
 

 15.11.07דים " עצירת תחילת הבנייה של עיר הבה- קול קורא לפעולה 
  
דים לייד רמת "חמישי מתחילה ממשלת ישראל בהקמת עיר הבה  יום15.11.2007-ב

  .לפני שקויימו תנאים סביבתיים ובריאותיים חיוניים, חובב
  
 

 :  ואנו זקוקים לעזרתכם- פעילי מגמה ירוקה יהיו שם כדי להפגין
את מניעת הזיהום מרמת חובב ושמירה על כמטרתם והארגונים שרואים כל הגופים 

  !  זה המקום שלכם להשפיע- בריאות הציבור בנגב
  
הודעה זו נשלחה למגוון גדול של ארגונים סביבתיים וחברתיים שעסקו בהיבטים שונים [

 ,רופאים לזכויות אדם, חיים וסביבה, אדם טבע ודין: של רמת חובב בתקופה האחרונה
ועד התושבים של , ל"שתי, הקואליציה לבריאות הציבור, האגודה לזכויות האזרח, במקום

  ...]ועוד, החברה להגנת הטבע, במקום, נעם- ואדי אל
  

    !2להתייצב בכדי למנוע את אסון הקישון  חייבים
  
  

  !נוכחותכם קריטית! זה הזמן לעצור את הדחפורים
  
   
  )9:30בשעה (שבע -ובאר )8:00 בשעה( אביב וירושלים-הסעות יצאו מתל 

  
  : יש לאשר השתתפות על מנת להבטיח מקום בהסעות

  
  0523128072לרה פארן : א"ת
  
  0508613391אלי אסא : ש"ב
   

    0504290271 דידי זילברמן       
  

  0525937255אנה : ירושלים
   

  
  

   ועמדת מגמה ירוקהדים ורמת חובב"קצת על עיר הבה
  

 מהמזהמים ביותר – מפעלים 17תעשייתית בה ממוקמים -ומית היא מועצה מקרמת חובב
  . שבע-מ מבאר" ק12רק , בנוסף לאתר הפסולת הרעילה הארצי, בישראל

ארגון מגמה ירוקה מתריע מזה שנים כי המפעלים במועצה תעשייתית רמת חובב מהווים 
עיקרי ובשל כך מהווים את החסם ה, סכנה לבריאותם ולאיכות חייהם של תושבי האזור

  . לפיתוחו המיוחל של אזור הנגב



 

 במקרי 26%של משרד הבריאות מאוקטובר השנה על עלייה של  למרות הפרסום, כעת
שהוכיח שהמפעלים , השנה למרות הפיצוץ במפעל מכתשים באוגוסט, הסרטן בבאר שבע

י ל בגיבו"החליט צה - ועל אף העובדה שלא בוצע שום חקר סיכונים מתאים, הינם חבית נפץ
שמיועדת , "דים"עיר הבה"הממשלה להעביר לאזור עשרות אלפי חיילים ובני משפחה ל

מ מרמת " ק9 רק –ומתוכננת לקום בצומת הנגב , להחליף את בסיסי ההדרכה בצריפין
  .חובב

  
   1997-2005 שבע בשנים -בבאריחסים למגמת הסרטן הנתונים המובאים בגרף מתי

    

       
דים לצומת "הבה  הודיעה ועדת הפנים של הכנסת כי ההחלטה להעביר את עיר28.10.07-ב

שאת , סיכונים והחליטה להקצות תקציב לביצוע סקר, שער הנגב היא בעייתית ומסוכנת
  .תוצאותיו יש להעביר לבדיקת משרד הבריאות לפני תחילת עבודות הבנייה

  .15.11.07-בשטח ב נהל כי עבודות הבניה תחל"למרות זאת הודיע צה
מומים ותמותה אשר , תושבי באר שבע וכפרים נוספים באזור סובלים שנים רבות ממחלות

ל ושר "צה, הממשלה, מה משום. משויכים לזיהום שמקורו באזור התעשייה רמת חובב
הביטחון מתעלמים מהסכנה הממשית לשלומם של אלפי אנשים ואף בוחרים להעביר 

  .וראוכלוסייה נוספת לאז
  !אסור לתת לזה יד

  !הזיהום מרמת חובב הוא שתוקע את פיתוח הנגב



 

יש לנקות את רמת חובב ולדאוג לבריאותם של תושבי האזור כתנאי מקדים 
  !דים"להקמת עיר הבה

  
על מנת לקדם את פיתוח הנגב יש צורך להעמיד קריטריונים נוקשים ובלתי מתפשרים בנוגע 

  .בורבריאות הציבלתחומים אשר נוגעים 
  :דים בצומת הנגב"דרישות מגמה ירוקה כתנאי להקמת עיר הבה

  
חתימה על הסכם זיהום אויר שיחייב את המפעלים ברמת חובב לעמידה בתקנים  �

 .המחמירים ביותר

, ידי משרד הבריאות-ח הערכת סיכונים אינטגרטיבי ואישור מסקנותיו על"השלמת דו �
 .פני התחלת הבנייה בצומת הנגבהמשרד להגנת הסביבה והארגונים הסביבתיים ל

 .דים"ולוגי טרם אכלוס עיר הבההאפידימיהשלמת הסקר  �

 גם אם יש צורך בסגירה של –ביצוע טיפול מקיף ומעמיק במפעלי רמת חובב  �
ידי משרד הבריאות - עד לעמידה בתקנים הנדרשים על–מפעלים או מתקנים 

 .והמשרד להגנת הסביבה

 :שקיפות מלאה �

שנפלטים מהתעשיות ברמת ) הידועים(רטים על כל החומרים קבלת נתונים מפו �
 מהחומרים 1%י פליטות על בפועל יש בידי משרד הבריאות נתונ. חובב

על נתונים ; )תשאינן מארובו(על פליטות אקראיות ולא מוקדיות נתונים ; הנפלטים
 .ןהמיגו/נתונים על סיכוני תקלות ותאונות ודרכי ההיערכותו; סיכוני רעידת אדמה

 עליו התבססה , בנושא פיזור מזהמיםDHVשל חברת " ההולנדיםח "דו"שיפת ח �
 .דים בסמיכות לרמת חובב"החלטת הממשלה למיקום עיר הבה

 .שיתוף כלל הציבור באופן מלא בתהליך קבלת ההחלטות �

  
  

עו  לפני שיקב–הכרחי לעצור את תחילת הבניה בצומת הנגב 
  !עובדות בשטח ויהיה מאוחר מידי

 


