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בפעילותהתאפיינה2018שנת
עוקפותיוזמותלבלימתמאומצת

דרךוהןבכנסתהןמקומיותרשויות
חלשבהשנההייתהזו.התכנוןמנהל
הציבוריתהפעילותבתפיסתמפנה
ן"בזמתחםהרחבתממניעת:שלנו

.לסגירתואקטיביתלפעולה

2018סיכום שנת 

2018סיכום שנת 
תקציר



מרכזייםנושאיםארבעהלסמןניתן
:2018בשנתאותנושהעסיקו

במפרץהמזהמתהתעשייהעתיד.1
(בפרטבזן)
התעשייתיתהמועצהיוזמתעצירת.2

חיפהבמפרץהזיקוקלבתיהמקומית
עלשיקלוחקיקהרפורמותמניעת.3

.המזהמיםהמפעלים
המקומיותהבחירות.4

2018סיכום שנת 

2018סיכום שנת 
תקציר



מהתחומיםאחדכלבקצרהפהנציג
האתגרשלקצרהסברידיעלהאלה

האזרחיתהמעורבותנדרשהשבגללו
נציג,בנוסף.השפענווכיצדשעוררנו

אפיקישלכללייםוניתוחהערכה
.שלנוהשוניםהפעילות

2018סיכום שנת 

2018סיכום שנת 
תקציר



2018סיכום שנת 

הנושאים המרכזיים
מניעת רפורמות חקיקה מסוכנות

הרפורמה בחוק רישוי העסקים
2018יולי -פברואר

רקע
הממשלה2019תקציבבמסגרת

שמפקיע,בחוקשינויקידמה
הסמכותאתהמקומיותמהרשויות

שיוגדרלמפעלעסקרישיוןלהעניק
.לאומיתחשיבותכבעל

?בעייתיזהלמה
להחליטלממשלהמאפשרזה

חשיבותבעלהואן"בזשמתחם
הביקורתאתולנטרללאומית

הציבורנבחרישלוהיכולתהציבורית
המייצרמפעלכלדבראותו.להתערב
.בארץסביבתייםמפגעים



2018סיכום שנת 

הנושאים המרכזיים
מניעת רפורמות חקיקה מסוכנות

הרפורמה בחוק רישוי העסקים
2018יולי -פברואר

?עשינומהאז
תוכןיצרנו:הציבוראתרתמנו

ברשתותהבעיהאתשמסביר
מיילים4000שלחנו,ובתקשורת

אני,כחלוןמשה"סרטוני;כים"לח
.ונשלחוהופצו"לנשוםרוצה

משרדרשנו:הציבוריבמרחבפעלנו
.בחיפהכנסבמהלךתשובותהאוצר
.לכנסתבכניסההפגנהערכנו

5/3/2018
כים"חשלושהבהשתתפותלכנסתבכניסההפגנה

.להצבעהעלתהעסקיםברישויהרפורמהשבוביום

https://www.facebook.com/megamatechnion/videos/1689794821069771/
https://www.facebook.com/megamatechnion/videos/1695508757165044/
https://www.facebook.com/megamatechnion/videos/1691977020851551/
https://www.facebook.com/megamatechnion/videos/1678444408871479/


2018סיכום שנת 

הנושאים המרכזיים
מניעת רפורמות חקיקה מסוכנות

הרפורמה בחוק רישוי העסקים
2018יולי -פברואר

?עשינועודמה
עםהנושאסביבפעולהשיתוףיצרנו

מכתבנשלח:נוספיםארגונים
בכנסתמשותפתפעולה,לים"מנכ

.משאביםואיגום
מולהמדיניותקידוםבתחוםפעלנו
כנסתוחברימועצהחברי,עריםראשי

.בכנסתבדיוניםוהופענו
3/3/2018

תושבישל"לנשוםרוצהאניגםכחלוןמשה"סרטון
.בקיבוץהפוריםבירידשולםיוחנןרמתקיבוץ



2018סיכום שנת 

הנושאים המרכזיים
מניעת רפורמות חקיקה מסוכנות

הרפורמה בחוק רישוי העסקים
2018יולי -פברואר

?קרהומה
רישויסעיף,הציבוריהלחץבזכות

ולאההסדריםמחוקהוצאהעסקים
.הכנסתמליאתבפנילהצבעההובא

15/2/20185/3/2018
בכנסתמודיעכחלוןהשראומרכחלוןהשר

.לעבורלחוקיאפשרשלא.הרפורמהאתמכירשאינו



2018סיכום שנת 

הנושאים המרכזיים
מניעת רפורמות חקיקה מסוכנות

הרפורמה בחוק רישוי העסקים
2018יולי -פברואר

שניסבב
יחדשהפעלנוציבורילחץהשנהביולי

הביאהסביבהלהגנתהמשרדעם
המזהמיםהמפעליםשללהחרגה

רגולטוריותהקלותשלמשורה
.העסקרשיוןבתחום

(2018דצמבר)חכמהרגולציה
היכולתעלשמעיבהממשלההחלטת

אמנםהמשרדיםשלהרגולטורית
שלנוציבוריתמעורבותאך,התקבלה

הממשלהממשרדילחץעםיחד
בקרתשסמכויותלכךהביאהשונים

ולאעצמםבמשרדיםנותרוהרגולציה
.הממשלהראשמשרדידיעלהופקעו



2018סיכום שנת 

הנושאים המרכזיים
מניעת רפורמות חקיקה מסוכנות

התחזית

הרשויותראשיהתאחדו2017בשנת
כוחההתעצמות.ן"בזהרחבתלמניעת

הטוןושינויהאזרחיתהתנועהשל
המקומיותברשויותבעקבותיו
אתמביאיםהאחרונותבשנתיים

בתעשייהההשפעהובעליהלוביסטים
השלטוןאללפנותהפטרוכימית

.שונותיוזמותדרכוולקדםהמרכזי

2018באוקטוברהמקומיותהבחירות
בשלטוןהמצבתמונתאתשינו

שלאנדמהאך,חיפהבאזורהמקומי
הקוויםמןקיצוניתנסיגהתהיה

הצליחהציבוריהלחץשאליהם
ללחימההנוגעבכלנבחריואתלהביא

צופיםאנו,לכן.המזהמתבתעשייה
בעייתיותיוזמותשלהופעתןהמשך

.והממשלההכנסתדרך



2018סיכום שנת 

הנושאים המרכזיים
ן"לבזמועצה תעשייתית 

2018כל שנת 

רקע
תעשייתיתמועצהמקדמתן"בז

לאףקשורהתהיהשלאעצמאית
למרותחיפהבמפרץמקומיתרשות

מהזיהוםנפגעיםהאזורשתושבי
שר.המפעליםמפעילותהנגרם
המחוזיתג"הגלוועדההורההפנים
אתלוולהגישהסוגיהאתלבחון

.המלצותיה



2018סיכום שנת 

הנושאים המרכזיים
ן"לבזמועצה תעשייתית 

2018כל שנת 

?עשינומהאז
שמסבירתוכןיצרנו:הציבוראתיידענו

ובתקשורתברשתותהבעיהאת
.המקומית

בפניעמדתנואתהצגנולדיוניםהגענו
בהןוהששתפנוהגיאוגרפיתהועדה
.פעילבאופן

?עשינועודמה
לחץהפעלנוהמדיניותקידוםבתחום

הכלכלהמשרדשלהמקצועיהדרגעל
בראשידחקנו,ליוזמהלהתנגד

גםאקטיביבאופןלהתנגדהרשויות
ס"להגנהשרסגןעםנפגשנו,כן

,לאחרונה)להתנגדאותוושכנענו
למרות,מהתנגדותובוחזר,18'אוק

(המשרדעמדת



2018סיכום שנת 

הנושאים המרכזיים
ן"לבזמועצה תעשייתית 

2018כל שנת 

?קרהומה
הגנת,הבריאות,הכלכלהמשרד

ראשיכל,המחוזמתכננת,הסביבה
אנשי,מקצועגורמי,באזורהרשויות
כולם–האזרחיתוהחברהאקדמיה

.תעשייתיתלמועצההתנגדותהביעו
(ן"ובזן"תש,האנרגיהמשרד:תמכו)

פרסמהטרםהגיאוגרפיתהועדה
האחרוןשהדיוןלמרותהמלצותיה

.שנהמחצייותרלפנינערך

15/4/2018
ר"יושללדבריוג"הגבועדהמשיבהשחרליהי

.עליעובדיהן"בזדירקטוריון



2018סיכום שנת 

הנושאים המרכזיים
הבחירות לרשויות המקומיות

2018אוקטובר –יולי 

רקע
ראינוהמקומיותלרשויותבבחירות

שיותרכמהלהעלותלמטרהלעצמנו
השיחאתהמקומיהיוםבסדרגבוה

הדרישותאתבראשוולהציבהסביבתי
התייחסותכולל-שלנווהמטרות

31/8/2018.הזיקוקבתילסגירת
פאנללקראתהכרמלבמרכזהסברהפעילות

.הכרמלבמרכזהבחירות



2018סיכום שנת 

הנושאים המרכזיים
הבחירות לרשויות המקומיות

2018אוקטובר -יולי 

?עשינומהאז
עלהציבוריתהמעורבותלעידודפעלנו

קיימנו.ברשתותתכניםשיתוףידי
ארגוניםעםפ"בשתסביבתיפאנל

-הטבעלהגנתהחברה:נוספים
',בלבירוק'עמותת,חיפהקהילת

פורום'ו'הציבורלבריאותהקואליציה'
.רביםלהדיםשזכה'כרמלציבורי
בנושאלציבורפתוחהסדנהערכנו

.המקומיותהבחירות
.



2018סיכום שנת 

הנושאים המרכזיים
הבחירות לרשויות המקומיות

2018אוקטובר -יולי 

?עשינומהאז
8הגיעואליהמחאהעצרתערכנו

כולל,המתמודדותרשימותשלנציגים
ובה,זבולוןמועצתלראשותמועמד
.וייבחרובמידהיעשומהפירטו

28/8/20186/9/2018
הסביבתיהבחירותפאנלאיך:פתוחהמקצועיתסדנה

.משתתפים250.חיפהשל?בבחירותנשפיעכאזרחים



2018סיכום שנת 

הנושאים המרכזיים
הבחירות לרשויות המקומיות

2018אוקטובר -יולי 

?קרהומה
היהחיפהבמפרץהאווירזיהוםנושא
במערכתהמדובריםהנושאיםמןאחד

רבים.חיפההעירלראשותהבחירות
כי,שוניםבסקרים,העידומהמצביעים

שלהםבבחירהקריטיבנושאמדובר
לאשיכלות/מועמדאףהיהולא

בתיסגירתשללאפשרותלהתייחס
.הזיקוק

20/10/2018
זיובמרכז"ן"בזאתסוגריםחיפהאתאוהבים"הפגנה
.המקומיותהבחירותלפניימיםעשרה,בחיפה



2018סיכום שנת 

הנושאים המרכזיים
עתיד התעשייה המזהמת במפרץ

2018מיוני 

רקע
בוחנתשהמדינהנתבשרנו2018ביוני

שלצוות.חיפהמפרץלעתידחלופות
במשרדלכלכלההלאומיתהמועצה

הכלכליהייעוץחברתעםיחד,מ"רוה
.ביולימוכןשהיהמסמךגיבשומקינזי

כימעידשהדוחפרסמנובאוקטובר
ן"בזאתלסגורכלכליתמבחינהניתן

.פורסםטרםהדוח.2025שנתעד

10/6/2018
החדשותמחברתריבליןחייםשלראשוןפרסום

.חיפהבמפרץהפטרוכימיהעתידבחינתבדבר



2018סיכום שנת 

הנושאים המרכזיים
עתיד התעשייה המזהמת במפרץ

2018מיוני 

?עשינומהאז
השתתפנוהמדיניותקידוםבתחום

.בכנסתביוניבנושאבדיון
הסביבהארגונישלמפגשיזמנוביולי

להםוהעברנוהדוחצוותעםבחיפה
,הדלפותבעקבות,באוקטובר.חומרים
את'החדשות'חברתעםיחדחשפנו

.2025-בן"בזאתלסגורהדוחהמלצת
הנושאלקידוםפועליםאנו,בנוסף

.המקומיותהתכנוןועדותמול

2/10/2018
בפרסוםהמרכזיתהחדשותבמהדורתשחרליהי

.מקינזידוחממצאיעלראשון



2018סיכום שנת 

הנושאים המרכזיים
עתיד התעשייה המזהמת במפרץ

2018מיוני 

?עשינועודומה
והמעורבותהמודעותלעידודפעלנו

,הסברהחומריהפצנוהציבוריים
והבאנוציבוריתפעילותיזמנו

היוםבסדרהנושאנוכחותלהגברת
בדצמבר.המקומיותהבחירותשל

אתאוהביםרשתבקמפייןפצחנו
.סוגריםאתבזן#חיפה



2018סיכום שנת 

הנושאים המרכזיים
עתיד התעשייה המזהמת במפרץ

התחזית

מעמידיםהמקומיהשלטוןמפתשינוי
אתלבחוןהצורךאתמחדשמעמידים

המקומיהשלטוןשלההירתמותמידת
מעכבותהארציותהבחירות.בנושא

עללחץלהפעילהיכולתאת
להצבתהזדמנותמהוותאךהממשלה

הציבוריתהדרישה
ג

הפעולהובתכניתהשוניםבמצעים
וכנסתממשלהשלכינונהלקראת
למנהלנכנסות-במקביל.חדשות
התעשייהשלחדשותתכניותהתכנון

שינויעלמבשרותשאינןהפטרוכימית
שאתביתרלקבעעלולואישורןמגמה

.הקייםהמצבאת



2018סיכום שנת 

הצגת וניתוח פעילות
קהילה

מפגשי הסברה ופעילות74
?לאיזה קהל הגענו ואיפה-מפגשי הסברה

מפגשי
הסברה

36
20

13
5

איפה  
התרחשו  
מפגשי  
?ההסברה

חיפה
16

חסר תיעוד
10

נשר
1

זבולון. א.מ
2

אחר
4

קריות
4

טכניון

תא  
קהילתי

קיבוצים

מפגשי
פעילים

עם מי  
?נפגשנו

סטודנטים

7

4תושבים

6

אחר

10

חסר תיעוד

4
קהילות  
משימה  
ומכינות

3
תנועות נוער 2

צעירים



2018סיכום שנת 

הצגת וניתוח פעילות
פעילויות ציבוריות

פעילויות ציבוריות36
*?באלו דרכים פעלנו במרחב הציבורי

.מלבד מפגשי הסברה המשויכים לתחום של קהילה-* 

נוכחות והשתתפות פעילה  
בדיונים ציבוריים בכנסת 

ובמנהל התכנון

19

6
/הפגנה 
מצעד

4
דוכן

1
2

4

הפנינג

פעולה ישירה לא אלימה

:11יזמנוהציבוריותהפעילויות36מתוך
,בזןלהרחבתלא–28.1.18<הפגנות4

,(עסקיםרישוי)לכנסתבכניסההפגנה–5.3.18
,א"בתהישראליהאקליםמצעד–27.4.18

,זיובכיכרן"בזלסגירתעצרת–20.10.18
לאישירהופעולהבחירותפאנלכנס,אמנותהפנינג,הסברהדוכני4

.15.2.18הנמלבמתחםאקוסיסטםבכנסכחלוןהשרמולאלימה
.משמעותייםכמשתתפיםהצטרפנוהאחרותהפעילויות20-ל

.הציבורילמרחב2018בשנתאישכאלףלהניעהצלחנוהכלסך

כנסים



2018סיכום שנת 

ניתוח פעילות
תקשורת

פרסומים108

תקשורת מקומית

ארצית

5553

אונליין

רדיו

טלוויזיה

פרינט

4735

197

3924

26

בזן

אחר

רגולציה  
ורישוי  
עסקים

בחירות  
מקומיות

7
מועצה  -1

תעשייתית

?איפה פרסמנו ובאיזה נושא עסקו הפרסומים שלנו



2018סיכום שנת 

הצגת וניתוח פעילות
דיגיטל

חשיפה600,000
בפייסבוקפוסטים316

מגמה ירוקה ראשי+ תא קהילתי מפרץ חיפה 
מעורבות24,000

ציוצים400
ירוקהשל מגמה הטוויטרדרך חשבון 
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בפייסבוקחשיפה 

במה עסקנו  
?  בפייסבוק

%

בזן

רגולציה  
ורישוי  
בחירות  עסקים

מקומיות

הצגת פעילות  
שלנו

אחרים

מועצה תעשייתית

19

37

11

15 153



2018סיכום שנת 

אירועים נוספים
2018משנת 

יריד אמנות אקטיביסטימרץ 

היתרי  ספטמבר -יוני 

הפליטה של מפעל כרמל  
,  הסברה. ן"בבזאולפינים

שליחת הערות והשתתפות 
.בשימוע הציבורי

-' צאו לרוץ'הפנינג מרץ 

קבוצת ריצה למען אוויר נקי

גוש אוויר נקי  אפריל 

במצעד האקלים הישראלי

פסטיבל  מאי 

יין חיפה'הליכות ג



2018סיכום שנת 

שיתופי פעולה
רשימת ארגונים והתארגנויות

זבולון להבראת מפרץ חיפהישובימטה 
הקואליציה לבריאות הציבור

'מנקים את מפרץ חיפה'קבוצת 
קהילת חיפה–החברה להגנת הטבע 

אדם טבע ודין
צלול
'סביבתית'מיזם 

מרכז מחקר סביבתי חיפה
'ירוק בלב'עמותת 

פורום ציבורי כרמל

מרכזים לצדק חברתי
חיים וסביבה



2019איך תיראה 

2019-מבט ל
?מה הנושאים שיעסיקו אותנו

הזדמנות לרתום מועמדים לדרישות שלנוהבחירות הארציות

קידום החלטת ממשלה להבראת מפרץ חיפהסוגריםאתבזן#

הרחבת המעגלים התמקצעות והגדלת משאביםגדילה של המאבק

מול תכניות לפיתוח התעשייה הפטרוכימיתקרבות בלימה
.מול יוזמות חקיקה מסוכנות2019ובחצי השני של 

בנייה, חידוש, חיזוק: עבודה על הקשר איתןרשויות מקומיות

המטרה



מטה המאבק בזיהום התעשייתי
ירוקהומגמהעמק זבולון 

!אזרחית טובהשתהיה לנו שנת מעורבות  !אזרחית טובהשתהיה לנו שנת מעורבות  !אזרחית טובהשתהיה לנו שנת מעורבות 


