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 שר החקלאות, אלון שוסטר: "הקמת תחנת הכוח בקסם היא מעשה איוולת"
 ח"כ כהנא: "אני מצטרף למאבקם הצודק של ראש העין וכפר קאסם"

  
שר החקלאות ופיתוח הכפר, אלון שוסטר ופרופ' אלון טל, השבוע ביקרו בלשכת ראש העיר 

 שא המאבק בתחנת הכוח.בנווח"כ מתן כהנא סגן יו"ר קק"ל ונציג כחול לבן 
ראש העיר שלום בן משה וראש עיריית כפר קאסם, עאדל בדיר הציגו לשר ולצוותו המקצועי 

 את טיעוני ההתנגדות להקמת תחנת הכוח במחלף קסם. 
השר ציין כי עמדת משרדו ברורה וכי הוא אישית מתנגד לתחנות כוח המופעלות בדלקים 

: דפנה והדרג המקצועי של העירייה המאבק ממטה מזהמים. בפגישה השתתפו תושבים
את הסכנות  והציגש לביא מנהלת מחלקת איכות הסביבה ודפנה רודיק מנהלת מדור קיימות

 האזוריות והלאומיות.
  

סקירה על המאבק בנושא תוך הצגת הטיעונים כנגד הם ש העיר שלום בן משה הציג בפנירא
יכון האדיר הצפי למי התהום ועוד, ובעיקר התחנה ובהם שיקולים סביבתיים ובריאותיים, הס

כי החלטת הועדה לתשתיות לאומיות נוגדת את עמדת הועדה המחוזית ומשרדי הממשלה 
הצוותים המקצועיים ובהם המשרד להגנת הסביבה,  משרד האנרגיה ומשרד הבריאות. 

 במחלקת איכות הסביבה הציגו את תהליך ההתנגדות והרחיבו את הטיעונים. 
 

"הקמת תחנות כוח גזיות חדשות בעת הזו היא  קלאות ופיתוח הכפר, אלון שוסטר:שר הח
שלה. הקמת תחנת הכוח בקסם היא מעשה איוולת. התחנה מבניגוד מוחלט למדיניות המ

ועלינו לעצור את הקמת לתושבי הערים במחלף קסם תהווה מפגע סביבתי ובריאותי 
  . התחנה"

  
י עדי אבינחברי המועצה  בלשכת ראש העיר. למפגש הצטרפוביקר השבוע  ח"כ מתן כהנא

מצטרפים למאבק  "אני ומפלגת ימינהכי ח"כ כהנא אמר במסגרת הפגישה ועופר גבאי. 
ליצור תחנת הכוח עלול לגרום לזיהום ה הזיהום שעשוי ." מתנגדים להקמת התחנהו הצודק

  אויר חמור שיפגע בבריאותם של תושבי ראש העין וכפר קאסם.
  

אסון אזורי  היא"הקמת תחנת הכוח במחלף קסם  ראש העיר ראש העין, שלום בן משה:
ולאומי. אנחנו נמשיך לפעול בכל הכלים העומדים לרשותנו כדי למנוע את הקמתה. אני מודה 

יחד עם  לשר שוסטר ולח"כ כהנא על הגעתם ועל תמיכתם במאבק נגד הקמת התחנה
 וח בקסם".. לא תקום תחנת כבכירים נוספים

  
"אני מודה לשר ולח"כ שהשקיעו מזמנם לסוגייה  עאדל בדיר ראש עיריית כפר קאסם:

החשובה והדחופה המאיימת על כל תושבי האזור וכפר קאסם וראש העין בפרטץ תודה על 
 התמיכה במאבק להקמת התחנה שעלולה לפגוע בבריאות התושבים ובזיהום המים"

 

 

 

 

 

 


