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,שלוםרב

 במפרץ חיפההמשך הפעלת מערך האמוניה הנדון: 



.עלותלדיוןבישיבתהממשלההקרובהןלנכומתהנושאשבנדון,כייהובאלידיעת

ללאחייהםשלכמיליוןמתושבימטרופוליןחיפהנדוןומקודםשובנושאמהותיכלכךלכיצרלי
שיתוףובחוסרשקיפות.

ידנוללאיאיןחולקכיישלמצואלאלתרפתרוןזמנילאספקתאמוניהוישלעשותכלש,מכובדי
בפסיקעלב,למנועאתסגירתמפעלחיפהכימיקלים להתפשרולו ובלי טחונםשליאךבדבבד

כמיליוןמתושביהמטרופולין.

ל ךכידוע במועד 28.5.17, על החלטה במועדניתנה משלימה והחלטה העליון המשפט בית ידי
ניות אמוניה למילוי המיכל וכי חיפה כימיקלים לא כי אין עוד מקום להבאת א,שעיקרן4.6.17

כניתריקוןמלא,בהקשרלהגשתתעמדה גם במה שנדרש ממנה על ידי המשרד להגנת הסביבה
דםהאפשרי.ומוחלטשלהמיכלולהיערכותלביצועהתוכניתהאמורהבהק

המשפט בית להחלטת מחויב להליך, צד שהוא לממשלה המשפטי היועץ אף כי עוד, הודגש
בהיתרללאהיתרבניהוללארישיוןעסקכדיןוהובהרפעםנוספתכימיכלהאמוניהפועל ואין

הרעליםלהוותתחליףאוהכשרלפעילותהבלתיחוקיתשלחיפהכימיקלים.

לבחינת הרלוונטיים הממשל גורמי ושאר הסביבה להגנת המשרד את הפנה אף המשפט בית
גופים של העצמי הייצור הגדלתכושר חלופותיבואואחזקתאמוניהבאמצעותאיזוטנקיםוכן

אחריםלטובתצרכניםאחריםבמשק.

ועלהתנהלותבנוסףניתןלראותבפסקהדיןביקורתקשהעלהתנהלותהרגולטורלאורךהשנים
עניין,לפיהייסגרמיכלהאמוניה.ב2013תשהתעלמהמהחלטותהממשלהמשנכימיקליםחיפה
ה מלצרבהירזה השופט חיפה,כבוד סיפקה שלהם ולחברות לעובדים כי שהתקיים בדיון

 קיימתכימיקלים לאור החברה נגד תביעה אותהאעילת ליישום ההערכות וחוסר היד וזלת
.החלטתממשלה

לצערי,כפישניתןלראותבצורהברורה,גםכיוםממשיךהרגולטורלשמשכזרועשלהנהלת
המפעלתוךהתעלמותמהסכנותשעשויותלהביאעלינואסוןלאומי.

,מכובדי

אנישבוחוזרעלמחויבותילשתףפעולהולהיותשותףלמציאתפתרוןלהמשךהפעלתהמפעלאך
להתעלםמהסכנותומהחובהלבדוקעדתוםובצורהלאיכולהזובדיוקכמושלכםמחויבותי

יסודיתאתהמשמעויותשלכלחלופהוחלופה.

אתהאמירותעלמסוכנותשנכתבובדוחהמומחיםשנכתבעלידיעשרהלאניתןלפתור
הםחתןפרסנובללכימיההפרופ'דןשכטמןבאמירותחסרותיפרופסוריםמתחומיםשוניםבינ

מכותעלמומחיםשמופעליםעלידיבעליהמפעל.בסיסשנס

,נבחנתכיוםחלופההכוללתשינועישירשלאמוניהלמפעל,דרךצנרת,באמצעותאוניותיכידועל
שיעגנוברציףויהוומיכלצף.

מהסיכון מתעלמת זו אחלופה ועגינת מכניסת הנובעים סיכוניוהאיום ברציף, אמוניה ניות
הה טרור פעולות תרחישי הימית, הים,ובלה למי נוזלית אמוניה בין במפגש הממשי והסיכון

הגורםלתגובהאקזותרמיתספונטניתבעלתמשמעותקטסטרופלית.

המשפט, בתי והחלטות הסביבה להגנת המשרד של הסיכון תרחישי כי ולציין להבהיר חשוב
תטווחומתוחמתבשעותעדשהותשליומייםהתבססועלההנחותלפיהןשהותהאוניההינהקצר

ניותהכוללתעגינהקבועהומתמדתשלאהנוגעיםוהקשוריםלחלופהזוםוכלללאהוצגותרחישי
המחוברותלרציף.





חלופה זו הוגדרה בעבר על ידי המשרד להגנת הסביבה כחלופה מסוכנת יותר מהסיכון במצב 
 הקיים ולא אושרה לביצוע על ידו.

מפרט אינו חלופהזו כאשרהמסמךהמעגן בראשהחלופותהמומלצות, מצויהחלופהזו כיום,
למצב והשוואתית הסתברותית כמותית, הערכה לרבות שבוצעו הסיכונים הערכות מהם כלל

  העילוי ואפקט האמוניה פיזור להערכת המודלים  בסיסםוהקיים, על המומחים דעת חוות
סגרתמסמךזה(.תהמומחיםאינםמובאיםבמנסמכתהמלצהזו)אףשמו



יתרהמכך,משלבתחלופהזושימושבמיכלכצינור,המצאהזושובמתעלמתלחלוטיןמפסיקת
 המשפטיות הערכאות כל העליון,החל המשפט לבית ועד מקומיים לעניינים המשפט מבית

ריקונולאלתר.פסיקותשהורועלסגירתהמיכלו

 ולהדגישכיחלופהזוכוללתשינועבצנרתשנכוןלהיוםאינהמאושרתלשימושעודחשובלציין
הקייםמבחינהתכנוניתושינועזהמבוצעללארישיוןעסקכדין.

,כיההמלצותלמיגוןמפניפגיעהמכניתשלצנרתהאמוניהנכללובדו"חועדתהרצלשפיריודגש
ורהאמוניה,שנערךלפיהנחיותהמשרדלהגנתאינטגרטיבילמיגוןצינ-ובסקרסיכוניםהכמותי

הסביבהובהחלטותוועדהמקומיתלתכנוןובניהוועדותהעררשניתנובנדון.

דרישהזועוגנהבהיתרהרעליםשניתןעלידיהמשרדלהגנתהסביבהוביצועמיגוןצנרתהשינוע
וןהצנרת.,לרבותהנחתתילהתראהופלטותבטוןלמיג30.3.11נקבעעדלתאריך

דרישות אלו לא הושלמו עד למועד זה למרות שהוגדרו כפעולה בטיחותית דחופה ביותר 
 להפחתת הסיכון מחומ"ס במפרץ חיפה בקרבת רצפטורים ציבוריים. 

גםבחלוףשששניםולמרותדרישתהמשרדלהגנתהסביבהמתעלםהמפעלופועלכבריוןשכונתי
בנקשלבעליו.מחויבלאישמלבדלחשבוןהנושאי

וניהולהסיכוניםהלקויבנושאהשיקוליםדוגמאזוהיארקאחתמינירבותבחוסרשקייםבמערך
כהמהותיהמובאלהחלטתך.

לצערינראהכישיקוליחשבוןהרווחשלבעלהוןשובמועלותמשיקוליטובתהציבורוביטחונו.
הליכיתכנוןורישוישלקוויהולכהפירושםקיצור,לגביוקייםצוסגירה)כצינור(ששימושבמיכל

ושקיפות.בסיסיבמידעבמצבשלחוסר,שובפעילותשלטוניתחסרתאחריותובסיסמקצועי

מכובדי ותוך, בשקיפות תעשה שזו מבלי החלטה כל מלאשר להימנע בדרישה אליך פונה אני
בצורהמקצועיתובלתימתפשרת.,שלהסיכוניםתוקפדניתמדוקדקבחינה

המטרופולין תושבי כמיליון אתחייהםשל למצואאתהחלופהשתאפשר נוכל נפעל שכך ברגע
בבטחהואתחזרתםשלעובדיהמפעללשגרה.

 באופן לרשותך עומדים המומחים וצוות ככלמידיאני ולהוסיף להבהיר מנת על שנידרש ככל
לנכון.הותראשתמצא





,בברכה

יונהיהב


