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בגנו יובל
 לטכנולוגיות 2018 קלינטק תערוכת כמסגרת

 הסביבה, ואיכות מהזור מתחדשת, אנרגיה מים,
 בתחרות הזוכות יוכרזו הכא, כשבוע שתתקיים
 לשנה בישראל הירוקות המקומיות הרשויות
 להגנת השר ישתתף ההכרזה בטקס הנוכחית.
 לתחרות חזוכות. הרשויות וראשי הסביבה

 לצד מבוססות, מקומיות רשויות עשרות ניגשו
 ממרחבים אזוריות, ומועצות קטנים יישובים

בצפון. עפולה עד בדרום
רשימת בראש מציבות התחרות תוצאות

 חזקות ערים בעיקר לסביבה הידידותיות הערים
 ממנה נעדרו אך הארץ, ממרכז ובעיקר כלכלית

 עתירת חיפה בישראל: הגדולות הערים שלוש
 תל והפטרוכימית, הכבדה התעשייה זיהום
 קשה, תחבורתי מזיהום הנחנקת - אביב

 התברואה ברמת היתר בין שידועה - וירושלים
שלה. יחסית הנמוכה

 הן: הגדולות הערים מבין בתחרות הזוכות
 וחולון. לציון ראשון אשדוד, נתניה, הרצליה,

 האזוריות והמועצות הקטנות הערים בקטגוריית
 החרדית העיר גם וג׳ת. ערד יבנה, היתר בין נבחרו
בה, הקיימות קידום בזכות לטובה צוינה אלעד

 עצי יער הקמת על לשבח צוינה גדרה והמועצה
הבריאות. ותחום הספורט ענפי וקידום מאכל

 וטורי אשר ד״ר השופטים ועדת ראש
 הסתייע הסופי "השיפוט נימוקיה: את מסביר

 מרשות שנאספו אובייקטיביים בנתונים
 הסביבה לאיכות מהמשרד והחשמל, המים

 בנוגע לסטטיסטיקה, המרכזית ומהלשכה
 לנפש. פסולת וייצור ומים, חשמל לצריכת
 לאפקטיביות אינדיקציה מהווים אלה נתונים

המקומיות". הרשויות שנוקטות הפעולות
 על התבצעה הירוקות הרשויות בחירת

בשנה שלהן הסביבתית הפעילות בסיס

 שנקבעו מדדים לכמה בהתאם האחרונה,
 פליטות והפחתת אנרגטית התייעלות מראש:

 מים פסולת, והפרדת מחזור חממה: גזי
 ציבורית: בתחבורה השימוש עידוד ושפכים:

 פני חזות סביבתי; חינוך גינון; ירוקה; בנייה
 שטחים טיפוח ירוקים; ותעשייה מסחר העיר;

בר־קיימא. וניהול עירוני; וטבע ציבוריים
 מומחים של מקבוצה הורכבה השיפוט ועדת

 חרובי נאווה פרופ׳ וביניהם: תלויים, בלתי
 פורטר מביה״ם ירושלמי נאור נתניה, ממכללת
 תל־אביב, באוניברסיטת הסביבה ללימודי

סביבתי. למשפט מומחה גורפינקל, מתן ועו״ד


