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הצלחה בדיון היום בעתירת מועצת פרדס חנה 
 המפחמותלבג"צ בנושא הפסקת פעילות  כרכור

 על פי פסיקת הביניים:

יום לפרט דרכי  60בית המשפט העליון קצב למדינה 
את איסור העברת  יידיפעולה בכדי לאכוף באופן יעיל ומ

 הגזם לשטחים

התקיים דיון בבג"צ בעתירה של מועצת פרדס חנה כרכור, מועצה אזורית  3.6.15היום יום ד', 
 מנשה, רשויות שכנות ומטה המאבק למען הפסקת פעילותן של המפחמות.

הדיון שהסתיים בשעות הצהריים הביא להחלטת ביניים חשובה ומשמעותית. בית המשפט העליון 
יום בהם יידרשו לפרט דרכי פעולה אשר יביאו לאכיפה יעילה בעצירת העברת  60קצב למדינה 

  Cכיום, לאחר פסיקת בג"צ האוסרת על פעילות המפחמות בשטחי כזכור, הגזם לשטחים. 

אשר אינם בשטחים בשליטה ישראלית, וישנו קושי לאכוף     Aו     Bחי הועברה פעילותן לשט
ראש מועצת פרדס חנה כרכור, חיים געש ומטה המאבק פועלים  במצב זה את האיסור על פעילותן.

ייעודיות התקנת תקנות פעולות מניעה הכוללות חקיקה ובמקביל ל למען אכיפת האיסור
 . טח ישראל ולרכישת הגזם באופן מוסדראת החקלאים לפינוי הגזם לש המחייבות

עד עכשיו המדינה  מבהיר בעקבות החלטת הביניים: " ראש מועצת פרדס חנה כרכור, חיים געש
ופסיקת בג"צ אשר  קודמת למרות עתירה המזהמות, וזאת גררה רגליים בכל הנוגע למפחמות

תושבי פרדס חנה קובעת באופן ברור כי המפחמות מהוות מטרד ומפגע בריאותי המסכן את 
. אנו מברכים על פסיקת הביניים של בג"צ המהווה גורם לחץ נוסף ומשמעותי על כרכור והסביבה

ה המדינה לפעול בצורה יעילה למען בריאותנו ואיכות חיינו. העתירה המשפטית הזו, השניי
במספר, היא אפיק נוסף בו אנו פועלים למען עצירת פעילות המפחמות. במקביל אנו מקדמים את 

 הנושא מול הגורמים האחראיים בממשלה בהם השר להגנת הסביבה הנכנס. "

המייצג את הרשות המקומית  עו"ד ג'ובראן ג'ובראן היועץ המשפטי של מועצת פרדס חנה כרכור
לאכיפה בפועל של בדרישת הרשויות את המדינה להביא   דיוןאת ה בעתירה זו מדגיש כי מיקדנו

העברת כשם שישנה חקיקה בנושא פסולת בניין צריכה להיות חקיקה בנושא  .איסור העברת הגזם
מות הגזם והסדרתו. לשמחתנו, הודות לפסיקה בעתירה הראשונה אין מחלוקת עובדתית שהמפח

פועלים לחיוב המדינה לנקיטת פעולות מעשיות לעצירת מהוות מפגע בריאותי וסביבתי, וכעת אנו 

   Bו   Aהרי לא יתכן שמתוך מאות משאיות המעבירות גזם לשטחי המפגע"לדברי עו"ד ג'ובראן: "
הדבר מעיד כי לא מתבצעות מספיק התוצאה מדברת בעד עצמה, בלבד.  19נתפסו בשנה האחרונה 

 "דה.פעולות למען מטרה זו וכי המדינה כושלת בתפקי

יום לשוב עם  60כעת למדינה   : "ראש מועצת פרדס חנה כרכור, חיים געש הוסיף ואמר כי
ולתת מענה הולם לבית המשפט ובכך  תוכנית פעולה מפורטת ומעשית. אם בחקיקה ואם באכיפה

. אנו מקווים כי גם פסיקתו העתידית של בית המשפט תמשיך בקו זה ותביא להישג גם לתושבינו
 ."יק המשפטי החשוב באפ
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