
 

 

 
 הכנסת

 מוסי רזח"כ 
 2022בפברואר  20 ירושלים,

 לכבוד
 מר נפתלי בנט, ראש ממשלת ישראל

 מר יאיר לפיד, שר החוץ וראש הממשלה החליפי
 גב' תמר זנדברג, השרה להגנת הסביבה 

 מר ניצן הורביץ, שר הבריאות 
 מר בני גנץ, שר הביטחון  

 מר אביגדור ליברמן, שר האוצר 
 מר יואל רזבוזוב, שר התיירות

 גב' קארין אלהרר, שרת האנרגיה
 גב' מרב מיכאלי, שרת התחבורה 

 באמצעות דוא"ל
 

 שלום רב,

התערבות משרד האוצר בפסיקת בית המשפט, בעניין הסכם שינוע הנפט של חברת  הנדון:

 קצא"א

 

הכנסת החתומים מטה, פונים אליכם בנושא ההסכם בין חברת קו צינור אירופה אסיה אנו, חברי 

גשר לשינוע נפט בן  (, ליצירתMRLB) Med-Red Land Bridgeבע"מ )קצא"א(, לחברה הבינ"ל, 

יבשתי, במסגרתו צפויה לעלות באופן דרמטי תנועת מיכליות הנפט במפרץ אילת ואשקלון, באופן 

שמעמיד בסכנה ממשית את מפרץ אילת, חופי הים התיכון ושטחים פתוחים בעלי רגישות נופית 

 ואקולוגית בו עובר צינור הנפט. 

חדשות לבקרים שמה של קצא"א עולה לכותרות בשל מחדלים וזיהומים שיוצאים תחת ידיה. אסון 

קצא"א לשעבר, דיווחים  , אסון נחל צין שרק השבוע הרשיע בית המשפט את בכירי2014-עברונה מ

 3על מטרדי ריח חריפים שעולים כל העת באילת ואשקלון. רק בחצי השנה האחרונה התרחשו 

 אירועי דליפה ממתקני החברה. אלו הן רק דוגמאות ספורות מבין רבות.

התקיים דיון בבית המשפט העליון בעתירת ארגוני הסביבה נגד עסקת הנפט של  23.12.21בתאריך 

קבעו השופטים בפסק הדין: " נוכח הצהרת בא כוח המשיבים )להלן: משיבי הממשלה(,  קצא"א בה

לפיה עמדת הממשלה היא שאין להתערב במדיניות המשרד להגנת הסביבה אותה רשמנו לפנינו, 

 כוח העותרות כי הם אינם עומדים על העתירה..." –הודיעו באי  –בדבר "תוספת אפס סיכון" 

למרות זאת  נדהמנו השבוע לקרוא את מכתבו של מנכ"ל משרד האוצר, רם בלינקוב, הנשלח 

למנכ"ל משרד רוה"מ, יאיר פינס, בו הוא מתעלם מפסיקת בג"צ וטוען, כי נדרשת בחינה מחדש 

בממשלה של המדיניות שהמשרד להגנת הסביבה הגדיר בדבר אפס תוספת סיכון למפרץ אילת. 

, בשם הממשלה, הבהירה במסגרת הדיון בבג"ץ כי הממשלה לא תתערב נדגיש כי הפרקליטות

במדיניות המשרד להגנת הסביבה,  אנו מציעים כי אכן  ייערך דיון ממשלתי, אולם שהוא יעסוק 

 בדבר  הזיהומים החוזרים והנשנים של קצא"א, חברה ממשלתית, ותוצג תוכנית להפסיקן.

ערב בשיקולי המדיניות של המשרד להגנת הסביבה ויצא אנו סבורים כי לא יתכן שמשרד האוצר ית

נגד פסיקת בג"צ והפרקליטות לצורך קידום אינטרסים של חברת קצא"א. אנו קוראים לכם 

להבטיח את יישום המדיניות שהגדיר המשרד להגנת הסביבה לאפס תוספת סיכון במפרץ אילת, 



 

 

לחזור בה, מהתמיכה במדיניות של שקיבלה רוח גבית ציבורית ותקשורתית. לא נאפשר לממשלה 

תוספת אפס סיכון למפרץ אילת ומניעת זיהום מכל תשתיות קצא"א בים ביבשה, באילת, באשקלון 

     ולכל אורך הערבה, הנגב ומישור החוף. 

 .תודה

 בברכה,

 חברת הכנסת נעמה לזימי       הרצנו -חבר הכנסת יוראי להב            חבר הכנסת מוסי רז
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 לנדה-חברת הכנסת רות וסרמן            חבר הכנסת אלון טל

 


