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לכבוד :חברי עץבעיר

עץבעיר – שושן השנה

או במילים אחרות :קבלו את התכנית השנתית שלנו ל 2012-2013
הקדמה
כמו לכל עץ  ,גם לעץבעיר יש תכנית שנתית .תנאים משתנים מעונה לעונה מכוונים אותנו  -אנחנו מגדלות את
עץבעיר כבר שש שנים ,בהתאם למעגל העונות ובהתאמה לחיים של הקהילה שלנו בעיר.
ב 2012-לא הייתה לנו תכנית שנתית ,וקצב הפעילות של הקהילה ירד עקב שתי התפתחויות חשובות:
~~ תמיר בורשטיין אסף וריכז את כל האנרגיות העסקיות של העץ לכדי "הענף הכלכלי".
~~ תמי צרי אספה את כל האנרגיות הרדיקליות-פילוסופיות ,out-there -שלה לכדי פרויקט בן של העץ :אפס,
בית.
חשוב לציין שהקהילה ,על אף שהוזנחה למספר חודשים ,נמצאת בבסיס הענף הכלכלי והבית בביאליק –
בלעדיה אין להם קיום ,ולכן מה רבה הייתה שמחתנו כאשר ,עם רוחות הקיץ ,הגיעה אלינו תמי אביחיל
שאוספת כעת את כל מה שהיא קהילת עץבעיר ומרכזת אותה .היא המקהלת שלנו והיא מציעה לנו תכנית
שנתית חדשה ל .2013-הרי לכם:

עוד הבהרה קטנה לפתיחה :שושן השנה ,ארבע עונות ושמונה זמנים
את שושן השנה רובכם מכירים ,שנת העבודה שלנו מתחילה אחרי החגים כראוי ומסתיימת בסוף הקיץ ,כמו
שרגילים ובהתאם ללוח השנה העברי .השנה שלנו מחולקת לארבע עונות על פי מסלול השמש וכל עונה
מחולקת לשני זמנים ,כך שקיבלנו "שמונה זמנים לשינוי" שכל אחד מהם אורך חודש וחצי .כל זמן מוקדש
לנושא מנחה לאותה תקופה בשנה ,וניתן לו ביטוי בפעילויות שלנו .זה נותן לנו מסגרת טבעית וזורמת ,שקל
לעבוד על פיה .שושן השנה נמצא על מסכי המחשב שלנו כ  ,desktop imageואנחנו תמיד חוזרות אליו כדי
להיזכר "איפה אנחנו" .כל מי שרוצה מוזמן לקבל את התמונה למחשב שלו ( :
אחרי התכנית השנתית תוכלו למצוא נספח שאותו ממש נשמח אם תקראו בעיון .ניסינו לתמצת מה הוא העץ
ולמה אנחנו קוראים לחברים לשלם דמי חבר – כל הערה תתקבל בשמחה רבה! ושימו לב שיש גם מודעות
דרושים! מחכים לכם בעץ!!
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טוב ,אז הנה שושן השנה של העץ ,על עונותיו וזמניו:

בכל עונה יש לנו שני זמנים
כל זמן מתאפיין ב-

צבעים וטעמים
קורסים סדנאות ,והרצאות ברוח הזמן
תזונה מתחשבת ,ברוח הזמן – בארוחות הקהילתיות שלנו בסלון או בשדרה
נושאי כתיבה באתר

הנה כך...
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סתיו בעץ
זמן צרכנות רגועה  -עם פרוס החגים ותחילתה של שנה חדשה אנחנו שואלים את עצמנו :איך נוכל לקבל השנה את כל
מה שאנחנו זקוקים לו מאנשים שאנחנו מכירים ואוהבים? איפה קיים צורך מלאכותי שלא באמת תורם כלום אלא רק מכלה
אנרגיה? הזמן מקדים את החגים ,וכיאה לשמו ,זהו זמן רגוע ,זמן להתארגן לקראת השנה החדשה.
זמן שכנות  -כמו כולם אנחנו מתכנסים עם משפחותינו בראש השנה ,יוצאים לטיול רגלי בכבישי העיר ביום כיפור ופוגשים
אנשים שגרים באותה עיר ...מיד אחרי החגים מתחילה בעץ הפעילות השנתית .אנחנו מתחילים עם תשומת לב מיוחדת
לשכנים שלנו בבניין ובשכונה.

שכנות –

סתיו

צרכנות רגועה –

השנה העברית

 16/09ראש השנה

 25/09יום כיפור
 30/09סוכות

צבעים טעמים
וריחות

בורדו-סגול
נגמר המתוק )אבטיח!( ,החמוץ )לימונים( ניכנס

סגול-כחול
חמוץ )הדרים(  -מר )ירוקים(  -אשכולית

21/09/12 - 07/08/12

06/11/12 - 22/09/12

ריטריט יום כיפור

אירוע מרכזי
קבוע בעץ

בית פתוח כל יום שישי
הפסקת צהריים נאה בעץ
סרט ,שיחה ובירה מקומית  -סדרת שיחות על
גלובליזציה ,סחר הוגן ותרבות השפע
סדנת הכנת סבון טבעי

בית פתוח כל יום שישי
הפסקת צהריים נאה בעץ
 - 18/10סרט ,שיחה ובירה מקומית
 22/10סדנת ניקיון נקי – הכנת סבון

סדנאות
ופעילויות חד
פעמיות בעץ

 6/09המטפח של העץ מארח את אביטל סבג.
ארוחת טעימות נאות לכבוד החג

 16/10הסימפוזיון  -להעיר את החולם ,יוצרים חזון
חדש
 19/10סיור ליקוט במוזאון  -שיתוף פעולה של בית
ראובן עם עץבעיר .צמחי ארץ ישראל באמנות וברחוב
 26/10שישי מונגש עם רות נזר
 2/11סדנת גלידות ושוקולד עם תמיא או תמיצ
סדנת הכנת אוכל נא עם תמיצ

לומדים במיטפח סדנת גלידות עם תמי
סדנת הכנת אוכל נא
קורסים

“ 12/09העבודה" של ביירון קייטי בהנחיית גל
גולן

קורס פרמקלצ'ר חורף של דרך היער

העץ יוצא לעיר

ארוחות רחוב ברוטשילד כל יום רביעי בשבע

ארוחות רחוב ברוטשילד כל יום רביעי בשבע
 3/11המסיבה אקולוגית בבית העם

שיתופעולה

בית ראובן

בית ראובן
מקומית של אורי מאיר צ'יזיק
בידיים של אסף צ'רטקוף

קמפיינים

קמפיין יוצאים מהסופרמרקט מתחיל
 350קומפוסטאים לתל אביב חוזר עם שחף שילה
 500חברים לעץ

סיורים

סיור ליקוט

סיור ליקוט  -פוגשים את הצמחים השכנים

מה בגינה

מארגנים את מערכת ההשקיה
מקימים את הקומפוסטרים

זריעה ושתילה של צמחי חורף

מה בדירה

יום ניקיון וטיפוח

 29/10יום ניקיון וטיפוח – תפירה!!

מה במייל

 21/09מייל עונתי – יום השוויון

 8/10מייל לחברים עם התכנית השנתית

הענף הכלכלי

מאה קומפוסטאים ראשונים בראשון לציון ,הצעות
עבודה ליבנה ,תחילת פעילות עם אור יהודה

המשך עבודה עם עיריות ,התחלת עבודה עם חברות

אפס בית

 21/9הבית נוחת בהאנגר בבת ים

גיוס כספים
תחילת עבודה בבת ים
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חורף בעץ
זמן כבוד למשאבים  -עם בוא הגשמים אנחנו מפתחים ערנות למשאבים שאנו צורכים ,למים בבית ובחוץ ,לאוכל,
לאנרגיה שאנחנו מוציאים  -כולל האנרגיה שלנו עצמנו.
זמן קומפוסט  -בהתבססות החורף אנחנו עובדים עם הרטיבות ועם האדמה ,עם הצמחים והעצים ,בונים את האדמה
מסביבנו ,הופכים זבל לזהב שחור אמתי – עובדים עם התולעים.

חורף

כבוד למשאבים

השנה העברית

חנוכה

ט"ו בשבט

צבעים טעמים
וריחות

כחול-ירוק
מר )ירוקים(  -קורנית

ירוק-כחול
מר )ירוקים( ומלוח )מותססים(

אירוע מרכזי

 19-22/12משתה סוף העולם כפי שאנחנו
מכירים אותו וחגיגות העולם החדש ,כולל
מסיבת יומולדת לתמיות

 26/1סדר ט"ו בשבט בעולם החדש

קבוע בעץ

בית פתוח כל יום שישי מ  11עד 15
פעם בחודש ,ארוחת צהרים נאה בעץ
ארוחות רחוב ברוטשילד ,כל יום רביעי בשבע
 20/12סרט ,שיחה ובירה מקומית
סדנת הכנת סבון טבעי

בית פתוח כל יום שישי
פעם בחודש ,ארוחת צהרים נאה בעץ
ערב מרק וחברים כל רביעי בשבע )במקום ארוחות
הרחוב(
 24/01סרט ,שיחה ובירה מקומית
סדנת הכנת סבון טבעי

סדנאות
ופעילויות חד
פעמיות

 30/11יום ללא קניות – הפנינג תןתן בכיכר
 9/12הדלקת נרות אקולוגיים בעץ

סימפוזיון להעיר את החולם
סדנת קומפוסט עם בעז שילה
סדנת גינון ורטיקלי עם יעל סתיו

– 21/12/12 - 07/11/12

קומפוסט –

06/02/13 - 22/12/12

לומדים במיטפח סדנת שוקולד  -גלידה עם תמיא או תמיצ
סדנת טבעונאות  -המטפח מארח את אופק

סדנת שוקולד  -גלידה עם תמיא או תמיצ
סדנת טבעונאות  -המטפח מארח את תום

קורסים

קורס פרמקלצ'ר ממשיך
סדנת העבודה של ביירון קייטי עם גל גולן –
מחזור שני

פרמקלצ'ר חורף ממשיך ,עד תחילת ינואר

העץ יוצא לעיר

 21/12המסיבה האקולוגית כחלק ממשתה סוף
הזמן

 2/2המסיבה האקולוגית בבר קיימא

שיתופעולה

הביאנלה בבת ים
מקומית ,בידיים

מקומית
בידיים

קמפיינים

 06/11השקת קמפיין קיקסטרטר לאפס בית
 350קומפוסטאים ראשונים לתל אביב ממשיך
יוצאים מהסופר ממשיך

 500חברים לעץ
 350קומפוסטאים ראשונים לתל אביב ממשיך
יוצאים מהסופר ממשיך

סיורים

סיור ליקוט  -הכל נובט ,ללא קניות

סיור ליקוט  -שיא תפוקת הירוק

מה בגינה

שימוש בצמחים שגדלו

גינון ורטיקלי עם יעל סתיו

מה בדירה

יום טיפוח

יום טיפוח

מה במייל

 21/12מייל עונתי – היום הקצר

הענף הכלכלי

המשך עבודה עם עיריות וחברות

המשך עבודה עם עיריות וחברות

אפס בית

גיוס כספים – קמפיין קיקסטרטר
בונים את הבית

בונים את הבית במעבדה לאוטופיה עירונית
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אביב בעץ
זמן ניקיון נקי – לקראת האביב ,אנחנו מסתכלים על לבלובם של העצים ועל רהיטי וכלי העץ שלנו .בודקים את הצורך שלנו
בניקיון ובודקים את הגבולות שלו ,יוצרים סטנדרטים חדשים של ניקיון כך שהוא הולך יחד עם )ולא נגד( הבריאות שלנו
והבריאות של הסביבה.
זמן תזונה מתחשבת – עם שובה של השמש לשלוט בכיפה ,בערת החיים והעיכול ,אנחנו נזכרים שיש לנו שלוש הזדמנויות
ביום )לפחות( לשנות את העולם .לשנות לטובה את הגוף שלנו ולהשפיע דרך המזון שאנו בוחרים להביא אל פינו על קצוות
תבל! אנחנו מחבקים את ההזדמנות הזו בשתי ידיים ואוכלים בהנאה שלמה .חושבים על אש החיים שבבטן שלנו ומעכלים
היטב.

תזונה מתחשבת –

אביב

ניקיון נקי

השנה העברית

פורים

פסח
ל"ג בעומר

צבעים טעמים
וריחות

ירוק-צהוב
מלוח )מותססים( וחריף )פרחי כובע הנזיר( -
מנטה

צהוב-כתום
חריף )פרחים( ושלם )הכל(

אירוע מרכזי

 23/2הפנינג פורים – שותים ומחפשים את עצמנו  23/3סדר העולם החדש

– 21/03/13 - 07/02/13

06/05/13 - 22/03/13

קבוע בעץ

בית פתוח כל יום שישי
פעם בחודש ,ארוחת צהרים נאה בעץ
ערב מרק וחברים
 21/2סרט ,שיחה ובירה מקומית
סדנת הכנת סבון טבעי

בית פתוח כל יום שישי
פעם בחודש ,ארוחת צהרים נאה בעץ
ארוחות רחוב חוזרות ברוטשילד כל יום רביעי בשבע
 28/03סרט ,שיחה ובירה מקומית
סדנת הכנת סבון טבעי

סדנאות
ופעילויות חד
פעמיות

סדנת חיידקים מועילים עם אשר מימון

סימפוזיון  -להעיר את החולם
 15/4ערב יום זיכרון/יום עצמאות – זוכרים מאיפה
אנחנו ובודקים יחד עצמאות אמתית מהי ,היום ,בתל
אביב ,ישראל
טתא הילינג אקולוגי תזונתי עם נורית בורשטיין נבו
ותמיצ

קורסים
העץ יוצא לעיר

 - 2/05מסיבה אקולוגית בבת ים – פותחים את
הבית בשכונת עמידר!

 21/03מסיבה אקולוגית לכבוד פסח

סדנת שוקולד וגלידה
לומדים במיטפח סדנת שוקולד
סדנת טבעונות  -המטפח מארח את ליאורה פסקר סדנת תזונה מתחשבת עם תמיצ
שיתופעולה

הביאנלה בבת ים
בידיים ,מקומית

הביאנלה בבת ים
בידיים ,מקומית

קמפיינים

יוצאים מהסופרמרקט
 350קומפוסטאים לתל אביב

יוצאים מהסופרמרקט
 350קומפוסטאים לתל אביב

סיורים

סיור ליקוט  -למאכל וגם לנקיון

סיור ליקוט  -האכול הכי מתחשב

מה בגינה

שימוש בצמחים לניקיון ולטיפוח

מהגינה למטפח ,ייבוש וטחינה של עלים ,זריעה
ושתילה של צמחי קיץ

מה בדירה

ניקיון אביב – יום טיפוח

יום טיפוח במיטפח

מה במייל

 21/03מיילעונתי – יום השוויון

הענף הכלכלי

ממשיכים!

ממשיכים!

אפס בית

סגירת המעבדה לאוטופיה עירונית

בפסח הבית נפתח בשכונת עמידר – מיצג לאוטופיה
עירונית
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קיץ בעץ
זמן רב פעמיות – עם התחממות נוספת של מזג האוויר ,המיקוד ממשיך להיות על אש החיים .לכל דבר יש חיים משלו .אנו
מסתכלים על החיים הללו בפליאה והערכה ,ומחפשים דרכים לתת לכל דבר שנמצא בבעלותנו עוד ועוד חיים .אנו מסרבים
לקחת חלק בתרבות החד-פעמי ויוצרים בתוכינו תרבות רב פעמית ,שאיננה מכלה ואיננה מתכלה .תרבות מקיימת –
פרמקלצ'ר.
זמן ניידות ידידותית – עם התחזקות החום ,כולם זזים באי נוחיות ,נוסעים וחוזרים ,מחפשים מקום קריר ללון בו .גם אנחנו
נוסעות צפונה לבקר את אופק ,או מערבה לטבילה בים ,מחפשות הקלה מהאש ,ומורידות בכוונה את רמת הפעילות בדירה
האקולוגית .זמן לחשוב על אמצעי התחבורה שלנו ,וגם על אמצעי בקרת מזג האוויר שלנו )זה הזמן שבו כולם מדליקים את
המזגנים ותוהים איך אנחנו יכולים בלי(.

ניידות ידידותית –

קיץ

רב פעמיות

השנה העברית

שבועות

ט"ו באב

צבעים טעמים
וריחות

כתום-אדום
שלם )הכל( ומתקתק )אבטיח(

אדום-בורדו
מתוק )אבטיח( וחמצמץ )פירות קיץ חמצמצים(  -עשב לימון

אירוע מרכזי

 11/5מסיבת אסיף

כנס עץבעיר השני

קבוע בעץ

בית פתוח כל יום שישי
ארוחות רחוב ברוטשילד כל יום רביעי בשבע
ארוחת צהריים נאה בעץ
סדנת הכנת סבון טבעי

בית פתוח כל יום שישי
ארוחות רחוב ברוטשילד כל יום רביעי בשבע

סדנאות
ופעילויות חד
פעמיות

סדנת מיחדוש

 22/7ט"ו באב  -יוצאות לחולל בכרמים האורבניים –
מסיבת אהבה בכרם התימנים

– 21/06/10 - 07/05/10

לומדים במיטפח סדנת גלידה שוקולד
סדנת הכנת אוכל נא

06/08/10 - 22/06/10

סדנת גלידה שוקולד

העץ יוצא לעיר

 20/06מסיבה אקולוגית

 8/08מסיבה אקולוגית

שיתופעולה

פסטיבל ישראל

פסטיבל ישראל

קמפיינים

יוצאים מהסופרמרקט – אירוע סגירה!
 350קומפוסטאים לתל אביב
סיור ליקוט  -הפתעות קיץ

סיורים מודרכים סיור ליקוט  -תמיד יש מה ללקט
מה בגינה

גינון בGמ Fכלים

השקיה!

מה בדירה

יום טיפוח – תפירת שקיות בד

יום טיפוח

מה במייל

 21/06/09איגרת עונתית – היום הארוך

הענף הכלכלי

שיא הפעילות

הפעילות נרגעת – כולם בחופש

אפס בית

אפס בית בירושלים – פסטיבל ישראל

אפס בית בירושלים
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עץבעיר  -קהילה לאקולוגיה עירונית
אנחנו יוצרים תרבות אחרת ,מקיימת ,וחיים אותה ,כאן ועכשיו ,בעיר .נשמע טוב מדי? באמת טוב לנו כאן
בעץ! ( :
עץבעיר הוא רשת חברתית ממשית המתגבשת מתוך התנועה הסביבתית המקומית ומקדמת אותה .העץ עושה
לנו חיים בריאים בעיר  -חברי העץ מיישמים את אורח החיים העירוני בו הם מאמינים ומשתפים בחוויות ובמידע
שימושי באתר האינטרנט ,בעלונים אלקטרוניים ובמפגשים פתוחים .הפעילות מתרחשת בדירות ,בגינות
הקהילתיות ,בשטחים הציבוריים ,על גגות ובכיכרות.
מכיון שהנזק של תרבות העודף כבר זועק לשמיים ,לכל אחד מאיתנו יש עכשיו הזדמנות לעשות את השינוי
המנטלי הדרוש כדי לעבור מהשתתפות פסיבית בנזק ,להשתתפות פעילה בפתרון .עץבעיר עובר מתרבות
הצריכה לתרבות עירונית קהילתית של פשטות מרצון ,ושיתופעולה בין רבים ,ומציע לך להצטרף!

המטרה שלנו :ליצור לעצמנו את עיר החלומות שלנו.
מה כל כך מיוחד בעץ?
העץ הוא ה welcome center-לעולם החדש!! רשת תמיכה בעולם הממשי ,המשרתת את כל מי שרוצה
להתחיל )או להמשיך( בדרך האקולוגיה העירונית.
איך אנשים מתחברים לעץ? התסריט המוכר:
~~ את מחפשת "קומפוסט" באינטרנט ,מוצאת את "עץבעיר" ונרשמת לרשימת התפוצה
~~ את מתחילה לקבל את העלונים ,מצטרפת לקבוצה בפייסבוק ,ומתחילה לחשוב על להגיע למפגשים
~~ עוברים ימים ,חודשים ולפעמים שנים )כן כן!( ויום אחד את עושה את זה – הולכת לפגוש את העץ ,בדירה
ביום שישי ,בארוחת רחוב או בסדנת שוקולד גלידה
~~ ואז  -אהבה ממבט ראשון“ ,הגעת לשבט שלך" )ציטוט אמתי(.
למרות שרב שמידע זמין ברשת אנשים אוהבים להתקשר ולשאול את השאלה שלהם על קומפוסט ,מיחזור או
אנרגיה ,פשוט  -כי קול אנושי זה דבר הרבה יותר נעים מדף אינטרנט.
במפגש שקורה במוקדם או במאוחר ,הם פוגשים מישהו שאפשר לשאול אותו שאלות ,ומקבלים תחושה של
קהילה – התחושה הרבה פעמים היא של הקלה :עוד מישהו בעיר הגדולה הזו מדבר כמוני ,יש מקום שאני
יכולה להגיע אליו ולהרגיש שאני דווקא בסדר גמור )ושאולי המערכת דווקא לא בסדר(.

העץ מיוחד במינו :מקום לקהילה
טוב ,אז מה העץ עושה?
~  - welcome centerשער לכל מי שמתעורר ורוצה להתחיל לקחת אחריות ולייצר לעצמו חיים שיש בהם
חופש בחירה אמתי  -אנחנו עונים לטלפונים )" 144עץבעיר שלום איך אפשר לעזור?"( ולמיילים ,והדירה בכיכר
ביאליק פתוחה בכל יום שישי.
~ רשת תמיכה ,קהילה מקבלת  -שבה כל טבעוני וכל מהפכנית מרגישים ממש בנוח להיות מי שהם
~ יצירת פרויקטים וקמפיינים אקולוגיים עצמאיים כמו" :מאה קומפוסטאים ראשונים לתל אביב" ,שמחברים
תושבים לעשייה ,ומקדמים את המסר הלאה.
~ הפצת מידע שימושי חופשי  -במפגשים וברשת
~ תמיכה בחברים שמשתחררים מעול המערכת )עושים את האקזיט!( ויוצאים לדרך של פרנסה מקיימת
~ רישות של הפעילים האקולוגיים בעיר ,חיבורים בין מצטרפים חדשים למעגל לבין יוזמות קיימות.

בשתי מילים :העץ מחבר
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מי בעץ?
את העץ שתלו בלב תל אביב קומץ תושבים המתרגלים חיים של מודעות סביבתית וחברותא .העץ צומח תוך
שהוא מרחיב את הקהילה סביבו  -יש כבר עץבעיר בחיפה והרשת שלנו פרושה בכל הארץ.
כשאתם הגעתם לעץ ,מישהו היה שם לקבל את פניכם ,לענות על שאלה ולחבר ,היום אתם חלק מהמעגל הזה.
חברים מתחזקים את הוולקם-סנטר ,בכסף ,באירוח בבית ,בארועים ,בהעברת סדנאות )גם בתשלום וגם
בתשורה( .בלב העץ פועלות מספר דמויות מוכרות כמו :תמי אביחיל ,תמיר בורשטיין ,תמי צרי ,אלון אלירן,
אורלב צח ,שחף מרגלית )חיפה( .מסביב ללב ,מעגלים מעגלים ,נמצאים אתם  -חברים ,פעילים ,מנויים ,באים
והולכים בהתאם לתזזיתיות המאפיינת את התקופה  -אתם תמיד מוזמנים פנימה ,לפעול איתנו באופן רגעי או
מתמשך.
בקצה המוסדי של העץ צומח הענף הכלכלי ,שמציע תכנים ופרויקטים למוסדות ולארגונים ומספק פרנסה לחברי
הקהילה ,ובקצה האמנותי/ראדיקלי של העץ יש לנו את אפס בית.

המסר של העץ על ענפיו הוא אחד :חיים בני קיימא הם אפשריים וכיפיים!
למה העץ רוצה חברים שמשלמים דמי חבר?
מכיוון שלא עזבנו להתבודד במדבר ,פעילי העץ לגמרי נשענים על המערכת לקיומם ,והיא בתמורה דורשת לא
מעט כייסף )שכר דירה ,תחבורה ,בתי ספר לילדים ,אוכל(.
כמו רובין הוד ,כל אחד מאיתנו הוא צינור שמעביר כסף מהעולם הישן אל העולם החדש .איך? פשוט מאוד :מי
שעדיין עושה כסף ,מעביר ממנו לקהילה ,ויחד אנחנו "קונים" בכסף שלנו ידע וקהילה ,כי בעולם החדש הם
הרבה יותר חשובים מכסף .הידע והקהילה הם חומרי הבנייה שאיתם אנחנו בונים את עץבעיר ושעליהם אנחנו
נשענים – והם הם הכלים שאנחנו מציעים בנדיבות לכל מי שמצטרף אלינו.
רק כדי לתת תמונה כללית:
תמי צרי הפכה בשש שנים האחרונות מאות אלפי שקלים נוצרו ב"ימי המערכת" לאתר אינטרנט מלא בידע,
ולקהילה מדליקה
אלון חבר לתמי ב  2008ומאז הפך עשרות אלפי שקלים לידע ולקהילה
עשרות "משקיעים" הצטרפו אלינו כשהיינו במשבר ב  2010עם הזרמה של אלפי שקלים כל אחד
לא התחייבנו להחזיר את ההשקעה בכסף – אנחנו מתחייבים ועומדים בהתחייבות שלנו יום יום – מחזירים
בידע ובקהילה.

היום אנחנו פונים אליכם – מי שכבר מכיר את העץ ונהנה ממנו ,להצטרף
בתשלום דמי חברות של  40שקלים בחודש 500 .אנשים שבוחרים לעשות את
זה יוכלו להבטיח את המשך הדרך שלנו ,ולהבטיח לעצמם עץ.
מה העץ נותן לחברים שמשלמים דמי חבר?
~~ מקום בטוח להיות בו בלב העיר  -חברים מוזמנים להשתמש בדירה בכיכר ביאליק ,למנוחה ,עבודה
וחברותא ,מקום שלא צריך לשאול בו "מה יש בשייק?" ...חברים מחוץ לעיר מוזמנים ללון!
~~ חברים משלמים בתשורה על כל הפעילויות של העץ
~~ תמיכה ואפילו ייעוץ עסקי לחברים שעולים על דרך הפרנסה המקיימת
~~ שיווק אורגני  -האתר והעלונים שלנו לשירות הדברים הטובים שהחברים מקדמים

והכי חשוב :כל מי שמצטרף עושה שהעץ יהיה ,וכך מקדם את העולם שאנו חפצים בו וחי
אותו!
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דמי החבר הם הדרך שלנו להצביע עם הארנק ולהגיד:
~~ כן ,אני רוצה עוד גינות קהילתיות בעיר
~~ כן ,אני רוצה עוד קואופרטיבים לקניית מזון
~~ כן ,אני רוצה עוד ערימות קומפוסט שיתופיות בעיר
~~ כן ,אני רוצה עוד עסקים מקומיים ומתחשבים בעיר
~~ כן ,אני רוצה עוד מסיבות אקולוגיות וסדנאות גלידה ומפגשי תפירה וארוחות קהילתיות וערבי סרטים
אקולוגיים ו ...ו...

~~ כן אני רוצה לחיות חיים בריאים בעיר אקולוגית

איך עוד אפשר להיות מעורבים?
חוץ מתשלום דמי חבר ,יש עוד דרכים להיות חלק! הנה כמה מהן:

להצטרף למעגל לב העץ!
אנחנו קהילה בקוד פתוח ,וכדי לעבוד במבנה רשת ולא במבנה פירמידה ,חשוב לנו שחברים יהיו מעורבים
בעיצוב העץ .חברי לב העץ מחוברים ולוקחים חלק פעיל בקבלת החלטות ועיצוב כיווני פעילות.
מה זה דורש?
~~ מענה על מעגלי מיילים .תמיא מוציאה מיילים למעגל עם בקשת משוב ,ותרומת רעיונות – זה יכול להיות
בכל שלב של פיתוח רעיון כלשהו .למשל  -אם עולה רעיון לפתוח בקמפיין על צמצום הצריכה ,הלב עוזר לעצב
את מטרות וכיוון הקמפיין.
~~ הלב מעודכן באופן שוטף דרך המייל על ההחלטות וההתפתחויות בעץ ומוזמן להיות נוכח בכל שלב ולתרום
לתהליכים בכל דרך .סליחה ,לא "מוזמן" – ממש מחויב!
~~ אירוח בבית הפתוח אחת ל 3-חודשים בערך – נעשה את זה בסבב בין כל חברי המעגל כשהשאיפה היא
לשני מארחים כל שבוע ,בדירה ,מ 11:00-עד .15:00

כרגע במעגל :תמיר בורשטיין ,גל גולן ,אלון אלירן ,ניבה ברמן ,אלינה ארביטמן ,מאור
רוזנברג ,תמי צרי ,אילן יהב ,אודליה ליפשיץ ,ברק בן חנן ,אשר מימון ,בועז שילה ,ביני נעם,
אורנה בלום ,טל שקד ,תמר תדמור ,פועה בן אמתי.

לאייש תפקיד קבוע בעץ
אם נראה לכם שהאתר דורש יותר תחזוקה ,שהבית לא מסודר מספיק ,שיכולים להיות לנו יותר קמפיינים –
אתם צודקים! ככל שיגדל צוות העץ ,נוכל לעשות יותר.
אנחנו אומרות "עובדים" או "מתלמדים" ,ולא "מתנדבים" למרות שאין הכוונה כרגע למשרות בתשלום .יש
מאחורי זה מחשבה רבה ,אך כדי לא להעמיס על המסמך הזה ,נשמור את הבירור להזדמנויות אחרות )הכי
שווה לאתגר את תמיצ עם שאלות על כסף( .
אנחנו כן מבקשים התמדה בתפקיד והתחייבות לימי עבודה קבועים ,בעץ או מהבית.

רשימת תפקידים לאיוש
~~ ווב מסטר  -תחזוקה ופיתוח של אתר האינטרנט והמחשבים  -אלון לוי תומך בעץ בתחום זה באופן לא
רשמי ועוזר המון ,אך רצוי לגייס עוד משהו אולי אף קבוע ופנוי יותר.
~~ עוזרת מקהלת  -עבודה עם תמי ויעזור לה בקשר עם החברים ,ארגון פעילות בדירה ,הפקת מסיבות.
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~~ הגנן העירוני  -ריכוז ומענה על פניות ציבור בקשר לגידולי תועלת בעיר ופיתוח גינות קהילתיות ,עבודה מול
לימור והעירייה בכלל ,מנחה סדנאות בנושא ,בונה לאט לאט קהילה ובסופו של דבר גם מתפרנס מזה .מטפח
את עציצי הבית בדירה בביאליק יחד עם דייויד.
~~ מתלמדים  -עזרה בתפעול שוטף של העץ ועזרה בהעברת סדנאות שונות בעץ.
~~ שר החוץ  -קשר עם ארגונים אחים! כן!!
~~ עורך תכנים  -הוספת תכנים באתר ,ועבודה עם כותבים נוספים ,הפצת תכנים של העץ באינטרנט.
~~ איש המדיה  -צלם הבית של העץ עמית צינמן עושה עבודה נהדרת .אבל יש מקום ליצירת קליפים
מפעילויות ו"עשי זאת בעצמך" וטיפוח ערוץ יו-טיוב לעץ.

אפס בית גם כן מחפש
~~ איש מדיה  -כתיבה רציפה בפייסבוק ובאתר של הבית ,ארגון תכנים והפצה באינטרנט ,ריכוז
קליפים  -עבודה עם צלמים ועורכים ,טיפוח ערוץ היו-טיוב של הבית ,מעקב אחרי קמפיין
הקיקסטרטר ,צילום והקלטה בבית.
~~ ווב מסטר  -אסף צ'רטקוף עזר לנו המון אך הוא מתפנה לדברים אחרים ויש לו פחות זמן לאפס
בית ,בניית האתר ושיכלולו
~~ הפקה אדמיניסטרטיבית  -תיחזוק רשימת התפוצה ,מתן מפתחות.

לסיכום ,חברים מתוקים ,אחרי לא מעט התחבטויות בשנה האחרונה ,יש לנו עץ ,יש לנו
מקהלת ,ויש לנו המון עבודה לעשות .אנחנו אוהבות לעבוד ואנחנו אוהבות אתכם – אז בואו
נעשה את העולם החדש שלנו ביחד!

בברכת שנה שושנה,
עץבעיר
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