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 מעקב הטיפול במפחמות:

מועצת פרדס חנה כרכור הציבה שלטי חוצות הקוראים להתגייסות 
 התושבים למאבק במפחמות המזהמות

 :את הקמפיין מוביל הסלוגן 

  .למען אוויר נקי"פרדס חנה כרכור מתגייסת 

 "בעשן המפחמות נאבקיםיחד 

מועצת פרדס חנה כרכור יצאה השבוע בקמפיין נרחב הקורא להתגייסות התושבים למאבק במפחמות 
המזהמות. המועצה הציבה שלטי חוצות בכל רחבי הישוב אשר נועדו להעלות את המודעות הציבורית 

יר נקי. יחד נאבקים " פרדס חנה כרכור מתגייסת למען אוולנושא חשוב זה. את הקמפיין מוביל הסלוגן :
והוא כולל הפנייה לאתר האינטרנט של המועצה ולעמוד הפייסבוק של מטה המאבק בעשן המפחמות", 

 .והישובים הנוספים באזורהמשותף לתושבי פרדס חנה כרכור 

.  המשפטי, החוקתי והציבורי העלאת המודעות מתבצעת במקביל לפעילות המועצה באפיקים נוספים
" הצטרפנו לעתירה לבג"צ כנגד פעילות המפחמות, זוהי פרדס חנה כרכור חיים געש:  לדברי ראש מועצת

 עתירה שניה של המועצה לבג"צ בנושא זה. 

במטה המאבק לחברת הכנסת ויו"ר ועדת הפנים והגנת  מוביליםכמו כן, בעקבות פנייה של געש וגורמים 
מה יי : " חברת הכנסת רגב נענתה לפנייתנו וקיהסביבה, התקיים דיון דחוף בכנסת בנושא זה.  געש מציין כ

מלבד געש בדיון בכנסת השתתפו ראש מועצת מנשה אילן שדה ונציגי את הדיון בנושא בהתראה קצרה." 
 מטה המאבק מהישובים השונים באזור.

 בימים אלו שוקלת המועצה פנייה לשרים נוספים לקידום הטיפול במפגע.

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

לחברת הכנסת רגב נועדה  פנייתי.מכירת הגזם למפחמות הינה בפועל  עבירה על  צו אלוף על פי געש: " 
ק ובמקרה זה את הועדה להגנת הסביבה לתקן תקנות המחייבות חקלאים לפנות להביא את הגוף המחוק

 את הגזם מהמטעים לאתר מורשה בשטחי מדינת ישראל, וליצירת הסדר לקניית הגזם מהחקלאים." 

געש מציין ומדגיש :" תחושת הנטישה שחשים תושבי האזור מחריפה נוכח התגברות המפגעים, וחוסר 
השלטון המרכזי להפעיל נועדה להביא את  לחברי הכנסת ולשריםרכזי. הפנייה הטיפול מצד השלטון המ

 על מנת לדאוג שתקנות אלו יתוקננו יתוקצבו ויאכפו" את מלוא כוחו

בסיכום הדיון הנחתה חברת הכנסת רגב את צוות ועדת הפנים של הכנסת משרדי החקלאות והגנת 
כדי שמפגע סביבתי חוצה גבולות זה לא ישוב הסביבה והמנהל האזרחי להשלים את התקנת התקנות ב

 .לטיפול בנושא זה באביב ובקיץ הקרוב. רגב אף ציינה כי היא תשקול הגשת הצעת חוק פרטית בכנסת

ראש המועצה געש: " זהו מפגע בריאותי וסביבתי המחייב טיפול מידי של המדינה. אנו קוראים 
הבסיסית לנשום אוויר נקי נטול עשן ומזהמים.  להתגייסות התושבים למען המאבק והמלחמה על הזכות

  אנו נמשיך לפעול בכל האפיקים למען מטרה חשובה זו ".
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