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  , ולקיום פגישה עמנו.בנושא מפרץ חיפה בקשה בשם תושבי חיפה וסביבתה להתערבותך האישיתהנדון: 
 

 נכבדי,
 

מליון ש"ח עבור המחלקה  35קראנו השבוע על החלטתו של שר האוצר, חה"כ מר משה כחלון, לתקצב 
האונקולוגית הגדולה והחדשה שעומדת לקום בבית החולים רמב"ם בחיפה. ברצוני לברך על החלטתו זו, ועל כל 

שר  -נציג ממשלה בכיר דבר שיקל על חיי התושבים והתושבות שנלחמים על חייהם ובריאותם. ניכר שגם הוא, כ
אוצר, מכיר בבעיית התחלואה העודפת בחיפה וסביבתה ומצטרף לגורמי ממשלה קודמים שכבר הכירו בבעיה. 

הראשון היה משרד הבריאות שחשף את הבעיה לראשונה לפני כשנה ע"י פרופ' איתמר גרוטו. אליו הצטרף 
אה מיוחדת למפרץ חיפה, למרות הביקורת המשרד להגנת הסביבה שאף גיבש לפני כמה חודשים תכנית הבר

 הרבה שיש עליה. 
 

 -למרות הכל, משרדי ממשלה אלה עסוקים, כך נראה, בעיקר עם העבר וההווה תוך התעלמות מהעתיד 
התעשייה הפטרוכימית במפרץ חיפה.  מהצורך לעצור את התכניות אותן מקדם מנהל התכנון להגדלת והעצמת

ו את בעיית הזיהום והתחלואה במפרץ חיפה, נזקים שהיקפם עדיין לא מובן מדובר בתכניות שילכו ויחריפ
לממשלה ולציבור. בוועדות הערר שהתקיימו השנה דרשו נציגי משרד הבריאות לבחון את "שלוש התכניות" 

העתידיות במפרץ חיפה בראייה כוללת. דרישתם זו היתה עבורנו ועבור כל הפעילים בנושא נקודת אור, הוכחה 
 נו גורם אחד הרואה את התמונה הרחבה ומבין את החשיבות בבחינתה.שיש

 

מדובר בשלוש תכניות הרסניות: הרחבת/הסדרת בתי הזיקוק, המבקשים ככל הנראה להגדיל את היקף 
פעילותם; הכפלת שטח מתחם קרקעות הצפון שיאפשר אחסנה של כמות דלקים גדולה יותר מהקיימת במפרץ 

עות מייצוא, נכון להיום; והקמת נמל דלקים שישמש ברז לייצוא )כבר היום כמחצית מההכנסות של בז"ן מגי
ומאפשרות לאומות כמו טורקיה לשמור על בריאות ילדיהן, ולהנות מאויר נקי ומפרצים צלולים(. רציף נמל 

הדלקים המאושר בתכניות הארציות, גם אם עדיין לא מתוקצב, יאפשר לייצא דלקים לחו"ל בנפח גדול פי שישה, 
וא עבור מדינות מפותחות שדואגות לילדיהן. ויהפוך את מפרץ חיפה לעיר עולם שלישי המזקקת דלקים לייצ

מספר תכניות שגם עליהן יש לתת את הדעת, כגון הכפלת מסילות הרכבת שיסיעו עוד חומרים עוד בנוסף, ישנן 
מסוכנים ברחבי העיר, הוספת כבישי גישה לנמל שישרתו עוד אלפי משאיות מזהמות ועוד. את התמונה הכוללת 

 ת.נשמח להציג לך בצורה מסודר
 

שרי הגנת הסביבה והאוצר בחרו עד היום לטפל בסימפטומים, ולא בבעיה עצמה. אם חיפה תתפתח על פי 
המתווה שהממשלה מייעדת עבורה, סיכוי גבוה שמחלקה אונקולוגית אחת לא תספיק. הרצון לעזור לחולים 

אנשים הבריאים, הנזקקים לשירותי המחלקה האונקולוגית ראויה להערכה. מאידך, התעלמות ממאות אלפי ה
אינה ראויה. כשר הבריאות, בידך לעזור גם לבריאים, ולדאוג שלא יצטרכו להגיע  -שאינם רוצים להגיע למחלקה 

 לבתי החולים. 
 

עתיד מפרץ חיפה הוא הרה גורל, וישפיע על חייהם של מאות אלפי תושבים. אודה לך מקרב לב באם תסכים 
כבודו ידוע ברגישותו החברתית בכלל וחיי אדם בפרט.  ונה המלאה.לפגוש אותנו כדי שנפרוש בפניך את התמ

 כולי תקווה שתדע לפעול בנחישות ולעסוק בעיקר ולא בתפל.
 
 
 

 בברכה,
 ד"ר עינת קליש רותם,

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

 27.12.15, ו"תשע'טו טבת ה, חיפה
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