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אקולוגי.
המשימה :להציל את העולם מאסון
הגיעו לישראל כדי לעבור אצלנו סמינר למנהיגות

הם
מרחבי העולם

מאה בני נוער

מען

זו
את

השנה הרביעית שישראל מארחת לך
הסמינר הירוק לבני נוער מכל שלנו״.

העולם,

סקס

שמארגן

בית

הספר

הירוק.הרעיון היה של תלמידת בית הספר ,נטע

סביבתית

הדורות

הבאים.
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ג׳ייקוב שיפולקה
אומות
העולם.
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החברות

ממשפחה

והסבתא

של

חסידי
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שלו

שסחפה אחריה את המורים
שטיין,
והתלמידים .היו איכריםפולנים שהסתירו במהלך
שיובילו שלושה יהודים בבור בשולי היער שליד
מכאן ,מאמינים היזמים ,ינבטו מנהיגים
את הדור הבא
לעולם טוב וירוקיותר.
והביאו להם בכללילהמזון .אחרי מלחמתהעולם
לגרמניה.
המשפחה
משתתפים מאה בני נוער מרחבי
בפרויקט
עברה
יוני יקיר כבר ביקר אצלג׳ייקוב בגרמניה,
אקולוגיים ייחודיים
באתרים
שמבקרים
העולם,
לישראל כמו ים המלח ,פארק שרון בחירייה ,ואפילו הוזמן להצטרףלאחוות הסטודנטים שלו
היידלברג.
באוניברסיטת
השפר״ן ,חוף פלמחים ומערת הנטיפים ,נפגשים
שני הנערים היו עסוקים אתמול בהכנת ערב
עם מדענים ,עוברים סדנאות מנהיגות ושומעים
בהשתתפות השר להגנת
הגאלה של הסמינר,
באוניברסיטת תל אביב ובמרכז רבין.
הרצאות
הסביבה גלעד ארדן ,שגרירי המדינות שמהן
בבתים
ומתארחים
הנערים מחולקיםלזוגות
באים הנעריםודליה רבין,יו״ר מרכז רבין התומך
של המשתתפיםהישראלים .השנה הגיעו לארץ
בסמינר.
מפולין ,קוריאה,טייוואן ,גרמניה,פינל־
$TS1$פינלנד$TS1$,
צעירים
״כשעלה הרעיוןלקיים כאן סמינר ירוק בי־
$TS1$בינלאומי$TS1$,
ובולגריה.
הולנד,איטליה
נד,
$DN2$פינלנד$DN2$,
מכתב לכל השגרירויות בארץ.
$DN2$בינלאומי $DN2$,כתבנו
שניים שכבר צברו פז״ם בסמינר הםג׳ייקוב נלאומי,
הזמנו את השגרירים למפגש היכרות.נעזרנו גם
המשתתף בסמינר זו השנה
שיפולקה הגרמני,
במשרד החוץ ,במועצה הציבוריתלחילופי נו־
$TS1$נוער$TS1$
המשתתף זו
הרביעית ,ויוני יקיר ,תושב ברקן,
$DN2$נוער $DN2$ובמרכז יצחקרבין״ ,אומר מנהל בית הספר,
השנה השלישית .שניהם בני  17וחצי .״הכרנו
ער
(םיםקו) ,בעצמו בוגר הכפר הירוק.
ר״ר קובי נווה
בסדנהלפני שנתיים״ מספריוני ,״ונוצר בינינו
״כמו שאפשר לראות הייתה היענות חיוביתלפ־
$TS1$לפ״בניגוד$TS1$
קליק מיידי.לשנינו אותו הראש ,נעשינו חב־
$TS1$חברים$TS1$
רויקט״.
רים
$DN2$חברים $DN2$טובים ,ואנחנו בקשר כל השנה באמצעות
״בניגוד
פייסבוק״.
$DN2$לפ״בניגוד $DN2$אולי לדורות הקודמים ,בני הנוער
כיום מבינים שהעולם קטן ומקושר ושפסולת
״נפגשנו בפעם הראשונה כשיוני ניסהלהיות
גרעינית שהמדינות המפותחות זורקות באפריקה
שהשתתפה בסמינרלפני
נחמדלנערה גרמנית
משפיעה על כל
העולם .באמצעות הסמינר הזה
שנתיים״ ,מספרג׳ייקוב .״בארוחת הבוקר הוא
רצה לשאול אותה איך היא ישנההלילה ,ובי־
$TS1$וביקש$TS1$
אנחנו מנסיםליצור עתודה של מנהיגיםבעלי
אקולוגית״ ,חותם רוני שושן,האקולוג
$DN2$וביקש $DN2$שאגיד לו איך אומרים את זה בגרמנית .אני
קש
מודעות
של הכפר הירוק.
העדפתי ללמד אותו איך לשאול בגרמנית ׳היה

השואה
ביתם,

