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                                                                                                              לכבוד

  , שר האוצראביגדור ליברמן ח"כ
  האנרגיה תח"כ קארין אלהרר, שר

 ח"כ תמר זנדברג, השרה להגנת הסביבה
 ח"כ יואל רזבוזוב, שרת התיירות

 ח"כ ניצן הורוביץ, שר הבריאות
 ח"כ חיליק טרופר, שר התרבות והספורט 

 

 כבוד השרים,

 

 ילת להשמיד את אלמוגי מפרץ א הקצא"א העלול עסקת הנדון:
 , בבריאות התושבים, בתיירות ובפרנסתנו(אשקלון ואילת) ולפגוע בכל החי בים והחופים

 
מכבוד השרים קהילת הצוללים, אוהבי ים וטבע והמתפרנסים ממקצועות הים, מבקשים ב החבריםנשים וגברים אנו, 

מדינת חופי  כון תוך סיכוןים התיה מאיחוד האמירויות אלבאשר לתוכנית קצא"א להעביר נפט עמדתכם את  להבהיר

שיב לה ממשרד האוצראנו מבקשים . הים התיכוןלחופי  ממשיסיכון ו שבובאילת  הייחודיתשונית האלמוגים  ,ישראל

 על פרנסתנו.  ישירה והשלכה רב למידע זה ערך ציבורי. 1על מספר שאלות קריטיות

 

ידוע לנו  לספורטאים ולצוללנים.אטרקציה שהפך מיד לקטע חוף לציבור החזירה קצא"א  2017ביולי  .1
 .תוכניות לשיפוץ והרחבה של מתקניה לאישור שקצא"א הגישה

במטרה להגשים  הוחזר לציבורשלהפקיע מחדש את החוף לאפשר לקצא"א משרד האוצר בכוונת האם  (

 את תוכניות ההרחבה?

 
כתוצאה שעלייה של מאות אחוזים בתנועת מכליות נפט בשטחי קצא"א קיימת בחודשים האחרונים  .2

שמנוני" ורעשים "ריחות עזים, ים : הסביבתייםעלה באופן משמעותי מספרם של המפגעים  ממנה
  .שונים

  .להסכם ההערכות הנערכות במסגרת ההתרחבותו תועבודשר לבאמידע לקבל  נבקש (

 ?מדליפת נפטהצפויים היקף הנזקים באשר ל סיכוניםהאם נערך סקר  (

 ? חירוםלשעת כניות ותהרעלים וההיתר  ,עסקהרישיון האם עודכנו  (

 

                                                
לפיו מידע הקשור לקצא"א  2017-לחוק תשתיות להולכה ולאחסון של נפט על ידי גורם מפעיל, תשע"ז 8בהתאם לסעיף  1 

בתחום איכות הסביבה ובריאות הציבור אינו חסוי. גם אם חלק מהנושאים לא נופלים להגדרות של איכות סביבה ובריאות 
 החוק מעניק לשר האוצר סמכות להתיר פרסום של מידע הקשור לקצא"א גם בנושאים אחרים -הציבור 

 בהתאם למידע ממקורות פתוחים, מתנהלת תנועת מכליות ערה הכוללת הבאת נפט מטורקייה ומרכז .3
אסיה דרך רוסיה ופיזורו בנקודות שונות בעולם, בכללן הודו, טאיוון וסרי לנקה. כולן מדינות שחשאיות 
הקשרים דיפלומטים איתם אינה נופלת מחשאיות הקשרים עם א"א ועל כן אין סיבה להסתיר מידע זה 

  מהציבור.

     עם חברת הסכם המסגרתלכהמשך לתקדים שבו קצא"א חשפה את פעילותה העסקית הנוגעת  (

  Red L.B-Med קצא"א במטרה של  את צו החיסיון בנוגע לשאר פעילותיה העסקיותסיר נבקש לה

 כגרזן מונף על תעשיית התיירות, שהינם מכפיל הסיכון לפגיעה עתידית בערכי הטבע את להבהיר

 הספורט הימי. ו , שונית האלמוגיםבאילת

 

בעידן של משבר אקלים בו כל העולם פועל להגנת הטבע ובעלי החיים, על ממשלת ישראל להפנים כי לא ניתן 

אכפתיות שהיו נהוגים בעבר. אמנם לפני הלהמשיך להתנהל באותם הסטנדרטים הסביביתים חסרי המודעות ו

א, אולם הנזקים שהוא גרם לשמורת האלמוגים הובילו להתדרדרות דרמטית עשרות שנים פעל נמל נפט בנמל קצא"

נהלי עבודה והתנהלות סביבתית שכבר לא מקובלים  אלו. בימינו אלה שבמקום במצב המערכת האקולוגית העדינה

 ים.בחופים ובהעיר אילת כולה תלויה  נו האישית, פרנסת. פרנסתאליהם יותרבמדינות מתקדמות ואסור לחזור 

לצד ובסמיכות לנמל נפט וגז פעיל. זהו מפגע שיוריד לטמיון מיליארדי  יתתיירות ביירהבשום מקום בעולם לא פועלת ר

תיירות בעקבה ה גם אתעיר, כמו של השקלים שהושקעו לאורך השנים בבניית בתי מלון ושדה התעופה החדיש 

 צפון סיני הסמוכות.בו

 

  דאגה גדולה לעתיד הים,תוך בכבוד רב ו

 
 העתקים: 

 
  מר אלי אנקרי, מ.מ ראש עיריית אילת

 מר תומר גלם, ראש עיריית אשקלון
 מר מתניהו אנגלמן, מבקר המדינה

 מר רם בלינקוב, מנכ"ל משרד האוצר
 מר יהלי רוטנברג, החשב הכללי במשרד האוצר

 


