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, הוצאת הפלסטיק ריכוז הוועדה, שיפור המחזור ביישובים ובתי הספר: תהיחידה הכולל

גיות סביבתיות שעולות בישובים ליווי וייעוץ בשוטף ובסו החד"פ ממוסדות המועצה,

ובמועצה, מסירת מידע סביבתי במדיה הקיימת במועצה, בניית תוכנית אב לאיכה"ס 
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כניסה לתוכנית אב מוסדרת תדחה לשנה הבאה ובמקביל נכנסים  י בחינתהומלץ ואושר כ

 ר שבוצע ופעילות יחידת איכה"ס אשרכבר לעבודה על פרוייקטים קיימים במסגרת הסק

 .בפועלכבר מקודמת 

הצגת תוכנית מפרץ החדשנות ע"י רמ"י,  -ת חיפה לתכנון ובניהישיבת ועדה מחוזי .4

הוצגו בקצרה הדיונים : דיון בהנחיות לתסקיר השפעה על הסביבה לתחנת כח בז"ן

מהועדה. מפרץ החדשנות תלוי בהחלטת ממשלה וגם התקדמות בתחנה"כ לבז"ן תלוייה 

 אף היא במפרץ החדשנות והמשך פעילות המפעלים.

 ט"ז שבט תש"פ
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נערכו כבר פגישות עם מרבית היישובים להצגת התהליך : עדכון התקדמות - פח כתום .5
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בתי החינוך במועצה במטרה לחנך ולהגביר המחזור  6הספר והפחים יוכנסו לכל 

זרמי הפסולת יפונו בהתאם לסוג הפסולת ולהתקשרויות המועצה, פסולת  במועצה.

צפי  גנית תיאסף ע"י התלמידים לקומפוסטר ומערכת ביוגז שיוצבו בבתי הספר.אור

 מאי.-להכנסת הפחים באפריל

 -ניתנו דוגמאות לפעילות יח' איכות הסביבה בחודשים האחרונים: דוברות/מידעון/אתר .7

 .פול, חסכון אנרגטי במשקי בית, הצגת נתוני זיהום אוויר-קמינים, קאר

תחנת ניטור אוויר ניידת של איגוד ערים : ת ניטור במועצהתחנו - איגוד ערים חיפה .8

בתי הספר  3-נקודה( בחודש בכל  1חודשים ) 3חיפה תוצב החל מתחילת אפריל למשך 

 .במועצה: כרמל זבולון, ניצני זבולון, רמות זבולון בהתאם לתיאום עם מנהלי בתי הספר
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ותגבש תוכנית עבודה תלת  2020 יח' איכות הסביבה תפעל בהתאם לתוכנית עבודה .1

 שנתית.

 תוצאות סקר איכה"ס ליישובים ישוכללו בתוכנית עבודת היחידה לשנה ולשנים הבאות. .2

מקביל נכנסים כבר לעבודה וב ,כניסה לתוכנית אב מוסדרת תדחה לשנה הבאה בחינת .3

כבר מקודמת  ר שבוצע ופעילות יחידת איכה"ס אשרקטים קיימים במסגרת הסקעל פרוי

 .בפועל

תוכנית מפרץ החדשנות תוצג ע"י רמ"י במליאת המועצה במרץ או באפריל והמועצה  .4

 תגבש עמדתה בנדון.

וועדת איכה"ס מברכת על פעילות הכנסת הפח הכתום ופחי המחזור בבתי החינוך  .5

 מועצה וגני משחקים ביישובים.במועצה. תישקל הרחבת התוכנית לגני ה

 

 .2020רבעון שני לן איכות הסביבה הבאה תזומוועדת  .6
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