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האנשים האלו מבקשים להוכיח :במאבק על הסביבה ,לא הכל אבוד

המאבק הסביבתי עמוס תחזיות קודרות ,אך ישנם אנשים שלא מאבדים תקווה" .הארץ" שוחח עם פעילים סביבתיים שעל אף הקשיים הגדולים מצליחים להניע מהלכים — ואפילו להגיע להישגים
לי ירון וניר חסון
משבר האקלים והמשבר
האקולוגי לא מספקים בדרך כלל
חדשות טובות .לא נעים לקרוא
על גלי חום קיצוניים ,שיטפונות
ועוד נזקים שיילכו ויחמירו .בטח
שלא קל להיווכח שישראל פגי־
עה במיוחד לשינויי האקלים —
ושממשלותיה הזניחו את הבעיה
במשך שנים.
אבל יש אנשים שהחדשות
הללו מעוררות אותם לפעולה.
דווקא ההבנה שלאנושות נותרו
שנים ספורות כדי למנוע את הנ־
זקים הקשים ביותר של המשבר,
מעוררת בהן ובהם מרץ והתלה־
בות .הם רוצים להיות האנשים
שהצליחו לשנות משהו במאבק
מול האתגר הגדול ביותר שע־
מו התמודדה האנושות ,ובדרך
לפתרון גם להפוך את החיים —
שלהם ושל סביבתם — לטובים
ובריאים יותר.
פעילי סביבה ואקלים רבים
פועלים מתוך הבנה שבתוך המ־
שבר יש גם הזדמנות לייצר מרחב
שבו יש פחות כבישים פקוקים,
שיש אוויר טוב יותר ,שיותר אנ־
שים נהנים משוויון זכויות ,שמ־
ערכת החינוך דנה בו לעומק
בבעיות משמעותיות ושאזרחים
מעורבים באופן פעיל בקביעת
עתידם .הנה כמה דוגמאות לפ־
עילים שעל אף הקשיים הגדולים
מצליחים להניע מהלכים — ולפ־
עמים אפילו להגיע להישגים.

תזוזה במשרד החינוך
רון טופול ( ,)43הדס שלומי
( ,)16דותן יושע ( ,)47פעילים
למען תוכנית לימודי אקלים
משרד החינוך צפוי להכריז
בשבועות הקרובים על השקת
תוכנית חינוכית אקלימית רא־
שונה בישראל .עדיין לא ברור
אם התוכנית תהיה תוכנית חו־
בה ,לאילו קבוצות גיל היא
תיועד ואם תתייחס למשבר בצו־
רה מעמיקה מספיק .לאחר שפר־
טי התוכנית ייחשפו ,ככל הנראה
בשבועות הקרובים ,ייוודע אם
מדובר במהפכה שהפעילים
מייחלים לה .אבל עצם העובדה
שמשרד החינוך בנה תוכנית חד־
שה בנושא ,היא הישג לפעילים.
בין הפעילים שהבולטים שת־
רמו לצעד זה ,בעזרת לחץ ציבורי
ותקשורתי ,נמצאים רון טופול,
מורה למחשבים ופעיל בעמותת
הורים למען האקלים ,הדס שלו־
מי ,פעילה בתנועת מחאת הנו־
ער למען האקלים ,ודותן יושע,
מנהל תחום משבר האקלים בא־
רגון הרשת הירוקה.
עוד בשנת  2020פנו חברי
פורום החינוך של קואליציית
ארגוני האקלים לשר החינוך
בדרישה להכניס את המשבר

רון טופול ,הדס שלומי ודותן יושע צילום :תומר אפלבאום

ג'מילה הרדל־ואכים וג'והיינה בדר נמארנה צילום :רמי שלוש

לתוכנית הלימודים .המשרד לא
השיב לפנייתם .ביולי האחרון
פנו שוב חברי הפורום — הורים,
מורים ,תלמידים ,מרצים ועוד —
לשרת החינוך הנוכחית ,יפעת
שאשא־ביטון ,והפעם התקבלה
תשובה .אבל משרד החינוך הס־
ביר שאין מקום לשינוי ,מכיוון
שהנושא כבר מטופל במערכת
החינוך.

הלחץ מצד הפעילים
הוביל לבניית תוכנית
חינוכית אקלימית
ראשונה בישראל
הפעילים המשיכו לשלוח
מכתבים ,להפיץ ידיעות על מש־
בר האקלים שפורסמו בעיתונות
ולמחות מול המשרד ומול ביתה
של השרה כל חודשי הקיץ.
באמצע אוגוסט מסר המשרד
כי החלו "לפתח חומרי למידה
מעודכנים בנושא" .באותו חודש
קיבלו הפעילים פנייה ממשרד
החינוך — במשרד נעתרו לבק־
שת הפעילים להשתתף בבניית
התוכנית החדשה והזמינו אותם
להביע את דעתם .ל"הארץ"
נודע כי העבודה עליה הסתיימה
בשבועות האחרונים.
"משבר האקלים בבסיסו הוא
משבר תפישתי־תרבותי המחייב
שינוי של הפרדיגמה המחש ־
בתית המאפיינת את החברה
המערבית כיום .שינוי שכזה
לא יכול לקרות בלי להתחיל
בחינוך" ,אומר יושע ,שפעיל זה
שנים בארגונים סביבתיים שו ־
נים" .עלינו כמבוגרים וכאנשי
חינוך מוטלת החובה המוסרית
להקנות לבני הנוער את הידע,

אורן לוטן .עיר הבירה כבר פחות עוינת לאופניים צילום :אוהד צויגנברג

הכלים והמיומנויות הדרושים".
טופול נרתם למאבק מכיוון
אחר .הוא היה איש היי־טק שע־
סק בפעילות סביבתית בזמנו
הפנוי" .תמיד ידעתי שאני רו־
צה להשפיע ולחנך .זה השתלב
עם החשש מנזקי המשבר ,ובשנה
האחרונה החלטתי לעשות הסבה
ולהפוך למורה .דחפנו לכך שה־
משבר יילמד לא רק כתופעה פי־
זיקלית וגיאוגרפית ,אלא בעיקר
כתופעה שיש לה השפעות על
החיים שלנו בכל ההיבטים" ,הוא
אומר ,ומזכיר שוב ושוב את שלו־
שת ילדיו.
"בשנים האחרונות מחאת הנו־
ער בישראל הובילה קמפיין חי־
נוך אקלימי דחוף — מפני שלדור
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העתיד מגיע לדעת" ,אמרה שלו־
מי" .אני וכל חברי למחאה מחכים
להצהרת השרה ,ומקווים שהתו־
כנית כולה תועבר לכלל האוכלו־
סיות ,בכל בתי הספר בארץ ,ותע־
בור את מבחן המציאות".

רכיבות מחאה בבירה
אורן לוטן ( ,)37פעיל למען
שבילי אופניים בירושלים
באופן מסורתי ירושלים
היא מקום עוין לאופניים .בזמן
שתל אביב וערים בכל העולם
המערבי הובילו מהפכה ביחס
לאופניים במרחב הציבורי,
ירושלים המשיכה להאמין
ברכב הפרטי ולסלול כבישים
וחניונים .התירוץ הקבוע היה
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נטע גרנות .קוראת לממשלה לאשר חוק אקלים צילום :אמיל סלמן

שבגלל הטופוגרפיה והשמרנות
של התושבים רוכבים לא יהפכו
לחלק משמעותי מהתנועה בעיר.
אבל בשנים האחרונות העירייה
התחילה לדבר אחרת ,פה
ושם צצו בעיר שבילי אופניים
ויותר ויותר ירושלמים הפכו
את האופניים לכלי התחבורה
העיקרי שלהם.
השינוי הזה כנראה לא היה
מתרחש ללא קבוצה קטנה של
אקטיביסטים ,שהתאגדה תחת
השם "אופניים בשביל ירושלים".
הם מקיימים רכיבות מחאה ,מפ־
עילים סדנה קהילתית לתיקוני
אופניים ,מתחזקים לובי בעי־
רייה ,נפגשים עם מתכננים ומק־
בלי החלטות ומציעים פתרונות.
אחד הפעילים הבולטים הוא
אורן לוטן ,שהגיע לירושלים
כסטודנט ב–" .2009די מהר
הבנתי שהדרך הכי מהירה
להגיע מהדירה לקמפוס היא
באופניים" ,אומר לוטן" .כבר
בשבוע הראשון נדרסתי והייתי
חודש על קביים" .בעקבות
פלייר שהונח על האופניים שלו
הוא הצטרף למאבק של רוכבי
האופניים בעיר" .התעצבנתי
שאין שער לאופניים בקמפוס
גבעת רם .יצאנו למאבק ובתוך
כמה חודשים פתחו שער .זה
הניצחון הקל האחרון שהיה לי".
כל מי שרוכב בעיר מבין שה־
טופוגרפיה היא רק תירוץ לד־
חיקת האופניים לשוליים" .מה
שהכי משפיע על היכולת להת־
נייד באופניים זה לא הטופוגר־
פיה ,אלא מזג האוויר .מהבחינה
הזאת ירושלים הרבה יותר נעי־
מה מאירופה ומתל אביב" ,אומר
לוטן .לדבריו ,תשתית טובה וב־
טוחה תעודד ציבור גדול יותר
להשתמש באופניים.
התפישה הזאת קנתה לה
אחיזה גם בקרב מקבלי ההחל־
טות והיום שבילי אופניים כבר
לא נתפשים כאיזוטריה בירו ־
שלים .העירייה מצהירה שהיא
מחויבת לסלול בירושלים רשת
שבילי אופניים ,אבל בפועל חלק
ניכר מהשבילים לא באמת מא־
פשרים רכיבה רצופה ובטוחה.
לדוגמה ,מסיבות אסתטיות העי־
רייה מעדיפה בחלק מהמקרים
לסלול את השבילים מאבן ירוש־
למית במקום מאספלט ,אף על פי
שהפעילים מסבירים שכשיורד
גשם שביל האבן הופך למשטח
חלק ומסוכן.
בשנתיים האחרונות רוכ־
בי האופניים חשים שינוי .העי־
רייה מקדמת סלילת  200ק"מ
של שבילי אופניים ,כחלק מתו־
כנית אסטרטגית להתמודדות

עם משבר האקלים .בירושלים
יש ,גם אם באיחור ניכר ,מערך
אופניים שיתופיים ,חלקם הג־
דול חשמליים .ראש העיר ,משה
ליאון ,אפילו השתתף ברכי ־
בה הקהילתית האחרונה במר־
כז העיר ,ובקבוצת פייסבוק שבה
חברים כ– 2,000איש מציינים
מפעם לפעם חנוכה של שביל
אופניים חדש.

הנהגת סביבה ערבית
עו''ד ג'מילה הרדל־ואכים
וג'והיינה בדר נמארנה ,שיפור
הסביבה ביישובים ערביים
עו''ד ג'מילה הרדל־ואכים,
מנהלת עמותת אזרחים למ־
ען הסביבה ,וג'והיינה בדר
נמארנה ,מנהלת הפרויקטים
בעמותה ,פועלות שנים ארוכות
לקידום המאבק למען הסביבה.
יחד הן העבירו השתלמויות על
המשבר האקלימי והסביבתי
למאות תושבים ובעלי תפקידים
בחברה הערבית.
את עמותת אזרחים למען הס־
ביבה הקימו לפני  32שנים תושבי
הגליל ,יהודים וערבים .העמותה
היתה חלק ממאבקים רבים ,וב־
שנים האחרונות החליטו הרדל־
ואכים ובדר נמארנה להפנות את
רוב הפעילות לשינוי בתוך החב־
רה הערבית" .העולם נמצא בת־
קופה קריטית .נראה שמשבר
האקלים יהיה האיום הגדול על
חיינו בעשורים הקרובים .החברה
הערבית ,השלטון המקומי הער־
בי ומקבלי ההחלטות לא יכולים
להמשיך בעסקים כרגיל" ,אמרה
הרדל־ואכים.

לדברי ג'מילה הרדל
ואכים ,החברה הערבית
פגיעה במיוחד למשבר,
המעצים פערים חברתיים
כדי לשנות את הגישה ,הע־
מותה יוזמת פרויקטים להכש־
רת מנהיגים מקומיים לפעילות
בראייה סביבתית .ההכשרה,
למשל בפרויקט "בלדי" ,מבוססת
על התפיסה שהבעיות הסביב־
תיות הן חלק ממכלול הקשיים
של החברה הערבית ולכן יש לט־
פל בהן לצד הטיפול בסוגיות
חברתיות ,בריאותיות וכלכליות.
הפעילות ממפות עם המשתתפים
את הבעיות המקומיות בכל תחו־
מי החיים ,ולאחר מכן בונות
איתם פרויקטים סביבתיים ,שי־
כולים לתרום לפתרון בעיות כל־
כליות וחברתיות .כך למשל,
בעקבות ההכשרה ,הקימה קבו־
צה של כ– 20נשים מעספיא מיזם

למעבר לצריכה בת קיימא ורכי־
שת בגדי יד שנייה לתושבים.
העמותה גם פתחה השנה תו־
כנית לציבור הרחב — "מבוא
לאקטיביזם סביבתי בחברה הע־
רבית" — והפעילות מתכננות
להשיק תוכנית הכשרה לאנ־
שי תקשורת בחברה הערבית על
המשבר האקלימי.
בחודש הקרוב תפעיל עמו־
תת אזרחים למען הסביבה ,בשי־
תוף עם עמותת עורכי דין לקידום
מינהל תקין ,פרויקט בעל פוט־
נציאל גדול לייצר שינוי .על פי
החוק ,כל רשות מקומית חייבת
להפעיל ועדה לאיכות הסביבה,
אבל בבדיקה שערכה העמותה
בשיתוף עמותת עורכי דין לקי־
דום מינהל תקין ,התברר שה־
חוק אינו מיושם ברוב הרשויות
הערביות .בעקבות הבדיקה פנו
העמותות לכל הרשויות בדרי־
שה להפעיל את ועדות הסבי־
בה .לאחר שהבינו כי יש חוסר
בנציגי ציבור מיודעים ומחויבים
שיישבו בוועדות ,הן החלו לגייס
נציגים בכל רשות 50 .כבר החלו
את עבודתם.
הרדל־ואכים מדגישה שהחב־
רה הערבית פגיעה במיוחד למש־
בר האקלימי והסביבתי ,שמעצים
פערים חברתיים" .לחברה הע־
רבית יש נתוני פתיחה גרועים:
בריאותיים ,בשל אחוזי תחלאה
גבוהים וחוסר נגישות לשירותי
רפואה; כלכליים־חברתיים ,בג־
לל הכנסה ממוצעת נמוכה ומצב
סוציו־אקונומי קשה יותר ,אלי־
מות ופשע וחוסן קהילתי נמוך"
— ועל כן היא אומרת שנדרשת
השקעה ממשלתית גדולה הר־
בה יותר בהכנת החברה הערבית
למשבר.

המאבק על העצים
שי הרשקו(  ( ,)37ממפה ר�י
שיונות כריתה
המפות שמייצר שי הרשקו הן
אוסף אדיר של נקודות ,שמכסות
כמעט כל פינה וכל יישוב בארץ.
כל נקודה כזאת מייצגת רישיון
כריתה .כל רישיון הוא היתר לכ־
רות עץ בוגר ,לרוב הרבה יותר
מעץ אחד .בשבוע הראשון שלא־
חר הפסח ,למשל ,מיפה הרש־
קו  107רישיונות 2,344 .עצים
ייכרתו על פי הרישיונות האלו
ו– 175עצים יועתקו .מאז תחילת
השנה הוא מיפה רישיונות לכרי־
תת  91אלף עצים.
זה שלוש שנים שהרשקו עו־
קב באדיקות דון קישוטית אחר
רישיונות הכריתה שמחולקים
בישראל — לרוב למטרות בנייה
ופיתוח .הוא מעלה את נושא הכ־
ריתות לסדר היום ,מגיש התנג־
דויות ומסייע לאזרחים ולגופים
שונים להגיש התנגדויות לכרי־
תות .בטוויטר ובפייסבוק הוא
מנהל יומנים מדוקדקים של רי־
שיונות הכריתה החדשים ,ומ־
תאר כמה עצים עתידים להיכרת
ולאיזו מטרה :אלונים ,זיתים,
אורנים ואקליפטוסים נכר ־
תים לטובת מחלף ,בניית פרגו־
לה או שיפוץ מדרכה .הרשקו
לא מצליח להבין איך מתכננים
ממשיכים לראות בעצים מטרד
שיש להסיר" .בהרחבת הכנסת —
תוכנית גדולה שכבר אושרה ,אך
העבודות עוד לא החלו — תיכ־
ננו לכרות  716עצים ,המתכננים
אמרו שהעצים מפריעים לנראות
של המשכן .תמיד מתייחסים
אליהם כאל התחתית של התח־
תית של התכנון ,במקום לראות
בהם תשתית חיונית ,כמו מים
וחשמל" ,הוא אומר.
הפעילות שלו נראית לא פעם
כמו קרב מאסף אבוד מראש.

עצים הם הקורבנות הראשונים
בכל פרויקט בנייה או פיתוח
ועל פי רוב ,גם אם מוגשת לפ־
קיד היערות התנגדות לכריתה
היא נדחית .אבל להרשקו ולשו־
תפיו לפעילות למניעת כריתה
של עצים היו שתי הצלחות בש־
נים האחרונות .בפרויקט ההר־
חבה של הכנסת צומצם מספר
העצים שאמורים להיכרת מ–716
–ל– 250וביישוב גרנות הגליל ב�ו
טל רישיון לכריתת  2,286עצים,
בעיקר אלון ,כליל החורש ואורן.
הניצחון האחרון עלול לע־
לות להרשקו ביוקר .המועצה
האזורית מעלה יוסף ,שקידמה
את הרחבת גרנות הגליל ,עתרה
נגד פקיד היערות ונגד הרשקו
באופן אישי .בעתירה דורשת
המועצה להשיב את רישיון הכ־
ריתה כדי לאפשר את הרחבת
היישוב .דרישה נוספת היא שה־
רשקו ופעילים אחרים שהגישו
התנגדות ישלמו מכיסם על הנ־
זקים שנגרמו לה" .המשיבים 3
(הרשקו ושאר המתנגדים) אינם
תושבי המקום אלא מתגוררים
ברחבי הארץ ...המשיבים  3לא
הסבירו כיצד ייפגעו ומה יפסידו
ממימוש רישיון הכריתה" ,נכתב
בעתירה .בעולם משפטי קצת
אחר היה הרשקו צריך להגיש
לבית המשפט את ספר הילדים
"הלורקס" מאת דוקטור סוס.
הספר מספר על הלורקס הפלאי
שמנסה להגן על עצי הצופולה
מפני כריתה" .אני הלורקס ,אני
שואל בשם העצים ,כי אין ֶּפה
לאף עץ".

קריאה לצאת לרחובות
נטע גרנות ( ,)42מובילת
מחאות אקלים
מאז כינון הממשלה הנוכ־
חית נדמה שחלה ירידה במספר
ההפגנות ,שרבות מהן התקיימו
על רקע שנתיים של מערכות
בחירות בלתי פוסקות .אך בחו־
דשים האחרונים מתקיימת פעי־
לות מחאה שבועית מסוג חדש,
גם אם עדיין בהיקף קטן .זה
 31שבועות יוצאים פעילי מטה
החירום האקלימי־אקולוגי לה־
פגין ברעננה ,חיפה ,ירושלים,
תל אביב ,ומקומות אחרים ברח־
בי הארץ .הפעילים דורשים מה־
ממשלה לקיים את הבטחותיה
האקלימיות לבוחרים — ובראשן
הבטחה שעוגנה בקווי היסוד של
הממשלה :לאשר חוק אקלים.
אחת הפעילות הבולטות היא
נטע גרנות ,אם לארבעה מהג־
ליל שעזבה את עבודתה כמורה
כדי להירתם למאבק האקלימי.
"התחלנו לפעול בספטמבר
ובתקופות שיא אנחנו מגיעים
ל– 40מוקדי מחאה בארץ" ,היא
מספרת ומעידה כי בכל שבוע
מצטרפים לפעילות אנשים
חדשים .להערכת המארגנים,
לעיתים משתתפים במחאה
מאות בני אדם בנקודות שונות
ברחבי המדינה.

נטע גרנות" :האוצר הוא
המשרד שפוגע באופן
הכי מובהק במדיניות
האקלים של ישראל"
ההיכרות של גרנות עם הנתו־
נים המדעיים ועם התחזיות האק־
לימיות אמנם מעוררת בה חרדה
— אבל גם מניעה אותה לפעו־
לות מחאה ,מתוך הבנה שהיא
חיה בעשור קריטי במיוחד לפ־
עילות בנושא" .חייבים לפעול
מהר ,ובאמצעות לחץ ציבורי לג־
רום לממשלה לפעול עכשיו",
היא אומרת" ,בשביל זה דרושים
אזרחים ואזרחיות שפועלים יחד.
השאלה היא רק אם נשכיל לה־
תעורר ולפעול בזמן ,ואם נצליח
להגיע למסה קריטית של אזר־
חים ואזרחיות".
בשבוע הבא ,אמור לעלות
לאישור הממשלה חוק האקלים.
אבל בשל לחצים שמפעיל משרד
האוצר החוק רוכך .כיום לא מצוין
בו מפורשות יעד ביניים להפחתת
פליטות גזי חממה .בשל כך ,בש־
בועות האחרונים ,ההפגנות של
מטה החירום מתקיימות שלוש
פעמים בשבוע מול משרד האוצר.
"האוצר הוא המשרד שפוגע באופן
הכי מובהק במדיניות האקלים של
ישראל .אז אנחנו פועלים באופן
מרוכז מולו" ,אומרת גרנות.
גרנות מציינת כי "בשנים
האחרונות ,מדענים פונים אל
הציבור ,בקריאה לצאת לרחובות
כדי להפעיל לחץ על הממשלות.
זה בדיוק מה שאנחנו עושים".
היא וחבריה רואים בעצמם חיל
חלוץ ,ומקווים שבעקבותיהם ייל־
כו אחרים.

