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 המזהמות פתרון למפגע המפחמותמאיצים  קידום 

ראש מועצת פרדס חנה כרכור, חיים געש, נפגש עם השר 
 זהבנושא  בלשכת השר ,להגנת הסביבה, אבי גבאי

מזיהום פרדס חנה כרכור רואה את עצמה כנפגעת לדברי געש: "
מהמפחמות והן משריפת הפחם בתחנת הכוח  -האוויר באזור הן

 אנו דורשים לזרז הטיפול בשני המפגעים הללו"ומשום כך 

להסדרת רכישת הגזם על ידי חברת  תוכנית המשרד להגנת הסביבה געש לשר: "
עד לגיבוש המתווה ובמקביל כי חשמל היא אכן בשורה משמעותית. אך חשוב 

להגביר את האכיפה בשטח ולצמצם ככל הניתן את פעילות המפחמות יש ויישומו ,
כמו כן, אנו  אשר פוגעת באיכות חיי התושבים ומסכנת את בריאות תושבינו.

דורשים כי המדינה תתחיל כבר מעכשיו לרכוש את העץ מהחקלאים בין אם 
 "מחברת חשמל ובין אם לא על מנת למנוע את הגעתו לשטחים

 למען אוויר נקי לתושבי פרדס חנה כרכור והאזור.במאבקה עולה שלב כור מועצת פרדס חנה כר
עם השר להגנת הסביבה, אבי גבאי  המועצה, חיים געש, נפגש ראש  17.9.15, האחרון יום ה'ב

 כאשר עיקר הפגישה נסובה סביב נושא דחיפות הטיפול במפגע המפחמות המזהמות.

 איכות הסביבה במועצה, אייל שני, השר להגנת בפגישה נכחו ראש המועצה, געש, מנהל מחלקת
וכן צוות יועצים מקצועיים מטעם המשרד ישראל דנציגר,  ,הסביבה, אבי גבאי, מנכ"ל המשרד

 להגנת הסביבה.

געש הדגיש בפגישה את ההשלכות הסביבתיות והבריאותיות הרבות על מאות אלפים מתושבי 
 ר הסובלים מעשן המפחמות בשנים האחרונות.השרון הצפוני בהם כמובן תושבי פרדס חנה כרכו

פרדס חנה כרכור רואה את עצמה כנפגעת מזיהום האוויר באזור הן מהמפחמות געש הדגיש: "
 "לטפל בשני המפגעים הללו. אנו דורשיםוהן משריפת הפחם בתחנת הכוח ומשום 

דם טיפול לדברי ראש המועצה געש: "בשנים האחרונות פעלה המועצה בכל האפיקים בכדי לק
בג"צ בעתירה הראשונה קבע כי יש לאסור פעילות  המדינה בנושא. הוגשו שתי עתירות לבג"צ.

ו    Aהותק מיקומן של המפחמות לשטחי  בעקבות כךהנמצא בשליטת ישראל.  Cמפחמות בשטח 

B   בהם אין לממשלת ישראל יכולת אכיפה. בעתירה השנייה  אנו ממתינים להמשך הדיונים
וזאת לאחר שניתן צו ביניים המחייב את המדינה להגיש תוכנית פעולה  ,ולהכרעה משפטית

 למטרה זו תוך פרק זמן קצוב ."

עצים חומר הגלם העיקרי לייצור הפחם במפחמות הינו גזם חקלאי מישראל. הגזם שמקורו ב
ומטעים שנעקרו על ידי החקלאים בעיקר באזור מישור החוף, נמכר כחומר בעירה ומגיע ליצרני 

 הפחם בשטחים, כאשר מכירת הגזם למפחמות הינה למעשה עבירה על  צו אלוף .
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לאפשר רכישת הגזם  בהמשך לכך, עלה בפגישה  כי המשרד להגנת הסביבה מקדם את תוכניתו

על ידי חברת החשמל. עם זאת ציין געש בפגישה כי עד להגשתה ויישומה של תוכנית מקיפה זו 

 .Bו   Aעל הממשלה להגביר את האכיפה במעברים כנגד העברה בלתי חוקית של הגזם לשטחי 

געש לשר: " תוכנית המשרד להגנת הסביבה להסדרת רכישת הגזם על ידי חברת חשמל היא 
כן בשורה משמעותית. אך חשוב במקביל עד לגיבוש המתווה ויישומו ,להגביר את האכיפה א

בשטח ולצמצם ככל הניתן את פעילות המפחמות המנוגדת לחוק ואשר פוגעת באיכות חיי 
 התושבים ומסכנת את בריאות תושבינו"

ה כרכור יסבלו לדברי געש: " לא יתכן כי מאות אלפי תושבים, בהם עשרות אלפי תושבי פרדס חנ
שנים מעשן המפחמות, מפגע סביבתי, בריאותי המסכן את תושבינו ללא כל התנהלות יזומה 

צ החשובה ישנה הכרה "ויעילה של הממשלה. הודות לעתירה המשפטית שהגשנו ולפסיקת בג
בכל האמצעים בהקדם ברורה וחד משמעית כי פעילות המפחמות אינה חוקית ויש לפעול 

 שברשותנו על מנת לעצרה. "החוקיים 

צאה מאי עמידתה של חברת ומתחנת הכוח בחדרה כת זיהום האוויר  יתסוגיעוד העלה געש את 
חשמל בהחלטת הממשלה להתקין סולקנים להפחתת זיהום האוויר. ראש המועצה תבע מהשר 

 לפעול בנושא ולא לתת לחברת החשמל להפר שוב את החלטת הממשלה.

 

 


