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 15/06/2017, חמישי יום                          

 "א/סיון/תשע"זכ                           

 
 לכב'

 מר בנימין נתניהו 
 ראש ממשלת ישראל

 

 ולכב' 
 מר זאב אלקין

 השר להגנת הסביבה
 
 

 שלום רב, מכובדי 

 

 -הנדון: פניה מוסכמת ומשותפת 
  מתווה המשך פעילות מפעל חיפה כימיקלים  

 

הננו מתכבדים לפנות אליך בנושא הנדון, במסמך אשר גובש והוסכם על דעת עיריית חיפה, 

הקואליציה לבריאות , סיעת הירוקים של חיפהעובדי חברת חיפה כימיקלים, עמותת צלול, 

 :סיעת מהפך, הציבור

עד פתרון זמני לאספקת אמוניה  לאלתריש למצוא שאין חולק כי  ,כבר בראשית הדברים נבהיר

ויש לעשות כל שלאיל ידנו למנוע את פיטורי ליישום פתרון הקבע של הקמת מפעל ייצור בדרום 

 . העובדים במפעל

 .חיפה מטרופוליןטחונם של כמיליון מתושבי ולו בפסיק על בי , אין להתפשרבד בבד

כי אין עוד  (4.6.17מיום והחלטה משלימה ) 28.5.17 קבע בהחלטתו מיום בית המשפט העליון

מקום להבאת אוניות אמוניה למילוי המיכל וכי חיפה כימיקלים לא עמדה גם במה 

, בהקשר להגשת תוכנית ריקון מלא ומוחלט שנדרש ממנה על ידי המשרד להגנת הסביבה

 נית האמורה בהקדם האפשרי.של המיכל ולהיערכות לביצוע התוכ

 לבחינת חלופות ,בית המשפט הפנה את המשרד להגנת הסביבה ושאר גורמי הממשל הרלוונטיים

 באמצעות איזוטנקים. ,יבוא ואחזקת אמוניהבכללן ו

ואחזקה  יבוא הובא לידיעת החתומים מטה, כי המשרד להגנת הסביבה אישר את חלופת

 לאספקת אמוניה לכלל צרכי המשק. ,איזוטנקיםבאמצעות 

החתומים מטה מברכים על החלופה האמורה ומבקשים, כי המדינה תפעל להגשתה לבית 

המשפט העליון בהקדם האפשרי על מנת שיתאפשר לעובדים לחזור לשגרת עבודה תקינה 

 טובת תעשיית הדשנים.לומלאה ו

מסכימים להריסתו ות מיכל האמוניה תופסק לאלתר והם פעילהחתומים מטה מבקשים, כי 

  . , עד סוף שנה זוו/או פירוקו
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תהא באמצעות הקמת מפעל  ,כי הפעלת מערך האמוניה לטווח הארוך ,מסכימיםהחתומים מטה 

בהליכים מקוצרים ובזמן קצוב יש לקצוב את מועד השלמתו והפעלתו, לייצור אמוניה בדרום ש

 מינימלי. 

 

 : החתוםעל באנו 

 ראש העיריה, מר יונה יהב

 , מאיה יעקבסעמותת צלול יתמנכ"ל

 ירוקהמגמה 

 צפון, אלי אלבז יו"ר ועד עובדי חיפה כימיקלים

  , ירון חנן סיעת הירוקים של חיפה

 לבריאות הציבור, רוית שטוסל ההקואליצי

 סיעת מהפך, שרית גולן שטיינברג

 

 

 

 

 


