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היתר במאבק כנגד  מועצת פרדס חנה כרכור 
 הפליטות מתחנת הכוח "אורות רבין"

ראש מועצת פרדס חנה כרכור, חיים געש:" תושבי האזור בכלל, ותושבי פרדס חנה 
גבוה מהרצוי שהינו הום האוויר שנוצר מהפעלת התחנה, בפרט ממשיכים להיפגע מזי

על פי התנאים הנדרשים על ידי משרד הגנת הסביבה. אנחנו מתנגדים נחרצות להיתר 
כ"ל המשרד להגנת הסביבה ולסמנכ"ל הפליטות והתנגדות זו הועברה בכתב למנ

 בכירה לתעשיות ולרישוי עסקים במשרד"

הרצויה בזיהום האוויר, הפוגע בתושבינו לדברי געש: "על מנת להגיע להפחתה 
והמרת , 1-4ותושבי האזור, אנו דורשים הפסקה הדרגתית  של  פעילות יחידות 

 לשימוש בגז." 6-ו 5יחידות 

הפחתת הפליטות מתחנת ל שותפה במאבק המתגבש בחודשים האחרונים מועצת פרדס חנה כרכור 
מועצת פרדס חנה כרכור, חיים געש, מכתב  בשבועות האחרונים הוציא ראשהכוח "אורות רבין" .

, צינגר ולסמנכ"ל רישוי עסקים במשרד, שולי נזרכ"ל המשרד להגנת הסביבה, ישראל דחריף למנ
 עמדת המועצה בכל הנוגע להיתר הפליטות כפי שהוצג לרשות.המביע את 

יות נוספים ראש מועצת פרדס חנה כרכור, חיים געש יחד עם ראשי רשובהמשך למכתב זה לקח חלק 
במעמד בכירים במשרד להגנת  המפגש נערךשנערך לפני כשבועיים בנושא זה.  ימהאזור במפגש הציבור

הבהיר געש את עמדת המועצה  . במסגרת האירועהסביבה ואיגוד ערים לאיכות סביבה שרון כרמל
 .1-4הדורשת הפסקה הדרגתית של פעילות יחידות 

רות רבין"  השפעה שלילית על איכות האוויר ובריאות תושבי לתחנת הכוח "או: "בדבריו הדגישגעש 
תושבי האזור בכלל, ותושבי פרדס  כרכור החשופים לזיהום האוויר הנפלט ממנה. -מועצת פרדס חנה

גבוה מהרצוי על פי שהינו הום האוויר שנוצר מהפעלת התחנה, חנה בפרט ממשיכים להיפגע מזי
 "ביבה.התנאים הנדרשים על ידי משרד הגנת הס

המועצה בכך שעד כה קיבלה חברת החשמל דחיות והקלות במקרים  את התנגדותוהדגיש געש נימק 
בהם לא עמדה בהנחיית הרגולטור בנושא זה. מעבר לכך, התקנת הסולקנים התעכבה שנים רבות ולא 

לפיכך, נראה כי אין טעם לקבוע ערכי פליטות לחברת בוצעה למרות החלטות הממשלה עד היום. 
 לבחור את הטכנולוגיה ושיטת העבודה שתבטיח את הפחתת הפליטות. אחשמל אל

מתקרבות לסיום דרכן ולפיכך הסיכוי כי חברת חשמל  1-4על פי געש: " דוח יוגב קבע כי יחידות 
תשקיע משאבים בהתקנת סולקנים ביחידות אלו אינו גבוה. גם לוחות הזמנים להפעלת הסולקנים 

עדיין לא ברורים ובשלב זה הסולקנים  6, ולאחר מכן גם מיחידה 5ה להפחתת הפליטות מיחיד
 עדיין לא פעילים."( 6-ו 5)ליחידות 

יר נקי געש ביקש להדגיש בדבריו : " אנחנו, תושבי פרדס חנה כרכור ותושבי האזור זכאים לנשום אוו
ות היתר בהיתר הפליטות המוצע, הסנקציות כלפי חברת חשמל על אי עמידה בהנחיממזהמים. 

או  1-4אנחנו דורשים ופועלים להפסקה הדרגתית של פעילות יחידות  הפליטה נראות לא רלוונטיות.
 וזאת בכדי לאפשר לכולנו אויר ראוי לנשימה."לחילופין להמירן לשימוש בגז 

 


