
הוועידה השנתית הראשונה של עובדי היחידות והאיגודים
מחכים כבר להפגש בשנית לעוד ועידה...ובינתיים מצורף קובץ עם לינקים לאיכות הסביבה בישראל

למצגות ודרכי התקשרות 

מאחלים לכם, שנה טובה וחתימה טובה
הדס שכנאי - הפקה וניהול תוכן 

והוועד המנהל של העמותה: 
דר’ ניצן לוי - מנכ”ל איגוד ערים לאיכות הסביבה יהודה ויו”ר העמותה  •

יהודה אולנדר - מנהל היחידה הסביבתית האזורית בשרון  •
דר’ ענת רוזן - מנכ”לית איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד חבל יבנה  •

הילה בן דורי - מנכ”לית איגוד ערים לאיכות הסביבה גליל מערבי  •
שרון אטנר - מנהלת המחלקה לאיכות הסביבה עיריית רמלה  •

איצ׳ה מאיר - מנכ”ל איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון  •
אהוד שטיין - מנהל האגף לאיכות הסביבה עיריית פתח תקווה  •

ד״ר חוסיין טרביה - מנכ”ל איגוד ערים לאיכות הסביבה אגן בית נטופה  •

מוזמנים להיכנס ולהצטרף לעמוד הפייסבוק של האיגוד

300
משתתפים

57
יחידות 

סביבתיות 
ואיגודי ערים 

17
אקו בלהבלה 

)זה המון, ועוד 
2 לא הספקנו..(

1
רובוט מעורר

השראה

1
סטנדאפיסטית 
שקלטה אותנו...

10
תומכים חיצוניים 

∞
ועוד המון שיחות 

ומפגשים...

1
פירמידה

1
ארוחת בוקר 

טבעונית 

1
מיצב וידאו ארט

על הבמה

10
מסעדות
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01 הרשות לאיכות הסביבה עיריית תל אביב יפו
תו עירוני ירוק, הינו יוזמה חלוצית של הגב’ יהודית ווסט שקידמה 
פרישתה  עד  הסביבה,  לאיכות  ברשות  שנים  מספר  במשך  אותו 

לגמלאות.
עינת גפן סגל אחראית חינוך והסברה ברשות לאיכות הסביבה של 
עיריית תל אביב יפו, תציג את היוזמה של תל אביב-יפו להענקת תו 

עירוני ירוק לעסקים. עיר בה פועלים אלפי עסקים במגוון תחומים.

eynat_g@mail.tel-aviv.gov.il
מצגת | סרטון 

04 המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב
לפני שנתיים רמת חובב שינתה את שמה לנאות חובב. שינוי השם, 
בנושא הסביבתי בעשור האחרון  דרמטיים  הגיע בעקבות שיפורים 

בהובלת המועצה, התעשייה והממשלה. 
המושג, נגב של הזדמנויות, הפך ממשפט יפה ומאתגר שכתוב על 

נייר, לחזון שנגזרה ממנו מציאות מרתקת. 
נאות חובב – הפך לפארק אקו תעשייתי בנגב. 

התחיל  אשר  המועצה,  מנכ”ל  דהן  בן  אמנון  המהפך:  את  מציג 
מחברי  בין  היה  מזרחי,  נגב  הסביבתית  היחידה  בהקמת  דרכו  את 
התכנית הממשלתית האסטרטגית לנגב, והוביל את כתיבת התוכנית 

האסטרטגית ב - 2012 למועצת נאות חובב.

dover@neho.org.il
מצגת

07 היחידה האזורית שרון
כמה פעמים התלבטת בסוגיות הללו: 

ביולוגי- כזה שייתן באמת  ומגוון  • איך אפשר לשמר טבע מקומי 
איכות חיים לתושב

• איך מניעים מקבלי החלטות ברשות לקחת אחריותה לערכי הטבע 
המקומיים

• איך מצליחים ללכת עם ולא נגד
היחידה האזורית שרון החליטה שכל זאת ניתן לבצע! יעל הולנדר 

האקולוגית של היחידה מציגה את הנושא.

Yaelh2@raanana.muni.il
מצגת

02 היחידה לקיימות ולאיכות הסביבה - בת ים 
שזוכה  עיר  אביב.  תל  של  הדרומי  גבולה  על  ובועטת  שחיה  עיר 
לפריחה ושגשוג מכל ההיבטים ומתחילה להוביל חשיבה ועשייה של 

עירוניות מקיימת 
פרוייקט השבת הפרפרים לעיר של בת ים הינו יוזמה מקומית מיוחדת 

במינה 
טלי קפלן פיניש. מנהלת היחידה לקיימות ולאיכות הסביבה מציגה 

את החשיבה והביצוע

tali_k@bat-yam.muni.il
מצגת 

05 יחידה סביבתית נגב מזרחי
כולנו מתמודדים עם עומס עבודה עצום...אנו שואפים ורוצים להגיע 
כמה?  אותם.  ולבדוק  לדגום  שלנו,  הפעולה  במרחב  העסקים  לכל 

באיזו תדירות?
נגב  הסביבתית  ביחידה  תעשיות,  ורכזת  מנהל  סגנית  מילר,  אורל 
עדיפויות  לסדר  מודל  ויצרה  הדילמה  לפתירת  מודל  בנתה  מזרחי, 

לרישוי.

orlym@negevenv.org.il
מצגת

08 איגוד ערים לאיכות סביבה גליל מערבי
מעט  בלא  לפעולה  טריגרים  ויצרה  שהעירה  למלחמה,  חוזרים  אנו 

יחידות ואיגודים.
טילים שנופלים על מבנה ציבור או מפעלים יכולים לייצר אפקט הילה 
של הרס וזיהום נרחבים. אחת הבעיות היא התפוררות של אסבסט. 

מערבי  גליל  סביבה  לאיכות  ערים  באיגוד  שבוצעה  עתיד,  חשיבת 
הובילה לסקר מיפוי אסבסט-צמנט במבני ציבור ברשויות האיגוד.

איתמר יפה - רכז האסבסט באיגוד יציג את הפרויקט שהוא מבצע 
ביחד עם גיא סילפן.

itamar@ecowest.co.il
מצגת

03 היחידה  הסביבתית - אזורית  נגב מערבי
רק לפני שנה... בכל המדינה ובמיוחד אזור הדרום, חווינו קיץ של 
מלחמה. למלחמה השפעות רבות וביניהן סביבתיות. המודל שהוצג 
נגב  אזורית    - היחידה  הסביבתית  מנהל  יסינובסקי  ידי שחר  על 
רוחבית  חשיבה  ומאפשר  הביטחוני,  המצב  בעקבות  פותח  מערבי, 

וחשיבת עתיד, בהתמודדות עם מצבי חרום ביטחוניים.

Shachar_59@walla.com
מצגת

06 היחידה הסביבתית אילת-אילות  
שנים  כבר  באוויר  שמרחפות  חכמה...מילים  שכונה  חכמה,  עיר 
ארוכות, מגיעות סוף סוף לכדי מימוש...ספריו של ז’ול ורן, גם כונו 
מדע בדיוני בעת ההיא, והם הפכו למציאות לאחר שנים ספורות... 
כך גם חזון הערים והשכונות החכמות...המדע הבדיוני...מוקם בימים 

אלו באילת.
מציג את הנושא אסף אדמון מנהל היחידה הסביבתית אילת-אילות

assaf@eilat.muni.il
מצגת

09 חברת תרמוקיר
בבנייה  בעולם  המובילים  הכלים  אחד  הוא  ירוקה  לבנייה  התקן 
מנוע  זהו  הקיימות.  עקרונות  בסיס  על  ופועל  ומתקדמת,  איכותית 
כלכלי משמעותי, שזוכה לתמיכה של הממשל הלאומי והמקומי ושל 
המגזר העסקי ברוב המדינות המפותחות, ואין סיבה שהוא לא יאומץ 

גם בישראל ויצא מהמסגרת הוולנטרית בה הוא מצוי כיום.
חברת תרמוקיר מפתחות ומייצרת מוצרי איכות לבנייה בטכנולוגיה 
מתקדמת והיא זוכת תחרות תעשייה בסביבה 2015. יציג את הנושא 

אבנר לב ציון מנהל הפיתוח העסקי.
avnerl@termokir.co.il

מצגת
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10 תאגיד מ.א.י
היה  הוא  פעם  הבית,  ליד  אחד  פח  לנו  היה  שנים  כמה  לפני  עד 
צבוע שחור...לאחר מכן במשך שנים רבות הוא היה ירוק... ובשנים 

האחרונות מהפכה או אולי מה?-הפח!!! 
הירוק איבד את הבלעדיות שלו... נדחק הצידה והוא עומד היום לצד 

החום, הצהוב, הסגול, הכתום והכחול.
הפח  לו  יקרא  אחד  מזהה..  צבע  לו  אין   ... חריג  מעט  אחד  תחום 
השחור, השני האפור... אך מה זה משנה... מה שחשוב זה במה הוא 

עוסק או יותר נכון את מה הוא מפריד מהאשפה הכללית.
פסולת  לאיסוף  מ.א.י.  תאגיד  מנכל  שחרור  אמנון  הנושא  את  יציג 

אלקטרונית.

Shachar_59@walla.com
מצגת

13 מתקן השפד”ן-איגודן
עשרות שנים דובר על הוצאות הבוצה הנוצרת ממתקן השפד”ן מהים. 
מנכ”לי משרדי  ממשלות,  וראשי  כנסת,  חברי  מעורב?  היה  לא  מי 
ממשלה ועמותות גופים ציבורים ואזרחים... כולם רבו והתכתשו...

זה אומר להוציא והשני להשאיר... ובכן, כל זה כמעט מאחורינו 
הפרויקט השאפתני עומד לפני סיום...וההרצה מתחילה אוטוטו.. רגע 
לפני גזירת סרט הפתיחה אורית שחף, יועצת תהליך במתקן השפד”ן 

מטעם איגודן מציגה את הפרויקט.

daniel-s@egodan.org.il
סרט 01 / סרט 02

16 חברת אתוס
איך מתמודדים עם בנייה לגובה במתחם אורבני צפוף? מהן ההשלכות 

מבחינת צל משטר רוחות ושלל פרמטרים נוספים...? 
חברת אתוס מפתחת ובונה מודלים מתקדמים בניתוח רוחות והצללות 

בסביבה אורבנית.
הילה אורן יועצת סביבתית מהצוות של חברת אתוס תציג את הנושא.

hila@ethos-group.co.il
מצגת

11 היחידה הסביבתית במודיעין מכבים רעות
חן טנא מנהל היחידה מוביל את איכות הסביבה במודיעין עיר העתיד, 
עיר צומחת שפועלת במספר רב של מישורים בנושא סביבה ובעבר 
זכתה כעיר ירוקה מטעם תערוכת קלינטק. מודיעין יצרה שביל טבע 

ייחודי.

chen_t@modiin.muni.il
hadas_d@modiin.muni.il

מצגת

14 חברת אסופתא
תחום האשפה תוסס...והתחרות גוברת...חוק הפיקדון הוביל למהפכה 
ויש  הזמן  כל  מאוים  זה  חוק  הארץ,  לניקיון  סייע  ובעיקר  בתחום 

הרוצים לטרפדו...
בצד תאגיד אל”ה, פועל גם תאגיד אסופתא. 

לטווח  ותכניותיו  האיגוד  פעילות  את  תציג  מימון,  ברדוגו  כרמית 
הקרוב והרחוק. 

carmit@asofta.co.il
מצגת

17 עמותת אקולנוע
אנרגיה .. אנרגיה... כמה מדובר על כך בחודשים האחרונים... מתווה 
קטנה  לא  מכונה  עצמינו  שאנו  שוכחים  בים...ואנו  ומאגרים  הגז.. 

לייצור אנרגיה... 

צור משעל יציג את המתקן המאפשר לייצר קולנוע ומוזיקה והמופעל 
באמצעות אנרגיה סולארית ואנרגיית תנועה.

tsur.mishal@gmail.com
מצגת | סרטון

12 פורום חברות המיחזור
תחום הפסולת ממשיך לתת כותרות... חדשות לבקרים אנו שומעים 
על עבריינים השופכים פסולת ברשות הרבים. פעם אחת אלו שפכים 
כי  לציין  למותר  בנייה.  בפסולת  מדובר  רבות  ופעמים  תעשייתיים 

האכיפה כמעט לא מורגשת
פורום חברות המיחזור מורכב מקבוצת חברות ששמה להן למטרה 
להפסיק את התופעה של הפיראטיות בתחום הן על על ידי רגולציה 

והן על ידי אכיפה.
תציג את הנושא יפעת מאירוביץ’ יפת יו”ר פורום חברות המיחזור. 

yifatmy@gmail.com
מצגת

15 חברת טרה-סקאן
כשעולים  משם...צודקים!  רואים  לא  מכאן  שרואים  שמה  אומרים 

לגובה לרוב התמונה מתבהרת.
חברת טרה-סקאן עובדת בגובה. מצלמת ולאחר מכן ממפה ומנתחת 

את הנתונים.

ארז ביטון מנכ”ל החברה שומר על איכות הסביבה ממעוף הציפור. 
אחרי קריירה של טייס קרב בחיל האוויר החליט ארז להתמקד בדור 
העתיד של התעופה, הרחפנים ואיתם הוא עוזר לראות, לאתר, ולהבין 

המון דברים שאי אפשר להבין בלי להמריא אל על.  

erez@tmt.co.il
מצגת | סרטון
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