תוכנית אב לאיכות הסביבה ופיתוח בר קיימא
 קידום של תוכנית אב לאיכות הסביבה ופיתוח בר קיימא מיועד לשקף מדיניות ותפיסה ערכית של
המועצה זוהי למעשה "הכרזה" ציבורית ומקצועית המכירה בפיתוח בר קיימא כתפיסה מובילה
המשליכה על דפוסי תכנון ,פיתוח ועשייה במכלול תחומי החיים.
הכנתה של התוכנית מיועדת לספק למועצה כלים אופרטיביים אשר יאפשרו מימושה של מדיניות זו
הלכה למעש.
 כמועצה השוכנת במרחב עתיר משאבי טבע ,נוף וסביבה מגוונים .לאמץ גישת הפיתוח בר-קיימא
כדרך המיטבית שתאפשר למועצה להניע פיתוח דמוגרפי-קהילתי וכלכלי תוך מיצוי מושכל של
המשאבים הסביבתיים במועצה.

עשרת העקרונות לרשות מקיימת
 שימור המשאבים הטבעיים (מים ,קרקע ,אנרגיה) של הרשות המקומית באמצעות ניהול מושכל.
 שיתוף הציבור בקבלת החלטות ובעשייה העירונית.
 טיפוח ושמירה על שטחים פתוחים.
 פיתוח מערכות תעבורה סביבתיות ונגישות לכל.

 צמצום נפח פסולת עירונית.
 עידוד כלכלה מקומית.
 אימוץ מדיניות של צדק סביבתי וחברתי.

 קידום חינוך סביבתי-חברתי וחינוך לבריאות.
 ניהול סביבתי של המועצה ומוסדותיה.
 התקשרות ויצירת שותפויות בין-עירוניות ובין-לאומיות לקידום נושאים סביבתיים.

מיחזור ופסולת
 פסולת היא תוצר בלתי נמנע של חיינו ככל שרמת חיינו עולה כך גדלה כמות הפסולת שאנו
מייצרים ולכן 'לוקחים את הפסולת בידיים'...

ממשיכים את פרויקט מהפח המיחזור שמובילה המועצה בראשות המחלקה לאיכות הסביבה.

חינוך סביבתי
 שיתוף פעולה עם בתי הספר ומינוף תכניות איכות סביבה ,מיחזור וקיימות.
 נושא חשוב שיש להטמיע בקרב בני הנוער ,מועדוני נוער ,מנהיגות צעירה ,תנועות נוער.
 מועדוני גיל הזהב/פיס
תוכניות לביצוע:
•

חידוש פרויקט אמץ חורשה

•

שילוב בתי הספר בפרויקט נקודות חן במושבה

•

פעילות בנושא איכות הסביבה אירוע שיא

•

פעילות עם תנועות הנוער בנושא איכות הסביבה

•

הקמת מנהיגות ירוקה צעירה

ריסוס עשביה בשטחים פתוחים
כחלק מפיתוח בר קיימא אין מקום לריסוס בחיינו ,הנושא עלה ועולה כל אביב מחדש
כאשר המושבה בשיא פריחתה ויופייה ,הפתרון לנושא העשבייה הוא בכיסוח עם
חרמש ,מה שנעשה במקומות מסוימים.
יש כאן קהילה אקולוגית גדולה וחכמה ויש בידה לתרום רבות לפתרון בר קיימא.

 ריענון ופיקוח על אגף שפ"ע שיפעלו על פי ההנחיות:

הנחיות לריסוס עשביה
 יש להדביר אך ורק מדרכות עם אבן משתלבת.
 אין להדביר צמחיה במקום שאין מדרכה.
 שעות ההדברה יתאמו עם מנהל אגף שפ"ע.
 אין להדביר בקרבת מבני חינוך ובעיקר לא בשעות הבוקר ופיזור הילדים.
 חל איסור על ריסוס בתוך שטח מבנה חינוך.
 שימוש בחומרי ההדברה בהתאם לנוהלי משרד להגנת הסביבה בפיקוח אגף שפ"ע
 חל איסור בריסוס שטחים פתוחים.
 איסור מיוחד לרסס בקרבת מקורות מים ,לרבות ברכות החורף ,ולרבות בעונה בה ברכת
החורף יבשה; מצד שני ,אין מניעה לרסס במגרשי ספורט ,מגרשי חניה וכיוצא באלה

חופש המידע ודיווחים סביבתיים
 תקנה  2לתקנות חופש המידע קובעת ,שכל רשות ציבורית תעמיד לעיון הציבור מידע
שמקורו בדיווח או באיסוף מידע ,ובלבד שאותו מידע הוא לגבי חומר ,רעש ,ריח או קרינה
שנמדדו או שנפלטו לאוויר ,לקרקע ,למים או לים ,והם מסוג העלול לגרום למפגע סביבתי.
 ריכוז מידע בלשונית סביבה וקיימות :אודות בדיקות הניטור של מפגעים בתחומים
הרלוונטיים ,המתבצעות כיום על ידי גורמים שונים בשטח המועצה .על בסיס זה תתבצע
פעילות לגיוס הגורמים הרלוונטיים להקמת מערך ניטור מקצועי של כל סוג מפגע .נתוני
הניטור יאספו ,יושוו לתקנים הקיימים ויפורסמו באתר האינטרנט החדש של המועצה.
.1

נתוני מיחזור והפרדה -דוח שנתי

.2

דוח מדידות רעש

.3

נתוני אוויר וריח -על פי נתוני האיגוד

.4

נתוני קרינה

.5

מידע רלוונטי נוסף

אפיון לשונית מידע באתר המועצה
"סביבה וקימות"
ריכוז הנתונים המתעדכנים בתחומי פעילות המחלקה לאיכות הסביבה איגוד ערים שרון כרמל:

פסולת ,פינוי אשפה ופסולת
איכות המים
אנטנות סלולריות
פקיד היערות
איכות אויר
פרוטוקולים
מהפח המיחזור -טבע עירוני

תו ירוק לעסקים
 בימים אלה ,כאשר המודעות הסביבתית -כלכלית הולכת וגודלת יש בהענקת תו ירוק
למוצר ,או שירות יתרונות סביבתיים ,שיווקיים ותדמיתיים.
 התפתחות גישה סביבתית ירוקה של הצרכן והעסק נתפס בעיני הציבור כירוק וסביבתי.
 חשוב לציין שתחילת התהליך מתחיל במודעות לנושא ויש לפעול במקביל לשדרוג והסדרה
מרכז המושבה לטובת קידום העסקים והשירות לתושב.
 המטרה :לעודד עסקים לאמץ את עקרונות הקיימות ובכך לצמצם צריכת משאבים ויצירת
זיהומים סביבתיים התייעלות אנרגטית ,סביבתית ושמירה על הערכי הטבע.

הסדרת השילוט העסקי ביישובים
הפרויקט מחולק לשני שלבים:


 .1מיפוי מצב קיים ותכנון שילוט לתעשייה ועסקים

 .2 ביצוע שילוט מוסדר ראשית כפיילוט .לאחר לימוד תוצאות הפיילוט הכוונה להרחיב
לשאר המושבה.

הסדרת השילוט ביישובי המועצה תביא ל –
 .1 שיפור כלכלי כתוצאה מנגישות טובה וזמינה.
 .2 שיפור חזות היישוב – סדר ,ניקיון ויופי.

 .3 שיפור עסקי – יחייב את העסק לעמוד בתנאי רישוי ושעות פתיחה.

תקציב הוועדה 2015
שמירת נושאי סביבה וקיימות על סדר היום הציבורי וחשיפת הפעילות לצורך יידוע
והרחבת מעגלי העשייה מחייבים שימוש במגוון כלים

תקציב כולל  50אלף ₪

פעילויות ואירועים קהילתיים
•
•
•
•
•
•
•
•

אירוע פורים -פרכוריאדע
טבע עירוני
נקודות חן
מפת שבילי אופנים
מקצה לקצה
מרוץ אופנים
הדרכות
אירוע שיא בוואדי

שביל טבע עירוני
 יצירת מפה נושאית "ירוקה" של מרחב המושבה
 גיוס פעילים ומתנדבים מקרב הציבור לשימור וטיפוח השטחים ,יתרום לאיכות השטחים
הפתוחים וניקיונם
 שילוב תנועות הנוער בפעילות לקידום הטבע עירוני

שבילי אופנים ותחבורה ציבורית
 עידוד יוזמת הרשות המקומית לסלילת שבילי אופניים נוספים ,תוספת חניות אופניים הן
במוסדות החינוך והן במרכז המושבה
 מפה שבילים לרכיבת שטח
 מרוץ אופנים לעידוד רכיבת אופנים

 מעקב בחינת תחנות אוטובוס
 קידום מפת קווי אוטובוס במושבה

נושאים נוספים לישיבה:
 אייל שני ,מנהל המחלקה לאיכות הסביבה -עדכונים
 רון לירם ,חבר המועצה -נושאים לדיון.
 הזמנה לפורום חברת חשמל בפרדס חנה כרכור.
 הזמנה לאירוע בפורים
 הקמת הנהגה נוער ירוקה/סביבתית
 חלוקה לצוותים עבודה

הזמנה לפורום עם חברת חשמל


שלום רב,



זוהי הזמנה למפגש ייחודי של קבוצת פעילים סביבתיים מאזור פרדס חנה-כרכור עם מנהלי תחנת הכוח אורות רבין (הסמוכה
לחדרה) ,ומנהלי מגזר איכות סביבה בחברת חשמל .זהו מפגש פתוח בו יוכלו הפעילים להעלות שאלות ,או אמירות אל אנשי
החברה ולקבל תשובות ישירות מבעלי התפקידים הבכירים ביותר.




המפגש נערך במסגרת פעילותו של פורום דיאלוג משותף לתחנת הכוח וחברת חשמל ולנציגי קהילות מהאזור הפועל מזה
כשנתיים וחצי .את המפגש ינחו מנחים מקצועיים מחברת מודוס המנחה את פורום הדיאלוג.




קיים כיום שיח מפותח בפרדס חנה-כרכור בנוגע לתחנת אורות רבין והשפעותיה הסביבתיות .מטרת המפגש היא לאפשר שיח
אחר בין פעילים ומנהיגים מקומיים מפרדס חנה-כרכור לבין אנשי חברת חשמל – שיח ישיר ,פתוח ובגובה העיניים ,שיח
המבוסס על הקשבה ,כבוד ואחריות הדדיים .המפגש לא מהווה פלטפורמה ליחצ"נות מכל סוג ,אנשי החברה לא מגיעים על
מנת להעביר מסרים כלשהם או להציג מצגות ,אלא על מנת להקשיב ולענות כמיטב יכולתם.




המפגש יתקיים ב ,18.2.15בין השעות  18:00-20:30במתנ"ס פרדס חנה-כרכור רח' הבוטנים.




מספר המקומות מוגבל ,אנא אשרו השתתפותכם בטופס ההרשמהhttp://goo.gl/forms/KoBY16ePqB :

