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בדואר רשום ,בפקס ,50-5055555 :ובדוא"לPMO.HEB@it.pmo.gov.il :

הנדון:הקמתועדתחקירהממלכתיתלחקירתהאירועיםהחמוריםומסכניהחייםבאזורמפרץ
חיפה
בשם "אדם טבע ודין  -אגודה ישראלית להגנת הסביבה" (להלן" :אט"ד") הריני מתכבד לפנות
אליך בדחיפות בדרישה להקים ועדת חקירה ממלכתית שתחקור את שרשרת האירועים הנובעים
מפעילות התעשייתית במפרץ חיפה ואשר מסכנים את בריאות הציבור במרחב הסובב כולו.
פנייה זאת היא בהמשך לאירוע השריפה העזה שמתחוללת ברגעים אלו במיכל הבנזין במתחם בתי
הזיקוק במפרץ חיפה .השריפה מצטרפת לשרשרת של תקלות ומחדלים שפקדו את תושבי מפרץ
חיפה בעשור האחרון ,כתוצאה מהפעילות התעשייתית באזור ובפרט פעילות קבוצת בז"ן.
לא ניתן להמתין לעוד בדיקה ולעוד שימוע  -בשלההעתלהקמתועדתחקירהממלכתיתשתחקור
את התנהלות המדינה ואת שורת המחדלים שהובילה לכך שחצי מיליון איש חיים בסמיכות
לתעשייהשמסכנתאתבריאותםואתבטחונם.
במהלך השנים ,המפעלים במתחם בזן התאפיינו בליקויים רבים ובין היתר :מאות חריגות
בפליטות ולגרימת זיהום האוויר ,כשל בפינוי כמויות גדולות של בוצה ,פסולת רעילה שנוצרת
בתהליכי זיקוק נפט מחצר המפעל ועוד .למרות כל אלו ,המשיכו בשנים האחרונות מוסדות
התכנון לקדם בנמרצות את הרחבת המפעלים וזאת מבלי לתת משקל ראוי לפוטנציאל הטמון
בתכניות הללו ולאור המפגעים הנשקפים מהן ל 555,555-תושבי מטרופולין חיפה.
סעיף  1לחוק ועדות חקירה ,תשכ”ט 1601 -קובע כדלהלן" :ראתה הממשלה שקיים עניין שהוא
בעל חשיבות ציבורית חיונית אותה שעה הטעון בירור ,רשאית היא להחליט על הקמת וועדת
חקירה שתחקור בעניין ותמסור לה דין וחשבון" .בענייננו מתקיימים כל התנאים המצטברים
הקבועים בסעיף ,המחייבים הפעלת סמכותה של הממשלה להקים וועדת חקירה.

בשל הצורך לחקור את מדיניות הממשלה ואת הדרך בה דרים יחד התעשייה וחצי מיליון
התושבים המתגוררים במפרץ חיפה ,וועדת חקירה ממלכתית היא דרך המלך הראויה במקרה זה.
החשיבות בהקמת ועדת חקירה ממלכתית מתחזקת בשל הסערה הציבורית הסובבת את הפעילות
התעשייתית במפרץ חיפה ואשר ללא ספק המתאפיינת במשבר אמון בין הציבור לבין הממשלה.
הרי בעבר כבר הוקמו וועדות חקירה בנושאים קיומיים הנוגעים לסביבה ולבריאות הציבור,
כדוגמא ועדת ביין בנושא ניהול משק המים וועדת שמגר בעניין הזיהום בנחל קישון.
הקמה של וועדת חקירה ממלכתית תהיה צעד בדרך ללמידה והכרה של התקלות והאירועים
החמורים שאירעו ואשר נובעים מן הפעילות התעשייתית אשר מתקיימת באחד מארבעת
המטרופולינים הגדולים במדינה ואשר תלמד ותבחן את התנהלות המדינה עד כה .יש בכוחה של
וועדת חקירה ממלכתית שכזאת להביא ללקיחת אחריות וביכולתה להמליץ לממשלה על הצעדים
הנדרשים כדי לשמור על בריאות הציבור וחיי אדם באזור זה.
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