
 לכבוד חברי ועדת איכות הסביבה בעיריית חיפה,
 

 קריאה להקמת ועדת משנה ליצירת תכנית חירום אקלימית-אקולוגית
 

 תקציר
 אנו ניצבים בנקודת זמן מכרעת לאנושות ולחיים על פני כדור הארץ. על מנת למנוע שינויי אקלים שיביאו לקץ

  החיים כפי שאנו מכירים אותם יש לאפס פליטות גזי חממה עד שנת 2025 ולפעול לשיקום המערכות הטבעיות.
 מעל 1700 עיריות ומחוזות ברחבי העולם מובילות את השינוי הנדרש, על ידי הכרזה על מצב חירום אקלימי

 אקולוגי ויישום תכנית פעולה מיידית.
 עיריית חיפה חתומה החל משנת 2008 על התחייבויות משמעותיות בתחום הסביבה, הקיימות והאקלים, ביניהן
 הקמת תשתית ניהולית בתחום הקיימות בעיר. גם התחייבויות אלו אינן מספיקות לפי המסגרת המדעית שמציב

 האו"ם. אך גם הפעולות להן התחייבה העירייה לא ננקטו.
 בפברואר 2020 הצגנו לוועדת איכות הסביבה בעיריית חיפה את דרישתנו להכרזת מצב חירום, יחד עם מסמך
 עזר ליצירת תכנית פעולה, וקישור לפורומים מקצועיים של עיריות ברחבי העולם אשר תומכים ביצירת תכניות

  לאיפוס פליטות.
 בחודשים מאז פנינו אל אנשי מחקר, וגורמים פוליטיים והתייעצנו לגבי מתווה אפשרי ליצירת תכנית ישימה עבור

  העירייה.
 המתווה שהוצג ליו"ר ועדת איכות סביבה הינו פורום או ועדת משנה ששותפים להם גורמים מהעירייה, אנשי

 מחקר ותכנון ואזרחים. התשובה שקיבלנו הייתה בקשה להציג לוועדה את דרישותינו. דרושתינו נותרו ברורות -
  אנו קוראים לעריית חיפה להכריז על מצב חירום אקלימי-אקולוגי, ולהקים פורום ליצירת תכנית פעולה.

 בעיתות חירום אלו אין מקום למשיכת זמן ולמס שפתיים, כל משיכת זמן היא על חשבון עתידנו.
 באהבה וזעם,

 פעילי המרד בהכחדה חיפה.
 
 

  זכרון דברים פניה לועדת איכות סביבה:
 

 ינואר 2020 - פנייה לנציג הציבור בועדת איכות הסביבה מר' תומר חאזן על מנת לקדם הכרזה על מצב-
 חירום אקלימי - אקולוגי עם ועדת איכות הסביבה של עיריית חיפה.

  פברואר 2020 - הוזמנו על ידי הועדה להציג את הבקשה בפניה. הצגנו והגשנו בפני ועדת איכות-
 הסביבה של עיריית חיפה שני מסמכים:

 1. בקשה להכרזה על מצב חירום אקלימי - אקולוגי החתומה על ידי מספר רב של ארגונים.
 2. מסמך עזר לרשות המקומית להכרזה על מצב חירום אקלימי - אקולוגי ופיתוח תכנית חירום עירונית.

 בתום הפגישה הזמינה יו"ר הועדה את נציגי המרד לפגישה אישית.
 מרץ 2020 - פגישה עם יו"ר ועדת איכות הסביבה ואיגוד ערים חיפה ושות' עו"ד שרית גולן, בה הצגנו את-

 חומרתו של המשבר האקלימי - אקולוגי וכמו כן הסבר על דגשים לתכנית חירום אופרטיבית למצב
 החירום. בפגישה זו הציעה שרית לקדם את הנושא דרך איגוד ערים.

 מרץ - מאי 2020 - לאחר שליחת אימיילים לשרית וללא מענה לגבי התקדמות כלשהי פנינו פעם נוספת-
 לתומר חזאן על מנת לברר כיצד ממשיכים להתקדם. לדבריו שרית אמרה כי לא תתקיים הכרזה ללא

 תכנית מסודרת.
 יוני - יולי 2020 - לאחר התייעצות עם מומחים שונים ביניהם: פרופ' אופירה איילון (מרכז הידע לשינויי-

 אקלים באונ' חיפה), ד"ר גיל רילוב (אקולוג ימי החוקר את השפעת שינויי האקלים על החיים בים), ד"ר



 איה לזר (חוקרת את עליית מפלס הים) ועוד, הבנו שאין במנדט הארגוני שלנו את הסמכות לכתוב תכנית
 בשביל העירייה, וכי המהלך הנכון ביותר על מנת לקדם את התכנית האופרטיבית ועל ידי כך להכריז על

 מצב חירום אקלימי - אקולוגי בעיריית חיפה, הינה הקמת פורום אשר יוקם בתמיכת ועדת איכות הסביבה
 ובהמשך על ידי ראש העיר בו יקחו חלק הגורמים הרלוונטים מהמחלקות השונות בעירייה, נציגי ארגונים

 ואזרחים בעלי זיקה לנושא.
 עם יוזמה זו פנינו פעם נוספת לתומר חזאן אשר הציע להקים ועדת משנה לוועדת איכות הסביבה. בקשה

 זו הועברה על ידו ליו"ר הועדה אשר הורידה את האפשרות על הפרק בטענות של חוסר זמינות.
 משיחה עם תומר ב 17.7.2020 הודיע לנו תומר כי עניין ועדת המשנה ירד מהפרק וכי הבקשה ממנו-

 (המרד בהכחדה) הינה להכין את תכנית החירום בשביל העירייה או דרישות קונקרטיות אשר יקודמו על
 ידי העירייה.

 
 במענה לשיח זה אנו רוצים להדגיש מספר עובדות בעלות משמעות מהותית:

 
 כבר בשנת 2008 חתמה עירייתה חיפה, כחלק מפורום ה 15 על אמנת האקלים שהפורום יזם להפחתת פליטות

 גזי חממה וזיהום אוויר. לפני כשנתיים (2018) אישררה העירייה (על ידי חתימת ד"ר גלית רנד, מנהלת אגף תכנון
 אסטרטגי ומחקר בלשכת מנכ"ל העירייה, עיריית חיפה) את תכנית ההמשך  "ברית ערים לאיכות חיים וסביבה"

 של פורום ה-21. במסמך זה מפורטים הנושאים אלהם התחייבה העירייה מתוקף חתימתה, להלן:
 

 
 

https://drive.google.com/file/d/1cunBSfY22p_spxO599XqKHiu1kDQN773/view


  
 

     מאז החתימה מיענה עיריית חיפה למנות אחראי קיימות עירוני, הקצאת רפרנטים במחלקות העירוניות השונות
 או הקמת 'צוות קיימות עירוני' כפי שהמסמך מתווה.

 
 עובדה זו שופכת אור על אי עמידה במשימות השונות אליהם התחייבה העירייה. המדע גורס שאין די בתכנון
 מקיים ובנקודת הזמן שבה אנו נמצאים נדרשת פעולות משמעותיות ומיידיות למניעת והיערכות העיר למשבר

  האקלימי - אקולוגי.
 מסגרת הזמנים שמציב הפאנל הבין ממשלתי לשינויי אקלים של האו"ם (IPCC) הינה הפחתת פליטות בשיעור
 של 50% עד לשנת 2030 ו 100% עד שנת 2050. דרישה מחמירה זו על מנת לא לעבור את רף ה 1.5 מעלות

 הקריטי לקיום חיים סבירים על פני כדור הארץ עלולה להטעות - מכיוון שגם אם נעמוד ביעדי הפחתה אלה, הסיכוי
 לא לעבור את הרף עליו הסכימו מדינות העולם באמנת פריז הינו כ 60%.

 על מנת למנוע את ההשלכות של אי עמידה ביעדים אלו, אנו ביחד עם חברינו מהמרד בהכחדה מכל העולם,
 קוראים לאיפוס פליטות עד 2025.

  ללא פעולה יוצאת דופן מצד כל הגורמים הנוגעים בדבר עתידנו נתון בסכנה מוחשית.
 

 לאור העובדה כי העירייה לא מבצעת את הפעולות עליהן היא אחראית בקצב הנדרש - למשל מינוי אחראי קיימות
 תחת מנכ"ל וראש העיר על מנת למנוע את ההשפעות הקשות, בפועל האחריות כיום נמצאת לפתחה של ועדת

 איכות הסביבה של העיר.
 

 אנו פונים אליכם פעם נוספת - כל עוד אין גוף מוסמך לענייני סביבה/קיימות/אקלים - אנו דורשים לאור הנימוקים
 לעיל:

  הכרזה על מצב חירום אקלימי - אקולוגי.1.

  והקמת פורום ייעודי להתווית תכנית חירום למצב חירום זה.2.
 

http://www.forum15.org.il/uploaded_files/documents/%D7%9E%D7%A1%D7%9E%D7%9A_%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%A6%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%92%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A9_%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%AA_%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99_21.2.2019_u4403.pdf


 
 
  
 
 


