
   
 
 
 
 
 
 

 לאקלים ואנרגיה מפרץ חיפה אמנת
 ראשי הרשויות  הצהרת

 
  לצמצום פליטות גזי חממה להוביל  כוונתנו    אשכול המפרץ וחיפה מצהירים עלשל  אנו, ראשי הרשויות  

קבל החלטות ונ עמוד לצד תושבנו,  אנו נ באמצעים הטכנולוגיים והאנושיים העומדים לרשותנו.    ,בזמן קצר 
הרשויות שלנו, בתחומי  במקצועיות וברגישות  שתמש בהשפעתנו הציבורית וביכולתנו לפעול  נ אמיצות,  

 .ושבים , העסקים והת יהבכדי להביא לשינוי בדפוסי התנהגות, צריכה וייצור אנרגיה של הרשויות, התעשי
 

 מטרות

 מתוך תחושה של אחריות מנהיגותית, אנו חותמים על אמנה זו ונפעל להשגת המטרות הבאות:

 . תושבינו ושל הדורות העתידיים איכות חייהם של ו להבטיח את בריאותם  א

 לספק לתושבינו חוסן אקלימי. ב

 שלנו. בחבל הארץ היפה  להגן על הסביבה, משאבי הטבע, המערכות האקולוגיות והמגוון הביולוגי ג

 
 יעדים

פליטת גזי חממה   איפוסל  ברשותו, ויחד כאזור, לפעול, כל אחד    אלו, אנו מתחייבים   מטרות   השגת   לשם 

 ולחיזוק החוסן האקלימי, וזאת באמצעות: 

מיפוי   א ל:  גזי חממהעריכת סקר מקיף  לפליטת  עיקריים  בחוסן האקלימימקורות  איתור חולשות   ,  ,

מתחדשות  אנרגיה  לייצור  והשטחים   הזדמנויות  העירוני  הטבע  האקולוגית,  המערכת  ומיפוי 

 . הפתוחים 

 .2050פליטת עד שנת איפוס בשיעור שלא יפחת מ – פליטת גזי חממה קביעת יעדי הפחתה של ב

פעולה   ג תכנית  ואימוץ  ומקומית פיתוח  קצר   אזורית  בינונילטווח  החוסן   ארוך,ו  ,  את  לחזק  במטרה 

מערכת העל    ורלשמ, לצמצם הטמנת פסולת ולייצר אנרגיה מתחדשת ,  מי, להפחית פליטות האקלי

 . והשטחים הפתוחים  אקולוגית 

 יישום תכנית הפעולה המקומית, לרבות האמצעים והפעולות הנגזרים ממנה.  ד 

 ערבות הדדית בין רשויות האזור במטרה להבטיח לתושבים חוסן אקלימי. ה

לרישות המידע,   ת גורם גג הפועל  הווהיו  סייע לרשויות בקידום המהלךי  ,צוות המשימה לאקלים ואנרגיה
רלוונטיים  ולתיאום עם    איגום משאבים ליצירת שיתופי פעולה בין הרשויות, ל וגופים  משרדי הממשלה 

 . . הצוות יבצע מעקב אחר ביצוע התוכניות המקומיות והאזוריות נוספים 

 ח"כ קרין אלהרר 
 שרת האנרגיה

 ח"כ תמר זנברג 
 שרת הגנת הסביבה 

 
 מר דוד אבן צור 
 יו"ר האשכול

 ראש העיר קריית ים 

 
 גב' עינת קליש 

 ראש העיר חיפה



   
 
 
 
 
 
 

 מר יעקוב פרץ
ראש העיר קריית  

 אתא

 מר חיים צורי
ראש העיר קריית  

 מוצקין

 עורסאן יאסין מר 
ראש העיר  

 שפרעם

 אלי דוקורסקימר 
 ראש העיר קריית ביאליק

 סוהיל דיאבד"ר 
 ראש העיר טמרה 

 
 סימון אלפסי מר 

 ראש העיר יקנעם 

 
 מר אריה טל

ראש העיר טירת  
 הכרמל

 
 עידו גרינבלוםמר 

ראש המועצה  
המקומית קריית 

 טבעון 

 
 מר רפיק חלבי

ראש המועצה המקומית  
 דלית אל כרמל

 
 שיח אחמד אלמר מאמון 

ראש המועצה המקומית  
 אעבלין 

 
 מר עמוס נצר 

המועצה  ראש 
 האזורית זבולון 

 
 מר דן כהן 

ראש המועצה  
 המקומית רכסים 

 
 בהיג' מנצור מר 

ראש המועצה  
 עספיאהמקומית 

 
 חאלד חוגיראת מר 

ראש המועצה המקומית  
 ביר אל מכסור 

 
 ראיד זבידאתמר 

המקומית   ראש המועצה
 בוסמט טבעון 

 


