
 

 

12/9/2021 
 ו' תשרי תשפ"ב

 לכבוד 
 גלית כהן 

 ס"גנמשרד להלית ה"מנכ
 

 הסכם מד רד – א"הנדון: קצא

המשרד להגנת הסביבה בוצע לדרישת סיכונים שהבהמשך לסקר רד ו-כחלק מהיערכות החברה למימוש הסכם מד

מול נציגי החברה, שלצערי בוטלו באופן חד צדדי מקצועיות פגישות שורת להתקיים  מתוכננותמחברת קצא"א, היו 

 .להגנת הסביבה על ידכם, בהוראת השרה

 חובתכם כמשרד ממשלתי הינה לספק מעטפת של רגולציה ופיקוח וכל שכן לחברה ממשלתית.

שוב ולקיים שיח מקצועי עם ל עליכם סוכם כיובו שעבר,  מנכ"לים שהתקיים בשבועבהמשך לפורום חרף האמור ו

ונמסרו . זאת לאחר שכבר גובשו אודותיואת הדיון ולסיים שמשרדכם דרש,  בסקר הסיכוניםל מנת לדון ע החברה

פקידת פעילות המשך ל , לפי הוראותיכם,מלאהוהצטיידות היערכות  ובוצעה)"תח"מ"(  מפורטותהוראות  על ידכם 

 סקר הסיכונים. אודות דיון להבעתם נכונות לחזור  לאעד כה   מנכ"ל החברה, . כפי שדווח לי על ידיהמכליות באילת 

שניתן לה  רישיון עסקובהתאם ל החברות הממשלתיות ה ממשלתית שפועלת על פי חוק, קצא"א הינה חברלהזכירך

כלכלי  לנזק גרוםל וללע, בנושא סקר הסיכונים וקידום השיח המקצועי עיכוב נוסף בתיאום הפגישות . כלכדין

האנרגטי של מדינת  חוסנהב ישירה פגיעהלמדינית וכן לחברה ולמדינה ובנוסף לגרום לפגיעה ביטחונית ו משמעותי

 .ישראל

מהווה  נכס הנמל ו ,בשגרה ובעתות חירום בפרט רטגיתטאס שיבותח לתנמל קצא"א באיל ר כיעיו ,למעלה מן הצורך

 .למדינת ישראל אסטרטגי

והצפי להגדלת  לאחר שהוצג לכם מזכר ההבנותו כםיתודרישל בהתאם כבר השקיעה,החברה  כי ךאבקש עוד להזכיר

 כל פריקה חיטהבלעל מנת עבור אמצעים נוספים  ,מלש"ח לצורך תוספות בטיחותיות 15-, כהפעילות במסוף אילת

 כפי שהחברה פעלה בעשרות השנים האחרונות. ,בצורה בטיחותית ,הייוטעינה של אונ

, כאמור , בהתאם לסיכום הדיוןנציגי המשרדאבקשך להנחות את וד בלוחות הזמנים שנקבעו על ידכם, על מנת לעמ

שהגישה החברה למשרד להגנת  בסקר הסיכונים ון יעל מנת לחזור לדדחופה מקצועית החברה פגישה נציגי לתאם עם 

 הסביבה.
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