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 פרוטוקול ישיבת הועדה לאיכות הסביבה 1/21 מיום 14  ביולי 2021  

סגן ראש העיר וחבר ועדה, , " אורי הדס מנהל היחידה לפתוח  גיאורגי גרשוביץ ,הועדהיו"ר חבר מועצת העיר ודני קרן  וכחים:נ

כלכלי עירית נשר, חי שוורץ החברה להגנת הטבע, יוליה גינזבורג סגנית מנהל מחוז חיפה במשרד להגנת הסביבה, איתן קידר נציג  

 ציבור.גלעד השג נציב תלונות הציבור ומבקר העיריה. 

 

 על סדר היום          

 המלצות ועדת מנכלים לפתוח וקידום מפרץ חיפה.  .1

 . נתונים על זיהום האויר באזורנו.2

 .שונות3

 הועדה לאיכות הסביבה ממליצה בפני מועצת העיר לאשר הצטרפות וחתימה לאמנת קלימה מד. . 1 החלטה:

 . . לבקשת חברי הועדה הישיבה הבאה תעסוק בין השאר בשימוש בכלים חד פעמיים2             

 

 הישיבה מוקלטת.. – 17:00הישיבה נפתחה בשעה 

בכל ישיבה חייב להיות נציג אופוזיציה כחלק מחייב מהועדות העירוניות. מאחר והאופוזיציה טרם שלחה מינויים של                        

  28נציגים לוועדות למרות שהם קבלו באופן מסודר מכתבים בדואר רשום שבהם צויין שבמידה ולא ימנו נציגים, הועדות יתכנסו החל מ 

 .ציג אופוזיציה, ועדה זו מתכנסת בהעדר נ 2019לינואר 

 הישיבה מוקלטת ניתן לקבל את ההקלטה   –תקציר הישיבה  

 פותח את הישיבה ומזמין את הגב. יוליה גינזבורג לתת הסבר על החלטת ועדת המנכלים. דני קרן:

צשנה מהיום כנראה  20פורסמה החלטת המשרד האומרת כי בעתיד הנראה לעין כ  2019: נותנת רקע על תכנית הועדה. בנובמבר  יוליה

שלא יהיה צורך בכמות כה רבה של זיקוק נפט מהמפעלים וזה מתחבר גם לדוח מקנזי שפורסם בזמנו וגם עקב הבעיות שיוצרת התעשיה 

 המשרד להקים ועדה על מנת לבנות תכנית לפתוח המטרופולין והעברת המפעלים ממקומם. הנפט לפתוח מטרופולין חיפה המליץ 

הועדה דנה בכל היבטי פתוח האזור ולא רק העברת מפעלים. התכנית הראשונית שהוגשה לא היתה ריאלית , מאחר והיא דיברה על פתוח  

יבה התעקש בכל מהלך דיוני הועדה על סגירת המפעלים ולכן היא נדחתה. המשרד להגנת הסב המגורים ללא מציאת פתרונות לתעשיי

 באזור. 
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גם סגירת המפעלים כולל  םזה החובה של הועדה להגיע להכרעה בכל הנושאים שעלו וביניה ההנושא החשוב שהמשרד העלה בוועד

 כרמל אולפינים וגדיב.  

 מקדמים פתרונות ליהוא ביטומן וגפןם שהם למעשה תוספת מזהמים לאזור. 

יום פתרונות לנושא. בינתיים עד  שפורסם דוח   90התקבלה החלטה בממשלה להקים ועדה שתציע לממשלה תוך  2020ובר באוקט

 ההמלצות פורקה הממשלה וכרגע אין כל החלטת ממשלה בנושא.

לסגירת   2050הכבדה במפרץ חיפה ירידה בביקוש לתזקיקי נפט עלולה להביא עד שנת  העל פי תחשיבים שנעשו במשרד, התעשיי

המפעלים במפרץ . הבעיה במקרה שחברה שכזה היא סגירה בלתי מבוקרת שעלולה להביא לכך שלא יהיה מי שיטפל בטיהור השטח  

 תצא מהאזור באופן הדרגתי ומבוקר. .   המהמזהמים ,ולכן מעדיפים שהתעשיי

 וכרמל אולפינים . באופן כללי הועדה ממליצה על סגירת חוות המיכלים בקרית חיים ומפעלי גדיב דשנים

 אגד ערים איכות הסביבה מפרץ חיפה תומך במלואו בהמלצות המשרד להגנת הסביבה.  דני:

וחצי מיליון טון של חומרים מסוכנים במשך שנה. אמוניה, ברום שמשונע ברחבי העיר  2מפעלים שמשנעים כ  100יש באזורנו כ 

 מהדרום לאוניות בנמל חיפה ועוד.

 המסך מפעלי התעשיי 4%במדינת ישראל מגיעות ממפרץ חיפה כאשר המפעלים באזור הם סך הכל   ראווימפליטות זיהום ה 39%

 בישראל. 

 כרגע המלצות הועדה מונחות לפתחה של הממשלה החדשה שצריכה לקבל החלטות בנושא.

 איך מאיצים את אישור הנושא בממשלה? איתן:

 על הרשויות והמשרד כאחד להטיל לחץ על הממשלה בנושא. השרה אמורה להגיע לאזור במהלך חודש אוגוסט.  יוליה:

 שאלה נוספת האם הרשות בנשר יכולה לחייב למשל את משאיות האשפה שיהיו מונעות על חשמל? איתן:

 קשה לרכבים כבדים המונעים על חשמל לנוע בנשר עקב העליות הרבות . גיאורגי:

 ?  2030האם יש ממש בטענה שמה שמניע את המהפך בנושא זה זה אמנת פריז  השג:גלעד 

Summary_Climate_Conference_in_Paris_-_Forum_15_U5344.pdf) ..אפשר כאן לקרוא על האמנה ) 

 לא יודעת לומר אולם הדיון עלה לפני מס. שנים כשדברו להיכן המדינה הולכת בשנים קדימה.   יוליה:

 ה העבירה כאן, ושהיתה בסיס לדיון , תועבר לכל חברי הועדה..המצגת שיולי

 אמנת ראשי ערים לאקלים ואנרגיה באגן הים התיכון.  –דני מבקש מאורי הדס  להציג את נושא קלימה מד 

 בשנים האחרונות ישנם שינוי אקלים משמעותיים . המיזם שאותו מפעיל ומממן האיחוד האירופי . אורי הדס 
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תכניות עתידיות בתכנית אב לרשות ולעזור לרשות להתמודד עם מפגעי טבע עתידיים. צמצום גזי החממה , אנרגיה  מטרתו לבנות

 רשויות חתמו על האמנה.  25רשויות במדינת ישראל.  40מתחדשת, תאים פוטווולטאיים לצמצום פליטת גזי חממה. משתתפים בו כ 

על לצמצום מפגעים. הרשות בנשר למשל החליפה לפחי אשפה מוטמנים שגדולים  אין משהו מחייב באמנה אלא הכוונה היא שהרשות תפ

יותר בהיקפם, כשהכוונה לצמצם את נסיעת משאיות האשפה הפולטות גזי חממה. הרשות מחליפה כיום תאורת רחוב לתאורת לד, הרשות 

לאמנה היא להעלות את איכות החיים של   מנסה כל הזמן למצוא פתרונות ולצמצם את השפעות האקלים. המטרה של הרשות בהצטרפות

 התושבים ולהתמודד בשורה המיטבית עם השינויים העתידיים בתנאי האקלים.

החלטה, שכבר מבוצעת בעיר נשר,  לאסוף פסולת אלקטרונית שמצטברת אצל התושבים. הפסולת בשלב זה   דבר נוסף..יש דני קרן:

 נאספת על פי בקשה של התושבים. הפסולת נערמת ליד הבניין והעיריה דואגת לאסוף את הפסולת מבתי המגורים. 

 לא בטוח שזה מגיע לכלל התושבים כדאי לפרסם שוב. איתן קידר: 

 לאיכות הסביבה ממליצה בפני מועצת העיר לאשר הצטרפות וחתימה לאמנת קלימה מד. הועדה  החלטה:

 . 18:00הישיבה ננעלה בשעה 

 

 דני קרן 

 יו"ר הועדה

 

 


