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אירוע הוקרה הרביעי לפעילי סביבה  -76.6.5על הזוכים
זו השנה הרביעית בה התקיים האירוע של היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון במסגרתו אנו
מודים לפעילי סביבה מ 2-הרשויות שמאגדת היחידה.
אנו שמחים לראות בכל שנה את הזוכים ,המייצגים מגוון של תחומי עשייה ,במגוון גילאים -החל
מגננות העובדות עם הגיל הרך ועד לותיקים אשר משפרים כל פעם עוד קצת את המקום בו אנו חיים .
פעילות סביבתית יכולה להוות מרחב לעשייה לכל אחד ובכל מקום ,כולל בעבודה עם בעלי צרכים
מיוחדים ,בשיתופי פעולה בין מגזריים ובין דוריים ,בתוך גינות קהילתיות ולאורך רחובות ראשיים..
הזוכים בהוקרה קיבלו תעודה ושי קטן שהכינו עמותת פרחי אנוש ,אשר מעסיקים אנשים בעלי
מוגבלויות.
מפורטים שמות הזוכים מהרשויות השונות והטקסט הקצר אשר קראנו על כל אחד ואחת:
עיריית כפר סבא:
משה אגמי -פרופסור משה אגמי הינו בוטנאי ,תושב כפר סבא ,והוא הוגה ויוזם הרעיון של בריכת
החורף בפארק כפר סבא .הוא מלווה את הפרויקט מבחינה בוטנית ומקצועית ,מייעץ ומדריך .פרויקט
חשוב זה החזיר פינת טבע עירוני משמעותית לעיר ואפשר לתושבים לגיע לטבע זמין באופן נח ונגיש
להכיר את מגוון המינים המקומי ,לצפות בתהליכים הטבעיים ,ובשינויי הבריכה עם חילופי העונות.
צרויה אבישי ועמנואל נשרי -עמנואל וצרויה יחד מהווים צוות מנצח וחלק מסייעת הטבע העירונית
בעיר .הובילו את שתילת משעול הרקפות ,לקחו חלק בתכנון ועיצוב בריכת החורף בפארק העירוני
ואת שילוב התושבים בזריעות סביבו .עמנואל וצרויה פועלים בהתמדה ונחישות מתוך אהבה רבה
לטבע ולעיר וניכרת במעשיהם ההבנה העמוקה של התחום והרצון לתרום ולהשפיע.
ראובן בנאי -מנהל מזה  72שנים את מחלקת החשמל בעיריית כפר סבא .בזכות התושייה והסקרנות
לחקור ולאתר פתרונות טכנולוגיים עדכניים  -ראובן תמיד צעד קדימה בכל הנוגע לטכנולוגיות
עדכניות .בנוסף ,ראובן ניחן ביסודיות מקצועית ובראייה ביקורתית -בכך הוא גם תורם ליצירת שוק
מקצועי ומהימן יותר בישראל .והתוצאות מדברות בעד עצמן ,הן בכסף והן בתרומה משמעותית
לסביבה שלנו ושל הדורות הבאים
הזוכה הבא לא גר באחת מהרשויות שלנו ,אבל אחרי מספר שנות פעילות משותפת ,הבנו שאין
ראוי ממנו לקבל מאיתנו הוקרה 6אני מבקשת להזמין אל הבמה את ראיד פדילה..
ראיד פדילה -ראיד מלמד בתיכון תומשין למדעים בטירה .מזה  2שנים ראיד שותף יקר לקידום
תכניות חינוכיות עם היחידה הסביבתית ועם הרשויות כפר סבא ודרום השרון.
פרויקט ההתייעלות האנרגטית בשיתוף כפר סבא מראה כי נושאים סביבתיים הם רלוונטיים לכולם,
ויכולים להוות גשר לשיתופי פעולה והידברות .
פרויקט "מצלמים דו קיום" עם תיכון ירקון בדרום השרון ,מאפשר להכיר יחד את הטבע המשותף לכל
תושבי האזור .הפרויקט זכה השנה במקום הראשון בתחרות הצילום הארצית של אקואושיין ,ובימים
אלו מתמודד בתחרות הצילום הבינלאומית.
ראיד מציין בימים אלו את הרמדאן ,אז אנחנו מודים לך במיוחד שהגעת הערב ,ומאחלים לך צום קל
ורמאדן כרים.
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עיריית רעננה:
ענת טופז -ענת הובילה את גן אתרוג ברעננה לגן ירוק וגן ירוק מתמיד .ביצירתיות ובמסירות אין קץ
היא מעוררת השראה ורותמת את ילדי והורי הגן לעשייה סביבתית ומקיימת יוצאת דופן .בין השאר
מטפחת בגנה בוסתן וגינות ירק ותבלינים להן יש לה זיקה רבה .היא כל כך מחוברת לאדמה ,שאפילו
בחופשים אפשר למצוא אותה באה להשקות את התותים ואת ערוגת הירק בגן.
נועה עומייסי -לאורך השנים ,בלטה נועה עומייסי ,מורה למדעים ורכזת מנהיגות ירוקה בבית ספר
היסודי ביל"ו ברעננה ,בגישתה הייחודית ללימודי מדעים וחינוך לקיימות .נועה משלבת בהוראתה
חדשנות ,פיתוח יכולות חקר ,עידוד סקרנות והתלהבות שסוחפת תלמידים רבים.
ניכר כי בכל פעולותיה בתחום החינוך לקיימות מושקע זמן רב ,מחשבה מסירות ויצירתיות
רכזי הגינות הקהילתיות ברעננה -גיא גרינבוים ,דבי סלוצקי ,גיא יופה ,אלי בוצר ,רונן וולמן ,קרן
גוטליב ,פני צדוק וקרן לביא מזרחי פעילי הגינות הקהילתיות ברעננה הקימו מאפס בשנה האחרונה
מספר גינות פורחות ומניבות -הן בצומח והן באנשים .כולם בעלי רוח התנדבותית איתנה ונכונות
לתרום לסביבה ולקהילה המקומית .פעילי הגינות ,המקבלים מאיתנו הוקרה היום ,עמדו בלא מעט
אתגרים עד כה ,אך גם בהרבה הצלחות מרשימות ,כגון אירועים בגינות ,חממה ,ויצירת קבוצה של
פעילים מחוייבים אשר יחד מצמיחים קהילה בעיר רעננה.
מועצה אזורית דרום השרון:
ניר כהן -תושב מתן .בוגר קורס הקיימות לתושבים הראשון שנערך במועצה .לאחר הקורס הקים
גינת פרחי בר ביישוב מתן .השנה מוביל ניר בהתנדבות את פרויקט יער המאכל הקהילתי במתן.
במסגרת הפרויקט מוקמת קבוצת פעילים ובני נוער הפועלים להשפעה על פני היישוב בו הם גרים.
ענת גלנץ ומאיה גולדברג -מנהלות את חוות יבולים ,השוכנת בכפר מל"ל .החווה הוקמה כחווה
אקולוגית חינוכית המושתת על עקרונות הפרמקלצ'ר .בחווה הוקמה מכללה תעסוקתית ראשונה
בארץ לאנשים עם מוגבלויות בה ישנו מרחב המהווה סביבה תומכת ,מאפשר לאדם הפועל בו להיות
קרוב לטבע ולחי ומביא לידי ביטוי את הכוחות היצירתיים והיצרנים של השותפים בו ,תוך שמירה על
ערכים של שיוויון הזדמנויות ,כבוד האדם וקיימות.
גלית שאול וקרן אורן -צוקרמן -גלית וקרן הקימו את "מחלף אייל" מחסן קח-תן הבא לתת מענה
לשמירה על הסביבה ולהקטנת הצריכה .מה שלא נלקח בתוך חודש יימסר לתרומה .המחסן מהווה
מרכז קהילתי ,מקום מפגש ומלא לגמרי בימי הפעילות .כל הפעילות נעשית בהתנדבות ללא תשלום
ומהווה אלטרנטיבה לתרבות הצריכה ולנזקיה הסביבתיים .לאחרונה גם סיימו את קורס מנהיגות
סביבתית של המועצה והיחידה הסביבתית.
עיריית הוד השרון:
יעלה הרץ -יעלה הרץ משמשת בתפקיד מנהלת גן דוכיפת גן תקשורתי בו לומדים ילדים על הרצף
האוטיסטי .יעלה הקימה יחד עם ילדי הגן גינה לימודית על מנת לאפשר חוויה לימודית לילדי הגן .בגן
התפתחה תחושת שמחה כבוד לסביבה שהיוו מקור לרכישת ידע פיתוח הדמיון והיצירתיות .העבודה
בגינה היוותה פורקן לאגרסיות (עידור ,ניכוש ,וכד') הילדים פיתחו רגשות חמלה כלפי בעלי חיים
קטנים אשר הגיעו לבקר בגינה ,טיפחו והתגאו בצמחים שזרעו .ילדים עם בעיות שפתיות הגדילו
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אוצר מילים דרך שיום המושגים במהלך העבודה בגינה והחשיפה לירקות ולמזונות החדשים .ובעיקר
התפתחה אווירת גאווה סיפוק והצלחה בקרב ילדי הגן ההורים והצוות החינוכי .כל הכבוד יעלה!
ד"ר עינת אמויאל -עינת בעלת עשייה רבת שנים בתחומי תכנון וחינוך לקיימות ,עינת קידמה
פרויקטים ירוקים רבים בבתי הספר בעיר ,והשנה החלה לנהל את בית הספר היסודי המגן .אחד
הפרויקטים הראשונים אותו בחרה לקדם ולהוביל בבית הספר ,היה הקמת גינה מקיימת בבי"ס .ענת
מקבלת את הפרס בשם כל קהילת בית הספר וצוות המורים אשר עובד ללא הרף לקידום העשייה
המקייימת בקרב כלל קהילת בית הספר.
מועצה מקומית כוכב יאיר:
רפי פורן -תושב הישוב .בשנה האחרונה השקיע רפי ימים רבים של עבודה ,ללא כל תמורה ,בין אם
בפיקוח על עבודת הקבלנים הפועלים בישוב בתחומי הגינון ,הניקיון ואיסוף פסולת ,במקביל לפעילותו
כחלק מהקבוצה המופלאה של "שומרי יער הרקפות" ,במסגרתה בילה בשמירה על יער הרקפות
ובכל מלאכה אחרת.
אלי סובע -אלי הוא אב הבית בגני הילדים בישוב .אוהב טבע מושבע ,ומה שחשוב עוד יותר -אוהב
אדם .השרות שהוא נותן לגננות ,לסייעות ,לילדי הגנים ולהוריהם הוא הרבה מעל הדרישות
הבסיסיות ,והכל ברוח טובה ובאהבה .הרבה בזכותו כיום בגני ילדים רבים בישוב עומדת גינת ירק
מקיימת לתפארת .בחריצותו ובמסירותו אלי משמש דוגמה לעמיתיו ומקור גאווה למועצה ולישוב
בכלל
יעקב אלבו -אחראי על תחום הגינון וההשקיה במסגרת המחלקה לשיפור פני הישוב .קל להיווכח
באהבתו של יעקב לעבודתו ,ביחסו המיוחד לאסתטיקה ובמחויבותו הבלתי מוגבלת ליופיו של הישוב
שמתאפיין בשטחי גינון רבים ,בחורשות ובאתרי טבע .באישיותו מגלם יעקב את סיסמת הישוב-
"קהילה זה בטבע שלנו"
מועצה אזורית חוף השרון:
אורית שר  -לאורך השנה האחרונה אורית הפגינה גישה חיובית אחראית ומלאת חשיבות בקידום
נושא הקיימות בבית הוותיק במרכז גפן בחוף השרון .אורית ,באישיותה הנעימה והסוחפת הקימה
יחד עם מחלקת קיימות של המועצה גינת ירק ותבלין אורגנית אשר משמשת כגורם מחבר לפעילויות
שונות בגינה וסביבתה .בין הפעילויות השונות אורית מגלה יצירתיות ויוזמה לפעילויות יוצאות דופן
תוך חיבור בין האדם לסביבה.
רחל אורן -רחל הציגה לפני כשנתיים את מיזם "ישראל נגלית לעין" למועצה אזורית חוף השרון ,ומאז
רחל מתנדבת במיזם באופן מלא ,עם אישיותה הנעימה ,המכילה והמעניינת ,רחל מתעדת את
סיפורי תושבי המועצה במקצועיות ,מסירות ואהבה רבה ,תוך מציאת הקשרים להיסטוריה הכללית
של היישוב והמדינה .רחל פועלת במרץ על מנת שסיפוריהם של תושבים רבים יתועדו ויישמרו
לדורות הבאים.
אלה יריב -אלה מתנדבת במועצה אזורית חוף השרון בנושא השימור והמורשת .היא מובילה את
נושא שימור המבנים בכפר נטר ובמקביל מתנדבת במיזם "חוף השרון נגלית לעין" ומתעדת את
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סיפורי ואלבומי התושבים במועצה .אלה מצליחה באופיה הנעים והמיוחד להחיות הן את מבני
ההיסטוריה והן את סיפורי העבר של תושבים ,המביעים הערכה והוקרה רבה לפעילות החשובה.
מועצה מקומית כפר שמריהו
משה גריף  -משה מרכז את תחום המדעים בבית הספר היסודי בכפר שמריהו .במהלך השנה
התבלט משה בגישתו ,תרומתו ומעשיו בתחום הקיימות .משה יזם וקידם פרויקטים אשר חיזקו את
החיבור בין התלמידים לסביבתם והוביל תהליכים בשיתוף היחידה הסביבתית להעלאת המודעות
לשמירת הטבע והסביבה בכפר שמריהו ובחוף השרון .השפעתם של פרויקטים ותהליכים אלו
הורגשה הן בקרב בתלמידים והוריהם והן בקרב צוות המורים ועל כך אנו מודים לו.

תודה רבה לכל המכובדים הרבים שהגיעו לארוע
וברכות לכל הזוכים!

בברכה,
צוות היח' האזורית לאיכות הסביבה בשרון.
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