 10ביולי2016 ,
לכבוד
מר ישראל דנציגר ,מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה
מר שאול מרידור ,מנכ"ל משרד התשתיות הלאומיות ,האנרגיה והמים
גב' אורנה הוזמן-בכור ,מנכ"לית משרד הפנים
מר משה בר סימן טוב ,מנכ"ל משרד הבריאות

מכובדיי,
הנדון :השלכות הסביבתיות והכלכליות של הדליפה מצינור הנפט של חברת תש"ן
בשם מרשתי ,עמותת אדם טבע ודין ,הריני לפנות אליכם בנושא שבנדון ,כדלקמן:
 .1ביום שלישי ,5.7.2016 ,דווח על אירוע דליפת נפט מצינור ישן של חברת תשתיות נפט ואנרגיה
בע"מ (תש"ן) אל מול חופי הקריות ,במסגרת עבודות לפינוי צנרת דלק ישנה .בעקבות האירוע
נסגרו שני חופים לרחצה ולגלישה .כיום למיטב ידיעתנו החופים כבר נפתחו לרחצה ,אולם
למעשה עד לרגע זה נותר עמימות בנושא ,מאחר שמהמשרד להגנת הסביבה וממשרד הפנים
נתקבלו הודעות סותרות בעניין.
 .2אירוע הזיהום המחיש את הסכנה לסביבה הימית מהפעולות הנעשות בצנרת ,ובעיקר המחיש
את חוסר האונים הציבורי אל מול הגורמים האמונים על בריאותו ועל בריאות הסביבה ,כאשר לא
ברור כלל כיצד ועל ידי מי התקבלו ההחלטות לעצם פינוי הצנרת והאופן בו הדבר ייעשה ,לא
ברור האם הטיפול והניקוי הושלמו ואם כן באיזו מידה ,לא ברור האם הצינורות הקיימים והפינוי
ממשיכים להוות מפגע בפועל או בפוטנציה ,ולא ברור מי נושא בעלויות הטיפול והשיקום.
 .3אשר על כן אבקש את התייחסותכם הדחופה לשאלות הבאות –
א.

האם הושלם הטיפול בזיהום הנפט האמור באופן מלא והאם החופים שנפגעו בטוחים
באופן מלא לשימוש המתרחצים ,הגולשים ,הצוללים וכל באי הים?

ב.

מה מקור הסתירה בין הודעות המשרד להגנת הסביבה ומשרד הפנים בעניין? האם
הופקו לקחים שיבטיחו כי בעתיד הציבור יקבל מידע אחיד וברור ולא ייאלץ לבחור איזו
הודעה של איזה משרד היא הנכונה?

ג.

האם התושבים ו/או הרשויות שאל מול חופיהן התבצעו העבודות קיבלו מבעוד מועד
התרעה על תחילת העבודות ועל הסיכון לזיהום ים במהלכן? האם הללו היו חלק
מתהליך קבלת ההחלטות?
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ד.

האם נערכו בדיקות לוודא את איכות המים לאחר האירוע ומה תוצאותיהן? האם
מתוכננות בדיקות המשך להערכת ההשפעה על המערכת האקולוגית באזור ,גם לאורך
זמן?

ה.

עד מתי צפויות להימשך עבודות פינוי הצנרת?

ו.

מה היו עלויות הטיפול בזיהום בעקבות הדליפה ומי נשא בהן? האם קיימים הסדרים
לשיפוי  /פיצוי הנפגעים מאירועי זיהום שכאלה? ככל שקיימים נבקש להעבירם לעיוננו.

בנוסף ,נבקש להעביר לידינו בהקדם את המידע המלא אודות העבודות לפינוי הצינורות (לרבות
בקשות ,היתרים ,תכניות ,מסמכים סביבתיים מכל סוג וכיו"ב).

בברכה,

תמי גנות-רוזנשטריך ,עו"ד
מנהלת היחידה הימית

העתק:
מר רפי טטרקה ,מנכ"ל חברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ (תש"ן)
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