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  הודעה לעיתונות                                                
  

ץ מתריעה מחדש מפני הסכנה של מפעל האמוניה לחייהם של רבבות "אומ
   המשרד להגנת הסביבהצעדיו האחרונים שלבעקבות , ץ חיפהתושבי איזור מפר

  
השר להגנת ,  מתן וילנאי–השר להגנת העורף : ץ פנתה הבוקר אל ארבעת שרי הממשלה "תנועת אומ

לפעול לאלתר לסילוק , עוזי לנדאו-ושר התשתיות הלאומיות, אלי ישי–שר הפנים , גלעד ארדן-הסביבה
  .של מיכל האמוניה לתושבי מפרץ חיפה האיום החמור

 

ץ מסתמכת בפנייתה על אזהרתן של רשויות התכנון המקומית והמחוזית במחוז חיפה בתצהירן בפני "אומ
 טון אמוניה על קרקע 14,000קיומו של מיכל האמוניה המכיל   : "בית המשפט לאחרונה שהתריעו כי
" אסון הירושימה"ה לגרום ל עלול...באזור החשוף לסיכון בטחוני, המועדת להתנזלות ורעידות אדמה

 ".באזור מפרץ חיפה
 

באה בעקבות מסמך שהוצא על ,באמצעות הממונה על הפרוייקטים נתן להב ץ " של  אומ החוזרתפנייתה
 שהמעט שניתן לומר עליו הוא כי  2011 ינואר 6 ב ,ידי המשרד להגנת הסביבה למפעל חיפה כימיקלים

מסמך החותר תחת , שפותחת פתח לפרשנויות רבות,פלת מטושטשתמנוסח בצורה מעור, הינו מסוכן ורשלני
או להקטין את /לסלק ו, המאמצים שנעשו על ידי רשויות וגופים אחרים כמו משרד הפנים ועיריית חיפה

  ,האיום החמור מהתושבים
 שסירב לדרישת חיפה, כמוכן פועל מסמך זה בניגוד לפסק דין של בית המשפט לעניינים מנהליים בחיפה 

 25לפני כ , כימיקלים לחייב את רשויות התכנון להעניק לה היתר בניה למיכל שנבנה ללא היתר בניה
  .ומופעל ללא רישיון עסק בניגוד לחוק,שנה

  
מהווה למעשה כניעה ,שננקט על ידי המשרד להגנת הסביבה,ץ צעד חמור ובלתי שקול זה"אומ לדעת

ויש בו כדי להנציח ולקבע , ותם של תושבי מפרץ חיפהתוך הפקרת ביטחונם ובריא, ללחץ של בעלי ההון
על תושבי מפרץ חיפה  המהווה איום חמור ומסוכן ביותר ,  בניגוד לחוק שנבנה ופועל, את קיומו של מתקן

  .רבתי
  

, 10בין ברדיוס של , נרצה לבחור, כי אין זה משנה באיזה מתרחישי האסון, ץ" אומ  קבעה  לעילבפנייתה
מדינת ישראל אינה יכולה להכיל  , 400" רק"או  , 100,000, 4000בצפי הרוגים של , מ" ק20 או 16

  .אסון צפוי מראש בסדר גודל שכזה
  

ות הנוגעות לפעול לאלתר ץ במכתבה המפורט לממשלת ישראל ולרשוי"לאור האמור קוראת תנועת אומ
  :ולנקוט בצעדים הבאים

  
 נקיטת צעדי חירום מיידיים ברמה מערכתית בדרג מיניסטריאלי לסגירתו של מתקן האמוניה הבלתי -

  .וקביעת משטר התנהלות לתקופת ביניים עד מציאת חלופה, חוקי
  
כולל בחירום לתושבי מפרץ ,בשקיפות מלאה ,  פרסום מלא של כלל הסיכונים הנובעים מחומרים מסוכנים-

  .חיפה
  

וציודם בציוד , הוצאת הוראות התגוננות מפורטות מכל סוגי החומרים מסוכנים לתושבי מפרץ חיפה -
  .התגוננות מתאים למקרה אסון 

  



בעלת ידע וניסיון בתחום הביטחון והבטיחות בטיפול בחומרים מסוכנים , ניטראלית, מינוי חברה בינלאומית -
בהתייחס לתקנים ולדירקטיבות , ודית ומקיפה של המצב בתחום זה בעיקר במפרץ חיפהלבצע בדיקה יס, 

שתגיש מסקנות והמלצות עם מידרג סיכונים ועדיפויות ,   OECD -הקיימות בשוק האירופי המשותף וב
 .ביצוע ברמה הלאומית

 

משותף ובמדינות ה אימוץ מלא ומיידי של כלל התקנים התקנות והדירקטיבות המחייבות בשוק האירופי ה -
OECD ,  בהקשר לטיפול בחומרים מסוכנים)REACH , SEVESOוקביעתם כתקנים , ) ואחרים

 .על כל המשתמע, !מחייבים במדינה לאלתר

 

במיוחד בכל הנוגע לתיאום וחלוקת העבודה בין , חות מבקר המדינה בהקשר"אימוץ ויישום המלצות דו -
ובחינה אובייקטיבית וחסרת פניות ,  האמינות ואמון הציבורהעלאת המקצועיות שיפור, הגורמים השונים

 .של כמה מהנחות היסוד

  

 

ושורה של צעדי חקיקה , החמרת האכיפה ותנאי הפעילות של מפעלים העוסקים בחומרים מסוכנים -
  .מתאימים
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