
האם יש משהו שתמיד חלמתם לעשות אבל חששתם שלא תצליחו? 
האם שאלתם את עצמכם פעם איך תתמודדו אם תיקלעו למצב של 

סכנה?

ּגַלּו את הסיפורים האמיתיים ומעוררי ההשתאות על בנות ובנים מכל 
רחבי העולם שהתגברו על האתגרים שניצבו בפניהם. הם שרדו תקיפות 
של כרישים, טיפסו על הרים ונחלצו ממפולות שלגים. הם פעילים למען 
הסביבה, אקטיביסטים וממציאים המשנים את העולם, צעד אחר צעד.

ִחְקרּו את המיומנויות ואת העצות שיכולות לעזור לכם ללכת בעקבותיהם 
ולנווט את דרככם מול האתגרים שאתם ניצבים בפניהם. לִמדו איך 

לשרוד בנסיבות קיצוניות וִמצאו דרכים להשמיע את קולכם כך שתהיה לו 
השפעה.

התכוננו לפגוש את הנועזים, את החולמים ואת הפעילים שלא פחדו לקום 
ולפעול כדי להגשים את חלומותיהם, וַקְּבלּו מהם השראה לשתף את 

העולם בסיפורכם.

"ספר מעורר השראה, המספר את סיפוריהם של 29 
ילדים מדהימים. ילדים שניצחו, התגברו והתמידו. ילדים 

המעמידים בצל את רוב המבוגרים!" - קֹוני ַהאק

הקדמה
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שוודיה

סיפורה הנועז של

 ְגֶרָטה
תּוְנֶּבְרג
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גרטה זזה במקומה בניסיון למצוא תנוחת 
 ישיבה נוחה יותר על הקרקע הנוקשה. 

אבני הריצוף שעליהן ישבה היו קרות 

ומחוספסות. אנשים עברו שם, הביטו בה 

מלמעלה ולאחר מכן התבוננו בשלט שהכינה 

במו ידיה. היא ישבה שם לבדה, מחוץ לבניין 

הפרלמנט השוודי, כבר שש שעות.

עוד מעט יגיע הזמן לעזוב.
אבל היא תחזור לשם בקרוב.

זה היה יום שישי, 20 באוגוסט 2018. גרטה 

הבטיחה לעצמה שתשב שם בכל יום 

שישי מעתה והלאה, בגשם ובשמש. היא 

לעולם לא תוותר, כי יותר מדי מונח על 

כף המאזניים. עתידו של כדור הארץ נתון 

בסכנה - היא אינה יכולה להניח לעולם 

להמשיך להתעלם ממשבר האקלים. 

כשהייתה בת שמונה, גרטה תונברג למדה 

על משבר האקלים ותהתה מדוע לא עושים 

יותר כדי להתמודד איתו. גרטה ומשפחתה 

פעלו כמיטב יכולתם למחזר את האשפה 

שלהם. הם גם הקפידו לא לבזבז מים 

והשתדלו לרכוב על אופניים במקום לנסוע 

במכונית. גרטה אפילו הפכה לטבעונית 

כדי לנסות להרחיב את תרומתה האישית 

לצמצומו של משבר האקלים. 

ואז, בקיץ 2018, היכה גל חום לוהט את 

אירופה ושֵרפות יער הרסניות פרצו בשוודיה. 

גרטה לא יכלה להתעלם מהמתרחש. היא 

ידעה שכל זה קורה בגלל שינוי האקלים 

והתחממות כדור הארץ. גרטה הייתה בת 

חמש־עשרה והבינה שהיא חייבת לעשות 

יותר - למען הדור שלה, ולמען כל הדורות 

בעתיד.

היא החליטה לפתוח בשביתה.

היא הכינה שלט על לוח עץ, שעליו כתבה 

"Skolstrejk för Klimatet" - "שביתת בית־

ספר למען האקלים". במקום ללכת לבית־

הספר באותו יום, גרטה דיוושה על האופניים 

שלה לבניין הפרלמנט והתיישבה בִפְתחֹו. 

היא הייתה נחושה להשמיע את קולה. היא 

תגרום לממשלה ולֲחברות הגדולות להקשיב 

לה ולפעול בדחיפות נגד שינויי האקלים.

 ְגֶרָטה
תּוְנֶּבְרג

9

RISE UP agam.indd   9RISE UP agam.indd   9 30/10/2022   15:4930/10/2022   15:49



גרטה זזה במקומה בניסיון למצוא תנוחת 
 ישיבה נוחה יותר על הקרקע הנוקשה. 

אבני הריצוף שעליהן ישבה היו קרות 

ומחוספסות. אנשים עברו שם, הביטו בה 

מלמעלה ולאחר מכן התבוננו בשלט שהכינה 

במו ידיה. היא ישבה שם לבדה, מחוץ לבניין 

הפרלמנט השוודי, כבר שש שעות.

עוד מעט יגיע הזמן לעזוב.
אבל היא תחזור לשם בקרוב.

זה היה יום שישי, 20 באוגוסט 2018. גרטה 

הבטיחה לעצמה שתשב שם בכל יום 

שישי מעתה והלאה, בגשם ובשמש. היא 

לעולם לא תוותר, כי יותר מדי מונח על 

כף המאזניים. עתידו של כדור הארץ נתון 

בסכנה - היא אינה יכולה להניח לעולם 

להמשיך להתעלם ממשבר האקלים. 

כשהייתה בת שמונה, גרטה תונברג למדה 

על משבר האקלים ותהתה מדוע לא עושים 

יותר כדי להתמודד איתו. גרטה ומשפחתה 

פעלו כמיטב יכולתם למחזר את האשפה 

שלהם. הם גם הקפידו לא לבזבז מים 

והשתדלו לרכוב על אופניים במקום לנסוע 

במכונית. גרטה אפילו הפכה לטבעונית 

כדי לנסות להרחיב את תרומתה האישית 

לצמצומו של משבר האקלים. 
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תּוְנֶּבְרג
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אל תשתמשו במכונית לנסיעות קצרות.   •
במקום זה לכו ברגל. כך תשפרו את הכושר 

שלכם ובו־בזמן גם תעזרו לסביבה.
ּכַּבּו תמיד את האור כשאתם יוצאים   •

מהחדר.
אל תשאירו את הטלוויזיות ואת   •

המחשבים פועלים כשאינכם משתמשים 
בהם. כבו אותם לגמרי.

ַמְחזרו כל מה שאתם יכולים והשתדלו לא   •
לקנות דברים עם אריזות רבות.

כדי לחסוך במים, ִסגרו את הברזים   •
כשאתם מצחצחים שיניים. עדיף 

שתתקלחו במקום לעשות אמבטיות.
ְקנו פחות דברים. לפני שאתם קונים   •

משהו, שאלו את עצמכם אם אתם באמת 
זקוקים לו.

ִאכלו פחות בשר גידול בעלי חיים מחמיר   •
את משבר האקלים. נסו לבחור חלופות 

טבעוניות לארוחות שלכם - כמו חלב 
שיבולת שועל ומוצרי סויה. 

מה אתם יכולים לעשות?

הנה כמה שינויים קטנים שיוצרים הבדל גדול:

ביום הראשון ההוא לשביתה, גרטה ישבה שם 

לבדה. ביום השני הצטרפו אליה כמה אנשים.

מאז, גרטה לא הייתה עוד לבדה.

בהדרגה הצטרפו אליה אלפי תלמידים, ִמיֹותר 

ממאה ארצות בכל רחבי העולם, שקיימו ִמֵדי 

יום שישי שביתות משלהם בעניין האקלים.

גרטה ייסדה תנועה הידועה היום בשם "ימי 

שישי למען העתיד". היא הופיעה בטלוויזיה, 

והפיצה את רעיונותיה באמצעות הרצאות ֶטד 

ודברים שנשאה באירועים עולמיים חשובים, 

כמו ועידת האקלים של האו"ם. בגיל שש־

עשרה בלבד, גרטה נבחרה לאשת השנה של 

מגזין "טיים" ולאחת ממאה הנשים המשפיעות 

בעולם של מגזין "פורבס".

ההישג של גרטה משמעותי במיוחד, מפני 

שהיא לוקה בתסמונת אספרגר ומתקשה 

לעיתים קרובות לתקשר עם אנשים אחרים. 

אבל היא אינה מניחה לזה לעמוד בדרכה 

להגשמת יעדיה. היא יודעת שעצירת 

השפעותיו של שינוי האקלים היא המשימה 

החשובה ביותר בעולם.

המסר של גרטה ברור: זהו הִאיום הגדול ביותר 

שהאנושות ניצבה בפניו מאז ומעולם, ואנו 

חייבים לנקוט פעולה - עכשיו.
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את שוטזקט מרטינז לימדו מגיל צעיר שהגנה על כדור הארץ נתונה לאחריותו של כל אחד 

מאיתנו. הוא הציב לעצמו כמטרה לשתף אחרים בתפיסות האלה, ועושה שימוש במוזיקת ראּפ 

כדרך להשמיע את קולו ברבים. הוא עומד בראש חטיבת הצעירים בארגון "שומרי כדור הארץ" 

)Earth Guardians( – קבוצת פעילים, אמנים ומוזיקאים מכל העולם שמשתפים פעולה כדי 

להניע שינוי בקהילותיהם. מרטינז הוא אמן היפ־הופ, אקטיביסט המשמיע את קולו למען הדור 

שלו, והוא משנה את העולם צעד אחר צעד, מדי יום, כשהוא מבצע קטעי היפ־הופ בפסטיבלי 

מוזיקה או כשהוא נושא דברים בכנסים ובעצרות.

כדור הארץ שלנו מתחמם בהדרגה.   •
האקלים המשתנה הופך את מזג 

האוויר שלנו לקיצוני הרבה יותר. 
כשהטמפרטורות עולות יש חלקים 

בעולם שנעשים לחים יותר, בזמן 
שאחרים נעשים חמים יותר וסובלים 

מבצורת.
עצים וצמחים סופגים פחמן דו־חמצני.   •

כשכורתים יערות כדי להשתמש בעץ 
ולהפיק ממנו מוצרים שונים, נשארים לנו 

פחות עצים שיכולים להיפטר מהפחמן 
הדו־חמצני.

שינוי אקלים נגרם בעיקר על ידי בני   •
אדם. המכוניות, המטוסים, הבתים, 

המפעלים והחוות שלנו עושים שימוש 
בדלק ופולטים גזים הלוכדים חום מן 

השמש.
אם שינוי האקלים יחמיר, ימשיכו להיות   •
לו השלכות חמורות מאוד על עתיד בעלי 

החיים, הצמחים ובני האדם.

שּוֶטְזַקט ַמְרִטיֶנז
ארצות־הברית

מהו שינוי אקלים?

התעדכנו. ִמצאו כמה שיותר מידע על משבר האקלים, על   .1
הגורמים לו ועל השלכותיו. למה שלא תקימו מועדון לשימור 

הסביבה בבית־הספר או עם חברים?
הקדישו מזמנכם למען המטרה הזאת. התנדבו וִעזרו בכל   .2

דרך שתוכלו.
השמיעו את קולכם. שיתוף בדעותיכם עשוי לתרום לשינוי   .3

גישותיהם של אנשים אחרים.
אל תוותרו ואל תתייאשו. ייתכן שייקח זמן עד שיתחולל שינוי,   .4

אבל זה יהיה כדאי. כל דבר קטן יכול לעזור!

איך להיות 
פעילים 
סביבתיים
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כישרון ההמצאה של

ויליאם 
ַקְמְקַווְמָּבה

ויליאם ייצב את עצמו בראש המגדל שבנה 
מעץ ומבמבוק. זה היה מבנה מוזר למראה. 
היו שם גלגל אופניים מחובר לקצה, מאוורר 

גדול בצידו ועוד חלקי מכונות שונים. משב 

רוח גרם ללהבי המאוורר להסתובב. ויליאם 

החזיק בידו המורמת נורה, שהייתה מחוברת 

למנגנון המכאני. הנורה הבהבה וכבתה. ואז 

היא הפיקה אור בהיר.

"הוא עשה אור!" צעק הקהל שהתאסף למטה 

כדי לצפות בנער המטורף הזה. הם צדקו. 

ויליאם ייצר חשמל. אבל איך?

כמה חודשים לפני כן, ויליאם קמקוומבה 

בן הארבע־עשרה ישב בספרייה וניסה לא 

לחשוב על הרעב שהציק לו. זה לא היה סוג 

רגיל של רעב - הוא ממש גווע ברעב. קציר 

התירס לא עלה יפה במלאווי באותה שנה, 

וכמעט לא היה מה לאכול. אנשים גוועו ברעב, 

ומכרו כל מה שיכלו רק כדי לקנות כמה 

גרעינים. לאף אחד לא היה אוכל או הרבה 

כסף. ויליאם הלך לספרייה כדי ללמוד, מפני 

שמשפחתו לא יכלה להרשות לעצמה לשלם 

את שכר הלימוד שלו לבית־הספר.

ספר ששמו "ניצול אנרגיה" לכד את עינו 

של ויליאם. הוא תמיד התעניין בשאלה איך 

דברים פועלים ובילה שעות בתיקון מכשירי 

רדיו ישנים. על עטיפת הספר הייתה 

תמונה של מגדלים אפורים גבוהים עם 

להבים גדולים מסתובבים. ויליאם הסתקרן. 

הוא דפדף בספר כדי לגלות עוד פרטים. 

המכונות הללו נקראו בשם "טורבינות 

רוח" והן ניצלו את האנרגיה שהפיקו מן 

הרוח כדי לייצר אנרגיה חשמלית. זה היה 

מרגש! אם תהיה לוויליאם טחנת רוח, ייתכן 

שיוכל לייצר חשמל כדי להאיר את הלילות 

החשוכים במלאווי. ייתכן שיוכל לשאוב 

וי ַמָלאִו
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"הוא עשה אור!"
 צעק הקהל.
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מים לשדות כדי לסייע בהצמחת היבולים. 

חשמל יהיה התשובה לרבות מהבעיות של 

משפחתו.

ויליאם התחיל מייד לעבוד. הוא ידע מה 

הוא רוצה להתקין, אבל התקשה למצוא את 

החומרים המתאימים, כשבסביבה היו רק 

חתיכות של גרוטאות. הוא השתמש בכל מיני 

דברים: חבל כביסה, מסגרת של אופניים ישנים, 

צינורות פלסטיק. ויליאם חימם וִהְשטיח את 

הצינורות, ולאחר מכן חתך אותם כדי שישמשו 

להבים בטחנת הרוח שלו.

לקח לו זמן רב לאסוף את כל מה שהיה זקוק 

לו, אבל כעבור מספר חודשים של עבודה 

קשה הוא הצליח לבנות את טחנת הרוח שלו.

הרגע שבו הוא הפיק אור 
בפעם הראשונה היה מדהים!

טחנת הרוח הייתה מסוגלת להפעיל ארבע 

נורות ושני מכשירי רדיו בבית המשפחה שלו. 

עד מהרה רצו כולם בכפר טחנת רוח כזאת.

טחנת הרוח של ויליאם משכה אליו תשומת 

לב רבה. הוא הוזמן לוועידת ֶטד כדי לדבר על 

הרעיון שלו, ועל החלום שלו לבנות טחנת רוח 

גדולה יותר כדי לעזור לשאר תושבי הכפר. 

ההרצאה שלו נחלה הצלחה רבה והוא זכה 

לקבל סיוע ועצות מהאנשים שפגש בוועידה.

מאז, ויליאם עבד על שלל פרויקטים למען 

האזור שלו. רבים מהם בני קיימא, לרבות 

הפקת אנרגיה סולארית ותאורה לכמה בתים, 

באר של מים עמוקים עם משאבה סולארית 

להפקת מים נקיים, ומערכת השקיה ליבולים. 

לוויליאם יש שפע של רעיונות מבריקים. כישרון 

ההמצאה שלו מעיד על כך שאפשר ליצור 

משהו ענקי ממעט מאוד.

סיפורו של ויליאם מסופר בספרו "הנער שרתם 

את הרוח", ובסרט בעל אותו שם. כיום הוא 

עובד על פרויקט המעודד אנשים צעירים 

ללכת בעקבותיו וליצור חפצים שימושיים כדי 

לשפר את חייהם ואת חיי קהילתם.

 איפה הוא 
כיום?
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השתמשו בפחות מים. הקפידו על   •
מקלחות קצרות יותר ואל תשאירו 

את המים זורמים כשאתם מצחצחים 
שיניים.

השקיעו מחשבה באופן ההתניידות   •
שלכם. אם אתם יכולים, לכו ברגל או ִרכבו 

על אופניים אל המקום שאתם צריכים 

להיות בו. אם אתם חייבים להשתמש 
בכלי רכב ממונע, סעו בתחבורה ציבורית 

או יחד עם עוד חברים.
זִכרו לחסוך חשמל בכל הזדמנות. כבו   •

את האורות כשאתם יוצאים מהחדר 
והשתמשו בהתקנים חוסכי מים 

ואנרגיה.

איך להיות ממציאים
הביטו בעולם סביבכם וִמצאו בעיה שדורשת פתרון.  .1

ֱהיו יצירתיים! השתמשו בדמיונכם כדי לחשוב בצורה שונה על האופן שבו דברים פועלים.  .2
החזיקו בקרבתכם מחברת או פנקס שבהם תוכלו לכתוב את הרעיונות שלכם או   .3

לשרטט אותם.
הכינו אב־טיפוס. זה יהיה דגם העבודה של הרעיון שלכם.  .4

העמידו את הרעיון שלכם למבחן. שאלו בני משפחה וחברים מה דעתם עליו.  .5
התקינו את המוצר שלכם! ִּבדקו את השטח וַבקשו ממבוגר לעזור לכם ליצור מגע עם   .6

חברות שאולי יהיו מעוניינות לייצר אותו.

ִהנֵה כמה דברים פשוטים שאתם יכולים
לעשות כדי להיות ידידותיים יותר לסביבה.

מנהגים ירוקים בביתכם

אן מקוסינסקי המציאה פנס ֶתְרמֹוֶאלְֶקְטִרי כשהייתה רק בת חמש־עשרה. אור הפנס מופק 

מחום כף היד האוחזת בו. ההשראה להמצאה התעוררה בה אחרי ששמעה שחברה 

בפיליפינים התקשתה ללמוד, מאחר שמשפחתה לא יכלה להרשות לעצמה לשלם עבור 

החשמל בביתה לאחר רדת החשכה.

אן ַמקֹוִסיְנְסִקי
קנדה
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