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 : ותעדכון התקדמ -פח כתום .1

  אנו בתהליך מתמשך מול תאגיד תמיר להכנסת הפחים הכתומים )הקורונה יצרה

 עיכוב משמעותי בהתקדמות(.

 .בוצעו פגישות, סיורים, ומיפוי פחים ביישובים 

 .הועברו לתמיר מיקומים ספציפיים בכל יישוב בהתאם לדרישתם 

 מירבטיפול מול ת- 360פחי  42פער עיקרי קיים בנופית למציאת מיקום ל. 

 .'בדיקת תשתיות לפחים כתומים בנופית ג 

 'שנה הבאה. -הצבת פחים בראס עלי ואיבטין  יבוצע בשלב ב 

  (, מכרז לרכישה, פרסום 13/7שלבים הבאים: מפגש מנכ"לים )מועצה ותמיר

 וחשיפה, הצבת הפחים )עוד הקיץ בתקווה(

 

 :עדכון התקדמות -פחי מחזור בבתי החינוך .2

  בבתי החינוך במועצה )כרמל, ניצני, רמות, איבטין, ראס עלי, בוצעו סיורים והסברה

 נופית(. כולם מעוניינים בהכנסת הפחים. 

 עמדות בבתי החינוך  30-ספקים שונים לרכישת הפחים לכ 4-קיבלנו הצעות מחיר מ

 אלש"ח(. 35-)עלות של כ

 בתאום עם בתי הספר  -צפי לרכישה והצבה טרם תחילת שנת הלימודים הבאה

 ת אגף החינוך במועצה.ומנהל

 

 :חריגות בנזן ותחנות ניטור במועצה -איגוד ערים חיפה .3

 מק"ג/מ"ק 3.9 -ערך סביבה יממתי מותר לבנזן 

 כ' תמוז תש"ף

 2020יולי  12



 
 .למרות נתוני בנזן גבוהים הפוגעים בבריאות אין חריגה בערך הממוצע היממתי 

 נדחה עקב הצבתה  – אתרים המועצה 3-חודשים ב 3-תחנת ניטור ניידת תוצב ל

 מחכים למועד חדש מאיגוד ערים -איקאהבמתחם 

  מחמירים לעומת  יעדנפעל בשיתוף עם ארגונים ירוקים ורשויות המפרץ לקידום ערכי

 .הקיימים היום מקליםערכי הסביבה 

 

 :אתר חדש -דוברות/מידעון/אתר .4

 בדף יחידת איכות הסביבה יוכנסו תכנים רלוונטיים כגון:  -אתר חדש למועצה

 כתבות שהיו במידעון בתחום איכה"ס 

 מצגות מוועדת איכות הסביבה 

 פרוטוקול וועדת איכה"ס 

 נתוני ניטור אוויר של איגוד ערים חיפה והמשרד להגנת הסביבה 

 מידע רלוונטי נוסף 

 .תושק אפליקציה חדשה למועצה ונעבוד על הצגת נתוני הניטור מהתחנות בסביבה 

 

 :תי במועצה באמצעות אפליקציהניטור קהיל –"טבע סובב זבולון"  .5

 לטובת יצירת מאגר מידע של מגוון המינים בשטח המועצה. מיזם קהילתי סביבתי 

 .כל משתמש יכול להעלות פריט טבע )צמח, בע"ח(  לצלם ולצרף מיקום 

  :מינים. 581תצפיות,  1000משתמשים,  100במועצה כרגע 

 הפצה באמצעות נציגים ביישובים ובבתי הספר. 

 

 .בקרובבמליאה  –הצגת תכנית מפרץ החדשנות  -רמ"י .6

 .באחת המליאות הקרובות תוצג תוכנית מפרץ החדשנות ע"י רמ"י 

  ,המטרה היא להבין הסוגיות העיקריות המשפיעות על המועצה: שטחים חקלאיים

אופי הבנייה, סוגיות קרקע, שטחי מסחר ותעשייה וכו' והיכולת שלנו להשפיע עליהן 

 כבר עכשיו.

 ה כי המליאה תתמוך בטיוטת התוכנית ונוכל להוציא הצהרה שכזו. בתקוו 

  בדבר סגירת המפעלים  29/6דיון מיום  -פנים ואיכות הסביבה בכנסתבוועדת
 כי אפשר וצריך לסגוריו"ר וועדת הכלכלה,  –הכריז הפרופ' אבי שמחון  המזהמים

 ולהקנות למפרץ אופק פיתוח חדש. 2025את המפעלים המזהמים עד 
 
 נושאים נוספים שעלו: .7

 בימים הקרובים תערך ישיבת ראשי רשויות באזור  -חזירי בר ביישובי המועצה

למציאת דרכי התמודדות ופתרונות לבעיית התפשטות חזירי הבר במרחב הכפרי 

 ועירוני.

 פנייה להגיע מכפר ביאליק  -של חשמל לבעלי פנלים סולריםפילרים חזות  עמפג

. יבדק מול הועדה לתכנון ובניה לאורך הרחובותל חלקה לאור התרבות פילרים בגבו

 המקומית.

 קיים פער משמעותי במודעות הסביבתית  -חינוך סביבתי ביישובי המגזר הערבי

ובשמירה על הניקיון ביישובי המגזר. נפעל ללמידת הפעולות שנעשו במועצות 

 אחרות וננסה ליישם פעולות שהביאו הצלחות גם אצלנו. 

 

 



 
 

 

 

 

 : םיכוס

 ממשיכים להתקדם בפרויקטים להצבת פחים כתומים ופחי מחזור בבתי הספר. .1

 חודשים. 3-תחנת ניטור אוויר תוצב ביישובי המועצה בתאום עם איגוד ערים חיפה ל .2

. הקרובות מישיבות מליאת המועצהאחת ע"י רמ"י ב נית מפרץ החדשנות תוצגוכת .3

 )?( תגבש עמדתה בנדון.המועצה ו

באה תוצג ההתקדמות לאור תוכנית העבודה של יח' איכות הסביבה בישיבת הוועדה ה .4

2020. 
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