נס-ציונה מצדיעה
למתנדבים למען הסביבה והקהילה
יום העצמאות ה ,63-אייר התשע”א2011 ,
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דבר ראש העיר
שוחרי איכות הסביבה ואורחים יקרים,
עירנו חוגגת השנה  120שנים להנפת דגל כחול לבן אשר הונף לראשונה ע״י מיכאל הלפרין
בנס-ציונה בשנת  ,1891ברוח הימים ההם בה נוסדה העיר שלנו ע״י מתיישב בודד ראובן לרר
אשר הגיח והתנדב להקים ישוב בנס-ציונה.
אנו מצדיעים היום ,יום העצמאות ה 63-למדינת ישראל למתנדבים מצטיינים בתחום איכות
הסביבה והקהילה.
אני שמח להעניק היום את מגן ראש העיר למתנדבים מצטיינים בתחום איכות הסביבה והקהילה
אשר לקחו על עצמם להתנדב ,להסביר ולהילחם במאבקים חסרי פשרות כדי לשמור על הסביבה
ובכך להנחיל לדורות הבאים את החשיבות של שמירה על איכות חיים איכותית.
אני גאה להיווכח עד כמה נושא חשוב זה מחלחל לילדים ,נוער ומבוגרים ועל הרצינות של כל
אותם מתנדבים אשר נרתמים לשמור על איכות הסביבה .מתנדבים אלה מסייעים לנו לקדם את
החזון האקולוגי ולהפוך את נס-ציונה לעיר הירוקה בישראל.
בשמי ,בשם תושבי העיר אני שולח ברכה חמה למתנדבים ולזוכים כאחד ומבקש למסור תודה
והערכה על פעילות ברוכה זו.
				

				

בברכה חמה,
ובברכת חג עצמאות שמח,

יוסי שבו

ראש העיר
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נס ציונה העיר הירוקה בישראל
נס-ציונה עברה בשני עשורים
האחרונים תהליך של התחדשות
והתרחבות והיא זוכה למעמד של
עיר יוקרתית עם איכות חיים גבוהה,
מערכת חינוך מתקדמת ,המציעה
לתושביה חיי תרבות ,ספורט
ובריאות עשירים ומגוונים.
נס-ציונה היא כיום העיר הירוקה
בישראל עם  50%שטחים פתוחים ,גן לאומי בגבעות הכורכר 70 ,גנים
מוריקים ,מסלולי הליכה ושבילי אופניים לאורכה ולרוחבה ,ומסלול
רכיבת אופניים אתגרי “דרך נוף נס ציונה”.
החזון :עיר אקולוגית | נס-ציונה חרטה על דגלה את השמירה על איכות
הסביבה ,שמירה על שטחים פתוחים וירוקים .ראש העיר יוסי שבו קבע
את חזונה של נס-ציונה כעיר אקולוגית .במשך כל ימות השנה פועלים
עובדי העירייה ומנהליה ליישם את החזון במגוון רחב של תחומים.
מחזור והפרדת פסולת במקור | עיריית נס ציונה ממחזרת כ 19%-מכלל
הפסולת העירונית במספר קטגוריות :נייר עיתון הנאסף במאות מיכלים
ייעודיים ,קרטונים ,בקבוקי פלסטיק ,כ 250-קומפוסטרים ביתיים ופינוי
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גרוטאות רכב .בתכנון הקמתם של כ 40-מרכזי מחזור שכונתיים ,בהם
יוצבו פחים ייעודיים לפסולת טקסטיל (בצבע קרם) ,נייר (פח כחול),
ופסולת אלקטרונית (מתקן שחור) ,בנוסף לכלובי הבקבוקים המוכרים.
נס-ציונה מציינת בימים אלו את תחילתו של פרויקט עירוני להפרדת
הפסולת הרטובה והיבשה .הפרויקט יתחיל בשלוש שכונות “פיילוט”
ובהן כ 1,500-משפחות ,בשיתוף המשרד להגנת הסביבה ,ויגלם את
אופייה המיוחד של עירנו ואת המודעות והרגישות לאיכות הסביבה של
התושבים .הפרויקט יכלול מערכת רחבה של הסברה ופרסום ,הדרכה
למשתתפים ופעילויות במערכת החינוך.
מסלולי הליכה ושבילי רכיבת אופניים | בנס-ציונה קיים רצף של
מסלולי הליכה ושבילי אופניים לאורך ציר וייצמן ,מקצה גבול השיפוט
הצפוני של נס ציונה באזור גן הורדים ועד לקצה הגבול הדרומי בכניסה
לפארק המדע .אורך כלל המסלול מסתכם ב 3.6-ק”מ.
נס ציונה חברה ברשת ערים בריאות | בשנת  2006הצטרפה נס ציונה
לרשת ערים בריאות כחלק מחזונו של ראש העיר המציב את נושאי
הבריאות בעיר במקום מרכזי .לפני כשנתיים נערך סקר למיפוי צרכים
עירוניים ,כחלק מראיה כוללת של “העיר הבריאה” ,ומסקנותיו מוטמעות
במדיניות העיריה.

דרך נוף נס ציונה | בשנה שעברה נחנכה “דרך נוף נס ציונה” .מדובר
במסלול חדש לרכיבת שטח ולצעידה ,שמקיף את העיר .אורך המסלול
כ 30-ק”מ ,וכולל פינות תצפית שמומלצות מאוד בימי החורף והאביב.
המסלול מסומן לכל אורכו בצבע ירוק עם סימן אופניים .רמת הקושי
של המסלול בינונית.
חלוקת תיקי בד רב פעמיים לתושבים | עיריית נס-ציונה חילקה לכל בתי
האב בעיר אלפי תיקי בד באמצעות תלמידי הגן ובתי הספר היסודיים.
המטרה היא לעודד את תושבי העיר להשתמש בתיקי בד ובמקביל
להפסיק את חלוקת שקיות הניילון עם הידיות ללקוחות רשתות המזון
והמכולות השכונתיות.
נס-ציונה השתתפה בפעם השנייה ביום כדור הארץ | נס-ציונה
השתתפה בפעם השנייה באירוע “שעת כדור הארץ” ,יחד עם עוד 20
עיריות ברחבי הארץ ,כהזדהות עם המאבק במשבר האקלים והצורך
לחסוך במשאבים למען הדורות הבאים .ביום חמישי ,24.3.11 ,בשעה
 ,20:20כבו האורות על העיר נס-ציונה .אלפים מתושבי העיר ומסוחריה
כיבו את האורות ואת מכשירי החשמל למשך שעה אחת ,והביאו לירידה
משמעותית של  6.6%בצריכת החשמל בעיר נס ציונה ,נתון שמיקם
אותה במקום השלישי בארץ.

מערכת חינוך מקיימת | מערכת החינוך
של עיריית נס ציונה מקדמת מגוון
רחב של מיזמים בתחום הקיימות:
פרויקט נס-ציונה עירי ,מעורבות
במאבקים סביבתיים לאומיים כגון
הצלת חוף פלמחים ושימור גבעות
הכורכר ,עידוד עבודות חקר ,מחויבות אישית לירוק ,יום הניקיון הבין
לאומי בהשתתפות תלמידי חטיבות הביניים וסיור לימודי של כל ילדי
גני הילדים בגבעות הכורכר.
חיסכון במים | ברחבי העיר ,בגנים הציבוריים ובכיכרות ,נשתלה צמחייה
חסכונית במים .העירייה הפיצה חוברת לכבוד ט”ו בשבט תש”ע כדי
לעזור לתושבים לשמור על גינה ירוקה ,בהתחשב במגבלת הקצאת
המים .לפי נתוני רשות המים ,נס ציונה הקטינה את צריכת המים בשנת
 2009ב 28%-לעומת השנה שלפניה.
מיזמים ירוקים עם חברות ומפעלים | עיריית נס ציונה משתפת פעולה
עם חברות מקומיות ,כגון  HPאינדיגו ,אל אופ ועוד ,במיזמים קהילתיים
למען סביבה ירוקה .לדוגמא ,פרויקטים של מתיחת פנים ,ניקיון וצביעה,
של חדרי מדרגות ,חזיתות מבנים ,ודירות של תושבים וכן של מועדונים
קהילתיים.
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צחי ברגר
צחי ברגר בחר בהתנדבות כדרך חיים .הוא פעיל
במסגרות התנדבותיות שונות ,ומנחיל את ערכי
ההתנדבות והסביבה גם לקהילה שבה הוא חי.
צחי פעיל מזה שנים במסגרת מערך נאמני
הניקיון המתנדבים של המשרד להגנת הסביבה,
ומגיש דו”חות רבים במטרה לשפר את איכות
הסביבה בעיר ובאיזור .אבל ,הוא לא מהסס גם
לאסוף במו ידיו פסולת הנקרית לפניו בצעדת הבוקר הקבועה שלו
בגבעות הכורכר .גם במוקד  106של העיריה מכירים היטב את צחי,
המקפיד להתריע על מפגעים ומוקדי לכלוך.
כחלק מהאמונה בשינוי דרך חינוך ,צחי מתלווה לטיולי הצופים
וילדי בתי הספר בגבעות הכורכר ומרצה להם ,תוך הדגמה מעשית,
על חשיבות שמירת הניקיון ואיסוף פסולת שנמצאת בשטח.
בנוסף צחי עוסק במיחזור הפסולת הביתית של משפחתו (יצירת
קומפוסט ,הפרדת פסולת נייר ,קרטון ,פלסטיק).

מערך נאמני הניקיון של המשרד להגנת הסביבה משנה לאחרונה
את פניו ,ומתאים עצמו למציאות של ימינו .כעת אפשר לדווח על
מפגעים דרך האינטרנט ,בטלפון באמצעות חיוג למספר כוכבית
חינם בליווי מערכת קולית ,בשימוש בצילומי טלפונים חכמים,
ובקרוב אפילו באפליקציית אייפון ואנדרואיד .כל אלה מקנים את
המיוחדות בהתנדבות זו כדרך מעשית בידי האזרחים לפעול למען
הסביבה.
במקביל מקודמת הקמתן של “סיירות סביבה” ברשויות המקומיות,
שיורכבו מנאמני הניקיון (הנקראים כעת “נאמני הסביבה”) ,חניכי
תנועות נוער ותלמידים במסגרת “מחויבות אישית” ,ויחידת
האכיפה של הרשות .הסיירות יעברו הכשרה לפיתוח מנהיגות
סביבתית מקומית המעורבת באכיפה .עיריית נס-ציונה פועלת
יחד עם המשרד להגנת הסביבה כדי להקים “סיירת סביבה” כזו
גם בעיר.

על תרומתו המשמעותית בתחום איכות הסביבה ופעילותו
צחי הוא מתנדב פעיל גם ביחידת המתנדבים של משטרת התנועה
ההתנדבותית הנרחבת למען הקהילה מוענק למר צחי ברגר
במסגרת המשמר האזרחי בנס-ציונה ,ומתמקד באכיפת חוקי
מגן ראש העיר למתנדבים מצטיינים בתחום איכות הסביבה
התנועה דרך רישום דוחו”ת .גם בתחום זה צחי מעביר השתלמויות
והקהילה לשנת תשע”א.

לילדי בתי הספר בעיר.
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“מנהיגים לקיימות עירונית”
 70תלמידים בכיתות ה’ התנדבו לקיים פעילות לאורך כל השנה
לקידום נושא איכות הסביבה בנס ציונה .בפרויקט ,אותו מקדמים
המועצה לישראל יפה בשיתוף אגף החינוך של עיריית נס ציונה,
משתתפים  7בתי-ספר בעיר :ראשונים ,הדר ,שקד ,בן-צבי,
סביונים ,אשכול ,ניצנים.
תוכנית “מנהיגים לקיימות עירונית” מבקשת ליצור תפיסת עולם
מחייבת אצל תלמידים בכל שכבות הגיל ללקיחת אחריות ועשייה
למען הסביבה ,מתוך אמונה שלצעירים יש את הכוח להניע
ולהשפיע על הקהילה והחברה במעגלי השתייכות שונים .התוכנית
באה להקנות ידע עכשווי ועדכני בנושאי סביבה ,יחד עם כלים
יישומיים להוצאת ידע זה מהכוח אל הפועל ,לשם יצירת חברה
מקיימת.
בכל בית ספר נבחרים  10תלמידים ,המלווים ע”י מורה מובילה.
התלמידים והמורות עוברים השתלמות בת חמישה מפגשים
במועצה לישראל יפה ,שם הם מקבלים תכנים מקצועיים וכישורי
הנהגה ,ובהמשך מתקיימים ארבעה מפגשים של ההנהגות לקיימות
בבתי הספר וברמה העירונית.

התלמידים מובילים תהליכי שינוי בבית
הספר ובקהילה .בנוסף ללימודים ,הם
מביאים את התהליך הביתה ,והופכים
לשליחים מטעם הסביבה – בבית,
בחדר המורים ובקרב החוג החברתי
שלהם .הם מקיימים פעילות של
החתמת עצומות למען שינוי סביבתי
בנושאים שונים ,ומציגים את תוצרי
הפעילות ביום שיא בחודש יוני.
פיתוח מנהיגות לקיימות עירונית בקרב תלמידי בית הספר
היסודי מקדם מודעות סביבתית כבר בגיל צעיר ,ומגבש מנהיגות
אוטנטית שלוקחת אחריות ומובילה נושאי סביבה בקהילה ,תוך
טיפול במניעת מפגעי סביבה במקום תיקון נזקים בדיעבד.

על תרומתו המשמעותית של פרוייקט “מנהיגים לקיימות
עירונית” בתחום איכות הסביבה לצד הפעילות ההתנדבותית
והקהילתית של התלמידים ,מוענק מגן ראש העיר למתנדבים
מצטיינים בתחום איכות הסביבה והקהילה לשנת תשע”א.
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“פורום גבעות הכורכר”
פורום גבעות הכורכר הוקם לפני כעשור על-ידי קבוצת תושבים
בנס-ציונה ,בסיוע החברה להגנת הטבע ,והוא פועל להגנה על
השטחים הפתוחים שהם החגורה הירוקה המקיפה את העיר.
המאבק הראשון של הפורום הביא לשימור הרצף הפתוח שבין
האירוסים של “גבעת התור” לבין אוכלוסיית האירוסים בגבעות
הסמוכות לה .המאבקים הבאים נועדו להפוך את גבעות הכורכר
לגן לאומי ,ולשמור על מעמדן של גבעות טירת שלום כחלק מרכזי
באזור הנופש המטרופוליני שיוקם מדרום לעיר.
גבעות הכורכר ,אוצר טבע ייחודי ונדיר המשתרע על שטח של כ800-
דונם ,הן אחד השרידים האחרונים לדמותו של מישור החוף בעבר
הלא-רחוק ,והן ריאה ירוקה נדירה במרחב האורבני הצפוף שבין
ראשון לציון ,רחובות ונס-ציונה .בתקופת החורף והאביב מתכסות
הגבעות בפריחה מרהיבה של מאות מיני צמחים ,חלקם נדירים,
שהבולט שבהם הוא אירוס הארגמן ,המצוי בסכנת הכחדה עולמית.
הגבעות מהוות משאב חינוכי ומוקד למחקר מדעי ולנופש בחיק
הטבע לתושבים מכל האזור .יתרה מזו ,העירייה ,הקהילה ומערכת
החינוך בנס-ציונה מאמצים את המקום ,המהווה סמל ומקור גאווה
לתושבי העיר.
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הפורום יזם אירועים המושכים
קהל אלפים לגבעות הכורכר ,מנס-
ציונה ומרחבי ישראל ,וביניהם:
העפיפוניאדה" ,שביל גבעות הכורכר"
(מסלול טיולים מסומן מראשון
לציון ועד רחובות) ,וטיול המשפחות
בגבעות טירת שלום .הפורום מקדם
פעילות ציבורית ותקשורתית רחבה,
והוא מעורב גם בדיונים בועדות
התכנון.
צילום :נאור ירושלמי

גם כיום האתגרים עוד לא תמו ,והפורום ממשיך לפעול למען
הכרזה רשמית של גבעות הכורכר כגן לאומי ,שמירה על רצף
אקולוגי לא מופר בין הגבעות ,ותכנון אזורי הנופש המטרופוליניים
מדרום ומצפון לנס-ציונה.

על תרומתו המשמעותית של "פורום גבעות הכורכר" בתחום
איכות הסביבה ,הפעילות הקהילתית הנרחבת של פעילויות
למען הקהילה ,מוענק מגן ראש העיר למתנדבים מצטיינים
בתחום איכות הסביבה והקהילה לשנת תשע”א.

“הועד להצלת חוף פלמחים”
חבורת צעירים נחושה ,שלא ידעה הרבה על הליכי התכנון במדינת
ישראל ,החליטה שלא תיתן לאף אחד לקחת מהם את חוף פלמחים,
מהחופים האחרונים בישראל שנשארו טבעיים ופתוחים לציבור.
עדי לוסטיג ממושב בית עובד ,אז בת  19בלבד ,יזמה את הפעילות
כשהבחינה בהצבתן של הגדרות שסימנו את השטח המיועד
להקמת כפר נופש במקום .שרון כדורי-קסוס מראשון לציון היתה
מראשוני המצטרפים וממובילי המאבק ,ואליה הצטרפו כמובילי
המאבק אורי מצקל ,אורן יגאנה ודנה לוסטיג.
אוהל המחאה שהוקם בחוף משך אלפי פעילים ,והביא להקמת
קבוצות דיון סוערות ברשתות החברתיות באינטרנט .הועד ,בו פעלו
אנשים מגיל  15ועד  ,80הפך את המאבק המקומי לדגל סביבתי
ארצי .הועד אירגן ואירח ביקורים בחוף של שרים ,חברי כנסת
וראשי ערים; צירף את ארגון אדם טבע ודין להליך משפטי לבלימת
התכנית; והוביל פעילות ציבורית ותקשורתית נרחבת .בהמשך
התפרסם דו”ח חריף במיוחד של מבקר המדינה ,ונערכו דיונים
נוקבים בכנסת.
לאחר לחץ כבד של השר להגנת הסביבה גלעד ארדן ,הכריז ראש
הממשלה כי “חוף פלמחים יוחזר לציבור” ,והממשלה החליטה
להחזיר את התכנית לדיון מחודש בוועדה המחוזית.

צילום :רוני ריבר

בנובמבר  2010ביטלה הועדה את תכנית הבניה בחוף פלמחים,
וכעת על הפרק תכנית לשימור המקום כגן לאומי ושטח ציבורי
פתוח.
הועד להצלת חוף פלמחים זכה בשנה שעברה באות “הגלובוס
הירוק” של ארגוני הסביבה ובאות הוקרה על מצוינות סביבתית
מטעם השר להגנת הסביבה.
על תרומתו המשמעותית של “הועד להצלת חוף פלמחים” בתחום
איכות הסביבה ,הפעילות הקהילתית וההתנדבותית להצלת חוף
פלמחים וההצלחה האדירה במאבק הקשה ,מוענק מגן ראש העיר
למתנדבים מצטיינים בתחום איכות הסביבה והקהילה לשנת
תשע”א.
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“מחויבים לירוק”
כעשרים תלמידים מכיתות י’ בתיכון
בן-גוריון משתתפים בתכנית החדשה
“מחויבים לירוק” ,שהיא תכנית “מחויבות
אישית” בהיבט הסביבתי .התכנית משלבת
בין תכנים סביבתיים ותרומה לקהילה,
במגוון נושאים ודרכי פעולה ,מעודדת
אחריות אישית ומניעה לעשייה בפועל
למען הסביבה ולמען הקהילה כאחד.
בתכנית “מחויבים לירוק” התלמידים המתנדבים בוחנים בעצמם
ומבינים לעומק את הקשר המחייב בין סביבה לחברה ,לומדים מהי
אחריות סביבתית אישית ואיך ניתן לשפר את איכות החיים בשנת
 2011תוך שמירה על הסביבה .את התכנית מוביל ומלווה מדריך
מטעם המועצה לישראל יפה ,שגם הוא תושב העיר.

רשת מידע שמדווחת על כל מה שקורה .חלק מהתלמידים במחויבות
האישית פעלו בגני הילדים ובבתי הספר היסודיים להעלאת המודעות
לנושא.
כחלק פעיל בתפישה של “עיר ירוקה” ,משתתפי תכנית “מחויבים
לירוק” לקחו על עצמם לקדם את המודעות בציבור לנושאי סביבה,
באמצעות מעורבות ישירה באחד הפרויקטים הסביבתיים המרכזיים
של העיריה – הפרדת פסולת בבתי התושבים .בצעדת נס-ציונה יזמו
התלמידים הדגמת איסוף והפרדת פסולת רטובה ויבשה .הם הקימו
דוכן הסברה על מסלול הצעדה ,פירסמו את העניין ונתנו לקהל הסבר
מדעי וכלכלי ליתרונות של הפרדת הפסולת.

על תרומתו המשמעותית של פרוייקט “מחויבים לירוק”
בתחום איכות הסביבה ,הפעילות הקהילתית הענפה
והמעורבות הענפה עם תושבי נס-ציונה בשמירה על איכות
במפגשים השבועיים מעלים חברי הקבוצה רעיונות ויוזמות ,מדברים
הסביבה ,מוענק מגן ראש העיר למתנדבים מצטיינים בתחום
על מה שקורה ואיך אפשר לתקן ,ונחשפים לתכנים הסביבתיים
איכות הסביבה והקהילה לשנת תשע”א.

העדכניים ביותר ,כל זאת על מנת לסייע להפוך את נס-ציונה לעיר
מקיימת .התכנית משלבת חוויות של טבע ,עיר ,חברה וסביבה ,יחד
עם קצת שיווק וכלכלה .הקבוצה פתחה דף בפייסבוק ,ויצרה יחד
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מתנדבי ישראל יפה בהיי-טק
חברות היי-טק בפארק המדע מקיימות פעילויות התנדבות עניפות
בתחומי סביבה וחברה למען הקהילה בנס-ציונה .החברות משתתפות
בתחרות “תעשיה יפה בישראל יפה” והפעילות נעשית בשיתוף עם
המדור להתנדבות באגף הרווחה בעיריה וסניף המועצה לישראל יפה
בנס-ציונה.
עשרות עובדים בחברת אינדיגו  HPמפארק המדע מתנדבים באורח
קבע בפרויקטים בתחומי סביבה וסיוע לקהילות שונות בעיר .כל
פרויקט מקבל מיתוג משלו ,כדי לסייע בשיווק שלו בקרב העובדים
ולהגביר את תחושת הגאווה של המתנדבים .בריכוזם של שבתאי עזוז
ויעל שני ,רכזת קשרי קהילה בחברה ,נטעו המתנדבים מאות עצים,
שיפצו וריהטו את בית החולים נווה רבקה לחוסים אוטיסטים ,אספו
מחשבים ,מכשירי חשמל ,ספרי קריאה ובגדים במסגרת יום המעשים
הטובים ,וקטפו עבור עמותת “משולחן לשולחן” כ 12-טון תפוזים
המיועדים למשפחות במצוקה כלכלית.
בתחום החברתי ,מתנדבי החברה מפתחים תכנית למנהיגות עסקית
לבני נוער המפעילים את “קפה אינדיגו” ,מטפחים את הנאת הקריאה
בפרויקט עידוד קריאה לילדים ,מלווים כ 100-תלמידים בתכנית “חינוך
לפסגות” ,מנעימים את זמנם של ילדי בית החולים הפסיכיאטרי ,מפנקים
בחבילות מזון וביקורי בית כ 25-משפחות של ניצולי שואה ,ותומכים
במשפחות שנקלעו למצוקה כלכלית במסגרת עמותת “פעמונים”.
גם עובדי חברת “אל-אופ” הותיקה מתגייסים למען הסביבה והקהילה
בנס-ציונה .בריכוזה של מנהלת האחריות החברתית לילך דגן וראש
ענף משק ולוגיסטיקה מר מנחם גוטמן מתקיימים מבצעים רבים ,בהם

משתתפים עשרות רבות מעובדי החברה.
לקראת החורף השנה נערך מבצע “מתיחת
פנים” למתחם ברחוב הבנים ,בו גרים
קשישים ועולים חדשים .כ 40-עובדים צבעו
את המתחם ,ניקו את חזית הדירות ושתלו
שתילים שייפו את המתחם כולו .הצעד
הבא הוא שיפוץ יסודי של בתי הדיירים.
דירה ראשונה כבר עברה שיפוץ מקיף ,כולל
צביעה ,ריהוט והחלפת ציוד חשמלי ,ובתכנית
לשפץ דירה אחת מידי חודש.
בחודשים האחרונים מאמצים עובדי החברה
מועדונית של ילדים בסיכון במרכז הקהילתי
“יד אליעזר” .האימוץ כולל מפגשים שבועיים
עם הילדים בהם מתקיימות פעילויות מגוונות השוברות את השגרה
ומעלות את מצב הרוח .במסגרת “יום מעשים טובים” התגייסו העובדים
לשיפוץ כללי של המועדונית .הם צבעו את הקירות ,ריצפו מחדש את
החדרים ,והקימו פינת מחשב ,פינת משחקים וספרייה.
על תרומתו המשמעותית של פרוייקט “מתנדבי ישראל יפה
בהיי-טק” בתחום איכות הסביבה ,הפעילות הקהילתית וההתנדבותית
של העובדים ,מוענק מגן ראש העיר למתנדבים מצטיינים בתחום
איכות הסביבה והקהילה לשנת תשע”א ,לחברת “אינדיגו  ,”HPולחברת
“אל-אופ”..
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הודפס על נייר אקולוגי

