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 מר משה כחלון ,לכבוד: שר האוצר
 

 

 יזדקקו לה.האונקולוגיה. עליך גם לוודא שהחיפאים לא מחלקת א מספיק להרחיב את להנדון: 
 

 נכבדי,
 

מליון ש"ח עבור המחלקה האונקולוגית הגדולה והחדשה שעומדת  35קראנו השבוע ושמחנו על החלטתך לתקצב 
לקום בבית החולים רמב"ם בחיפה, באומרך כי יש צורך לחזק את החיפאים בשעתם הקשה. ברצוני לברך על 

 והתושבות שנלחמים על חייהם ובריאותם. החלטתך זו, ועל כל דבר שיקל על חיי התושבים
 

שר אוצר, מכיר בבעיית התחלואה העודפת בחיפה וסביבתה  -בהחלטתך זו ניכר כי אתה, כנציג ממשלה בכיר 
ומצטרף לגורמי ממשלה נוספים שכבר הכירו בבעיה. ראשון היה משרד הבריאות שחשף את הבעיה לראשונה לפני 

. שני היה המשרד להגנת הסביבה שאף גיבש תכנית הבראה מיוחדת למפרץ חיפה כשנה ע"י פרופ' איתמר גרוטו
התעלמותה ת למרות ביקורת שלי ושל רבים על לפני כמה חודשים, בעבודה נחושה של השר אבי גבאי, תוכנית רציני

זאת הבריאות, הגנת הסביבה והאוצר, ו -בבעיה החיפאית כעת מנתונים רבים. שלושה משרדי ממשלה מכירים 
 בטרם העיר הוכתרה ב'תארים' כאלה ואחרים, שעליהם ניטשים ויכוחים נוקבים כבר שנים רבות. 

 
ד אתה נותן י -אתה יודע שיש בעית תחלואה קשה בחיפה, אתה מודה בכך ציבורית, ולמרות כל זאת  -אדוני הנכבד 

תשתיות הפטרוכימיה  בעצם התעלמותך מפעילות מנהל התכנון תחת הנהגתך, להרחבת והעצמת להחרפתה
 במפרץ. אתה בוחר לעזור תחת כובע שר האוצר, ומתעלם מהנזק שיוצר מנהל התכנון תחת כובע אחר שלך עצמך. 
 

גם אתה וגם השר להגנת הסביבה בוחרים לטפל בסימפטומים, ולא בבעיה עצמה. אם חיפה תתפתח על פי המתווה 
לוגית אחת לא תספיק, ואולי נצטרך את תמיכתך כשר האוצר שהממשלה מייעדת עבורה, סיכוי גבוה שמחלקה אונקו

חברת קדישא. רצונך לעזור לחולים הנזקקים לשירותי המחלקה האונקולוגית ראויה להערכה.  תשתיות גם בהרחבת
מעוררת זעם! כשר האחראי על  -מאידך, התעלמותך ממאות אלפי האנשים הבריאים, שאינם רוצים להגיע למחלקה 

מספיק להביט רק . לא לבתי החולים, בידך לעזור לאלה שעדיין בריאים, ולדאוג שלא יצטרכו להגיע מנהל התכנון
לעבר ולתקן את נזקיו. הגיע הזמן להתמודד גם עם תכניות העתיד ועם נזקים שהיקפם עדיין לא מובן לממשלה 

 ולציבור. האם יהיה לך האומץ לעשות זאת? 
 

המבקשים ככל  ,מרכזיות, ובעוד מספר תכניות נלוות: הרחבת/הסדרת בתי הזיקוקמדובר בשלוש תכניות הרסניות 
הנראה להגדיל את היקף פעילותם; הכפלת שטח מתחם קרקעות הצפון שיאפשר אחסנה של כמות דלקים גדולה 

ז"ן יום; והקמת נמל דלקים שמהווה ברז לייצוא )כבר היום כמחצית מההכנסות של בנכון להיותר מהקיימת במפרץ 
מגיעות מייצוא, ומאפשרות לאומות כמו טורקיה לשמור על בריאות ילדיהם, ולהנות מאויר נקי ומפרצים צלולים(. 

רציף נמל הדלקים המאושר בתכניות הארציות, גם אם עדיין לא מתוקצב, יאפשר לייצא דלקים לחו"ל בנפח גדול פי 
. כל זה עבור מדינות מפותחות שדואגות לילדיהן יצואשישה, ויהפוך את מפרץ חיפה לעולם שלישי המזקק דלקים לי

 קורה בחסות מנהל התכנון, תחת הנהגתך.
 

ייה את כל זה יודעים גם במשרד להגנת הסביבה. בשיחות עם השר נתבקשנו להוכיח שהגדלת תשתיות התעש
סורים שעושים לילות יר. סליחה מכובדיי, התבלבלתם. לא אני ולא פעילי הסביבה המישפיעו על גידול בזיהום האו

צריכים להוכיח לכם דבר. אתם הם אלה שצריכים להוכיח לנו שעתידנו הבריאותי בטוח  -כימים, בהתנדבות מלאה 
עדות הערר שהתקיימו השנה דרש משרד הבריאות לבחון את "שלוש התכניות" העתידיות ובותחת הנהגתכם! 

 במפרץ חיפה בראייה כוללת, מעביר את האחריות במידה רבה אליכם. האם תיקחו אחריות? 
 
 

 27.12.15, ו"תשע'טו טבת החיפה, 
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רוצה לעזור לתושבי חיפה בשעתם הקשה? עצור את כל התכניות ההרסניות למפרץ חיפה, המקודמות היום במנהל 
 התכנון, לבחינה מחודשת. עצור את כל הכספים והתקציבים המיועדים להקמת תשתיות הפטרוכימיה במפרץ חיפה, 

בין אם מדובר בתכניות שכבר אושרו או נמצאות בתהליכי אישור. אל תצטרף לאמירה השגורה אותה אנו שומעים 
השכם וערב: "מאוחר מידי". שום דבר אינו מאוחר, דבר עדיין לא נבנה: בתי הזיקוק; קרקעות הצפון; נמל הדלקים; 

תו ונחיצותו צריכים להדיר שינה מעיניך כשר תוספת כבישים ומסילות להזנת נמל המכולות )השני והמיותר( שעלו
האוצר; הכפלת מסילות הרכבת שנועדו לשרת את הנמל הקיים ואת נמל המפרץ ביתר שאת. עצור את ההסכמים 

טבעת עם עיר ב תוכפלנה ותפגענה המסילותתוואי שבשאר הלשקע את הרכבת לאורך קילומטר וחצי בלבד, בזמן 
 חנק. 

 
, לשלוט על תקציבים, אינו מקנה לך את הזכות לפזר כספים בלי מחשבה וללא ראיית הכוח שניתן לך כשר אוצר

התמונה המלאה. הכוח שניתן לך כממונה על מינהל התכנון ועל רשות מקרקעי ישראל לתכנן את עתיד העיר, דורש 
לך לשחק עם רגישות וזהירות גם לעתידה הכלכלי, אך בראש ובראשונה לדאגה לבריאות תושביה. לפני שאתה הו

כחיפאי  שיעורי בית.את  להכין, ראוי לסיים חבריך, יונה ורפי, לפני שאתה מבטיח להעביר להם עשרות מליוני שקלים
וכפטריוט מקומי, אנו מצפים ממך שתתייחס לבעיה האמיתית ולמציאת פתרון עבורה, ולא תעסוק רק בעזרה 

 אין מחיר. -למירוק המצפון   ראשונה.
 

 
 
 
 

 בברכה,
 ד"ר עינת קליש רותם,

 חברת מועצת העיר חיפה,
 .'חיים בחיפה'יו"ר סיעת 

 
 
 

 ליצמןיעקב הרב  ח"כ –שר הבריאות  : העתקים
 מר אבי גבאי –שר הגנת הסביבה   

 יהודה וינשטיין מר –היועץ המשפטי לממשלה 
 יוסף שפירא מר –מבקר המדינה 
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