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במרץ 2018, חתמו 16 עיריות על תכנית "ברית ערים לאיכות 
חיים וסביבה" של פורום ה-15 - מתווה משותף ליישום קיימות 
בעיריות הגדולות והבינוניות בישראל. ב-2019 הצטרפה גם 

עירייה נוספת, וכיום חברות בברית 17 עיריות בסך הכל. 

תכנית ברית ערים מציבה חזון משותף לקידום קיימות 
עירונית ופורטת את הצעדים האופרטיביים למימושו, 
בששה תחומי פעילות: ניהול בר-קיימא, אנרגיה ובנייה, 

תחבורה וניידות בעיר, המרחב העירוני וקהילה. 

הערים הן הזירה המרכזית של הפעילות האנושית בכלל 
ובתחומי הסביבה והקיימות בפרט. בישראל, בה למעלה 
מ-90% מהאוכלוסייה מתגוררת ביישובים עירוניים, מקומן 
של הערים בעיצוב הסביבה וחיי היומיום של התושבים 
הולך וגדל. הערים בעולם ובישראל מתמודדות באופן 
יומיומי עם האתגרים הקשורים בגידול האוכלוסייה ובמשבר 
האקלים והפכו בשנים האחרונות לחוד החנית של העשייה 
למען איכות החיים של התושבים והגנת הסביבה. מעצם 
טבעה, העיר מאפשרת לבני האדם חיים מגוונים ועשירים, 
תוך שימוש יעיל יותר במשאבים הטבעיים, החברתיים 

והכלכליים. 

קיימות )sustainability( היא היכולת להמשיך לקיים תהליך 
או מצב לאורך זמן. זוהי תפיסת עולם הדוגלת בפיתוח אנושי 
באופן העונה על צורכי ההווה, בלי לפגוע ביכולתם של 
הדורות הבאים לספק את צרכיהם, ואשר משלב ככל הניתן 

בין הסביבה, החברה והכלכלה.

קיימות מיושמת בצורה הטובה ביותר באמצעות עירוניות חיה 
ומשגשגת, התורמת לבריאותם הפיזית והנפשית של תושבי 
העיר ולאיכות חייהם. קיימות עירונית שואפת להבטיח את 
יכולתם של התושבים בעיר, על מאפייניהם השונים )גיל, רקע 
כלכלי-חברתי, תחומי עניין וכו'(, לחיות בעיר באיכות חיים 
גבוהה, ולקבל מגוון של שירותים, תוך צמצום השפעתם על 
הסביבה, באמצעות טיפוח צריכה אחראית ופיתוח בר-קיימא.

מתווה הפעולה של "תכנית ברית ערים לאיכות חיים 
וסביבה" מאפשר לעיריות לקדם את איכות החיים של 
התושבים ולאזן בין מגוון השיקולים והצרכים הסביבתיים 
והעירוניים. המתווה נותן מענה לכל הרמות, החל מרמת 

העירייה, ועד להנעת שינויים בהתנהגות התושבים. 

כדי להצליח בתרגום החזון למציאות, יש צורך ב"מרכוז" 
)mainstreaming( ושילוב נושאי הקיימות בכל שדרת 
הפעילות של העירייה - בכל תחומי הפעילות ובכל הדרגים. 
יש חשיבות מיוחדת  ליישום,  כדי להביא את התכנית 
בהתגייסות ראשי הערים ומנהלי המנגנון העירוני, בהגדרת 
הנושא בראש סדר העדיפויות העירוני ובשילובו בתכניות 

העבודה העירוניות. 

מאז השקת התכנית, פעלו העיריות ליישום שלבי היסוד של 
התכנית, הכוללים: אישור התכנית במועצת העיר, מינוי ממונה 
בכיר/ה לקיימות בעירייה, מינוי רפרנטים לקיימות במחלקות 
העירייה השונות, וכינוס צוות קיימות עירוני, מיפוי מצב קיים 
ופעולות שכבר נעשות, והכנת תכנית עבודה המתייחסת 

לששת תחומי הפעילות של התכנית.

פורום ה-15 משמש כמטה מקצועי המלווה את העיריות 
במימוש התכנית, באמצעות רישות מידע והזדמנויות, 
הכשרות והדרכות, למידת עמיתים, פעילות מול הממשלה, 

ופיתוח כלי מדיניות משותפים לערים. 

החוברת שלפניכם מרכזת דוגמאות נבחרות מתוך העשייה של 
העיריות החברות בתכנית "ברית ערים לאיכות חיים וסביבה" 
בתקופה שחלפה מאז השקת התכנית. מטרת החוברת היא 
להציג את פעילות העיריות, לשתף ידע, ללמוד מהצלחות, 

ולעורר השראה. 

בהזדמנות חשובה זו אנו מבקשים להודות לכל העושות 
והעושים במלאכה, שלעתים נמצאים מאחורי הקלעים - 
אנשי הקיימות והסביבה, בין אם זהו תפקידם העיקרי או 
המשני, ובין אם כפופים למחלקות הסביבה, או למחלקת 
ההנדסה או למחלקה אחרת לגמרי. פעילותכם, מחויבותכם 
והדבקות שלכם במטרה מעוררות השראה ומהוות חומר 
הבעירה )המתחדש כמובן( למימוש חזון הקיימות העירונית. 

אנו מקווים שתמצאו בחוברת עניין והנעה לפעילות. 

בברכה,
פורום ה-15
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אילת מתחברת לשמש
בשנים האחרונות הפכה עיריית אילת לעיר חכמה ומקיימת 
בזכות ייצור עצמי של חשמל ממקורות מתחדשים, עידוד 
עירוני לייצור עצמי של חשמל בבתים פרטיים בעיר על-

ידי הצבת פאנלים סולאריים על גגות באמצעות אפליקציה 
ייחודית, תכנית לעצמאות אנרגטית בצריכת החשמל בעיר 
והקמת מיקרו-גריד, פרישת חיישנים ברחבי העיר לבדיקות 
קרינה, זיהום אוויר ורעש, התקנת מערכות חכמות בתאורה 
עם  פעולה  שיתוף  אילת  מקיימת  בנוסף,  ועוד.  וגינון 
סטארטאפים חכמים שצמחו בעיר ובהאב האילתי ליזמות 
טכנולוגית בתחום האנרגיה, מיזמים של תחבורה חכמה 
ופיילוטים חדשניים בתחום, וחינוך לקיימות חוצה מוסדות. 

בזכות החשיפה הכמעט נצחית לקרינת שמש ישירה, 75% 
מצריכת החשמל של העיר אילת בשעות היום מיוצרים 
מאנרגיה מתחדשת המופקת באמצעות 9 שדות סולאריים 
באילת ובערבה, וממאות מתקנים פוטו-וולטאים שהוצבו 

על גגות של מוסדות ציבור וגגות פרטיים. 

הופכים את הגג הפרטי לגג כלכלי
במטרה לקרב את אילת ליעד של עצמאות אנרגטית, לייצר 
חשמל נקי וזול ולסייע לתושבים לחסוך בהוצאות החשמל 
הביתיות, פועלת העירייה לעידוד הפקת חשמל גם על גגות 
בתים פרטיים. במסגרת זו פיתחה העירייה, בשיתוף פעולה עם 
חברת הסטרטאפ "סול ויו", משרד האנרגיה והאיחוד האירופי, 
תוכנה ייחודית לשימוש בעלי הנכסים באילת, המספקת להם 
מידע וניתוח כלכלי לגבי הצבת פאנלים פוטו-וולטאים על 
גגות בתיהם. המודל הייחודי כבר יצר הד רחב בארץ ובחו״ל 
והעירייה פועלת להפוך את המיזם למודל מדגים לערים 
אחרות. המערכת פשוטה להפעלה ומורכבת מ-5 שלבים 
)הרשמה, הצגת המידע על הנכס וסימולציה של הפאנלים, 
מאגר קבלנים המתקינים את הפאנלים ומאגר בנקים לסיוע 
במימון(. בסוף התהליך נשלח דואר אלקטרוני אוטומטי 
לקבלנים ולבנקים עם פרטי הנכס והללו יוצרים קשר עם 

בעל הנכס לצורך המשך טיפול וגיבוש הצעות פרטניות. 

עוד במסגרת זו, מפעילה העירייה פרויקט להצבת פאנלים 
פוטו וולטאים על מבני מגורים משותפים בשכונת "יעלים" 
בעיר, במסגרת פרויקט שיקום שפ"פים )שטחים פרטיים 
פתוחים( בשכונות, במימון המשרד להגנת הסביבה וקק"ל. 
במסגרת הפרויקט מוקמים גגות סולאריים על גגות המבנים, 
והחיסכון בחשמל מופנה לצורך מימון התחזוקה והתפעול של 
הגינות בשטחים הפתוחים הפרטיים, לתקופה של 10 שנים 
ויותר. כך נהנים התושבים הן מחיסכון בחשמל והן משדרוג 

במרחב הפרטי הסמוך לדירתם.

עיריית אילת 01

אילת, אין עוד מקום כזה
העיר אילת, שערה הדרומי של מדינת ישראל, היא עיר מפרץ 
מהיפות בעולם, בעלת איכויות נופיות מיוחדות וערכי טבע 

נדירים, בתוך סביבה ייחודית המשלבת בין מדבר וים. 

משאבי הטבע הייחודיים של אילת, ביניהם מדבר רחב 
ידיים המוקף בהרי אדום, מפרץ ים סוף, שהוכתר לאחרונה 
כאחד המפרצים היפים בעולם, ושמש שזורחת כל השנה, 
משמשים הן מוקד משיכה לתיירים וספורטאים, הן לצרכי 
מחקר ופיתוח ימיים והן לצורך הפקת אנרגיה בת קיימא. 
עיריית אילת פועלת כל העת לשמור ולשמר משאבים אלה, 

בשיתוף הגופים הירוקים. 

חד פעמי - לא בים שלי
כחלק מהפעולות לשמירה על הסביבה החופית והימית, ולצד 
פעולות הסברה, ניקיונות תת ימיים ואכיפה לאורך החופים, 
פועלת העירייה לצמצום השימוש בפלסטיק בים האדום. 
במסגרתו זו, מקדמת העירייה תיקון לחוק העזר העירוני 
)רחצה על שפת הים( שיאסור על שימוש במוצרי פלסטיק 
חד פעמיים בחופי הים, לרבות מכירת פלסטיק בתחומי החופים. 
עוד כחלק מפעולות אלה מעודדת העירייה שימוש בכוסות 
רב פעמיות, בשלב ראשון באירועים ופסטיבלים על החוף, 
לדוגמא בפסטיבל הג'אז ובפסטיבל הבירה, במהלכם בחרו 
 Redאלפים לשתות בירה בכוס הרב פעמית של האילתים ״

 ."Sea Cup

עוד במסגרת השמירה על המפרץ, אירחה העיר אילת 
 Red Sea-לראשונה את פסטיבל הסביבה הבינלאומי, ה
Eco Festival, שהתקיים בספטמבר האחרון בסימן יום ניקיון 
החופים הבינלאומי, יום הניקיון הבינלאומי ויום השלום 
הבינלאומי. הפסטיבל כלל ניקיון חופי ותת ימי לאורך חופי 
אילת ובעיר עקבה השכנה, בירדן. למעלה מ-200 מתנדבים 
ניקו את רצועת החוף הצפוני ולמעלה מ-450 צוללים ניקו 
את המפרץ, בהם משלחת צוללים מירדן. במקביל בוצעו 
ניקיונות חוף וצלילת ניקיון נוספת לאורך חופיה של עקבה, 
בהם לקחה חלק גם משלחת אילתית שכללה 15 צוללים. 
חלק מהפסולת שנאספה שימשה כחומר גלם ליצירת מיצג 
סביבתי, אשר הוצג במהלך הפסטיבל ברחבת אום רשרש 
בעיר אילת. גם במהלך פסטיבל זה הוגשו משקאות בכוסות 

רב-פעמיות. 

פנוי לי בחוף הדרומי
בפעולה שנמשכה כשנתיים, פעלה העירייה לפנות את 
כל רצועת החוף הדרומי ממבנים ארעיים אשר כיסו אותה. 
במשך שנים נפרסו לאורך הרצועה מחסות גדולים ואוהלים 
ארעיים, כולל קרוואנים, שבחלקם הגדול הפכו למגורי קבע 
וחלק אף שימש להשכרה על בסיס יומי, בניגוד למדיניות 
העירייה ותוך פגיעה חמורה בסביבה החופית. עם פינוי אלה, 
הקימה העירייה הצללות לטובת באי החוף, תושבי העיר 
אילת ואורחיה, אשר נהנים מרצועת חוף קסומה ומשונית 

אלמוגים עוצרת נשימה. 

"משאבי הטבע הייחודיים 
של אילת משמשים 

מוקד משיכה לתיירים 
וספורטאים, כר פורה 
למחקר ופיתוח ימיים 

ומקור בלתי נדלה להפקת 
אנרגיה בת קיימא"

פסטיבל אקולוגי הים האדום | צילום: Guilhem Banc, באדיבות 
עיריית אילת

 | Guilhem Banc Paradi :למעלה: מתוך קמפיין חוצות אילת | צילום
מקור: עיריית אילת למטה: מתוך קמפיין עירוני | מקור: עיריית אילת
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עיריית אשדוד 02

הצבת מתקנים פוטו-וולטאיים לייצור חשמל 
מאנרגיית שמש על גגות מבני הציבור

פוטו- עיריית אשדוד יזמה פרישה רחבה של פאנלים 
וולטאיים להפקת חשמל נקי מאנרגיית השמש על גגות 
מבני הציבור בעיר. החשמל המופק ישמש לצריכה עצמית 

והעודפים יימכרו לחברת החשמל. 

הצבת הפאנלים תשיא תועלת סביבתית )הפקת חשמל 
ירוק ולא מזהם( וכלכלית )תוספת הכנסה שתופנה לטובת 
פרויקטים לרווחת התושב(. המתקנים יוקמו בסיוע מפעל 
הפיס ויהיו בבעלות העירייה. זמן החזר ההשקעה הצפוי הוא 
6 שנים והתשואה השוטפת לאורך חיי הפרויקט מוערכת 
בלמעלה מ-15%. הפרויקט חולק לפעימות, כאשר הפעימה 
הראשונה תכלול כ-15 מבנים בבעלות העירייה )לרבות בתי-

ספר ומבנה העירייה(, שצפויים להפיק חשמל בשיעור של 

כ-4 מגה-וואט, בעלות של כ-9 מלש"ח. עלות הפרויקט כולו 
נאמדת בכ-15 מלש"ח, והוא צפוי להפיק כ-3.5 מליון קוט"ש 
)שווה ערך ל-2474.5 מטריק טון גזי חממה(. היעד הסופי הוא 
להשלים את הפרישה של פאנלים בכל מבני הציבור בעיר.

הקמת פארק אקולוגי חופי - המצודה 
עיריית אשדוד מקימה פארק אקולוגי חופי חדש, לאורך 
רצועת החוף השוכנת מדרום למצודת אשדוד ים, בשטח 
של כ-300 דונם. המיזם מוקם על-ידי החברה העירונית 
לתיירות ומחלקת איכות הסביבה, במסגרת חזון העירייה 
לשקם מערכות אקולוגיות, להנגיש מרחבים ירוקים לציבור 
ולהפכם למוקדי חינוך ופנאי לתושבי העיר ומבקרים. הקמת 
הפארק כוללת שיקום של האתר הקיים בשיתוף הציבור.
במטרה להעלות את המודעות לערכי הטבע, תושבי העיר 
ותלמידי בית הספר מוזמנים להיות שותפים פעילים בתהליך 
השיקום האקולוגי על-ידי סילוק מינים פולשים, השתתפות 

בנטיעת העצים, והטמנת פקעות ושתילי בר. 

האתר מפותח בעוצמה נמוכה )פיתוח אקסטנסיבי(, עם 
שבילי הליכה לצד אזורים "מוגנים", שמאפשרים העצמה 
של מיני צומח מקומיים, העשרת בוסתנים קיימים וחקלאות 
מואסית )חקלאות באזורים חוליים הסמוכים לים, המנצלת 
את מי התהום הסמוכים לפני השטח(, כאמצעי למשיכת 
מגוון ביולוגי מקומי כגון ציפורי שיר, זוחלים ויונקים. ליבת 
הפארק תהווה מרחב מוגן שיאפשר מרחב מחייה לאוכלוסיית 
הצבאים המקומית ולמגוון מינים אנדמיים נוספים, הזקוקים 
למרחבים אלו. בנוסף, יוצב בשטח הפארק שילוט הסבר 
שיאפשר לציבור ללמוד על בתי הגידול הייחודיים ומסורות 

חקלאיות עתיקות שהתקיימו במרחב זה בעבר. 

עלות ההקמה של הפארק מוערכת בכ-4 מיליון ₪, ותמומן 
באופן חלקי על-ידי הקרן לשטחים פתוחים של רמ"י. הפארק 

תוכנן על-ידי אדריכל הנוף והאקולוג ליאב שלם.

יער מאכל קהילתי
עיריית אשדוד יזמה את הקמתו של יער מאכל קהילתי ברובע 
ט"ו של העיר. מטרת הפרויקט היא ליצור מרחב טבעי, קהילתי 
ונעים בתוך המרקם העירוני ולעבור לגינון בריא וידידותי, ללא 
שימוש בכימיקלים מסוכנים, לטובת בריאות הציבור והסביבה. 
היער העירוני יוקם בתוך פארק ותיק שעובר שיקום בימים 
אלה ויתפרש על כ-3 דונם, בשלב הראשון. זהו פרויקט חדשני 
וראשון בעיר, והתושבים שותפים בכל שלביו - בתכנון, בהקמת 
היער ובתחזוקתו. העירייה מתכננת לכלול בשטח היער מרחבים 

"עיריית אשדוד מקימה 
פארק אקולוגי חופי חדש, 

במטרה לשקם מערכות 
אקולוגיות, להנגיש 

מרחבים ירוקים לציבור, 
ולהפכם למוקדי חינוך 

ופנאי לתושבי העיר 
ומבקרים"

סיור באתר המיועד להקמת הפארק האקולוגי | צילום: מייק אדרי

פונקציונליים כגון מרחבי התכנסות, גינת הרמב"ם לצמחי מרפא, 
מערכת ניקוז חדשה שתסתמך על מי נגר עילי לטובת השקייה, 

בריכת נוי עם דגים וצמחי טיהור, כיתת חוץ ועוד.

הפרויקט מוקם בשיתוף ובתמיכת מחלקת איכות הסביבה 
העירונית, אגף נטיעות ופיתוח העירוני, משרד הפנים, חברת 
"אדמה אגן", "הרשת הירוקה", הקולקטיב ליערות מאכל, 

המרכזים הקהילתיים ומינהלות הרובעים בעיר אשדוד. 

 - MOOV אקו 
תכנית תחבורה מקיימת ומתקדמת 

עיריית אשדוד מבצעת בשנים האחרונות פרויקט תחבורה 
מתקדמת רחב היקף בעיר, במטרה לאפשר לתושבי העיר 
ליהנות מאיכות חיים, באמצעות תחבורה נגישה, זמינה, 
אמינה ובעלת רמת שירות גבוהה יחד עם יצירת כביש חכם, 
על-ידי החלפת תשתיות, רישות במצלמות וחיישנים, כולל 

באוטובוסים ואיסוף מידע חיוני. 

הפרויקט מתמקד ב-3 תחומים:
אקו-בוס - פריסת מערכת קווים חדשה וקיצור זמנים 	 

ומסלול הנסיעה, בין היתר על-ידי הקצאת מסלולים 
ייעודיים לתחבורה ציבורית, שימוש בקווים מזינים, מעבר 
לאוטובוסים חשמליים חדשניים, השקת אפליקציה 

עירונית לתכנון נסיעה חכם ויעיל, תחנות חכמות עם מידע 
נגיש, מסופים חדשים, ועוד. 

4.5 ק"מ שבילי אופניים חדשים, 	  אקו-רייד - סלילת 
שיצטרפו ל-40 ק"מ הקיימים, במטרה לעודד את השימוש 

באופניים לצרכי נסיעה בתוך העיר. 
אקו-לוגי - סלילת 10 ק"מ של שבילי הליכה בעיר, במטרה 	 

לעודד את ההליכה ברגל בתוך העיר.

תו ירוק לעסקים
האגף לקידום עסקים ותעשיה ואגף רישוי עסקים ואיכות 
הסביבה בעיריית אשדוד מקדמים פיילוט לעידוד התייעלות 
סביבתית ב-30 עסקים מקומיים לאורך רצועת החוף בעיר 
וכן באחד ממרכזי הקניות השכונתיים )"מרכזון" באשדודית(. 
עסקים שיצטרפו לפרויקט יתחייבו להשקיע בהתייעלות 
סביבתית בעסק שלהם ובתמורה יזכו בליווי וייעוץ מקצועיים 
על-ידי עמותת 2BFriendly ללא עלות, בסיוע בשיווק העסק 
וחשיפה ללקוחות פוטנציאליים וכמובן גם בחסכון כספי 
תפעולי לעסק כתוצאה מפעולות ההתייעלות. בנוסף, יסייע 
הפרויקט בעידוד הכלכלה המקומית וחיבור נושאי הקיימות 
לתושבים. עלות הפרויקט עומדת על כ-100,000 ₪, במימון 

העירייה וקרן רוטשילד. 

הזמנה לעסקים להצטרף למיזם התו הירוק | מקור עיריית אשדודהזמנה להפנינג נטיעות ראשון ביער המאכל | מקור: עיריית אשדוד

אגף הנטיעות והפיתוח        
מחלקת איכות הסביבה

תושבים המעוניינים לקחת חלק בתהליך, מוזמנים לפנות
green@ashdod.muni.il :טל' 08-8545011  מייל

ההזמנה לאירוע הפנינג

8.11.19
פארק רובע ט״ו בפינת הרחובות

הרצל ושד' רבין שעות: 10:00-14:00

נטיעות יער מאכל
הראשון באשדוד

שיווק
ברשתות 

החברתיות 
ופרסום עירוני

פתרונות
מוזלים וחיסכון 

כלכלי

חיבור
לקהילות צרכנים 

בעלי עניין 

חשיפה
לעשרות 

אלפי לקוחות 
פוטנציאלים

ייעוץ חינמי 
לשיפור חברתי 

וסביבתי

michalw@2b-friendly.com ,green@ashdod.muni.il  08-8545011 ,03-7718884  לפרטים נוספים ולהצטרפות
למה אתם מחכים? שילחו הודעה עכשיו ונחזור אליכם ללא כל עלות או התחייבות מצידכם | חפשו אותנו: אשדוד ירוקה  | עושים עסקים באשדוד  

בעלי עסקים
באשדוד?

תו ירוק לעסקים מקומיים

עסקים קטנים ובינוניים הצטרפו אלינו
תו ירוק לעסקים!

רוצים להגדיל את החשיפה של העסק?רוצים לחסוך כסף?

ליווי אישי חינם בתהליך התייעלות עסקי סביבתי
שיצטרפו-ירוויחו! הראשונים  העסקים   30



ברית ערים לאיכות חיים וסביבה של פורום ה-15

קיימות עירונית - מחזון ליישום / נובמבר 2019 1011

עיריית אשקלון 03

עיריית אשקלון מחויבת להגשמת עקרונות פיתוח בר קיימא. 
העירייה שמה לה למטרה להגביר את המודעות הסביבתית 
בקרב עובדיה ותושביה בתחום איכות הסביבה, לקדם יוזמות 
לבחינת היבטים סביבתיים הנובעים מפעילותה ואשר יש 
לה השפעה משמעותית עליהם, ועמידה בכל הדרישות 

הסטטוטוריות בתחום הגנת הסביבה.

חינוך סביבתי
באשקלון הוסמכו מעל שישים מוסדות חינוך ירוקים, מתוכם 
עשרים ושלושה בתי ספר ושלושים ושבעה גני ילדים. בנוסף 
קיימים בעיר שני מתנסים ירוקים, תנועת נוער ירוקה ואף 
תחנת משטרה ירוקה. בעיר מתקיימים פרויקטים חינוכיים 

רבים בתחום הסביבה והקיימות:

"גן יער" - גן הילדים "סייפן" יוצא אחת לחודש לביקור 	 
בפארק הלאומי באשקלון, בליווי הגננת ומספר הורים, 
בו עוברים הילדים שיעור בשטח הפארק, במסגרתו 
הם לומדים על הטבע העירוני ונחשפים למגוון תכנים 

סביבתיים.

שימור אתרים - ברחבי העיר אשקלון פזורים אתרים 	 
היסטוריים ואתרים ארכיאולוגיים רבים, ביניהם עשרות 
בארות מים עתיקות. במסגרת פרויקט שימור האתרים, 
המתקיים בחמישה בתי ספר בעיר, נחשפים בני הנוער 
לאתרים ההיסטוריים בעיר וכל בית ספר "מאמץ" אתר 

היסטורי אותו חוקרים התלמידים ודואגים לשימורו. 
במסגרת זו מתבצעות פעולות שונות לטיפוח, שיקום 
ושימור אתרים בעיר, כגון: שתילת צמחי בצלצל אשקלוני 
בשטח הפארק הלאומי, שיפוץ ושימור באר לשאיבת מים 
ועוד. הפרויקט מלווה על-ידי גד סובול, היסטוריון ונאמן 

שימור המתגורר באשקלון.

קבוצת מנהיגות ירוקה - באשקלון פועלת קבוצת מנהיגות 	 
המונה 50 בני נוער, אשר עוברים הדרכות והכשרות בתחום 
איכות הסביבה והקיימות, ומקיימים פעולות הסברה 
בשכונות העיר בנושאים סביבתיים כגון הדברה, שמירה 
על חוף נקי ועוד. השנה השתתפו חברי קבוצת המנהיגות 
הירוקה במצעד האקלים הארצי, שהתקיים בחודש מרץ.

כחול זה הירוק החדש
תחנת המשטרה באשקלון הייתה הראשונה בארץ לעבור 
הסמכה ל"תחנה ירוקה" - הסמכה ייחודית של המשרד 
להגנת הסביבה אשר נבנתה יחד עם עיריית אשקלון, במטרה 
להעלות את המודעות לנושא הקיימות ואיכות הסביבה בקרב 

שוטרים, מתנדבים וגמלאי התחנה.

במסגרת ההסמכה נתלו שלטים בנושא חסכון במים וחשמל 
בכל משרדי התחנה, הוחלפו נורות במשרדי השיטור העירוני 
לנורות חסכוניות לשם התייעלות אנרגטית, שולבו אמצעים 
לעידוד אורח חיים בריא, פוזרו פחי מחזור לאריזות ולנייר, 

"הנהלת העירייה ועובדיה 
מחויבים לשמור ולשפר 
באופן מתמיד את איכות 

הסביבה בעיר ולפעול 
להעלאת המודעות 

וקידום הנושא בקרב 
עובדיה ותושביה"

ובוצעה בדיקת קרינה בתחנת המשטרה. בנוסף, כחמישים 
מתנדבים של תחנת המשטרה עברו הסמכה לנאמני ניקיון 

ומסייעים באכיפת עבירות ניקיון ברחבי העיר.

ההסמכה נמשכה כשנה ובמסגרתה נחשפו שוטרי ומתנדבי 
התחנה לתכנים סביבתיים, יצאו ליום עיון בתחנת הכוח 
באשקלון במטרה ללמוד על נושא צמצום פליטות גזי חממה, 
וכן סיירו בחווה החקלאית בעיר ולמדו על התכנים המועברים 
לגני הילדים ובתי הספר אשר מבקרים במקום. בנוסף, יחידת 
השיטור העירוני לקחה חלק פעיל והקימה דוכנים באירועים 
עירוניים בתחום איכות הסביבה )יום המעשים הטובים, יום 

כדור הארץ, ט"ו בשבט, ימי ניקיון ועוד(.

בשנת 2020 מתוכנן לבצע הסמכה ירוקה גם ביחידה של 
משרד הביטחון הממוקמת בעיר אשקלון.

נאמני ניקיון
עיריית אשקלון מאמינה כי שילוב התושבים בפעילויות 
התנדבותיות בתחום איכות הסביבה יסייע לקדם את הנושא 
בקרבם. באשקלון הוסמכו כמאה נאמני ניקיון פעילים אשר 
עברו הכשרה של המשרד להגנת הסביבה לאכיפת ההשלכה 
של פסולת מכלי רכב. המתנדבים מדווחים על המפגעים 

באמצעות אפליקציה של המשרד להגנת הסביבה.

כדי לייעל את פעילותם של המתנדבים ולהכפיל את כוחם, 
כארבעים מתוך נאמני הניקיון בעיר צוותו ישירות למנהלי 
אזור ברחבי העיר, ומעבירים להם דיווחים ישירים על נושאי 
נוספים הקשורים בניקיון העיר לרבות: השלכת פסולת שלא 
מכלי רכב, ניקיון שכונות, צואת כלבים, ושמירה על חוף נקי.

הוועדה לאיכות הסביבה של העירייה מתכנסת ארבע פעמים 
בשנה ולכל כינוס מוזמנים תושבים אשר מעוניינים להעלות 

נושאים בתחום ולעזור לעירייה לשפר את איכות חייהם.

תחבורה ציבורית בעיר
עיריית אשקלון מקדמת את התחבורה הציבורית בעיר. 
בשלוש השנים האחרונות הוסיפה עיריית אשקלון מאה 
תחנות אוטובוס מקורות ברחבי העיר, וקו אוטובוס עונתי 
לחופי הרחצה במהלך חודשים יולי ואוגוסט. כמו כן, הוגדל 
מספר האוטובוסים מ-65 ל-102, קווים קיימים הותאמו 
לשכונות חדשות בעיר, הוספו קווי נסיעה חדשים לבית 
החולים ברזילי ולפארק הלאומי בתדירות גבוהה, הוגברה 
תדירות האוטובוסים בין תחנת הרכבת לעיר, ושונו מסלולים 
בקווי האוטובוסים למוסדות ההשכלה הגבוהה בארץ. בסקר 
שנערך בקרב התושבים בנושא התחבורה בעיר, עלה כי 
התושבים שבעי רצון מהשיפורים במערך התחבורה הציבורית 

ועושים בה שימוש רב יותר.

תאורה חסכונית ברחבי העיר
בעיר אשקלון מתבצע פרויקט נרחב להחלפת פנסי תאורת 
הרחוב מנורות נ.ל.ג לנורות לד, במטרה לחסוך באנרגיה 
ולהפחית את פליטות גזי החממה וזיהום האוויר כתוצאה 
מתאורת רחוב, בהשקעה כספית כוללת של 22 מיליון ₪. 

הפרויקט מנוהל ומתוקצב על-ידי חברת החשמל.

עד כה הוחלפו כ-3000 פנסי רחוב, ו-10,000 נוספים יוחלפו 
בחודשים הקרובים. החלפת הנורות צפויה לחסוך כ-6 מיליון 

קוט"ש וכ-2.5 מיליון ₪.

הירוק הוא השחור החדש: פרויקט "תחנה ירוקה" במשטרת אשקלון 
| מקור: עיריית אשקלון

ביקור בתחנת הכוח באשקלון במסגרת הכשרת "תחנה ירוקה" במשטרת אשקלון | מקור: עיריית אשקלון
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רשת חקלאות עירונית 
עיריית באר שבע מובילה בשנים האחרונות את תחום 
החקלאות העירונית וייצור מזון בעיר. העירייה מעודדת ותומכת 
במגוון מודלים של חקלאות עירונית: רשת של גינות קהילתיות 
הפרושות בשכונות שונות בעיר, הפעלת חווה עירונית לגידול 
ומכירה של מזון אורגני במרכז העיר, הקמת גינות ירק במוסדות 

חינוך וציבור והקמת יער מאכל במרכז העיר. 

המודלים השונים משלבים את החקלאות העירונית במרקם 
הקהילתי-שכונתי ובכך מחברים את יתרונותיה עם פיתוח קהילתי 
ושיפור החוסן המקומי. מוקדי החקלאות העירונית מייצרים 
מרחבים למפגש שכונתי ופינות ירוקות לטובת כלל התושבים, 
המשמשות גם כבית גידול לצמחים ובעלי חיים מקומיים, ובכך 

מסייעות לשימור הטבע המקומי. 

קידום, תחזוקה וטיפוח החקלאות העירונית בבאר שבע הם 
תוצר של עבודה משותפת ורציפה בין תושבי השכונה, העירייה 
וארגונים חברתיים-סביבתיים. כתוצאה משיתופי פעולה אלו, 
הוקמו בשנים האחרונות כ-27 גינות קהילתיות ברחבי העיר, 40 

גינות במוסדות חינוך, חווה עירונית וחווה חקלאית. 

התחדשות עירונית ופיתוח המרחב הפרטי
פרויקט מיוחד זה משלב בין היבטים קהילתיים וסביבתיים, 
בין טיפוח השטחים הפתוחים שבין בנייני המגורים לבין 
חיסכון באנרגיה. במסגרת הפרויקט, מותקנות מערכות לייצור 
אנרגיה ולהתייעלות אנרגטית בבתים משותפים בשכונות 
הוותיקות בעיר, במימון מלא של המשרד להגנת הסביבה, 
קרן קיימת לישראל ועיריית באר שבע, והרווח המתקבל 
כתוצאה מהחיסכון בהוצאות החשמל מושקע בטיפול 

בשטחים הפרטיים הפתוחים שמתחת ובין הבניינים.

עיריית באר-שבע משלבת בפרויקט מרכיב משמעותי של 
שיתוף הציבור - התושבים מעורבים בפרויקט על כל שלביו, 
בוחרים בין חלופות, מגבשים הסכמות ושותפים בתחזוקתו. 
להשתתפות התושבים חשיבות מכרעת, לא רק מתוקף הצורך 
בקבלת הסכמתם לביצוע עבודות בשטחים הפרטיים, אלא 
גם בשל תרומתה המכרעת של מעורבות התושבים להצלחת 
הפרויקט ותחזוקתו לאורך זמן. שיתוף הציבור מאפשר מתן 
והקניית כלים וידע, הגברת המודעות לנושא חיסכון באנרגיה, 
עידוד גינון מותאם אקלים ואזרחות. לאור זאת, במסגרת 
הפרויקט מתקיימות סדנאות ואירועים סביבתיים שמטרתם 
לייצר מעורבות אמתית בקבלת ההחלטות ועידוד התושבים 

לקחת אחריות על סביבתם ועל איכות חייהם. 

טבע עירוני וערכי מורשת
עיריית באר-שבע ביצעה סקר של הטבע העירוני - הראשון 
בישראל שנעשה בסביבה עירונית מדברית. הסקר, שבוצע 
בשיתוף החברה להגנת הטבע והמשרד להגנת הסביבה, חשף 
שכבה מרתקת של מופעי טבע מגוונים וייחודיים לסביבה 

המדברית המתקיימים בעיר ובסביבתה.

על בסיס ממצאי הסקר אישרה עיריית באר-שבע מדיניות 
תכנונית כוללת בנוגע לאתרי טבע עירוניים, שממנה נגזרו 
הנחיות פרטניות לכל אחד מהאתרים. לדוגמא, ההנחיות 
הנוגעות להגנה על נחל היאס, העובר בלב העיר באר שבע, 
קובעות כי יש לשמר את הנחל ככל הניתן במצבו הטבעי, 
תוך שיקום וטיהור המים הזורמים בו בשיטת אגנים ירוקים, 
על מנת להתאימם לרמה המתאימה לשימוש פנאי ונופש, 

במטרה לחבר בין האוכלוסיות השונות לטבע בעיר.

כמו כן, ממצאי הסקר הובילו לגיבוש הצעה להקים בבאר-
שבע מרכז טבע עירוני, שיהווה מוקד לשמירה על מורשת 
הטבע והסביבה בעיר, ויחזק את הזיקה בין תושבי העיר לטבע 

המקומי.

עיריית באר שבע 04
עיר חכמה ומקיימת

כחלק מחזונה של עיריית באר שבע להפוך לעיר מקיימת 
ומחדשת ולקיים חברה בת-קיימא, במסגרת חברותה של 
העירייה באמנת פורום ה- 15 להפחתה של פליטות גזי חממה 
וזיהום אוויר ותכנית "ברית ערים לאיכות חיים וסביבה", 

מקדמת העירייה מדיניות של שימוש מושכל במשאבים. 

מטרת המדיניות היא להביא להתחדשות מתמדת של 
המערכות האקולוגיות בעיר על-ידי שימוש בטכנולוגיות נקיות 
ושירותים בני-קיימא, ורתימת ההזדמנויות הייחודיות של העיר. 
מאחר שבאר שבע היא עיר מדברית, והיא שטופת שמש במשך 
רוב ימי השנה, מקדמת העירייה פרישה של מתקנים להפקת 

חשמל מאנרגיית שמש במרחב הציבורי בעיר.

במהלך 2019-2020 תשלים העירייה התקנה של תאים פוטו-
וולטאיים על 21 גגות של מוסדות חינוך וציבור בעיר, על שטח 
כולל של כ-10,000 מ"ר, בהספק צפוי של 640 קוט"ש לשנה. 

התקנת המערכות נעשית בשיתוף ובסיוע של המשרד להגנת 
הסביבה וקק''ל.

"עיריית באר שבע 
מקדמת מדיניות של 

שימוש מושכל במשאבים 
במטרה לחדש את 

המערכות האקולוגיות 
בעיר על-ידי שימוש 
בטכנולוגיות נקיות 

ושירותים בני קיימא"

פאנלים סולריים על מבנה עיריית באר-שבע | צילום: אילן זיגדון

למעלה: גינון מותאם אקלים ושדרוג שפ"פים עם הקהילה, במימון 
 המשרד להגנת הסביבה וקק''ל | צילום: עיריית באר שבע

 באמצע: טיפוח הטבע העירוני - נחס היאס | מקור: עיריית באר-שבע 
למטה: החווה העירונית בשכונה ג' בבאר שבע | צילום: אחיקם אברבוך
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עיריית גבעתיים 05

ימי הליכה לבתי הספר
במטרה לצמצם זיהום אוויר מכלי רכב ולקדם תחבורה בת 
קיימא, יזמה עיריית גבעתיים פרויקט של ימי הליכה לבתי 
הספר. במסגרת הפרויקט, מתקיימים ימי שיא מרוכזים בהם 
כל התלמידים הולכים ברגל לבית הספר בליווי ההורים, 
וזאת במטרה לעודד הליכה לבית הספר גם בימים נוספים. 
הפרויקט החל בשנת 2016 עם יום שיא אחד במשך שנת 

הלימודים, וממשיך להתקיים כיום עם שלושה ימי שיא. 

המרוכזים,  ההליכה  ימי  במהלך  הפרויקט,  במסגרת 
המתקיימים בימי שישי, מתבקשים כל התלמידים ללכת 
ברגל לבתי הספר, ההורים מתבקשים ללוות אותם ברגל, 
ואף מתחמי ה"נשק וסע" מבוטלים באותו היום. העירייה 
מפיקה מפות לשימוש התלמידים, בהן מסומנים מסלולי 
הליכה מומלצים, המופצות לבתי הספר ולתושבים לפני כל 
יום שיא. בכל בית-ספר תלויה מפה גדולה במקום בולט. 
בנוסף, בתי הספר מוזמנים ליזום פעילויות משלהם, כגון 
הכנת כרזות, התארגנות לקבוצות הליכה, ועוד. בנוסף לילדים 
והוריהם, הפרויקט מערב גורמים רבים בעירייה, לרבות מינהל 
החינוך, הנוער והצעירים, המטה העירוני לבטיחות בדרכים, 

ועד ההורים העירוני, אגף שפ"ע ועוד.

קומפוסטציה עירונית
במטרה לצמצם את הפסולת העירונית ולאפשר לתושבים 
למחזר פסולת אורגנית בחצר הבית, יזמה היחידה לקיימות 
ולאיכות הסביבה של עיריית גבעתיים חידוש של פרויקט 
הקומפוסטרים העירוני, שכלל בעבר חלוקת קומפוסטרים 
המחודש,  הפרויקט  במסגרת  בעיר.  בניינים  לעשרות 
בנוסף לחלוקת קומפוסטרים חדשים מעת לעת, מעסיקה 
העירייה מדריך לקומפוסטציה עירונית, אשר דואג להדרכת 
התושבים בתחזוקה השוטפת של הקומפוסטרים הקיימים. 
העירייה מקיימת כנסי חלוקת קומפוסטרים כפעמיים בשנה 
ומפרסמת את הפעילות לציבור התושבים מעת לעת. עד 
היום חולקו במסגרת הפרויקט כ-50 קומפוסטרים לבניינים 

משותפים, בתים פרטיים ומוסדות חינוך בעיר.

התושבים "הקומפוסטאים" מוזמנים למפגשים תקופתיים 
ולסדנאות העשרה שמקיימת העירייה, במטרה לחזק את 
הקשר בין הפעילים, להעשיר את הידע ולעודד אותם לצרף 
תושבים נוספים למהלך ולמחזר פסולת אורגנית בחצר הבית. 

הפרויקט נעשה בשיתוף עם האגודה לתרבות הדיור.

מועדון "חיים בסרט ירוק"
החל משנת 2019 מופעל בגבעתיים מועדון "חיים בסרט ירוק", 
במסגרתו מוקרן אחת לשלושה חודשים סרט שעוסק בנושאי 
קיימות ואיכות הסביבה. הסרט מלווה בהרצאה ובשיחה 
על הנושא המדובר. מטרת הפרויקט היא לחשוף את 
התושבים לנושאים הסביבתיים העומדים על הפרק ולעודד 
שיח וחשיבה. בנוסף, המועדון נועד לעודד תושבים לפעול 
בנושאי איכות הסביבה ולהציע יוזמות ופעילויות שיקדמו 
את תחום הקיימות ואיכות הסביבה במרחב הקרוב אליהם. 
ההקרנות מתקיימות במיקומים משתנים - בפנים ובחוץ, 
ונושאי הסרטים מותאמים ככל האפשר לאירועים רלוונטיים 

בלוח השנה הסביבתי והכללי.

מועדון "חיים בסרט ירוק" מופעל בשיתוף עם עמותת 
"קהילתיים", העמותה העירונית לקהילה ולתרבות. השנה 
הרצאה  בשילוב  מהקופסה"  "לצאת  הסרטים  הוקרנו 
סביבתית; הסרט "עולם מפלסטיק" עם הרצאה של פעיל 
הסביבה צור משעל; ובקרוב יוקרן הסרט "לוחמי האקלים". 

"במסגרת הפרויקט, 
מתקיימים ימי שיא 

מרוכזים בהם כל 
התלמידים הולכים 

ברגל לבית הספר בליווי 
ההורים, במטרה לעודד 
הליכה לבית הספר גם 

בימים נוספים"

למעלה: יום הליכה לבית הספר: בית ספר ברנר, גבעתיים | צילום: 
יניב רונן, עיריית גבעתיים אמצע: מפגש חלוקת קומפוסטרים 
| מקור: עיריית גבעתיים למטה: פעילות לילדים בנושא טיפול 

בפסולת אורגנית | צילום: "טבע קטן חווית טבע לקטנטנים"

למעלה: הקרנת סרט "ירוק" בגן העלייה השנייה בגבעתיים | צילום: 
 אביעד מנשה

למטה: חיים בסרט ירוק: פרסום לתושבים | מקור: עיריית גבעתיים

טיפוח גינות קהילתיות
בגבעתיים פועלות ארבעה גינות קהילתיות, הפרושות בעיר. 
הגינות הקהילתיות הוקמו ביוזמה משותפת של התושבים 
והעירייה, במטרה לאפשר חוויה של פעילות חקלאית 
קהילתית בתוך המרחב האורבני הצפוף. העירייה תומכת 
בגינות הקהילתיות באמצעות אספקת ציוד והדרכה, שטח 
ומים. בגינות פועל צוות של תושבים מתנדבים, המגיעים 
למקום דרך קבע ומטפחים ערוגות של ירקות ותבלינים, 
בנוסף לעצי פרי וצמחי נוי. הגידול נעשה בשיטות אורגניות, 
ברוח ה"פרמה קאלצ'ר", בעזרת בטכניקות מסורתיות של 
ייצור קומפוסט ושימור מים. הגינות כוללות פינות ישיבה 
לאתנחתא והירגעות, והן משמשות מוקד לפעילות קהילתית 
חינוכית, בשיתוף התושבים: סדנאות, שעת סיפור, שווקי 

קח תן ועוד.
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עיריית הרצליה 06

בנייה ירוקה ודירוג אנרגטי 
מאז אימוץ המדיניות המשותפת של ערי פורום ה-15 להטמיע 
את התקן הישראלי לבנייה ירוקה )ת"י 5281( כדרישה מחייבת 
בתכניות והיתרים, פועלת עיריית הרצליה לפיתוח ויישום 
מדיניות מתקדמת וחלוצית בתחום זה. החל מיוני 2018, 
הרצליה הפכה לעיר הראשונה שדורשת עמידה בדירוג 
גבוה יותר של התקן )שני כוכבים( בכל מבנה מגורים בעל 
20 יחידות דיור או יותר. בנוסף, החליטה העירייה לחייב 
מבני תעסוקה חדשים בהתקנת חניות לאופניים, מקלחות, 

מלתחות ותאי הלבשה ואחסון לטובת רוכבי אופניים.

כמו כן, עיריית הרצליה היא העיר הראשונה שמחייבת עמידה 
בדירוג אנרגטי C מינימלי לדירות מגורים וכן פרסומו לציבור. 
משמעות הדרישה היא שמעבר לדרישה של תקן הבנייה 
הירוקה כי המבנה כולו יעמוד בדירוג אנרגטי C, במבנים 
החדשים בהרצליה כל דירה ודירה תדרש לעמוד בדירוג זה, 
לכל הפחות, וכך כל דיירי הבניין יזכו לדירה יעילה אנרגטית.

בנוסף, העירייה הרחיבה את אימוץ התקן לבנייה ירוקה גם 
במבנים במסלול תוספת וחיזוק של תמ״א 38 וכן בשיפוצים 

ותוספות במבני ציבור. 

עיר ללא פלסטיק 
עיריית הרצליה, בשיתוף עם עמותת צלול, השיקה מהלך 
פורץ דרך תחת הכותרת "עיר ללא פלסטיק" שמטרתו לצמצם 
את השימוש בכלי פלסטיק חד פעמיים בעיר ובעירייה, 
להפחית את כמות הפסולת העירונית וכן לשפר את הניקיון 
במרחב הציבורי של העיר. הפלסטיק החד פעמי משמש 
אותנו לדקות אחדות, אולם לאחר מכן גורם לנזקים סביבתיים 
משמעותיים במשך מאות שנים - באתרי הפסולת, בשטחים 
הפתוחים ובים. בזכות פרויקט זה מצטרפת הרצליה לערים 
מובילות ומשפיעות ברחבי העולם, ומתעתדת להיות העיר 

הראשונה בישראל המובילה את המהלך. 

התכנית חותרת לצמצום השימוש בכלי פלסטיק חד פעמיים 
הן במבני העירייה ומוסדות הציבור והחינוך, הן בעסקים 
והן בקרב התושבים. כמו כן, מבקשת התכנית להטמיע את 

עקרונות השמירה על הסביבה במוסדות החינוך בעיר. 

במסגרת התכנית עברו כל עובדי העירייה סדנאות בנושא 
השפעות והפחתת השימוש בפלסטיק חד פעמי, פורסמו 
הנחיות להפחתת השימוש בכלים חד פעמיים באירועים 
עירוניים ובמוסדות ציבור וקהילה, מופעלות תכניות חינוכיות 
בבתי הספר, מתקיימת הסברה לקהילה בחופים, ופעילויות 

נוספות. 

"אקו-פארק" אפולוניה 
פארק אפולוניה הוא רצועת טבע עשירה, שכוללת גן לאומי 
ארכיאולוגי, הממוקמת בחופה הצפוני של העיר הרצליה, 
בסמוך לשכונת נוף ים. בפארק מצויים אוצרות ארכיאולוגיים 
וערכי טבע רבים, בחלקם נדירים, שהופכים את האתר לפנינה 
בעלת חשיבות לאומית בהיבטים של טבע, סביבה ומורשת. 
עיריית הרצליה, בשיתוף החברה להגנת הטבע ותושבי העיר, 
מתכננת להפוך את האתר לפארק אקולוגי, במטרה לשמור 
על הערכים הסביבתיים, הטבעיים והארכיאולוגיים שלו. 
התכנון כולל מרכיב משמעותי של שיקום הקרקע ומי התהום 
המזוהמים באתר )לאחר שנים של פעילות מתקן תע"ש 
במקום(. הפארק יתפקד כריאה ירוקה לתושבים ולבעלי 
החיים ויאפשר שימור ערכי טבע, נוף ומורשת והנגשתם 
לתושבים ולמבקרים. כמו כן, מתוכנן להקים מרכז מבקרים 
אקולוגי, ומסלולי סיור נושאיים, שיסייעו בהפיכת הפארק 

למוקד משיכה אזורי ולאומי.

"עיריית הרצליה היא 
העיר הראשונה לחייב 

 C עמידה בדירוג אנרגטי
מינימלי לדירות מגורים 

ופרסומו לציבור"

חופשי
מפלסטיק

מלמעלה ובכיוון השעון: האיזור המיועד להקמת "אקו-פארק" אפולוניה | מקור: עיריית הרצליה ; צבי ארץ ישראלי, אפולוניה | צילום: רמי 
זאבי; מעון יום בבנייה ירוקה, בביצוע עיריית הרצליה והחברה למשק וכלכלה | צילום: עיריית הרצליה; שילוט הסברה לתושבים ועובדי 

העירייה במסגרת מיזם "עיר לא פלסטיק" | מקור: עיריית הרצליה; כוסות רב פעמיות לשימוש עובדי עיריית הרצליה במסגרת פרויקט "עיר 
ללא פלסטיק" | מקור: עיריית הרצליה
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עיריית חדרה 07

החייאת שדרת אמיר 
עיריית חדרה חידשה שדרת הולכי רגל, הממוקמת בחלקו 
הדרומי של מרכז העסקים הראשי של העיר, במטרה 
להפיח בה חיים ולהפוך אותה למרחב פעיל ומושך עבור 
כלל אוכלוסיות העיר. השדרה מהווה גם חלק מ"שביל 
האקליפטוס", הציר ההיסטורי של חדרה, ונמצאת במרחק 
הליכה מנקודות מפתח בעיר. השדרה נהנית מכיסוי רחב של 
עצי פיקוס המצלים עליה ומהווה מקום מפגש לתושבי העיר.

מתקנים,  בשדרה  הותקנו  החידוש,  פרויקט  במסגרת 
כחלק  שונות.  אוכלוסיות  של  לצרכיהן  המותאמים  
מהפרויקט, עוצבו ונבנו מתקני ישיבה ייחודיים המאפשרים 
ישיבה "חווייתית", וכן טריבונות עץ המיועדות לישיבה 
והתכנסות ומתקני משחק המעודדים משחקי דמיון, כגון 
מסלולי שיווי משקל ובית בובות. מתקני הישיבה הצבעוניים 
בולטים למרחק ומושכים את העוברים והשבים לבלות 
בשדרה. כחלק מהעבודות, בוצעה הנגשה לנכים ונוסף מעבר 
חצייה המשפר את הגישה לשדרה. השדרה נקראה על שמו 
של חלל צה"ל אמיר מי-טל ז"ל, ובשדרה משולבים ציוריו 
של אביו, האמן דוד מי-טל. לחדרה התווספה שדרה מזמינה 
איכותית וייחודית, המחברת בין הציר ההיסטורי של העיר 

לבין המרכז המתחדש שלה. 

גן ילדים מאופס אנרגיה
בחדרה הוקם גן הילדים מאופס האנרגיה הראשון בישראל. 
המבנה, הכולל למעשה שתי כיתות גן, הוא יעיל וחסכוני 
מאוד, ומייצר בעצמו יותר חשמל מהכמות שהוא צורך. זהו 
המבנה הראשון בישראל שהגיע למאזן אנרגיה חיובי, והצטרף 
למספר מצומצם של מבנים מסוג זה בעולם. הפרויקט מתוכנן 
בסטנדרט גבוה, לא רק מבחינה אנרגטית אלא גם מבחינת 
בריאות הילדים השוהים בו. העובדה שהגן מספק את כל 

צרכי החשמל שלו חוסכת לעירייה אלפי שקלים בשנה.

בין המרכיבים הכלולים במבנה: מעטפת הכוללת בידוד 
תרמי, הצללות ומערכת זיגוג מתקדמת, מערכת אקלום 
מתקדמת, אספקת אוויר צח, בקרת פחמן דו-חמצני, חומרי 
בניה בריאים, מערכת בקרת מבנה וייצור אנרגיה מתחדשת 
מקוונת המאפשרת ניטור סלולרי רציף של תפקוד המבנה 

ומערכת פוטו-וולטאית לייצור אנרגיה מתחדשת.

איכויותיו הייחודיות של הגן משולבות גם בתכנים החינוכיים 
בגנים. הנתונים על מאזן החשמל מוצגים על-גבי מסך ייעודי 

בגן בזמן אמת, ונגישים להורי הילדים דרך האינטרנט. 

אקו-פארק 
עיריית חדרה מקימה פארק אקולוגי ייחודי, בשטח של 60 
דונם, בצמוד לשכונה חדשה בעיר. הפארק יכלול שבילים 
להולכי רגל ורוכבי אופניים, נקודת תצפית גבוהה המשקיפה 
על הפארק ואמפיתיאטרון להופעות ואירועים שונים. בלב 
הפארק נבנה אגם אקולוגי עם צמחייה מותאמת אקלים 
ומגוון בעלי חיים. מתקני משחקים לילדים הותקנו ברחבי 

הפארק לרווחת התושבים. 

פיילוט להפקת אנרגיה מגלי ים
במסגרת חזונה של עיריית חדרה להפוך לעיר האנרגיה, 
השיקו מרכז החדשנות של עיריית חדרה והחברה הכלכלית 
חדרה פיילוט לבחינת ההיתכנת להפקת חשמל מתנועת גלי 
הים, המתבסס על פתרון של חברת Eco Wave Power. באתר 
הניסוי בים של חדרה יותקנו מצופים שתנועתם מייצרת 
לחץ על נוזל הידראולי. האנרגיה הנוצרת מהלחץ מועברת 
לגנרטור, ומשם לרשת חשמל. לצורך ייצור החשמל תבנה 
תחנה שתפעל בהספק של כ-1 מגה וואט. עלות הפרויקט 

נאמדת בכמיליון דולר והוא צפוי להימשך עד שנתיים. 

"בחדרה הוקם גן הילדים 
מאופס האנרגיה הראשון 
בישראל. מבנה הגן יעיל, 

חסכוני ובריא ומייצר יותר 
אנרגיה ממה שהוא צורך"

גן ילדים מאופס אנרגיה, שכונת עין הים בחדרה | מקור: עיריית חדרה

החייאת שדרת אמיר בחדרה | מקור: עיריית חדרה

אקו פארק חדרה - הדמייה | מקור: עיריית חדרה
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עיריית חולון 08

מבט עילי לחווה החקלאית המתוכננת | הדמייה: גלעד שיף מערכות הניקוז והתיעול המוצעות | המפה באדיבות "תהל"

הקמת מחלקת קיימות ותכנית עבודה
בסוף שנת 2018 הוקמה מחדש מחלקת קיימות בעיר חולון, 
שכפופה לאגף תכנון העיר ואדריכלות במינהל ההנדסה 
בעירייה. מחלקת הקיימות אימצה תכנית עבודה שנתית 
שמורכבת מארבעה נושאים מרכזיים: ניהול פנים ארגוני 
בר קיימא, סביבה, קהילה וכלכלה מקומית מקיימת. לכל 
נושא הוגדרה מטרת על, אמצעים להגיע למטרת העל ודרכי 

פעולה עיקריות. 

חקלאות עירונית - תכנית אב לחווה 
החקלאית וליצירת מתחם חקלאי מטרופוליני 
עיריית חולון מגבשת בימים אלה תכנית אב לשדרוג והסדרת 
החווה החקלאית העירונית, במטרה להפוך אותה למתחם 
חקלאי ייחודי ברמה מטרופולינית וארצית וכן לחבר אותה 
עם שכונת המגורים נווה ארזים שגובלת לה מדרום, ועם 
מבני הציבור הקיימים והמתוכננים באזור. במסגרת התכנית 
יפותחו שבילים להולכי רגל בין הרחובות הסמוכים, שיעברו 
דרך החווה ויגיעו עד לאזור התעשייה הגובל בה ממזרח. שבילי 
ההליכה יאפשרו לתושבים גישה לריאה ירוקה בעיר, ללא 
צורך בשימוש ברכב פרטי. החווה תשולב ב"גל ירוק" עירוני 
- ציר מעבר ירוק המחבר בין שטחי טבע וחקלאות עירוניים 
לרווחת התושבים ובעלי החיים. עוד מתוכנן להקים בחווה 
תחנה לימודית לטיפול במי תהום, בשיתוף פעולה ייחודי 

עם רשות המים.

תכנית אב לניקוז - החדרה והשהייה של מי נגר
עיריית חולון מגבשת בימים אלה תכנית אב חדשנית ופורצת 
דרך לניקוז, בגישה המבוססת על תכנון אקלימי, והיערכות 
לאירועי אקלים קיצוניים. התכנית משלבת פתרונות ניקוז 
בקווי תיעול ומובלים שיעמדו באירועי משקעים של אחד 
ל-20 שנה. באזורים מועדי הצפות תערך התכנית לאירועי 
משקעים של אחד ל-100 שנה. לפי התכנית, על הפיתוח 
העירוני לכלול אמצעי חלחול והחדרה, לרבות פתרונות 
להשהיית נגר, שייושמו הן בפיתוח חדש והן בהתחדשות 
עירונית, בשטח הפרטי ובמרחבים הציבוריים. התכנית מציבה 
סטנדרטים שאפתניים לחלחול והשהייה שיסייעו בחיזוק 
החוסן העירוני ובשיפור מצב האקוויפר. התכנית תתעדכן 
אחת לשנה במשך חמש השנים הקרובות, בהתאם לתוכניות 
החדשות, למדידות ונתונים שייאספו מתחנות למדידת מי 
גשם מחמישים חיישנים שהציבה העירייה בתוך קווי התיעול, 
וכן בהתאם לשיפורים טכנולוגיים והנחיות חדשות שיפורסמו. 

אירועי ל"ג בעומר ללא מדורות
עיריית חולון יזמה מהלך לצמצום מספר המדורות בעיר על 
מנת להפחית את זיהום האוויר ולהפחית תחלואה בקרב 
התושבים. מחלקת הקיימות העירונית פנתה אל הציבור תחת 
הכותרת "חולון מדליקה גם בלי מדורות" והציעה לתושבים 
להשתתף במבחר פעילויות חינוכיות, חברתיות וסביבתיות 
חלופיות ברוח החג, ללא תשלום. הפעילויות כללו סדנאות 
שונות, מופע אש, פעילות חדר בריחה בטבע, סיורי עששיות 
וסיורי עקבות בחולות אשר התרחשו בכל רחבי העיר, משכו 

מאות תושבים ובעיקר - "חסכו" עשרות מדורות.

לקראת ל"ג בעומר, עיריית חולון קוראת 
לתושבים לצמצם מדורות ולהפחית את 

זיהום האוויר.

אז מה עושים?
 מארגנים מדורות שכבתיות או

בית ספריות
או

מוותרים על המדורה ומקיימים 
אירועיים חלופיים מהנים.

עיריית חולון | מחלקת קיימות

בחרתם להגיע לאירוע חלופי?

כנסו לאתר העירוני -
holon.muni.il ובחרו בפעילות 

המתאימה לכם.

הפעילות מותאמת גם לקבוצות 
כיתתיות או לגנים.

 משמאל למעלה ובכיוון השעון: מופע אש במרחב הציבורי, במסגרת פעילות "חולון מדליקה גם בלי מדורות" | צילום: מיכל צרפתי; 
חולון מדליקה גם בלי מדורות - פנייה לתושבים | מקור: עיריית חולון; מציאת עקבות בע"ח בחול | צילום: רינת גרשנזון

סיור עששיות, במסגרת פעילות "חולון מדליקה גם בלי מדורות" | 
צילום: רינת גרשנזון

"עיריית חולון אימצה 
תכנית עבודה רוחבית 

לקידום תחום הקיימות, 
העוסקת בארבעה 

תחומים: ניהול עירוני 
בר-קיימא, סביבה, קהילה 
וכלכלה מקומית מקיימת"
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עיריית חיפה 09
חינוך סביבתי - בתי ספר ירוקים

מטרת החינוך הסביבתי לקיימות בעיר חיפה היא לקדם מודעות 
סביבתית, חדשנות וחשיבה סביבתית, ערכי קיימות וטיפוח 
אורח חיים מקיים  בקרב תלמידים ותושבים, בשיתוף עם 
משרד החינוך והמשרד להגנת הסביבה. במהלך השנים -2010

2018 הוסמכו בעיר חיפה מעל 50 בתי ספר "ירוקים" ו"ירוקים 
מתמידים" וכ-60 גני ילדים "ירוקים". בשנת 2019 נוספו 3 בתי 
ספר ירוקים מתמידים )נאות פרס, אורים ויוחנן הקדוש( ו-14 
גני ילדים. מבין הפרויקטים המובילים שבתי הספר מקדמים 
השנה: קידום אורח חיים ירוק במעון ילדים, הקמת ספרייה 
קהילתית )עמדות להשאלת ספרים קהילתית( בכניסה 
לתחנות ה"כרמלית", חקר ומעורבות סביבתית לשמירה על 
מגוון המינים הימי, פעילות לניקיון ושמירת נחלת הכלל באזור 
כנסיית סנט לוקאס בעיר ועוד. בשנת תשע"ט עברו צוותי בתי 
הספר השתלמות בנושא חינוך לקיימות ובנוסף התקיים כנס 
"מדוזולוגיה" בקרב תלמידי חטיבות הביניים, שעסק בחקר 
משאב המים העירוני, שימושי מים, הנעת מים באזור עירוני 

והררי וחשיבות שמירה על ניקיון המים. 

 קהילה מקיימת - 
הגינות הקהילתיות בעיר חיפה 

בעיר חיפה פועלות כיום גינות קהילתיות ב-17 שכונות ברחבי 
העיר, ופוקדים אותן מאות תושבים על בסיס שבועי. שתי 
גינות חדשות נמצאות בימים אלה בתכנון. הפרויקט פועל 
בעיר משנת 2010 ביוזמת תושבים ובהובלה רחבה של גורמים 
עירוניים )נציגי הגינות, פעילים שכונתיים, האגפים העירוניים 
לרווחה, תשתיות עירוניות והנדסה וכן החברה להגנת הטבע(. 
הפרויקט מובל על-ידי "פורום גינות קהילתיות עירוני" 
הנפגש בעירייה באופן תדיר ומפעיל קבוצת "ווטסאפ" לצורך 
תקשורת, העברת מידע וידע בין החברים. במסגרת הפרויקט, 
תושבי העיר מאמצים אזור לא בנוי ולעתים מוזנח בשכונת 
מגוריהם, ובסיוע והובלת פעילים שכונתיים הופכים אותו 
לגינה ירוקה ומטופחת, העומדת לרשות התושבים. במסגרת 
הגינה מתבצעת פעילות חקלאית וקהילתית מגוונת, בדגש על 
בין-דוריות ורב-תרבותיות, ומקודמים ערכי הקיימות, איכות 
הסביבה ואיכות החיים בעיר. הגינות הקהילתיות מציעות 
חינוך, העשרה ופעילות שוטפת בנושאים מגוונים, כגון תזונה 
בת קיימא, ארוחות משותפות מיבול הגינה, ציון חגים ועונות 

השנה, בנייה אקולוגית, קומפוסטר פעיל ועוד. 

"עיריית חיפה מקדמת 
תחבורה בת קיימא, 

חיזוק השימוש בתחבורה 
ציבורית ופיתוח אמצעי 

תחבורה חליפיים לייעול 
התנועה בעיר ובכך אף 
פועלת לצמצום זיהום 

האוויר התחבורתי"

חיות הבר במרחב העירוני
עיריית חיפה מובילה השנה מדיניות חדשה לטיפול הומני 
בתופעת כניסתם של חזירי הבר למרחב העירוני, במטרה 
להרחיקם משכונות המגורים ללא פגיעה מיותרת בחי המקומי. 
המדיניות מיושמת במשותף על-ידי מספר מחלקות ואגפים 
בעירייה ומובלת על-ידי ראש העירייה. ראשית, הורתה העירייה 
על הפסקת הדילול של חזירי הבר באמצעות ירי, אמצעי שהוכח 
כלא יעיל לטיפול בתופעה. במקום זאת, ננקטו מגוון אמצעים 
שמטרתם למנוע מראש את כניסתם של חזירי הבר לשכונות 
המגורים, לרבות באמצעות קיבוע פחי אשפה, הקמת מסתורים 
לפחים שלא יאפשרו גישה לחזירים, וכן מהלכים לחינוך 
והסברה לתושבי העיר ולתלמידים במערכות החינוך בנוגע 
להימנעות מהאכלת חיות הבר ומהשארת שאריות מזון ברחוב. 

בנוסף, הוכרז על הקמת יחידת מתנדבים מקרב תושבי העיר, 
אשר תעניק סיוע, בעת הצורך, לתושבים הנתקלים בחזיר בר 
במרחב העירוני הבנוי, ותושבים רבים הביעו נכונות להצטרף 
ליחידה. כמו כן, קיימה העירייה כנס הסברה מיוחד לתושבים 
בנושא חזירי הבר, בהובלת ראש העירייה ובהשתתפות 
מנהלת האגף לפניות הציבור ולאיכות השירות בעירייה, 
מנהל השירות הווטרינרי, אנשי מקצוע ופעילים למען זכויות 

בעלי חיים ודו קיום בין בני אדם לחיות בר. 

בנוסף, עיריית חיפה יזמה ותומכת במחקר אקדמי בהובלת 
פרופ' ד"ר דן מלקינסון מהחוג לגאוגרפיה באוניברסיטת חיפה 
שמטרתו לאמוד את אוכלוסיית חזירי הבר בעיר, לאפיין 
גורמים המשפיעים על דפוסי הפעילות וההתנהגות ולגבש 

המלצות למזעור החיכוך בינם לבין התושבים.

תחבורה בת קיימא
עיריית חיפה פועלת לקידום תחבורה בת קיימא, חיזוק 
השימוש בתחבורה הציבורית, הגדלת האפשרות לשימוש 
באמצעי תחבורה חליפיים נוספים וכן צמצום זיהום האוויר 

הנגרם מתחבורה.

העירייה מקדמת מטרה זו במגוון אמצעים: 
קידום תחבורת אופניים בעיר: פרישת מערכת שבילי 	 

אופניים פנים עירונית, סלילת שביל אופניים מטרופוליני 
מדרום חיפה ועד לקריות, העובר בעיר התחתית ובאזורי 
התעסוקה בעיר, שיכלול רחבות מוצלות, ספסלים ומתקני 

שתיה ומידע אלקטרוני לרוכבים.
תשתית ליוממות הררית ברגל ובאופניים לרבות קישור 	 

בין שכונות למוקדים מרכזיים בעיר באמצעות פרישת 
דרגנועים ברחבי העיר.

קידום שימוש באמצעי תחבורה חשמליים )אוטובוסים, 	 
קורקינטים ואופניים חשמליים(.

פעילות תושבים בגינה קהילתית בעיר חיפה | מקור: דוברות עיריית חיפה

למעלה: אירוע סיכום כנס "מדוזולוגיה" במדעטק | צילום: איגוד 
 ערים ערי המפרץ להגנת הסביבה

למטה: כנס תושבים בנושא חזירי הבר | מקור: ראובן כהן, דוברות 
עיריית חיפה

תכנית האב לפרישת שבילי אופניים בחיפה | מקור: מנהל הנדסה, 
עיריית חיפה
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עיריית כפר סבא 10

עיר "מאופסת אנרגיה"
עיריית כפר סבא, בשיתוף עם החברה הכלכלית לפיתוח 
כפר סבא, מקדמת לאחרונה חזון של "עיר מאופסת אנרגיה", 
כלומר עיר המאזנת בין סך צריכת האנרגיה לבין סך ייצור 

האנרגיה בשטחה, וזאת באמצעות שני מהלכים מקבילים:

התייעלות אנרגטית - החלפת תאורת רחוב בצירים מרכזיים . 1
לתאורת לד, החלפת יחידות מיזוג אויר ליחידות בעלות דירוג 
אנרגטי גבוה, קידום בנייה ירוקה ובנייה מאופסת אנרגיה 
בכל המבנים החדשים בעיר, לרבות במוסדות ציבור וחינוך.

ייצור אנרגיה ירוקה - פריסת מערכות פוטו-וולטאיות . 2
לייצור חשמל מאנרגיית שמש על גגות מבני ציבור וחינוך 
וקירוי סולארי של מגרשי ספורט וחניונים. כמו כן, השיקה 
עיריית כפר סבא את מיזם "חדש תחת השמש" - פרויקט 
ייחודי שמטרתו לספק לתושבי העיר מעטפת כוללת לסיוע 
ברכישה והתקנה של מערכות פוטו-וולטאיות, הן בבתים 

פרטיים והן בבניינים משותפים. 

עיר "אפס פסולת"
בהתאם לתפיסות הקיימות המתקדמות בעולם, כפר סבא 
שואפת להפוך ל"עיר אפס פסולת". כדי להגשים חזון 
זה, אימצה העירייה גישה של לקיחת אחריות עירונית 
על הפסולת המיוצרת בעיר, שמשמעותה טיפול מיטבי 
והפחתת כמות הפסולת המגיעה להטמנה. העירייה פועלת 
באסטרטגיה דו-כיוונית: מצד אחד חתירה לצמצום כמות 

הפסולת הנוצרת בעיר באמצעות מתן כלים ותשתיות 
לתושבים, הסברה והנעה לשינוי התנהגותי בכל הנוגע 
לצמצום בזבוז, שימוש במוצרים רב-פעמיים, שימוש חוזר 
ועוד; ומהצד השני ייעול הטיפול בפסולת המושלכת, בעזרת 

חדשנות ויצירתיות. 

העירונית  הפסולת  בהיקפי  להפחתה  הביא  זה  מהלך 
המועברת להטמנה וחסכון ישיר לעירייה, אשר נותבו 
לפרויקטים אחרים לטובת התושבים. בין היתר חסכון זה 
אפשר לעירייה להקים בשנת 2017 את מרכז "קיפוד" )קיימות 
פורצת דרך( - מרכז חינוכי חדשני ויצירתי לידע, חינוך והדרכה 
בנושא קיימות באופן כללי, ובנושא חיים ב"אפס פסולת" 
באופן מעשי. המרכז מציע שירותים והדרכות על בסיס מודל 
הפחתת הפסולת העולמי: הפחתה ו"סירוב" - באמצעות 
ה"שיתופייה" - ספרייה להשאלת חפצים לתושבי העיר, 
כחלופה לרכישת חדשים, לצד הרצאות ואירועים בנושא 
הפחתת הצריכה וצרכנות נבונה; תיקון - קיום אירועי "קפה 
תיקון" עם מתנדבים שמתקנים חפצים ומוצרים ללא עלות; 
שימוש חוזר - לדוגמא ירידי יד שנייה, ספרי יד שנייה 
וסדנאות יצירה בשימוש חוזר; ומחזור - חצר המרכז מהווה 

מרכז מחזור למגוון זרמי פסולת, הפתוח לתושבים 24/7.

We.Ride
מיזם לעידוד תחבורה שיתופית המיועד לאנשים העובדים 
בכפר סבא, פרי שיתוף פעולה של עיריית כפר סבא, החברה 
הכלכלית וחברת ו"וסטרן דיגיטל". זוהי אפליקציה המרכזת 

פתרונות תחבורתיים שיתופיים עבור עובדים בעיר )לרבות 
קארפול, שאטלים, אוטובוסים, אופניים, רכב שיתופי, 
קורקינטים ועוד(, המאפשרת להם לשלם עבור השימוש 
בהם בצורה מרוכזת באמצעות ארנק דיגיטלי יחיד. בשלב 
הבא, השירות ייפתח גם לכלל תושבי העיר, בשיתוף משרד 

התחבורה וחברות התחבורה הציבורית.

עבור המעסיקים, המיזם תורם לצמצום בעלויות שכירת רכבי 
ליסינג וחניות, שיפור פריון העבודה והעלאת שביעות רצון 
בקרב עובדים. עבור העובדים, תורם המיזם לשיפור איכות 
ההגעה לעבודה, נוחות התשלום, חיסכון בזמן, ופיתוח קהילת 
משתמשים. עבור הסביבה והבריאות תורם המיזם  לצמצום 
עומסי התנועה, הפחתת זיהום האוויר ומניעת תאונות דרכים.

תזונה בריאה 
עיריית כפר סבא מקדמת את נושא התזונה הבריאה בקרב 
תושבי העיר. המחלקה לקידום בריאות ולחוסן עירוני בעירייה 
פועלת לצמצום הפערים הבריאותיים וקידום אורח חיים בריא 
- גופני ונפשי - בשותפות עירונית רחבה. הנושא מקודם הן 
באמצעות פעולות להעלאת המודעות לחשיבות קיום אורח 
חיים בריא ופעיל והרגלי תזונה נכונה, לרבות מערך הדרכה 
בבתי הספר לקידום אכילה בריאה וקיום אירועים ציבוריים 
וסדנאות בנושא תזונה בריאה מותאמות גיל ואוכלוסייה והן 
באמצעות אספקת ליווי, הנחיה ובקרה על המזנונים בבתי 

הספר על-ידי דיאטנית קלינית מטעם העירייה. 

כמו כן, החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא יזמה ומפעילה 
בשנים האחרונות את פרויקט "אפונים" - פרויקט חדשני 
להסעדה בריאה בגני הילדים. במסגרת הפרויקט, הילדים 
הלומדים בגנים העירוניים מקבלים שירותי הסעדה של מזון 
טבעי, בריא ומאוזן, המוגש בשיטות חימום ושינוע ייחודית 
השומרות על איכויותיו, ללא שימוש בכלים חד-פעמיים ותוך 
שימוש בכלי אכסון בריאים. בשלב הבא, יועברו שאריות 

המזון להסעדת נזקקים או לקומפוסטציה. 

"חיתולים רב פעמיים"
כחלק מתהליך ההסברה לצמצום הפסולת הביתית, עיריית 
כפר סבא מעניקה כלים ישימים לתושבים לשינוי אורח חיים. 
בחורף 2017/2018 חולקו מאות ערכות של חיתולי בד רב-

פעמיים בחינם )שכללו שלושה חיתולי בד בשווי של כ-250 
₪(  כדי לאפשר להורים צעירים להתנסות בהחתלה בריאה, 
חסכונית וידידותית לסביבה. המהלך, שלווה בקמפיין חוצות 
בכיכובם של פעוטות העיר, החל אצל אלפי תושבים את 
שינוי תפיסת העולם בהקשר של ִקדמה טכנולוגית כפתרון 

ותחליף לשימוש במוצר חד-פעמי מזהם ויקר. 

בשנתיים הראשונות לחייו תינוק משתמש בכ-6,000 חיתולים 
חד פעמיים, שהם טון אשפה לא מתכלה. החיתולים הרב 
פעמיים החדשים מאפשרים החלפה נוחה, נקייה, בריאה, 
מהירה וידידותית יותר לסביבה. אם כל התינוקות בכפר סבא 

יעברו לחיתולים רב-פעמיים, ייחסו אלפי שקלים בשנה 
לכל משפחה, לעירייה ייחסכו מיליוני ש"ח של עלויות 
הטמנה, ולסביבה יחסכו כ-3500 טון אשפה בשנה, מ-42.5 

אלף חיתולים חד פעמיים שנזרקים. 

קירוי חדש למגרש ספורט באמצעות פאנלים סולריים, ביה"ס רמז, 
שכונת הדרים, כפר סבא | צילום: החברה הכלכלית כפר סבא

למעלה: חינוך לתזונה בריאה: משחקי ניחוש פירות | צילום: החברה 
 הכלכלית לפיתוח כפר סבא

למטה: הקמפיין העירוני למעבר לחיתולים רב פעמיים | מקור: 
עיריית כפר סבא

"עיריית כפר סבא 
מובילה בעשור האחרון 
מדיניות מקיימת פורצת 

דרך, יחד עם הטמעת 
הנושא במסגרות החינוך 

והקהילה"
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בקרבת הבית, וכן מספקים ריאות ירוקות בעיר ומסייעים 
לשמר את מגוון המינים. 

על מנת להרחיב את הערכים האקולוגיים והעירוניים של 
הטבע העירוני בנתניה, יזמה העירייה, בשיתוף הקרן לשמירה 
על שטחים פתוחים, פרויקט ייחודי וראשוני בישראל להקמת 
מסדרון אקולוגי תת קרקעי באורך של 80 מטר, אשר יקשר 
בין פארק אגם החורף ושמורת האירוסים, יאפשר למגוון 

בעלי חיים לעבור ביניהם, ירחיב באופן משמעותי את מרחב 
המחייה שלהם ויאפשר להם לשגשג. בין בעלי החיים 
הצפויים לעבור במסדרון המיוחד: קיפודי חולות, גרבילי 
חוף, שנונית שפלה, קרפדה ירוקה וכן דורבנים, שועלים, 

נמיות ועוד.

ניהול אנרגיה עירוני
החל משנת 2017 הוסמכה עיריית נתניה לפי תקן האיכות 

לניהול האנרגיה, איזו 50001.

לצורך יישום מיטבי של התקן, הקימה העירייה צוות ניהול 
אנרגיה עירוני, הכולל נציגים מכל האגפים הרלוונטיים ועוקב 

אחר תכנית העבודה הרב שנתית לניהול אנרגיה בעירייה. 

הצוות מלווה את הפרויקטים העירוניים בתחום האנרגיה 
ומגדיר יעדים ברורים לצמצום בצריכת החשמל והמים בנכסי 
העירייה. בין הפרויקטים שהצוות מקדם: בנייה ירוקה ושימור 
אנרגיה במבני ציבור, התקנת אמצעים לחסכון באנרגיה 
בנכסי עירייה, ביצוע סקרי אנרגיה והטמעת המלצות לייעול, 
מעבר לתחבורה מקיימת בעיר, החלפת התאורה ברחובות 
וברמזורים לגופי לד, התקנת מערכות בקרת תאורה במגרשי 
ספורט, התקנת פאנלים סולריים על גגות מבני ציבור ועוד.

בנוסף לפעולות אלה, שילבה העירייה תכניות חינוכיות בנושאי 
חסכון בצריכת משאבים וחשמל במוסדות החינוך בעיר, הוגדרו 
נאמני אנרגיה בית ספריים והותקנו אמצעים לחסכון בחשמל 
ומים במוסדות החינוך. כמו כן, מעבירה העירייה הדרכות 

תקופתיות לעובדי העירייה בנושא חיסכון באנרגיה.

עיריית נתניה 11

תלמידים שומרים על מגוון המינים 
העיר נתניה התברכה בשפע של משאבי טבע ומגוון מיני חי 
וצומח מן הייחודיים בארץ, חלקם מינים אנדמיים שנמצאים 

בסכנת הכחדה. 

במטרה לסייע בשימור והגנה על מגוון המינים המקומי, 
ומתוך שאיפה לחבר את התושבים לטבע העירוני ולספק 
חווית למידה ייחודית, יזמה והפעילה עיריית נתניה בשלוש 
השנים האחרונות תכנית העשרה ייחודית לתלמידי כיתות 
ה', העוסקת בהכרות עם מגוון המינים המקומי והרחבת בסיס 

הידע העירוני על מגוון המינים בעיר.

במסגרת התכנית, התלמידים למדו מושגים בתחום המגוון 
הביולוגי והטבע העירוני, יצאו לטבע, חקרו, צילמו ותיעדו 
את מגוון המינים העירוני. התכנית כללה חוויית למידה 
משמעותית, המעוררת פליאה, סקרנות ויצירתיות במפגש 

עם הטבע המקומי.

מידי שנה נערך כנס מסכם לכלל התלמידים וצוותי ההוראה, 
שהתקיים באתרי הטבע שנכללו בפרויקט, במהלכו השתתפו 
התלמידים בסדנאות ובפעילויות מגוונות בנושא מגוון המינים 
העירוני. עד כה לקחו חלק בתכנית בסך הכל כ-2400 תלמידים, 

מ-10 בתי ספר.

שומרים על חוף נקי בנתניה! 
העיר נתניה התברכה ברצועת חוף של כ-13 ק"מ, אליה מגיעים 
אלפי מבקרים מדי שנה. בנתניה פועלים 10 חופים מוכרזים, 

כולם הוסמכו לתו התקן הבינלאומי "הדגל הכחול".

כחלק מפעילותה של עיריית נתניה לשמור על הניקיון 
בחופים הכריזה על חוף פולג כ"חוף נקי מפלסטיק". במסגרת 
זו קיימה העירייה הפנינג השקה לתושבי העיר, במסגרתו 
חולקו להם כוסות רב פעמיות וניתנה הנחה לרוכשים שתייה 

קלה ובירה בכוס זו במסעדה הפועלת בחוף. 

בנוסף, פועלת עיריית נתניה בשלוש השנים האחרונות 
בשיתוף פעולה עם קבוצת תושבים מתנדבים ותיקים, בתמיכת 
ה'ג'וינט' והמשרד להגנת הסביבה, ובליווי מקצועי של אגף 
איכות הסביבה בעירייה והחברה להגנת הטבע, תחת הכותרת 
"נתנ-ים". המתנדבים מבצעים הסברה בחופי הים בעונת הרחצה 
ובבתי הספר בעיר בנושא נזקי הפלסטיק בחופים, יוזמים ימי 
ניקיון וימי שיא ואף משתתפים באירועים עירוניים שמיועדים 

להעלאת המודעות לנושא.

קישוריות בין אתרי טבע בנתניה
מתוך הכרה בחשיבותם וערכם האקולוגי והנופי הרב של 
אתרי הטבע הרבים בהם בורכה העיר נתניה, לקחה על עצמה 
עיריית נתניה מחויבות לניהול וניטור האתרים הללו באופן 
שוטף ובהקפדה יתרה, באמצעות אגף איכות הסביבה העירוני 

ובליווי אקולוגית עירונית. 

אתרים אלה, המכילים מגוון מינים עשיר וייחודי ברמה 
המקומית והעולמית ומתקיימים בסמוך לאזורי מגורים 
צפופים, הם בעלי חשיבות אקולוגית ועירונית. הם מאפשרים 
לציבור ליהנות משטחים פתוחים איכותיים ויוצאי דופן 

"נתניה עיר ירוקה 
מבטיחה ומקיימת, 

מובילה עשייה פורצת 
דרך בניהול משאבי הטבע 
העירוניים ומיישמת הלכה 

למעשה תכנון מקיים 
המשלב שמירה על מגוון 

המינים הייחודי לעיר"

חקר הסביבה בשלולית החורף העירונית במסגרת תכנית מגוון 
פארק אגם החורף | מקור: עיריית נתניהמינים | צילום: עיריית נתניה

פעילות מתנדבי "נתנ-ים" בחוף סירונית | צילום: עיריית נתניה
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עיריית פתח תקוה 12

 שדרוג הטיפול בפסולת בפתח תקוה - 
תחנת מעבר עירונית ומפעל מיון פסולת

עיריית פתח תקוה יצאה במהלך רחב לשדרוג הטיפול 
בפסולת העירונית המעורבת וצמצום נזקיה לסביבה. 

מרכיב ראשון של המהלך, שביצועו מסתיים בימים אלו, 
הוא שדרוג משמעותי של תחנת המעבר העירונית לטיפול 
העיר  של  מגורים  לשכונות  בסמוך  השוכנת  בפסולת, 

והתאמתה לדרישות המשרד להגנת הסביבה. 

השדרוג כולל:

קירוי מלא של השטח התפעולי של התחנה והפעלתו בתת . 1
לחץ כדי למנוע מפגעי זיהום אוויר וריח. 

גידול משמעותי ביכולת הקליטה וההפרדה של פסולת . 2
למחזור )הגעה לקיבולת כוללת של עד 1000 טון פסולת 

ביום ושיעור הפרדה למחזור של 40%(.

עיצוב סביבתי מתקדם, יצירת חיץ של 5 מ' מנחל שילה העובר . 3
בצמוד לתחנה, ושיקום מקטע הנחל בהתאם לדרישות 

סביבתיות מתקדמות. 

בניית מרכז מבקרים בתחנה לצורך לימוד והסברה על טיפול . 4
נכון בפסולת, שמירה על שטחים פתוחים וטבע עירוני.

מרכיב שני של המהלך הוא שיקום מלא של אתר הפסולת 
העירוני הצמוד לתחנה ומשתרע על שטח של 50 דונם, 
והפיכתו לפארק עירוני, שישתלב בפארק המטרופוליני 
המתוכנן לאורך גדת הירקון. יוקם גשר שיחבר בין אתר 
הפסולת המשוקם לבין מרכז המבקרים של תחנת המעבר.

שדרוג התחנה צפוי להסתיים בסוף 2019, וביצועה של תכנית 
שיקום אתר הפסולת ומקטע הנחל יחל בקרוב. מהלך כולל 
זה יסייע לעיריית פתח תקוה לטפל בפסולת העירונית תוך 
צמצום ההשפעה הסביבתית ומניעת מפגעים בשכונות 

המגורים.

פתח תקוה עיר הציפורים
עיריית פתח תקוה קיבלה החלטה אסטרטגית להגן ולטפח 
את הטבע העירוני מתוך הבנה כי הטבע בעיר הוא חלק 
אינטגרלי מחיי התושבים ולכן צריכים להכירו, ללמוד אותו, 

ללמד אותו ולשמרו ככל האפשר.

במסגרת מדיניות זו, יזם האגף לאיכות הסביבה ביצוע של 
סקר טבע עירוני ראשון בעיר ב-2007 וסקר שני רחב יותר 
ב-2016. הסקר זיהה מאות מיני צמחים וציפורים החיים במרחב 
העירוני של פתח תקוה, חלקם מינים נדירים, והאיר על 
העושר הרב של החי והצומח בעיר. המידע הרב שסיפק הסקר 

משמש ככלי עבודה תכנוני ומעשי בשמירת הטבע בעיר.

כמו כן, במסגרת קידום הטבע העירוני בעיר, זיהה האגף 
לאיכות הסביבה בעירייה את חשיבותה המיוחדת של פתח 
תקוה עבור ציפורים, הן כבית גידול, בזכות היקפם הרחב 
של השטחים הפתוחים בקרבת נחל הירקון העובר בעיר, 
והן בשל מיקומה על ציר הנדידה של מאות אלפי ציפורים 

בעונת הסתיו, החולפים על פניה בגבהים שונים.

לאור זאת, החליטה העירייה להקים חוג צפרות עירוני, 
בהדרכתה של תושבת העיר, ובעבר קיימה אירועים לטיבוע 

ציפורים בסמוך לנחל הירקון, בהשתתפות הציבור.

 לפני שנתיים הפיקה העירייה את "ספר ציפורי פתח תקוה" - 
ספר ייחודי שממפה את מיני הציפורים שחיות ועוברות 
בעיר. הספר, שהוכן על בסיס ממצאיה הרבים של הצפרית 
העירונית, ממפה 110 מינים, חלקם נדירים, וכולל אף זיהויים 
של ציפורים ספציפיות, לדוגמא בז נודד המגיע בכל שנה 

לאותו בניין בצפון העיר.

"עיריית פתח תקוה 
קיבלה החלטה אסטרטגית 

לטפח את הטבע העירוני 
מתוך הבנה כי הטבע 

בעיר הוא חלק אינטגרלי 
מחיי התושבים"

שיקום תחנת מעבר|  שביל אופניים נחל שילה 

תקווה-פתח

אזור תעשייה סגולה

מרכז העיר

הדר המושבות

מתחם סירקין

מקטע נחל שילה לשיקום

 למעלה: תחרות צילומי ציפורים | צילום: נינו יוליזרי
אמצע: חוג צפרות עירוני )מתוך ספר ציפורי פתח תקוה( | צילום: 

 יהונתן טל
למטה: חסידות בגובה האנטנות בעיר בהגעה ללינה באיזור, מתוך 

ספר ציפורי פתח תקוה | צילום: יהודית קאופמן
 למעלה: שביל אופניים נחל שילה | דוד אלחנתי, אדריכלות נוף בע״מ

אמצע: שביל אופניים נחל שילה, מצב קיים, חתך נחל בעל שיפוע 
 חד | דוד אלחנתי, אדריכלות נוף בע״מ 

למטה: שביל אופניים נחל שילה, מצב מתוכנן, חתך נחל בעל 
שיפוע מתון וצמחיית גדות, פעילות לאורך הגדה | דוד אלחנתי, 

אדריכלות נוף בע״מ
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עיריית ראשון לציון 13

צובעים את המרחב העירוני
עיריית ראשון לציון יזמה מהלך ל"צביעת" המרחב הציבורי 
בעיר בעזרת התושבים. במהלך סוכות 2019 חולקו ב-12 
מוקדים שכונתיים בעיר, כעשרת אלפים שתילים רב 
שנתיים ועונתיים וערכות שתילה לילדים, הכוללות משפך, 

את ומגרפה. 

התושבים הוזמנו לשתול את השתילים במרחבים הציבוריים 
הקרובים לביתם, ולהמשיך לטפחם לאורך זמן באמצעות 

השקיה, ניקוש עשבים ועוד. 

בנוסף, התבקשו התושבים לתעד את רגע נטיעת השתיל 
באתר  יפורסמו  התמונות  צמיחתו.  קצב  את  ובהמשך 
ה"פייסבוק" העירוני, במטרה להוקיר את פעילות התושבים 

ולעודדם להמשיך בעשייה.

בנוסף לטיפוח המרחב הציבורי בעיר, תורם הפרויקט לחיזוק 
הזיקה של התושבים לסביבתם, הופך אותם לשותפים 
בטיפוח הטבע העירוני ומעודדם לקחת אחריות על הסביבה. 

"העירייה מערבת את 
התושבים ב"צביעת" 

המרחב הציבורי - 
התושבים שותלים 

שתילים בקרבת ביתם 
ומטפחים אותם לאורך 

השנה"

פרסום בנושא פרויקט "צובעים את המרחב העירוני" | מקור: עיריית 
ראשון לציון

קיימותא - חנות קח תן קהילתית | מקור: עיריית ראשון לציוןילדים צובעים את המרחב העירוני | מקור: עיריית ראשון לציון

קח-תן קהילתי
עיריית ראשון לציון השיקה השנה פרויקט קח-תן שכונתי 
בהיקף עירוני, במטרה ליצור מעגלי החלפת פריטים בתוך 
השכונות ובכך לצמצם את הפסולת העירונית, לחנך את 
התושבים לצמצום ולהרגלי צריכה נבונה ומקיימת ובכך 

להעלות את המודעות לנושא הסביבתי והקהילתי.

במסגרת זו נפתחו 33 קבוצות "וואטסאפ" שכונתיות, בהן 
מפרסמים תושבים פריטים המיועדים למסירה ותושבים 
אחרים הגרים באזור יכולים ליצור עמם קשר ולאסוף את 

הפריטים בקרבת בתיהם.

בנוסף להחלפות השוטפות, מתכננת העירייה לקיים אחת 
לחצי שנה יריד קח-תן שכונתי, בו ילדי ותושבי השכונה, 
החברים בקבוצות השכונתיות הוירטואליות, יקיימו מפגש 
פנים אל פנים, יגיעו עם פרטי מסירה ויבצעו החלפה/חלוקה 
באווירה קהילתית, סביבתית וחברתית חגיגית. כל הפריטים 
שלא ימצאו 'בית' יועברו לתרומה לעמותות וגופים אחרים.

היוזמה הוצעה על-ידי תושבת העיר, במסגרת קול קורא 
לתושבים של אגף קיימות וסביבה להציע לעירייה מיזמים 
סביבתיים. על אף שהפרויקט לא זכה בתחרות, החליטה 

העירייה לאמץ את הרעיון ולהוציאו לפועל.

מאז הקמת הקבוצות באמצע שנת 2019, זוכה המיזם לשביעות 
רצון גבוהה בקרב התושבים המשתתפים בו, וכבר התקיים 
אירוע החלפת פריטים באחת השכונות, ביוזמת התושבים.

התייעלות אנרגטית
עיריית ראשון לציון יצאה למהלך משותף עם שכנתה, עיריית 

רחובות, למעבר לתאורת רחוב חסכונית. 

במסגרת מהלך זה, יוחלפו עשרות אלפי גופי תאורת רחוב 
בנורות לד חסכוניות, ותאורת הרחוב תנוהל באמצעות יחידת 

שליטה ובקרה מרחוק, שתסייע בייעול הצריכה. 

היקף המכרז, הגדול מסוגו בישראל עד כה, מוערך בכ-40 
מיליון ש"ח, והוא צפוי להביא להתייעלות אנרגטית וצמצום 
צריכת החשמל בתאורת רחוב בעיר בשיעור של כ-60 אחוזים, 

וכפועל יוצא לצמצום הנזק לסביבה.

קיימותא
בשם  קהילתית  שנייה  יד  חנות  הוקמה  לציון  בראשון 
"קיימותא". החנות הוקמה ומתופעלת במשותף על-ידי 
אגף הקיימות והסביבה של העירייה, מתנ"ס "רמת אליהו" 
ומתנדבים תושבי העיר, אשר מנהלים את החנות באופן שוטף. 

בחנות יכולים תושבי העיר לרכוש ביגוד ואביזרים נלווים 
במחירים "שווים לכל נפש", המתקבלים מתרומות וממוינים 
לקידום  מוקדשות  מהמכירה  ההכנסות  כל  בקפדנות. 

פעילויות קהילתיות בעיר.

פרויקט זה תורם לקידום המודעות לקיימות בקרב תושבי 
וירוקה, להנגשת מוצרים  העיר, לעידוד צרכנות נבונה 
איכותיים במחירים בני השגה, ונתינת הזדמנות לחברי 

הקהילה לתרום ולהיתרם.
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עיריית רחובות 14
כך מגיעים היום לעבודה: נסיעות שיתופיות 

בפארקי התעסוקה ברחובות 
מנהלת אזורי התעסוקה העירונית ברחובות ו-Waze החלו 
לפני מספר חודשים בשיתוף פעולה ייחודי, ראשון מסוגו 
 .Waze Carpool בארץ: נסיעות שיתופיות לעבודה באמצעות

שירות הנסיעה השיתופית של-Waze מחבר בין אנשים 
הנוסעים במסלולים דומים ומתאם ביניהם נסיעה משותפת. 
במסגרת המיזם, עובדים וסטודנטים מצטרפים לנהגים 
הנוסעים ממילא לאזור פארק ת.מ.ר )המדע( ופארק הורוביץ, 
מכון וייצמן והפקולטה לחקלאות ברחובות מאזורים שונים 
בארץ או בעיר, וכך עולה מקדם המילוי של כלי הרכב 
הפרטיים. המיזם מצמצם את זמן העמידה בפקקים וחיפוש 

החנייה, מפחית את זיהום האוויר ומקדם סביבה ירוקה. 

במסגרת ההרשמה, כל משתמש בוחר אם הוא מעדיף להיות 
נהג או נוסע. הנוסעים משלמים מחיר המגלם השתתפות 
בהוצאות הנסיעה, והנהגים מקבלים תשלום עבור צירוף 
נוסעים לרכב. על מנת לעודד את השימוש בשירות זה, במשך 
החודשיים הראשונים של הפעלתו, סבסדה חברת Waze את 
הנסיעות, כלומר העלות עבור הנוסעים המצטרפים הופחתה. 

לפי נתוני השימוש שמרכזת חברת ווייז, המיזם זוכה להיענות 
גבוהה ומוגדר כהצלחה.

התייעלות אנרגטית בתאורת רחוב
עיריית רחובות פתחה במהלך התייעלות אנרגטית חסר 
תקדים בישראל: אלפי נורות המשמשות לתאורת רחובות 
יוחלפו בקרוב בנורות לד חסכוניות, עם יחידת שליטה ובקרה 
מרחוק, במכרז משותף עם עיריית ראשון לציון. המהלך 
נועד לשיפור תאורת רחובות העיר, לצד התייעלות בצריכת 
האנרגיה, שתביא לחסכון משמעותי בהוצאות בשל החיסכון 

בחשמל ולצמצום פליטות זיהום האוויר וגזי החממה. 

היקף המכרז מוערך בכ-50 מיליון ₪ וזהו המכרז הגדול ביותר 
בישראל עד כה בתחום זה. במסגרת הפרויקט יותקנו גם 
מערכות תקשורת על עמודי התאורה, ומערכת שליטה ובקרה 

שתחובר למוקד העירוני.

לפי ההערכות, המהלך יביא לחסכון משמעותי של כ-60% 
בצריכה העירונית של חשמל עבור תאורת רחוב, ולחסכון 

של כ-25% מסך הוצאות החשמל של העירייה.

"עיריית רחובות אישרה 
תכנית עבודה אסטרטגית 
לאיכות הסביבה וקיימות, 
המקדמת תפיסה ארגונית 
וניהולית שרואה באיכות 

החיים והסביבה כחלק 
בלתי נפרד מפעולות 

העירייה"

בית החולים קפלן - הראשון בישראל 
שיחובר לרשת הגז הטבעי

בית החולים קפלן ברחובות יהיה בית החולים הראשון 
בישראל לעבור לשימוש בחשמל המיוצר מגז טבעי, וזאת 
בעקבות פעילותה של העירייה לחיבור רשת הגז הטבעי 
לצרכנים הראשיים בעיר. מהלך "הגזת" בית החולים יתחיל 
בשבועות הקרובים ובכך יצטרף קפלן למפעלים "תנובה" 

ו"גלידות פלדמן" ברחובות, המחוברים לרשת. 

בשלב הראשון, תספק רשת החלוקה חלק משמעותי מצריכת 
הגז של בית החולים, המוערכת בכ-830 אלף מטרים מעוקבים 
של גז טבעי בשנה, ובשלב השני מתוכנן להקים תחנה מקומית 
להפקת חשמל מגז טבעי בצמוד לבית החולים, שתספק את 
כלל צריכתו. עיריית רחובות שואפת לחבר את כל הצרכנים 
הגדולים שבתחומה לרשת הגז ובימים אלה פועלת להארכת 
התוואי לפארק ת.מ.ר ולמכון וייצמן. בנוסף, השכונות החדשות 
המתוכננות בעיר כוללות תשתית סטטוטורית לכניסת גז טבעי 

ולהקמת מרכזי אנרגיה שכונתיים.

תכנית אב עירונית לשבילי אופניים
במטרה לקדם את פיתוח העיר ולשפר את התנועה בתוכה, 
מקדמת עיריית רחובות פתרונות תחבורה מגוונים ומתקדמים 
שיהוו חלופה לשימוש ברכב הפרטי. כדי לקדם מטרה זו 
ובמסגרת התכנית העירונית ליישום "ברית ערים לאיכות 
חיים וסביבה" שעיריית רחובות שותפה לה, יזמה העירייה 

הכנה של תכנית אב לשבילי אופניים בעיר. 

לפי התכנית, תוקם רשת עירונית של מסלול רכיבה, שתשלב 
שבילים ייעודיים לאופניים עם סימון רחובות "שקטים", בהם 
ניתן לרכוב על הכביש. כמו כן, ייסללו שבילים גם בפארקים 
העירוניים וייבחנו חיבורים לשבילים המשכיים מחוץ לעיר. 
מסלולי הרכיבה החדשים יצטרפו לשבילים הקיימים בעיר, 
ישדרגו את רמת השירות לתושבים ומבקרים ויעודדו מעבר 

לשימוש באופניים. 

פארק ת.מ.ר המשתתף בפרויקט הנסיעה השיתופית | מקור: עיריית רחובות

למעלה: הסברה בפארק המדע לקראת פרויקט נסיעות שיתופיות 
למטה: תאורת לד חסכונית 
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והתנסות חושית, עם דגש על חיבור הנושאים הנלמדים 
אל אורח החיים היומיומי של התלמידים, בשילוב חשיבה 
ביקורתית וגיבוש עמדה אישית, הבנת ההקשר הרחב, ועוד. 

בסיום תהליך הלמידה, הציגו התלמידים תכנית פעולה לשינוי 
התנהגותי-סביבתי, בדגש על צמצום צריכה וטיפול בפסולת.

מירוק לחום - פרויקט ניסיוני להפרדה 
ואיסוף פסולת אורגנית מירקנים 

מהפסולת  משמעותי  מרכיב  הינה  האורגנית  הפסולת 
העירונית. בעוד הטמנתה כרוכה בעלויות כלכליות וסביבתיות, 
הפרדתה במקור מאפשרת שימוש חוזר בפסולת כמשאב - 

אם כמקור לדשן ואם כ”דלק” לייצור חשמל. 

מתוך הכרה זו, יזמה עיריית רמת-גן בשיתוף עם איגוד ערים 
דן לתברואה פרויקט ניסיוני ייחודי לאיסוף פסולת אורגנית 
מבתי עסק בעיר שמייצרים כמות גדולה של פסולת מסוג זה. 
הפיילוט מתמקד בחנויות לממכר ירקות )ירקנים(, שמקבלות 
פח “חום” ייעודי לאיסוף פסולת הירקות והסברה פרטנית 
לגבי השימוש בו. העירייה אוספת את הפסולת ומעבירה 
אותה ישירות למתקן הטיפול “חץ אקולוגיה”, שם היא הופכת 

לביוגז המשמש לייצור חשמל. 

עד כה השתתפו בפרויקט הניסיוני עשרה ירקנים ברחבי העיר, 
להם חולקו כ-15 פחים ייעודיים. הפרויקט זכה להיענות גבוהה 
מאוד מצד הירקנים שמשתתפים בו. מהניטור השוטף שקיימה 
העירייה ברמה היומית והשבועית עלה שמעל 90% ממשקל 
תכולת הפחים הייעודיים לפסולת האורגנית היה חומר אורגני, 
מה שמעיד על איכות הפרדה מצוינת. לאור הצלחת הפיילוט, 
הוחלט להרחיב את הפרויקט לבתי עסק נוספים בכל רחבי 

העיר, ולהמשיך בניטור השוטף. 

הרעיון לפרויקט הוצע על-ידי קבוצת תושבים שהשתתפה 
בקורס של העירייה למנהיגות סביבתית. התושבים שותפים 
במהלך העירוני ומסייעים לעירייה בהתנדבות בהוצאתו 

לפועל, בעיקר באמצעות גיוס ירקנים ובעלי עסקים.

“אמץ עץ“ ב”ספארי” רמת-גן
לעצים במרחב העירוני תרומה משמעותית לעיר, לתושבים 
ולסביבה. “אמץ עץ” היא תכנית ייחודית שמפעילה עיריית רמת-
 גן, בשיתוף עם גן החיות ה”ספארי”, להכשרת מתנדבים/ות
תושבי העיר, בוגרי תכנית המנהיגות העירונית “מובילי 
בריאות וסביבה” לגדל ולטפח עצים לטובת שתילה ברחבי 
העיר. במסגרת התכנית, המתנדבים לוקחים אחריות על 
העצים מהשלב שבו הם שתילים קטנים ועד להפיכתם לעצים 

איתנים שמוכנים לשתילה. 

במסגרת ההכשרה, שהועברה על-ידי סיגל הדר, הגננית 
הראשית של הספארי, למדו המתנדבים כיצד להעתיק את 
השתילים למיכלים גדולים יותר, כיצד לשלב קומפוסט במצע 
הגידול, וכיצד לטפל בצמח בשלבים הראשונים של חייו. 

היום, שנה וחצי לאחר התחלת התכנית, העצים כבר מוכנים 
לשתילה ברחבי העיר.

המשתלה פועלת בשטח הספארי וכוללת זנים ממגוון עצי 
הארץ, לרבות שיטה, חרוב, שקד, תאנה, אורן ועוד.

באמצעות התכנית, לוקחים המתנדבים חלק פעיל בטיפוח 
מגוון העצים העירוני, מסייעים להגדלת הצל והירוק בעיר 

ולהגדלת נפח ספיגת הפחמן הדו חמצני על ידי העצים.

עיריית רמת גן 15

“מועדון ארוחת הבוקר” 
עיריית רמת גן יזמה תכנית ייחודית לגני הילדים ובתי הספר 
בשיתוף עם הגינות הקהילתיות בעיר, תחת הכותרת “מועדון 
ארוחת הבוקר”. במסגרת התכנית, ילדים הלומדים בגנים 
עירוניים ובכיתות א’ בבתי הספר מקיימים פעילות בגינות 

הקהילתיות ברחבי העיר הסמוכות למוסד הלימודים. 

הפעילות כוללת ליקוט מתוצרי הגינה והכנת ארוחת בוקר 
בריאה, תוך שימוש בכלים רב פעמיים שנרכשו במיוחד 
לטובת הפעילות ומשמשים בה שוב ושוב. בסיום הארוחה, 
הילדים מפנים את שאריות המזון לקומפוסטר שנמצא בגינה, 

שוטפים את הכלים ומחזירים אותם למחסן. 

במסגרת הפעילות, ילדי הגנים ותלמידי בית הספר נחשפים 
לתהליכי גידול המזון בגינה ולהשתנות הטבע במהלך עונות 
השנה, ומתנסים בעצמם בהכנה מלאה של ארוחת בוקר 

בריאה, סביבתית ומגבשת. 

כמו כן, הפעילות חושפת את הילדים לעקרונות חשובים 
של קיימות, בדגש על עקרון אפס פסולת )שימוש בכלים רב 
פעמיים, הפיכת שאריות המזון לקומפוסט במקום לפסולת( 
ועקרון “מהגינה לצלחת” - שימוש בחומרים מקומיים זמינים 

והכנת מזון בריא ומקיים. 

בנוסף, תורמת הפעילות לחיזוק הקשר בין התלמידים לילדי 
הגנים ולגינה הקהילתית, לחיזוק תחושת השייכות לעיר רמת 

גן, ולשמירה על ניקיונה.

 “קמפוס חירייה” - 
בשיתוף המרכז לחינוך סביבתי בחירייה

עיריית רמת גן השיקה השנה את “קמפוס חירייה” - תכנית 
חינוכית סביבתית בנושא מזון ופסולת המיועדת לתלמידים 
בחטיבות הביניים והתיכונים, המופעלת בשיתוף עם המרכז 

לחינוך סביבתי בחירייה. 

במסגרת הפרויקט הייחודי, השתתפו כ-300 תלמידים מארבעה 
בתי ספר בעיר בשבוע למידה, שכלל חמישה ימי לימוד מלאים 
בנושאים הקשורים למזון ופסולת מזון: מקורות המזון שלנו, 
מזון מתועש והשלכותיו הסביבתיות, אריזות, אובדן מזון, טיפול 

בשאריות מזון, קומפוסטציה וצריכה נבונה של מזון.

בנוסף ללמידה מעמיקה של נושא המזון והפסולת, כללו 
הלימודים ניתוח מעגל חיים של מוצרי צריכה ומזון, מבט 
ביקורתי על אורח החיים הצרכני והשלכותיו, הטמעת כלים 
להתנהגות מודעת ואחראית בנושא טיפול בפסולת וצריכה, 
ואף דיון מעמיק בקשר שבין הסביבה והחברה. הלימודים 
התבצעו בגישה הוליסטית המשלבת ידע, התנסות מעשית 

"במסגרת "מועדון ארוחת 
הבוקר", ילדי הגנים ובית 
הספר יחד מבקרים בגינה 

הקהילתית, מלקטים 
מתוצרי הגינה ומכינים 

לעצמם ארוחת בוקר 
בריאה תוך שימוש בכלים 

רב פעמיים"

עיריית רמת–גן

רמת�גן

מועדון ארוחת בוקר | צילום: הדס שכנאי

 למעלה: הפרדת פסולת אורגנית, פסולת ירקות | צילום: דנה זיו
למטה: אמץ עץ - ההתחלה. גלית מתנדבת | צילום: יעל קפלן
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עיריית רעננה 16
 שיתוף ציבור בתכנון והקמת 

שבילי אופניים ברעננה
הקמת שבילי אופניים ברחבי העיר תורמת הן לסביבה והן 
לתושבי העיר על-ידי הפחתת זיהום אויר ורעש מכלי רכב, 
הגברת בטיחות רוכבי האופניים, הפחתת התלות ברכב פרטי, 

הגדלת מאזן עצי העיר והוספת הצללה טבעית.

מסיבה זו מקדמת עיריית רעננה את יישומה של תכנית האב 
לסלילת שבילי אופניים בעיר. במטרה לייצר רשת עירונית 
של שבילי אופניים שתתאים ככל הניתן לצרכי התושבים, 
גיבשה העירייה מספר חלופות תכנוניות וקיימה תהליך של 
התייעצות עם הציבור בנושא, בו השתתפו בעלי עניין מקשת 

רחבה ומגוונת של אוכלוסיות בעיר.

במסגרת התהליך התקיימו מספר מפגשים עם תושבים, 
במתכונות שונות: מפגש פתוח לכלל התושבים, מפגש 
אינטימי לקהילת רוכבי האופניים בעיר ואף מפגש רכוב 
"בשטח" לצורך גיבוש פתרונות ביניים יצירתיים, בשיתוף 

עם הקהילה. 

בימים אלו יוצא לביצוע שביל האופניים ברחוב קרן היסוד, 
אשר יחבר לראשונה בין שני רחובות ראשיים בעיר ובין 
מוסדות ציבור מרכזיים ומוקדים עירוניים, לרבות בתי ספר 
יסודיים ותיכון, מגרשי ספורט ופנאי, מרכז מוסיקה ואומנות 
ומרכז התעסוקה. בהמשך, יצאו לתכנון מפורט שבילים 
נוספים, כולל שביל שיחבר בין הרחוב הראשי של העיר 
לבין תחנת הרכבת, שבילים שיחברו את השכונה החדשה 

למרכז העיר ועוד.

"לילה ירוק" - קמפינג משפחות קהילתי 
בפארק רעננה

”לילה ירוק” הינו אירוע לינת אוהלים משפחתי, שהפך 
למסורת עירונית ברעננה ומושך אליו מאות מתושבי העיר. 
האירוע, המתקיים מדי שנה בפארק רעננה, בהובלת יחידת 
הקיימות העירונית, מאפשר למשתתפים בו ליהנות ממרחבי 
הטבע העירוני באופן לא שגרתי, במסגרת חוויית קמפינג 
משפחתית, עשירה בתכנים וקרובה לבית. לאור הצלחת 
הפרויקט, הוחלט לקיימו השנה בשני מחזורים, על מנת 
לאפשר למספר רב יותר של משפחות להשתתף בפעילות.

במסגרת אירוע "לילה ירוק" מתקיימות סדנאות ופעילויות 
למשפחות, העוסקות בשמירה על הסביבה והטבע בעיר 
לשלל  המשתתפים  יוצאים  החשכה,  רדת  עם  רעננה. 

"עיריית רעננה מקדמת 
את היישום של תכנית אב 

לסלילת שבילי אופניים 
בשיתוף תושבי העיר"

סיורים ליליים ייחודיים בפארק )תצפית גלקסיות וכוכבים, 
סיור אופניים, סיור עששיות ועוד(. בסיום הסיורים, לפני 
ההתפזרות לאוהלים, נפגשים ההורים והילדים למסיבת 

משפחות חווייתית אל תוך הלילה, תחת כיפת השמיים. 

מתוך מחשבה על הסביבה ורצון להפחית פסולת, המשתתפים 
מתבקשים להצטייד ולהשתמש רק בכלי אוכל רב פעמיים. 
כמו כן, במטרה להפחית צריכה ולעודד שימוש חוזר בחפצים, 

פועלת באירוע תחנה להחלפת צעצועים וספרים לילדים. 

ייחודי בנוף העירוני ומאפשר  ירוק" הוא אירוע  "לילה 
לתושבים לחוות את הטבע העירוני באופן בלתי אמצעי.

מיזם השבת פרחי הבר 
"מיזם השבת פרחי הבר" פועל בכל מוסדות החינוך בעיר 
רעננה מזה מספר שנים והפך כבר למסורת עירונית. מטרת 
המיזם היא לתרום לשימור ערכי הטבע, שהולכים ונעלמים 
מהעיר, לצד פיתוח סבלנות, תחושת מסוגלות ושייכות 

למקום בקרב ילדי העיר.

במסגרת המיזם, בכל שנה, בחודשי הסתיו, לומדים ילדי 
הגן וחברי קבוצות המנהיגות הירוקה בבתי הספר היסודיים 
על אודות חשיבות השבת הטבע המקומי לעיר. בחודש 
נובמבר זורעים הילדים פרחי בר "שרוניים" בחצרות גני 
הילדים ובתי הספר ברחבי העיר, ובמהלך החורף עוקבים 
אחר שלבי הצמיחה השונים מנבט לפרח. בעונת האביב, 
כאשר חלקת הפרחים צבעונית ופורחת, חוקרים התלמידים 
את מגוון המינים המבקר ב"שדה" הפרחים שזרעו ולומדים על 
התלות החזקה בין מרכיבי המערכת האקולוגית. השנה יפעל 
מיזם פרחי הבר גם ליצירת חיבור בין גני הילדים ובתי הספר 
היסודיים המשתתפים בו, על-ידי קיום מפגשים משותפים, 

פעילויות ומעבדות חקר סביב חלקות פרחי הבר. 

תכנית לשדרוג הגינות הקהילתיות ברעננה
תחום החקלאות העירונית הקהילתית בעיר רעננה התפתח 
מאוד בשנים האחרונות. הגינות הקהילתיות מהוות מוקד 
חברתי משמעותי, המושך את תושבי העיר להיפגש עם 
האדמה באופן בלתי אמצעי, להכיר את השכנים, ליצור 
חברויות משמעותיות ולפתח מיומנות אזרחית של הובלה 
התנדבותית של תהליכים. עם העלייה בפעילות ובהשתתפות 
האקטיבית של תושבים רבים, הוחלט להעצים את הגינות 
הקהילתיות בעיר ולמסד את פועלן. במהלך קיץ 2019 גיבשה 
יחידת הקיימות בעיריית רעננה תכנית אסטרטגית לשדרוג 
הגינות הקהילתיות בעיר, בהובלת צוות מקצועי בין-אגפי 

ובשיתוף והתייעצות עם התושבים הפעילים בגינות. 

התוכנית נוגעת באופן מקיף בכל צרכי הגינות הקהילתיות, 
וכוללת פיתוח התשתיות הפיסיות בגינות, הצבת מתקנים 
לשימוש הקהילה )בדגש על מתקני הצללה ומים קרים(, 
הצבת שילוט בגינות, יצירת שפה עיצובית מאחדת עבורן 
ושדרוג חזותן. כמו כן, עוסקת התוכנית בפיתוח ההון האנושי 

הפעיל בגינות, תוך הרחבה ודיוק ההכשרה המקצועית 
הניתנת לפעילים, הן בהיבט החקלאי והן בכל הנוגע לעבודה 
הקהילתית, וכן חיזוק הקשר שלהם עם האגפים העירוניים 
הרלוונטיים לפעילותם. התכנית מגדירה יעדים מדידים 

לפיתוח הגינות בשנתיים הקרובות.

למעלה: מיזם השבת פרחי הבר | צילומים: ענת חן, היחידה האזורית 
בשרון; למטה: גינה קהילתית פעמונים ברעננה | צילום: יואב לביא, 

היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון
"לילה ירוק" ברעננה | צילום: ענת חן, היחידה האזורית לאיכות 

הסביבה בשרון



ברית ערים לאיכות חיים וסביבה של פורום ה-15

קיימות עירונית - מחזון ליישום / נובמבר 2019 3839

עיריית תל–אביב-יפו 17

חלוצת בנייה ירוקה
מאז שנת 2010 מובילה עיריית תל–אביב-יפו מדיניות מתקדמת 
בתחום הבנייה הירוקה. בשנת 2010 הקימה העירייה שלושה 
בתי ספר ירוקים ראשונים בעיר. בשנת 2011 החליטה הועדה 
המקומית לאמץ את הבנייה הירוקה כסטנדרט בנייה מחייב 
בעיר. כתוצאה מצעדים אלה, נכון לשנת 2019, ישנם בעיר 
תל–אביב-יפו 555 מבנים שעומדים בתקן הבנייה הירוקה 
)ת"י 5281(, ביניהם 80 מבני ציבור, כ-7,500 יחידות דיור, וכ-

600,000 מ"ר תעסוקה )בנוי או בשלב היתרי בנייה מאושרים(. 
העירייה גם פעלה להרחבת המדיניות לעיריות נוספות, 
פעילות  שתרמה בין היתר להחלטת ראשי הערים של פורום 
ה-15 ב-2013 על אימוץ התקן הישראלי לבנייה ירוקה כדרישה 

מחייבת בבנייה חדשה בערים הגדולות בישראל.

כמו כן, פועלת עיריית תל–אביב-יפו להטמעת עקרונות 
נוספים של תכנון בר קיימא בתכנון העירוני, לרבות ייצור 
אנרגיה בעיר, שימוש בחומרים שפגיעתם בסביבה מופחתת, 
קידום ההצללה בעיר וניהול נגר. לדוגמא, תכנית תא/3700 
)בצפון מערב העיר( מתוכננת על פי כלי המדידה הבינלאומי 
לשכונות מקיימות LEED ND, וכן שלוש תכניות בניין עיר 
חדשות המקודמות בימים אלה, תוכננו על פי כלי המדידה 
הישראלי "שכונה 360", של המועצה הישראלית לבנייה ירוקה 

ומשרד הבינוי והשיכון. 

חלוצת קידום האופניים בישראל
עיריית תל–אביב-יפו הציבה לעצמה כמטרה לעודד את 
השימוש באופניים ככלי תחבורה בעיר ומשקיעה רבות 
בבניית תשתיות, בהסברה  ובחינוך, וכן בהקמת מערך אופניים 
שיתופי לשימוש תושבים ומבקרים. עד כה נסללו ברחבי 
העיר כ-132 ק"מ שבילי אופניים ובשנה הקרובה תסתיים 
סלילתם של 30 ק"מ נוספים. כמו כן, במטרה לעודד ניידות 
באופניים, נקבעו בעיר אזורי מיתון תנועה, בהם מהירות 
הנסיעה מוגבלת ל-30 קמ"ש. החל משנת 2011, פועל בעיר 
מערך האופניים השיתופי "תל-אופן", הכולל כיום 211 תחנות 
עגינה הפרושות ברחבי העיר וכ-2,100 זוגות אופניים. כתוצאה 
מפעולות אלה, בעשור האחרון ישנה עלייה מתמדת במספר 
הרוכבים בעיר, ונכון לשנת 2019 כ-41 אלף מתושבי העיר 
רוכבים מידי יום באופניים. כמו כן, העירייה מקדמת בימים 
אלה אסטרטגיה כוללנית לנושא הניידות בכלל, וניידות 

באופניים בפרט.

שיקום ושימור הטבע ברקמה העירונית 
במהלך שנת 2012 נערך סקר טבע עירוני המתייחס ל-52 
מכלולי טבע ול-38 אתרי טבע עירוני. הסקר היווה בסיס 
 .2016 להכנת תכנית אב לטבע עירוני שאושרה בשנת 
עקרונות תכנית האב יושמו כהוראות בתכנית המתאר 

של תל-אביב-יפו תא/5000.

"תל–אביב-יפו אימצה את 
תפיסת הקיימות כגישה 

אסטרטגית ב"חזון העיר", 
המתורגמת לעשייה 

רחבה ומגוונת, שמעצבת 
ומצמיחה ״תל–אביב-יפו 

ירוקה ומקיימת״"

תכנית האב משמשת ככלי מנחה לשימור, לטיפוח ולשחזור 
של ערכי הטבע בעיר. ב-35 אתרי טבע ברחבי תל–אביב-יפו 
כבר בוצעו פעולות שיקום אקולוגי והשבה של מגוון מינים 
מקומיים, תוך שילוב הקהילה ובשיתוף מוסדות החינוך בעיר. 
כמו כן, פועלת העירייה ליצירת תשתיות טבע חדשות, 
שיקום והעשרה אקולוגית של בתי גידול מקומיים, שתילת 
מגוון עצי ארץ ישראל, שיקום קרקעות חמרה, שיקום בריכות 
חורף ואגמי פארק גני יהושע על-ידי שתילת צמחי גדה 
מקומיים והקמת מתקנים חדשניים מבוססי טבע לחלחול 

נגר בחורשות קיימות. 

"משכונות קיימות לשכונות מקיימות" 
עיריית תל–אביב-יפו מקדמת מהלך עירוני סביבתי-קהילתי 
המגשים, הלכה למעשה, את האסטרטגיה העירונית לקידום 
אורח חיים קהילתי מקיים ברמה השכונתית והמקומית. 
רכז/ת הקיימות בשכונה מגבש/ת ומלווה קבוצת תושבים 
שיקדמו פרויקטים ותהליכים קהילתיים, על פי מודל "עולם 
אחד", באמצעות עשרה ערוצי פעולה לצמצום טביעת הרגל 
האקולוגית ולשיפור איכות החיים והסביבה. דגש מרכזי 
ניתן לעיצוב דרכי עבודה משותפות וארוכות טווח עם גורמי 
עירייה, ארגונים וגורמים בקהילה, באופן המחבר בין יוזמות 
)Bottom-Up( לבין יוזמות קהילתיות )Top-Down( עירוניות
וליווי המרכז הקהילתי בשכונה לקראת הפיכתו למרכז 
קיימות שכונתי. התכנית פועלת כיום ב-8 שכונות בתל–

אביב-יפו ועד כה היא הביאה לעיר כ–80 פרויקטים ויוזמות 
בשיתוף והובלת הקהילה.

תו עירוני ירוק לעסקים 
עיריית תל–אביב-יפו מעניקה תו עירוני ירוק לעסקים. התו 
מוענק לעסקים כאות להתנהלות ידידותית לסביבה ומחבר 

בין האג'נדה הירוקה להתייעלות עסקית וחיסכון כלכלי.

בשלב ראשון, התמקדה התכנית בתו עירוני ירוק לבתי אוכל 
ידידותיים לסביבה. במסגרת זו פותח מדריך ייחודי לעסק, 
בהתייעצות עם בעלי עסקים בעיר ובשיתוף המשרד להגנת 
הסביבה. המדריך מספק מידע על החיסכון הכלכלי של כל 
פעולה ועקרונות מנחים ליישומה, בין היתר בתחומי האנרגיה, 
רכש, ניהול מלאי וצמצום פסולת. בשנת 2019 הושק פיילוט 

להרחבת התו גם למשרדים. 

עד כה הוסמכו 83 עסקים ולמעלה מ-180 עסקים נוספים 
הצטרפו לתכנית.

עסקים אלה חוסכים כל שנה כ-850,000 ₪ בחשבונות 
החשמל והמים, כ-2.5 מיליון מוצרים חד פעמיים, כ-3,700 
כניסות משאיות לעיר לצורך הובלת סחורה וכ-25 טון שאריות 
מזון ופסולת אורגנית. בסך הכל תרמה התכנית עד כה 
להפחתת כ-650 טון פליטות גזי חממה. בנוסף, העסקים 
מחזקים את קשריהם עם הקהילה באמצעות תרומת שאריות 
מזון, קידום תוצרת מקומית ושיתוף פעולה עם מגוון עמותות.

בשנת 2019 פותחה מערכת אינטרנטית, בתמיכה של האו"ם 
ובשיתוף המשרד להגנת הסביבה, המאפשרת לגשת למידע 
על התייעלות עסקית וסביבתית בקליק אחד. עסקים 
.greenlabel.org.il ומשרדים מוזמנים להיכנס מהנייד לאתר

שימוש בתל אופן במסלול אופניים לאורך טיילת החוף בתל–אביב-
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לאן נטייל
השבוע?

עיריית תל–אביב-יפו בשיתוף 
הקהילה, משמרת ומשקמת את 
הטבע המקומי במרחב בו היו 
נפוצים בעבר בתי הגידול של 

צומח קרקעות החמרה, בריכות 
החורף, סלעי כורכר וחולות.

הנכם מוזמנים לבקר באתרים אלו 
וליהנות מטבע עירוני בקרבת הבית

הרשות לאיכות סביבה וקיימות | האגף לשיפור פני העיר
מבוסס על עשרת העקרונות "חיים של עולם אחד"
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