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 לכבוד 
 השר להגנת הסביבה אבי גבאי,מר 

 בדוא"ל
 

 א.נ,
 יישום חלופה שונה לסגירת מיכל האמוניה של חיפה כימיקליםדרישה ל:  הנדון            

 

 חוסר הוודאות הרבה ,מפעל לייצור אמוניה במישור רותם להקמתזוכה במכרז  בחירתב העיכוב הבלתי נסבללאור 

והמשך חשיפת תושבי חיפה והצפון לסכנת  להקמתוהעובדה שיעברו עוד שנים רבות עד , הקמת המפעלהאופפת את 

שתביא לסגירת חלופה אחרת מהמשרד להגנת הסביבה לשקול ללא דיחוי יישומה של  עמותת צלול  חיים, דורשת 

  המסוכן במפרץ חיפה.מיכל האמוניה 
 

חלופות למערך היבוא, האחסון, הניפוק "בחינת ל ,ידי המשרד להגנת הסביבה-חברת אתוס, שנשכרה עלכזכור, דו"ח 

במידה ומסיבה כזו או אחרת לא תתממש כי " במפורש קובע ,(..1.)דצמבר  "והשינוע של אמוניה במפרץ חיפה

 ,מומלץ לממש את החלופה שבעדיפות שנייה, קרי חלופת היבוא המפוצל, דהיינו ,חלופה זו )חלופת הקמת המפעל(

לשקול את  העת ההגיע ,לאור העובדה שמימוש חלופת המפעל אינה נראית באופק  הקמת שני מכלי חוף חדשים".

 החלופה השנייה.
 

הטמנה  -שיוטמנוקטנים משמעותית מהמיכל הקיים היום, כוללת הקמת שני מכלי חוף   חלופת היבוא המפוצל

עלותה של החלופה נמוכה  מלאה או עילית. מיכל אחד במפרץ חיפה ומיכל נוסף בנמל הכימיקלים החדש באשקלון.

מכליות לאורכה  את הצורך בנסיעתמיליון שקל( וכך גם התחזוקה. חלופה זו מונעת  611מיליון שקל לעומת  01יותר )

"אתוס" הייתה דו"ח ידי -לעאמנם, החלופה המועדפת  . אינה תלויה במחיר הגז הטבעיוחשוב מכל היא  של הארץ

 את החלטתההממשלה להגשים  יכולתה של-אי, אך נראה שלאור במישור רותם הקמת מפעל לייצור אמוניה

להגנה על  המועדפת פחות, אך הישימה יותר אין מנוס מבחירה בחלופה השנייה להקים את המפעל, 1.2.מספטמבר 

 .תושבי חיפה והצפון
 

את כמות  פחיתלשלב הביניים ועד למציאת פתרון הקבע, דורשת עמותת "צלול" מהמשרד להגנת הסביבה לה

 הפחתת הכמות תחייב אמנם ביקורים תכופים יותר של . בלבד מהכמות הנוכחית 61%-האמוניה במיכל הקיים ל

חשיפתה של האוכלוסייה לפגיעה. כידוע, רעידת אדמה, פגיעת טיל, או את הקטנת תבטיח  היא, אך מכלית האמוניה

אסון שניתן למנוע אותו  אלף איש ולפציעתם של עשרות אלפים. 0.תקלה במיכל האמוניה יגרמו למותם של 

 .ונחושה באמצעות החלטה אמיצה

                                                                                                                                                             בכבוד רב ובברכה,                                                                                                                                                                                                                              

 
 מאיה יעקבס

 מנכ"ל    
                                                                                                                                        

 העתקים: 
          , יו"ר הוועדה לביקורת המדינהקארין אלהררח"כ 
 , יו"ר ועדת פנים והגנת הסביבהדוד אמסלםח"כ 
 ראש עיריית חיפה יונה יהב,מר 
 , מנהל מחוז חיפה, המשרד להגנת הסביבהשלמה כץמר 
 מסוכנים, המשרד להגנת הסביבה, ראש אגף חומרים דנןרומי אבן גב' 


