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"המאבק הזה הוא כמו אוויר לנשימה"
ממשיכים להוביל את המאבק בפעילות המפחמות
ראש מועצת פרדס חנה כרכור ,חיים געש פנה השבוע לשר
הנכנס אבי גבאי האמון על תחום הגנת הסביבה בדרישה
לטיפול מידי במפגע
במקביל מעלה מועצת פרדס חנה כרכור קמפיין הקורא לציבור התושבים להתגייס
למאבק  ,ומממנת הסעות חינם מבניין המועצה להפגנה הצפויה להתקיים השבוע
בירושלים
הקיץ בפתח ,הממשלה החדשה נכנסה לתפקידה בשבועות האחרונות ומאבק מועצת פרדס חנה כרכור
בפעילות המפחמות המזהמות צובר תאוצה.
ראש מועצת פרדס חנה כרכור ,חיים געש פנה השבוע לשר הנכנס להגנת הסביבה ,אבי גבאי .געש
בפנייתו עדכן את השר גבאי על המפחמות והנזק הסביבתי והבריאותי הטמון בו .ודרש כי המשרד להגנת
הסביבה יפעל לטיפול מידי במפגע .כזכור ,בעת פעילותה של הממשלה הקודמת פנה געש לחברת הכנסת
מירי רגב בתפקידה כיו"ר ועדת הפנים והועדה לאיכות הסביבה בכדי לקדם מניעת פעילות המפחמות
באמצעות תקנות חדשות .המטרה היא כי התקנות הייעודיות יחייבו את החקלאים לפינוי הגזם לשטח
ישראל ולרכישת הגזם באופן מוסדר .כיום ,לאחר פסיקת בג"צ האוסרת על פעילות המפחמות בשטחי C
הועברה פעילותן לשטחי  Bו  Aאשר אינם בשטחים בשליטה ישראלית ,וישנו קושי לאכוף במצב זה את
האיסור על פעילותן.
ביום ד' 3.6.15 ,יתקיים דיון בבג"צ בנוגע לעתירה המשותפת למועצת פרדס חנה כרכור ,מטה המאבק
ורשויות שכנות בהן מועצת אזורית מנשה ומועצת בנימינה גבעת עדה כנגד המפחמות .פעילות זו באפיק
המשפטי נמשכת מזה מספר שנים ,כאשר זוהי העתירה השנייה במספר המוגשת על ידי המועצה המקומית
ושותפותיה למאבק.
ראש המועצה ,חיים געש קיים פגישה עם היועץ המשפטי של המועצה ,במסגרתה קיבל סקירה על ההליכים
ועל מצב העתירה .לאור הקושי בסגירת המפחמות בשל מיקומם ,בעתירה זו עיקר הדיון יתמקד באמצעים
שעל המדינה לנקוט בכדי להביא לעצירת קו האספקה הסדיר של גזם מישראל אל שטחי הגדה ,ולהגברת
האכיפה למניעת כניסת משאיות גזם במעברים.
לקראת הדיון בבג"צ התקיימה ישיבת היערכות של היועצים המשפטיים של הרשויות השותפות לעתירה.
לצורך הכנה ותיאום עמדות לקראת הדיון החשוב .יועצה המשפטי של מועצת פרדס חנה כרכור עו"ד
ג'ובראן ג'ובראן ציין כי "אנו רואים בדיון השבוע בבית המשפט העליון דיון קריטי בעל משקל רב להמשך
המאבק .לצורך כך מתגייסים כולם יחד במטרה אחת משותפת להביא לעצירת המפגע".
מחוץ לבית המשפט העליון בירושלים צפויה להיערך הפגנה של תושבי האזור אשר מטרתה להדגיש
ולחשוף את מצוקתם של התושבים ואת עוצמת ההשפעה של המטרד והמפגע על חייהם  .מועצת פרדס
חנה כרכור תארגן ותממן הסעות לתושבים המעוניינים להצטרף למחאה ולהפגנה זו .ההסעות יצאו
מרחבת בניין המועצה לבית המשפט בירושלים בשעה  8:00כאמור ,ללא עלות לתושבים.
ראש מועצת פרדס חנה כרכור ,חיים געש ,ציין חוזר ומדגיש " :הקיץ בפתח ואתו עונת ייצור הפחם
במתקנים הללו .התופעה חרגה ממטרד  ,היא פוגעת באוויר שלנו ,באיכות חיינו ,מסכנת את תושבינו
וחושפת אותנו למחלות שונות ולנזקים בריאותיים ".געש הוסיף כי  " :הפעילות ממשיכה להתמקד בכל
המישורים האפשריים ,הגשנו עתירה לבג"צ כאשר השבוע צפוי להתקיים דיון בנושא ,אנו פועלים מול
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השרים להגנת הסביבה והחקלאות ,וועדות הכנסת האמונות על נושאים אלו ,ואנו תומכים במאבק
להגברת המודעות והגברת הלחץ הציבורי".
למטרה זו ולקידום המאבק המועצה מעלה המועצה השבוע קמפיין פרסומי המעורר מודעות לחשיבות
המאבק ומעודד את התושבים להצטרף ,ולקחת בו חלק .הקמפיין יצא במטרה להגיע למספר רב ככל הניתן
של תושבים.
אנו קוראים לתושבי היישוב להצטרף אלינו בשמירה על איכות האוויר.

