של
הדברים שאני עושה על אנשים אחרים ועל הסביבה.

בעל חברת אקו-תיירות בוושינגטון המתמחה בטיולי
הרפתקה

עמי גרינר

בוגר האוניברסיטה העברית בחוגים לביולוגיה ואיכות הסביבה .עבדתי בחברה להגנת
הטבע בירושלים ,לאחר מעבר לארצות הברית לוביסט בוושינגטון למען אנרגיה נקייה,
ולאחר מכן בחברה שלי .Greener Travel
שנות פעילות במגמה ירוקה-2002 1997 :
פעילות :אחראי גיוס מתנדבים בגבעת רם ופעיל בקמפיינים שונים ,ממייסדי צעדות
הרכבת ,רכז פרויקטים בתא הארצי ,ואחד ממארגני תור הכדור ב.2002-
הישגים ,נקודות סיפוק :רכבת פילים למען רכבת ישראל ,עבודה עם ערן ,יעל ותומר
בת"א הארצי ,עבודה על תור הכדור עם זכריה ודוד פארן.
למדתי ולוקח לדרך :דאגה ואחריות לסביבה ,יכולת ארגונית שאני משתמש בה עד היום,
אקטיביזם.
להיות מנהיג סביבתי זה ...ליזום אך גם לדעת לתת לאחרים אחריות על חלקים שונים של
העשייה ,להקשיב ,לחפש קהלים שונים לשיתופי פעולה.

להיות מנהיג סביבתי זה ליזום אך גם לדעת לתת לאחרים אחריות על חלקים
שונים של העשייה ,להקשיב ,לחפש קהלים שונים לשיתופי פעולה.

 100 | 36המשפיעים של מגמה ירוקה

2000-2001

הרכבת המהירה לירושלים
במשך שנים רבות לא הייתה מחוברת בירת ישראל למסילת רכבת .כדי לתקן את המעוות ,הציעה רכבת ישראל מספר אפשרויות לחיבורה
של עיר הקודש אל רשת המסילות בארץ .בין ההצעות שהועלו היו שדרוג קו הרכבת הישן שהתנוון לו זה מכבר ,הצבת מסילה בתוואי שעובר
דרך השטחים ,או בניית פסי רכבת לאורך כביש אחד (הצעה אשר זכתה לכינוי הלא אטרקטיבי .)A1
הפעילים בתאי מגמה ירוקה בירושלים הבינו מהר מאד שאפשרות  A1היא היחידה שיכולה באמת להוות אלטרנטיבה לנסיעה ברכב
הפרטי .נראה היה שכל אפשרות אחרת משמעותה זריקת כסף לפח .אולם כדרכן של חלופות יעילות במיוחד ,הצבת מסילה לאורך כביש
אחד הייתה האפשרות היקרה ביותר מבין ההצעות .לכן החליטו פעילי מגמה ירוקה שיש לעזור למדינה לקבל את ההחלטה הנכונה :שלטים,
מפות ודפי מידע מפורטים חולקו לכל דורש ,אבל למרות המאמצים הרבים ,עם ישראל לא הצליח לקלוט את המסר המורכב .לפיכך ,הוחלט
לא להחליף את העם אלא להחליף את המסר.
"לירושלים חסרה הרכבת המהירה" קראו הפעילים בהפגנות ורקעו הפילים בגן החיות התנ"כי כשעליהם שלטים בתוואי הרכבת .בעקבות
המאבק אישרו מוסדות התכנון את "חלופת הרכבת המהירה  ,"A1במקביל לשדרוג הקו הישן ,המסומל ,כמה אירוני ,באות .S
בכך הושג הניצחון הראשון ,בזכות פישוט המסר והבלטת היתרון .לולא הצליח הקמפיין ,נראה שהחלופה הנבחרת הייתה מביאה לבחירת
תוואי שזמן הנסיעה בו ארוך משעה ואינו מגיע למרכז העיר .בנוסף ,סלילתו היתה פוגעת באופן אנוש באזור נחל שורק .על מנת לשמר את
ההישג ,יצאה מירושלים אחת לשנה "צעדת הרכבת" .בכל פעם צעדנו במסלול אחר במורד הרי יהודה ,ובכיף גדול והרבה רעש ליוו את יישום
ההחלטה עד שהבניה נראתה בשטח.
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מגזר עסקי

מגזר עסקי

פרויקט הרכבת הקלה ,קו אדום מקטע מערבי

שלי טייטלבאום
להניח תמיד כי העומד
מולך יודע משהו חדש
ושונה ולהקשיב .לשאול
שאלות קשות ולקבל
החלטות מורכבות ,לנוכח
אתגרים וקשיים.

במשך כעשור נעה בין תחומי עשייה שונים ומגוונים ,החל מלימודי סינית ומגורים
בסין ,עבודה בחברות סיניות בישראל ,תכנון ערים וליווי סטטוטורי וסביבתי ,לימודי
תואר שני באיכות סביבה וכלכלת משאבי טבע ,תכנון ופעילות הסברה ושת"פ עם
בעלי עניין וציבור בפרויקטי תשתית ותחבורה  -וכלה באקטיביזם .מאמינה בעשייה
מדויקת ,למידה מתמשכת ,הטלת ספק ושאילת שאלות קשות כדרך חיים .סמוכה
ובטוחה כי את השינויים הגדולים עושים מבפנים ,מתוך המערכות ובפעילות
מתמשכת ,ומתוך מקצועיות וערכיות בלתי מתפשרת.
שנות פעילות במגמה ירוקה- 2015 :
פעילות :מאבק הגז ,תא מחקר ,תוכנית המנטורים ,מאבק בזיהום במפרץ חיפה ,תכנון
עירוני ושיתוף ציבור.
הישגים ,נקודות סיפוק :זכיתי להיות חלק מהצוות שגיבש נייר עמדה בנושא מאבק
הגז של  2015והתנגדות למתווה הגז הממשלתי .התמזל מזלי להיות מוקפת באנשים
מבריקים ,מעוררי השראה ,בעלי מעוף וחשיבה ייחודית ומשמעותית .מבחינתי,
לקחת חלק במהלך שהינו מדויק ,מקצועי ,מייצר אלטרנטיבה מנומקת ולא רק
מתנגד לקיים ,היה הניצחון האמיתי במאבק אזרחי מעורר השראה שרבים וטובים היו
שותפים לו במגוון רבדים ואופנים .למדתי שיעור חיים אמיתי על אקטיביזם ,למידה
אישית ומשותפת ,ויצירת מעגלי שינוי ומנגנוני  Grass Rootsוהצברה ,שעוררו בי
תקווה לשינוי משמעותי.
למדתי ולוקחת לדרך :האמונה ביכולת של אנשים נחושים לייצר שינוי תודעתי ציבורי
רחב .אין הכרח במימון נרחב או כוח פוליטי מובנה ומוגדר מראש  -תמיד ניתן לבנות
את הדברים ולייצר שינוי גם במקומות בהם הציבור והאזרחים היו "שקופים" בעבר.
להיות מנהיגה סביבתית זה ...להיות דוגמה אישית ,בחיים המקצועיים והאישיים ,של
השינויים שאנחנו שואפים לעורר ולעודד בסביבתנו .להניח תמיד כי העומד מולך
יודע משהו חדש ושונה ולהקשיב .לשאול שאלות קשות ולקבל החלטות מורכבות,
לנוכח אתגרים וקשיים .להאמין בערך הפנימי המהותי שיש בטבע והחיות במנותק
מהתועלת שהמין האנושי מפיק מהן ולהגן על זכותם להתקיים בלא פגע.

שני גלעדי

לפעול במסגרות מקיימות שתורמות לסביבה הקרובה או לחברה הרחבה,
ולהראות למי שאינו "נתקף בחיידק הסביבתי" עדיין ,שמאד פשוט להנהיג שינוי.
מרכז  SIDלבנייה מתקדמת וירוקה

מנהלת רשת חנויות בוטיק לתינוקות וילדים  -טפליא

שני דורפמן
זיבנברג
לתת דוגמה אישית ולהנחיל
את צורת החיים הסביבתית
שלי ככל האפשר.
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גדלתי במושב בית חנניה ,שיחקתי כדורסל ,תנועת נוער ,לוחמת במערך הנ"מ במחזור
הראשון שבו השתלבו גם בנות לוחמות .אחרי הצבא הדרכתי במחנות הקיץ של
הסוכנות היהודית בארצות הברית .את התואר הראשון למדתי באוניברסיטה העברית
בפקולטה לחקלאות ברחובות בחוג למדעי בעלי החיים ואיכות הסביבה ,למדתי תואר
שני במנהל עסקים ,והיום אני מנהלת את "טפליא" ,רשת חנויות בוטיק למוצרי תינוקות
וילדים בתל אביב.
שנות פעילות במגמה ירוקה2001-2008 :
פעילות :פעילה מרכזית בתא הפקולטה ,במיוחד בקמפיין נגד תחנת הכח הפחמית
באשקלון ,ובשנת לימודיי האחרונה אף ריכזתי את התא .עם סיום הלימודים השתלבתי
בתא הארצי כרכזת חינוך ,קמפיינרית ארצית (עם פעילות משמעותית ביותר בקמפיין
לעצירת תוכנית הבנייה  -ספדי) ,וריכזתי את התוכנית למנהיגות סביבתית (תוכנית
הרכזים הארצית) במשך כשלוש שנים .לאחר סיום תעסוקתי בארגון הייתי פעילה
בוועד המנהל במשך שנה.
הישגים ,נקודות סיפוק :היכרויות רבות עם אנשים ,שבזכות הכלים והמוטיבציה שהארגון
המדהים הזה נותן ,האמינו שהם יכולים לשנות את מה שמפריע להם בסביבתם
הקרובה או בראייה רחבה יותר ,ואכן פעלו ומשכו אחריהם פעילים ואנשים נוספים
בדרך להובלת השינוי שבו האמינו .ההפגנות הענקיות והמדהימות נגד הפרויקט של
ספדי ,ופעילויות יצירתיות אחרות.
למדתי ולוקחת לדרך :את ההכרה שאנשים הם מדהימים ,שכולנו יכולים להעצים
ולהיות מועצמים ,את הכוח שלי לחזק ,ולהראות כמה רחוק ניתן להגיע עם אמונה
והכוונה .התוודעתי לכוח של שיתוף פעולה עם ארגונים אחרים ,ועם כל הקושי של
בניית קואליציה בארגונים עסקיים ,זה כיוון שאני מקדמת גם במקום בו אני נמצאת
כעת.
להיות מנהיגה סביבתית זה ...לתת דוגמה אישית ולהנחיל את צורת החיים הסביבתית
שלי ככל האפשר .להוביל לשינוי באמצעותי ובאמצעות המעגל הרחב ביותר האפשרי,
על מנת לשפר את החיים של כולנו ושל הבאים אחרינו.

בוגרת החוג לפסיכולוגיה ומדעי המדינה באוניברסיטת תל אביב ,וסגן במיל' ביחידת
דובר צה"ל שם שירתתי במדור אסטרטגיה ולאחר מכן בהדרכה .פעילה סביבתית
במסגרת הוועד להצלת חוף פלמחים ולאחר מכן ועד היום במגמה ירוקה .במקצועי
אני מנהלת תוכניות פיתוח תשתיות במיקוד בעמותות קטנות ובינוניות בחברת תכנון
אסטרטגי המתמחה במגזר החברתי .אוהבת את הסביבה ,את האדם ,את החברה ,את
המדינה ואת מה שביניהם.
שנות פעילות במגמה ירוקה2011-2018 :
פעילות :פעילה מן המניין בקמפוס אוניברסיטת תל אביב במשך שנתיים וחצי
(התמקדות בקמפיין התחבורה הציבורית) ורכזת התא .עם סיום הלימודים התנדבתי
ללא מסגרת בארגון ,הייתי בין מובילי המהלך האסטרטגי שהבשיל להקמת תא
הבוגרים ,ומזה כשנתיים וחצי אני חברה בוועד המנהל ומנסה להוביל את הפורום
הנ"ל להיות אפקטיבי ומועיל לארגון עד כמה שניתן ,בדגש על תוכניות עבודה ושימור
יציבות הארגון.
הישגים ,נקודות סיפוק :הובלת המהלך האסטרטגי של שימור בוגרים בארגון החל
מארגון פגישות החשיבה ועד יצירת תוכנית עבודה מוגדרת יעדים .כיום ,כשהתא
קיים ובועט ,זה מסב תחושת סיפוק גדולה.
למדתי ולוקחת לדרך :האנשים ,ההתלהבות ,רוח הקרב ,היוזמה ,המחויבות לרעיון
גדול.
להיות מנהיגה סביבתית זה ...לתת דוגמה ,לראות בעצמך כמנחילה שינוי ,לקדם
חשיבה מוכוונת אינטרס רחב ,לפעול במסגרות מקיימות שתורמות לסביבה הקרובה
או לחברה הרחבה ,ולהראות למי שאינו "נתקף בחיידק הסביבתי" עדיין ,שמאד
פשוט להנהיג שינוי .כי השינוי מתחיל בי.

מורן דימנט

להוביל שינוי חיובי ומועיל
לסביבה דרך דוגמה אישית
והובלת אנשים.

עוסקת ופעילה בעבודה עם אנשים בתחומים שנחשבים פורצי דרך ליצירת אימפקט
משמעותי וחיובי בחברה ולמען סביבה בריאה ומקיימת יותר .תחילת דרכי המקצועית
הייתה בעמותת צלול כקמפיינרית ,לאחר מכן עבדתי בחברת אקוטריידרס ,במרכז
פרס לשלום ,בפעילויות בנושאי חקלאות ,מים וסביבה ,בחממת המדען של שטראוס
 The Kitchenלפיתוח טכנולוגיות מזון ,והיום במרכז  SIDלבנייה מתקדמת וירוקה.
בעלת תואר  B.Scבמדעי החיים מאוניברסיטת בר אילן MA ,בניהול סביבתי ופיתוח,
ו MA-בדיפלומטיה  -שניהם מהאוניברסיטה הלאומית של אוסטרליה.
שנות פעילות במגמה ירוקה2003-2017 :
פעילות :באוניברסיטת בר-אילן התחלתי להגיע למפגשים ולהרצאות כמתנדבת,
ועיקר העיסוק שלנו היה יירוק הקמפוס .בשנה האחרונה ללימודיי פרשו רכזי התא,
ומילאתי ,עם גיא ליברמן ,את מקומם .עם התא של אוניברסיטת תל אביב הובלנו
 וניצחנו  -את המאבק למען פארק איילון – פארק אריק שרון .עם סיום לימודיינבחרתי כחברה בוועד המנהל ,תפקיד אותו אני ממלאה עד היום ,ומעבר לו סייעתי
רבות בוועדות היגוי וחזון ,והובלתי תהליכים ארגוניים ופרטניים.
הישגים ,נקודות סיפוק :הצלחת הקמפיין למען פארק איילון .הובלת הקמפיין,
התמיכה מהתא הארצי ושיתופי הפעולה עם הארגונים האחרים ,פתחו בפניי עולם
של עשייה חיובית כחלק מתנועה ,והדגישו את היכולת של האדם היחיד להוביל שינוי
מועיל בסביבתו .עצם היותי חלק ממגמה הוא הישג מאוד משמעותי עבורי .האפשרות
להיות שותפה לבניית הארגון ועיצוב החזון ,להיות חלק מתנועה משמעותית שעושה
טוב לחברה ולסביבה.
למדתי ולוקחת לדרך :את היכולת להוביל שינוי ולהניע אנשים לפעולה .את הפעילות
והיכולת לעמוד מול אנשים בעלי סמכות  -חברי כנסת ,דירקטורים בחברות עשירות,
שרים  -ולהיות מסוגלת להציג את עמדתי ואת הטיעונים בעד המטרות שלי .ובעיקר
את תחושת המסוגלות שמלווה אותי כל יום.
להיות מנהיגה סביבתית זה ...להיות אדם שמשתדל לחיות את חייו בדרך הכי מועילה
שיש .להוביל שינוי חיובי ומועיל לסביבה דרך דוגמה אישית והובלת אנשים.
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מגזר עסקי

מגזר עסקי
יועצת תקשורת במשרד יחסי הציבור "לוגוס"

ענבר שקד דליות
למדתי ולוקחת לדרך
את ההבנה שלכל מעשה
שלנו יש השלכה לחיוב
ולשלילה  -בהיבט
הסביבתי ובכלל בחיים,
ושלא צריך לחכות
למישהו אחר שיעשה את
העבודה במקומך  -אם יש
משהו שבוער בך ,תגייס
את עצמך ואת הסביבה
שלך ,ותפעל .להיות אזרח
פעיל זו זכות.

המשרד המתמחה באסטרטגיה והכוונה תקשורתית בתחום הבריאות ,ומבין לקוחותיו
אני מייצגת את "ארגון משפחות נרצחים ונרצחות" ,מרכז א.ר.ם אסותא ,בית החולים
ברזילי באשקלון ומכבידנט  -רשת מרפאות השיניים של מכבי.
כנערה הייתי כתבת מגזין הנוער "ראש אחד" ודוברת מועצת התלמידים הארצית,
והובלתי את המחאה בעד החינוך הבלתי פורמאלי שבמסגרתה הנהגנו שביתת
תלמידים .כבר שם  -כנערה בת  16שעושה כותרות בעיתונים בלהט שתורגם הלכה
למעשה  -הבנתי מהו כוח אזרחי.
הייתי השליחה הראשונה של הסוכנות היהודית בנאשוויל ,טנסי ,כשחזרתי עבדתי במיון
שליחי הסוכנות ,ריכזתי ב"הלל" באוניברסיטת תל אביב את פרויקט המתנדבים "מלב
אל לב" (סטודנטים מתנדבים עם ילדים חולי לב המגיעים לארץ ממדינות עולם שלישי),
והייתי תחקירנית בתוכנית של רפי רשף.
שנות פעילות במגמה ירוקה2014-2017 :
פעילות :דוברת מגמה ירוקה ומלווה את דוברי התאים  /המתמחים בדוברות .דאגתי
למתן ביטוי לכל אחד מהקמפיינים בתקשורת ההמונים ,כמו גם לנראות ולתגובתיות
של מגמה ירוקה להזדמנויות התקשורתיות ולסוגיות הבוערות בעולם הסביבה
ובנושאים חברתיים וחינוכיים.
הישגים ,נקודות סיפוק :המאבק של תא בן-גוריון נגד הבנייה בשטחים פתוחים ותוכנית
עשרת היישובים ,ובעד התושבים בערים הקיימות וצמצום הפערים במקום הגדלתם.
הצלחנו בשיתוף פעולה מלא של התא שכולו התגייס ,להרים כתבת מגזין ב"אנליסט"
בערוץ  10שכולה הוקדשה לנושא והציגה מרואיינים שלנו או מטעמנו .סיפוק אדיר היה
להביא לפריים טיים נושא שהתחיל במגמה כעניין סביבתי ולמעשה הוא הרבה מעבר
לכך .שם התחזקה בי ההבנה כי סביבה זה הכל ,ובעקבותיה היה חשוב להראות שבז"ן
זה לא זיהום אוויר אלא סרטן ,או שהחופים שלנו הם משאב טבע ציבורי ולא נדל"ן.
המסגורים התקשורתיים האלו חוזקו בבניית האסטרטגיה התקשורתית שבאה לביטוי
במאבק הגז ובשינוי באופן התייחסותה של התקשורת לנושא כעניין רלוונטי ובוער
לציבור הרחב ,ולא רק לקבוצת משוגעים לדבר.
למדתי ולוקחת לדרך :את הנחישות ,ההתמדה ,הדבקות במשימה ,האנושיות והמילה
טובה .לא הייתי בחיי בשום מקום כל כך מפרגן כמו מגמה ,שמעודדת אותך לעשייה
בדרך שלך ,מתוך התחשבות ושילוב עם יתר החברים לתא .את ההבנה שלכל מעשה
שלנו יש השלכה לחיוב ולשלילה  -בהיבט הסביבתי ובכלל בחיים ,ושלא צריך לחכות
למישהו אחר שיעשה את העבודה במקומך  -אם יש משהו שבוער בך ,תגייס את עצמך
ואת הסביבה שלך ,ותפעל .להיות אזרח פעיל זו זכות.
להיות מנהיגה סביבתית זה ....דחף שחוצה את גבולות ההיגיון ומניע אותך ואנשים אחרים
שהופכים להיות שותפים לדרך ומובילים לניצחונות במאבקים שמשנים וקובעים סדרי
עולם  -תרתי משמע .אני אומנם לא רואה את עצמי כמנהיגה סביבתית ,אבל בהחלט
רואה את עצמי כמי שבאמצעות התקשורת יכולה להנהיג שינויים.

שותף ב"פלאנט" ( )PLANETחברה לתכנון עירוני

יונתן לבנדיגר
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אדריכל ,מתכנן תנועה ותושב פעיל בשכונת פלורנטין .שותף בחברה העוסקת בייעוץ
לשגשוג עירוני ותחבורה מקיימת לרשויות וגופים פרטיים .את פעילותי בתחום
הסביבתי התחלתי במגמה ירוקה בהיותי סטודנט ,והמשכתי בקמפיינים של החברה
להגנת הטבע ,בתוכנית המנהיגות  GreenXchangeשל קק״ל ,ובארגון " 15דקות"
לשיפור התחבורה הציבורית.
שנות פעילות במגמה ירוקה2004-2006 :
פעילות :חברתי ללובי שהוביל יאיר כהן בכנסת כחלק מפעילות תא הר הצופים .הלובי
עסק בקידום נושאים סביבתיים ביניהם חוק הפיקדון ,התחנה הפחמית באשקלון
והמאבק לשמירת ניצנים .בהמשך הובלנו יחד את קמפיין שחרור החופים בכנרת למען
הסרת הגדרות הבלתי חוקיות.
הישגים ,נקודות סיפוק :הפעילות קרוב לשולחן המחוקק ,ההיענות מהתקשורת ,והתגובות
מהציבור במהלך הקמפיינים ,היו מאד מעצימים .מעבר לכך שכל אלה הבהירו שאנחנו
בכיוון הנכון ,נטעה בי ההכרה ביכולת של מעטים להוביל ולהכתיב סדר יום.
למדתי ולוקח לדרך :הצודק ינצח .אי אפשר למנוע זאת ,אפשר רק לעכב.
להיות מנהיג סביבתי זה ...לבחון כל סיטואציה כאפשרות בחירה ,ולשכנע את עצמך
ובעיקר אחרים לבחור בחלופה העירונית העדיפה אנרגטית ,זו שמפחיתה בזיהום
ושומרת על הדורות הבאים ,גם כשזה לא נוח ,ולא ברור מאליו .להתעקש לנצח בקרבות
הקטנים ,כי הם אלו שישפיעו על המאבקים שיובילו להשגת המטרה הגדולה.

יועץ למעורבות סביבתית חברתית ,איש איכות הסביבה
וחינוך ,מרצה ,מנחה קבוצות ומאמן

תומר יפה

פעיל בתחום מעורבות סביבתית חברתית ,מרצה ,יועץ ,מנחה קבוצות ותוכניות
לפיתוח מנהיגות סביבתית בקהילה .מוסמך איכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות
של האוניברסיטה העברית עם התמחות בקומפוסטציה ביתית ,בעל ניסיון של 20
שנה בחינוך סביבתי ,בניהול פסולת וביישום יוזמות סביבתיות-קהילתיות .הייתי
אחראי קומפוסטציה ביתית של המשרד לאיכות הסביבה ,בוגר התוכנית להנחיית
קבוצות של סמינר הקיבוצים ,ובוגר תוכנית עמיתי הסביבה של מרכז השל לקיימות.
שנות פעילות במגמה ירוקה1997-2009 :
פעילות :מייסד ורכז התא בפקולטה לחקלאות ,ראש התוכנית למנהיגות סביבתית
ומנחה רכזי התאים (תאי פעילות סטודנטים) בקמפוסים .למגמה ירוקה  22תאים
בקמפוסים שונים ברחבי הארץ .התפקיד כלל הכשרת והעצמת רכזי התאים ,וליווי
והדרכה של הרכזים והפעילים בתאים השונים ברחבי הארץ .במסגרת התפקיד
הנהגתי ומיסדתי מערכת להעצמה והתמקצעות של רכזי הפעילות המקומיים.
בשנים  2005-2009חבר בוועד המנהל.
הישגים ,נקודות סיפוק :החוויה של להצמיח מנהיגים מקומיים .חברה איכותיים
שמצטרפים למגמה ,מסתכלים מהצד ,לאט לאט נכנסים ,עד שהופכים למובילים,
רכזי תאים ומובילי קמפיינים.
למדתי ולוקח לדרך :פיתוח מנהיגות סביבתית בקהילה.
להיות מנהיג סביבתי זה ...להשפיע ולהוביל מגמות שינוי בקהילה ובחברה.

המכון לאחריות תאגידית
פעיל ומעורב בעשייה סביבתית בישראל קרוב ל 20-שנה .התחלתי את הדרך ב1999-
כמנהל המאבקים של גריפיס בישראל .לאחר מכן סייעתי למספר ארגונים סביבתיים
במאבקיהם ,ביניהם הפעילות של מגמה ירוקה להוצאת כלובי הדגים מאילת .בהמשך
ריכזתי את נושא הנחלים בעמותת צלול ,וב 2006-הרחבתי את תחומי פעילותי לסוגיות
חברתיות בהקשר העסקי  -קיימות בעסקים המוכרת כ"אחריות תאגידית" .כיום עומד
בראש המכון לאחריות תאגידית ומוביל עשייה ציבורית ,אקדמית ותקשורתית עניפה
בתחום.
שנות פעילות במגמה ירוקה1999-2005 :
פעילות :הייתי קמפיינר  -לא שייך לאף תא.
להיות מנהיג סביבתי זה ...לא לפחד לעמוד לבד בחזית כשרק הסביבה מאחוריך.

ליעד אורתר
אחראית איכות ובטיחות במכון הגנטי ,בילינסון

קרן פינקלשטין

לאחר מגמה ירוקה המשכתי תקופה קצרה להיות פעילה ב"ישראל בשביל אופניים".
שנות פעילות במגמה ירוקה2002-2007 :
פעילות :רכזת תא בר-אילן ,פעילה בפורום תחבורה ארצי .אחד הקמפיינים הגדולים
שלנו היה קידום פארק אריאל שרון.
הישגים ,נקודות סיפוק :לראות את הפעילים בתא גאים בעשייה שלהם מול שאר
הסטודנטים בכנס הארצי .ההרגשה של להיות חלק ממשהו גדול ממני ,לתת את המעט
שלי שמצטרף למה שכל אחד נתן ולראות תוצאות – במיוחד ביום ההכרעה על הקמת
פארק אריאל שרון.
למדתי ולוקחת לדרך :למדתי לגשת באופן חיובי .להקשיב לצד השני ולבוא עם הצעה
נגדית טובה יותר .לא להתנגד ללא פתרון.
להיות מנהיגה סביבתית זה ...לא רואה עצמי כמנהיגה סביבתית .משפיעה על הסביבה
שלי בקטנה ,בזה שאני מספרת להם דברים שהם לא יודעים ,מציעה להם נקודת
מבט אחרת ,ולאורך זמן ,זה מחלחל .לעזור ולתת את הדברים הכי קטנים ,כי הם אלה
שמשפיעים.
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מגזר עסקי

סטארט-אפ לבניית תיקי השקעות לתקופות ארוכות

פעילה ויזמית חברתית ,שואפת לעשות שינוי ברחבי העולם
באמצעות טכנולוגיה

מריה דישל

להיות מנהיגה סביבתית
זה היכולת "להדביק" את
האנשים סביבך ברעיונות
ובתפיסות העולם
החשובות עבורך ,ולגרום
להם לראות את העולם
מזווית שהיא קצת יותר
קרובה לזו שלך.

ייסדתי וניהלתי את סניף ירושלים של ארגון "מהנדסים ללא גבולות" ,הייתי מייסדת
שותפה של ארגון "ג'נסיס" ,השואף להוריד את שכיחות המחלות הגנטיות בקרב
האוכלוסייה הבדואית ,והייתי שותפה לפרויקטים טכנולוגיים-חברתיים בישראל,
אתיופיה והודו .במקביל ,עסקתי במחקר ופיתוח טכנולוגי באקדמיה ובתעשייה ,בייחוד
בנושאים של בינה מלאכותית והיישומים שלה בתחומי הבריאות ,הרכב האוטונומי
ורשתות החשמל החכמות .חברה ברשימת  30מתחת ל 30-של פורבס ישראל .בעלת
תואר ראשון בהנדסת מחשבים ותואר שני במדעי המחשב מהאוניברסיטה העברית.
כרגע מחפשת את האתגר הבא שלי בבוסטון ,ארצות הברית.
שנות פעילות במגמה ירוקה2011-2014 :
פעילות :הצטרפתי למגמה ירוקה בתחילת הלימודים ,לאחר חזרה מטיול מסביב לעולם
שפקח את עיניי לחשיבות ולבהילות של הנושא הסביבתי .הייתי פעילה בקמפיינים של
כביש  1ופצלי השמן ,ריכזתי את תא גבעת רם והובלתי את המאבק על מדיניות ייצוא
הגז בירושלים .אחר כך הייתי פעילה בארגון  TEDxחירייה וחברה בוועד המנהל עד
עזיבתי את הארץ.
הישגים ,נקודות סיפוק :השנה בה ריכזתי את התא הירושלמי ואת מאבק הגז בירושלים
זכורה לי כאחת השנים המשמעותיות והמספקות בחיי .כמעט מכל פגישת תא ,וגם
מפגישות מטה המאבק ,הייתי יוצאת בתחושת עילוי .פעילויות השיא והעובדה
שהקמפיין הצליח לצבור תאוצה היו מאוד מספקות ,ונתנו המון כוח ואמונה עצמית
להמשיך לפרויקטים הבאים .אבל ההישג המדהים של מגמה הוא יצירת תחושת
משפחתיות וקרבה בין הפעילים ,הרכזים והתא הארצי .רק המחשבה על אנשי המגמה
היקרים שהצלחתי לעבוד ולבלות איתם ,תמיד מעלה חיוך על הפנים.
למדתי ולוקחת לדרך :כישורי המנהיגות והתפיסה העצמית שלי כמנהיגה עוצבו בשנים
שלי במגמה .זכיתי לעבוד עם אנשים מדהימים ומיוחדים ,שעשו את המקסימום כדי
לפתח את אמונתי ביכולת שלי להשפיע ,וגם נתנו לי כלים כדי לעשות את זה בצורה
אפקטיבית .אני מרגישה שאת מה שלמדתי במגמה לגבי פיתוח מנהיגות ,העצמת
סטודנטים ,ניהול קמפיין ומאבק אזרחי וצורת העבודה עם הפוליטיקאים והתקשורת,
יישמתי בכל מסגרת שהייתי בה אחרי כן .מעבר לזה ,המודל הארגוני של מגמה וצורת
העבודה שלו עם רכזים ,פעילים ותומכים הוא מקור השראה תמידי ממנו אני לומדת
עד היום.
להיות מנהיגה סביבתית זה ...היכולת "להדביק" את האנשים סביבך ברעיונות ובתפיסות
העולם החשובות עבורך ,ולגרום להם לראות את העולם מזווית שהיא קצת יותר קרובה
לזו שלך .מגמה לא רק עזרה להתאמן ולשפר את היכולת הזו ,אלא שתלה בי עמוק את
האמונה במסוגלות האישית שלי לגרום לשינוי.

הלל רז

להבין שהכל בעולם קשור,
ושגם להציל חלק קטן זה
להציל עולם שלם של חיים.

מנהל נציגות בנק יוליוס בר בישראל

מנהל פרויקטים בתחום הטמעת מערכות מידע לעסקים
בינוניים וגדולים ,יישום ERP

דניאל בל
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יליד ירושלים ,ספורטאי ומדריך ג'ודו .סרן בתותחנים ,תואר ראשון במדעי התזונה
בפקולטה לחקלאות ,ולאחר הלימודים ריצה למועצת העיר רחובות ,ושכיר בחברת
יישום .משנת  2010בעל עסק עצמאי ,חובב ריצה למרחקים ארוכים.
שנות פעילות במגמה ירוקה2003-2007 :
פעילות :תחילת פעילות בתא הפקולטה לחקלאות בתחום זכויות בעלי החיים ,לאחר
מכן רכז והובלת קמפיינים שונים ביניהם מיחזור בוצת השפד"ן ,חוף פלמחים ,הפסקת
שימוש בפרוות בקסטרו ,חלופות לשימוש בבעלי חיים במחקר מדעי.
הישגים ,נקודות סיפוק :הרבה רגעים מיוחדים ומשמעותיים ,ביניהם חסימת דחפורים,
השתתפות בהפגנות ,הכניסה לחוף גיא , Ads Busting,חסימת בניין השפד"ן והצילום
לתוכנית של עדי אשכנזי ,ההסתננות והמאבק בחנות קסטרו בקניון רחובות ,ובעיקר
תחושת הביחד של הפעילויות השונות יחד עם החברים.
למדתי ולוקח לדרך :את הידיעה שבכל אחד מאתנו נמצא אקטיביסט שיכול להתעורר
לפעילות ,ושביחד אפשר להגיע להישגים מדהימים.
להיות מנהיג סביבתי זה ...לנסות כל פעם קצת להתקדם בדרך לחיים יותר מאוזנים
וסביבתיים ,אפילו אם קשה להגיע לאידאל ,ולהמשיך לנסות גם כשלפעמים הולכים
אחורה.

למדתי ספרות איטלקית לתואר ראשון ,מתמטיקה לתואר שלישי ,פוסט דוקטורט
במכון וויצמן בכאוס קוונטי ,ומשם לסטארט-אפ שהוא מיזם פיננסי עם היבט חברתי.
במקביל עבדתי בחינוך במספר בתי ספר ,ואפילו הייתי שותף בהקמה של בית הספר
הפרויקטלי בחולון .באחד מבתי הספר בניתי פרויקט ביודיזל ,שבו התלמידים למדו מה
זה בעצם ,איך מייצרים את זה ,ומהי ההתחממות הגלובלית .תמיד הייתי פעיל במסגרות
של התנדבות בחינוך ,מדיניות וסביבה ,וגם היום אני מנסה ,ככל שיכול ,להשתתף
ולעזור .הסטארט-אפ שבו אני עובד מנסה גם הוא לשנות מציאות ,והשאיפה שלנו היא
שהכלי שאנחנו מייצרים ,ישפיע על הכספים שכולנו נקבל יום אחד בפנסיות או בכל
ערוץ אחר.
שנות פעילות במגמה ירוקה- 2012 :
פעילות :למגמה הצטרפתי כשחזרתי לארץ לפני שבע שנים (תודה לשי אולשר).
השתתפתי בהפגנה בים המלח ,בהקמת ה TEDx-הסביבתי הראשון בארץ בחירייה,
במאבק הגז ,וכמובן כבאזר .לאחרונה אני בוועדת ביקורת ,שמח להיות שותף לעשייה
המדהימה והקריטית הזו.
הישגים ,נקודות סיפוק :העשייה במגמה תמיד נגעה בנקודה (הירוקה) בלב ,ולכן תמיד
נתנה סיפוק .אני זוכר מאוד את ההפגנה בים המלח ,שביחד עם האמירה החשובה שלה
גם הייתה מאוד כיפית .בניית הרפסודה עם שי אולשר ומור ובגדי הפיראטים  -יצירתיות
באקטיביזם זה דבר אדיר .במאבק הגז הרגשתי שהצלחנו להגיע דרך הרצאות וחוגי בית
לקהלים חדשים שלא הכירו בכלל את המאבק ,או את מגמה.
למדתי ולוקח לדרך :שהשינוי מתחיל בי ,והכוונה היא לא רק לתודעה שלי ,אלא גם
למעגל הקרוב אלי שעליו אני יכול להשפיע ,בין עם אלו מכרים ונאהבים ,או אנשים
שאני מצליח לדבר איתם בגובה העיניים ,להבין אותם ,ולהעביר להם את האינפורמציה
הנחוצה .ושאת כל זה אין אף אחד בעולם שעושה טוב ממור גלבוע.
להיות מנהיג סביבתי זה ...להבין שהכל בעולם קשור ,ושגם להציל חלק קטן זה להציל
עולם שלם של חיים לנסות להעביר את האהבה לטבע ולעולם שלנו לאחרים ,ולקוות
שהם יבינו את ההשפעה של המעשים שלהם ,וכך ליצור מחשבה ומודעות.

יריב נורנברג

בוגר תואר ראשון בפילוסופיה ויחסים בינלאומיים מהאוניברסיטה העברית ,ותואר שני
בהצטיינות במנהל ציבורי מאוניברסיטאות קולומביה בניו יורק והמכון למדע המדינה
בפריז .במשך עשור שירתתי במגוון תפקידי פיקוד באמ"ן ,והיום אני קצין במילואים
בדרגת סגן אלוף .מתנדב ב"יד ושם בירושלים" ,וביוני  2004הובלתי חפירה ארכיאולוגית
בעיר אושוויץ .עבדתי בשורה של פרויקטים בינלאומיים עבור מרכז קרטר ,האומות
המאוחדות והבנק העולמי .בשנת  2008הצטרפתי לתעשיית ההיי-טק בתפקידי ניהול
באמדוקס ,ומאוחר יותר בבטר פלייס .ב 2014-מוניתי לראש נציגות הבנק השוויצרי
יוליוס בר בישראל.
שנים רבות הייתי חבר בוועד המנהל של מגמה ירוקה ,והיום אני חבר ועדת הביקורת
של הארגון ,גזבר עמותת בוגרי  ,8200וחבר הוועד המנהל של מכון ברנקו וייס.
שנות פעילות במגמה ירוקה2009-2016 ,1998-2001 :
פעילות :שותף למהלכי הקמת מגמה ירוקה והקמת תא הר הצופים .שותף למאבקים
לשמירה על יער ירושלים ,קידום תחבורה ציבורית ,הצלת חופים והתנגדויות לאלמנטים
בעייתים בכביש  .6כחבר ועד מנהל הייתה לי הזכות להימנות עם אלו שבחרו במור
גלבוע לתפקיד מנכ"ל הארגון.
הישגים ,נקודות סיפוק :הזכות להכיר אנשים איכפתניקים רבים וטובים .יצירת
. TEDxHiriya
למדתי ולוקח לדרך :שסטודנטים הם קבוצת האוכלוסייה הטובה ביותר לקידום
קמפיינים והובלת אקטיביזם ,ויש מקום להעצים מנהיגים ומנהיגות מתוך ציבור זה.
להיות מנהיג סביבתי זה ...להפנים ערכי קיימות ולגבש ראייה בין-דורית מקיפה
וארוכת טווח.

להיות מנהיג סביבתי זה להפנים ערכי קיימות ולגבש ראייה בין-דורית מקיפה
וארוכת טווח.
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מגזר עסקי

מגזר עסקי
עובד בחברת האנרגיה EnergyAustralia

קדם לוי

"אנרג'י אוסטרליה" ממוקמת בין שלוש החברות המובילות ביבשת הדרומית ,עם בסיס
לקוחות של כשני מיליון צרכנים .ב 2016-היא הצהירה על חזון חדש  -להוביל את
המעבר לאנרגיה נקייה ולהפוך אותה לנגישה לכל .התפקיד שלי הוא להוביל הקמת
מסגרת של ניהול ביקושים במגזר העסקי והתעשייתי .במקביל אני מתנדב כיו"ר ארגון
האנרגיה האוסטרלי במדינת ויקטוריה.
את הקריירה במחקר התחלתי כעתודאי בתחום הפיזיקה ,ובחרתי לעבור לתחום
החינוך המדעי במטרה ברורה להשתלב בתחום האנרגיה בדגש על אנרגיה נקייה.
הצטרפתי לצוות המייסד של הקואופרטיב לאנרגיות מתחדשות ,לקחתי חלק מוביל
בפעילות הפורום הישראלי לאנרגיה ,והקמתי חברת ייעוץ להתייעלות אנרגטית.
עברתי לאוסטרליה כחלק מהחלטה משפחתית (אשתי אוסטרלית) ורצון להשתלב
בחזית השינוי בתחום האנרגיה.
שנות פעילות במגמה ירוקה2007-2013 :
פעילות :פעיל בתא הירושלמי סביב המאבק בתוכנית ספדי ופעילות הלובי בכנסת,
פעיל (לא באופן רציף) בקמפיין החופים בכנרת ובימי עיון ,וכחבר בוועד המנהל של
מגמה הייתי מעורב בפעילות הניהולית והאסטרטגית.
הישגים ,נקודות סיפוק :הענקת פרס "הגלובוס השחור" לראש חברת "מוריה" לפיתוח
ירושלים ,הייתה חוויה משמעותית של פעילות אקטיביסטית ,בעיקר משום שנתקלה
בהתנגדות פיזית מצד אנשי האבטחה של העירייה .זו הייתה הפעם הראשונה שבה
השתתפתי בפעילות שזכתה לתגובה אלימה ללא צורך .חוויה מספקת הייתה
ההצטרפות לוועד המנהל ,הזכות להשפיע על כיוון הארגון ,ולראות אותו מתקדם
לאורך השנים עם זרם קבוע של פעילים חדשים ,כשהוא מצליח לשמור על קשר עם
הפעילים הוותיקים .האיזון יצר יכולת לשמר פעילות אקטיביסטית יחד עם ביסוס
מעמד הארגון דרך בוגריו.
למדתי ולוקח לדרך :את החשיבות של פעילות סביבתית כדי לשמור על איכות סביבה
לנו ולדורות הבאים .הבנתי שנחוץ לכל הפחות קומץ אנשים ,שמוכנים להשקיע מזמנם
כדי לקדם עקרונות קיימות ,אחרת איכות הסביבה נידונה להידרדרות .למדתי עקרונות
מעשיים של עבודה בקבוצות ואיך לייצר פעילות מאפס – בסיס חשוב לתפקידי הניהול
הבאים ובעת שהקמתי חברה .גם היום פעילות מגמה ירוקה מהווה עבורי השראה של
דוגמה אישית ויזמות.
להיות מנהיג סביבתי זה ...לתת דוגמה אישית ,לפתח חזון ולפעול להובלת עשייה
בהתאם לעקרונות שיפור איכות הסביבה ,בהתנדבות או בשכר – זה לא משנה ,מה
שחשוב הן מטרות הפעילות והשפעת המנהיג על הקהילה.

יועץ ניו מדיה וניהול משברים ברשתות חברתיות

אסף שמואלי

מנהל נכסים ,ניו-יורק

לתת דוגמה אישית ,לפתח חזון ולפעול להובלת עשייה בהתאם לעקרונות שיפור
איכות הסביבה ,בהתנדבות או בשכר – זה לא משנה ,מה שחשוב הן מטרות
הפעילות והשפעת המנהיג על הקהילה.
מנהל מחלקת איכות סביבה קיימות ובניה ירוקה בIQC-

אמיתי אור
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 ,IQCהמכון לבקרה ואיכות ,הוא גוף פיקוח והתעדה פרטי המספק שירותים לכ45%-
מהמשק הישראלי .במסגרת התפקיד יש אחריות על כ 19-סוקרים מומחים בתחומי
ההנדסה הכימית ,האזרחית ,התכנון ,האדריכלות ועוד.
שנות פעילות במגמה ירוקה2013-2015 ,-2008 2005 :
פעילות :רכז אוניברסיטת תל אביב ,ניהול קמפיין תחבורה שכלל מניעת חניונים תת
קרקעיים מאסיביים בתל אביב (צלח ברובו) העברת רדינג לגז (צלח) .בשנים 2014-
 2015חברות בוועד המנהל של מגמה ירוקה.
הישגים ,נקודות סיפוק :קמפיין ארוך ומייגע שכלל את העברת רדינג לגז ,הצלחה
בקמפיין ארצי למניעת בנייה בפארק אריאל שרון על-ידי חברת הזרע ,קידום מודעות
ציבורית לנושא איכות הסביבה ,שבזמנו נחשב עוד לשולי וזניח.
למדתי ולוקח לדרך :היצמדות לאידיאולוגיה מאפשרת יצירת מציאות חדשה .ספקנים
ומפקפקים ילוו אותך בכל החיים ורק המצפן האישי שלך יוביל אותך להחלטה הנכונה.
להיות מנהיג סביבתי זה ...לתת לערכים להוביל לפני האינטרס האישי ,להמשיך קדימה
בנתיב הנכון גם כשיש קשיים ,להבין שהמצב הנוכחי הינו בר שינוי ותמיד ניתן להוביל
קדימה למציאות טובה יותר.

בשנים האחרונות פיתחתי מומחיות בניהול משברים ברשתות חברתיות .לפני שלוש
שנים הקמתי את  CommentSenseבמטרה לספק פתרון יעיל לעסקים ,מותגים
ואנשים פרטיים בתחומי שיימינג ומשברים ברשתות חברתיות .אני מרצה על שיימינג
ומשברים ברשתות חברתיות ,חוקר את התחום וכותב עליו בבלוג המשבריסט -
hamashberist.co.il
הגעתי למגמה ירוקה לאחר שנת שירות במרכז הארצי לצופיות של תנועת הצופים,
ריכוז שבט צופים ברחובות ,והדרכת בני הנעורים של קיבוץ גברעם .מגמה ירוקה גרמה
לי לשנות מגמה ולעבור לתחום הציבורי ,במסגרתו עבדתי בעיתונות מקומית וארצית
ככתב הסביבה של  YNETוכיועץ תקשורת במחלקה הסביבתית ובמחלקת גופים
ציבוריים וניהול משברים במשרד ארד תקשורת .כיום אני עצמאי ,עוסק בייעוץ ,ניו
מדיה וניהול משברים ברשתות חברתיות.
שנות פעילות במגמה ירוקה2001-2005 :
פעילות :רציתי למחזר בקבוק ומצאתי את עצמי עומד בראש פרויקט של בנייה והצבת
פחי מיחזור בקמפוס .בהמשך ריכזתי את תא ספיר והיה לי הכבוד והעונג להיות דובר
הארגון .מתוקף תפקידיי הייתי מעורב במספר קמפיינים ,שמהם הבולט והמשמעותי
יותר עבורי היה המאבק על חולות ניצנים.
הישגים ,נקודות סיפוק 7.4.2005 :ההפגנה הראשונה בחולות ניצנים ,שמוכיחה איך
החלטה של שני אנשים לצאת למאבק שנראה בתחילה כחסר סיכוי ,יכולה להפוך
להתנגדות גדולה ויעילה.
למדתי ולוקח לדרך :את היכולת של אדם החלטי לשנות את המציאות ולתקן את אשר
דרוש תיקון.
להיות מנהיג סביבתי זה ...לעשות מעשי מנהיגות בתחום הסביבה והקיימות ,להניע
אחרים ,ובכך לתרום ליצירת שינוי.

גילעד מור
לתת את כולך ,לא להיות
מונע מתוך אגו אלא
מתוך הרצון להיות שותף
בתיקון עולם.

אחרי מגמה ירוקה הצטרפתי ל"ירושלמים" ונכללתי ברשימתה שרצה ב2008-
למועצת העיר ירושלים .בראשות הרשימה עמדה רחלי עזריה כך שהחיבור היה טבעי.
רחלי זכתה במושב במועצה ,ואני זכיתי לקדם נושאים סביבתיים באגף מדיניות ותכנון
אסטרטגי .לאחר עבודתי בעירייה המשכתי ל"מרחב" ,עמותה המקדמת עירוניות נכונה
ובת-קיימא ,ועד היום היא הבית הירוק שלי  -גם ממרחק אלפי קילומטרים .לפני ניו-
יורק עבדתי ב"דרך פוריה"  -חברה המסייעת לגופים ציבוריים ופרטיים להתמודד עם
האתגרים הטמונים בממשקים שבין תשתיות (תחבורה ,מים ,תיירות ,חקלאות) לבין
היבטים ציבוריים ואקולוגיים.
שנות פעילות במגמה ירוקה2004-2008 :
פעילות :למגמה ירוקה הצטרפתי במהלך לימודי באוניברסיטה העברית (מדעי המחשב
ומחשבת ישראל) ,כפעיל בתא קשרי ממשל ("תא לובי") .זכיתי להיות שותף בעבודת
לובי מזהירה שנעשתה בהובלתו של יאיר כהן ,שבין פירותיה ניתן למנות את דחיית
הקמת התחנה הפחמית באשקלון ,את חקיקת חוק אוויר נקי וחוק המזהם משלם.
בהמשך נשאבתי למאבק נגד תוכנית ספדי ומצאתי את עצמי בין מובילי הקמפיין .אחר
כך הפכתי לרכז הארצי של תחום התחבורה ,ולחבר הוועד המנהל.
הישגים ,נקודות סיפוק :מה ששינה את מסלול חיי ,והדבר הגדול ביותר שלקחתי בו חלק
היה הובלת הקמפיין נגד "תוכנית ספדי"  -תוכנית בנייה עצומה אשר עתידה הייתה
לחרב את מרכז ירושלים ולכלות כ 24,000-דונם של יערות ושטחים פתוחים לטובת
פיתוח מוטה רכב פרטי .המאבק ,שאיגד סביבו קואליציית אירגונים רחבה ,כלל איסוף
של כ 16,000-התנגדויות ,החתמה של  62ח"כים ,גיוס התקשורת וארגון אינספור
הפגנות ,מצעדים ומיצגים (אחת ההפגנות נחשבת עד היום להפגנה הסביבתית הגדולה
ביותר בישראל) .זה היה מאבק עיקש במה שכולם האמינו שהוא חסר סיכוי .אפילו
אנחנו עצמנו .אבל הבלתי ייאמן לבסוף התרחש .התוכנית נבלמה במלואה  -והוכיחה
לכל מהו כוחו של אקטיביזם אמיתי ,משכנע וסוחף.
למדתי ולוקח לדרך :את הכוח שיש לעבודת צוות ולסיעור מוחות ,לדבקות ולהתלהבות.
את חשיבותו של התכנון האנליטי  -שמביא לידי ביטוי את נתוני הפתיחה ,הרעיונות
והתסריטים  -ומארגן אותם באופן פשוט ונוח להתמצאות.
להיות מנהיג סביבתי זה ...לתת את כולך ,לא להיות מונע מתוך אגו אלא מתוך הרצון
להיות שותף בתיקון עולם .לשמור על ענווה גם כשהוא מזיז הרים ,כי רק כך הוא יוכל
להמשיך להיות סקרן ,להטיל ספק בריא בהנחות היסוד שלו ולתת כבוד למי שסביבו.
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חינוך

חינוך

לבורנטית לביולוגיה בתיכון אלון ברמת השרון

מורה ומרכזת קבוצת מנהיגות סביבתית

יוכי גבסון
להיות שותפה בפיתוח
מנהיגים חדשים ,כי
בעיניי ,מנהיגות אמיתית
היא לזרוק את האבן
הקטנה למים ,שיוצרת
אדוות קטנות ,שגדלות
ומתרחבות ויוצרות
בעצמן אדוות חדשות.

למדתי חינוך ותקשורת במכללת אורנים בקריית טבעון ,והגשמתי חלום :לגור בצפון.
חייתי בקהילה אכפתית ,ערכית ,יצרתי חברויות נפש ,נחשפתי לעולמות חדשים וגיליתי
בעצמי כישרונות שלא הכרתי .בתקופה זו הכרתי את מגמה ירוקה ,דבר שגרם לי "לחשב
מסלול מחדש" ולשנות לגמרי את הכיוון המקצועי .לאחר שש שנים מרתקות במגמה
ירוקה חזרתי לתחום החינוך ,וכיום אני מורה ומנהלת 'תא מגמה ירוקה צעיר' בבית-ספר
מקסים שערכי הסביבה והטבע עומדים במרכז הווייתו – בית-הספר נטעים ברמת גן".
שנות פעילות במגמה ירוקה2012 – 2006 :
פעילות :דוברת בתא אורנים ,דוברת ומנהלת תוכנית המנהיגות בתא הארצי .קמפיין
חיפה (זיהום אוויר) היה הקמפיין הראשון שלי ,ושם התחלתי להבין לעומק את
הקשר בין סביבה לבריאות ,לצדק ולכלכלה ,ובעצם לכל דבר .בהמשך הייתי שותפה
לקמפיינים מרכזיים וחשובים כמו התחנה הפחמית ,תחבורה ציבורית ,כנרת ועוד.
הישגים ,נקודות סיפוק :הגעתי למגמה ירוקה כדוברת ,ועד מהרה הבנתי שמה שמעניק
לי סיפוק יותר מכל הוא העבודה עם המתנדבים .נהניתי מההזדמנות להוביל אנשים
אל המיטב שבהם .היה לי חשוב לתת להם את מה שאני קיבלתי כמתנדבת ,וזכיתי
לראות מתנדבים שמגלים את הכוחות שבהם ,שהופכים מאנשים חולמים  -למנהיגים.
אחד הדברים שאהבתי היה להכין פעילים לראיון בתקשורת .נהגתי לקיים סימולציות
לקראת ראיונות ויחד עם הפעילים עברנו בכל פעם תהליך ארוך עד שהצלחנו לזקק
את המסר .זכורים לי פעילים שבהתחלה ממש חששו שלא יעמדו במשימה ,אך ברגע
האמת התגלו ככוכבים!
למדתי ולוקחת לדרך :המפגש עם מגמה ירוקה היה נקודת מפנה משמעותית בחיי!
חלק ניכר ממי שאני כיום ,אישית ומקצועית ,הושפע מאנשים שליוו אותי לאורך הדרך
במגמה .היכולת שלי להנהיג ילדים אל המנהיגים שבהם ,לקבוע מטרות ולהשיג אותן,
להסתכל על דברים במבט-על וגם לרדת לפרטים ,לעבוד בצוות ועוד דברים רבים  -כל
אלה הם מתנות שקיבלתי ממגמה ירוקה .מתפקיד הדוברת למדתי שכל סיפור אפשר
לספר באלף דרכים ,ושהדרך שנבחר לספר את הסיפור היא זו שתשפיע על התגובה
כלפיו ,ובמקרים רבים אף על התוצאה .זו תובנה חשובה שעוזרת לי בכל היבט בחיים.
להיות מנהיגה סביבתית זה ...להיות חלק מקבוצה נפלאה ,מיוחדת ,שעושה טוב
בעולם .להיות שותפה בפיתוח מנהיגים חדשים ,כי בעיניי ,מנהיגות אמיתית היא
לזרוק את האבן הקטנה למים ,שיוצרת אדוות קטנות ,שגדלות ומתרחבות ויוצרות
בעצמן אדוות חדשות.

שרית אדר

רכז מגמת תיאטרון בבית ספר מבואות עירון בעין שמר

רכז המתחם האקולוגי בביה"ס עינות ירדן

ליעד עמיר
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עם סיום הלימודים התקבלתי לעבודה בבית הספר עינות ירדן ,ומאז אני פועל
להעלאת המודעות לנושא צמצום פסולת וקידום פעילות עם בתי ספר דוברי
ערבית.
שנות פעילות במגמה ירוקה2010-2011 :
פעילות :רכז תא תל חי ,קמפיין קידום תחבורה ציבורית באזור צפון עמק החולה
ועידוד נסיעות משותפות .העבודה נעשתה בשיתוף עם אגודת הסטודנטים והמכללה,
כל עוד נשמר הקו המשותף .כאשר לא היה קו משותף ,היו מיצגים שהצליחו לעצור
תוכניות ,למשל התוכנית להגדלת מגרש החנייה במכללת תל חי .התהליך עבר דרך
כנס תחבורה ציבורית עם כל מקבלי ההחלטות באזור יחד עם נציג משרד התחבורה,
ובסופו יצא לדרך פיילוט לתחבורה ציבורית.
הישגים ,נקודות סיפוק :באחד הימים הראשונים של הלימודים ,כשאנחנו לובשים
חולצות מגמה וחובשים פיאות מצחיקו ,הלכנו אלי בריף ואני לאורך הפקק המוביל
למכללת תל חי וחילקנו קפה ופינוקים לנהגים שהסיעו ברכבם שני נוסעים ומעלה.
למדתי ולוקח לדרך :לא לפחד לחשוב ולעשות שונה מכולם/ן במרחב ציבורי .ברמה
מערכתית  -לראות איך ללכת בשביל המיוחד של לשתף פעולה עם מקבלי החלטות
תוך תפקוד "מתחת לפני הרדאר" ,כדי לכוון לאט לאט לפעילות פרו סביבתית.
להיות מנהיג סביבתי זה ...לראות את התמונה הרחבה ,להבין את החוזקות של הצוות
שלך ולמנף אותן ,לזהות את הנקודות הרכות אצל מקבלי ההחלטות ולדעת לא
לשלוף אותן מתוך הבנה שזו מהות הפוליטיקה בין בני אדם .מנהיג סביבתי צריך
להיות דוגמא גם בחיי היומיום ,יצירתי וגמיש.

מארגנת בבית הספר ירידי יד שנייה ופרויקט קומפוסט .מדריכה באתגר  22+של
עמותת אנונימוס לזכויות בעלי-חיים .מפיקה את יריד הבד 2בפלורנטין.
מד"צית בחוגי סיירות ,ואת שנת השירות עשיתי בגרעין חוגי הסיירות במגדל העמק.
שותפה בהקמת ת"א-ר"ג-גבעתיים של "ישראל בשביל אופניים" ובהקמת צוות ירוק
במרכז הרפואי שיבא .רכזת קורס במרכז השל ,מארגנת דוכני מיטאאוט להסברה
בנושא זכויות בעלי חיים ,ומתנדבת בארגון " 15דקות" ,בצוות "משמר המועצה
בירוק" ,בצוות המוביל של עמותת "יד ביד" שמקדמת מפגשי דיאלוג בין ישראלים
לפלשתינאים ,ובצוות התוכן של קואופרטיב הבר-קיימא.
שנות פעילות במגמה ירוקה2003-2010 :
פעילות :רכזת צוות תחבורה ארצית ,השתתפות בקמפיין סובב כנרת ,מאבק בתחנה
הפחמית באשקלון.
הישגים ,נקודות סיפוק :פגישות עם מקבלי החלטות :מנכ"ל משרד התחבורה,
דובר אגד ,מנכ"ל שיבא ,ראש עיריית רמת גן  .ראיון ב"יהיה בסדר" בגל"צ ,פסטיבל
"אקולנוע" בראש פינה ,הכנסים הארציים בבית ברל וגבעת חביבה ,משחק הרוח
הנושבת (!) והפעולות הליליות :אדבאסטינג ,גדרות ,נתיבי אופניים .עתון ירוק ברשת.
למדתי ולוקחת לדרך :כישורי הסברה ,הוצאה לפועל של רעיונות ,עבודת צוות,
התמדה ,דוגמה אישית ,שיתופי פעולה וחברים לחיים.
להיות מנהיגה סביבתית זה ...ליזום וללכת עם הערכים שלי .להיעזר במי שאפשר כדי
לקדם מטרות.

דויד פרלמן פארן

להסתכל על הסביבה
המיידית ולפעול
לשיפורה ,להבין את
האחריות לאחרים
ולאחרות ואת הקשר בין
המקומי לעולמי ,ולפעול
מיד  -״לא עליך המלאכה
לגמור ולא אתה בן חורין
להבטל ממנה״.

מלמד ומעודד תלמידים ליצור מופעי תיאטרון שמעוררים שינוי למען צדק חברתי
וסביבתי .חינכתי כיתות י-יב והרבה מחניכיי המשיכו לשנת שירות ולפעילות
חברתית-סביבתית .בית הספר מגדיר את עצמו בית-ספר מקיים ואני מעורב בצוות
הקיימות שלו.
הקמתי וניהלתי קבוצת תיאטרון ,״יורה ומלקוש״ ,שיצרה מופעי מקום שהעלו נושאים
חברתיים-סביבתיים ביניהם מופעים במרכזי ערים ל״יום ללא קניות״ ,פרויקטים
נודדים לקהילות ברחבי הארץ כמו "יום הכדור" ו״המנה האחרונה״ ,וסדנאות לשילוב
יצירתיות בפעילות ציבורית .הייתי מעורב בהקמת מפלגת ״התנועה הירוקה״,
ובבחירות  2008-9ריכזתי את הקמפיין בתל אביב .עבדתי שנים במרכז השל לקיימות
בתפקידים שונים ,כולל מנהל פיתוח משאבים.
שנות פעילות במגמה ירוקה2008-10 ,1998-2003 :
פעילות :ריכזתי את ההפגנה הראשונה ב״סי אנד סאן״ ב 2008-ואת קמפיין החופים.
הייתי הדובר הראשון של תא תל אביב והדובר הארצי הראשון (בהתנדבות) .לקחתי
חלק ביוזמות שונות כמו הקשר עם מסה קריטית ,קמפיין הרכבת ומאבק הסטודנטים
ב .'99-עזרתי לתא תל אביב להרים את קמפיין ״להשאיר את האוטו בבית" ,ובהמשך
הצטרפתי לוועד המנהל ,ושימשתי יו״ר לתקופה מסוימת ,בה ניהלנו את תהליך
בחירת המנכ״ל החדש.
הישגים ,נקודות סיפוק :מאבק חוצה ישראל  -סופ״שים במאהל וביער קולי ,כריתת
עצי היער והעלייה לעגורן של מרכז הבקרה של הכביש  -תיעדתי לא מעט בווידאו
(לפני שלכל אחד הייתה מצלמה בכיס!) .העלייה לעגורן בסי אנד סאן ,פעולות
ישירות אחרות כמו בבנק הפועלים ודירקטוריון אפריקה ישראל ,והשתלטות על
כלובי הדגים .היינו מאוד פעילים בקמפיין הבחירות בתל אביב ,שבו נבחר חולדאי,
ושמנו את הנושא הירוק על סדר היום לראשונה .ו"תור הכדור" ,שבמסגרתו הרמנו
אירועים בעשרה יישובים מבית שאן ועד אילת בשיתוף פעולה בין קבוצת התיאטרון
שלנו לבין מגמה.
למדתי ולוקח לדרך :למדתי הרבה על פעולה ישירה והפעלת מתנדבים ,על ארגון
וניהול קמפיינים ,עבודה עם תקשורת ואסטרטגיה בפעילות ציבורית .גיבשתי
את תפיסת העולם שלי על קיימות ,שפיתחה את תפיסותיי החברתיות ,ואיתן את
הרגישות לנושאי סביבה ואכפתיות לכדור הארץ  -לתפיסת עולם קוהרנטית ושלמה.
להיות מנהיג סביבתי זה ...לקיים את אמרת הלל :״אם אין אני לי מי לי ,כשאני לעצמי
מה אני ,אם לא עכשיו אימתי״ .כלומר ,להסתכל על הסביבה המיידית ולפעול
לשיפורה ,להבין את האחריות לאחרים ולאחרות ואת הקשר בין המקומי לעולמי,
ולפעול מיד  -״לא עליך המלאכה לגמור ולא אתה בן חורין להבטל ממנה״.
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אקדמיה

חינוך

חבר סגל במחלקה למנהל ומדיניות ציבורית בבית
הספר למדע המדינה באוניברסיטת חיפה ,ראש
התוכנית לתואר שני במנהל ויזמות בשלטון המקומי

יניב ריינגוורץ

1998-2004

חוק החופים
דמיינו לכם את בית חלומותיכם ,מרווח ,מואר ,עם כל הפינוקים שהטכנולוגיה מציעה וכמובן ,על הים! מכיוון שמדובר בפחות או יותר חלומו
של כל מי שגר בארץ ישראל ,מבט קצר על תוכניות הפיתוח של חופי הים התיכון ,לפני למעלה מעשור ,מעלה תמונה ברורה :לפי קצב הבניה
דאז לא היו נותרים חופים פתוחים לקהל הרחב.
מגמה ירוקה הצטרפה ליוזמתה של החברה להגנת הטבע במאבק לחקיקתו של חוק שימנע מצב בו הים התיכון הוא נחלתם של עשירים
בלבד .תא תל אביב של מגמה ירוקה חבר אל המאבק בשנת  ,1998והקמפיין שהוכתר לימים בסיסמא "חוף הים הוא לא נדל"ן" מינף את
פעילות התא .בנוסף לכך ,הייתה זו הפעם הראשונה בה הצטרפה אגודת הסטודנטים .למאבק של "מגמה ירוקה".
המאבק ,שהפך עם הזמן להיות לקמפיין ארצי ,התאפיין במספר פעולות שייחרטו בזיכרון ,לרבות ההתבצרות הנועזת על מנוף במתחם סי
אנד סאן ,כאמור -הצלחה בפני עצמה ,וההפגנה בעיריית תל אביב במהלכה שפכו הפעילים חול בבניין העירייה ושיחקו במטקות .בנוסף
כלל המאבק הפגנות מול הכנסת ,החתמה על עצומות ובהמשך פעילות לובי ענפה בכנסת .במחצית שנת  2004ניתן היה לנשום לרווחה
כאשר חוק החופים ,המונע בנייה בפועל במרחק של  300מטר מקו הים ,אושר בקריאה שניה ושלישית בכנסת .מאז ,חופי הים התיכון
פתוחים לכולם.

להיות מנהיג סביבתי זה לשרטט חזון של פיתוח בר-קיימא ,שהוא ריאלי אך גם
שאפתני ,ולהיות מסוגל לרתום אנשים ליישום החזון הזה.
מפתחת למידה דיגיטלית  TAU Online -באוני' ת"א

מנהל בית ספר יסודי קהילתי מגן בתל אביב

אוראל נאמן

מייסד המועצה הירוקה במכללת אורנים ,מנהל פדגוגי ומרכז מדעים בבית הספר
הריאלי העברי בחיפה ,מנהל פדגוגי בתיכון עירוני חוגים בחיפה.
שנות פעילות במגמה ירוקה2004-2012 :
פעילות :רכז תא אורנים (קמפיין חוק אוויר נקי ,קמפיין חוצה ישראל) .רכז צפון (אוויר
נקי ,מפרץ חיפה ,סובב כנרת).
הישגים ,נקודות סיפוק :הקמת "צוות צפון" כולל דוברת ,רכז ,רכזת חינוך וקמפיינרית;
הקמת "המטבחון" (קמפיין מפרץ חיפה של תאי אורנים ,חיפה וטכניון); הובלת קמפיין
"חוצה ישראל" באורנים  -יצירת הפנינג שבו לקחו חלק כ 2,500-איש באזור שער
העמקים.
למדתי ולוקח לדרך :תפיסה סביבתית הוליסטית המשלבת את החברה ,הכלכלה
והסביבה גם יחד; תפיסה ארגונית להובלת שינוי ,וכן התמודדות עם תקשורת וכלים
ליצירת קמפיינים סביבתיים-חברתיים.
להיות מנהיג סביבתי זה ...להוביל שינוי בתחומים סביבתיים-חברתיים גם כאשר לא
ברור מתי יגיעו התוצאות לידי ביטוי ואם בכלל .להאמין ,לסחוף ולהצליח.

למדתי ולוקח לדרך תפיסה סביבתית הוליסטית המשלבת את החברה ,הכלכלה
והסביבה גם יחד .להיות מנהיג סביבתי זה להוביל שינוי בתחומים סביבתיים-
חברתיים גם כאשר לא ברור מתי יגיעו התוצאות לידי ביטוי ואם בכלל .להאמין,
לסחוף ולהצליח.
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סיימתי דוקטורט בכלכלה באוניברסיטה העברית ( ,)2012עסקתי במחקר
בנושאים של כלכלה וסביבה ,עבדתי בייעוץ כלכלי וסביבתי ,וגידלתי יחד עם
אשתי משפחה של שלושה ילדים .מרצה בתחומי כלכלה ומדיניות ציבורית,
ועוסק במחקר בנושאים הקשורים לכלכלה ציבורית ופוליטית ,כלכלת השלטון
המקומי וכלכלת סביבה.
שנות פעילות במגמה ירוקה2000-2006 :
פעילות :רכז תא גבעת רם ,ובהמשך חבר בוועד המנהל של מגמה ירוקה .לאורך
השנים הייתי פעיל במאבק בסלילת כביש חוצה ישראל ,במאבק בהרחבת תחנת
הכוח הפחמית באשקלון ,במאבק בבנייה ביער ירושלים ועוד.
הישגים ,נקודות סיפוק :היו רבים ,אציין שניים :המאבק בכביש חוצה ישראל (כביש ,)6
שמהווה עבורי נקודת התחלה של פעילות סביבתית אישית .אף שהמאבק לא צלח,
הוא היה מאוד משמעותי עבורי ,ואני חושב שעבור כלל התנועה הסביבתית בארץ.
השני הוא המאבק נגד הבנייה ביער ירושלים ,שהסתיים בהצלחה.
למדתי ולוקח לדרך :הרצון להשפיע על סביבת החיים שלנו ,וההבנה שיש לנו יכולת
לפעול ולשנות את המציאות.
להיות מנהיג סביבתי זה ...לשרטט חזון של פיתוח בר-קיימא ,שהוא ריאלי אך גם
שאפתני ,ולהיות מסוגל לרתום אנשים ליישום החזון הזה.

רז איתן קוקס
חוויה מרגשת נוספת היא
העבודה עם פעילי מפרץ
חיפה המדהימים .מעולם לא
פגשתי חבורה כל כך מחויבת
שעובדת בכזו מוטיבציה כדי
לקדם את מטרותיה.

מפתחת למידה דיגיטלית  TAU Online -באוניברסיטת תל אביב כיום .בזמני הפנוי,
אני פעילה חברתית וסביבתית .בשנה האחרונה התנדבתי בארגון  15דקות ,בקרן
התחקירים ועוד .עשיתי תואר ראשון בכלכלה ומימון מתוך תפישה שכלכלה היא
הכלי המשמעותי ביותר בשינוי מדיניות ,לאחר מכן גם עבדתי בחברת ייעוץ כלכלי.
לפני כן הייתי הנציגה הישראלית של חברה זרה לשיקום קרקעות מזוהמות ומי תהום.
שנות פעילות במגמה ירוקה 2012 2010- :ולאחר מכן .2017
פעילות :ב 2017-סייעתי בהפעלת חשבון הטוויטר של מגמה ירוקה ,בעיקר לפעילים
של מפרץ חיפה .בין השנים  2011-2012הייתי רכזת קשרי ממשל .ליוויתי את
פעילות הלובינג של תאים רבים ,ובעיקר עסקתי במאבק ברפורמת התכנון והבנייה.
לפני כן הייתי לוביסטית וקמפיינרית בתא ת"א בקמפיין לקידום תחבורה ציבורית
במטרופולין תל אביב.
הישגים ,נקודות סיפוק :יישום תכנית הרה-ארגון בתחבורה הציבורית הייתה ללא
ספק מרגשת מאוד .נאבקנו תקופה ארוכה כדי לקדם את התחבורה הציבורית,
ולפתע הייתה תחושה של שינוי חיובי .חוויה מרגשת נוספת היא העבודה עם פעילי
מפרץ חיפה המדהימים .הם מסורים ,מקצועיים ומעוררי השראה .מעולם לא פגשתי
חבורה כל כך מחויבת שעובדת בכזו מוטיבציה כדי לקדם את מטרותיה.
למדתי ולוקחת לדרך :מגמה ירוקה פתחה בפניי עולם שלם של שינוי מדיניות .למדתי
להבין פוליטיקה ,תקשורת ,קהילה ולקדם באמצעותם את האג'נדה הסביבתית .אין
לי ספק שאלמלא מגמה ירוקה ,הייתי היום אדם אחר לגמרי .בנוסף ,מן הרגע הראשון,
הפעילות במגמה ירוקה הייתה מעצימה מאוד .האמון ,הפידבק החיובי והסמכויות
היו חוויה מאוד משמעותית עבורי .משהו בהוויה של מגמה ירוקה הולך איתי תמיד
 הרצון להיות מעורבת ומשפיעה והיכולת לשתף את הקהילה בעשייה ואקטיביזם,באים לידי ביטוי בחיי לעתים קרובות.
להיות מנהיגה סביבתית זה ...מיכל שוקרון וליהי שחר-ברמן  -צעירות כריזמטיות,
שיודעות לסחוף אחריהן פעילים מלאי מוטיבציה ולתעל את האנרגיות שלהם
לעשייה משמעותית.
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אקדמיה
חברת סגל במחלקה לגיאוגרפיה וראש הקליניקה
האורבנית באוניברסיטה העברית

אמילי סילברמן
אני שואפת לחיבורים
חזקים יותר בין "ירוק"
וחברתי .עדיין יש
בתנועה הסביבתית
חוסר איזון בין צרכי
האדם  -ובמיוחד האדם
המוחלש  -וצרכי
הטבע והנוף.

במחלקה לגיאוגרפיה ,במסגרת התוכנית לתואר שני לתכנון עירוני ,אני מלמדת על
צדק מרחבי ,מדיניות דיור והתחדשות עירונית ,ותכנון אסטרטגי .במקביל אני ראש
הקליניקה האורבנית באוניברסיטה העברית ,גוף אקדמי מעשי שמטרתו פיתוח ידע
ומנהיגות לעירוניות וצדק מרחבי.
עבודה קהילתית הייתה המסגרת המארגנת של רוב העבודות הראשונות שלי:
פעילות דו-קיום בין יהודים וערבים אזרחי ישראל ,יעוץ ארגוני במסגרת "שתיל"
בתחילת דרכו עם פרויקט שיקום שכונות בעג'מי ,יפו-ת"א .עברתי לתחום הסביבה
ולעבודה בחברה להגנת הטבע מתוך תקווה לעבוד מהלב והנפש ,ולא רק מכעס.
הצטרפתי לארגון מאבקים סביבתיים ארציים ועירוניים ,ולהקמת "קהילת תל-אביב"
של החברה .אחרי לימודים לתואר שלישי באנגליה ,אני עם רגל אחת באקדמיה -
ורגל שנייה נשארת בשינוי חברתי.
ב 1996-בערך הגיע ערן בן-ימיני וביקש להתנדב במאבק נגד כביש חוצה ישראל.
ככל שלמדנו מאבקים מחו"ל ,עלתה השאלה האם לא כדאי להקים תנועה סביבתית
בקמפוסים בישראל .גייסתי תקציב לשלוח את ערן לסמינר של פעילים סביבתיים
באוניברסיטאות בארצות-הברית ,והוא חזר להוט להתקדם בארץ .אלה היו השנים
הראשונות של מגמה ירוקה  -ניסוי ענק ,שלא האמינו בחברה להגנת הטבע שיש לו
סיכוי ,אך מכיוון שכל המימון הגיע מחו"ל ,היו מוכנים לנסות!
פעילות :אני חושבת שה"תפקיד" שלי היה רק לסנגר עבור ערן במערכת הפנימית
של החברה להגנת הטבע! יח"צנות לפעילות ,גיוס משאבים ,תמיכה מוראלית ,ואולי
גם חשיבה אסטרטגית .היה תענוג לראות את הכל מתפתח בקצב ענק .אני זוכרת
במעורפל גם הנחיית סדנאות לבניית מנהיגות צעירה.
הישגים ,נקודות סיפוק :עצם ההתרחבות וההתמסדות!
למדתי ולוקחת לדרך :חולמים בגדול ,מתכננים לטווח בינוני ,פועלים למחר  -ועושים
הכל שוב ושוב.
להיות מנהיגה סביבתית זה ...היום אני שואפת לחיבורים חזקים יותר בין "ירוק"
וחברתי .עדיין יש בתנועה הסביבתית חוסר איזון בין צרכי האדם  -ובמיוחד האדם
המוחלש  -וצרכי הטבע והנוף .אני תקווה שנצליח לחבר את הערכים המשותפים
למחנה רחב יותר ,ומובן יותר  --רק כך יהיה לנו כוח אמיתי.

מרצה לחינוך מתמטי באוניברסיטת חיפה

שי אולשר
לנסות לתת דוגמה במי
שאני ,ולקוות שאנשים
אחרים יצטרפו.
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מרצה בחוג לחינוך מתמטי בפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה .חוקר שילוב
טכנולוגיה בהוראה ולמידת מתמטיקה .גדלתי בכפר סבא ולמדתי בין השאר במגמת
תיאטרון .שירתתי כחובל בחיל הים ,ולמדתי שלושה תארים בשלושה מוסדות
אקדמיים :האוניברסיטה העברית ,אוניברסיטת תל אביב ומכון ויצמן .התחביבים
שלי כוללים טיולים מכל הסוגים ,ואני משתדל לישון באוהל תחת כיפת השמים  -גם
עם הילדים .אוהב ספורט אתגרי – טיפוס ,גלישת מצוקים וכל דבר שקשור לחבלים
 וספורט ימי .בין הפעילויות הבולטות שלי אפשר למנות את הסדרה "מורה פרטי"להכנה לבגרות במתמטיקה שהופקה על-ידי הטלוויזיה החינוכית.
שנות פעילות במגמה ירוקה- 2012 :
פעילות :הייתי פעיל בתא מכון ויצמן ,ולאחר מכן רכז התא .פעילות הדגל הזכורה
לי היא קמפיין "שודדי ים המלח" במסגרתו הצטרפנו לאירוע העלאת המודעות
להתייבשות ים המלח עם הצלם ספנסר טוניק .באירוע בנינו רפסודת פיראטים עם
מפרש עליו היה כתוב מסר נגד שוד ים המלח .הפעילות זכתה להד תקשורתי נרחב.
במסגרת התא הובלתי שיתוף פעולה עם "יום שני ללא בשר" עם מיקי חיימוביץ',
ופעילויות שונות למען סלילת נתיבי אופניים ברחובות .לאחר מכן הייתי חלק מוועדת
הביקורת של העמותה ,ובשנה האחרונה אני חבר הוועד המנהל.
הישגים ,נקודות סיפוק :קמפיין שודדי ים המלח הזכור לטוב .לראות איך אפשר
להצטרף ולמנף אירוע בצורה צבעונית ומשמעותית לטובת העלאת המודעות לנושא
הסביבתי.
למדתי ולוקח לדרך :להאמין שאנשים יכולים להוביל שינוי ,להסתכל על החיובי
ולהישאר אופטימי גם אל מול קשיים לא הגיוניים ומאבקים בלתי אפשריים.
להיות מנהיג סביבתי זה ...לנסות לתת דוגמה במי שאני ,ולקוות שאנשים אחרים
יצטרפו.

דוקטורנטית בטכניון

ליהי שחר ברמן

סטודנטית לדוקטורט בטכניון ,חוקרת תנועת חלקיקים במערכת הנשימה בפקולטה
להנדסה ביו רפואית .פעילה בקמפיין מפרץ חיפה בעשור האחרון ,ומארגנת קהילתית
במגמה ירוקה בשנה וחצי האחרונות.
לפני הפעילות במגמה התנדבתי בעמותות שונות ,ביניהן נוער על"ם ,מועדונית לילדים עם
פיגור ,תיאטרון קהילתי עם פגועי נפש ,המשרד החברתי סביבתי של אגודת הסטודנטים
בטכניון .עבדתי עם פליטים ,חונכות אישית ,פרויקט סלק"ט לקידום טכנולוגיה של
תלמידים משכבות חלשות ,בית יתומים בגבול בורמה ,בית ספר בלאוס ועוד (:
שנות פעילות במגמה ירוקה2010-2013 , 2007-2018 :
פעילות :בתא חיפה כל השנים ,מתמחת קשרי קהילה והיום מארגנת קהילתית.
הישגים ,נקודות סיפוק :החזרת תוכנית בז"ן למועצה הארצית וצמצום ההרחבה ,גיוס
שמונה ראשי רשויות למאבק ,לחץ על משרדי הממשלה שהביא להתנגדות למועצה
תעשייתית ,ביטול תכנית נמל הדלק ,גיוס קהילת עמק זבולון למאבק ,פעילויות עם
בתי ספר.
למדתי ולוקחת לדרך :הכוח של קבוצה שעובדת יחד .יכולות ניהוליות .יכולת העברת
מסרים .ביטחון בעמידה מול קהל.
להיות מנהיגה סביבתית זה ...הזכות לקחת חלק בשינוי המציאות תוך כדי ממשק עם
האנשים הכי יפים בעולם.

Data scientist, at Liberty Mutual Insurance, Boston

רם ברנקין

בעל דוקטורט במדעי הסביבה (התמחות במודלים סטטיסטיים חברתיים ושינויי
אקלים) ,תואר שני בביולוגיה ותואר ראשון במשפטים ומנהל עסקים .ניסיון כמרצה
במדיניות סביבתית וסטטיסטיקה ,פעיל בארגונים סביבתיים (מגמה ירוקה וגרין
אקסצ'יינג') וארגוני זכויות בעלי חיים .כיום מדען מידע בחברת ביטוח גדולה בארצות
הברית ופעיל בנושאים סביבתיים חברתיים.
שנות פעילות במגמה ירוקה2012-2013 :
פעילות :רכז אזור מרכז (תאי תל אביב ,בר-אילן ,לוינסקי ורופין) ,ורכז תא אוניברסיטת
תל אביב האחראי על הקמפיין להנעת הרה-ארגון בתחבורה הציבורית בגוש דן.
הישגים ,נקודות סיפוק :אישור תוכנית הרה-ארגון בגוש דן והרמת הפנינג גדול בתל
אביב .גיבוש תא גדול ,פעיל ומגובש בתל אביב .הקמת תאי תל אביב ובר-אילן מחדש
לאחר מציאת רכזים במהלך השנה.
למדתי ולוקח לדרך :יכולת להנהיג בסבלנות ולשים את האגו בצד ,להכווין אנשים להיות
פעילים כשיש להם הצעות לפעולה.
להיות מנהיג סביבתי זה ...להכיר היטב את הממצאים המדעיים ,לדעת להעביר את
המידע בצורה ברורה ולהניע לאקטיביזם.

עוזר הוראה ודוקטורנט באוניברסיטת בן-גוריון

איתמר כהן

סיימתי תואר ראשון ושני בהנדסת חשמל בטכניון ,עבדתי מעט בהיי-טק ,והרבה
בהוראה באקדמיה .משתדל ליישם בחיי האישיים והמשפחתיים את העקרונות
הסביבתיים והחברתיים שלמדתי ב"מגמה" ,ולחנך על פיהם את הסטודנטים שלי .פעיל
במאבקים מקומיים (למשל ,נגישות מדרכות) ומגיע להפגנות בנושאים כמו מתווה הגז.
שנות פעילות במגמה ירוקה2003-2009 :
פעילות :התחלתי כפעיל בתא טכניון ,ולאחר מכן בתא הלובי .שילבתי את הפעילות
בכתיבת בלוג ובפרסום כתבות וטורי דעה באתרים שונים ,שם קידמתי הגשת כתבי
אישום נגד מפעלים מזהמים ,העלאת המיסוי על רכב צמוד ועוד.
הישגים ,נקודות סיפוק :הפעילים שקידמו את "חוק אוויר נקי" (מאבק שכמעט שלא
הייתי שותף לו) ,ועשו זאת מאחורי הקלעים ,בצניעות ובשקט.
למדתי ולוקח לדרך :את המאבק בפרבור והפחתת הנסיעה ברכב פרטי.
להיות מנהיג סביבתי זה ...להפיץ את הבשורה הסביבתית לאנשים סביבך בכל מקום -
בעבודה ,בלימודים ,עם משפחה ועם חברים .ניסיון לקיים קריירה ולחיות חיי משפחה
מאושרים ,מלאים ובריאים תוך חתירה מתמדת להפחית את טביעת הרגל האקולוגית
שלי ,ולא להיכנע לתרבות הצריכה.
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אקדמיה

אקדמיה

דוקטורנט ועוזר מחקר באוניברסיטה העברית

יניב שטיימץ
שיהיה לך חזון – רחב,
כזה שדואג שלכולנו
יהיה פה יותר טוב -
וכלים ויכולת לסחוף
אנשים שמאמינים
בחזון שלך ,ולהניע
אותם במסלול מתוכנן
כדי לממש את החזון
למציאות.

לימודי תואר ראשון במדעי הרוח ותקשורת ולימודי תעודת הנדסאי במכללת כנרת,
מרצה בבית הספר להנדסאים במכללה .ובאותה עת כתבתי וביימתי את הסרט "נגריה",
שהשתתף במספר פסטיבלי קולנוע בארץ.
לימודי תואר השני ביחסים בינלאומיים ותעודת הוראה בלימודי אזרחות באוניברסיטה
העברית ,רכז הקהילה של החברה להגנת הטבע בירושלים – תפקיד שבמסגרתו ריכזתי
את קואליציית ארגוני הסביבה של ירושלים בת-קיימא.
כשהתחלתי את לימודי הדוקטורט לימדתי אזרחות במגמה העל-אזורית בירושלים,
וניהלתי במשך שנתיים את התוכנית "בת-קול" של משרד החינוך לפיתוח חשיבה
ביקורתית .לאחר מכן הייתי מנהל ההדרכה ופיתוח הידע של ארגון המתנדבים "לב
אחד" ,ולאחרונה התבקשתי לשמש כעוזר מחקר של אחד הפרופסורים בפקולטה ואני
מנהל את פורום הדוקטורנטים של החוג.
שנות פעילות במגמה ירוקה2011 – 2005 :
פעילות :הובלתי במשך שנתיים את תא כנרת ואת קמפיין הכנרת .ריכזתי את אזור
ירושלים והנחיתי את חמשת רכזי התאים שבו ,בניתי מחדש וניהלתי את התוכנית
לפיתוח מנהיגות סביבתית .לאחר שסיימתי את עבודתי הרשמית במגמה ,המשכתי
ללוות את חברי התא הארצי ומנהלי תוכניות ההכשרה ,ואת המארגנים של התאים
בירושלים.
הישגים ,נקודות סיפוק :הקמת התא מחדש כמעט מאפס ,ארגון מחנות כנרת הארציים
של מגמה ,הסרת מרבית הגדרות הלא חוקיות שהוקמו מסביב לכנרת ומנעו גישה
חופשית לחופים ,פריצת שביל סובב כנרת שאושר בוועדה הארצית לסימון שבילים,
עצירת התוכנית לייבוש  17דונם מהכנרת לבניית קומפלקס מלונות ,הקמת משמר
הכנרת כגוף אזרחי של תושבי האזור לשמירה על חופי הכנרת ,החלת חוק ההגנה על
הסביבה החופית גם על חופי הכנרת ,הקמת איגוד ערים כנרת כרשות סטטוטורית
בחוק בעלת סמכויות לטיפול בכנרת ,הקמת פרויקט שקיות רב פעמיות לירקות ופירות
יחד עם תיכון בקעת כנרות ,שאומץ על ידי משרדי החינוך והגנת הסביבה כפרויקט
ארצי ,בנייה מחדש של תוכנית ההכשרה הארצית של רכזי התאים במגמה ,וייעול מערך
ההתנדבות הארגוני כפרויקט סיכום של קורס הכשרת מנהלי מתנדבים שעברתי .אבל
החוויות הכי משמעותיות שזכורות לי הן דווקא מרגעים קטנים ויומיומיים כמו עבודה
עם פעילי התא על פרויקט ,או פגישה אישית עם רכז תא כדי לסייע לו להתגבר על קושי
שעלה .ההרגשה הזאת של השפעה אישית על חיי אנשים ,היא שנתנה את האנרגיה
להמשיך למרות הקשיים.
למדתי ולוקח לדרך :ניהול ההתנדבות ,התפיסה של קמפיין אזרחי-ציבורי ,רמת
העירנות שלי לעוולות ,והידע הפרקטי איך לפתור אותן .המפגש עם מגמה ירוקה שינה
את מהלך החיים שלי ברמה היומיומית (חיסכון בחשמל ומים ,מיחזור ,צמצום טביעת
הרגל האקולוגית שלי וכדומה) ואת האופן שבו אני רואה את העולם
להיות מנהיג סביבתי זה ...שיהיה לך חזון – רחב ,כזה שדואג שלכולנו יהיה פה יותר טוב -
וכלים ויכולת לסחוף אנשים שמאמינים בחזון שלך ,ולהניע אותם במסלול מתוכנן כדי
לממש את החזון למציאות.

פוסט-דוקטורט/מנהלת מעבדה בבית הספר
לווטרינריה בפקולטה לחקלאות ,מורה לריקוד
דוקטורט בכימיה ,פוסטדוקטורט בבולטימור ,ארצות הברית.
שנות פעילות במגמה ירוקה2000-2004 :
פעילות :פעילה בתא ירושלים  -גבעת רם.
הישגים ,נקודות סיפוק :עמק הצבאים בירושלים ,התחנה הפחמית באשקלון.
למדתי ולוקחת לדרך :החשיבות בלהיות אקטיבי ולפעול למען מה שחשוב.
להיות מנהיג סביבתי זה): ...

טלי ריינגוורץ
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למדתי ולוקחת לדרך את החשיבות בלהיות
אקטיבי ולפעול למען מה שחשוב.

אוניברסיטת בן גוריון ,דוקטורנט ומרצה

רועי מימרן

בוגר העתודה האקדמית במתימטיקה ומדעי המחשב ,עד לאחרונה מהנדס מחשבים
בהיי-טק .חבר הוועד המנהל של "ישראל בשביל האופניים" ( )2003-2006ושל "חיים
וסביבה" ( ,)2004-2009ומ"מ נציג מגמה ירוקה וארגוני הסביבה בוועדה המחוזית
בתל אביב בין השנים  .2005-2010בשנת  2011הקמתי את פורום החוסכים לפנסיה
בישראל ,עמותה שאני עומד בראשה עד היום .ב 2017-עזבתי את ההיי-טק והחלטתי
להתמקד בדוקטורט.
שנות פעילות במגמה ירוקה1997-2011 :
פעילות :ממקימי תא תל אביב של מגמה ירוקה והלובי הפוליטי הראשון ,ורכז התא
בשנים  .2002-2003בין השנים  2003-2005ארגנתי שלושה כנסים ארציים של
מגמה ,והשתתפתי בקמפיין פי גלילות ,הצגת תוכנית להפחתת זיהום האוויר בתל
אביב ,ובקמפיין נגד זיהום האוויר מרדינג ( .)2004-2006חבר הוועד המנהל במגמה
בשנים  2004-2005ו.2009-2011-
הישגים ,נקודת סיפוק .סגירת תחנת הכוח רדינג לשלושה חודשים ב 2006-עד
שעברה ממזוט לגז .הכנסת הסתייגויות הקשורות לשימור טבע בתוכנית הבנייה בפי
גלילות .טרפוד הרפורמה הראשונה (רפורמת המרפסות) בחוק התכנון והבנייה -
.2012
למדתי ולוקח לדרך :את נושא הקיימות והחשיבה לטווח רחוק .הקמתי את פורום
החוסכים לפנסיה בישראל ,שעוסק בקיימות כלכלית של הפרט בגיל המבוגר
ולקראתו .הכנסנו בתקנון העמותה סעיפים הקשורים לקידום השקעות אחראיות
והתחשבות בשיקולי סביבה ואחריות חברתית במדיניות ההשקעות .היכולת להיות
אקטיביסט ולהרים מאבק ציבורי.
להיות מנהיג סביבתי זה ...לראות רחוק ובזווית רחבה ,להסתכל על שיקולים סביבתיים
שונים שלעתים סותרים זה את זה לכאורה ,לזהות את הדרך הנכונה ,את הנושא
שצריך לקדם או להתנגד אליו ,ואז ללכת בכל הכוח.

חברת סגל במרכז מנדל למנהיגות בנגב

נועה מילמן

אחרי העבודה במגמה ירוקה ,שהייתה נקודת הפתיחה לחיי המקצועיים ,עבדתי
בארגוני שלום וארגונים חברתיים שונים ,למדתי במכון הערבה ללימודי הסביבה,
והמשכתי ללימודי דוקטורט בבוסטון .למדתי סוציולוגיה ,עם התמחות בתנועות
חברתיות ,וחקרתי את מאבק האמהות החד הוריות בהובלת ויקי קנפו .אחרי עשור
בארצות הברית חזרתי לישראל ,והיום אני חברת סגל במרכז מנדל למנהיגות בנגב,
מסייעת בהכשרת מנהיגים מקומיים ,ערבים ויהודים ,מרחבי הנגב .גרה בתל אביב עם
זוגתי ניקול ,ואוהבת לצאת לטיולים במדבר.
שנות פעילות במגמה ירוקה1999-2001 :
פעילות :כמתנדבת בתא אוניברסיטת תל אביב הייתי מעורבת בעיקר בקמפיין נגד כביש
חוצה ישראל .עם תום הלימודים עבדתי בתא הארצי ,שם סייעתי בארגון פעילויות,
כנסים ,דוברות ועבודה עם מתנדבים.
הישגים ,נקודות סיפוק :המאבק האפי נגד כביש חוצה ישראל ,שהסתיים בכישלון (הכביש
נסלל) ,אך גם בהצלחה (התנועה הסביבתית בישראל נולדה ,התבגרה ,השתכללה),
היה הדבר שהביא אותי למגמה ירוקה ,והקמפיין שלימד אותי הכי הרבה על מנהיגות
חברתית-סביבתית ,עבודה עם מתנדבים ,ניהול קמפיינים ,חברות ושיתופי פעולה.
למדתי ולוקחת לדרך :בתא הארצי הייתה לי הזכות לעבוד לצד דור המייסדים  -ערן בן
ימיני ,תומר יפה ,נועה פלד ,יעל כהן ,מיכל מייזליש .מכל אחד מהם למדתי משהו על
הובלה ,הנעת פעילים ועמידה אמיצה ויצירתית מול בעלי כוח .בייחוד למדתי על הכוח
של אנשים לחולל שינוי ,גם כשהוא נראה בלתי אפשרי.
להיות מנהיגה סביבתית זה ...במגמה ירוקה למדתי שמנהיגות סביבתית לא יכולה להיות
מנותקת ממנהיגות חברתית .מנהיגות סביבתית פועלת למען אנשים ,מגנה על קבוצות
חלשות שסובלות יותר ממפגעים סביבתיים ,והופכת את העולם למקום ראוי ובריא
יותר לחיות בו.

מנהיגות סביבתית לא יכולה להיות מנותקת ממנהיגות חברתית .מנהיגות סביבתית
פועלת למען אנשים ,מגנה על קבוצות חלשות שסובלות יותר ממפגעים סביבתיים,
והופכת את העולם למקום ראוי ובריא יותר לחיות בו.
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אקדמיה

אקדמיה

מרצה לפיזיקה במכינה ללימודי רפואה בחו"ל ומתרגל
ומדריך מעבדה לפיזיקה במרכז האקדמי רופין

חוקר פוסט דוקטורט בקבוצה לדינמיקה של אקלים,
המכון הטכנולוגי של קליפורניה ()Caltech

יאיר כהן

להיות מודל לחיקוי
לאנשים שמעוניינים
לתרום ולעשות ,לספק
להם את הכלים ,ולתת
להם לבחור את הדרך.

נושא המחקר :דרכים חדשות לייצג קונבקציה ועננים בדור הבא של מודלי אקלים
ברזולוציות גבוהות.
שירתתי בגולני ,מ"פ במילואים במשך  13שנים .למגמה ירוקה הצטרפתי בתחילת
התואר הראשון ,ועם סיומו נשארתי במסלול האקדמי ,אך עברתי להיות חבר בוועד
המנהל של מועדון המטפסים הישראלי.
שנות פעילות במגמה ירוקה2003-2006 :
פעילות :פעיל בתא ירושלים ,רכז הלובי בכנסת ופעיל בתא הארצי כמתנדב ולאחר מכן
כעובד.
הישגים ,נקודות סיפוק :בתקופתי בכנסת העברנו (כלל הארגונים) את חוק החופים
בקריאה שלישית ואת חוק אוויר נקי בקריאה טרומית ,מנענו את הקמתה של תחנת כוח
פחמית באשקלון ,את סגירת תאגיד המיחזור והקמת יישובים חדשים בחולות ניצנים
ובגלבוע .כלובי הדגים הוצאו מהים ,והמאבק לפריצת שביל סובב כנרת הגיע לגבהים
חדשים .ההישגים גדולים שלי היו העברת חוק החופים בתקופה בה הלוביסטיות
של הארגונים האחרים לא היו בכנסת ,מניעת ההקמה של התחנה הפחמית הודות
לפעילות תוך מפלגתית במפלגת שינוי ,מניעת הקמת היישוב בניצנים בעזרת פעילות
תוך מפלגתית במפלגת העבודה ,ותחילת הפעילות להקמת שביל סובב כנרת ,שהפכה
למסורת רב שנתית עד שהשביל נסלל.
מרגש במיוחד היה יישום תוכנית הרה-ארגון בתחבורה הציבורית ,שעל קידומה נאבקנו
תקופה ארוכה ,ולפתע הייתה תחושה של שינוי חיובי .חוויה מרגשת נוספת היא העבודה
עם פעילי מפרץ חיפה המדהימים ,המסורים ,המקצועיים ומעוררי ההשראה .מעולם
לא פגשתי חבורה כל כך מחויבת שעובדת בכזו מוטיבציה כדי לקדם את מטרותיה.
למדתי ולוקח לדרך :מנהיגות ,רוח התנדבות ,יכולת ארגונית ,לתמרץ אנשים סביבי
ולשמור על יחסי עבודה תקינים עם שותפים לעבודה בחלוקת קרדיט על דבר שכבר
בוצע.
להיות מנהיג סביבתי זה ...להיות מודל לחיקוי לאנשים שמעוניינים לתרום ולעשות,
לספק להם את הכלים ,ולתת להם לבחור את הדרך .לשכנע אנשים שחשוב ואפשר
לפעול סביבתית.

עודד בסיס

שנות פעילות במגמה ירוקה 1999-2004 :וכן  2013עד היום.
פעילות :הייתי פעיל בתא גבעת רם והשתתפתי בקמפיינים כמו ההתנגדות לכביש
חוצה ישראל ,המאבק לקידום הרכבת המהירה ,ירוק הקמפוס (כוסות טרמיות,
קומפוסטרים) ,המאבק בתוכנית ספדי והמאבק נגד פצלי השמן בעמק האלה .החל
מ 2013 -אני שותף למאבק הגז ,לקידום התיקון לחוק החופים ובשנתיים האחרונות
לקידום פאנלים סולאריים באוניברסיטת תל אביב במסגרת תא הפעילות של מגמה
ירוקה באוניברסיטה .בנוסף ,בשלוש השנים האחרונות אני חבר בוועדת ביקורת של
מגמה ירוקה.
הישגים ,נקודות סיפוק :המאבק נגד כביש  6ומאבק הגז .מדובר בעשייה משמעותית
והפגנות עם המון משתתפים שחדרו לתוך דעת הקהל והביאו להתייחסות התקשורת
והפוליטיקאים.
למדתי ולוקח לדרך :החשיבות של הפגנה ופעילות ציבורית .האמונה שניתן להשיג את
המטרות אם נפעל בנחישות.
להיות מנהיג סביבתי זה ...לקחת אחריות על הדברים שאני רוצה לשנות ,לשכנע פעילים
ואנשים מהשורה שבכוחנו לשנות ולא לסמוך על הפוליטיקאים.

סטודנט מחקר בנושאי סביבה
סטודנט מחקר המתעסק בנושאי איכות סביבה בדגש על ההשפעה האפשרית של
השימוש בדלקים על איכות מי התהום.
שנות פעילות במגמה ירוקה2011-2017 :
פעילות :התחלתי כרכז תא מכמורת בתקופת מאבק הגז ,בהמשך השתדלתי לעזור
בנושאים שונים כמו מאבק החופים ופצלי השמן בעמק האלה .כיום עוזר לתא חיפה
בהתאם לזמן וליכולת.
הישגים ,נקודות סיפוק :מאבק הגז שהוציא אלפים לרחובות.
למדתי ולוקח לדרך :שציבור נחוש יכול לשנות את המציאות.
להיות מנהיג סביבתי זה ...לנסות לשפר את הסיכוי לחיים בני-קיימא בחלקת
הקרקע שלנו.

ניצן מתן

להיות מנהיג סביבתי זה לנסות לשפר את
הסיכוי לחיים בני-קיימא בחלקת הקרקע שלנו.
רכז קורס מורי דרך ביד בן צבי ומדריך טיולים בארץ ובירדן

1999

חוק הפקדון

בשלהי שנות התשעים החלו ארגון אדם טבע ודין והחברה להגנת הטבע לגבש מדיניות סביבתית ברורה בנוגע לשאלה" :מה עושים עם כל
הבקבוקים האלה?" .גם "מגמה ירוקה" הייתה שם כדי להשמיע את קולו של הציבור הן בשטח והן בקרב מקבלי ההחלטות.
נקודת המפנה הייתה כתבה שיזמו פעילי מגמה ירוקה והתפרסמה בעיתון "ג'רוזלם פוסט " וכוונה במיוחד לתושבי חוץ .הכתבה עסקה
בדמויות שמנסות למנוע את חקיקתו של חוק הפקדון בישראל ,והצביעה בבירור על חברת קוקה קולה והעומדים בראשה ,מי שהיו כמובן
בעלי אינטרס למנוע את קידום החוק.
התפנית -אותה כתבה בעיתון הגיעה באמצעות הפגנה של פעילי "מגמה ירוקה" ,מול מפעלי "קוקה קולה" ,בשיתוף עם סטודנטים משנקר
שהביאו לפעולה אקטיביסטית יצירתית ויצרו יחד התעניינות בקנה מידה עולמי -כזה שלא היה ניתן להתעלם ממנו והביא לכך שבשנת
 1999נחקק חוק הפקדון בישראל.
ב ,2004 -כשהממונה על ההגבלים העסקיים היה צריך להכריע בשאלת עתידו של תאגיד המחזור להמשכיות או לסגירתו הסופית הפגינו
פעילי "מגמה ירוקה" .והבהירו עד כמה חשובה פעילות מחאתית אקטיבית :תאגיד המחזור לא נסגר והוא פעיל עד היום ,וכך עד היום חל חוק
הפיקדון על בקבוקי חצי הליטר.
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שי בייטנר

מורה בבית ספר תיכון קשת בירושלים לדתיים וחילונים ,בוחן במשרד התיירות ,מדריך
טיולים בארץ ובירדן .כותב (ביחד עם שותף) דף המלצות למדיניות החברה להגנת
הטבע בשטחי יהודה ושומרון .רכז קורסי מורי דרך ,מרצה בקורסי מורי דרך.
שנות פעילות במגמה ירוקה1998-2001 :
פעילות :הייתי מעורב בעיקר במאבקים על כביש חוצה ישראל ,הרכבת לירושלים,
כלובי הדגים ,תוכנית ספדי.
הישגים ,נקודות סיפוק :העלאת המודעות לחשיבות התחבורה הציבורית .ההבנה בקרב
מקבלי החלטות שיש להתייחס לנושאי סביבה בתכנון ,ושדברים לא יעברו ללא תגובה.
ביטול תוכנית ספדי .חוויות אישיות :התבצרות במשך שלושה ימים על עגורן במרכז
הגבייה של כביש  ,6חיים באוהל ועל עצים ביער קולה במסגרת המאבק בכביש  ,6צעדת
הרכבת השנתית של מגמה ירוקה.
למדתי ולוקח לדרך :הסתכלות רחבה על דברים הכוללת את כל מרכבי החיים –
סביבה ,חברה וכלכלה .שיש להיאבק גם אם הסיכויים להצלחת המאבק נראים
קלושים .איחוד (כוחות ,ולא פלגנות) יכול להביא להצלחות במאבקים סביבתיים.
התייחסות בצנעה לדברים.
להיות מנהיג סביבתי זה ...היכולת להשפיע על עתיד ילדיי ועתיד בית הגידול
המשותף של כולנו פה ,האפשרות ליצור חברה וסביבה נעימות יותר לחיינו ,חיים
בעלי משמעות.
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משפטים

משפטים

שותף מנהל בגלסברג ,אפלבאום ושות' ,עורכי דין
ופטנטים ,משרד העוסק בקניין רוחני ובליטיגציה

סמנכ"ל ויועץ משפטי בעמותת חדו"ש לחופש דת ושוויון

שגיא אגמון

בוגר לימודי משפטים באוניברסיטת חיפה ,סיימתי תואר שני במדעי המדינה
מאוניברסיטת תל אביב ומסיים תואר שני נוסף בלימודי סביבה בבי"ס פורטר
באוניברסיטת תל אביב .התמחיתי במשפטים בעמותת "אדם ,טבע ודין" ,הייתי היועץ
המשפטי הראשון של עמותת "תנו לחיות לחיות" ,שירתתי שנתיים כאזרח עובד צה"ל
בפרויקט מעבר צה"ל לנגב ,ומשנת  2009בעל משרד עצמאי המתמחה בליווי וייצוג
ארגונים חברתיים בעיקר בתחומי איכות הסביבה ,זכויות בעלי חיים ונושאי דת ומדינה.
משנת  2016מכהן כסמנכ"ל ויועץ משפטי לעמותת חדו"ש לחופש דת ושוויון.
שנות פעילות במגמה ירוקה2005 – 2004 :
פעילות :חבר בתא תל -אביב .ריכזתי את הפעילות בשתי התנגדויות שהגישה מגמה
ירוקה :נגד הבנייה בפי גלילות ( ,)2004ונגד הקמת היישוב מיכל בגלבוע )2005(.משנת
 2014יועץ משפטי של התנועה הירוקה.
הישגים ,נקודות סיפוק :כנס ההקמה של מפלגת התנועה הירוקה ,כשראיתי עשרות
פעילים (ממגמה ומארגונים אחרים) שהכרתי דרך הפעילות במגמה ,והצטרפו לצעד
הבא של כניסה לפוליטיקה .בעיניי זו הייתה ההמחשה הברורה ביותר לתפקיד הייחודי
של מגמה בבניית עמוד השדרה של התנועה הסביבתית בישראל
למדתי ולוקח לדרך :את ההבנה שארגון שטח נחוש ונמרץ יכול ,עם מספר קטן של
פעילים מסורים ,לעשות את הבלתי אפשרי.
להיות מנהיג סביבתי זה ...התמדה .הדבר הקשה ביותר הוא לא להישחק ולא לאבד
את האכפתיות גם אחרי שנים ארוכות במערכת או מולה .המנהיגים הסביבתיים
והחברתיים האמיתיים בינינו הם אלה שיום יום ושנה שנה ממשיכים במאבק ,למרות
הלחצים והעייפות והתחושות הקשות שכל מאבק מביא איתו .מי שיודעים שאין
"מישהו אחר" שיעשה במקומם ,ולכן לוקחים על עצמם את המשך המאבק ומתווים
את הדרך למדינת ישראל ,ולפעמים לעולם כולו ,לעתיד טוב יותר.

נדב אפלבאום

שותפה במשרד לעריכת דין קדרון חדי כהן

הדבר הקשה ביותר הוא לא להישחק ולא לאבד את האכפתיות גם אחרי שנים
ארוכות במערכת או מולה .המנהיגים הסביבתיים והחברתיים האמיתיים בינינו
הם אלה שיום יום ושנה שנה ממשיכים במאבק ,למרות הלחצים והעייפות
והתחושות הקשות שכל מאבק מביא איתו.

ענת קדרון
1998

עצירת הבנייה בחוף הצפוני של ת"א
"סי אנד סאן"
פעולה ישירה של סטודנטים שחודרים באישון לילה אל אתר הבנייה של פרויקט הנדל"ן היוקרתי סי אנד סאן .שישה מהם (שלושה פעלים
ממגמה ירוקה ושלושה מפעולה ירוקה) מתבצרים על אחד המנופים ותולים עליו באנרים ענקיים .שלושה לילות וארבעה ימים שהו
הפעילים על המנופים .האירוע היה חלק מקמפיין רחב שכלל הפגנות ,פעולות ראווה ,וסיקור תקשורתי נרחב ,כולל סיקור ראשון של מגמה
ירוקה בטלוויזיה עולמית ברשת .CNN
התוצאה :רוני מילוא ,ראש עיריית ת"א דאז ,הודיע רשמית על הקפאת תוכניות הבנייה שנועדו להמשך הפרויקט .הצלחת המאבק הייתה
אבן דרך חשובה בדרך להוצאת חופי הארץ מבין שיניהם של כרישי הנדל"ן והחזרתם לציבור .לולא אמונתם ותעוזתם של מנהיגי ופעילי
הקמפיין ,הרי שהיום היו כבר על מקומם סי אנד סאן  2ו 3-ו..4-
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תיכון קציר ברחובות והדרכה בחוגי סיור שורק ,התמחות במשרד עורכי דין ניר כהן
לשם ,לימודי משפטים ופסיכולוגיה ,שותפות בהקמת התנועה הירוקה ,הקמת תנועת
תפוז ,עבודה במשרד עורכי הדין מרקמן טומשין ,שותפות בריצת התנועה הירוקה
לכנסת ה.19-
שנות פעילות במגמה ירוקה2014 - 2010 ,2007 - 2003 :
פעילות :כרכז תא אוניברסיטת חיפה לקחתי חלק במאבק בזיהום האוויר ובבנייה בנחלי
הכרמל ,בקידום תחבורה ציבורית ,בפעילות בקמפוס ועוד .בשנים  2006-2007לקחתי
חלק בהקמת פורום משפטי ובניסיון לתמוך במאבקים גם בכלים משפטיים .בשנים
 2010-2015חבר ועד מנהל.
הישגים ,נקודות סיפוק :כל הפגנה ,כל התגייסות פעילים ,כל התחברות של אנרגיות
למטרות של תיקון עולם ,לא מתוך אינטרסים צרים ,אלא מתוך אהבה ומחויבות.
מההפגנה הראשונה שבה השתתפתי עוד בתקופת חוצה ישראל ,דרך הכנת שלטים
לקראת הפגנות ואירועים ציבוריים ,עובר בבחירת קמפיינים בתא .הצלחות וכישלונות:
המאבק בזיהום האוויר ,מניעת בנייה בנחל נדר ,תחבורה ציבורית ועוד ועוד .כל
האירועים ,ובמיוחד כל הפעילים והפעילות ,נשארו אצלי כחוויה של סיפוק והישג.
למדתי ולוקח לדרך :את ההבנה שעוול דורש תיקון ושלמאבק יש תוצאות ,גם אם לא
תמיד התוצאות נראות מיידית לעין .את ההבנה שהדרך היחידה לייצר פעילות היא
פעילות :פעילות מייצרת פעילות וייאוש מייצר ייאוש .וחברים.
להיות מנהיג סביבתי זה ...אחריות כבדה.

להעריך כל הישג,
בידיעה שללא הפעילות
הזאת היינו נשארים
עם כלום .להצליח
לראות את ההתקדמות
ולשאוב ממנה כוחות,
גם במקרים הכה רבים
בהם נראה שצריך לרוץ
יותר ויותר מהר רק כדי
להישאר במקום.

ב 2012-הקמתי עם שותפי לדרך ,אסף ,משרד לעריכת דין .אנחנו מנסים לקיים משרד
אנושי וחברתי ,ועוסקים במספר נושאים הקרובים ללבנו ,שהחוט המקשר ביניהם
הוא הגנה על זכויות הפרט :זכויות עובדים ,זכויות מהגרים (פליטים ,עובדים זרים ,בני
משפחה של ישראלים ומקרים הומניטריים) ,זכויותיהם של חולים ובעלי מוגבלויות,
זכויות להט"ב ועוד .אנחנו מופיעים תכופות בבתי המשפט בתיקים שעניינם הסדרת
מעמד חוקי בישראל ומניעת גירוש ,תביעות עבודה ,ותביעות לפיצויים בגין אפליה.
אנחנו עובדים בשיתוף פעולה עם עמותות העוסקות בתחומים אלו ,ומשמשים כיועצים
משפטיים של אגודת הלהט"ב.
בין השנים  2009 – 2007עבדתי כעורכת דין בעמותת "קו לעובד" ,ולפני כן כעורכת
דין במוקד להגנת הפרט – עמותה העוסקת בטיפול בהפרת זכויותיהם של פלסטינים
תושבי השטחים .התפקיד כלל בין היתר השתתפות בהליכי חקיקה רלבנטיים בכנסת.
שנות פעילות במגמה ירוקה1999-2003 :
פעילות :ההתחלה הייתה בתא הר הצופים שריכזה אז שירה בנימיני .הקמפיינים
העיקריים היו המחאה נגד כביש  ,6קידום הרכבת המהירה בקו ירושלים-ת"א ,חוק
הפיקדון והוצאת כלובי הדגים מאילת .בשנה ב' ריכזתי את פרויקט יירוק הקמפוס
ובשנה ג' גזברתי .תוך כדי ,כמו כולם ,איישתי דוכנים ,השתתפתי בהפגנות (הזויות יותר
ופחות )...וחפרתי לכל מי שהסכים לשמוע ):
הישגים ,נקודות סיפוק :מסיבת השקיעה באוהל המחאה עם כניסת המילניום לא
תישכח ,וגם לא התורנות  -אם כי אנחנו יודעים איך זה נגמר .אבל הרבה מאבקים
אחרים שבהם לקחתי חלק הפכו למציאות טובה יותר :כלובי הדגים יצאו ממפרץ אילת,
הרכבת לירושלים קורמת עור וגידים ,חוק הפיקדון ...בתחילת דרכי כעורכת דין הגשתי
את אחת ההתנגדויות לתוכנית ספדי והיה מרגש לראות את הכלים שרכשתי מממשים
את הערכים והמטרות שגיבשתי לא מעט במסגרת ובזכות מגמה ירוקה.
למדתי ולוקחת לדרך :את הבסיס לידע שלי בסוגיות סביבתיות ,את הרדאר הסביבתי,
את הכלים האקטיביסטיים מעבר להפגנות וסטיקרים ,והכי חשוב  -האנשים הטובים
ומעוררי ההשראה שעשו ועושים ואת מגמה ירוקה.
להיות מנהיגה סביבתית זה ...היכולת לראות רחוק ומלמעלה .לאתר את כל הנקודות
שבהן ניתן לפעול – ולפעול .לדעת שאומנם ה 50%-של היום זה ה 100%-של מחר,
ועדיין להעריך כל הישג ,בידיעה שללא הפעילות הזאת היינו נשארים עם כלום .להצליח
לראות את ההתקדמות ולשאוב ממנה כוחות ,גם במקרים הכה רבים בהם נראה שצריך
לרוץ יותר ויותר מהר רק כדי להישאר במקום .לדעת לפעול ביצירתיות ,לשלב כוחות
גם עם שותפים לא טבעיים ,לדעת לגייס תמיכה.
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תרבות

תרבות

נגנית קרן יער בתזמורת הסימפונית ירושלים,
קמפיינרית סביבה ומזון במגמה ירוקה

יפעת צור

להעיף למרחב זרעים
של רעיונות שעוסקים
במשהו מסוים אבל
בעצם בהכל ,ואז
לעשות מספיק רוח
ולהשקיע בהם עוד
קצת ,או המון ,עד
שהם תופסים תאוצה
שהופכת למציאות.

זה התחיל בגבעתיים .מתישהו בניינטיז התחילו ימי אקטיביזם ,בעיקר בענייני בעלי
חיים (כלביות ,זכויות ,פרוות ,קרקסים ,כבד אווז ,ניסויים ,טבעונות) ואז גם סביבה.
התחלתי לנגן בקרן יער ,למדתי תארים ראשונים בגיאוגרפיה ,ובהמשך לימודי תואר
שני במוזיקה בניו יורק ,ותואר שני באקולוגיה תעשייתית בנורבגיה ,ותעודת הוראה
בגיאוגרפיה וסביבה בחזרה בארץ .נחשפתי לסוגיות ופעילויות קצת שונות ביניהן
הקמת קבוצה מקומית באי שם ,דאמסטר וארוחות טבעוניות קהילתיות .פגשתי הרבה
דברים ובעלי חיים (אנושיים ולא) שנכנסו עמוק ללב.
שנות פעילות במגמה ירוקה- 2015 ,2000 – 1997 :
פעילות :ימים של פלקטים יצירתיים ומאבקים מרגשים בתא אוניברסיטת תל אביב.
זכורים במיוחד :חוצה ישראל ,חוק הפיקדון ,סי אנד סאן ,תחבורה ציבורית וסמינרים
בסופ"ש .אירוע קאמבק מרגש אחרי תקופה ארוכה של קשרים רופפים  -כמארגנת
תא ירושלמי חדש סביב נושא מזון וסביבה .תא תוסס ,מהמם ,אקטיבי וחסר מנוח!
קמפיינים :רפורמת הפטם (מחאת העודפים) ,משלוחים חיים ,אמנת האקלים והכנסת
נושא מזון מהצומח לשיח מדיניות האקלים של ישראל וגם לשיח העולמי בוועידת
האקלים העולמית של האו"ם ב .2017-שם ההצקות שלנו הביאו לשני אירועים בנושא
טבעונות בוועידה! מאז ספטמבר האחרון קמפיינרית סביבה ומזון במגמה  -קמפיין
שנועד לתת בראש בנושא המזון כחלק בלתי נפרד מהשיח הסביבתי בארץ ומחוצה לה.
הישגים ,נקודות סיפוק :שלל חוויות המורכבות מתמהילי נאיביות ועקשנות  ):נקודת
סיפוק אחת מאד משמעותית היא החברויות ותחושת החיבוק והמשפחה ,וכמה
שזה כיף להעריך ולאהוב כל כך ארגון לאורך זמן .ברמת העשייה ,גם ההצלחות וגם
המאבקים שלא ניצחו ,שניהם זימנו חוויות מעצימות .זכורים במיוחד :לילות מוזרים
סביב המדורה בשירי היפים ועידודים תחת המנוף של סי אנד סאן ,פעילויות מפוזרות
מאחדות ויצירתיות סביב חוצה ישראל ,וזיכרון קלסטרופובי בתוך בקבוק פלסטיק
ענק במיצג חוק הפיקדון .עשייה סופר-אינטנסיבית בחבירה למאבק ברפורמת הפטם,
סיפוק גדול בחיבור של ארגוני זכויות בעלי חיים למצעד האקלים ,תחושה סופר-
מרגשת של תא פעילות מחויב להפצת בשורה ,וריגוש מטורף בהפקת האירועים
בנושאי טבעונות בוועידת האקלים העולמית.
למדתי ולוקחת לדרך :וואו ...המון תחושות שקשה לבטא במילים .לחשוב בגדול ולהעז,
להוציא רעיונות משוגעים לאוויר ולתת להם צורה ,אמונה מחודשת בכוחה של קהילה.
היכרות עם שותפים/ות נהדרות ונהדרים לדרך ,וחברויות שמלוות אותי הלאה.
להיות מנהיגה סביבתית זה ...להעיף למרחב זרעים של רעיונות שעוסקים במשהו מסוים
אבל בעצם בהכל ,ואז לעשות מספיק רוח ולהשקיע בהם עוד קצת ,או המון ,עד שהם
תופסים תאוצה שהופכת למציאות.

תיאטרון האיל המרקד

מיכל שוקרון

מתוך האמונה שהתיאטרון הוא כלי ביטוי אישי וחברתי ,נוגעים מופעי תיאטרון האיל
המרקד בדרך אישית ומקורית בנושאים בעלי רלוונטיות גבוהה לחברה הישראלית .הדגש
הוא על חיזוק הקהילה והשפעה על המרחב הציבורי דרך מופעי בובות ענק תלויי אתר,
קרנבלים ותיאטרון נוער.
שנות פעילות במגמה ירוקה2017 – 2011 :
פעילות :פעילה בחיפה ,קמפיינרית רפורמה ,דוברת ורכזת ניו מדיה ,קמפיינרית ארצית.
יחד עם החברים במגמה ירוקה הובלתי קמפיינים ציבוריים תקשורתיים :צמצום
התעשייה המזהמת במפרץ חיפה ,השארת הגז הטבעי בארץ ,הרפורמה בתכנון ובנייה,
תיקון חוק החופים ,עצירת ניסויי פצלי השמן וקידוחי הנפט בגולן ,עצירת תוכנית עשרת
היישובים ,וקידום שבילי אופניים ותחבורה ציבורית .הכשרתי פעילים לשינוי סביבתי
וחברתי בתחומי הדוברות ,הניו מדיה ,ניהול קמפיין ואקטיביזם יצירתי.
הישגים ,נקודות סיפוק :השותפים אודי חן ,אלי בריף ,אלעד הוכמן וחברים נוספים.
למדתי ולוקחת לדרך :ליצור ביחד כקבוצה.
להיות מנהיגה סביבתית זה ...אומץ.

להיות מנהיגה סביבתית זה ...אומץ

 100 | 58המשפיעים של מגמה ירוקה

2012-2013

המאבק להשארת
הגז הטבעי בארץ
"עוצרים את שוד הגז ,משאירים את הגז הטבעי בארץ"  -זהו המסר המרכזי של המאבק ששיאו התרחש באביב-קיץ  2012בהפגנות המוניות,
בשיח ציבורי רחב ,ברשת ,בכנסת ובתקשורת.
מגמה ירוקה הובילה בשיתוף  12ארגונים סביבתיים וחברתיים ועשרות פעילים חברתיים את המאבק בדרישה מממשלת ישראל לעמוד
בפני לחצי חברות הגז ,אשר מבקשות היתרים לייצא את הגז ,ולשמור את הגז הישראלי עבור הישראלים .מסקנות ועדת צמח ,אשר העדיפה
את טובת היזמים על פני האינטרס הציבורי והמליצה לאשר לייצא יותר ממחצית מהגז שנמצע לחופי ישראל ,הוגשו באוגוסט .2012
הגז הטבעי הוא נכס אסטרטגי של המדינה ,שיכול לחולל מהפך כלכלי וסביבתי בישראל ,למנף את התעשייה וליצור מקומות עבודה חדשים,
והתועלת הנובעת מהשארתו בארץ מגמדת את הכנסות המדינה מהייצוא .לכן קראנו לממשלה לגלות חשיבה אסטרטגית ואחראיות
לאומית ,ולא להיכנע ללחץ של לובי חברות הקידוח.
הסיפור המלא מפיה של מיכל שוקרון ,קמפיינרית מגמה ירוקה ,ומי שנבחרה לאחת ממאה הנשים המשפיעות של "דה מרקר":
"הכל התחיל כשהבנו שישראל מצאה גז טבעי בים ,גז שיכול להפחית כאן את זיהום האוויר ,להוריד את יוקר המחיה ,לתת בטחון אנרגטי
לישראל לחמישים שנה ,ולהוסיף מקומות תעסוקה .התברר לנו שבמקום להשאיר את הגז הטבעי לצורכי האוכלוסייה המקומית ,המדינה
מתכוונת לאפשר ליצחק תשובה לייצא את הגז הטבעי וזאת אפילו ללא דיון ציבורי בכנסת על ההחלטה הכלכלית הגדולה ביותר שמדינת
ישראל ,החלטה בשווי  900מילארד שקלים.
התחלנו בהפגנות קטנות ,של  4אנשים בצמתים ,מול הבית של תשובה ,סיפרנו לציבור שהולכים לשדוד אותו ,תוך כמה חודשים הצטרפו
אלינו להפגנות  700אנשים לעשרות הפגנות סוערות מול בתי השרים ,מול ראש הממשלה ומול ביתו של תשובה .בזכות המאבק הציבורי
הנרחב ,הצלחנו להפחית את מכסת הייצוא בכ  ,15%כלומר הצלנו  150מליארד ש״ח למשק .הכריזו עלינו כמשפיעים של השנה ,מקום
ראשון במערערים על הון שלטון".

1999

קמפיין צמצום זיהום
האוויר בת"א
יותר מאלף בני אדם מתים כל שנה בגוש דן ממחלות הקשורות בזיהום אוויר .ואולם ,הרשויות בישראל העדיפו במשך שנים להתייחס
לנתונים האלה כאל גזירה משמיים.
בשנת  1999החליט תא תל אביב של "מגמה ירוקה" שהגיעה השעה להוביל מאבק נחוש בקריאה לעירייה לפעול כדי לצמצם הזיהום
בעיר .הפעילות כללה :יציאה לרחובות בלילות והדבקת כרזות שנשאו את הכותרת "תל אביב ,עיר עם אווירע" ,חלוקת גלויות לציבור הרחב
שממוענות לראש העיר ,שמאות מהן נשלחו אל רון חולדאי ,בטפטוף קבוע לאורך השנה .ויצירתו של ציור גרפיטי ענק על קיר בצומת
הרחובות ארלוזורוב ואבן גבירול.
חיים פלדמן ,ממובילי המאבק ,וקבוצת פעילים ציירו בריסוס -משפחה עטויה מסכות גז והוסיפו כתובת ענק .שיאו של הקמפיין היה "מצעד
הפיח" ,מצעד של פעילים מכוסי פיח וחבושי מסכות גז ,שהגיעו עד פתח בניין עיריית תל אביב ,ואף נכנסו לישיבת העירייה .חברי מגמה
ירוקה הקפידו בהמשך להשתתף בישיבות העירייה ,וכדי להבהיר את עמדתם ,השתדלו מדי פעם להשתנק מהתקפי שיעולים מסתוריים.
בעקבות הלחץ הרצוף ,קיבלה עיריית תל אביב בשנת  2001חוק עזר עירוני שיזמה סיעת הירוקים ,הקובע כי יש לקנוס כל מכונית שעוברת
בעיר וחורגת מרמת זיהום האוויר המותרת .כמו כן ,הוחלט שכלי הרכב של העירייה יעברו לשימוש בגז במקום בדלק .אך לא פחות חשובה היא
העובדה כי מאז המאבק וקבלת החוק ,זיהום האוויר בתל אביב הוא אחד הנושאים המרכזיים שמעניינים את תושבי העיר ואנשי הציבור כאחד.
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תרבות

מאיה שוזר-בעוז
(לשעבר אילוז בל)

צעירים מבטיחים
מרצה ,מנחה ומלווה נשים לחיות בעונג ובעוצמה!

רכזת קהילת הבוגרים של מגמה ירוקה

מפתחת תוכנית 'המנהיגות'  -לנשים שרוצות להגשים את עצמן ואת החלומות שלהן,
ומסייעת לנשים לעבור תהליכי ריפוי ,התפתחות והעצמה אישית .הובלתי קבוצות
מנהיגות בכל רחבי הארץ בהן לימדתי אקטיביזם חברתי וסביבתי .הקמתי עסק ובו
לימדתי קבוצות ויחידים איך להוביל קמפיינים ,איך להגשים חזון ,איך לעמוד מול קהל
ומגוון מיומנויות אותן רכשתי במסגרת פעילותי במגמה ירוקה .למדתי שיטות טיפול
וריפוי שונות (תטא הילינג ,הקשבה קוונטית ,אומגה ,אקסס בארס ועוד) והתמחתי
בטיפול רגשי-אנרגטי .בשנים האחרונות אני מלווה נשים לחיות בעונג ובעוצמה ,מפתחת
תוכנית 'המנהיגות' ומסייעת לנשים לעבור תהליכי התפתחות אישית.
שנות פעילות במגמה ירוקה2003-2012 :
פעילות :פעילה בתא רחובות ,דוברת תא רחובות (האגדי) ,דוברת תא ארצי ומנהלת
מערך התקשורת והשיווק ,וחברת ועד מנהל בשנים .2009-2012
הישגים ,נקודות סיפוק :ניצחון בקמפיין ספדי -מעורבות בארגון ההפגנה הגדולה
(דאז) מול הועדה הארצית לתכנון ובנייה .ניצחון בקמפיין השפד"ן (את ההודעה על כך
קיבלנו – דניאל ואני  -ביום חתונתנו) .מעורבות בניצחון בקמפיין פלמחים  -עמידה מול
דחפורים ברגעים הקריטיים .מעורבות בקמפיין עיר הבה"'דים.
למדתי ולוקחת לדרך :אם מאמינים ,הכל אפשרי .אם את חולמת את זה  -את יכולה
להגשים את זה .והמון כלים לבניית חזון ,תוכניות עבודה ,עמידה מול קהל ,התפתחות
אישית ועוד.
להיות מנהיגה סביבתית זה ...לראות הסביבה ,את החברה ואת עצמך לא אחד על
חשבון השני אלא אחד ביחד עם השני .להאמין שתמיד יכול להיות טוב ,ולעזור לעצמך
ולאחרים לעשות את המקום בו אנחנו חיים לטוב יותר .בעלת אופטימיות ,חזון ודרך
לצעוד בה.

לפני הלימודים  -מדעי הסביבה וגיאוגרפיה באוניברסיטה העברית בירושלים -
הדרכתי טיולים וניהלתי פרויקט חינוכי שמטרתו לחבר את הנוער המתגורר בגולן
לטבע הייחודי שנמצא מאחורי הבית שלו ,כדי ללמד אותו לשמור עליו .במהלך התואר
הראשון עבדתי כעוזרת מחקר בשני מחקרים :האחד חוקר את השפעת האדם על
המערכות האקולוגיות ,השני עוסק בגופים במגזר השלישי בתחום הסביבה ומנסה
להבין איך ניתן להרחיב את השפעתם דרך דעת הקהל עליהם .במקביל עבדתי במשרד
להגנת הסביבה ,ושם למדתי המון על עיצוב מדיניות סביבתית וראיתי איך עושים את
זה מאחורי הקלעים .כיום מנהלת מדור הפרדת אשפה בעיריית רמת-גן ,עוסקת בתחום
הפסולת והמיחזור הן מבחינה תפעולית והן מבחינת חינוך והסברה.
שנות פעילות במגמה ירוקה2014-2017 :
פעילות :פעילה ואחר כך מארגנת קהילתית בתא גבעת רם .בשנתיים הראשונות היינו
חלק מהמאבק להצלת הרי ירושלים ובשנה האחרונה ניסינו לקדם את נושא שיתוף
הציבור במערכת התכנון העירוני.
הישגים ,נקודות סיפוק :להצליח לכנס את הפעילים למפגש כל שבוע מחדש ,לחבר
אותם לקמפיין ולהביא אותם למקום של יוזמה ויציאה לפעולה .ביטולן של שלוש
מתוך חמש התוכניות נגדן נלחמנו בותמ"ל .אחת החוויות הייתה להיכנס למשרדי
הותמ"ל בירושלים עם ארגזים מפוצצים בהתנגדויות לתוכנית מצפה נפתוח ולראות
את עובדי הועדה פעורי פה .במאבק על שיתוף הציבור אחד ההישגים היה שהתחלנו
לכתוב טיוטת חוק המסדיר את הנושא בצורה סטטוטורית.
למדתי ולוקחת לדרך :ביקורתיות מסוימת ,ואת המחשבה שהכל אפשרי .מגמה ירוקה
לימדה אותי המון  -על עבודה עם מתנדבים ,על עולם מקבלי ההחלטות ,על ניהול
מאבק (וגם על מה לנהל מאבק )...וראיית התמונה הגדולה .אם בתחילת ההתנדבות היו
נושאים שנראים כאילו הם "גדולים עליי" ,היום אני יודעת הרבה יותר טוב איך להתעמת
איתם (ועוד יש לי מה ללמוד ,כמובן).
להיות מנהיגה סביבתית זה ...לשמש דוגמא אישית ,להיות יצירתית ,לדעת לחבר אנשים
שונים למאבק ,להיות שותפה להבנת התמונה הגדולה ולתהליך קבלת ההחלטות,
ומצד שני לתת מקום לאנשים נוספים לפעול גם בדרך שלהם .להבין שהמסע ארוך
ויהיו ניצחונות והפסדים קטנים לאורך הדרך ,ולדעת להרים את הקבוצה אחרי הפסד
ולתרגם את הבאסה ליציאה לפעולה.

זמרת ,מתרגמת ,כותבת ומלחינה

נועה פלד

להאמין בחזון ,להכיר
את המציאות ,להקשיב
לקול הפנימי ,לפעול
עם המצפן האישי,
לשלב כוחות עם אנשים
כמוני ,ליצור מציאות
חדשה שמיטיבה עם
אדם ואדמה.
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שרה מוזיקה ברזילאית בפורטוגזית ובתרגום מקורי לעברית ,מופיעה בארץ ובחו"ל
( .)Noa Peled Musicעובדת עם ילדי העולם החדש בקבוצות קטנות " -ילדי האור"
 מחברת איתם רוח ואדמה :גינון פרמקלצ'ר ,יצירה ,מוזיקה ,תנועה ,סיפורים ,חוכמתהמאיה ,טבע ואקולוגיה ,הקשבה לקול הפנימי .מחזיקה מרחב אוהב לילדים להתפתח
ולהגשים חלומות.
בעלת תואר ראשון באמנות רב-תחומית מאוניברסיטת תל-אביב ,לימודי צילום
גיאוגרפי ודיפלומה בפרמקלצ'ר אצל טליה שניידר .חניכה ומורה לחוכמת המאיה,
ואחראית לתרגום לעברית של הסרט " - 2012זמן לשינוי" .ממקימי רשת הפרמקלצ'ר
הארצית וייצוג ישראל בכנס הפרמקלצ'ר הבינלאומי ה 8-בברזיל .מתנדבת בפעולה
ירוקה ,ב"חזית הולכי הרגל" ,בוועדים שונים של יירוק עירוני ,שותפה להקמת קהילה
בשכונה עם חברים ממגמה ירוקה ולארגון הפנינגים קהילתיים .מורה ורכזת לאיכות
הסביבה בשבעה בתי ספר בירושלים ,תל אביב ופרדס חנה ,הדרכתי במועצה לישראל
יפה ,בחוגים של החברה להגנת הטבע ,וקבוצות חירשים וקשישים בגינות קהילתיות.
שנות פעילות במגמה ירוקה1998-2002 :
פעילות :יירוק קמפוס תל אביב ,הפעלת ימים ירוקים בבתי הספר עם סטודנטים מתנדבים,
רכזת חינוך ארצי ,כותבת ועורכת תוכנית "סביבות" להדרכה סביבתית והכשרות מדריכים
(כיפיות!) .הפעלת תוכנית "יירוק מקומות עבודה" והקרנות "אמת מטרידה" ,השתתפות
בפעולות אקטיביסטיות בנושאי חופים ,תחבורה ,וכלובי הדגים .הכנסת ערכי ועקרונות
פרמקלצ'ר למגמה ירוקה .הכל עם שותפים נהדרים ,מתנדבים ועובדים.
הישגים ,נקודות סיפוק :כשהסטודנטים זורחים מסיפוק אחרי פעילות עם הילדים
והנוער .ההתלהבות של הילדים כשנופל להם האסימון האקולוגי ,והקשר לאחים
הבוגרים המדריכים .הכיף בסמינרי המדריכים של "סביבות" ,האקשן בפעולת המחאה
נגד כלובי הדגים באילת ,הפעילות המכוננת נגד כביש חוצה ישראל ,התקופה בטיפי,
ההיקשרות לדחפור בצמדים .הקשר האישי עם אנשים בתא הארצי ואחרים ,הנסיעות
לירושלים ,באר שבע ועוד לעבודה עם החבר'ה ,היכרויות עם אנשים מגוונים ומעוררי
השראה ,וחברויות אמיצות שמחזיקות עד היום.
למדתי ולוקחת לדרך :את הכוח של הביחד .לעשות במקום לקטר .שיתוף פעולה ,אמונה
בטוב ,שמחת חיים ,שילוב של קלילות ונעורים עם ערכיות ושיפור העולם .התאחדות
מכל הקשת החברתית והפוליטית למען מטרה סביבתית כלל אנושית .חשיבה לטווח
רחוק ,עבודה עם החזון ,ולא רק עם הקיים.
להיות מנהיגה סביבתית זה ...להאמין בחזון ,להכיר את המציאות ,להקשיב לקול
הפנימי ,לפעול עם המצפן האישי ,לשלב כוחות עם אנשים כמוני ,ליצור מציאות חדשה
שמיטיבה עם אדם ואדמה.

אורי נחמני

להיות שותפה להבנת
התמונה הגדולה ולתהליך
קבלת ההחלטות ,ומצד שני
לתת מקום לאנשים נוספים
לפעול גם בדרך שלהם.

סטודנט ,מתרגל ,מורה לעתיד ורכז ניו-מדיה בהווה

שחף אביטל
איזון קדוש בין להאמין
בא.נשים שהולכים.ות
אחריך ,לבין באמת להאמין
שהם.ן מסוגלים.ות להיות
אלו שמביאים את המהפכה.

התחלתי לעסוק בחינוך בלתי פורמלי לפני יותר מעשר שנים כמדריך בחוגי סיור
וכמדריך טיולים במערכת החינוך .לפני שנתיים החלטתי לקחת את הניסיון הזה ואת
האמונה שלי בחינוך ,באדם ובאקטיביזם ,ולהפוך למורה לאזרחות לתלמידי תיכון .כיום
אני בשנה השנייה של התואר השני בלימודי האסלאם והמזרח התיכון ,ובשנה השנייה
של לימודי תעודת ההוראה .מתגורר בירושלים ומתגעגע לתחום האקטיביזם הבועט
סטייל תא באר-שבע.
שנות פעילות במגמה ירוקה2013-2017 :
פעילות :בתא באר-שבע הייתי כלבויניק של קמפיין "באר שבע ירוקה" ,שהפך לקמפיין
שבילי אופניים בב"ש ,ושל הקמפיין "לא לפרבור" ,דובר התא ,ורכז קשרי קהילה.
בירושלים  -מנטור קשרי קהילה -תמיכה טכנית ונפשית במארגנים הקהילתיים.
הישגים ,נקודות סיפוק :ההתפרצות לדבריו של שר גזען ,שבזכותה הוא הסכים להיפגש
איתנו כדי להתעלם ממה שאנחנו אומרים .קלטת הפגישה הופצה לגל"צ ואחר-כך
לערוץ  10לטובת כתבת תחקיר של חודורוב על כל הקמפיין .וגבי העירום שכיכב
בסרטון ויראלי ,שתהליך הפקתו ועבודת הצוות המושלמת בין חברי וחברות התא היו
משהו מיוחד שקשה לתארו במילים .וכאשר צעקתי על ראש הממשלה ונגררתי החוצה
על-ידי מאבטח מבוגר אך מאוד חזק.
למדתי ולוקח לדרך :לדעת לעמוד על שלי ,להתמקצע בקמפיין ,להיות בטוח בצדקת
דרכי .אבל כל זה כלום לעומת מה שלמדתי על כוחה של קבוצה קטנה של א.נשים
להוביל ,לשנות ,לבעוט ,לצחוק ,ליהנות ושוב לבעוט  -ביחד .כנראה שלעולם לא אצליח
לשחזר את החוויה הזאת שנקראת "תא באר-שבע" פעם נוספת ,אבל אני לוקח אותה
איתי לכל מקום שאני הולך.
להיות מנהיג סביבתי זה ...איזון קדוש בין להאמין בא.נשים שהולכים.ות אחריך ,לבין
באמת להאמין שהם.ן מסוגלים.ות להיות אלו שמביאים את המהפכה .לדעת שאת
הפירות שיום אחד יצמחו מהזרעים שזרעת ,ייתכן ובכלל לא תזכה.י לראות ,ובכל זאת
חובתנו היא להמשיך ולזרוע .ותמיד לזכור שאם אנחנו מאמינים ומאמינות בשינוי
הסביבתי והחברתי שאנחנו מובילים .The people will - follow
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צעירים מבטיחים

לידיה מורדבינקין

צעירים מבטיחים

רכזת תוכניות המנהיגות במגמה ירוקה

מארגנת קהילתית במגמה ירוקה וסטודנטית לתואר שני

את השירות הלאומי עשיתי ב"חיים וסביבה" .הקמתי את התא הקהילתי הראשון של
מגמה ירוקה באשדוד ,וב 2016-הצטרפתי לתא הארצי.
שנות פעילות במגמה ירוקה2012-2018 :
פעילות :מארגנת קהילתית באשדוד בהובלת הקמפיינים לקידום תחבורה ציבורית ונגד
הבנייה בחופים ,רכזת בלתי רשמית של מאבק החופים והתיקון לחוק החופים ,רכזת
קשרי תומכים ורכזת תוכניות המנהיגות בתא הארצי.
הישגים ,נקודות סיפוק :הפעולה הישירה בחוף יא' באשדוד ,הפעלת קו אוטובוס
מהשכונות הצפוניות באשדוד לכיוון תחנת הרכבת לאחר קמפיין של התא בנושא,
גרירת היועמ"ש ומהנדס עיריית אשדוד עד לדיון בהול נגד הבנייה בחוף יא' בוועדת
הפנים והסביבה של הכנסת.
למדתי ולוקחת לדרך :את האמונה שאין מציאות שאי אפשר לשנות.
להיות מנהיגה סביבתית זה ...היכולת לגעת בלבם\ן של א\נשים ולגרום להם\ן להבין
שהם\ן יכולים\ות לשנות.

גרה בדרום תל אביב ופעילה במסגרות שונות לקידום נושאי סביבה ,צדק ,מגדר
ועירוניות .חוקרת באוניברסיטה בזבוז מזון וזהות סביבתית .מרכזת פעילות
סטודנטיאלית-מחקרית בתחום פליטות והגירה בישראל .התחלתי את האקטיביזם
כפעילה עבור זכויות בעלי חיים וטבעונות .בשנים האחרונות פעילה במגמה ירוקה
ומובילה קמפיין לקידום נתיבי תחבורה ציבורית בגוש דן וסלילת שבילי אופניים .יזמית
בתחום החקלאות העירונית וקהילות יצרניות ,ומרצה בתחום .שותפה להקמת שני
פרויקטים של גינות רב תרבותיות בתל אביב .בשנים האחרונות מרצה וכותבת על אורח
חיים מינימליסיטי ועל חיים בסגנון של "אפס אשפה".
שנות פעילות במגמה ירוקה2016-2018 :
פעילות :מארגנת קהילתית של קמפיין "תחבורה ציבורית זכות בסיסית" .פעילה
בתא אקלים.
הישגים ,נקודות סיפוק :קידום תוכנית "מהיר לעיר" בגבעתיים ויצירה של שני נתיבי
תחבורה ציבורית בעיר .יזמתי את ה"פארקינג דיי" הראשון בישראל בשיתוף פעולה עם
עיריות גבעתיים ,רמת גן ,כפר סבא והרצליה  -יום בינלאומי שלראשונה נחגג בישראל
בעקבות היוזמה .קידום תוכנית חירום לאומית להוצאת ישראל מהפקק והחתמה של
חברי כנסת מהקואליציה והאופוזציה .סימון נתיבי תחבורה ציבורית בחמישה צירים
מרכזיים בגוש דן .שותפה להקמת בית-ספר לאקטיביזם .פועלת למען סימון נתצ"ים
בין עירוניים ,בעיקר בכביש  ,5הכביש הפקוק ביותר בישראל.
למדתי ולוקחת לדרך :מנהיגות מאפשרת וארגון קהילתי הם הכלים שגורמים לי להרגיש
כמו גיבורת על .עבודה בקבוצה שמשנה ופועלת גרמה לי להרגיש לראשונה כאילו אני
באמת שייכת לאנשהו .היום למדתי איך לקחת את גלגלי הקמפיין לכל תחום שקשור
בשינוי מדיניות ולהעצים אחרים על-ידי הכלים של סוציוקרטיה.
להיות מנהיגה סביבתית זה ...לקדם ערכים של צדק עבור בני האדם והסביבה כאחד .זה
אומר להיות רגישה למתרחש בעולמנו ולהיות אופטימית ולהאמין שאם אנחנו יצרנו
את הבעיות האלה ,נוכל גם לפתור אותן .הנהגה סביבתית היא הנהגה ביחד עם הסביבה,
הובלה משותפת של חזון שהרבה יותר גדול ממני .זאת הידיעה שאני חלק ממארג
אנושי מרהיב של מאמינים .זה לדעת שההנהגה לעולם לא תיגמר ,לכן עלינו להכפיל
כוח .זה לחשוב אקו ולא אגו.

יעל שמר

מגמה ירוקה  -קמפיינר מפרץ חיפה

ישי וולפוביץ'

גדלתי בקריות בקריית שמואל .הדרכתי בבני עקיבא ,למדתי בישיבת ההסדר פתח
תקווה ,התגייסתי לנח"ל .הייתי בשנת שליחות בקהילה היהודית בקייפטאון דרום-
אפריקה ,סיימתי לימודי תואר ראשון ושני בלימודי תקשורת ,מדעי המדינה ותכנון
ערים .עבדתי כמדריך טיולים בפרויקט 'מסע ישראלי' וכמדריך שיקומי לעיוורים
ולקויי ראייה בבית חינוך עיוורים.
שנות פעילות במגמה ירוקה– 2015 :
פעילות :פעיל במאבק למען אוויר נקי ,מארגן קהילתי בתא הר הצופים ,מתמחה
דיגיטל בתא קהילתי מפרץ חיפה ובהמשך קמפיינר.
הישגים ,נקודות סיפוק :קליפ קטן והומוריסטי שעשינו ביחד בתא קהילתי מפרץ
חיפה בינואר  .2016חוש הומור (גם עצמי) וקצת הקללה של מה שאנחנו עושים הם
תבלין מעולה לפרופורציות ולעשייה מתוך שמחה.
למדתי ולוקח לדרך :את ההבנה מה זה להיות חלק מקבוצה ומצוות ,וענווה.
להיות מנהיג סביבתי זה ...לדעת לחבר בין מה שקורה בסביבה לבין הקהילה או
החברה שאנחנו חלק ממנה.

להאמין שאם אנחנו
יצרנו את הבעיות האלה,
נוכל גם לפתור אותן.

מעון נכים ,קידום פאנלים סולאריים באוניברסיטת ת"א

לדעת לחבר בין מה שקורה בסביבה לבין הקהילה או החברה שאנחנו חלק ממנה.

עובדת בחברת Zencity

גלי פרוינד
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סיימתי תואר ראשון בכלכלה וצרפתית ,גרתי בפריז לסימסטר אחד ,השתתפתי
בתוכנית ההתמחות של עיריית תל אביב יפו והדרכתי ילדים בנושא אזרחות עירונית
פעילה .לומדת תכנון ערים ואזורים בטכניון ,מתנדבת בעמותת מרחב ובמגמה ירוקה,
ועובדת ב ,Zencity-שעובדת עם רשויות מקומיות וערים ועוזרת להן להבין מה מעניין
את תושביהן.
שנות פעילות במגמה ירוקה2014-2018 :
פעילות :בתא מאבק הגז פעלתי בתחום הניו-מדיה ,הדוברות ,המצאת מיצגים ועוד.
בשנה שלאחר מכן הקמנו את תא עירוניות ,ויצאנו לקמפיין הרשות להתחדשות
עירונית ולקמפיין "נעים לעבודה" לעידוד נסיעה בתחבורה ציבורית לעבודה.
הישגים ,נקודות סיפוק :ההודעות שקיבלתי משכניי אחרי ההפגנות הגדולות של מאבק
הגז ,על ההתרגשות שלהם ממספר האנשים שיצאו ופעלו.
למדתי ולוקחת לדרך :לפעול בקבוצה בצורה רגועה ,לסמוך על אנשים אחרים ,ללמוד
לשחרר ולתת אמון.
להיות מנהיגה סביבתית זה ...לדעת לאחד מאבקים .לא יהיה צדק חברתי עד שלא יהיה
צדק סביבתי ,וההיפך.

עדי רומי
להיות ראשון בין שווים
בהובלת הדברים החשובים
באמת ,שמשפיעים על
העולם שבו אנו חיים.

בוגר תואר ראשון במדעי החיים באוניברסיטת תל אביב .מטפל בעזרת בעלי-חיים
במעון נכים.
שנות פעילות במגמה ירוקה2018 – 2014 ,2012 – 2008 :
פעילות :אחראי מיצגים והכנת פעילויות ציבוריות בקידום תוכנית הרה-ארגון של
התחבורה הציבורית בתא תל אביב ,ואחר כך שותף למעקב אחרי ביצוע הרפורמה
והעמידה ביעדיה .הובלת קמפיין התנגדויות להקמת התחנה הפחמית באשקלון ביחד
עם גרינפיס .הכנסת מסרי מגמה במסרי המחאה החברתית .הכנת המיצגים והפגנות
מטעם תא תל אביב בקמפיין הגז .מתמחה פעילות ציבורית במאבק בחוק המלונאות
ובתמ"א  .1כיום אני מארגן את תא אוניברסיטת תל אביב לקידום פאנלים סולארים על
גגות האוניברסיטה.
הישגים ,נקודות סיפוק :הצלחת קמפיין הרה-ארגון של התחבורה הציבורית ויציאת
התוכנית לפועל .הצלחת המאבק נגד התוכנית להקמת התחנה הפחמית באשקלון.
הכנסת המסר נגד הוועדה לדיור לאומי בזמן המחאה החברתית ,כאשר היינו שלושה
אנשים בהפגנה של עשרות אלפים ,והציבור היה בטוח שהוד"לים הם פתרון מצוין
למשבר הדיור .ההפגנה הראשונה במאבק הגז ב ,2015 -כשציפינו ל 700 -איש ,והגיעו
 7,000אנשים ,והיה מאוד מרגש ותחילתה של מחאה המונית .המאבק העיקש בחוק
המלונאות ותמ"א  ,1שבעקבותיו נדחה הרעיון והוכנסו בחוק המלונאות תיקונים
שמגנים על החופים .הקמת הגג הסולארי הראשון באוניברסיטת תל אביב .ההגעה
ל cop 23-הייתה חוויה מדהימה.
למדתי ולוקח לדרך :שמגמה ירוקה זה בית ,וחברי מגמה ירוקה הם משפחה דואגת ,שתמיד
נכונה לעזור .שלכל אחד יש כוח ויכולת להשפיע ולשנות את העולם ,אם הוא רוצה ועושה.
קיבלתי כלים לקידום האג'נדות שחשובות לי ,למדתי להתגבר על הבושה ,לדבר עם זרים
ברחוב ולגייס אותם לתמוך באמיתות שלי .למדתי שאני מצליח לעשות שינוי.
להיות מנהיג סביבתי זה ...לקחת אחריות על עצמך ועל הסובב אותך .להיות ראשון בין
שווים בהובלת הדברים החשובים באמת ,שמשפיעים על העולם שבו אנו חיים .להוביל
ביחד עם קבוצה של אנשים חדורי מוטיבציה ,ובעת הצורך לעזור להם לצאת מאזור
הנוחות ולהביא אותם לקדמת הבמה.
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צעירים מבטיחים

צעירים מבטיחים
רכזת קשרי ממשל ומדיניות במגמה ירוקה

יערה פרץ

השנה שלי כמארגנת
קהילתית בתא באר שבע
הייתה בין המשמעותיות
ביותר שחוויתי .שנה
שעיצבה והעצימה אותי,
שבה למדתי מהו חוזק של
קבוצה ,מהי המשמעות של
מנהיגות ואת הערך האמיתי
של חברות וסולידריות.

אחראית על ייצוג הארגון מול מקבלי ההחלטות בכנסת וברשויות מקומיות ,ומול
גורמים פוליטיים אחרים .מלווה פעילים ופעילות בהבאת קמפיינים לשינוי מדיניות
למוקדי קבלת ההחלטות ,זיהוי וניתוח מנופי השפעה ,ניסוח ניירות מדיניות ,רתימה של
מקבלי ההחלטות וייצוג הארגון בכנסת וברשויות מקומיות.
בעלת תואר ראשון בפוליטיקה וממשל וסוציולוגיה ,ותואר שני במנהל עסקים בתוכנית
מנדל למנהיגות חברתית .מאמינה גדולה בהתארגנות אזרחית ,בחיבור בין אנשים,
בסולידריות .מאמינה שיש לנו אחריות לבלום אי צדק ולשמור על הייצורים האחרים
שחיים לצדנו .בכיתה ח׳ ראיתי את הסרט ״אמת מטרידה״ של אל גור ,ומאז אני פעילת
סביבה .התנדבתי בגרינפיס ולאחר מכן הגעתי למגמה ירוקה.
שנות פעילות במגמה ירוקה- 2013 :
פעילות :פעילה ,מתמחת קשרי ממשל ,מארגנת קהילתית בתא באר שבע ,מלוות
מארגנות ומארגנים קהילתיים בתא הארצי ,רכזת קשרי ממשל ומדיניות בתא הארצי.
בבאר שבע ,יחד עם קבוצת אקטיביסטים מופלאה ,הובלנו את המאבק לחיזוק
ערי הנגב ועצירת תוכניות הבנייה ההרסניות של יישובים חדשים לעשירים ,ואת
הפעילות לסימון שבילי אופניים בשכונות הוותיקות בבאר שבע .הייתי שותפה
להקמת , Humans of Beer Shevaפרויקט חברתי קהילתי שביקש להעצים את
הגאווה העירונית ואת הסולידריות בין תושבי ותושבות העיר ,ולחזק את תחושת
השייכות והשותפות הקהילתית .במסגרתו הייתי אחראית על ריכוז וליווי קבוצת
צלמים ,איסוף ועריכת סיפורים ,ויצרתי שיתופי פעולה עם גורמים חיצוניים.
הישגים ,נקודות סיפוק :השנה שלי כמארגנת קהילתית בתא באר שבע הייתה בין
המשמעותיות ביותר שחוויתי .שנה שעיצבה והעצימה אותי ,שבה למדתי מהו חוזק
של קבוצה ,מהי המשמעות של מנהיגות ואת הערך האמיתי של חברות וסולידריות.
בתור מארגנת קהילתית במיוחד ,מגמה ירוקה גרמה לי לצאת מחוץ לאזור הנוחות שלי
ואפשרה לי להיות חלק ממשהו שהוא גדול יותר ממני ,הפכה את הקול שלי למגפון
ענק ,ונתנה לי את ההזדמנות להשפיע ,להוביל ולדמיין את עצמי כמנהיגה ,ולהמשיך גם
היום לדחוף את עצמי מעבר לקצה ולהתפתח עוד ועוד.
למדתי ולוקחת לדרך :בזכות הפעילות במגמה ירוקה רכשתי כלים ויכולות שקידמו
אותי באופן אישי ומקצועי וגרמו לי להתנסות בדברים שמעולם לא חשבתי ,או העזתי,
לנסות .הבנתי שמקבלי ההחלטות הם בני אדם בדיוק כמונו ,והפעולה הכי אפקטיבית
שאנחנו יכולות לעשות כאזרחיות היא לצמצם את מרחב הזרות הקיים בינם לבינינו.
לשאול שאלות ,להטיל ספק ,לא לפחד לאתגר את עצמנו .לא לפחד לפנות לשר או
חברת כנסת ,להתפרץ לנאום ,לארגן הפגנה ,לזעוק את הזעקה שלנו ולדרוש את מה
שמגיע לנו .מעל הכל ,במגמה ירוקה זכיתי באהבה ענקית ובחברות וחברים לחיים.
בקצרה ובמילותיה של אנג׳לה דיוויס I am no longer accepting the things I“ -
”cannot change. I am changing the things I cannot accept

2010-2014

המאבק נגד פרויקט פצלי השמן
בחבל עדולם
ביולי  2008קיבלה חברת  IEIרישיון קידוח בשפלת יהודה ,בשטח עצום של  238אלף דונם .מטרת החברה הייתה לבצע פרויקט ניסיוני
מסוכן להפקת נפט ,בשיטה שלא נוסתה בקנה מידה מסחרי באף מקום אחר בעולם ,ואף נאסרה בארה"ב .החברה ביקשה לחמם את תת
הקרקע של שפלת יהודה למאות מעלות ,על מנת להפוך חומר שנקרא פצלי שמן לנפט ,בתהליך שהיה מביא לזיהום אויר מסיבי ופליטה
של חומרים רעילים ,ויש שאומרים שאף היה מסכן את מי התהום .ב 2009 -התחילה החברה בקידוחי סקר תחת האמירה השקרית שהם
מבצעים קידוחי מים  -אז נדלקה נורה אדומה אצל תושבי האזור שגייסו גופים רבים למאבק ,בניהם מגמה ירוקה ,אדם טבע ודין ,קק"ל רשות
הטבע והגנים ,גרינפיס ואחרים.
מגמה ירוקה תרמה רבות למאבק במרוצת השנים ,ובעיקר במשורת האחרונה  -בשנה שקדמה לישיבת הועדה המחוזית שהתכנסה כדי
לדון באישור פרויקט פצלי השמן .החל מספטמבר  2013הצטרף תא גבעת רם (האוניברסיטה העברית בירושלים) למאבק .התא פעל רבות
על מנת לחשוף לעיני הציבור את הפרויקט ,בין היתר התעמתו חברי התא עם אפי איתם (שר ואיש צבא לשעבר ,כיום מנכ"ל ג'יני אנרגיה -
חברת האם של .)IEI
בשבוע שקדם לועדה איתם השתמש בקשריו הפוליטיים על מנת לקבוע פגישות בארבע עיניים עם אישים בחירים ובעלי השפעה כמו
גדעון סער (שר הפנים) ,בעוד שקואליציית המאבק לא הורשתה להיפגש עם אותם גורמים עד לאחר הועדה .על מנת לחשוף את העוול,
חברי מגמה ירוקה צלמו סרטון שבו נראה אפי איתם מגיע למשרדו של ראש העיר ירושלים ,ימים ספורים לפני הועדה המחוזית המכריעה.
בעקבות החשיפה ,הסכים ניר ברקת להיפגש עם חברי תא מגמה ירוקה ,ושמע את טענותיהם .הסרטון שהופץ ברשת קיבל עשרות אלפי
צפיות ואף התפרסם בתוכנית צינור לילה ,מה שהביא לחשיפה משמעותית ולתמיכה ציבורית במאבק ,ימים ספורים לפני הועדה המכריעה.
בספטמבר  2014החליטה הועדה המחוזית ברוב מוחץ של  13מול אחד לעצור את אסון פצלי השמן בשפלת יהודה .עם זאת ,חברה אחות של
 - IEIחברת אפק ,מתכננת קידוחי נפט ברמת הגולן  -על יד מקורות הכנרת) ככל הנראה בשיטת הפראקינג הידועה לשמצה שכבר נאסרה
באירופה) .מגמה ירוקה מעורבת היום גם במאבק הזה ,כאשר לאחרונה ,בעקבות ההתנגדות לפרויקט ,הוציא בג"ץ צו ביניים שאוסר על אפק
לבצע קידוחים בגולן עד להודעה חדשה.
עדי רותם ,שהייתה אז רכזת תא גבעת רם במגמה ירוקה ופעילה מובילה בהווה ,מספרת" :הניצחון המוחץ הוא חסר תקדים במונחים של
מאבקים סביבתיים ,הוא מהווה הוכחה שדויד יכול לנצח את גולית .אני מקווה שהניצחון הזה ייתן תקווה גם למאבקים אחרים ,ושנצליח
לעצור גם את הקידוחים המתוכננים ברמת הגולן".

מלוות קהילת תוצרת הארץ

רכזת בית הספר לאקטיביזם של מגמה ירוקה

עדי רותם

פעילה במגמה ירוקה כשש שנים .היום מעניין אותי חינוך לאקטיביזם .אני מלמדת
ילדים על טכנולוגיה ויצירתיות בבית הספר לאמנות מוסררה בירושלים .במקביל
מנהלת את עמוד הפייסבוק "המדריך לירושלמית האקטיביסטית" ,עוסקת בתיאטרון
אימפרוביזציה ,ומריצה ליין של הופעות בירושלים.
שנות פעילות במגמה ירוקה2011-2018 :
פעילות :במהלך התנדבותי במגמה הייתי פעילה ,דוברת ,מארגנת קהילתית ,ועכשיו אני
עובדת בתא הארצי .הייתי פעילה בין היתר במאבק הגז בכל גלגוליו ,במאבק להצלת
הרי ירושלים ,הובלתי את מאבק פצלי השמן.
הישגים ,נקודות סיפוק :הוועדה המחוזית שבה נקבע שפרויקט פצלי השמן לא יצא
לפועל.
למדתי ולוקחת לדרך :ששינוי תמיד יכול להתרחש אם יש קבוצה מחויבת של פעילים.
להיות מנהיגה סביבתית זה ...להיות שלמה עם המטרה שלך ולהתלהב ממנה ,זה מה
שבאמת סוחף אנשים.

להיות שלמה עם המטרה שלך ולהתלהב ממנה
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שרונה גז

ילידת הגליל המערבי ממושב עבדון ,מכיתה ד' בתנועת הנוער "בני המושבים" ,שבה
הדרכתי ארבע שנים (כולל שנת שירות במועצה האיזורית חוף אשקלון) .בתנועה
למדתי את כוחה של עשייה לשינוי המציאות סביבנו ,ועד כמה קבוצה יכולה להיות
גורם משמעותי בעיצוב תפיסות העולם שלנו .גם למדתי כמה כיף להכיר את
הארץ דרך הרגליים ,ואת החשיבות של השמירה על הטבע .אחרי הצבא למדתי
לתואר ראשון בגיאולוגיה ובגיאוגרפיה באוניברסיטת בן-גוריון ,אז הצטרפתי לתא
מגמה ירוקה ,ובמקביל הייתי חלק מגרעין החשיבה של "התנועה הגדולה" .בהמשך
עבדתי בייעוץ סביבתי בתחום הסולארי ,והיום אני חוזרת לתחום החברה האזרחית
ולקהילות שבתוכו.
שנות פעילות במגמה ירוקה- 2013 :
פעילות :פעילה ורכזת קשרי קהילה בתא באר שבע .עסקנו בקמפיינים לחיזוק ערי
הדרום ולעצירת התוכניות לפרבור הנגב ,לתחבורה ציבורית בת-קיימא ולסלילת
שבילי אופניים בעיר .במסגרת התפקיד יזמתי כינוסים של קואליציות ארגונים ואת
האירוע ליום כדור הארץ (יחד עם אגודת הסטודנטים באוניברסיטה ובשיתוף עם
החברה להגנת הטבע) ,ועזרתי להפיק את אירועי סיכום השנה של מגמה .באפריל
 2016נכנסתי לתפקיד רכזת הבוגרים של הארגון ,ומאז ועד לפני כמה חודשים
הקמתי את התשתית לתחום ,כולל כמה תוכניות חדשות והרבה קשר עם בוגרים מכל
השנים .ביולי  2017הובלתי את קמפיין אסון הזיהום בנחל אשלים ,שאותו אני מלווה
ומובילה עד היום.
הישגים ,נקודות סיפוק :כאשר ההחלפה של מפעיל התחבורה הציבורית בבאר שבע
לא עברה בשקט ,והצלחנו ליצור מפגשי שיתוף ציבור שיערבו את התושבים בתהליך
החשוב הזה .כשהגענו לישיבות עם ראש העיר וצוותו ורתמנו ארגונים מקומיים
נוספים לדרישה להקים עוד שבילי אופניים בבאר שבע (והשמחה הגדולה מאוד,
לראות מסה קריטית של רוכבי אופניים חוצה פעם אחר פעם את השדרות המרכזיות
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צעירים מבטיחים

צעירים מבטיחים
בעיר) .לנסוע לפגישות בירושלים ,כולל ישיבה מיוחדת עם שר השיכון והבינוי דאז
– אורי אריאל ,ולשוחח על הקמפיין שאנחנו דוחפים כבר כמה שנים ,כשהוא הצד
המתנגד .ליזום הפגנה אחרי הפגנה על אסון נחל אשלים ,ולראות שאנשים מגיעים
ואני לא עומדת עם השלטים לבד .להרגיש שיש לי שותפים ,אנשים אכפתיים
שמאמינים ודוחפים כמוני את הדברים שחשובים לנו ,ויחד אנחנו מצליחים לקצור
הצלחות משמעותיות ,פעם אחר פעם.
למדתי ולוקחת לדרך :המון .למדתי מהו אקטיביזם ,ורכשתי את סט הכלים שמלווה
אותי מדי יום ומאפשר לי לשאול שאלות ,לפעול ,לשנות ,ולשלב את הכל בחיוך
ובאופטימיות .למדתי איך לפעול עם קבוצות אנשים ולייצר יחד שינוי חיובי .למדתי
להיות אזרחית מעורבת ,שיודעת שאין מציאות שאי אפשר לשנות – בייחוד אם
אני מוקפת באנשים הנכונים והנחושים שפגשתי במגמה ירוקה .למדתי את פני
התקשורת ,הפוליטיקה ,הדיגיטל ,הקהילה והרחוב בישראל ,וכל זה דרך מראת
האקטיביזם ,שאפשרה לי לתווך ולהניע את הגורמים השונים לפעול יחד איתנו.
למדתי שכל אחד יכול ליצור שינוי ,והדרך הטובה ביותר ללמוד היא פשוט לצלול
למים ולהתחיל לעשות.
להיות מנהיגה סביבתית זה ...לראות את התמונה הרחבה ,ולפעול בשיתוף עם מעגלים
רחבים ככל האפשר בסביבתה ,למען עולם טוב יותר .היא יכולה להיות בחזית או
מאחורי הקלעים ,למלא תפקיד קטן או גדול – מה שמשנה הוא החתירה המתמדת
קדימה תוך חיבור האנשים לחזון.

רכזת פרויקטים בעמותת מרחב
התנועה לעירוניות בישראל

אור לוסטינגר

מתגוררת בתל אביב ,סטודנטית לתואר שני בתכנון עירוני באוניברסיטת תל אביב
ורכזת פרויקטים בעמותת "מרחב התנועה לעירוניות בישראל" .בוגרת מדעי המדינה
ומזרח אסיה ,ואף כתבתי בעיתון החוג .במקביל לעשיית האקטיביסטית עבדתי
באוניברסיטה והובלתי פרויקטים בתחום החינוך הבלתי פורמלי שעסקו בצמצום
פערים חברתיים ואי-שוויון .התנדבתי ביחידה למעורבות חברתית באוניברסיטה,
במסגרתה העברתי תכנים אקדמיים לבני נוער מהמגזר הערבי בלוד ,במטרה לעודד
אותם להגיע להשכלה גבוהה.
שנות פעילות במגמה ירוקה2014-2016 :
פעילות :פעילה ודוברת בתא תל אביב -בקמפיין מאבק הגז ,ארגון מצעד האקלים
 2015ויום כדור הארץ  .2016הייתה לי פינה קבועה ברדיו בתוכנית של מיכאל מירו,
ומדי שבוע הייתי מספרת על אירועים סביבתיים ועל פעילות מגמה ירוקה.
הישגים ,נקודות סיפוק :במהלך הפעילות במגמה ירוקה חוויתי כל כך הרבה רגעים
חדשים ומשמעותיים .אחד הזכורים שבהם הוא ההפגנה הגדולה הראשונה במאבק
הגז שהצלחנו למשוך אליה המונים .כשהתחילו להגיע פרצופים לא מוכרים ,והפכנו
מגרעין קטן להמון זועם שהתחיל לצעוד .כדוברת התא התחלתי לצלם תמונות
וסרטונים כדי להעביר לתקשורת .האדרנלין בער בי והאופוריה בללכת על הכביש
בשדרות רוטשילד עם אלפי אנשים שאני לא מכירה ובאו לתמוך היא תחושה כל כך
עוצמתית .בסוף הערב גם הצלחתי להכניס את ההפגנה לחדשות  30 -שניות של
אושר עילאי .מאותה נקודה מאבק הגז הפך להיות מפלצת ,ודיברו עלינו בכל מקום.
לדעת שאני הייתי חלק מזה שינה את חיי ,וגרם לי להבין בפעם הראשונה שבאמת
יש לי כוח לשנות.
למדתי ולוקחת לדרך :התחלתי עם הרבה חששות ,בעיקר אם אני מתאימה לעשייה
אקטיביסטית סביבתית .די מהר הבנתי שבמגמה ירוקה אין דבר כזה לא מתאים -
כולם מתאימים ,כל אחד נותן את מה שהוא יכול ,ולכולם יש מקום .אין דבר כזה לא
יכול או אי אפשר .עם האנשים הנכונים אפשר הכל .ואם השינוי לא קרה עכשיו -
זה לא אומר שהוא לא יקרה אחר כך .הזרעים נזרעו והם יגדלו .אמונה ,עבודת צוות
וחברות אלו הדברים שאני לוקחת ממגמה ירוקה.
להיות מנהיג סביבתי זה ...להיות אדם שאורח חייו מכבד את הסביבה .שמחליט לקום
ולעשות מעשה של שינוי בין אם מדובר בבחירת מקום עבודה בעל אג'נדה "ירוקה",
עשייה התנדבותית או שינויים בהרגלי החיים הפרטיים.

להיות אדם שאורח חייו מכבד את הסביבה .שמחליט לקום ולעשות מעשה של
שינוי בין אם מדובר בבחירת מקום עבודה בעל אג'נדה "ירוקה" ,עשייה התנדבותית
או שינויים בהרגלי החיים הפרטיים.
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סטודנט לתואר שני בתכנון אורבני ואסטרטגי בטכניון

עוז ליס
מנהיג סביבתי הוא גם
פעיל חברתי ופעיל כלכלי,
מכיוון שכל התחומים
הללו קשורים זה בזה .הוא
משקף לאנשים מסביבו את
העוולות או את ההזדמנויות
שראה ,ומוביל אותם לנקוט
עמדה ופעולה על מנת
לעצב את המרחב שהם
חיים בו לטובתם.

הלימודים מתקיימים במסגרת תוכנית הצוערים לשלטון המקומי בשיתוף עמותת
"עתידים" .לאחר סיום התואר ,אהיה מחויב לעבוד כמתכנן עירוני ואסטרטגי במחלקת
ההנדסה של רשות מקומית בעלת מעמד סוציו-אקונומי הנמוך מחמש .בנוסף לתואר,
אני עובד בעיריית רהט כמחליף הזמני של מתכננת העיר ,ומתרגל בטכניון סטודנטים
בתואר שני.
סיימתי תואר ראשון בכלכלה ,פוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן-גוריון ,הייתי שותף
בבנייה והעברה של פרויקט החיבור לעיר באר שבע ,ובמסגרת תוכנית "תפנית" של
קרן משה שימשתי כעוזר הוראה המכין תלמידים בסכנת נשירה מהלימודים לבגרויות
במקצועות המתמטיקה ,אנגלית ,היסטוריה ,ספרות ולשון.
שנות פעילות במגמה ירוקה2014-2017 :
פעילות :פעיל בתא בן-גוריון ,קידמנו קמפיינים לשיפור התחבורה הציבורית בעיר,
זירוז הקמתם של שבילי אופניים רציפים בשכונות הוותיקות (רוביק תעשה לי
שביל) והתנגדות להקמת יישובים פרבריים חדשים בנגב .האחרון היה הגדול ביותר
באמתחתנו ,ובמסגרתו התמחיתי בקשרי ממשל ומעט בדוברות.
הישגים ,נקודות סיפוק :צילום סרטון בן דקה בערך שתיאר את סיפור הנגב ואת הסיבה
להתנגדות לפרבור .הסרטון הציג את הסיפור על גבם של הפעילים בתא ,והמחיש איך
הקמת היישובים החדשים תהיה על גבם של תושבי הדרום .מאות אלפים צפו בסרטון,
והוא אף הגיע לכנס שהתקיים בכנסת ועסק בפיתוח הנגב .ועוד סרטון שצילמנו בוועדת
הכלכלה של הכנסת ,שבו דיברתי מול שר הבינוי והשיכון יואב גלנט ,ודרשתי ממנו
שיתייחס לטענות הצעירים שמתגוררים ומעוניינים להמשיך להתגורר בנגב .גלנט
אומנם לא ענה ,אבל הסרטון קיבל תפוצה רחבה ועשה את שלו .תחושה טובה במיוחד
הייתה לראות את הנושא עולה לשיח הציבורי ,מגיע לכנסת ולאמצעי התקשורת ויוצר
הדים ,והכל כתוצאה מפעולות חברי התא.
למדתי ולוקח לדרך :שאפשר ורצוי להטיל ספק במעשיהם של מקבלי ההחלטות ,כי הם
לא תמיד צודקים ,ואף קיבלתי סט כלים מעשיים שמאפשר לערער על אותן הפעולות
שלאחר בחינה נראות כשגויות .למדתי להכיר בחשיבותם של פעילי הסביבה בפרט
והאקטיביסטים בכלל כגורם מאזן חשוב מאוד לייצוג האינטרס הציבורי .פיתחתי
את האומץ לעמוד מול מצלמות ומול מקבלי החלטות וחברי כנסת ,ולפרוש בפניהם
את דעותיי ,לנהל שיחת מעלית ולהוביל לפעולה ,ולמנף באמצעי התקשורת פעולה
שנעשתה ,כך שתקבל הד תקשורתי.
להיות מנהיג סביבתי זה ...בעיקר לפתוח את העיניים ולראות את העולם בצורה ביקורתית.
אבל מנהיג סביבתי הוא גם פעיל חברתי ופעיל כלכלי ,מכיוון שכל התחומים הללו קשורים
זה בזה .הוא משקף לאנשים מסביבו את העוולות או את ההזדמנויות שראה ,ומוביל אותם
לנקוט עמדה ופעולה על מנת לעצב את המרחב שהם חיים בו לטובתם.

המשרד להגנת הסביבה ומינהל קהילתי בית הכרם

טל ואגו

מסיימת תואר שני בתכנון ערים באוניברסיטה העברית ,מתכננת במשרד להגנת
הסביבה מחוז ירושלים ,רכזת תוכנית לגיל הרך במינהל קהילתי בית הכרם ,ופעילה
במגמה ירוקה בתא הר הצופים.
שנות פעילות במגמה ירוקה2015-2017 :
פעילות :מארגנת קהילתית בתא הר הצופים .הובלנו קמפיין לקידום פאנלים סולאריים
על גגות מבני ציבור בירושלים ,וקמפיין להסטת השקעות של האוניברסיטה העברית
בשיתוף עם הפקולטה לחקלאות .בנובמבר השנה התבשרנו שהאוניברסיטה החליטה
לתמוך במהלך ולהסיט השקעות מחברות מזהמות ,וכעת עם הפנים קדימה לקמפיין
חדש הנוגע להפחתת צריכה.
הישגים ,נקודות סיפוק :בשנתיים האחרונות כמארגנת קהילתית ,ברגעים שבהם הבנתי
שגם אם אני לא אהיה התא ימשיך לפעול .למשל כשפעילים/ות לוקחים/ות יוזמה
ומקדמים/ות עשייה מאחורי הקלעים ומעדכנים שיש התקדמות .כשמרוב פעילים/
ות שמגיעים לפגישות אין מקום אצלי בסלון .או כשפעילים בתא המציאו התמחות
משלהם  -צוות מחקר.
למדתי ולוקחת לדרך :שיש לי זכות להשפיע על המציאות שבה אני חייה ,שלא כל מה
שמוכתב מ"למעלה" צריך לקבל בהכנעה ,שלציבור מעורב יש כוח עצום על מקבלי
ההחלטות ,שאנשים רוצים לעשות שינוי וצריכים יד שתנחה ואתם ,שיש אנשים ונשים
מדהימות בארץ ובעולם ,ושברגע שמאחדים כוחות ,יוצרים כוח משמעותי מאוד וגם
חברויות חזקות.
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צעירים מבטיחים

צעירים מבטיחים
למדתי שאם הגעתי לעמדה שאני מדברת מול קהל ,כנראה שיש לי משהו חשוב לומר,
ושתוארם של מקבלי החלטות ומנהיגים ,גם אם הוא קצת מפחיד כמו ח"כ ,הוא רק
תואר ,ובסוף כולם/ן א/נשים וכולם נגישות/ים.
אני לא מקבלת כל דבר כתורה מסיני ,יודעת שיש לי זכות לשאול ולקבל תשובות ,ושלא
צריך לקבל חוסר צדק .אבל הדבר המשמעותי ביותר עבורי הוא בוסט מטורף לביטחון
העצמי והבנה שהנושא הסביבתי הולך ללוות אותי עוד זמן מה בחיים.
להיות מנהיגה סביבתית זה ...להבין שהחוכמה לא נמצאת רק אצלי ,וכדי להשפיע באמת,
צריך לרתום א/נשים ,לתת לכל אחד ואחת מהן/ם מקום לביטוי  -להכיל ,לקבל ,לא
לשפוט ,ללמוד כל הזמן ,לדעת מתי לשחרר ומתי לדחוף ,ובעיקר  -ליהנות מהתהליך.

דוברת ארגון "מגמה ירוקה"
בזמן לימודיי בתיכון הדרכתי בתנועת הנוער צמר"ת  -תנועה א-פוליטית שעיקרה הוא
חיבור בין בני נוער דתיים וחילונים .בצבא שירתתי כקצינה בחיל החינוך .לאחר השחרור
לקחתי חלק בפרויקט "תן" של הסוכנות היהודית באתיופיה ,במסגרתו התנדבתי במעון
של ארגון "אמא תרזה" העולמי ,שם הקמתי מסגרת לימודית לנשים השוהות במתחם.
בשנים  2014-2017למדתי לתואר ראשון בפוליטיקה וממשל ולימודי המזרח התיכון
באוניברסיטת בן-גוריון .במהלך לימודיי שימשתי בתפקיד ראש דסק במכון "על משמר
הכנסת" ,העוסק במעקב אחרי פעילות הכנסת בנושאי דת ומדינה ,לקחתי חלק בתוכנית
מטעם "מרכז פרס לשלום" ,ובתחילת שנה ב' הכרתי את ארגון מגמה ירוקה.

קמפיינר ארצי במגמה ירוקה

עומרי בללי
מנהיג סביבתי זה לא
דווקא זה שנמצא בפרונט,
אלא הרבה פעמים מי
שדוחף מאחור.

קמפיינר ארצי במגמה ירוקה ,מלווה תאים ומכשיר פעילות ופעילים בתחומי גיבוש
אסטרטגיה ,בניית נרטיב ,ניסוח מסרים והוצאה של פעולות שטח .מלווה קמפיינים
לקידום תחבורה ציבורית ,קידום אנרגיות מתחדשות ,שמירה על החופים ,צמצום אובדן
מזון והסטת השקעות .כמו כן ,מלווה את צוות המחקר.
מתעניין בפילוסופיה ,במחשבה כלכלית-פוליטית ובהשפעה של תחומים אלה על
עיצוב המרחב שלנו .רואה קשר הדוק בין סביבה וחברה ,מאמין גדול בהתארגנות
ופעולה אזרחית לא אלימה ככלי להובלת שינוי ,ומאמין ששינוי חברתי יגיע רק מלמטה.
נכנסתי לאקטיביזם אחרי שבמהלך לימודי חשבונאות וכלכלה באוניברסיטת תל אביב
למדתי מה זה הסדרי חוב ותספורות ,ובאותו קיץ תשובה החליט לחתוך  2.15מיליארד
שקלים מהכסף שלי במקביל למציאת גז במיליארדים .אז כמו דילר טוב מגמה ירוקה
שאלו אותי אם בא לי להתארגן ועניתי בחיוב ,ויחד עם חבריי מספסל הלימודים חברנו
לשותפות ופעילות רבות ויחד הובלנו את המאבק נגד מתווה הגז בין  .2014-2016היום
עובד במגמה ירוקה כקמפיינר ארצי ,לאחר כשנה בתפקיד מנהל התוכניות למנהיגות
סביבתית .בנוסף ,הייתי שותף בהקמת הפורום הארצי של הסטודנטים לכלכלה
וליוזמת הסטודנטים הבינלאומית  ISIPEהקוראת לשינוי לימודי הכלכלה ,שם הייתי
אחראי על הקשר עם קבוצות סטודנטים ברחבי העולם והובלת פרויקטים של היוזמה
בארץ ,וייצגתי את הפורום בכנסים בגרמניה ובצרפת.
שנות פעילות במגמה ירוקה– 2014 :
פעילות :מארגן קהילתי תא תל אביב – הובלנו את המאבק נגד מתווה הגז (עוצרים את
שוד הגז) ,מנהל התוכניות למנהיגות סביבתית ובית-הספר לאקטיביזם – הנגשת כלי
הקמפיין וההתארגנות לקהילות וקהלים נוספים .קמפיינר ארצי
הישגים ,נקודות סיפוק :הזמן שלי במגמה ירוקה הוא מהמשמעותיים והמעצבים בחיי.
יצא לי לפגוש אנשים מדהימים ולהוביל יחד מאבק אזרחי מהגדולים שנראו כאן .יצא
לי לראות שותפים לדרך מגיעים למקומות שלעולם לא חלמו ,להתמודד עם אתגרים,
וללמוד על עצמי יותר ממה שלמדתי בשלוש שנותיי באוניברסיטה.
למדתי ולוקח לדרך :להאמין באנשים יותר.
להיות מנהיג סביבתי זה ...לא דווקא זה שנמצא בפרונט ,אלא הרבה פעמים מי
שדוחף מאחור.

שנות פעילות במגמה ירוקה2015-2017 :

צליל רובינשטיין

מעבר ללפעול למען
הסביבה  -לפעול עם
הסביבה .אדם שפועל יחד
עם קבוצה ,שרואה עצמו
כחוליה בשרשרת.

עמרי שגב
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בתור אזרחים יש לנו את הכוח להשפיע
לא רק בבחירות ,אלא בכל יום בשנה

הישגים ,נקודות סיפוק :השותפות ,התחושה החזקה שאנו נלחמים למען מטרה צודקת,
וכאשר פעלנו כתא והפרענו לנאומו של ראש הממשלה בוועידת הנגב .הפעולה
ה"קטנה" הזו הופיעה בכל כלי תקשורת ,והשיא היה כאשר היא הפכה לנושא לדיון
בתוכנית "פגוש את העיתונות"  -בלי שהיינו שם בכלל .הרגשתי משמעות בתפקיד שלי,
והרגשתי שחבריי ואני מתקדמים עוד צעד במאבק שלנו.
למדתי ולוקחת לדרך :את הכוח של קבוצה מלוכדת .למדתי לקדם מאבק אמיתי ,צודק,
לצעוק בשביל אלו שלא יכולים .למדתי לעשות לשם העשייה  -לא בשביל הון פוליטי
או חברתי .היום אני זוכה לסייע בקידום של עשרות מאבקים ברחבי הארץ ,שמעוררים
בי השראה יומיומית .בנוסף ,למדתי במגמה ירוקה את הקשר ההדוק בין צדק סביבתי
לצדק חברתי .בתור אשה שלא הייתה בעלת משיכה טבעית לנושא ,גיליתי במגמה ירוקה
שדאגה לסביבה זה הרבה יותר מלחבק עצים .זה הפיכת המציאות שלנו לטובה יותר.
להיות מנהיגה סביבתית זה ...אני לא רואה את עצמי כמנהיגה סביבתית ,אבל להיות
מנהיג סביבתי זה להיות "סביבתי" במלא מובן המילה .להוות מודל לחיקוי ,לפעול על
מנת לקדם עולם טוב יותר ,לעורר השראה ,להניע אחרים לפעול ,לא לפחד .מעבר
ללפעול למען הסביבה  -לפעול עם הסביבה .אדם שפועל יחד עם קבוצה ,שרואה עצמו
כחוליה בשרשרת.

סטודנט לתואר שני במדיניות ציבורית

מנהל תפעול שיתופי פעולה ופיתוח עסקי
במגמה ירוקה
בוגר תואר ראשון לכלכלה וקיימות מהמרכז הבינתחומי בהרצליה .היום ,אחראי על
הניהול אדמיניסטרטיבי של מגמה ירוקה ,שיתופי פעולה אקדמיים ופיתוח מקורות
הכנסה עצמאיים לארגון.
שנות פעילות במגמה ירוקה– 2016 :
למדתי ולוקח לדרך :למדתי מהו אקטיביזם ולמה חשוב להיות מעורבים .למדתי שבתור
אזרחים יש לנו את הכוח להשפיע לא רק בבחירות ,אלא בכל יום בשנה ,ומספיקה קבוצה
קטנה של אנשים נחושים כדי לעשות זאת .למדתי איך פועל ארגון  Grassroots,מה
היתרונות ,וגם מה החסרונות .קיבלתי המון כלים חשובים שילוו אותי עוד הרבה שנים.
להיות מנהיג סביבתי זהWOW ...

פעילות :בשנת  ,2015במסגרת תוכנית התמחויות בארגונים חברתיים מטעם "עמיתי
אברט" ו"שתי"ל" ,הגעתי להתמחות בדוברות בתא באר-שבע .במהלך השנה שימשתי
דוברת התא ,ובשנה שלאחר מכן הייתי פעילה בתא .בשנת  2017מוניתי לדוברת
הארצית של הארגון.

מיכאל פיין

פעיל קיימות מאז  , 2011בין היתר בקהילת הפרמקלצ'ר .למגמה ירוקה הגעתי עם
הרצון לקדם את נושא יערות המאכל.
שנות פעילות במגמה ירוקה2014-2017 :
פעילות :בשנה הראשונה מארגן קהילתי בפקולטה לחקלאות ברחובות  -קמפיין קידום
מחקר והוראה של יערות מאכל בפקולטה ,בשנה השנייה  -קמפיין הסטת השקעות
באוניברסיטה העברית ,ובשנה השלישית  -מארגן קהילתי של צוות אקלים בקמפיין
העלאת השיח הציבורי בנושא שינויי אקלים בישראל.
הישגים ,נקודות סיפוק :היו כל כך הרבה ,קשה למנות  ):פתיחת קורס יערות מאכל
בפקולטה והביקוש הממש גבוה שהיה אליו ,ולראות את התא בפקולטה ,שהקמתי
כמעט מאפס ,ממשיך הלאה גם בלעדיי.
למדתי ולוקח לדרך :למדתי המון על איך עובד העולם ,על איך נראה אקטיביזם
אפקטיבי ,על ארגון קהילתי ,על לובי ,על דוברות ...אחד הדברים הכי חשובים שלקחתי
הוא ההבנה שבאמת יש לנו המון כוח כאזרחים ,אנחנו רק צריכים ללמוד להשתמש
בו  -ואז באמת אין מציאות שאי אפשר לשנות.
להיות מנהיג סביבתי זה ...לחשוב גלובאלי ולפעול מקומי ,לעורר השראה באחרים,
להבין שאנחנו חלק בלתי נפרד מהטבע ,ומי שנמצאים בסכנה אלו אנחנו.

להיות מנהיג סביבתי זה לחשוב גלובאלי ולפעול מקומי ,לעורר השראה באחרים,
להבין שאנחנו חלק בלתי נפרד מהטבע ,ומי שנמצאים בסכנה אלו אנחנו.
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צעירים מבטיחים

צעירים מבטיחים

לקראת סיום תואר שני ,באוניברסיטת בן-גוריון

סטודנטית לתואר שני במשפטים במסלול משפט
וטכנולוגיה ,עוזרת מחקר וחונכת אקדמית

שחר שוסב

הגעתי ללמוד ,ואני יודעת שזה נשמע קלישאתי  -כדי לעשות שינוי חיובי בחברה .בשנה
ב' בלימודי משפטים באוניברסיטת חיפה ,השתתפתי בקליניקה לזכויות אדם בחברה ,בה
נתנו מענה משפטי למיצוי זכויות הדיירים בדיור הציבורי בעכו .ראיתי שהפתרון שהמשפט
נותן הוא בעייתי ,והבנתי שהשינוי צריך לבוא מאזרחים שיוצרים חברה טוב יותר.
השנה התחלתי לרכז את פעילות ההתנדבות של הסטודנטים בקמפוס ירוק
באוניברסיטה .אנחנו מקדמים קיימות באוניברסיטה עצמה (מפעילים שתי גינות
קהילתיות ,מערך מיחזור ,קידום פאנלים סולאריים ,קמפוס ללא עישון) ומתנדבים
בפעילויות ירוקות בחיפה כמו גינות קהילתיות ,הצלת מזון ושמירה על הטבע .והכי
כיף ומעניין (ומאתגר)  -אני מרכזת את התא של מגמה שפועל להסטת השקעות
האוניברסיטה לאפיקים אחראיים.
שנות פעילות במגמה ירוקה2016-2018 :
פעילות :מרכזת את התא באוניברסיטת חיפה .פעלנו לשקם את נזקי השריפות
באמצעות יערות מאכל .אנחנו בתהליך של פתיחת קורס מבוא ליערות מאכל לתושבים
שמעוניינים לקדם יער מאכל בשכונתם או בגינה הקהילתית הקיימת .במקביל הייתי
פעילה בתא קהילתי מפרץ חיפה.
הישגים ,נקודות סיפוק :בעצתה של יערה ,רכזת קשרי ממשל שליוותה את התא בשנה
שעברה ,הפקנו בעזרת אגודת הסטודנטים יום עיון בנושא יערות מאכל .במהלך הכנס
הייתי מאוד לחוצה ,נשבר לי הפלאפון ,ולא הגענו למספר האנשים שרצינו שיגיעו.
הייתי בטוחה שלא ייצא מזה כלום ,אבל יערה אמרה שיש לנו כאן הזדמנות שכדאי
לנצל .יום לפני הכנס התקשרה אליי במפתיע נציגה מהעירייה ומשם צמח שיתוף
הפעולה בינינו לבין העירייה.
למדתי ולוקחת לדרך :את התחושה שכל דבר שנרצה לעשות הוא אפשרי ,וזו הרגשה
מדהימה.
להיות מנהיגה סביבתית זה ...להיות חלק ברוחות השינוי שאני מרגישה מסביבי ,של כל
האנשים שפועלים כדי לעשות כאן שינוי לעולם טוב יותר.

למדתי ואני לוקחת לדרך את התחושה שכל דבר שנרצה לעשות הוא אפשרי ,וזו
הרגשה מדהימה.
סטודנט בפקולטה לחקלאות

קובי אוחיון
להבין שיש לנו כוח ויש
לנו יכולת להשפיע,
ולא רק לעמוד מהצד
ולהתלונן על מה שלא
בסדר .להבין שסביבה
הוא מושג רחב מאוד,
ושעניינים סביבתיים
הם אף פעם לא 'רק
סביבתיים' ,אלא יש להם
אספקטים כלכליים,
חברתיים ,אזרחיים,
בריאותיים ועוד.

סטודנט למלונאות בפקולטה לחקלאות .מארגן קהילתי במגמה ירוקה.
שנות פעילות במגמה ירוקה– 2015 :
פעילות :מתמחה ניו מדיה ודוברות בשנים  ,2015-2016סטודנט בפקולטה לחקלאות
 2016-2018,מארגן קהילתי בקמפיין השקעות אחראיות באוניברסיטה העברית.
הישגים ,נקודות סיפוק :שיחת הטלפון בה הודיעו לי כי האוניברסיטה מאמצת מדיניות
של השקעות אחראיות ,ומצעד האקלים שבו השתתפו עשרות אנשים שהיו לגוש כתום
יפה ומעורר השראה.
למדתי ולוקח לדרך :את הידיעה כי קבוצה קטנה של אנשים נחושים יכולים לעשות שינוי
אמיתי בחברה הישראלית .כלים לארגון קהילתי אפקטיבי ,וחברים סופר מדהימים.
להיות מנהיג סביבתי זה ...וואו .מנהיג זו מילה גדולה עבורי.

גדלתי בקרית מוצקין ,סיימתי את הריאלי בחיפה במגמת מחשבים וערבית .בצבא
שירתתי כמפקד צוות ,וכשהשתחררתי עבדתי כמתרגל בקורס הכנה לבגרות באזרחות.
למדתי תואר ראשון בגיאוגרפיה ,ובפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן-גוריון ,ותואר
שני בתכנון עירוני במסלול מחקרי .עבודת התזה שלי עוסקת בטיפולוגיה של התחדשות
עירונית בעידן הכלכלי הנוכחי.
שנות פעילות במגמה ירוקה- 2014 :
פעילות :הצטרפתי לתא באר שבע כפעיל ,ולאחר מספר חודשים כמארגן הקהילתי.
הובלנו את הקמפיין לחיזוק ערי הדרום ולעצירת התוכניות לפרבור הנגב ('עשרות
היישובים') ,פעלנו לקידום שבילי אופניים בבאר שבע ושיתוף ציבור במרכז לשינוי
מפעילת התחבורה הציבורית בעיר .לאחר שנה הצטרפתי לתא הארצי כמלווה מארגנים
קהילתיים .ליוויתי את רוב התאים שעסקו בקמפיינים הנוגעים לתחום התכנון ,ופעלתי
ליצירת שיתופי פעולה בנושאי תכנון בתוך מגמה ירוקה ועם ארגונים נוספים .היום אני
פעיל בקמפיין עשרות היישובים של תא באר שבע.
הישגים ,נקודות סיפוק :הפעילות במגמה ירוקה הייתה משמעותית מאוד בשבילי
בהרבה מאוד מובנים .כבר כפעיל בתחילת הדרך מגמה ירוקה נתנה לי הזדמנות לראות
מקרוב איך פעילות אזרחית אקטיביסטית יכולה לשנות מדיניות .בתא באר שבע יצרנו
תא מגובש וחברתי מאוד ,שפעל בסינרגיה מדהימה לקידום הקמפיינים שלו .הצלחנו
להשפיע על השיח והתודעה הציבורית והפוליטית בנושא של בניית יישובים חדשים
וההבנה שהמהלך הזה פוגע בערים הקיימות ,ורתמנו ראשי רשויות לקמפיין לצדנו.
היו לנו הישגים גם בתחום התחבורה הציבורית ,ביניהם קו לילה חדש בבאר שבע .בתא
הארצי זכיתי לקחת חלק בליווי תאים וקמפיינים נוספים שהגיעו להישגים מרשימים
ביניהם ביטול קידום תוכנית מצפה נפתוח בתמ"ל (תא גבעת רם) ,הקמפיין לעצירת
התעשייה המזהמת (מפרץ חיפה) ,קידום תחבורה ציבורית (תא עירוניות).
למדתי ולוקח לדרך :במגמה קיבלתי ופיתחתי כלים רבים ומגוונים בכל מה שקשור
לניהול קמפיין ציבורי ולארגון קהילתי .למדתי מתודות רבות כולל איך לבנות קהילה,
למקד אותה לעבר מטרות ספציפיות ולפעול להשגתן .ארגון קהילתי בעיניי משמעו
גישה ניהולית משתפת ,דמוקרטית ,מעצימה ובונה מחויבות .במגמה למדתי איך
להפעיל את הדמוקרטיה הייצוגית גם בלי לחכות לבחירות כל ארבע שנים ,ואיך
להפעיל לחץ על מקבלי החלטות לשינוי מדיניות .למדתי להשתמש בכל גלגלי
הקמפיין ,התנסיתי בראיונות בטלוויזיה ,בדיבור בוועדות הכנסת ועוד ועוד.
להיות מנהיג סביבתי זה ...להבין שיש לנו כוח ויש לנו יכולת להשפיע ,ולא רק לעמוד
מהצד ולהתלונן על מה שלא בסדר .להבין שסביבה הוא מושג רחב מאוד ,ושעניינים
סביבתיים הם אף פעם לא 'רק סביבתיים' ,אלא יש להם אספקטים כלכליים ,חברתיים,
אזרחיים ,בריאותיים ועוד .לראות שיש הרבה מאוד בעלי עניין פוטציאליים שאפשר
לפעול איתם ביחד .להיות מסוגל לדמיין חזון ולחתור אליו ,וזה דורש הרבה מאוד
אופטימיות ואמונה בדרך .וכשמצליחים במשהו ,אפילו קטן ,זה שווה כל רגע.

מלווה מארגנים קהילתיים במגמה ירוקה
שנות פעילות במגמה ירוקה2014- :
פעילות :מארגן קהילתי בתא תל חי במשך שנתיים ,פעיל בתא עירוניות ,ומלווה
מארגנים קהילתיים בתא ארצי.
הישגים ,נקודות סיפוק :ביטול הפרויקט לקידוחי נפט ברמת הגולן.
למדתי ולוקח לדרך :מגמה ירוקה זו המסגרת הראשונה בחיי ששאלו אותי מה אני רוצה
לעשות ,ולא אמרו לי מה לעשות.

תום כרומשו
קבוצה קטנה של אנשים נחושים יכולים לעשות שינוי אמיתי בחברה הישראלית.
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רז אונגר

מגמה ירוקה זו המסגרת הראשונה בחיי
ששאלו אותי מה אני רוצה לעשות ,ולא אמרו
לי מה לעשות.
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היה אוטודידקט ,מדריך ,מקרב לבבות ושחקן קבוצתי

אופיר אלון
אלבאום ז"ל
2016 – 1988

אופיר נולד בקרית מוצקין ,גדל ביישוב הקהילתי קורנית במשגב שבגליל המערבי.
אוטודידקט מילדות שפיתח תחביבים רבים כשחמט ,ברידג' ,משחקי אסטרטגיה
ומשחקי כדור .איש צעיר ורבגוני ,שאובחן כמחונן ,ובלימודיו בתיכון הגביר מקצועות
רבים ,ביניהם כימיה ,פיזיקה ,תיאטרון ,ספרות ,היסטוריה ,מתמטיקה ואנגלית .היה
ממייסדי עיתון בית הספר ובעל מדור קבוע בו ,ואהבתו הגדולה לשפה העברית
התבטאה ביצירות הרבות שכתב :שירים ,מחזות וסיפורים קצרים ,תוך הקפדה על
השפה ובדרך כלל בניקוד עברי מלא.
חניך ומדריך בנוער העובד והלומד ,שהדריך גם קבוצות מעורבות של יהודים וערבים
מסחנין ומשגב .במסגרת הצבא למד בחוגים לכלכלה ומזרח תיכון לתואר ראשון,
ובחוג לגיאוגרפיה לתואר שני ,ושירת קרוב לשמונה שנים במגוון תפקידי ביצוע,
הדרכה ופיקוד בחיל התקציבים.
אופיר היה אוהד מושבע וחבר הנהלת העמותה של הפועל קטמון ירושלים .פעל
לקירוב לבבות ,קידום סובלנות ומיגור גזענות בחיפה במסגרת מפלגת מרצ .ממייסדי
עמותת "ירוק בלב" ,שותף בתוכנית "קשת לתקווה" ,ורכז צעירים ונוער בחברה
להגנת הטבע בחיפה במסגרתה היה אחראי על חוגי הסיירות ,מתנדבי שנת השירות
והשכבה הבוגרת בעיר .יזם הפגנות והשתתף בפעילויות אנונימוס ,היה בין מנחי
"פילטר" ,תוכנית ברדיו אורנים שעוסקת בנושאים סביבתיים אקטואליים ,והתנדב
ככתב בטלוויזיה החברתית בתחומים הקרובים ללבו.
שחקן קבוצתי ,שהוביל תוך מתן דוגמה אישית לצד ידע מקצועי רב .חיבר בין אנשים
וארגונים להשגת המטרה המשותפת ,כשהוא פועל בצנעה ובנועם ,מתוך כבוד
לזולת ,באמונה שלמה וכנה בדרך ,וללא כל רדיפת כבוד אישי .מורה ומחנך בנפשו,
שגם לימד בחוגי מצוינות לילדים ולנוער כלכלה יישומית ,ונרשם ללימודי הוראה
פורמליים מתוך כוונה להשתלב כמורה וכמנהל במערכת החינוך.
במגמה ירוקה הוביל אופיר וריכז בהתנדבות את התא בחיפה ,פעל למען שיפור
איכות האוויר בעיר ובסביבתה ,בין השאר בהשתתפות בדיונים על תוכניות הרחבת
התעשייה המזהמת ,בהרצאות להעלאת המודעות בקרב תושבי האיזור ובארגון
הפגנות.
בין הישגיו המשמעותיים :גיוס כספים והקמת ליגת השכונות בירושלים .ביטול
ההחלטה לצמצום שטח פארק הקישון .החתמת מאות תושבים על התנגדויות
לתוכנית רמת גוראל בגבעת העיזים .שילוב הקהילה ,חברות ומתנדבים מחו"ל
בפעילות חברתית מקרבת ומעצימה במסגרת הקמת בוסתן נוף משותף .שילוב
מתנדבי שנת שירות בפרויקטים חברתיים במסגרת החברה להגנת הטבע ,וביטול
נמל הדלק במסגרת הנמל החדש הנבנה בחיפה.
בקורס קצינים הכיר אופיר את עתליה ,ובאוקטובר  2013נישאו ואימצו שם משפחה
משותף – אלון .במרץ  2014השתחרר מצה"ל ,וביוני  ,2016בגיל  28נהרג בתאונת
דרכים .את כל הדברים שעשה הצליח לבצע בשנתיים ושלושה חודשים בלבד –
הספקים שאצל רובנו מצריכים חיים שלמים.

היה פעיל סביבה וקיימות ומחלוצי תחום האנרגיה
המתחדשת בישראל

חנן עינב-לוי ז"ל

שנות פעילות במגמה ירוקה2006 - 2002 :
חנן גדל ברמת גן ,נער חובב טיסנאות נלהב שהדריך חניכים בקלוב התעופה לישראל בעירו.
לתחום האנרגיה הירוקה נחשף לראשונה כשהגיע לגרינפיס אחרי הצבא .הוא התקרב
במיוחד לטורבינות הרוח ,תחום קרוב לטיסנאות שכן שניהם דורשים ידע בזרימת נוזלים
ואווירונאוטיקה .חבריו מספרים על השילוב של הומור ,ידע רב ומקצועיות ,ועל הלהט
לעשות את הטוב ביותר בכל פרויקט שבו היה מעורב.
את התואר הראשון למד בפקולטה להנדסת אווירונאוטיקה וחלל בטכניון .אז גם הצטרף
למגמה ירוקה ,ופתח את הבלוג "חנן נסע ירוק" ,שכיסה נושאים שונים בתחומי האנרגיה
המתחדשת ביניהם אופניים חשמליים ,טורבינות רוח ואנרגיה סולארית.
את התואר השני  -בנושא האירוסולים ,השפעתם על התחממות עולמית ומחקר אודות
הפוטנציאל להשתמש בהם לצורכי הפקת אנרגיה סולארית  -למד במכון ויצמן .ללימודי
הדוקטורט חזר לטכניון ,והתמקד בחקר תפוקת האנרגיה של טורבינות רוח המוצבות
באזור הררי כדי לבדוק היכן כדאי למקם טורבינות רוח בישראל.
בד בבד קידם חנן יוזמות של אנרגיה מתחדשת והיה בין מייסדי הקואופרטיב לאנרגיות
מתחדשות ויו"ר הוועד המנהל שלו .הוא ייעץ לחברות בתחומי התמחותו ,היה ממייסדיה
ופעיליה המרכזיים של התנועה הירוקה ,היה מעורב בארגון כנס אילת-אילות לאנרגיה
מתחדשת וחדשנות באנרגיה ,ובארגון "מהנדסים ללא גבולות" .הוא פעל להפצת הידע
שצבר בציבור ,העביר הרצאות והכין סרטונים ,ואף בנה שלוש טורבינות רוח ,טיסאן
סולארי ומערכת מוזיקלית סולארית שניתנת לגרירה באופניים.
בשנת ,2012בשנות ה 30-לחייו ,התגלתה בגופו של חנן מלנומה ,ובסוף אותה שנה נפטר.
הותיר אחריו אשה וילדה קטנה .מדי שנה נערך לזכרו ערב הרצאות בזק ,ואף הוקמה
קבוצת פייסבוק ששמה "ברוח חנן".
במגמה ירוקה היה חנן פעיל בתא הטכניון בין השנים  ,2002-2006פעילות שנמשכה גם
כשעבר למכון ויצמן .הוא היה שותף למאבקים רבים ביניהם הנגשת חופי הכנרת לציבור
הרחב ,הקמת שבילי אופניים ברחובות והוצאת כלובי הדגים מים סוף .ממקימי "מסה
קריטית" בתל אביב ,וממקדמי האנרגיות המתחדשות גם במסגרת מגמה ירוקה.

" ...וְ יִ ְהיֶ ה טֹוב ִאם ְּביַ ַחד ַעכְ ָׁשיו
נַחלִ יט ֶׁשּטֹוב זֶ ה ַה ַּמ ָּצב
ּכֻ ּלָ נּו ֲ
נַחלִ יט ֶׁשּטֹוב ק ֵֹורה
נִת ַא ֵחד וְ ֲ
ִאם ְ
ַאז טֹוב יִ נְ ּבֹט ,יִ ְצ ַמח וְ גָ ם יִ ְפ ֶרה "...
אופיר אלון (אלבאום)2005 ,
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