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משמר המפרץ
בדיון שהתקיים בכנסת קראו חברי הכנסת להקים ועדת חקירה בלתי תלויה בנושא הסיכונים הסביבתיים 

במפרץ חיפה ולקבוע מדיניות לאומית
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חברי , חברתית של הכנסת-ביוזמת ראשי השדולה הסביבתית, בדיון מיוחד שהתקיים ביום שלישי במליאת הכנסת
במפעלים  הנוכחים דאגה רבה נוכח התמונה הקשה שעלתה בדיון ועסקה הביעו, ר דב חנין והרב מיכאל מלכיאור"ד הכנסת

רעידת אדמה או , במהלך הדיון הובע חשש כבד מאסון במצב של מלחמה. השונים וריכוז החומרים המסוכנים במפרץ חיפה
 . תאונה

 
ואם יתאפשר מיגון מספק של , ספק גדול אם תתאפשר התראה מספקת מפני אסון כזה"כי  אמר בישיבה כ מלכיאור"ח

המלחמה בצפון מיקדה את תשומת הלב לסכנה ממשית מפני אסון אקולוגי . החומרים והמפעלים או פינוי שלהם בזמן אמת
הציבור באזור זה חשוף לפליטות חומרים , אסור לשכוח שגם בימי שיגרה .בקנה מידה שהדעת לא סובלת במפרץ חיפה

 ".חייבת לקום ועדה שתחקור את הנושא באופן בלתי תלוי. מסוכנים המסכנות את בריאותו
 
ובאמצעים , כ חנין הדגיש כי במפרץ חיפה עלולה להיווצר קטסטרופה לא פחות גדולה מהפצצה הגרעינית האיראנית"ח

יש להתחיל להוציא מיד, לכן. ואי אפשר יהיה באמת למגן או לפנות בזמן אמת, לא תהיה לכך התראה. "פשוטים הרבה יותר
 .טען, "את המפעלים והחומרים המסוכנים מהאזור
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ענבל פולין: עיצוב סכנה מרחפת באוויר

נתוני תחלואה גבוהים
נמסרו , כ גדעון עזרא"בהשתתפות השר להגנת הסביבה ח, חברתית שהתקיימה בכנסת-בישיבת השדולה הסביבתית

' פרופ  .נתונים מדאיגים מתוך דוח המתגבש בימים אלה במשרד להגנת הסביבה בנושא שיעורי התחלואה במפרץ חיפה
כי התחלואה בסרטן בחיפה ובאזור חיפה גבוהה בעשרה  דיווח, העומד בראש הוועדה שכתבה את הדוח, יורם אבנימלך

 . מהממוצע השנתי אחוזים
 

 44 השיעור עומד על בקרב הנשים –אחוזים מעל הממוצע  20שיעורי הסרטן עומדים על  -בקרית טבעון : מנתוני הדוח
אחוז ביחס לממוצע  10-15-נמצא כי קיימת תמותה של כ, בנושא התחלואה במחלות לב .אחוזים מעל לממוצע הארצי

 .הארצי
 

נתוני   ואמר שלא הוכח חד משמעית כי, ציין כי נתונים דומים קיימים בעמק יזרעאל ובנפת באר שבע אבנימלך' פרופ
 . התחלואה קשורים לנוכחות המפעלים במפרץ

 
, ולכן אנו ממליצים מאוד להקטין את פעולת מזהמי האוויר, יש מספיק סיבות שמצדיקות פעולה נמרצת לתיקון המצב היום"

כמו . המסקנה להזיז את התעשייה הינה קלה אך לא הגיונית וסבירה, אנו חושבים שפרט למקרים חריגים", אמר אבנימלך
 ".ולא בסגירתם, הפתרון טמון בשיפור מהותי במרכזי התעשייה, שבאירופה ניתן למצוא תעשיות כימיות במרכזי אוכלוסין

 
אין להתעלם מנתוני התחלואה הקשים ומהבעיות שנוצרות מהחומרים : "אמר כי, סגן ראש העיר חיפה, שמואל גלבהרט

יש מפעלים . שכן ישראל חשופה לסכנה ריאלית של רעידות אדמה, אי אפשר להשוות את מצבנו לאירופה. המסוכנים
 ".דוגמת חיפה כימיקלים, שחייבים לצאת מחיפה

 
. המליץ על הפחתה מיידית של מלאי החומרים המסוכנים ועל הפיכת התעשיות במפרץ חיפה להפעלה בגז טבעי גלבהרט

 . 1997שלא נעשה מאז , עוד הוסיף גלבהרט כי המשרד להגנת הסביבה חייב לחדש את סקר הסיכונים במפרץ חיפה
 

חקירה בלתי תלויה של הסיכונים הסביבתיים באזור  יש לקיים לפיה, עם תום הישיבה קיבלו כל סיעות הבית הצעת החלטה
 .כולל הוצאת חומרים ומפעלים מסוכנים מהאזור ככל שיתחייב, המפרץ ולקבוע מדיניות לאומית כוללת בנושא

 
ריכוזם של החומרים המסוכנים במפרץ חיפה לא נעלם מעיניהם של אויבים רבים וארגוני טרור כנקודת תורפה ראשית 

במהלך המלחמה ניסה ארגון החיזבאללה לפגוע במפעלים הכימיים וייתכן כי הדיון בכנסת היה חסר משמעות . באזור הצפון
 .אם אחת הקטיושות אכן היתה פוגעת באיזור הרגיש
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