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חוות דעת ותגובות שכתבו באתר שלי מהרצאה שהתקיימה ב 42.11.12בבית "יד לבנים" ברעננה:
דוד גומא:
נוכחנו היום ,אשתי ואני ,בהרצאתה המעניינת מאד של מירי ישראלי ביד לבנים ברעננה בנושא
אמנות ירוקה ,דהיינו שילוב בין אמנות לבין הנושא הכל כך חשוב :שימור הסביבה על פני כדור הארץ .
מירי הראתה באמצעות סרטונים מעניינים את המתרחש בנושא זה במגוון מדינות בעולם ,וכיצד
מחזקים במקומות השונים את שימור כדור הארץ באמצעות שילוב האמנות .
כמו כן הראתה את מגוון פעילותיה החינוכיות שלה בהטמעת הנושא החשוב הזה בקרב רשויות
מקומיות ,בתי ספר ,מועדונים ,ועוד ,וכפי שאמרה :חשוב מאד להתחיל להטמיע את הנושא לדור
הצעיר הגדל היום בעולם .
היא הדגימה והראתה מבחר של שימושים פשוטים ,מידיים ומדהימים שהכינה במו ידיה מדברי
'פסולת' הכי אלמנטריים אותם אנו נוהגים להשליך ללא מחשבה נוספת .
מירי ,שניתן להיווכח בהרצאתה עד כמה הנושא החשוב מְ ַפכֶּה בנפשה ובכל נימיה ,הרצתה בצורה
מכובדת ,מעניינת מאד ,יצרה קשר נעים מאד עם הקהל ,ונראה שהצליחה מאד להעביר לקהל את
המסר  -קהל רב צבא סביבה בתום ההרצאה ,איש איש ושאלתו!
זאת הייתה ללא ספק חוויה מיוחדת .
ממליץ בחום !! -דוד גומא
היי מירי:
נהניתי והחכמתי מההרצאה המקצועית והאנושית שלך כאחד .גם מהעובדות והמצגות המאלפות
שהבאת לנו .כל הקהל התלהב ומחא כפיים הרבה פעמים באמצע ההרצאה .....וגם אני.
תודה
יעל פרויליך
מירי יקרה,
חווינו חוויה מאד מרגשת בהרצאתך המעניינת ביד לבנים ברעננה בשבת האחרונה .האולם היה מלא
מפה לפה ,וכולם כמונו התלהבו ואף התרגשו מהסרטונים שהצגת בפנינו ומהעולם החדש שנפתח
לנו .עולם של יופי ויצירה .יישר כוח והמשיכי להפיץ את תורתך ואמונתך ברבים.
אורנה פריימן
הי מירי
יצאתי מהרצאתך המעניינת עם הרבה תקוה והרבה שאלות.
אבל לגביך :תמיד הערכתי את כושר היצירתיות ודבקות במטרה שלך ,היו לנו לא מעט שיחות
בנושא...
אבל היום הוכחת שאת בולדוזר ברצון שלך להצליח במטרות שלך .ועל כך כל הכבוד!!!
את העברת לציבור הרצאה מעניינת ומתוכננת שהעבירה בהנאה רבה ויצירת סקרנות בקהל!
וכמובן מודעות...
בארץ הכל מתנהל לאט שעורי המדע והקיימות נמצאים ברוב בתי הספר ,אבל מניסיוני בחירת
המורים לנושא הוא אקראי במיוחד במקצוע הקיימות הוא ללא תכנית בסיס.
כך שמורה לא יצירתי ואכפתי עושה עוול למקצוע כל כך חשוב.
תאמיני לי הדוגמא שנתת על בעלך שלא תמיד מרוצה מאסוף הזבל שלך כדי ליצור-בטוח שיש עוד
בעלים ואולי גם נשים שיזדהו עם הסיפור.
אחד הפתרונות להציע שעיריות לא ידרשו רישיון כדי להוסיף מחסן על פי הצורך בבתי הספר -כפתרון
לאסוף ומיון ואפשרות ליצור ולמחזר מחומרים סביבתיים.
אני תקוה שתגיעי לכמה שיותר גני ילדים ,בתי ספר ,מורים וסגלי חינוך של משרד החינוך כי יש עוד
הרבה מה לעשות בנושא החשוב הזה...
שוב כל הכבוד!!!
בהערכה רבה,
אורנה שגר
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למירי היקרה,
השתתפתי בהרצאה שהעברת ביד לבנים ברעננה .היית באמת מעניינת ומרגשת והעברת את
חשיבות המידע שרצית להעביר בצורה מצוינת ומגוונת … חברותי ועוד אחרים גם אמרו זאת.
אני זוכרת אותך כמעט מראשית דרכך ,ועלי לציין שהפעילות שלך עבור הגנה על הסביבה ,למען
מניעת התדרדרות נזקים לטבע בישראל ולכדור הארץ ..וכן העלאת המודעות להרס הבלתי הפיך-
שכל אחד מאזרחי העולם גורם -והמודעות של האפשרות לעצור את ההתדרדרות .על ידי לקיחת
אחריות של כולנו ,בעיקר בעזרת יצירות אמנות...זה באמת מעורר הערצה…
מירי יקרה ,לקחת על עצמך להיות בן נושאי הדגל בארץ למען המשימה החשובה והעצומה הזאת
בצורה אמינה ומעוררת הערכה רבה…כל הכבוד לך על התמדתך הבלתי מתפשרת ,אין כמוך…עלי
והצליחי… כי פשוט אין לנו ברירה אחרת ,כי הזמן עומד לרעתנו .כי אחרת אם לא נעשה כלום אנו
מועדים להגיע לקטסטרופה נוראית שאין חזרה ממנה.
באהבה והערכה רבה
חיה נורבר
,Dear Miri
Thank you so much for the interesting, informative and enjoyable lecture you gave
.yesterday
We loved the "trip" that you took us on around the world to show us the amazing projects
.that are happening, and we learned a lot
We hope that you will give this lecture again and will highly recommend it to our family and
.friends
.Thank you, again
Perli and David Zadikoff
למירי ,שלום !
הייתי היום בהרצאה שנתת בבית "יד לבנים" ברעננה ונהניתי מאוד  .הנושא של תרומת
האומנות לסביבה חשוב ביותר והפצת עניין השימוש בחומרים שכולנו משליכים יום יום זו
משימה חשובה מאוד ותבורכי על כך.
העבודות שאת מכינה מהדברים שבעצם הושלכו לפח ,ממש מרהיבות והטיפים שנתת ודאי יעודדו
אנשים בקהל לנסות ליצור דברים יפים וקודם כל לחשוב על הפסולת הרבה המושלכת ,הנזק
האדיר שהיא גורמת ואיך ניתן למנוע או לפחות להפחית.
תודה רבה וקבלי ברכותי החמות.
אנני קרן
למירי היקרה,
הייתה הרצאה מדהימה!!! אשמח להזמין את הרצאתך אצלי בבית באחד המפגשים הקרובים.
נטע מרעננה
מירי יקרה,
יישר כוח על האג'נדה והעשייה המבורכת שלך.
ההרצאה שהעברת בבית יד לבנים ברעננה הייתה מאד מרתקת ומעניינת.
חשוב שכל אדם באשר הוא ייחשף לנזק שאנו גורמים לעולם מבלי לשים לב וכיצד למנוע ולעשות
מהפך במקום לזרוק לפח.
כמובן שכל הכבוד לעזר שנגדך  -הלא הוא שרגא ,בעלך
האוהב והמסור שצמוד אלייך ומסייע לך לכל אורך הדרך.
אני תקווה שהמסר החשוב שלך יעבור בכל מערכת החינוך החל מגן הילדים ,כי שם טמון כוח השינוי
היות שהם דור העתיד.
בהצלחה!
מעריצתך – מיכל שימחי
היי מירי,
אמנם באיחור ,אבל רצינו להודות לך על ההרצאה המעניינת שהעברת ביד לבנים ברעננה.
היה מעניין ,מחכים ומעורר מחשבה.
המשיכי במרץ בדרכך!
דינה ויוסי רובינשטיין
תגובות נוספות נכתבו בשני דפי הפייסבוק שלי.

