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הנדון :דרישה לחשוף מידע ולהגישו לבית המשפט לגבי
הפרות שבוצעו על ידי מפעלים במפרץ חיפה
ביום  26.10.16התקיים שימוע למפעל כרמל אולפינים בעקבות שורה של תקלות שגרמו לבעירה חזקה
ומתמשכת ופליטה של עשן שחור בלפיד למספר שעות  ,מה שמהווה עבירה על הוראות היתר הפליטה
של המפעל.
באותו יום במקביל התקיים דיון בבית המשפט לעניינים מקומיים בבקשת המפעל לעכב צו הפסקה
מינהלי שהוציאה עירית חיפה נגד המפעל בעקבות אירועים דומים.
בהחלטתה קבעה כב' השופטת בסול כי נציג מטעם המשרד להגנת הסביבה יגיע לדיון בבקשה ביום
 6.11.16וכן אמרה כי "כולי ציפיה כי תוצאות השימוע הנ"ל יהיה בהם כדי לסייע לבירור המחלוקת
שבבסיס הבקשה לעיכוב צו ההפסקה המינהלי".
גם לנו ולציבור יש ציפיה דומה מהמשרד להגיע הסביבה .עד היום המשרד לא פרסם לציבור את
רובו של המידע עליו התבססו ההליכים המינהליים/הפליליים שננקטו על ידו בשנים האחרונות נגד
מפעלים במפרץ חיפה.

לפיכך אנחנו דורשים ממך לפעול כדלקמן:

 .1לפרסם לציבור את פרוטוקול השימוע (או הקלטה אם עדיין לא נערך פרוטוקול) וכן את המסמכים
והבדיקות המלאות ללא השחרות וכן כל המידע שבגינו הוזמן מפעל כרמל אולפינים לשימוע .פרסום
המידע המלא בפני הציבור דרוש כדי שהציבור יראה שאכן ההחלטות התקבלו על סמך מידע מלא
ומקצועי ולא משיקולים אחרים.
 .2לחלופין ,להעביר את המידע הנ"ל במלואו לידי הח"מ .ככל שהמידע הוא מידע על פליטות לאוויר אזי
מדובר במידע שיש לפרסמו לפי סעיף 6א לחוק חופש המידע ולכן לא תתקבל כל טענה שמדובר במידע
סודי .אם תועלה טענה שיש חשש לפגיעה בסודות מסחריים של המפעל אז אנחנו מקדימים ומצרפים
התחייבות לשמירת סודיות בהתאם להסדר דומה שנערך בעקבות פסק הדין מיום  7.12.15בעת"מ
 61986-06-15אזרחים למען הסביבה נגד המשרד להגנת הסביבה ואשר לפיו הועברו אלינו דיגומי
אוויר שהתפרסמו באתר המשרד עם השחרות.
 .3כמו כן אנחנו מבקשים מהמשרד לפנות לציבור ולקבל ממנו את כל התיעוד והצילומים שנעשו על ידו
בזמן האירועים במפעל ,ואשר מוכיחים את משך פליטת העשן השחור מהמפעל.
 .4אנחנו מבקשים גם שהמשרד יגיש את כל המידע הנ״ל בצירוף חוות דעתו המקצועית לבית המשפט
בתיק צ״א  33533-10-16עירית חיפה נגד כרמל אולפינים ,בבית המשפט לעניינים מקומיים בחיפה וכי
נציג מוסמך מטעמו יגיע לדיון בתיק הנ"ל ביום  6.11.16ויציג את כל הסיכונים לסביבה ולבריאות
הציבור שיש מהמפעל הזה כשהוא עובר על החוק.

 .5המשרד להגנת הסביבה מתבקש גם לפרסם את המידע שבגינו הוא הזמין את מפעל חיפה כימיקלים
לשימוע לפני חודש וחצי .בקשתנו למשרד על פי חוק חופש המידע לקבלת תוצאות בדיקות הפתע
שנעשו למפעל הנ"ל ,ללא השחרה ,ואת מסמכי השימוע – לא נענתה .גם בקשות מידע נוספות לקבלת
רשימת סיורי הפיקוח ובדיקות הפתע שהדוחות של יישום התכנית הלאומית מסתמכים עליהם ,וכן את
הנתונים המדויקים לגבי חומרים אורגנים נדיפים שלטענת המשרד היתה בהם הפחתה  -לא נענו.
 .6על ידי הסתרת המידע הנ"ל מעיני הציבור ,המשרד פועל בניגוד לחוק ובניגוד לאינטרס הציבור תוך
הפרה בוטה של זכות הציבור לדעת את הנתונים המלאים אודות הזיהום הסביבתי שמשפיע על
בריאותו ואודות הפרות החוק שמבצעות על ידי המפעלים הגדולים.
 .7כמון כן  ,ולאור התקלות החוזרות בתקופה האחרונה במפעלי מפרץ חיפה ,ואי עמידת המפעלים בתנאי
היתרי הפליטה שלהם -אנחנו דורשים לפתוח מחדש את היתרי הפליטה ולהוסיף הגבלות על כמות
הפליטה הכוללת שמפעל מותר לו לפלוט גם בשגרה וגם בעת תקלה וכן להחמיר את תקני הפליטה
בכלל ,גם אם המשמעות היא צמצום פעילות המפעל ואת היקף הייצור.
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