
 2013שעת כדור הארץ 

 

 

 סיכום בתמונות 
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 הרשויות המקומיות שהשתתפו בפרויקט 

  :15-עיריות פורום ה

 אשדוד•

 אשקלון•

 בת ים•

 גבעתיים•

 הרצליה  •

 חיפה•

 ירושלים•

 כפר סבא•

 נתניה•

 פתח תקווה•

 ראשון לציון•

 רמת גן•

 יפו-תל אביב•

 :רשויות מקומיות נוספות

 רעות-מכבים-מודיעין•

 נס ציונה  •

 ראש העין•

 הוד השרון  •

 שוהם  •

 רמלה  •

 ערד•

 ירוחם •

 אילת  •

 א חבל איילות  .מ•

 גדרה •

 יבנה  •

 יעקב זכרון•
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 כתבת השקה – 14.4.13, ידיעות אחרונות
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 מודעות בתשלום

ידיעות  "ב

 "אחרונות

 

 (מופעים 8כ "סה)

 :מועדי פרסום

 

 12.4, מוסף יום שישי

 14.4, שעות 24

 15.4, מוסף יום העצמאות

 17.4, זמנים מודרניים

 18.4, שעות 24

 19.4, שישי, מוסף פוליטי

 21.4, שעות 24
  (דאבל) 21.4, שעות 24
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 Ynet  –כרטיסי עיר בירוק 

 
הוכן כרטיס לכל עירייה שהעבירה את החומרים 

 (שהשתתפו בפרויקט 26עיריות מתוך  13)המבוקשים 
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,  ידיעות אחרונות

18.4.13 
 

עלייה לרגל ירוקה 

 לירושלים
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    19.4.13, ידיעות אחרונות

 
מודה   15-פורום ה -מודעה פרסומית 

שנים של עשייה  5לראשי העריות על 
  !סביבתית
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קידום שעת כדור הארץ  
 Ynetבאתר הבית של 
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 פרסום נוסף  

9 

אוטובוסים ברחבי  200-שילוט על גבי כ שילוט חוצות מותאם באשדוד

 "(דן"באדיבות חברת )גוש דן 



,  ידיעות אחרונות

21.4.13 
 

ד איתן  "ראיון עם עו

ל פורום "מנכ, אטיה

 15-ה
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 21.4.13,  ידיעות אחרונות

מה עושות הרשויות  

המקומיות כדי לשמור  

 ?על הסביבה
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 Ynet-הופעות ב

  רבות כתבות פורסמו בו "הארץ כדור יום"ל בווינט ייחודי דף הוקצה
   :דוגמאות מספר להלן .שוטף באופן
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 22.4.13,  הארץ
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 22.4.13,  ידיעות אחרונות
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 22.4.13,  ידיעות אחרונות

 
רשימת    +כתבה על מחזור 

מונומנטים לכיבוי ברשויות  

 (שמאל)המקומיות 

15 



 מודעה פרסומית   – 22.4.13,  ידיעות אחרונות
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 מודעה פרסומית   – 22.4.13,  ידיעות אחרונות

17 



טקס פתיחת אירועי שעת כדור  

 "אריאל שרון"הארץ בפארק 
 

הועבר בשידור חי בפתיחת מהדורת  

וחתם את המהדורה   10החדשות של ערוץ 

 2של ערוץ 

 

ראש עיריית ראשון לציון מברך בשם , דב צור

ואחד מהאישים שהוזמנו ללחוץ   15-פורום ה

 .  על המתג ולכבות את האור

,  צ"יח :צילום

שעת כדור  
 הארץ
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 שעת כדור הארץ באשדוד 

  טולצינסקי פאבל: צילום
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 ים  -שעת כדור הארץ בבת

 נתנאל ברטון :צילום
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 דוברות עיריית גבעתיים, ארז ורדון :צילום

  את מכבה שחר בן ראובן העיר ראש

  עיריית בבניין החשמל במתג האור

  20:00 בשעה גבעתיים

 שעת כדור הארץ בגבעתיים
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 שעת כדור הארץ בהרצליה

 רבינוביץקי 'ג :צילום
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 דוברות עיריית חיפה , רוגרצבי : צילום

 שעת כדור הארץ בחיפה
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 שעת כדור הארץ בכפר סבא 

 דותן חנסנסון: צילום
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 שעת כדור הארץ בנתניה

 ארזעידו  :צילום

25 



 שעת כדור הארץ בפתח תקווה

 תקשורת פתח תקווהמדיה : צילום

26 



 גן  -שעת כדור הארץ ברמת

 ישראל מלובני  :צילום

27 



 יפו-שעת כדור הארץ בתל אביב

 יקורל'צטל : צילום
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,  ידיעות אחרונות

23.4.13 
 

סקירה של המונומנטים שכובו  

והצגת נתוני צריכת חשמל 

 אבסולוטיים  
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מודעה  

פרסומית  

ידיעות  "ב

 "אחרונות

 

23.4.13  
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 תודות
 

 
  :דוברי העיריות ועובדי מחלקת הדוברות והתוכן שהשתתפו בפרויקט

דורית  , (גבעתיים)ארז ורדון , (בת ים)נתנאל ברטון , (אשקלון)דנה גרינבלט , (אשדוד)חמו -אדי בן

שלי  , (כפר סבא) בלזברגענת , (ירושלים)טל מרום , (חיפה)גרוסמן רוני , (הרצליה)קובל  –בסמן 

  פיינגולד-טליה סומך, (פתח תקווה)חזי חקק , (נתניה) פיקהולץ –ושני ישראלי  גלנטרשרון , דניאל

 (יפו-תל אביב)שירלי קרת ונועה פרג , (גן-רמת)סיגל שמבירו , (ראשון לציון)

 

 

 :אנשי איכות הסביבה שלקחו חלק בפרויקט

מאיר  , (הרצליה) אקרמןהילה , (בת ים)פיניש -טלי קפלן, (אשקלון) אלעזראניסים סוויסה ואסנת 

פתח  )אינה פישר וסיגל שפי , סובול אליאנא, אהוד שטיין, (נתניה) בראלמיכה , (כפר סבא)אלקיים 

  (רמת גן) סולמון סורין, (ראשון לציון)צבי מילשטיין , (תקווה
 

 

 "יוניק"חברת , רן אהרון ועדי אדמית
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