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 מעקב הטיפול במפחמות:

פנה ראש מועצת פרדס חנה כרכור, חיים געש, 
ויו"ר ועדת הפנים והגנת לחברת הכנסת השבוע 

במכתבו דורש געש לטיפול  .מירי רגבהסביבה 
 ייעודיות ידי במפגע באמצעות תקנותמ

זוהי  ,געש: " הצטרפנו לאחרונה לעתירה לבג"צ כנגד פעילות המפחמות
 בנושא זה. הפנייה לחברת הכנסתלבג"צ עתירה שניה של המועצה 

 ,רגב נועדה להביא את הגוף המחוקק ויו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה,
ובמקרה זה את הועדה להגנת הסביבה לתקן תקנות המחייבות חקלאים 

לפנות את הגזם מהמטעים לאתר מורשה בשטחי מדינת ישראל, 
 "יצירת הסדר לקניית הגזם מהחקלאיםול

פנה השבוע ראש מועצת פרדס חנה כרכור, חיים געש, לחברת הכנסת במסגרת המאבק בפעילות המפחמות 
פנייתו הכתובה של  ת הסביבה מירי רגב בדרישה לקידום הטיפול במפגע המפחמות.ויו"ר וועדת הפנים והגנ

 עש כוללת פירוט לגבי אופי המפגע והסכנות הטמונות בו לתושבי פרדס חנה כרכור והישובים הסמוכים.ג

בפנייתו מציין געש כי חומר הגלם העיקרי לייצור הפחם במפחמות הינו גזם חקלאי מישראל. הגזם 
 , נמכר כחומר בעירה ומגיעעצים ומטעים שנעקרו על ידי החקלאים בעיקר באזור מישור החוףשמקורו ב

 ליצרני הפחם בשטחים.

 . צו אלוף ) מעמד שווה ערך לעבירה על החוק בשטחים( עבירה על  בפועל  מכירת הגזם למפחמות הינה

את הגזם מהמטעים לאתר כדי למנוע מעבר הגזם מציע געש לתקן תקנה שמחייבת את החקלאים לפנות ב
מורשה בשטח מדינת ישראל. רכישת הגזם באופן מוסדר מהחקלאים לצורך אנרגיה או לחילופין ריסוקם 

 יכול להביא לעצירת מעבר חומר הגלם ובכך לעצירת פעילות המפחמות המזהמות.

עצת פרדס חנה בחודש האחרון הצטרפה מופנייתו של געש הינו נדבך נוסף במאבק כנגד פעילות המפחמות. 
כרכור לעתירה נוספת לבג"צ כנגד פעילות המפחמות. במקביל ממשיכה המועצה בתמיכה במאבק ומימנה 

 .במסגרת המאבק להפגנה שהתקיימה בירושליםעבור התושבים השבוע אוטובוס מהישוב 

כנגד פעילות המפחמות.  " הצטרפנו לאחרונה לעתירה לבג"צראש מועצת פרדס חנה כרכור, חיים געש: "

 Cבג"צ קבע כי יש לאסור פעילות מפחמות בשטח זוהי למעשה עתירה שניה של המועצה בנושא זה. 

בהם אין לממשלת   Bו    Aהנמצא בשליטת ישראל. כפועל יוצא הותק מיקומן של המפחמות לשטחי 
לאי חים הוא גזם חקחומר הגלם העיקרי לייצור פחם במפחמות הפועלות בשט ישראל יכולת אכיפה.

הפנייה לחברת הכנסת רגב נועדה להביא את הגוף המחוקק ובמקרה זה את הועדה להגנת  מישראל.
הסביבה לתקן תקנות המחייבות חקלאים לפנות את הגזם מהמטעים לאתר מורשה בשטחי מדינת 

"ר ועדת הפנים חברת הכנסת ויוגעש מציין בפנייתו ל ".ישראל, וליצירת הסדר לקניית הגזם מהחקלאים
, רגב: " תחושת הנטישה שחשים תושבי האזור מחריפה נוכח התגברות המפגעיםוהגנת הסביבה, מירי 

. אנו פונים אלייך להפעיל את מלוא כוחה של הכנסת, על מנת לדאוג וחוסר הטיפול מצד השלטון המרכזי
ויו"ר ועדת הפנים  כנסתלחברת ה דבריוחותם את שתקנות אלו יתוקננו, יתוקצבו ויאכפו!" כך געש 

 .והגנת הסביבה
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