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עץבעיר
עץבעיר הוא עסק חברתי סביבתי שעושה אקולוגיה עירונית .העץ יוצר מודעות והרגלי חיים חדשים בעיר
באמצעות סדנאות ,הרצאות ,סיורים מודרכים ,וקורסים .עץבעיר פונה לתושבי העיר דרך אתר אינטרנט ,ודרך
מפגשים בדירת הדגם האקולוגית ופורש בפניהם דרכים מעשיות למימושם של חיים בריאים בעיר .העץ טוען
כי תרבות השפע העירונית נמצאת בלב המשבר האקולוגי ,ומתוכה יצמח הפתרון.
אותותיו של המשבר ניכרים במקומות קרובים :הבריאות שלנו ,מזג האוויר ,הנוף שסביבנו ,טעמו ומחירו של
מזוננו ,מחירי הדלק ולאחרונה באופן בולט ,ערכם של הנכסים שלנו .עץבעיר מציע לכל מי שכבר מודע למשבר,
לבחור להיות חלק מהפתרון במקום חלק מהבעיה .מסביב לעץ מתגבשת קבוצה גדלה והולכת של תושבים
שרוצים להיות חלק מחברה עירונית מקיימת ולבנות יחד כלכלה אחרת .יחד ,אנו מנסים לתרום באופן פעיל
לבריאותנו ולסביבתנו ,ורואים באורח חיים שכזה איכות חיים .הפעילות של אנשי עץבעיר קושרת מוצר לשינוי
.וקהילה לפעילות ,למידה למעשה ואמונה לידיעה
דירת הדגם האקולוגית של עץבעיר היא חנות קונספט ,מרכז מידע וריאליטי אקולוגי שחברו יחדיו .המבקרים
בדירה חווים מהם חיים אקולוגיים הלכה למעשה ,טועמים מטעמי התזונה המתחשבת ,מריחים את עשבי
התבלין שצומחים בגינה ,מתנסים באכילת עשבי בר ,מאמצים שתילי עצים וירקות ,מצטרפים לסדנת קומפוסט
או קוסמטיקה ,רוכשים מיכל להפרדת אשפה ,או צנצנת קומפוסט תל אביבי ,ממלאים בקבוק שהביאו עמם
בשמן זית של סחר הוגן ,פוגשים את מי שמגדל ירקות עבורם ,ועוד ועוד .ההיצע של העץ מגוון ומשתנה על פי
העונה ועל פי מצב הרוח ,בכל מקרה ,המבקרים בעץ חוזרים הביתה עם הרבה מזון למחשבה.
אם עולות עוד שאלות בעקבות הביקור ,טוב מאוד! אתר עץבעיר עומד לשירות כל מי שמתחיל לשאול שאלות
עם מידע מלא על המוצרים ,הוראות "עשי זאת בעצמך" ,טיפים לחיים אקולוגיים והגיגים פרי עטם של תושבים
כמוהם ,הנמצאים בתהליכי שינוי הרגלים.
החזון הכלכלי של העץ ,ירוק מקומי ,מתפתח אט אט בצד הפעילות הכלכלית השוטפת של העץ .ירוק מקומי
הוא רשת של ספקי מוצרים ושירותים מקומיים ואקולוגיים .מוצרים הנושאים איתם את מסר השינוי אל חייו של
הלקוח .לצורך העניין ,עץבעיר ,על שלל מוצרי התוכן שלו ,הוא אחד העסקים של ירוק מקומי.
עץבעיר משנה תפישה ,משנה הרגל ועושה הבדל.
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תמי צרי
מדריכה ומייעצת לפרטים ולעסקים בכל עניין שיכול לקדם יישומים אקולוגיים בחיי היומיום .בוגרת בצלאל
בעיצוב גרפי ,הקורס לפרמקלצ'ר של טליה שניידר ,הקורס לכלכלה אקולוגית של העמותה לכלכלה בת קיימא,
ותכנית העמיתים של השל ,מרכז לפיתוח מנהיגות סביבתית .מלמדת פרמקלצ'ר בעץבעיר ,בית לחיים
אקולוגיים אותו הקימה ב.2006-
לפני שפנתה לגידול העץ ,עבדה תמי כמעצבת ומנהלת בחברת מולטימדיה ישראלית ,חברת השמה
אמריקאית ,הפקת סרט אנימציה עצמאי ובחברת תוכנה אמריקאית )היי-טק-ברוד-באנד-ניו-יורק-ג'ט-לג-טייק-
אווי( .במקביל ,ב 17-שנה האחרונות ,עורכת תמי מחקר אישי בנושאי תזונה ובריאות ומאמצת בחום הרגלים
מתחשבים.
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