
  סכנה קיומית למדינת ישראל מסוכני וחומרי מתקני
 ?המצבומה ניתן לעשות לתיקון ? מי אחראי למחדל.  פורסםכבר הכל כמעט

 

 טל דורון מאת

 
  מ עלים שורה   של המדינהמבקר חות "דו

 המחייבי ם שינוי  ,מחדלים חמו רים ביותר

כמעט ואין תחום  . ישראל מערכתי כולל במדינת 

ל המבק ר שלא נמצאו  בו מתחומי ביקורתו ש

 לשורש ש לטון היור דים, ליקויים  חמורי ם ביותר

המנהל  התקין והבי טחון האיש י  של  , החוק

,    מזה ש ניםמת משכיםהמחד לים ה ללו . האזרח

 של קודמיםת חו"מדו תוך התעלמות  מוחלטת 

                     . המדינהמבקר

ת הטיפו ל בנושא חומ רים  מאמר זה יסקו ר  א

ח מבקר " כפי שנחשף בדו, )ס"מחו(מסוכנים 

באופן  ).53-84' עמ() ב( 54  'המדינה מס 

  כל אמוניה יח מתייחס למ"הדו, ספציפי יותר

 . הנמצא בנמל חיפה,  טון14,300בנפח 

 

  גם על  ממצאי    -   היתרבין -  ח זה מתבס ס "דו

 2002ח פנימי של מבקר עיריית חיפה משנת "דו

חיפ ה   חברת 18.12.2000 - כי ב, שקבע

 הגישה בקשה לאישור של  מ"בע כימיקלים

מליאת הוועד ה המקומית לת כנון .  מיכל האמוניה

 או תה  והחל יטה ל אשר , בב קשה זודנה  ובנייה

ח " כמפורט בדו,  תנאים14 רק אם ימולאו 

 לסיום ב יקורת מבקר עיריית  עד.  הביקורת

  לא הוג שה בקשה ולכ ן לא הוח ל ברי שוי ,חיפה

ל דעת ,  להוותממ שיךו זה היווה מתקן. המתקן

סיכון חריג  מאז שנבנה ב שנת , שירותי הכיבוי 

 פועל ללא   המתקן.  2005שנת ,  ועד היום1987

תוך  ס יכון , בניה רש יוןאישור הפעלה  וללא 

 . ממשי של הציב ור הרחב

 

 ?  הגורם האחראי למחדלמי
 כפי שפורסמה ,  המדינהמבקר קביעת הלןל

רם  לאיכות הסביבה טהמשרד": 2004במאי 

 אירועיגיבש תורה סדורה מקיפה למניעת 

 הדבר ." פעל לחקיקה בהתאםולאס "חומ

 1993 משום שבשנת ,  במיוחדחמורנראה 

  המשרד לאיכות הסביבההטילה הממשלה על 

 לריכוז ולתיאום כל האחראיהגורם  להיות 

 מבקר .ישראל במדינתס "חומפעילות בנושא 

) ב(51ח " דו2001 פרסם באפריל המדינה

:  גורמי הסיכון תחת הכותרתאתשניתח  

".  ותשתיות ברעידות אדמהמבנים עמידות"

 : האמוניה מצאיו מתייחסים למכלמחלק מ

 סקר סיכונים שעשתה הרשות לפיתוח לפי"

אם יתבקע הְמָכל צפויים , ל"רפא-אמצעי לחימה

, מ"ק 12.7אנשים הנמצאים במרחק של עד 

 התנאים פי- על-בדרגות חומרה שונות , להיפגע

 סקר לפי. המטאורולוגיים שישררו באותה עת

, אם יתבקע הְמָכל, ל"הסיכונים שעשתה רפא

 שלושהצפויים אנשים הנמצאים במרחק של עד 

 ".קילומטר ממנו למות

בנ תה את הְמָכל  שלא   '  א חברהכי , עוד הועלה" 

ובי ן היתר הגדילה  , פי היתר הבניי ה שקיבלה-על

יסוס שלו  ל לא    את ש יטת  הבושינ תהאת נפחו 

http://doron.a.tal.googlepages.com/Comptroller_report.htm
http://doron.a.tal.googlepages.com/Comptroller_report.htm
http://doron.a.tal.googlepages.com/Comptroller_report.htm
http://doron.a.tal.googlepages.com/Comptroller_report.htm
http://doron.a.tal.googlepages.com/Comptroller_report.htm
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אישור הוועדה לייעוץ וב לא שעדכנה את 

לוו עדה '  ש מסרה  חברה א הס טטייםהחישובים  

 ". כנדרש בתקנות התכנון,  המקומית חיפה

 

 - 2000נובמבר , במועד סיום הביקורת" 

שנתיים לא ח ר השלמת סקר הסיכונים 

 טרם אכפו הוועדה המקומית -  האינטגרטיבי 

 את יי ש ום 'ואיגוד ערים חיפה על חברה א

וטרם ניתן היתר בנייה   ,  הא מוריםהאמצעים

לְמָכל האמוני ה ולמתקנים  סביבו במתכונתם  

כי , יש לראות בחומרה את העובדה. הסופית

הוועדה המקומית חיפה ל א נקטה הלי כים  

.)  ט. ד–חיפ ה  כימיקלים  ('  ח ברה א נגדמשפטיים  

 ."ולא הפסיקה א ת הפעלת הְמָכל

 

 2001מבקר משנת ח ה" דושכב חודשים  שמונה

ואיש ל א התרגש מהכתוב , במגירות והעלה אבק

אף  לא  , חות הבאים  עד היום"הד וכך גם . בו

 שה נם  מי  .בהםאחד משרי המ משלה התעניין  

 קראו ץ"אומבעמותת   מתנדבים פעיליםכיום 

 והחליטו  כי המדינהבחלחל ה את ממצאי מבקר 

 עוד .  על ממצאי ם א לו לא נ יתן לע בור בשתיקה

  סדאם  שבה החל בתקופה, 2001 בדצמבר

,  עזרי אלשבתאי פנה  ,  בפגיעה  בישראללאיי ם

אל ראש  " דחוף ביותר "במכתב , חבר העמותה

שר ,  פני ם טחוןילבהשר  , טחוןיהבשר  , הממשלה

כותרתו של המכתב .  ומב קר המדינההמשפטים

  אקוטית למדינת ישראל במקרה  סכנה" :היתה

 יןב כתב שבתאי במכתבו". טיליםשל התקפת 

 תרחיש בודד המתא ריםב מסמכים "מצ" :היתר

 ט ילים  מרוכזת מצד בהתקפתדי ..  במפרץ חיפ ה

 למדינת  קיומית להביא לש אל ה כדי חיזבאל לה

ישראל ועליכם להביא עו בדה זו בחשבון 

 ." בשיקולי התגוב ה למעשי הא יב ה

 במילים מד עיות שתואר" התרחיש הבודד"

ידי פרופסורים מכובדים  מן -מצמררות על

 התיי חס לא סון  ,סגלעמוס נוטע ויצחק , הטכניון

המוני אשר עלול להתרחש במקרה של פגיעה 

 במפ רץ המוצב, בתקרת מכל האמוניה הענק 

 י מריאו עם הפריצה " :וכך ה ם כתבו, חיפה

 .   טון אמוניה400 עד 100בהבזק הראשוני 

 את יכילו שקירות המגן לא נפגעו והם נניח

הבזק הראשוני ה.  הכמות הנותרת של האמוניה

בהתאם   , מ" ק20 עד 1של ' סיכון אי זור'יוצר 

 נזק אומוות ( י פגעו זה באיזור. המטרולוגילמצב 

בש הייה  ,  מהא וכלוסייה50%)  בלתי הפ יך

,   במקרים הקיצוניים. מרבית של חצי שעה

 אלף  200 עד 100- ב סיכון תגיע ל האוכלוסייה

 בתרחיש מ עורר שמדובר,  צורך לומראין". נפש

 .  השווה בעוצמתו לפיגוע גרעיני, חלחל ה

 

כל מי  שיימ צא  ,  אסוןשבמקרה הי א  המסקנה

לא תהיה כל אפש רות . בטווח הסיכון ייפגע

.   ידי מי- ל א י היה  לאן ועל גם,  לפנות נפגעים

מ ערכות התקשורת , צירי התנועה ייחסמו

 צוותים  שיצלי חו לה יכנס מספיקלא יה יו  , יקרסו

הרגילות אינן  כ " כי מסיכות האב, לשטח הנגוע

,  וצריך חליפות מיוחדותלאמונ יהיעילות 

לא יימצאו מספיק מיטות ומתקני  . שבקושי ישנן

 תהיה  כל  אפשרות להוציא   ל אגם וטיהור 

במהירות מהש טח הנגוע עש רות אלפי אנ שים   

אמ וניה  ( יג ססו באלפיה ם הנפגעיםכל  . ולהובילם

  יכו לת שתה יה  להם  כל מבלי) פוגעת בריריות

 .עז רה להושיט להם או סיכוי/ות ואו אפשר/ו
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  עם משרד ראש הממשלהמגעים
אלכס  לפגישה עם שבתאי זומן 2001 בדצמבר

.  ראש הממשלהל"המשנה למנכ, גולדנגורן

מדובר " על דעת כל משתתפי הדיון כי הוסכם

 לנוכח העובדה שהטיפול בנושא ,"בפצצת זמן

 , לפיכך,  גופים ורשויות20 - 14 בין התפזר

. ע להקים רשות לאומית לחומרים מסוכניםהוצ

כי " אזרחים המודאגים"- הובהר להדיוןבסיום 

מעתה העניינים יועברו לטיפול המשרד לאיכות 

  .הסביבה

 

 הטכ ניון לשר לאיכ ות נשיא פנה 2002 בינואר

הסביבה והבי ע דאגתו במכתב אליו צורפו 

התקיימו  , כמו כן. פרופסורים 30חתימות של  

ד לאיכות הסביבה וגורמי ממשל פגישות במשר

 הגיבה חיפה   2002 פברואר חודש בסוף .נוספים

כימיקלים וטענה כי לא נשקפת כל סכנה במידה 

 ויש לחברה אמצעים   מאחר, ואמוניה תיפל ט

לאור טענה זו סוכם כי  . למנוע את הה תאדות

.     בנוכחות מדעניםאמוניהייערך ניסוי ה תאדות 

 2002סוי במרץ  מועד ה נילפני כמה ימ י ם אולם

מטעמים משפט יים    "חסיוןהוא בוטל בנימ וק של 

 ". ובטחוניים

 

 שבתא י כ מה שלח פע ילות  המחאה  שלו  במהלך

מאות מכתבים ומסמכים לגורמים שונים כגון 

, הקריות באזורראשי  רשויות מקומיות , כים"ח

אנ שי איכות הס ביבה   , מדענים,  גורמי ביטחון

מת עם  הוא התעכי יתהיהתחו שתו . ואחרים

 כי   לא  היססו לומר לו אנש ים. כוחות מאד חזקים

,   ראש העיר ד אז. עדיף להתרחק מכל מעורבות

 את  וכינה  לדברים סרב להתייחס, עמרם מצנע

             ".תמהונים"הפרופסורים מ הטכניון 

  

  בתביעהאיום
המכהן  ,  פילוסוףאביד "עוה שלח 2002 ביולי

מכ תבי , פטיהמשר חיפה כימיקלים וכיועצ ה "כיו

, התראה בתבי עת נזיקין אל נשיא הטכ ניון

אבי  , סגליצחק , עמוס נוטעהפרופסורים 

 סיוןיבנ עזריאל שבתאי  ואל קירשנבאום

,   כימיקלים- הדין של  חיפה עורך . אות ם להשתיק

 בבית משפט ועומדהנושא הזה תלוי "טען ש

 המ שפט לביתצריך לתת , ולכן" השלום בחיפ ה 

 יש  מי שדואג כי ב בית   אבל .לבדוק את הדברים

המשפט העני י נים  ימשכו בעצלתיים  ותחת  

מטרית ההשתק  הנובע מעצם קיומם של הל י כים 

 . משפטיים  העניי ן תקוע מזה שנים

  

  רשות לאומית הקמת

 התמנתה לשרה ל"יהודית נאות ז' פרופ כאשר

 בהצעה שבתאיפנה אליה , לאיכות הסביבה

, יםלטפל בהקמת רשות לאומית לחומרים מסוכנ

 נוספים ממשלגם פניותיו לגורמי . ולא נענה

 חוזרותדרישות .  הסףעל נידחולפעול בכיוון זה 

לפרסם את המסקנות ,  שבתאישל ונשנות

ל "השרה נאות ז.  לא הועילובחלקןבמלואן או 

 חל בשל יוזמתו החיסיוןהשיבה לשבתאי כי 

 2004  ביוני.ולכן עליו לבוא בטענות רק לעצמו

ר מוטי סלע "ות אחרונות דברי ד בידיעפורסמו

 יפגע מפעל ובו אם: "מהמשרד לאיכות הסביבה

 הדבריהווה , חומרים מסוכנים ברעידת אדמה

דין מוות לרבים מאלה שניצלו מהרס -גזר

 לאמירות פרט."  גגבניינים ונותרו ללא קורת 

 המשרד לאיכות הסביבה לא זהוהכרזות מסוג 

הקטנת פעל ואיננו פועל למיטב ידיעתנו ל

http://azriel.co.il
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 . האמוניהממכלהסיכונים הנובעים 

 

 חסויח "דו
ידיעה  מ את " ה ארץ" בהתפרסמה,  4.8.04 ביום

ח חסוי "דו: "גדעון אלון ובה נאמר בין השאר

ש בדקה את מ צב , פ רלמנטריתשל ועדה 

  והא זרח יים המתקנים האס טרטגיים הב יט חוניים 

חושף  מחדלי אבט חה  חמורים בעשרות , בישראל

 הי ום שיועבר, ח"הדו. מתקנים ברחב י הארץ

ולחלק מ שרי , לידי ראש  הממ שלה ארי אל ש רון

 בראשות מיוחדתידי ועדה -הממשלה הוכן על

 ש רון עמריכים "והח) עבודה(כ אפרים סנ ה "ח

 הוועדה ).   האיחוד  הלאומי(ואריה אלדד ) ליכוד(

הוקמה בעקבות פיגוע ההתאבדות הכפול בנמל  

.  א דםבני 10שבו נהרגו , אשדוד במארס

הוועדה בדקה בביקורי פתע את רמת האבט חה  

 ומצאה מתקנים ברחבי הא רץ 80-60-של כ

 החסוי  כי בדוחהוועדה קובעת .  םליקויים רבי 

הלקחים מניס י ון הפיגוע שהיה באתר הגז פי 

 עד היום  בכל יו שמו לא  2002גלילות באוגוס ט 

ה דלק והמפעלי ם הכימיי ם ב רחבי , מתקני הגז

 מפעלי   154 על יעמצבדוח הוועדה גם … הארץ

תעשייה  אזרחי ים  העוסקים  בייצור כימיקל ים   

 לגרום לתוצ אות עלול השפגיעה בהם , וכדומה

אבל הם אינם  כלולים ברשימת  , הרסניות

 מנחה  הביטחוןהמפעלים ה אס טרטגיים שמער כת 

אותם לגבי  סידורי הביטחון והבטיחות  

   .הנדרשים

 

  מוצעים פתרונות
 רפורמה דרושהץ "אומ פעילי עמותת לדעת

שתאפשר פת רון של הבעיות אשר הו עלו 

אחד  הפתרונות שהצענו .   המדינהמבקרחות "בדו

רשויות , היה להגיע  להסכמה בין הציבור

 ניסחנו. ס"החומ עתירת  והתעשייההשלטון  

  ניסינו .  אפשרילפתרוןכמתווה " ס"חומאמנת "

להידבר שוב ע ם אנש י המשר ד לאיכות הסב י בה 

ר "לאחרונה פנה  י ו.   בתאי של שהמר נסיונוחרף 

 א שר שמחוןאל השר שלום , א בנריאריה , אומץ

.   מפגש עבודה עם בכירי משרדולקיי םהבטיח 

יום  לפנ י המפגש שנוע ד להתקיים במ רץ , אולם

ל המשרד וביט לו " מלשכת מנכהתקשרו 2005

ל אחר מכן נקבע מועד חלופי ודרג  .את הפגישה

       . נציגי המשרד לאיכות הסביב ה שונה
        .2005 באוגוסט 10המפגש נקבע לתאריך 

 

 דבר סוף
 האמוניה  ממשיך ל פעול  בנמל חיפה  ולמ יטב מכל

 ל לא היתר  הפע לה  עדייןהוא  פועל , ידיעתנו

מאופן הט יפול במכל זה יש . וללא היתר בנייה

  בחומרים מסוכנים הטיפוללהסיק לגבי  כלל 

 הננו קוראים בקריאה לכל בזאת. במדינתנו

כתבו מכתבים ושאלו . ישראלי מדינת  אזרח

השר לאיכות  הסביבה ואת  ראש הממשלה  מה   

 למ נוע שואה במד ינת כדיהם מתכוונים  לעשות 

 ?ישראל

 

נדווח לכם בקרוב .  מצדנו ממשיכים לפעולאנו

 . פעילותינוהמשךעל 

 

 

  

ל בשנת " אשר פרש מרפאפיסיקאי הינו הכותב

 .סדרים חמורים- על רקע חשיפת אי1993

 ץ "אומ עמותת בהנהלת הינו חבר יוםכ

 .פרוייקטים על קידום ואחראי
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