בכפר הירוק חושבים ירוק
קונגרס בינלאומי למנהיגות סביבתית ואיכות הסביבה נערך בכפר הירוק וריכז  100בני נוער מ 15 -ארצות בעולם.
"מרגש לראות בני נוער שאכפת להם מאיכות הסביבה ".כך אומר מנכ"ל הכפר הירוק שאירח אותם
בילי בסרגליק28/08/2019

הקבוצה הבולגרית שהשתתפה בקונגרס מנהיגות סביבתית בכפר הירוק בבגדים מסורתיים ,צילום :פרטי

בימים אלו שנושא איכות הסביבה בכותרות אירגן הכפר הירוק קונגרס בנושא איכות הסביבה 100 .בני
נוער מ 15 -ארצות השתתפו במשך שבוע ימים בקונגרס הבינלאומי למנהיגות סביבתית ,שערך בית
הספר הכפר הירוק ברמת השרון .בני הנוער התארחו בכפר הירוק וגם נסעו לטייל בישראל .הם השתתפו
בסדנאות עם מרצים מאוניברסיטת תל אביב ,העלו לדיונים נושאים בוערים כגון :חשיבות המחזור ,איכות
סביבה ,מחזור מים ועוד .ד"ר קובי (סיסקו) נווה ,מנכ"ל הכפר הירוק" :היוזמה להפעלת הקונגרס
הבינלאומי למנהיגות סביבתית החלה לפני עשר שנים .במסגרת הקונגרס השתתפו למעלה מ 15-מדינות
אשר שלחו תלמידים אידיאליסטים וחדורי אמונה ,שמאמינים שניתן לפעול ולקדם במזרח התיכון ערכים
של קיימות ,מנהיגות נוער ושלום עולמי .אנו גאים מאוד ביוזמה זו ובתוצריה ומעל הכל בתלמידינו אשר
שנה אחר שנה מובילים ומנהלים פרויקט חשוב זה".
האורחים מתלהבים מישראל
אנסטסיה מצ'כיה סיפרה על פעילות קהילתית התנדבותית של תושבי עירה בניקוי יערות שבשולי העיר
למניעת שריפות .יאן מבולגריה סיפר על הפרדת פסולת בארצו ,ומקסימיליאן מוינה ,סיפר על שימוש במי
אגמים לייצור חשמל .סן יה מטאיוואן ,הציגה סרטון על פיתוח תחבורה ציבורית נוחה מרכבת ועד
אופניים במקום רכבים פרטיים.
מרטין קריצ'ק בן ה  ,15מהעיר צ'ביקוב ,מצ'כוסלובקיה ,שהתארח ליומיים בבית תלמיד של הכפר הירוק:
"שמחתי לראות מקרוב תרבות ישראלית ,בית ישראלי ,אוכל ישראלי טעים וממש שמחתי שהכל מאוד
קרוב ,מרחקים קצרים להגיע לכל מקום .אני בטוח אחזור לישראל ,התאהבתי במקום".
מתוש ג'ירוט בן  18מצ'כוסלובקיה" :הגעתי מכפר קטן בהרים בשם דרנוביק ,בו חיים רק  50אנשים
ואין הרבה מה לעשות .נדהמתי מישראל ,מהאנשים ומהאירוח החם בכפר הירוק .הקונגרס היה מרתק ,זה
גרם לי להחליט שאני אחזור לישראל בשנה הבאה ואתנדב לצבא".

נמרוד לאופר ,תלמיד קדם רפואה בכפר הירוק" :כל שנה מגיעים יותר משתתפים .זה התחיל ממש בקטן.
ההכנות מתחילות חודשים קודם בתכנון והכרות עם המשתתפים באמצעות האינטרנט .ההתלהבות גדולה
מאוד .אנחנו כה גאים שאירחנו אותם בארץ היפה שלנו".
אסף גולדברג מנהל הקונגרס" :נושא הקונגרס השנה היה קיימות עירונית קהילתית ,בהתאם להחלטת
האו"ם משנת  .2015המטרה העיקרית ,מבחינתנו ,הייתה להעלות רעיונות ופתרונות אפשריים ,שניתן
יהיה לחזור איתם הביתה וליישמן בקהילות שלהם .האו"ם קבע  17עקרונות לשיפור בכל תחומי החיים,
בהיבט קיימות סביבתית בנושאים שונים כמו :בריאות ,חינוך ,תחבורה ועוד".
כל אחד ממשתתפי הקונגרס ,קיבל משימה אישית באמצעות הדואר האלקטרוני ,בו נתבקש לחקור טרם
הגעתו לישראל ,כיצד מתמודדים במדינתם ובעירם ,בתחום של מחזור ,תחבורה ,פסולת עירונית,
שירותים מקומיים :מזון ,בריאות ,חינוך ,טיפול באוכלוסייה מתבגרת ואוכלוסיות עם צרכים מיוחדים
ועוד .בכפר הירוק יש מגמת מנהיגות סביבתית ,כך שזה גם התכתב עם החומר הלימודי שלומדים שם.
ערב פתיחה חגיגי
בערב הפתיחה החגיגי נערך יריד עם מצגות של נציגי המשלחות בכפר הירוק .כל משלחת עטתה לבוש
לאומי ,הציגה סמליים אופייניים למדינה ,אוכל לאומי ,תמונות של אתרים ,חוברות המכילות תמונות נוף
מהמדינה .לאחר מכן התכנסו המשתתפים באודיטוריום הגדול ,על מנת להציג בפני האורחים את עצמם
ואת הנעשה במדינתם בנושא.
הערב הסתיים בשירת ההמנון של הקונגרס IMAGINE :של ג'ון לנון.
ד"ר נווה" :מרגש לראות נוער שאכפת לו מאיכות הסביבה ,שיהפוך בסופו של דבר לשגריר ישראלי
בארצו".

