י לא יכולה לשנות ,אני משנה את
"אני לא מקבלת את הדברים שאנ
לא יכולה לקבל "  -אנג'לה דיוויס
הדברים שאני

רשמה לתכנית להכשרת
ה
ה
ה
ח
ת
פ
נ
ות ומארגנים קהילתיים
מארגנ

בילים אקטיביזם סביבתי
מו

מגמה ירוקה  -אין מציאות שאי אפשר לשנות!
מגמה ירוקה היא תנועה אזרחית דמוקרטית הפועלת לשינוי המציאות הסביבתית
והחברתית בישראל .אנחנו פועלים בדרך של מעורבות אזרחית פעילה ,התארגנות
קהילתית ופיתוח מנהיגות באמצעות  15קהילות שינוי שפועלות בכל רחבי הארץ
ומקדמות את הנושאים הסביבתיים-חברתיים הכי בוערים במדינה .
אם בוער בך הרצון והתשוקה לחולל שינוי  -מגמה ירוקה היא הפלטפורמה שלך להוביל אל
המציאות אותה היית רוצה לראות.

מה זה אומר לארגן קהילה
במגמה ירוקה?
חוויה עוצמתית לרכוש ניסיון וידע לקבל מלגה
להוביל קהילה
עד 10,000
כלים לחיים
שמשנה את העולם יותר משורה בקו”ח
המארגנות והמארגנים הקהילתיים מגבשים
קבוצה רתומה ומחויבת ,ופועלים איתה
בנחישות על מנת לקדם שינוי סביבתי בנושא
אותו בחרו להוביל.
המארגנים זוכים בהכשרה מקצועית הכוללת
סמינרים עיוניים לצד למידה מעשית (On-the-
 ,)Job Trainingבתוכה ליווי וחניכה אישית על
ידי הצוות המקצועי המנוסה של הארגון.

ההשתתפות בתכנית היא חוויה עוצמתית
ומעצבת ,הרבה מעבר לשורה בקורות חיים.
המארגנים יזכו להיכרות מבפנים עם המרחב
הפוליטי ותנועת השינוי בישראל ,והתנסות
בהובלת קהילה סביב הנושאים החשובים להם.
משתתפי התכנית יהנו ממענק הצטיינות של עד
 ₪ 10,000בשנה.

מגמה ירוקה עומדת בחוד החנית
של מאבקי הסביבה בישראל

מה את/ה רוצה להוביל?

• לבנות את תנועת האקלים של ישראל
• לשמור על החופים פתוחים לציבור וים נקי מפלסטיק
• להסיט את הכסף של כולנו מהשקעות בדלקים מזהמים ()Fossil Free
• לחזק את ערי הנגב ולעצור תכנית עשרות היישובים
• המאבק לאוויר נקי במפרץ חיפה ובאשדוד
• לקדם תחבורה ציבורית כזכות בסיסית
לרשימה מלאה
• להציל את ים המלח
• המאבק בתעשיית המזון מן החי כהתמודדות עם משבר האקלים הכנסו לדף ההרשמה

"במאמץ משותף ,עקביות
ורתימת שותפים אפשר
להצליח ולהגשים את הדברים
שחשובים לנו".
עדי רומי ,מארגן קהילתי
2016-2018

"לא יכולתי לבקש סביבת עבודה
יותר מדרבנת ,חדורת מוטיבציה,
אקטיבית ותומכת מזו".

קורן שייב ,מארגנת
קהילתית 2016-2018

 #1סורקים את הקוד או נכנסים ללינק:
green.org.il/Lead

 #2ממלאים את טופס ההרשמה
למידע נוסף ניתן לפנות ללידיה מורדבינקין ,רכזת התוכנית למנהיגות סביבתית:

 leadership@green.org.ilאו 052-3703544

SCAN

איך מגישים מועמדות לתוכנית?

