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  וטיפול בגז טבעיקבלה  –ח /37א "מתמיכוני בטחוניי מהותיי הנובעי הסתרת ס :הנדו

 :אבקש לפנות אליכ בדברי הדחופי הבאי, "שומרי הבית"ארגו , ישולחיבש 

ו דור ולא  סמו לח"לוית"פנייתי זו עניינה בהחלטה להציב אסדת טיפול בגז ממאגר  .1

 .חילהתבעומק הי כפי שנקבע 

 ,השיקולי הבטחונייכראוי בקבלת החלטה זו לא נשקלו כי  ,בלשו זהירה, אנו סבורי .2

זה חל כמוב יכו  ס. משמעותיבי האזור והמבקרי הרבי בו לסיכושותו חשיפת של ת

עלולה לגרו לפגיעה אסטרטגית קשה במדינת אשר פגיעה בה , עצמג על המתקני 

 .כפי שיפורט להל הכל –ישראל 

ל הודה לראשונה שמיקו "דובר צה" כי ) תחילהל"בגלי צה(לפני כשבוע וחצי פורס  .3

או את מועד , ל לא פירטו את השיקולי עצמ"בצה. האסדה נקבע משיקולי בטחוניי

 .".קבלת ההחלטה

, וודאי אצל כל אחד מנמעני מכתב זהוב, אמירה זו חייבת להדליק נורה אדומה אצל כל אזרח .4

  .אי לאמירה זו כל אחיזה במציאותדומה ששכ 

הוא דחה אות , כשהועלו הטענות הבטחוניות בפני החוקר שמונה לדיו בהתנגדויות :ודוק .5

המיוצגי גורמי מערכת הבטחו התכנית כפו להסכמת  אישור התכנית"משו שממילא 

  .1" לתכנו ולבניהבמועצה הארצית

ובראש , פנינו לגורמי בטחו רלוונטיי שוני,  כשהודעה זו פורסמה לראשונה?וממה נפש .6

יעלו הבהיר לנו באופ שאינו מר  . יעלו)בוגי(מר משה , לשר הבטחו בתקופה הרלוונטית

, מכתרה  י. בנושא קירוב האסדה לחו בטחונימשתמע לשתי פני כי לא התקיי כל דיו

שר מדת  ע. טיפול על פי הבאר ונער להגנתה בהתאהצבת אסדתעל משרד הבטחו ידע 
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 .הבטחו דאז הייתה ועודנה כי יש להציב את אסדת הטיפול רחוק מהחו ומהאוכלוסיה

 .ב"רצכתבו מ

עמדת כל גור בטחוני עימו נועצנו קובעת באופ חד משמעי כי אסדה קרובה לחו , אמורכ .7

 .מעלה את ההסתברות לאירוע בטחונימהווה סיכו בטחוני ועצ הקלות בה נית לפגוע בה 

 2נציי כי במסגרת ההשגות שהוגשו הונחו בפני המועצה הארצית מספר חוות דעת בטחוניות .8

אול השגות אלה זכו , ונית החמורה שתווצר כא יש מאיהמצביעות על הבעיה הבטח

 .ח החוקר וה במסגרת דיוני המועצה"להתעלמות כמעט מוחלטת ה בדו

 המסכנת ה את האוכלוסיה וה מתקני לטיוח בעיה לאומיתמ האמור עולה חשש כבד  .9

מבלי שנשקלו די השיקולי , לכל הפחות,  או,וכל זאת משיקולי זרי, אסטרטגיי

 .ע הגורמי המקצועיימספקת וועצות י הללא והבטחוניי

 ה שיקולי קצרי  לקירוב האסדה לאוכלוסיהאנו סבורי כי כל שיקולי משרד האנרגיה .10

עליה (לצור השגת מטרות קצרות טווח , גיסאאיד  מ.מניעי זריכנראי וחלק  טווח

תסכ את , בכיה לדורותמ  לא פחותשתהיהמתרחשת לנגד עינינו פעולה , )אנו חלוקי

וממילא מעמיד בסיכו מוחשי ג את המטרות קצרות האוכלוסיה ואת המתקני עצמ 

  .הטווח אות מנסה משרד האנרגיה להשיג

בכ שתורו על ,  נפנה לקבלת סעד משפטילאור האמור נבקש את התערבותכ בעניי בטר .11

א יעלה על הדעת  ל.בחינה מדוקדקת של הנושאי הבטחוניי תו בחינת חלופות מהיבט זה

 !בלה ללא חוות דעת בטחונית מסודרתשההחלטה התק

מאחר שידוע לנו כי מבחינה בטחונית ישנה עדיפות ברורה ומובהקת להרחקת האסדת  .12

נבקשכ לדאוג כי תלקח אחריות בעניי זה ויוסבר באופ ציבורי ופומבי , הטיפול מהחו

מדוע בוחר שר האנרגיה לסכ אוכלוסיה אזרחית ואת המתקני עצמ למרות ההעדפה 

 .הבטחונית

     !נודה לטיפולכ הדחו .13

          

  , ובברכהבכבוד רב      

 די עור, איל יונש            
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