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cola village -Coca  -2008  פעילות קיץ  
  
  

   לאירועסביבתיתמסמך מדיניות 
  

-Coca( כפר קוקה קולה ,  בפעילות חדשה לבני הנוער בישראלקולה- יוצאת קוקה2008בקיץ 

Cola Village .(במתחם הנופש המצוי בחוף אכזיב , הכפר יתקיים בצפון הארץ)לשעבר קלאב מד (

, קולה-כפר קוקה.   בני נוער אשר יגיעו לכפר מכל רחבי הארץ11,000 ויארח במהלך חודשי הקיץ כ

ולעקרונות הנובעים של החברה מחויב למדיניות הסביבתית , כמו כל פעילות אחרת של החברה

  .ממנה

  

קולה -נפרד מאירוע הקיץ המרכזי של קוקהנושא איכות הסביבה מהווה חלק בלתי השנה , אי לכך

ה מציג את עקרונות הפעולה הירוקים אותם אנו מתכוונים ליישם ומסמך מדיניות סביבתית ז

  .באירוע

  

קולה שמה לעצמה למטרה להפיק ולארגן את פעילות הקיץ בדרך אחראית לא רק באופן -קוקה

הבידור וההפקה אלא להתייחס להיבטים הסביבתיים  של הפעילות בדיוק , ארגון מערך האבטחה

  .חומיםבאותו אופן בו היא נוהגת בשאר הת

  

   –בחינת ההשפעות הסביבתיות 

  . דיאלוג מוקדם עם רשות הטבע והגנים והמשרד להגנת הסביבה

  

על מנת לעמוד על היקף ההשפעות הסביבתיות של האירוע נקטנו בגישה מקדימה הדוגלת 

כפר הנופש נמצא בתחום המועצה האזורית מטה . בדיאלוג ועירוב מחזיקי העניין של האירוע

ילויות התברואה אשר יתבצעו בכפר יתנהלו על פי הנחיות ממונה איכות הסביבה של כל פע. אשר

  . ובאישורו,  מר אבנר גבאי, המועצה

  

ערכנו שיחה מקדימה עם אנשי אגף ים וחופים של המשרד להגנת הסביבה ומנהל פארק , כמו כן

אופן מקיף את שיחות אלו נערכו על מנת לברר ב. אכזיב מטעם רשות הטבע והגנים הלאומיים

 ערכנו סיור מקדים במקום על מנת לבחון את המצב ואת ,בנוסף לכך. יבתיותבסוגיות הסה

  . הנקודות הרגישות מבחינה סביבתית

  

אנו סבורים כי זיהינו את הסוגיות הסביבתיות הללו מקדימים המפגשים השיחות והלאור כל 

   :המהותיות של האירוע ולהלן אופן ההתייחסות שלנו אליהם
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  :במהלך עבודות השיפוץ

   

 מתחם כפר הנופש הינו מתחם שהיה נטוש ומוזנח :פינוי פסולת במהלך עבודות ההכנה 

כחלק .  דבר אשר הוביל לגידול מאסיבי של צמחייה וגזם,במהלך השנים האחרונות

מפעילות ההכשרה של המקום יפונה הגזם בנפרד מיתר הפסולת במקום לאתר מוסדר 

יעשה הדבר בכל האמור לפינוי פסולת בניין ופסולת יבשה מסוגים כן .   כךהמיועד לשם

  .לרבות פסולת העלולה להכיל חומרים מסוכנים, אחרים ווידוא  העברתה לאתר מורשה
  

 ם בו אנו מתארחים המתח): ג"רט (שיתוף פעולה עם רשות הטבע והגנים הלאומיים

, כאמור. ם ערכי טבע ונוף ייחודייםזהו פארק לאומי ע.  לאומי אכזיבנמצא בתחום גן

ג "במהלך חודשי ההכנה לאירוע ביצענו היכרות עם הממונים על המקום מטעם הרט

סביבתית וזיהינו את ההזדמנויות לשיתוף פעולה ואת הנקודות למתן תשומת לב 

   :מיוחדת

  

o מהשיחות המוקדמות שלנו עלה כי חוף הים הינו – אזור ההטלה של צבות ים 

 ).מסוף חודש מאי עד סוף יולי(ה מיועד בחודשי הקיץ לצבות הים אזור הטל

הוא החוף אליו יחזרו הצבות , שהחוף בו בוקעים הצבים מהביצים, חשוב לציין

אמצעות רעש חריג ואורות  חסימת החוף ב.הבוגרות על מנת להטיל את ביציהן

   .ציהןוע מהצבות לעלות עליו ולהטיל את ביעלולים למנבמהלך שעות החשיכה 
  

. סגר מדי יום בשעות החשכה עד לבוקר שלמחרתדר ויאזור הפעילות החופית מגו

מסייעת גם למטרות בטיחות אך וזאת הסגירה מתבצעת באמצעות גדר היקפית 

בידינו לשמור על החוף חשוך ככל הניתן וזאת על מנת לא להרתיע את צבות הים 

המתאים ננת באופן התאורה במקום מתוכ .מעלייה לחוף להטלת הביצים

  . להנחיה סביבתית זו

  

תודרכו כי ייתכן שהם יתקלו בצבה יגיעו למתחם בני הנוער אשר י, בנוסף לכך

העושה דרכה אל החוף ובמקרה כזה פשוט לעזוב אותה לנפשה ולקרוא מייד 

מדי בוקר בשעה מוקדמת יתבצע סיור , כמו כן. לאחד מהאחראים במתחם

האחראים מטעמנו תודרכו .  של עליית צבות לחוףמקדים לבחון האם יש עקבות

ג לטובת סימון אזור ההטלה " לנושא ויודעים ליצור קשר עם אנשי הרטגם הם

  . והעברה של הביצים לאזור מוגן
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o  קולה בשיתוף מרכז ההדרכה של פארק אכזיב - קוקה–פעילות הסברה משותפת

ער למקום ולסביבה יפעלו על מנת להרחיב את המודעות הסביבתית של בני הנו

 . וזאת במגוון פעילויות אשר יגובשו בהמשך
  

 מקור נוסף . קולה אסור יהיה להדליק מדורות מכל סוג שהוא- בכפר קוקה:זיהום אוויר

מתקנים . אים במתחמי המקלחותחימום המים הנמצהסולר ללפליטות לאוויר הם דודי 

.  לבערה אופטימאליתי חברה מקצועית אשר תכוון את המבערים"אלו מתופעלים ע

 במקום וזאת על מנת לוודא שלא נגרם זיהום קרקע  יבדקו תשתיות הצנרתבנוסף לכך

 . עקב דליפות
  

 אזור חוף אכזיב בחודשי הקיץ הינו מועד לפורענות בכל האמור למזיקים :הדברה 

אי לכך אנו נבצע . המהווים פוטנציאל להעברת מחלות ולפגיעה בבילוי של בני הנוער

הדברה מקדימה במתחם וזאת בהתאם להנחיות הסביבתיות של המועצה האזורית ואך 

  .הסביבהי המשרד להגנת " לשימוש עמורשיםהי חומרים "ורק ע

  

 :במהלך תפעול הכפר

 אנו נעודד על מנת למנוע הכבדה על מערך התחבורה בצפון : נגישות לתחבורה ציבורית

כגון הגעה לנהריה  באמצעי תחבורה ציבורית  המועדףשימושבאשר ל בני הנוער וניידע את

הסעות מרוכזות יועמדו לרשות הבאים מתחנת הרכבת בנהריה אל חוף , כמו כן .רכבתב

 .זיב לכל אורך שעות הפעילותאכ
  

 אנו מודעים לכך כי מכלול הפעילויות בכפר צורכות  :צריכת אנרגיה ושימור אקלים

ל ציוד ההפקה יחובר למערך החשמל כ. אנרגיה וככאלו גורמות לפליטה של גזי חממה

אך .  מקומייםם וכך נימנע מייצור חשמל באמצעות גנראטוריהארצי של חברת החשמל 

צריכת החשמל היא הכרחית לקיומו של האירוע בכוונתנו לנקוט בכל האמצעים מכיוון ש

י הצבת "על מנת להפחית את הצריכה בייחוד באמצעות עידוד בני הנוער לחסכון ע

 . הדלקת תאורה בשעות החושך בלבד ועוד, מהבקתותשלטים לכיבוי החשמל בצאתם 
 

 חי אך גם כאן נפעל על מנת בחודשי הקיץ הוא הכרשימוש במים אין ספק כי ה :מים

 .חסכמים ומדיחים דו כמותיים באסלות השירותים התקנת י"לחסוך בצריכה וזאת ע
  

 כמו במקומות רבים אחרים בישראל הביוב של מתחם הנופש באכזיב מתועל אל : ביוב

בורות אלו מתמלאים אחת לכמה זמן ולאור הפעילות האינטנסיבית שלנו . בורות ספיגה

על מנת לבצע זאת כחוק ולוודא . ופים כי נזדקק לפינוי מסודר של הבורותבמקום אנו צ
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 צהעי המו"ומלץ עך אך ורק לאתרים מוסדרים התקשרנו לקבלן מורשה המלשהביוב מוש

 .האזורית מטה אשר ונקבל ממנו דיווחים מסודרים אודות הפינויים שהתבצעו
  

 אי המפתח באירוע ובני  נושא השתייה הוא כמתבקש אחד מנוש: מכלי משקהמחזור

מעבר לכך הם יוכלו לרכוש שתייה . הנוער יקבלו שתייה בבקבוקים חינם לשימושם

על מנת למקסם את מחזור הפסולת במקום . בקיוסקים מיוחדים שיוקמו במתחם

זכוכית ואלומיניום , י פלסטיק"בכוונתו להציב פחי מחזור בכל האזור וזאת בחלוקה עפ

 מתאימה לבקש את בני הנוער להשליך את הפסולת שלהם ובאמצעות פעילות הסברה

הקטנים , בקבוקים אלו יועברו לאחר מכן לכתובת המתאימה. לפחים המתאימים

בנוסף נקיים פעילות הסברה על חשיבות . לתאגיד המחזור והגדולים לתעשיית המחזור

 .תקני האיסוף עצמם ובשטח  הפעילותג מ"האיסוף והמחזור ע
  

 במהלך פעילות הכפר יסופקו שלוש ארוחות לכל האורחים–ורגנית מחזור פסולת א  .

פעילות הסעדה זו תייצר כמות גדולה של פסולת אורגנית ולכן אנו בוחנים את האפשרות 

לבצע הפרדה בין הפסולת האורגנית לבין יתר סוגי הפסולות במתחם האוכל וזאת על מנת 

 . להעביר פסולת זו למתחם קומפוסט
 

 מכיוון שמדובר על חודשי הקיץ החמים מצאנו לנכון לא לשנות את מדיניותנו  :כלי אוכל

אנו . בכל האמור לכלי האוכל החד פעמיים ולהישאר עם כלי אוכל עשויים פלסטיק

הדבר לא זה ו אך באירוע מודעים לכך שישנם אלטרנטיבות סביבתיות יותר לפעילות ז

חומר אשר אינו , שימוש בקלקרבכל מקרה החלטתנו היא כי לא יעשה כל . יתאפשר

 . מתכלה טבעית
 

 במתחמי המקלחות ורחיצת הידיים בכפר יעשה נעשה שימוש בחומרי : חומרי ניקוי

 .ניקיון אקולוגיים
  

 בכוונתנו להכליל את המסרים הסביבתיים לכל בני הנוער אשר יגיעו : הסברה סביבתית

יישומיים גם אחרי שהם למתחם ולנצל את הגעתם לטובת חינוך סביבתי ומתן כלים 

כפר קוקה קולה מהווה הזדמנות ייחודית להעברת מסרים חינוכיים . חוזרים לביתם

 .  סביבתיים וזאת בכוונתנו לעשות
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   סביבתידיווח

בכוונתנו להוציא מסמך דיווח מסודר אשר יפרט את ' לאחר סיומו של קוקה קולה וילאג

מתואר בין ה, לחיוב או לשלילה ,תכן כי יתגלו פעריםבהחלט יי. בפועלהפעילויות אשר התבצעו 

לשם כך בדיוק אנו נפעל בשקיפות ונבחן . במסמך מדיניות זה לבין הפעילויות אשר יתבצעו בפועל

  .אירועים הבאים של קוקה קולה וכיצד נוכל להשתפר לעתיד לבוא בהיכן

  

   סיכום

. וגיות הסביבתיות המהותיותבתחילת מסמך זה הצגנו את הדרך אשר לאורה זיהינו את הס

למרות זאת ייתכן כי מי מקוראי המסמך ימצא כי נקודה זו או אחרת נשכחה או שלא טופלה 

אנו נשמח לקבל כל התייחסות ונעשה את מיטב מאמצינו על מנת לבחון וליישם . באופן מתאים

  .אותה לאור מדיניות מוצעת זו

  

 il.co.arkada@liad  7541413-054, קולה-קוקהיועץ סביבתי ל, הערות יש לשלוח לליעד אורתר

   il.co.cocacola@osnato קולה-מנהלת אחריות חברתית בקוקה, לימור-או  לאסנת אוליאל

054-9003789  


