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  2014יוני          

 

סיכו� פרויקט | שיפור רמת הניקיו במרחב הציבורי בישראל  

נגב מיהר "וד עשת אביטלד "עו  

  רקע

, אביב�בית הספר לממשל ולמדיניות באוניברסיטת תלנער� ב 2014פברואר  – 2013מאי  יבחודש

שמטרתו גיבוש עקרונות לתכנית כלל ארצית יישומי � מחקרי פרויקט, בשותפות ע החברה להגנת הטבע

  .ת הניקיו! במרחב הציבורי בישראללשיפור רמ

   .מר פיליפ ווייסברג, תור פרטימומ! על ידי המחקר 

למתווה תכנית עקרונות ומציג , ואת ממצאי המחקר מתאר את מהל� העבודה בפרויקטסיכו זה מסמ� 

  .אסטרטגית לשמירה על הניקיו!

  

  תיאור הבעיה |מרחב ציבורי מלוכל� 

ללכלו� ברחובות  אחראיישראלי מכל המגזרי ובכל הגילאי . המרחב הציבורי בישראל מלוכל�

מתקשר בראש ובראשונה לשטחי " הגנת הסביבה"הביטוי  עבור הציבור הרחב, בד בבד. ובאתרי הטבע

  .ציבוריי נקיי

, ומחזקת את תחושת השייכות והמחויבות לקהילה ולמדינה, סביבה נקייה תורמת לאיכות חיי ורווחה

מפחיתה את , יוצרת תחושת ניכור כלפי המקו, בעוד שסביבה מלוכלכת מעודדת המש� נורמה של לכלו�

שטח ציבורי מלוכל� ומוזנח מוש� אלימות , יתרה מכ� .1באזור ומרחיקה תיירי ומבקרי! "ער� הנדל

לפיה תחזוקת הניקיו! והסדר במרחב העירוני ,  2"החלונות השבורי"י תיאורית "כפי שהוכח ע, ופשע

תושבי , לפיכ�. מצמצמת מקרי השחתה ואלימות נוספי ומונעת התדרדרות במצב האלימות והפשיעה
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! גבוהי יותר והוצאה "ערכי נדל, וררי בשכונות נקיות נהני ממרחב מחייה בטוח ונעי יותרהמתג

  .דבר המאפשר הפנית משאבי לטובת מטרות חברתיות אחרות, ציבורית קטנה יותר על ניקיו!

מהפכת בשני האחרונות תחו הגנת הסביבה עבר התפתחות משמעותית ע אימו% תפיסת הקיימות ו

, והרחובות, העיסוק בניקיו! כשלעצמו נדחק לשוליי, אול ע זאת. 3וניהול משאבי הפסולתהמיחזור 

בדלי , שקיות ניילו!, צידי הדרכי ואתרי הטבע נותרו מלוכלכי וזרועי בקבוקי פלסטיק, חופי הי

  .ב"סיגריות וכיוצ

  

  מהל� העבודה

♣  והצליחו להביא לשיפור רמת הניקיו! סקירה בינלאומית של תכניות שהופעלו במקומות שוני בעול

  .אלהגורמי ההצלחה של תכניות  ומיפוי, במרחב הציבורי באופ! מוכח ומדיד

 .ניקיו!ה תחושינוי התנהגות בסקירת מחקרי בנושא  ♣

 .לימוד המסגרת הנורמטיבית והארגונית של התחו באר% ♣

לזהות את בעלי העניי! הנוגעי ת על מנ, פגישות ושיחות ע בעלי תפקידי בארגוני שוני בישראל ♣

 .לנושא בישראל ואת הפעילויות והמאמצי שנעשו בעבר ונעשי בהווה

 .תכנית אסטרטגית לשמירה על הניקיו!גיבוש עקרונות למתווה  ♣

  .שיתו& פעולה בינמגזריניסיו! לגבש בסיס ל ♣
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  ממצאי�

  סקירה בינלאומית  |תכניות מהעול� 

והיוועצות ע גורמי  מאמרי אקדמיי, סמכי על מקורות אינטרנטהבינלאומית נהסקירה ממצאי 

שהצליחו ליצור שינוי  ומתמקדי בשלוש תכניות, )במקרה של התכנית האוסטרלית(ל "רלבנטיי בחו

   :שלהל! עיקריה!, התנהגות והפחתה מוכחת של פסולת

 :מדינת ויקטוריה -אוסטרליה 

  .2000תכנית הפועלת ברצ& משנת 

  .4פרק בתכנית אסטרטגית לניהול פסולת וייעול משאבי –הניקיו! : גישה אסטרטגית ♣

 .5המשלב עמדות והתנהגות, התנהגות סביבתית מקי& וחדשנימחקר שינוי : מחקר מקדי� ומלווה ♣

וניטור רצי& אחת לשנתיי על מנת , סקרי פסולת כמותיי לקביעת נקודת בסיס להתייחסות –בנוס& 

האסטרטגיה , בשל כ�". טיפוס מלכל�"הממצא העיקרי של המחקר הינו שאי!  .לבחו! שיפור

האוסטרלית על כל מרכיביה מוכוונת להתמודדות ע התנהגויות ספציפיות בהקשר לפרטי לכלו� 

 ). 'נשי וכו� גברי, בני נוער(וכלוסיות מסוימות ולא לא, ספציפיי

הגופי החברי בקואליציה  .6קואליציית שותפי בהנהגת המשרד להגנת הסביבה: מסגרת ארגונית ♣

  . מ! השלטו! המרכזי והמקומי, גופי ממשלהינ בעיקר 

י בניית יכולת של רשויות מקומיות דר� "עס "ביצוע מדיניות המשרד להגנ: הקואליציה פעולות ♣

best practiceהדגמת ו )קולות קוראי( לפרויקטי מענקי
7.  

  

 :'אזור נהר הפורת � סקוטלנד 

   .2001�2004תכנית שפעלה בשני

  .8'חופי אזור הפורת –הגנה על משאב טבע מקומי : גישה אסטרטגית ♣

  .וכ! סקר פסולת כמותי, סקרי עמדות וקבוצות מיקוד :מחקר מקדי� ומלווה ♣
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%20plan%2http://www.sustainability.vic.gov.au/~/media/resources/documents/who%20we%20are/business
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תה יהקואליציה כבר הי .9קואליציה מקומית של רשויות מקומיות וארגוני סביבה :מסגרת ארגונית ♣

 .ופרויקט הניקיו! הוגדר כפרויקט דגל, קיימת

 – והתנדבותעידוד מעורבות קהילתית , קמפיי! הסברה משולב פעילויות ניקיו!: פעולות הקואליציה ♣

  .10תו� הסתמכות על מסגרות התנדבות קהילתיות קיימות

 

� ב "ארה   :מדינת וושינגטו

  .2001�2004בשני פרויקט שהופעל 

  .Top-down .הרתעה וענישה: גישה אסטרטגית ♣

המחקר המקדי זיהה  .וכ! סקר פסולת כמותי, סקרי עמדות וקבוצות מיקוד :מחקר מקדי� ומלווה ♣

ומקו המפגע העיקרי , גברי צעירי יאשנוטה ביותר ללכל� את המרחב הציבורי ה שהאוכלוסיה

  .הוא צידי הדרכי

 State Department of Ecology �שיז והוציא לפועל ה קמפיי! הסברה ממשלתי :מסגרת ארגונית ♣

  .של מדינת וושינגטו!

ואזור מפגע ) גברי צעירי(תו� התמקדות באוכלוסיה מסוימת , הסברה ואכיפה מוגברת :פעולות ♣

)ופעולות ההסברה נועדו ליידע את הציבור על , קנסות גבוהי כבר היו קבועי בחוק ).צידי דרכי

  .11גובה הקנסות

  

  :ל"עקרונות משותפי� לתכניות הנ

  .בי! א מסגרת הפעולה היא קואליציונית או לאו �הנהגה  ♣

  .ההנהגה דואגת לתיאו עבודת השותפי בקואליציה – )במקרה של קואליציה( תיאו פעולות ♣

  .לפעולה הכנת תכנית אסטרטגית ♣

  .י שמזהה מפגעי עיקריינומחקר כמות )התנהגות ועמדות(תכנית מבוססת מחקר איכותני  ♣

  .הגדרת יעדי כמותיי להפחתת פסולת ומעקב אחר התקדמות באמצעות ניטור כמותי ♣

  

מבחינת ההצלחה בשינוי התנהגות ומבחינת זמינות של מידע ושיתו&  הבולטת ביותר, מבי! שלוש התכניות

במהל� , בנוס& לסקירת חומר כתוב .האוסטרליתהינה התכנית  )מתו� מטרה להיות מודל לחיקוי( חומר
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 http://www.forthestuaryforum.co.uk/   
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 המחקר עמדנו בקשר ע גורמי רלבנטיי בממשל האוסטרלי על מנת להבהיר נושאי מסוימי

  .ולהבינ יותר לעומק

המקי& ביותר שנער� בעול למיטב (בבסיסה של התכנית האוסטרלית עומד מחקר מקי& , שצויי! לעילכפי 

מצאנו , לאור הצלחתה של התכנית האוסטרלית. שייחודו בכ� שהוא משלב עמדות והתנהגות )ידיעתנו

  .לנכו! להרחיב בסעי& הבא על המחקר שבבסיסה

  

  

  המחקר האוסטרלי | שינוי התנהגות

  13. פסיכולוגי המתמחי בשינוי התנהגות בתחו הסביבהי "פותחה ע 12שיטת המחקר

 ייחודו של המחקר הינו בשילוב בי! תצפיות על התנהגות של אנשי ומייד לאחר מכ! ראיונות ע

והמראייני לא ידעו , כאשר המרואייני לא ידעו שה ניצפו לפני כ!, האנשי שניצפו לגבי עמדותיה

ההתנהגויות השונות שניצפו סווגו כחיוביות או ). שלילית או חיובית(! המרואיי! איזו התנהגות הפגי

  . ותוצאות הראיונות הוצלבו בחתכי שוני ע תוצאות התצפיות) פירוט בהמש�(שליליות 

� רק כ(ראיונות  �10,000תצפיות וכ 52,000 �וכלל כ ,ארבע שניבמש� אוסטרליה המחקר נער� ברחבי 

20%   ). הסכימו להתראיי! מ! הניצפי

  

  :האוסטרלי המחקר מ� עיקריי� ממצאי

  כללי

 . אי! אבטיפוס של אד שמלכל� •

הדר� בה אד נוהג לגבי ניקיו! או לכלו� משתנה בהתא לסוג הלכלו� וההקשר בו הוא נמצא באותו  •

   .ויש אנשי שמלכלכי רק בפריטי מסוימי, יש אנשי שמלכלכי רק במקומות מסוימי. רגע

,  עצלות, מאפרה/  מרחק מהפח: הנימוקי העיקריי של הנחקרי לאי השלכת פסולת לפח הייעודי •

  ". ת/לא יודע", הרגל שהשתרש
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research-http://www.afgc.org.au/psf/psf- -חות המחקר אשר זמיני להורדה ב"שיטת המחקר וממצאיו מפורטי בדו 
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 גיל ומגדר

•    .אנשי בכל הגילאי ומקבוצות חברתיות שונות ניצפו מלכלכי

• אבל ההבדלי , ונשי משתמשות מעט יותר בפחי מאשר גברי, גברי מלכלכי מעט יותר מנשי

  .ה קטני בי! הקבוצות

אנשי מעל : יוצא דופ!. אנשי ומעלה 4אנשי בכל הגילאי נוטי יותר ללכל� כשה בקבוצה של  •

   .נוטי יותר ללכל� כשה לבד 65גיל 

  .אנשי צעירי מלכלכי יותר ממבוגרי כשה בקבוצה •

  .המבוגרי שיעורי הלכלו� שלה זהי לאלה של –כשאנשי צעירי לבד  •

•    .צעירי יותר נוטי להודות שלכלכו מאשר מבוגרי

• פחות משליש הכירו בכ� שה לכלכו . מבוגרי הרבה פחות מודעי להתנהגויות השליליות שלה

  .כאשר זמ! קצר לפני כ! ה ניצפו מלכלכי

•    .אנשי שאינ עובדי נטו ללכל� יותר מאשר אנשי שעובדי

  

 תעסוקה והשכלה

  .אינ עובדי נטו ללכל� יותר מאשר אנשי שעובדיאנשי ש •

  . רוב הקבוצות השתמשו בפחי יותר מאשר לכלכו •

   .סטודנטי השתמשו בפחי ולכלכו באותה מידה •

  .עקרות בית ופנסיונרי נטו הרבה יותר להשתמש בפחי מאשר ללכל� •

• אקדמאי נטו מעט פחות ללכל� . היו פרופורציות שוות בי! אנשי בעלי השכלה תיכונית ואקדמאי

  .ולהשתמש יותר בפחי מאשר בעלי השכלה תיכונית
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  י התצפיות"סיווג התנהגויות עפ

, ניקיו!התנהגויות חיוביות בהקשר של  וניתוח אחד החידושי במחקר האוסטרלי הינו בתיעוד, כאמור

 ציגותמ 14הקריקטורות שלהל!. בלבד להתנהגויות שליליותזאת בניגוד למחקרי אחרי שמתייחסי ו

  .להתנהגויות חיוביות ושליליות וגוסיי "עפ, ההתנהגויות שניצפו במחקראת 

  

 :התנהגויות חיוביות. א

Do it yourself: Compacting: Coaching: Chasing: 

 

  

Intervening: Marshalling: Trail blazing: Volunteering: 
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 -of-behaviour/cartoons-littering-angingtools/ch-and-http://www.communitychange.com.au/insights
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  :שליליותהתנהגויות . ב

90%ing: Brimming: Clean sweeping: Flagrant 

flinging: 

 

 

 

Foul shooting: Grinding: Improvising: Surreptious 

releasing: 

 

 

 

 

Underseating: Undertaking: Wedging: 
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  המסגרת הנורמטיבית |תחו� הניקיו באר  

  :הכלל

, הנקיו! שמירת חוקל 2סעי& נקבעה כאיסור פלילי ב המשפטית האוסרת על לכלו� רשות הרביהנורמה 

  :")החוק(" �1984ד"התשמ

 ולא, היחיד לרשות הרבי מרשות או הרבי ברשות רכב גרוטות או בני! פסולת, פסולת אד ישלי� לא"

  ".הרבי רשות את ילכל�

עבירות קנס (צו סדר הדי! הפלילי ב )בהתא לסוג הלכלו�(אשר גובהו נקבע , העונש על העבירה הוא קנס

  .�2000ס"תש, )שמירת הניקיו! –

  .בתחומי הרשויות המקומיות ובשטחי הפתוחי, האיסור על השלכת פסולת הוא כללי לכל אזורי האר%

חוקי עזר ] נוסח חדש[ח פקודת העיריות ומכהרשויות המקומיות מתקינות , ל"הנבנוס& לחקיקה הראשית 

   .איסורי וקנסות לגבי שמירת ניקיו! בתחומי שיפוט!, הכוללי ג הוראותעירוניי

  :סמכות אכיפה

, לחוק 12על פי סעי& . מתקיימות סמכויות אכיפה שמתחלקות בי! גורמי שוני, לצד הנורמה המשפטית

 רשאיהשר להגנת הסביבה , בנוס&. המשרד להגנת הסביבה  שה עובדינתונה למפקחי האכיפהסמכות 

 )3( ;ומעיינות נחלי רשויות עובדי )2( ;משרדו עובדי שאינ המדינה עובדי )1( :מקרב מפקחי להסמי�

  .הלאומיי והגני הטבע לשמירת הרשות עובדי

 עובדי מסמי� פקחי �2008 ח"התשס, )פקחי סמכויות � סביבתית אכיפה( המקומיות הרשויותחוק 

 .חוק שמירת הניקיו!בה מנוי ג , זה לחוק בתוספת המנויי סביבה חוקי לאכיפת מקומיות רשויות

  . סמכות הפקחי נגזרת מסמכותו של ראש הרשות המקומית

ח ושהוק מכ – נאמני הניקיו מער�מסגרת נוספת לאכיפת האיסור ללכל� את המרחב הציבורי הינה 

 ובהסכמת רשות אותה תחו לגבי, מקומית רשות ראש או הסביבה לאיכות השר" :לחוק) ג(12סעי& 

, רשאי כאמור שמונה נקיו! נאמ!; נקיו! נאמ! להיות אד כל למנות רשאי, ישראל במשטרת מחוז מפקד

; בפניו להזדהות זה חוק על עבירה עיניו לנגד שעבר ממי לדרוש, נקיו! כנאמ! מינויו תעודת שהציג לאחר

  ".כ! לעשות חייב כאמור להזדהות שנדרש מי

  :מימו סטטוטורי

דאג המחוקק לספק מסגרת סטטוטורית למימו! שמירת , בנוס& לקביעת הנורמה וסמכויות האכיפה

 אמצעי לרכז" מטרתהווק לח 10סעי& ח וקר! הוקמה מכה. הקר לשמירת הניקיוי הקמת "הניקיו! ע

 פסולת השלכת למניעת, הנקיו! על לשמירה זה ובכלל הסביבה של נאותה איכות על לשמירה כספיי

 החומרי חוק לפי עבירות ולמניעת חוקי בלתי שילוט למניעת, מפגעי למניעת, למיחזור, בפסולת וטיפול

 כהגדרתה החופית הסביבה על להגנה וכ!) המסוכני החומרי חוק � להל!( �1993ג"התשנ, המסוכני
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 חוק הוראות וליישו ולשיקומה בה פגיעה למניעת, �2004ד"התשס, החופית הסביבה שמירת בחוק

  ."מטרותיו ולקידו, �2011א"התשע, מזיק ואבק אסבסט מפגעי למניעת

נכו!  6מיליו!  791מאז! הקר! עמד על , 15 )2011(שהתפרסמו של הקר! האחרוני כספיי החות "דוי ה"עפ

   .ואינו מוקצה לפעילות או פרויקט כלשה נצברה עוד& ש 6מיליו!  554 .31/12/2011ליו

יתר ההכנסה . בהיטל הטמנה) 90%(מקורה בעיקר ו6 מיליו!  250 �כהינה של הקר! ההכנסה השנתית 

קדו! על יח חוק הפוכספי שמועברי מכוכ! מ, ח חוקי שוניומכ עיצומי כספייוקנסות מקורה ב

מתחלק בי! הוצאות תמיכה ברשויות מקומיות 6 מיליו!  �237ס� של כ, ההוצאותבצד  .בקבוקי משקה

על התכניות , אי! פירוט מעבר לכ�". פעולות מקצועיות"וסעי& ) כלכליות ותשתיות, במטרות חברתיות(

  " . פעולות מקצועיות" נכלל תחתאו מה , הספציפיות שזכו לתמיכה

  

  תובנות מראיונות ע� בעלי עניי | ישראלתחו� הניקיו ב

1.  בתור קובע ( למשרד להגנת הסביבהאי! , באופ! כללי :דיניות הקיימתסגרת הממבנושא הניקיו

תחת המשרד , יחד ע זאת. מפורשמובח! ובאופ! ניקיו! מדיניות שמתייחסת לנושא ה )המדיניות

17.)אג& י וחופי( מדד חו& נקיו 16מער� נאמני ניקיו! �פועלות שתי מסגרות העוסקות בניקיו! 
 

  :למשרד להגנת הסביבהחיצוניות יוזמות  .2

18"מנקי את העול"יוזמת מבצעי ניקיו! ו –ל "קק ♣
(Clean Up the World)  

  19של תומר אשל" סיירת הניקיו!" �חברה אזרחית  ♣

20"אר% ללא בדל" �חברה אזרחית  ♣
 

21". בשבילנו" �חברה אזרחית  ♣
 

 .י תלמידי בתי ספר וחניכי תנועות נוער"מבצעי ניקיו! ע ♣

 

                                                           

15
 il/subjectsEnv/Waste/Laws/CleaningnessLaw/Pages/CleanlinessLaw.aspxhttp://www.sviva.gov.  

http://archive.today/m9jb  
16
 http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/neemanenikayon/Pages/ReportCleanLaw.aspx   

17
 .aspxhttp://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/SeaAndShore/IsraelCoast/Pages/MadadHofNaki  

18
 world/about-the-up-community/clean-the-and-jnf-http://www.kkl.org.il/kkl/  

19
 -il.facebook.com/pages/%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%AA-https://he

%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%95%D7%9F/414659961920947  

20
 il.facebook.com/bdalim-https://he  

21
 http://iclean.org.il/  
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הנושא מצוי בסדר עדיפות נמו� מבחינת  :הניקיו בסדר העדיפויות הסביבתימקומו של נושא  .3

ה! מבחינת  –המשרד מתרכז בהפרדה במקור ובמיחזור , בתחו הפסולת. המשרד להגנת הסביבה

נושא הניקיו! באר% אינו , כפי שצוי! לעיל. תשתיות וה! מבחינת עידוד שינוי התנהגות בקרב התושבי

 .סתית לתחו ניהול הפסולתמבחינת תפי" מחובר"

של אד " געו!יש"תלוי בכלשהו בסדר העדיפויות בארגו! עולה שמקומו של נושא הניקיו! , באופ! כללי

יוזמה החל בתור של המשרד להגנת הסביבה מדד חו& נקי , למשל. ולא במדיניות מוכתבת, מסוי

. בלי הוראה או הכוונה למעלה ובלי מימו!שהחלה , התנדבותית של מספר פקחי של אג& י וחופי

נדה 'אגאיתו את הכל מפקח או רכז מביא  � ")ג"רט("ברשות הטבע והגני הלאומיי , בדומה

  .מדיניות סדורהאי! אבל , שלו ומקד יוזמות לפיה אישיתה

 

ומדד להוציא את מער� נאמני הניקיו! (במשרד להגנת הסביבה : שא הניקיוקשר התפיסתי של נוהה .4

נושא הניקיו! נתפס כקשור  ,)להוציא את היוזמות שהוזכרו לעיל( ובארגוני חברה אזרחית) חו& נקי

קיימת הנחה לפיה נושא הניקיו! הוא חלק . ארכאיעיסוק בניקיו! כנושא עצמאי נתפס כוה אסתטיקהל

ביל ימות יוההנחה היא שחינו� לקי. המושלת כיו בשיח הסביבתי תפיסת הקיימותמובלע של 

  .לשמירת ניקיו!

שעוסק רק בלכלו� בדלי סיגריות הצליח לקד את הנושא באופ! " אר% ללא בדל"שהארגו! , יצוי!

  .של צמצו נזקי עישו! ההקשר הבריאותיבגלל , מול משרדי ממשלהחלקי 

והתייעלות  פסולתבהקשר של תחו השהתכנית האוסטרלית עוסקת בניקיו!  מצאנו, לעומת זאת

ת פרק בתו� התכנית האסטרטגיהתכנית האסטרטגית האוסטרלית למניעת לכלו� הינה . כלכלית

חסכו! משו שנושא הניקיו! נתפס כחוליה אחת בשרשרת של המאמ% ל, לייעול ניהול משאבי פסולת

לתפיסת האוסטרלי. במשאבי , יצירת שינוי התנהגות בנושא הלכלו� מובילה לחסכו! במשאבי

מניעת ירידת ער�  )ב(; בתו� הערי ובשטחי הפתוחי חסכו! עלויות ניקוי )א: (בכמה היבטי

  .איסו& של משאבי פסולת לצור� מיחזור) ג(; נכסי בשל לכלו� והזנחה

  

פעולה בי!  &לשיתו היוזמה ראשונ. בישראל לא מצאנו שקיימי כאלה :שיתופי פעולה בינארגוניי� .5

בי! כמה ארגוני במטרה ליצור שיתו& פעולה ע סדרת מפגשי , 2013ארגוני החלה בנובמבר 

 ."סיירת הניקיו!"תומר אשל מהמפגשי נערכו ביוזמת  .ולקד פעילויות חינו� בתחו

 

אחד הקשיי בגיבוש ויישו מדיניות  :הכקושי בגיבוש מדיניות ואכיפ אכיפה טריטוריותריבוי  .6

 :בי! ישויות שונותאכיפה לשינוי התנהגות בתחו הלכלו� נובע מריבוי טריטוריות של סמכות אחידה 

, הסמכות נתונה לרשויות המקומיות, בשטחי העירוניי �שלטו! מרכזי מול רשויות מקומיות  ♣

 .והמשרד להגנת הסביבה אינו מעוניי! להתערב בשיקול הדעת של הרשויות המקומיות

♣ מאשר  מורכב יותרנתפס כהפתוחי  שטחילכלו� בה, ראשית –מול עיר  שטחי פתוחי

פגיעה בתזונה , זיהו(משו שבשטחי הפתוחי הלכלו� משפיע על בתי גידול , הלכלו� העירוני
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שות אחת  יבעוד שבתו� המרחב העירוני הסמכות נתונה לי, שנית). טבעית של בעלי חיי ועוד

, ל"קק, ג"רט, רשויות מקומיות :הפתוחי הינ בסמכויות שונותהשטחי , )הרשות המקומית(

  .ל"צה

  

7.  בי! שני גופי , תיאורטית, נושא הניקיו! מתחלק: העיסוק של השלטו המקומי בתחו� הניקיו

ואגפי הפיקוח ברשויות , סברהעוסקות בחינו� וה הסביבתיותהיחידות  :ברשויות המקומיות

 .המקומיות עוסקי באכיפה

פסולת בניי! וניקיו! באזור  :רשויות מקומיות אוכפות את סמכות! בנוגע לשני תחומי, הניקיו! בנושא

ייתכ! שבאופ! אקראי  .ה! אינ! מעוניינות לעסוק באכיפה כלפי אנשי פרטיי, מעבר לכ�. בתי עסק

מתרכז י פקח ש"ע, א� זו כנראה אכיפה אקראית, פקח עירוני יקנוס אד פרטי שהשלי� לכלו� ברחוב

 .באכיפת חוקי עזר עירוניי בדבר ניקיו! המדרכה שלפני בתי עסק

מרכז א� , עובדי היחידות הסביבתיות עברו הכשרה לפני מספר חודשי לפי חוק סמכויות פקחי

בנושא מפגעי , יותר" כבדי"אלא על חוקי הסביבה ה, ניקיו!הכובד של עבודת אינו שמירת ה

  .סביבתיי מורכבי יותר

  

קיימות בדי! סמכויות אכיפה בטריטוריות , "המסגרת הנורמטיבית"כפי שנסקר לעיל בסעי&  :כיפהא .8

ה! ברשויות המקומיות וה! בשטחי הפתוחי  .כמעט אכיפה בפועל מסתבר שאי!, אול. השונות

אי רצו!  )ב(; תיגבור פיקוחחוסר במשאבי ל )א: (מיעוט האכיפה נובע משתי סיבות, ג"ות רטכשבסמ

  .מטיילי/להתעמת ע תושבי

 

9.  �מימו גור במשרד להגנת הסביבה ציי! כי בשל סדר העדיפות הנמו� של : הקר לשמירת הניקיו

משמשות , אשר במקור נועדו לשמירת הניקיו!, !הקר! לשמירת הניקיוהכנסות , נושא הניקיו!

 22):2011(! שפורס ח הכספי האחרו! של הקר"י הדו"אמירה זו נתמכת ע. אחרילפרויקטי
 

 

ממצאי הסקירה הבינלאומית העלו שתכניות מוצלחות : של היק! תופעת הלכלו� מדידה כמותית .10

באר% כיו מתקיימות שתי יוזמות של מדידה . התבססו על מדידה כמותית של היק& תופעת הלכלו�

סיירת "והמדידה שעורכת , המדידה שעור� אג& י וחופי לצור� מדד חו& נקי :כמותית של הלכלו�

                                                           

22
 http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Waste/Laws/CleaningnessLaw/Pages/CleanlinessLaw.aspx 
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י כמה "נאמר ע, בהקשר של מדידה ופרסו של נתוני כמותיי .של תומר אשל בתו� הערי" הניקיו!

רשויות אי! לצפות לשיתו& פעולה מצד! של כי  )מהמגזר הציבורי ומהחברה האזרחית( מרואייני

 . ע סקרי כמות ופרסו מידע על כמויות לכלו�לגבי ביצומקומיות 

 

ה , חניכי תנועות נוער ומתנדבי, י תלמידי"ימי ניקיו! ע :ניקיוימי לגבי קיו�  ויכוח ערכי .11

הא ימי ניקיו! ה אפקטיביי בתור פעילות חינוכית  �קיי ויכוח לגבי נושא זה . פרקטיקה ותיקה

 גורמי. זרי והא בכלל ראוי שילדי ינקו את הלכלו� שיצרו מבוגרי, בעלת השפעה לטווח ארו�

. או ראויה/ה להגנת הטבע אינ סבורי שזו פרקטיקה אפקטיבית וחברבבמשרד להגנת הסביבה ו

23"מנקי את העול"מובילה באר% את הפרויקט העולמי , לעומת זאת, ל"קק
(Clean Up the 

World)  הניקיו! הבינלאומי ע  .י מבצע ניקיו! ארצי"ומציינת את יו

  

   

                                                           

23
 world/about-the-up-community/clean-the-and-jnf-http://www.kkl.org.il/kkl/  
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  הצעה לעקרונות  | תכנית לשיפור רמת הניקיו במרחב הציבורי בישראל

 קואליציה .1

 שותפות  .א

  .שותפי שחולקי אחריות ומידע שלת עבודה יגיבוש קואליצי

 הנהגה  .ב

o מוגדר כמנהיג הקואליציה תיאו וריכוז , לניהול השות& המנהיג אחראי. אחד מהשותפי

  .ר קואליציה"השות& המנהל ממנה יו. התכנית האסטרטגית והוצאתה לפועלהעבודה על 

o  משרד להגנת הסביבהה �  הרלבנטי ממשלתיהגו& הי "ע הקואליציה יתבצעמומל% שניהול. 

  

 תכנית עבודה אסטרטגית .2

 הכנת תכנית עבודה אסטרטגית  .א

הנהלת הקואליציה , וגורמי נוספי ככל שיימצא לנכו!, הקואליציה בהיוועצות ע חברי

סדרי עדיפויות , מגדירה חזו!התכנית . מכינה תכנית עבודה אסטרטגית לשיפור רמת הניקיו!

  .פרויקטיו

o  במקביל שלושה כוללת פעילות ב האסטרטגית העבודהתכנית קיימת חשיבות (ערוצי

  :)לפעולה בכל הערוצי

  תמריצי ותקשורת ע הציבור , מידע   :חינו�    

   .לצרכי השטחושילוט בהתא  פינוי פסולת, הצבת פחי: תשתית    

  .ענישה והרתעה: אכיפהרגולציה ו    

 התכנית האסטרטגיתמטרת   .ב

o בשיעור מדיד הפחתת כמות הלכלו�: מטרת התכנית. 

o  ומעקב אחר התקדמות להערכה כמותית  אימו% שיטהי "עהצבת יעדי הפחתה כמותיי

  .סקר ראשוני וסקר בכל שנה –שמלווה את התכנית מתחילתה 

 מטרת התכנית האסטרטגיתהאמצעי להשגת   .ג

o התנהגות הציבורשינוי : האמצעי להשגת מטרת התכנית. 

o עמדות+הנחות עבודה מבוססות מחקר משולב התנהגות.  

, למיטב ידיעתנו, המקי& ביותר שנער� בעול עד כה(מקי&  מחקרנות עיקריות ממסק

 �52,000ש� ארבע שני וכלל כשנער� באוסטרליה במ )והיחיד ששילב בי! התנהגות לעמדות

  :שהתנהגות נצפתהראיונות עמדה ע אנשי  �10,000ומעל לתצפיות 

 . אי! אבטיפוס של אד שמלכל� •
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נוהג לגבי ניקיו! או לכלו� משתנה בהתא לסוג הלכלו� וההקשר בו  אד הדר� בה •

ויש אנשי , יש אנשי שמלכלכי רק במקומות מסוימי. הוא נמצא באותו רגע

 .שמלכלכי רק פריטי מסוימי

/  פחהמרחק מ: ת לפח הייעודיהנימוקי העיקריי של הנחקרי לאי השלכת פסול •

 ."ת/לא יודע", שהשתרש הרגל, עצלות, מאפרה

ייעול  ,תכנית כוללת לניהול פסולתמ אלא חלק, ניקיו! אינו נושא בפני עצמו: גישה כוללת  .ד

 חינו� והסברה, משאבי

o ניקיו! אינו נושא בפני עצמו. 

o הניקיו! במרחב הציבורי השאיפה ל לצד קידו מתקיימת שינוי התנהגות הציבור בתחו

נורמות של מיחזור והפרדה במקור כחלק מניהול מקיי של משאבי ומהתפיסה כי פסולת 

  .הינה משאב

o יצירת שינוי התנהגותי בנושא הניקיו! מביא ל:  

  .חסכו! בעלויות ניקוי רחובות ושטחי פתוחי. א

  .מיחזור להפניית יותר משאבי. ב

  .הסיכוי להתנהגויות חברתיות שליליות ולכלו� נוס&שמפחית את , שיפור חזות המרחב. ג

3.  מימו

 מיז משות&  .א

  .matchingגיוס תורמי כנגד 

 קר! היטל הטמנההשתתפות   .ב

היטל הטמנה מממנת את הפרויקטי של מגיעי מ שתקבוליהקר!  ש, אוסטרליהבדומה ל

התכנית לשיפור ובי! היתר את הפרויקטי של , התכנית הכוללת לניהול פסולת וייעול משאבי

  .רמת הניקיו!

  

 תמיכה ברשויות מקומיות .4

שאחד מהפרויקטי המרכזיי , תכנית אסטרטגית ברמה הלאומית לפועלהקואליציה מוציאה   .א

צרכי למותאמות למאפייני ו, בה הוא עידוד רשויות מקומיות לפתח תכניות משלה!

  .המקומיי

  :מער� תמיכה כפול  .ב

o  תמיכה כספית–  מער� מענקי מתו� קר! היטל ההטמנה שנועד לסייע במימו! פרויקטי

  .מקומיי

o  הקואליציה מפתחת ערכות הדרכה לרשויות מקומיות לצור� פיתוח  –הכשרה והדרכה

  . אכיפהרגולציה ותשתית ו, חינו�: על שלושת התחומימבוססות ג ה! ה, תכניות מקומיות
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  :לפי נושאי� ותכני� בקואליציההצעת שותפי� עיקריי�  .5

  גו! אחראי מוצע  עבודה תכני  נושא

  הנהגה

ריכוז ; סדרי עדיפויותוקביעת  הכנת תכנית אסטרטגיתהובלת 

מעקב התקדמות ; ודת הקואליציה ותיאו בי! החבריעב

אחריות  ;מעקב התקדמות לעבר יעדי כמותיי; פרויקטי

  ).מיז משות&( על מער� המימו! של הפעלת התכנית

  ס"המשרד להגנ

  .מערכת החינו�יתוח תכניות לפ  חינו�
 + ס"משרד להגנה

  החברה להגנת הטבע

  הסברה

; מיתוג הפרויקט; עיצוב קמפיי! לשינוי התנהגות הציבור

רשתות ו מדיה; החלטה על מסרי מילוליי וויזואליי

  . חברתיות

  החברה להגנת הטבע

 רגולציה

  ואכיפה

o  הקיימת פתית יוהאכהמסגרת הנורמטיבית בחינת–  

בחינת  ,הגנת הסביבה החופיתחוק , שמירת הניקיו! חוק

שמורות , חוק גני לאומיי, חוקי עזר ברשויות מקומיות

  .נאמני ניקיו! מער�, אתרי לאומיי ואתרי הנצחה, טבע

o בדיקה :  ?במסגרת הקיימת הא יש צור� בשינויי

  ס"המשרד להגנ

 שטחי

  פתוחי

, ג ובשטחי פתוחי אחרי"אכיפה בשטחי רט, ימי ניקיו!

  .טבעזיקה לחינו� בהקשר של 

  

  החברה להגנת הטבע

  ג "רט

  ל"קק

רשויות 

  מקומיות

  :מער� תמיכה לרשויות מקומיות

o של תמיכ ה כספית של הקר! לשמירת הניקיו! בפרויקטי

י קולות קוראי ובהתא "ע, רשויות מקומיות

   .שיגובשולקריטריוני

o  פיתוח תכני הדרכה והעברת הכשרות לנציגי רשויות

על מנת שרשויות מקומיות יפתחו בעצמ! , מקומיות

  .תכניות להפחתת לכלו�

+ ס "המשרד להגנ

רכז השלטו! מ

  המקומי 

מדידה 

  והערכה

o   .הערכת התקדמות הפרויקטי בהתא ליעדיה

o  הערכה כמותית של הצלחת הפרויקט לפי מתודולוגיה 

ביצוע סקר ניקיו! כמותי בתחילת הפרויקט (  קבועה

  ).וביצוע מדידה שנתית

  יוחלט בהמש�

    


