
מגמה ירוקה מובילה מאבקים לצדק סביבתי וחברתי באמצעות התארגנות קהילתית 
ופיתוח מנהיגות. החזון שלנו הוא לבנות תנועת שטח, אקטיביסטית, הפועלת לקידום 

מציאות בת-קיימא, צודקת ודמוקרטית בעידן של משבר אקלימי אקולוגי. 

אנחנו בעיצומו של משבר עולמי. משבר האקלים נוצר כתוצאה מפעילות אנושית 
ומהמערכת הכלכלית שלנו שמבוססת על רווחים תוך ניצול משאבים ואנשים. ההשפעה 

המשמעותית הזו על חיינו נובעת מפעילות של קומץ תאגידי אנרגיה פוסילית )נפט, 
פחם וגז( וממשלות שמאפשרות להם להרוויח מיליארדים על חשבון הפגיעים ביותר - 

אוכלוסיות מוחלשות ומגוון ביולוגי.

לאורך ההיסטוריה, אקטיביסטים ואקטיביסטיות מכל העולם הצליחו להפוך משברים 
להזדמנויות ושינו את פני החברה והסביבה. אנחנו מאמינות שבעזרת התארגנות 

משותפת ושימוש בכוח הקולקטיבי שלנו אל מול העוולות, אפשר לייצר את השינוי 
החברתי והסביבתי העמוק אליו אנחנו שואפות, שבו פתרון לאוכלוסיה אחת לא מגיע 

על חשבון אוכלוסיה אחרת מוחלשת ממנה.

תוכנית ההכשרה למארגנות ומארגנים קהילתיים נמשכת שנתיים ומספקת הזדמנות 
לניסיון מעשי )on the job training( בהובלת שינוי סביבתי-חברתי. לאורך התוכנית, 

תובילו מאבק ציבורי לשינוי המציאות באמצעות גיוס פעילים ופעילות, גיבוש ותכנון 
אסטרטגיית פעולה משותפת והנעת קהילה לפעילות אקטיביסטית ציבורית.

התכנית הדו-שנתית להכשרת מארגנות 
ומארגנים קהילתיים במגמה ירוקה 

מובילים אקטיביזם סביבתי



מרכיבי תכנית ההכשרה:

 הכשרה מעמיקה בארגון קהילתי ואקטיביזם למשך שנתיים
2 סמינרי מארגנים.ות, 12 מפגשים של פורום המארגנים.ות 

)פורומוביל(, 6 סמינרים ארציים להכשרת הפעילים.ות.

ליווי אישי ומקצועי
 הובלת קמפיין ציבורי, יצירת קבוצת פעילים/ות, מפגש

עם מקבלי ההחלטות ומובילי השינוי הרלוונטיים, פרסומים 
 ברשתות החברתיות והופעות באמצעי התקשורת

המקומיים והארציים.

מענק הצטיינות שנתי
עד 10,000₪ בשנה הראשונה ועד 12,000₪ בשנה השנייה, 

כתלות בעמידה בתנאי התוכנית. 

מטרות תכנית ההכשרה:

יצירת שינוי סביבתי-חברתי
מבוסס קהילה 

מובילים אקטיביזם סביבתי

לפרטים נוספים:

הקניית כלים בארגון קהילתי 
ואקטיביזם, תוך התנסות מעשית 

בהובלת מאבק ציבורי

פיתוח מנהיגות בעלת תפיסה 
סביבתית-חברתית מורכבת 

בעידן של משבר אקלים

דרישות התכנית: 
 מוטיבציה ללמוד ולהתנסות בארגון קהילתי ואקטיביזם | יכולת הובלת קבוצה ופיתוח מנהיגות

בקרב פעילי התא  |  רצון להעמיק את ההבנה לגבי משבר האקלים  |  השתתפות קבועה, מלא ופעילה 
בהכשרות התוכנית למשך שנתיים  |  הובלת תא פעילות אקטיבי במאבק סביבתי-חברתי  |  השקעה של 

כ-10 שעות שבועיות בממוצע


