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ראשית, הטענות העולות ממכתבך שבסימוכין על תפקוד המשרד להגנת הסביבה אינן נכונות ואינן  

מקובלות. עד היום, קצא"א לא הגישה למשרד להגנת הסביבה מסמך סקר סיכונים מלא כנדרש,  

ולא פעלה בהתאם להנחיות שקיבלה מהמשרד. על כן, כל עיכוב שנגרם הינו באחריות קצא"א בלבד.  

 "א דרושות הבהרות נוספות, החברה מוזמנת להעביר אותן למשרד בכתב. אם לקצא

משרד   לעניינו.  רלבנטית  אינה  באילת  קצא"א  נמל  של  האסטרטגית  החשיבות  על  הערתך  שנית, 

רד כשלעצמו אינו חשוב  -האנרגיה הבהיר בפורום המנכ"לים, המוזכר גם במכתבך, כי הסכם מד

 צפוי להשפיע עליו.     לביטחון האנרגטי של מדינת ישראל ולא

פקידת מכליות,   ביצעתם הצטיידות מלאה להמשך  המשרד  דרישת  בעקבות  לפיה  לעניין הערתך 

אציין, כי ההצטיידות שביצעתם והכסף שהשקעתם בכך לדבריך, נועדו לאפשר לקצא"א להמשיך  

זאת למרות  ולפעול בהיקף הפעילות שהיה נהוג בעשור האחרון. הצטיידות זו בוצעה רק לאחרונה, ו

שקצא"א נדרשה לעשות כן כבר לפני יותר מחמש שנים. לפיכך, הייתה זו הצטיידות הכרחית כדי  

הפעילות.   של  הגדלה  כוללת  שאינה  שלה  הנוכחית  המפעלית  החירום  בתוכנית  תעמוד  שקצא"א 

 .  22.9.2021לעניין זה, ראה מכתב ממנהל היחידה הארצית להגנת הסביבה הימית מיום 

המשרד להגנת הסביבה, מתוקף חובתו כרגולטור, ימשיך בבחינה של מכלול הנתונים אודות ההסכם  

עליו חתמה קצא"א, הכולל גם את הרחבת פעילותה לשינוע נפט באילת, ותוך התייעצות עם משרדי  

  הסיכונים   את  משמעותית  ממשלה נוספים. הבחינה נדרשת לאור העובדה כי מימוש ההסכם יגדיל

מוטב היה לקיים התייעצויות אלה בטרם הלכה    .וביבשה  בים,  ישראל  מדינת  לתושבי  יםהסביבתי 

קצא"א וקידמה את ההסכם בחשאי, על כל הסיכונים הכרוכים בו, מאשר להציב את מדינת ישראל  

הציבורי   האינטרס  את  לייצג  מחויב  הסביבה  להגנת  המשרד  מדינית.  מבחינה  נוחה  לא  בעמדה 

 יו כדי למצות את הבחינה של השלכות ההסכם.  פי סמכויות -ולפעול על

 

 

 בברכה, 

 

 גלית כהן   

 מנכ"לית המשרד להגנת הסביבה 
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 איציק לוי, מנכ"ל קצא"א. 

 

 


