
 

 
 

 ה ו ד ע ה   ל ע י ת ו נ ו ת       

32.2.32 

 כ מירי רגב"ח, ר ועדת הפנים והסביבה של הכנסת"יו

הורתה למשרד הפנים שלא לקדם את תחנת הכוח בבאר טוביה   

 עד לקבלת החלטה בנושא בוועדה

לסייר בקרוב במקום ולראות את הסכנה הטמונה בשילוב בין התחנה הוועדה צפויה 

מיכלי האמוניה והמפעל הכימי לחומרים מסוכנים עמגל וכן את החלופות , המתוכננת

 המוצעות בקרבת מקום לפתרון הבעיה 

 

התכנסה היום , (32.2.3.32', יום ג)דנה היום , כ מירי רגב"בראשות ח, ועדת הפנים והגנת הסביבה

בעקבות האסון , ון מיוחד בנושא הסכנות שבהימצאותם של אמוניה חומרים מסוכנים בקרבת יישוביםלדי

אותה מקדמת הועדה , במסגרת הדיון עלתה הבעייתיות הרבה שבתכנית. בעיירה ווסט בטקסס

, קרית מלאכי –להקמת תחנת כוח מוסקת בגז בתוך אזור התעשייה של באר טוביה , לתשתיות לאומיות

 . ות למפעל החומרים הכימיים עמגל ולמצבור האמוניה השני בגודלו במדינת ישראלבצמיד

 

דאגה רבה מכך שלמרות החלטות והמלצות של ועדות , כ מירי רגב"ח, ר הועדה"בפתח הדיון הביעה יו

עכו ובמקומות , באר טוביה, קריית שמונה, טרם נעשה שינוי ומכלי אמוניה קיימים בחיפה, שונות

פצצה מתקתקת של פיצוץ מיכל אמוניה מאיים יותר מכל הפצצות "כ רגב הדגישה כי "ח. וספיםמיושבים נ

 ". שאנו מדברים עליהן מטהרן

( שימי)משה , ראש עיריית קריית מלאכי לשעבר וחבר מטה המאבק כנגד תחנת הכוח בבאר טוביה

יית מלאכי וישובי באר התבטא בחריפות בפני חברי הועדה ״המדינה עומדת להטיל אסון על קרשמעון 

במרחק , אני חרד ממה שעשוי לקרות באזור התעשייה שלנו אם אכן תוקם תחנת גז בבאר טוביה, טוביה

יותר  ..3החומרים כאן פי . ובקירבה למפעלים רבים המכילים חומרים מסוכנים, קילומטר מעזה .2של 

ה של נפגעים והרוגים וזה דבר אין יכולת במדינה להיערך למספר כז. מסוכנים מאלו שבמפרץ חיפה

החלטה כזו תהייה בגדר גזר דין מוות לאזרחי "שהמדינה יוצרת במו ידיה בימים אלו״  שמעון הוסיף כי 

 ".קריית מלאכי ובאר טוביה

ציין כי ״חומרים מסוכנים וריכוזי אוכלוסיה זה צירוף מסוכן ולא היינו צריכים לחכות לטקסס , כ דב חנין"ח

עלינו לעשות כעת משהו לבלום את מה שקורה בקרית מלאכי באר טוביה כדי למנוע צרות . ללמוד את זה

המון גורמים שמעבירים בינהם את , יש תחושה של הפקרות. שנצטרך אחרת לעסוק בהן בעוד שנתיים

מסתבר שיש כללים לסוג אחד של אנשים במדינת ישראל וכללים אחרים "עוד הוסיף חנין " האחריות

 ."לטייקונים

סימנו שיש שם , ״יש בקרית מלאכי מציאות הזויה בה עוקפים את הציבור דרך הות״ל ח״כ זבולון קלפא

אפשר אולי למגן אבל כל העסק עקום לגמרי , קרקע פרטית ומפה גררו את כל המדינה להוצאות ולסכנה

ן לצרכים כל זאת כשיש קרקע חלופית שנותנת מענה יותר נכו, וגורר את המדינה להוצאות מיותרות

 ". ומוזילה את העלויות למדינה

 

 



 

 
 

 

 

, כולם ישבו, ״הדיון הזה מזכיר לי את הדיונים שהתקיימו בוועדה לפני אסון הכרמל ח״כ דוד אזולאי

בסופו של דבר לצערי הרב היה אסון ואז קמה וועדת , והתפללנו שלא יהיה אסון, דיברו שיהיה אסון

 "?למה צריך לחכות לאסון. התקניםחקירה ורק לאחריה נמצא הכסף ונמצאו 

פצצה "הבהירה כי המצב באזורי התעשייה הללו הוא בגדר , כ מירי רגב"ח, ר הועדה"יו, לסיכום הדיון

היא הביעה חוסר שביעות רצון מחוסר התיאום בין . וכי יש לפעול בנושא ללא כל דיחוי נוסף" מתקתקת

. ועדה –אחר הנושא מעקב צמוד ואף להקים תת והבהירה כי היא מתכוונת לעקוב , המשרדים השונים

כ רגב הורתה לשלוח מכתב למשרד הפנים שלא לקדם הליכים בעניין בניית תחנת הכוח בבאר טוביה "ח

 . עד שהועדה לא תקבל החלטה בנושא והיא הכריזה כי הסיור הראשון בנושא ייערך בבאר טוביה

מדינת ישראל עומדת להפקיד מתקן אסטרטגי "כי ציינה בדיון ולאחריו  ראש מטה המאבק, אדוה דרור

היום ראינו בועדה כיצד כלל . יכולת או אמינות בסיסית, חשוב מאין כמוהו בידי בעלי שליטה חסרי ניסיון

אנו סומכים על , משרדי הממשלה עומדים חסרי אונים ומתקשים לנטרל את פצצת הזמן שבמפרץ חיפה

לא יאפשרו , כ רגב"דת הפנים והגנת הסביבה בראשותה של חובמיוחד ווע, כך שהכנסת בהרכבה החדש

שאמורה להצביע בזמן הקרוב , אנו קוראים לממשלת ישראל החדשה. לייצר מציאות חדשה ונוספת כזו

המבוצעת על חשבון , לעצור לאלתר הרפתקה מסוכנת וחסרת תכלית זו, על אישור או דחיית הפרויקט

 ".החקירה לפני האסון ולמנוע הפעם את ועדת, תושבי הדרום
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