
 
• גרסת השקר בפרשת האמוניה •

הגיע הזמן לקרוא לילד בשמו: המשרד לאיכות הסביבה מטעה ביודעין את הציבור, שלא לומר משקר לו במצח נחושה, בפרשת
החלופה למיכל האמוניה של חברת חיפה כימיקליים. הוא משקר לו, לפחות על פי בעלי מקצוע מהשורה הראשונה, כי החלופה

 
היחידה למיכל האמוניה היא לדבריהם מיכלים ששמם איז'וטנקים הנחשבים בטוחים וממגונים.

ביום א' השבוע, בפגישה רבת משתתפים בירושלים – פגישה שבה נכחו נציגי פיקוד העורף, המל"ל, שרותי הכבאות, עירית
חיפה ואנשי המשרד לאיכות הסביבה - חשף פרופ' אהוד קינן מהטכניון את השקר הזה פעם נוספת: תראו, הוא אמר בערך

 
במילים אלה, אין שום מצב שבו אונייה עם אמוניה תעגון בנמל חיפה. החוק אוסר זאת במפורש.

לטובת מי שלא בקי בחוק הזה, הציג קינן את תקנות הנמלים משנת 1971, שבהן נאמר במפורש בסעיף 170: "אסור באיסור
חמור להעביר נוזלים מסוכנים מאונייה לכלי רכב." חד, פשוט, ברור – חוק שיכול ללמד מדוע אנשי מבקר המדינה המליצו בפני

 
היועץ המשפטי לממשלה על פתיחת חקירה פלילית בפרשה.

החוק הזה קורע למעשה את המסכה מפרצופם של ראשי המשרד לאיכות הסביבה והמל"ל המנסים לסייע לבעלי המפעל חיפה

 
כימיקלים להגיע לפתרון הזול יותר מבחינתם: הצבת אוניית אמוניה קטנה בנמל.

איך הגיבה בישיבה שולי נזר, הבכירה בנציגי המשרד לאיכות הסביבה, כאשר פרופ' קינן הפנה אותה ואת האחרים אל תקנות

 
הנמלים האלה? איך הגיבה כאשר שאלה למה אנחנו דנים באופציית האונייה?

 
באמירה סתמית: נבדוק את זה, כמובן שלא נעשה דבר הנוגד את החוק.

 
נבדוק? לא בדקתם עד עכשיו? החוק הזה זר לכם?

אמרה וברחה מדברי פרופ' קינן, כמו מעמדות חד משמעיות של מומחים אחרים, למגרשי אותה אוניה שפגיעה בה עלולה לגרום
למותם של אלפים. ברחה ודאגה לדווח לציבור על תמיכת משרדה בהצבת אותה אונייה בנמל – כפי שמבקשים שיקרה בעלי

 
חיפה כימיקליים.

 
בתמונה: בחצר שלו. אלקין.
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Ben Hug

 
גם העובדים של ״חיפה כימיקלים״, הפכו להיות ״בני ערובה״ של בעלי המפעל הנצלנים והציניים. 

בעלי ״חיפה כימיקלים״, יכולים הרי להמשיך להפעיל את המפעל, באמצעות שינוע מדורג ומתוזמן של ״איזוטנקים״, וזאת במקום לאחסן
See More... כמות סיטונאית בכמויות אדירות של הנוזל המסוכן וה

 · Reply · 5 · 18 hrsLike

13 Replies · 5 hrs

Amnon Ben-Daniel

 
ממשלה הכי מושחתת!!

 
דרעי מורשע בשוחד

See More... אורי אריאל מעביר כספים לעמותות עלומות ומוסר מזל"ט במיליונים במתנה.
 · Reply · 4 · 9 hrsLike

Haya Erez
מתוך תשובות המשרד להגנת הסביבה לשאלות שהופנו אליו: "בבחינה שנעשתה נמצא שקיים מקדם סרבול גדול בחלופת האיזוטנקים,

ובכך היטה את העדיפות לחלופת האניה הקטנה". מה הבעיה: עובדה 1: בתחום ניתוחי הסיכונים אין חיה כזו - "מקדם סרבול". כמו
See More... שהמומחה, ד"ר שטרן, הבהיר 

 · Reply · 1 · 4 hrsLike

Adi Yurman

 
שר רשלן שלא יודע עבודתו או שר משת"פ של קבוצות כח שפועל במודע נגד האינטרס הציבורי. 

כך נראה פרופיל ממוצע של השרים בממשלת נתניהו 2017
 · Reply · 18 · 19 hrsLike

1 Reply

Lea Margalit
כך עובדת השיטה בה מפקירים את האזרחים לטובת טייקונים. כנראה שלא למדנו דבר משוד הגז.
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Alex Mitelman
איכות הסביבה מעניינת את אלקין, בערך כמו שהתרבות מעניינת את רגב, וכמו שהחלל מעניין את אקוניס, בערך כמו השלג דאשתקד
 · Reply · 5 · 12 hrsLike

Hana Dagan

 
כל הסיבות שמביאות את הציבור להפגנות כל סוף שבוע במקומות שונים בארץ?

 
מרמים את הציבור מבלי למצמץ עד מתי?

See More... למגר את השחיתות הציבורית שמכרסמת בנו בכל מקום.
 · Reply · 2 · 12 hrs · EditedLike

Yaron Cohen
טוב שיש את נסראללה. שאם לא מדינת החלם לא הייתה יודעת כלל שניצבת סכנה בפניה. וגם שיודעת מתדיינת עם עצמה בשאלה האם

למות או להישאר בחיים
 · Reply · 2 · 12 hrsLike

אחינועם לויתן
לקח אותו עכשיו לרוסיה לחצר המשותפת עם פוטין... גם רוסי... גם עושה דברו של הבוס... גם שותף לפשע... צ'ופרים של בוסים

לפיונים/ שפוטים / חיילים שלהם... איש דוחה במיוחד
 · Reply · 1 · 12 hrsLike

Samuel Etzion

 
להגיש תביעות אישיות נגד מנהלי משרד איכות הסביבה 

אולי כך יפחדו אותם אנשים האמורים לשמור על טובת הציבור להונות ולפעול במכוון הציבור
 · Reply · 1 · 4 hrsLike

דניאלה בלייר
להעמיד לדין את ניזרי ואת השר אלקין על הסכנה והולכת שולל של תושבי חיפה והסביבה.
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Mali Leonard
והשאלה המתבקשת מה או כמה הם קיבלו כדי להגיע להחלטה הזו. וכדי לשקר. או שהם סתם עובדים את ביבי שהוא "חבר" של בעל

המפעל.
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רחמים ששון
עתונאי הגון משתמש במילה "מטעה" , עיתונאי פגוע משתמש במילה "משקר"/"שקר" ... הפרשה נידונה ועדיין דנים בה ולא בטוח

שעיתונאי פגוע יכול להסיק מסקנות לפני הגופים המשפטיים והמקצועיים...
 · Reply · 19 hrs · EditedLike
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Ronen-Martin Cohen
ברוב המקרים תפקד המשרד כמגן האינטרסים של התאגידים הורסי הסביבה, ולא כמגן האינטרס הציבורי. למה? שחיתות מבנית

וניאו-קפיטאליזם
 · Reply · 1 hrLike

Dov Meir
שק אשלגן חנקתי לחקלאות המחיר הוכפל מאז משבר האמונייה .אלקין עסקן חאפר שמונה לשר ואינו מבין את הנזק שגרם לגידולי

השדה בארץ כלומניק חסר תקנה
 · Reply · 10 hrsLike

Dudu Elgarice
יבוא היום ועוד נבוא חשבון עם כל המושחתים ונכניס את כל הזבל הזה לכלא להרבה שנים
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דורית מרטין
בסוף קצה השרשרת בממשלה הזו נמצא האזרח. תפנימו ותסיקו מסקנות לבחירות הבאות

 · Reply · 1 · 11 hrsLike

1 Reply

Riva Fass

 
ממשלה של מושחתים ציניים

 
חסרי רחם

הציבור לא באמת מעניין אותם.
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Israel Shenhav
עוג אחד עם כיפה ובערזת השם והדת המחרבן עלינו
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https://www.facebook.com/profile.php?id=1364120216&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=1364120216&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/mt.gilat/photos/a.936223606387709.1073741827.936206146389455/1749346331742095/?type=3&theater#
https://www.facebook.com/mt.gilat/posts/1749347875075274?comment_id=1749357138407681&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/mt.gilat/photos/a.936223606387709.1073741827.936206146389455/1749346331742095/?type=3&theater#
https://www.facebook.com/mt.gilat/photos/a.936223606387709.1073741827.936206146389455/1749346331742095/?type=3&theater#
https://www.facebook.com/mt.gilat/photos/a.936223606387709.1073741827.936206146389455/1749346331742095/?type=3&theater#
https://www.facebook.com/ronenmartin.cohen?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/ronenmartin.cohen?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/mt.gilat/photos/a.936223606387709.1073741827.936206146389455/1749346331742095/?type=3&theater#
https://www.facebook.com/mt.gilat/posts/1749347875075274?comment_id=1750027008340694&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/mt.gilat/photos/a.936223606387709.1073741827.936206146389455/1749346331742095/?type=3&theater#
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007908647153&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007908647153&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/mt.gilat/photos/a.936223606387709.1073741827.936206146389455/1749346331742095/?type=3&theater#
https://www.facebook.com/mt.gilat/posts/1749347875075274?comment_id=1749705418372853&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R8%22%7D
https://www.facebook.com/mt.gilat/photos/a.936223606387709.1073741827.936206146389455/1749346331742095/?type=3&theater#
https://www.facebook.com/dudu.elgarice?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/dudu.elgarice?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/mt.gilat/photos/a.936223606387709.1073741827.936206146389455/1749346331742095/?type=3&theater#
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1749347875075274_1749370885072973&av=100001553401545
https://www.facebook.com/mt.gilat/posts/1749347875075274?comment_id=1749370885072973&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R7%22%7D
https://www.facebook.com/mt.gilat/photos/a.936223606387709.1073741827.936206146389455/1749346331742095/?type=3&theater#
https://www.facebook.com/dorit.martin.1?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/dorit.martin.1?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/mt.gilat/photos/a.936223606387709.1073741827.936206146389455/1749346331742095/?type=3&theater#
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1749347875075274_1749660198377375&av=100001553401545
https://www.facebook.com/mt.gilat/posts/1749347875075274?comment_id=1749660198377375&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R6%22%7D
https://www.facebook.com/mt.gilat/photos/a.936223606387709.1073741827.936206146389455/1749346331742095/?type=3&theater#
https://www.facebook.com/mt.gilat/photos/a.936223606387709.1073741827.936206146389455/1749346331742095/?type=3&theater#
https://www.facebook.com/rivafas?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/rivafas?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/mt.gilat/photos/a.936223606387709.1073741827.936206146389455/1749346331742095/?type=3&theater#
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1749347875075274_1749772391699489&av=100001553401545
https://www.facebook.com/mt.gilat/posts/1749347875075274?comment_id=1749772391699489&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R5%22%7D
https://www.facebook.com/mt.gilat/photos/a.936223606387709.1073741827.936206146389455/1749346331742095/?type=3&theater#
https://www.facebook.com/israel.shenhav.9?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/israel.shenhav.9?fref=ufi&rc=p


 · Reply · 1 · 12 hrsLike

Arie Rosenzweig
המשרד משקר, או שהשר משקר?

 · Reply · 10 hrsLike

Oli Shtienberg
שולי ניזרי.....מה הבנתה בחומרים מסוכנים.... תפקידה הרי הוא פוליטי...

 · Reply · 12 hrsLike

איטה ועמוס לרנר
תמשיך לחקור !!!! יישר כח

 · Reply · 10 hrsLike

ישעיהו להב
עוד מושחת לרשימה

 · Reply · 49 minsLike

עירית מלכה
גועל

 · Reply · 11 hrsLike

https://www.facebook.com/mt.gilat/photos/a.936223606387709.1073741827.936206146389455/1749346331742095/?type=3&theater#
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1749347875075274_1749631301713598&av=100001553401545
https://www.facebook.com/mt.gilat/posts/1749347875075274?comment_id=1749631301713598&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R4%22%7D
https://www.facebook.com/mt.gilat/photos/a.936223606387709.1073741827.936206146389455/1749346331742095/?type=3&theater#
https://www.facebook.com/arie.rosenzweig?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/arie.rosenzweig?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/mt.gilat/photos/a.936223606387709.1073741827.936206146389455/1749346331742095/?type=3&theater#
https://www.facebook.com/mt.gilat/posts/1749347875075274?comment_id=1749706231706105&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R3%22%7D
https://www.facebook.com/mt.gilat/photos/a.936223606387709.1073741827.936206146389455/1749346331742095/?type=3&theater#
https://www.facebook.com/oli.shtienberg?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/oli.shtienberg?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/mt.gilat/photos/a.936223606387709.1073741827.936206146389455/1749346331742095/?type=3&theater#
https://www.facebook.com/mt.gilat/posts/1749347875075274?comment_id=1749627791713949&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R2%22%7D
https://www.facebook.com/mt.gilat/photos/a.936223606387709.1073741827.936206146389455/1749346331742095/?type=3&theater#
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002387378487&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002387378487&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/mt.gilat/photos/a.936223606387709.1073741827.936206146389455/1749346331742095/?type=3&theater#
https://www.facebook.com/mt.gilat/posts/1749347875075274?comment_id=1749675438375851&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R1%22%7D
https://www.facebook.com/mt.gilat/photos/a.936223606387709.1073741827.936206146389455/1749346331742095/?type=3&theater#
https://www.facebook.com/yeslahav?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/yeslahav?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/mt.gilat/photos/a.936223606387709.1073741827.936206146389455/1749346331742095/?type=3&theater#
https://www.facebook.com/mt.gilat/posts/1749347875075274?comment_id=1750079928335402&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R0%22%7D
https://www.facebook.com/mt.gilat/photos/a.936223606387709.1073741827.936206146389455/1749346331742095/?type=3&theater#
https://www.facebook.com/iritmal?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/iritmal?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/mt.gilat/photos/a.936223606387709.1073741827.936206146389455/1749346331742095/?type=3&theater#
https://www.facebook.com/mt.gilat/posts/1749347875075274?comment_id=1749654311711297&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D
https://www.facebook.com/mt.gilat/photos/a.936223606387709.1073741827.936206146389455/1749346331742095/?type=3&theater#

