
 

 ול מלא על אסדה ביםטיפ

 מלחמה על החיים שלנו
 ,תושבות ותושבים יקרים

 נשמנו לרווחה כאשר מהמועצה הארצית לתכנון שנהאך לפני . שוב אנו נדרשים לצאת למאבק על החיים שלנו
 .ובנייה קיבלה את דרישתנו לעצור את ההליך להקמת מפעל גז מסוכן בסמוך לבתים שלנו

למרות שהמועצה הארצית . לתכנן את מיקום מפעל הגז, בהוראת המועצה הארצית, החל משרד התשתיות, מאז
מנסים אנשי משרד , מת המפעל על גבי אסדה בלב יםלתכנון ובנייה קיבלה את דרישתנו כי יש לקדם את הק

  . דונם100-בשילוב מתקן יבשתי של כ התשתיות להוביל להחלטה להקים את המתקן

למראית עין הוא מקיים הליך פתוח לציבור הרחב . משרד התשתיות מפזר ערפל כבד סביב עבודת הצוות המתכנן
 . הכרמל בחוף וחלקוחלקו בים ,  על הקמת מתקן מפוצלהוא מנסה להוביל להחלטה, בחדרי חדרים, אך בפועל
 .מנסה משרד התשתיות לקדם הקמת מפעל ענק גם בחוף עכו, במקביל

כאשר מטרתו האמיתית היא להסוות " שיתוף ציבור"מנהל משרד התשתיות הליך של , כדי להסתיר את כוונותיו
 .במילים יפות את תוכניות המשרד ההזויות והמסוכנות

. בק של חוף הכרמל השתתף לאחרונה במפגש ראשון בו הוצגו האלטרנטיבות השונות להקמת המפעלמטה המא
עוד בטרם מפגש זה העברנו אל אנשי המשרד רשימת שאלות מקצועיות אשר מהן ניסינו להבין את מהות 

 .טרם קיבלנו תשובות לשאלות אלו, עד לרגע זה, התהליך ואופי קבלת ההחלטות לצערנו

יות ממשיך לקדם במרץ את תוכניות הקמת המפעלים המסוכנים ובמקביל מנסה להוכיח כי הוא משרד התשת
 רב משתתפים במסגרת של שיתוף ציבור מפגשבמסגרת הליך זה מקיים המשרד . מקיים דיאלוג עם התושבים

 .כנס סביבה ואנרגיה אשר מקיימת החברה להגנת הטבע בירושלים

 .בבנייני האומה בירושלים 17:00 בשעה , נובמבר ל7, המפגש יערך ביום שני הקרוב

ולהגיע יחד איתנו למפגן   אנו קוראים לכם להתגייס כפי שעשיתם בפעמים הקודמות
עוצמה ונחישות אשר בו נבהיר לאנשי משרד התשתיות כי יש רק דרך אחת להבטיח 

 .את שלום הציבור והאינטרס הציבורי

 .מתקן לטיפול מלא על אסדה בלב ים  הקמת  :והיא  

 :מטה המאבק בשיתוף המועצות

 . אנא אשרו לנו בעוד מועד כי בכוונתכם להצטרף, יד לרשות התושבים הסעות מאורגנות  מעמ

 .מעגן מיכאל , שדות ים , ] מרב [ חוף כרמל ,  יעקב זכרון :אוטובוסים יצאו מ

  com.out-gas@mate :לפרטים ואישור הגעה

   ובאתר המטה חוף כרמל ,  יעקב זכרון: ת המועצוהאינטרנט של  ושעה יפורסם באתרי מדויקמיקום 

 

 .המאבק חוף הכרמל מטה –לכם מחכים 

 !לטיפול מלא בים  מתקן גז  - הפתרון הנכון למדינת ישראל ולתושביה 
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