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תעודת זהות
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מהמובילות בארץ במיחזור–קריית אונו אימפריה ירוקה 

5מקום 
3

31.5%
40

במדד הרשויות  
הכתומות בישראל

מרכזים לאיסוף
פסולת  

אלקטרונית
על פי דוח משרד  
להגנת הסביבה  

מרכזי מיחזור  
גדולים וקטנים

9אשכול •אלף תושבים 43

בשלישיה  
הפותחת

34%

מרכזים  50
משודרגים

7 היעד

עיריית קריית אונו רואה במיחזור על כל סוגיו משימה לאומית
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ג אריזות טהור לרשות"ק–2017רשות כתומה משנת 

מקום

5
בישראל

קריית אונו 0.28

III-I.2012ורבעונים 2020המדד מבוסס על נתוני כמות ואיכות חומר ברבעון . גרם אריזות טהור280קריית אונו מדורגת במקום החמישי במדד הרשות הממחזרת עם משקל של 

ר.י.מ.תי תאגיד "עפ

בצמרת
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הריאות הירוקות בקריית אונו

4,500
דונם בנוי

1,000
עצים ניטעו 

השנה

450
דונם ירוק

ציבורי

רונן מרקוס: צילום

מעבר לניהול חכם של משאב המים▪
שיהוו  , הקמה מאסיבית של פארקים ירוקים▪

כלי מרכזי להתמודדות עם משבר האקלים



אנרגיה ירוקה
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המהפכה הסולארית של קריית אונו כבר כאן

חזון חדשני השואף לאזן בין צריכת האנרגיה  
.לייצור האנרגיה העירונית

:התהליך
ביצוע פעולות התייעלות אנרגטית וניהול  . א

אנרגיה במוסדות הציבוריים והחינוכיים בעיר
התקנת מערכות ייצור חשמל סולארי על    . ב

גגות של מבני הציבור בעיר  

גג העירייה הפך למפעל ייצור חשמל מהשמש

3.3
מגה



אנרגיה ירוקה
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(לשנהפד״חטון -4500כ )בשנה קוט״שמיליון 8קריית אונו צורכת •

(2022)מגה ואט גגות סולאריים 3.3סיום התקנה של •

(2022)ביצוע פעולות להתייעלות בתאורת חוץ •

(2023)התייעלות מערכות מיזוג כולל חיישני ושדרוג מערכות •

(2024)הטמעת מערכות ניהול אנרגיה בכלל המוסדות •

מפליטות גזי החממה  94%ניתן יהיה לקזז מעל 2024לסוף הצפי הנו כי עד 
.  של העירייה

שלבי התוכנית

קריית אונו מאופסת אנרגיה  



שמירה על הסביבה

7

פרויקט ראשוני מסוגו בישראל למיחזור של פסולת

סיימה חברת  2021בדצמבר 
את שיתוף הפעולה  " כתר"

הזה עם עיריית קריית אונו



לשיפור
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במכונות אוטומטיות עירוניות  למיחזורגדול קיים צורך 



אמצעי מיחזור נוספים
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!למחזר–ועוד פעם , למחזר, למחזר

העמדנו את נושא מיחזור 
הסוללות בין כותלי בתי הספר 

כך . המיחזורכחוד החנית של 
עשינו גם במקומות מרכזיים  

.נוספים ברחבי העיר
קיימנו תחרות פנים , כמו כן

.  בית ספרית לעידוד המיחזור
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אמצעי מיחזור נוספים!למחזר–ועוד פעם , למחזר, למחזר



מרכזי מיחזור
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!למחזר–ועוד פעם , למחזר, למחזר



פרסום מיחזור
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בשלטי חוצות ובמדיה המקומית



קהילה
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קהילות שוחרי טבע וקיימות  

גינות קהילתיות מגדלי דבוריםמנטרי פרפרים  



קהילה
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מנוער ועד קשישים



קהילה
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מרכז מיחזור יד שנייה–הילהבוטיק



קהילה
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נוער שוחר איכות סביבה  

מפגשים ופעילות בגינות–קבוצה למען איכות העתיד ▪
הסברה על משבר האקלים  –יום מועצות ▪
איסוף בגדים יד שניה ▪
איסוף בקבוקים  ▪
שימוש בבגדים יד שניה –אופנה בת קיימא ▪
סדנאות לתושבים  –אקטיביזם ▪
השתתפות בניקיון חופים  ▪
קירות ירוקים▪



קריית אונו

חינוך סביבתי

17

העתיד הירוק הוא בידי הילדים של היום



חינוך סביבתי
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בגני ילדים" השביל שלנו"

סיור של הילדים בליווי הגננות  
במסגרתו לומדים להבחין  

תוך  , בסביבה בדגש על הצומח
נושא שיוצר  –מעקב ולמידה 

.סקרנות רבה בקרב הילדים



חינוך סביבתי
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תוכניות חינוכיות שתוכננו ובוצעו בקריית אונו

בתי הספר היסודיים

לתת לילדים  , התייעלות אנרגטית לעתיד טוב יותר
. אחריות וכוח לשינוי ולחיסכון בחשמל מגיל צעיר

■■■

חטיבות הביניים והתיכוניים, בתי הספר היסודיים

תלמידי בתי הספר קיימו , טביעת רגל אקולוגית
.  פעילויות בנושא המשבר הסביבתי בדגש על זיהום



חינוך סביבתי
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מיזמים לשמירה על הניקיון  –פרויקט ענק 

י תלמידים ובוצע  "הוכן ע

בפארקים ובגינות  

התלמידים  –הקהילתיות 

הציעו  , גילו התעניינות

הצעות ייעול ופתחו עמוד  

אינסטגרם ייעודי



בעיר" חדש"
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!כאן ועכשיו–בונים בית לקיימות 

חינוך סביבתי ▪
( מיחזור והפרדה)הרצאות וסדנאות ▪
צמצום פסולת ▪
פעמיים  -השכרת כלים רב▪
מרכז תיקונים  ▪
מועדון ערב לפעילות▪
ילההבוטיק▪

בימים אלה מסיימים לתכנן את בית הקיימות העירוני החדש  



תנועה
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כעת ובעתיד, על פקקים ונסיעה בכלי רכב פרטיים

כך נוכל לוותר על המכוניות הפרטיות



תנועה
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תחליף לנסיעה בכלי רכב פרטיים–תחבורה ציבורית 

הקו הסגול

המטרו

נתיבים  
ציבוריים

צ  "נת
בבן גוריון

צ  "נת
בדורי

צ בדרך  "נת
אלכסנדרוני

צ  "נת
461

צ"נת
בפתח תקוה

צ  "נת
471

צ  "נת
בלוי אשכול

תחנת  
הקו הסגול  

בקצרין

תחנת  
הקו הסגול  
בצומת סביון

תחנת  
מטרו  

לוי אשכול

תחנת  
מטרו  

נחל גמלא



תנועה
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נתיב ציבורי בדרך דורי–" מהיר לעיר"

אחרילפני



תנועה
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גוריון-צ והוספת שבילי אופניים  בדרך בן"נת–" מהיר לעיר"

אחרילפני

אחרי



בן גוריון

דרך דורי 

אלכסנדרונידרך 

לוי אשכול

הנשיא וולך

שלמה המלך

ת "יצחק רבין פ

אופני דן471

בר יהודה  , י עגנון"ש
קורצאקויאנוש

קציר

רפאל איתן

461

תנועה
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אב לשבילי אופניים בקריית אונו-תוכנית



תנועה
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הקו הסגול והתחבורה הציבורית, הקו האדום

מגיע אליהן77תחנות שקו 
, שמגיע מאור יהודה נוסע לאורך לוי אשכול77קו 

מתחבר ליצחק רבין בפתח תקוה ומגיע                
(שחם ושנקר, בלינסון)תחנות בקו האדום 3-ל

הצפי  12022ברבעון . בשעה2–תדירותו היום 
בשעות השיא, פעמים בשעה4לתדירות של הקו 

מגיע אליה205תחנה שקו 
צ"הנתהוא קו חדש שנפתח במסגרת 205קו 

נוסע לאורך לוי  , בדורי בן גוריון והוא מגיע מיהוד
אשכול ופונה בשלמה המלך מגיע לתחנת  

התדירות שלו היום  . של הקו האדום', אהרונוביץ
הצפי לתדירות של 12022ברבעון . בשעה2–

פעמים בשעה בשעות השיא4הקו 

מגיע אליה76תחנה שקו 
עובר בלוי אשכול  , קו שמגיע מיהוד

מגיע לתחנה . ופונה ליהודה הלוי
תדירותו  . הראשונה של הקו האדום

פעמים בשעה3–כיום 

מגיע אליה205תחנה שקו 
שתי תחנות שיהיו לקו הסגול  

2027צפי . בצפון קריית אונו ודרומה



תנועה
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הקו הסגול והתחבורה הציבורית, הקו האדום



תנועה
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תחבורה ציבורית בסופי השבוע–ש "נעים בסופ



תנועה
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נוסעים בכלי רכב שיתופיים

רפאל איתן' רח, בספורטק1.

' רח, בחניון בית ספר ניר2.

2יהודה המכבי 

בחניון אולם הספורט  3.

2הכפר ' רח, עלומים

המייסדים  ' בחניון רח4.

י עגנון"ש' רח, א"בחניון מד5.



תנועה
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קורקינטים חשמליים להשכרה בכל רחבי העיר והמרחב



תנועה
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עמדות לתיקון אופניים בחינם הוצבו ברחבי העיר



תנועה
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עמדות להטענת כלי רכב חשמליים ברחבי קריית אונו

רפאל ' רח, בספורטק1.
איתן

28יצחק רבין ' ברח2.

60המעגל ' ברח3.
מול המרכז )

(המסחרי

ם"הבאקובחניון מול 4.
בדרך דורי

7יגאל אלון ' ברח5.

בחניון המייסדים  6.
החדש

1הכפר ' ברח7.

2ל "קק' בשד8.

א  "י עגנון ליד מד"ש9.
בחניון
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!תודה
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