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 אסדת לוויתן  –היתר הזרמה לים הנדון: 
 

 :כדלקמןבעניין שבנדון  כםהריני לפנות אלי, בשם מרשתי, שומרי הבית )ע.ר.(

)להלן:  מאסדת "לוויתן"בקשה לקבלת היתר הזרמה לים הוגשה על ידי חברת נובל אנרג'י  לאחרונה, .1

מיטב . לפי והתקנות מכוחו 1988 -זיהום הים ממקורות יבשתיים, התשמ"ח  מכוח החוק למניעת  "(האסדה"

כבר  "(הועדה)להלן: " על ידי הועדה למתן היתרים להזרמה ליםעתיד להינתן  ידיעתה של מרשתי היתר זה 

 "(.היתר הזרמהלהלן: ") בימים הקרובים

 

, אין ספק כי ושיעור החומרים הנפלטים ממנה סוג ,המשמעותיות של האסדההשפעתה הסביבתית נוכח  .2

ת כתוצאה מהזרמות האסדה לים תהיה קיימת חשיבות יתרה כי היתר ההזרמה יבטיח כי הפגיעה הסביבתי

 המינימאלית האפשרית. 

 

 Nalco Environmentalספקית הכימיקלים של האסדה היא חברת על רקע זה הגיע לידי מרשתי מידע לפיו  .3

Solutions LLC (" :החברהלהלן ,)" ובכלל זה באספקת העוסקת באספקת כימיקלים לתעשיית הנפט והגז

 לצורך האצת שקיעה של כתמי נפט שדלף לים.  דיספרסנטים

 

בשנת  במפרץ מקסיקודליפת הנפט  באירוע לכאורה בטיפול בעייתי, החברה הייתה מעורבת, לפי מידע זה .4

תוך ולנזק גדול עוד יותר מהנפט עצמו לכאורה גרמו החברה הדיספרסנטים שסיפקה על פי מידע זה,  .2010

   של ממש.גרימת נזק סביבתי 

 

גרמו לתחלואות רסנטים שסיפקה החברה לכאורה כי הדיספ, עולה בשנים האחרונותעל פי מידע שהתפרסם  .5

חומרים אלה מסכנים הן את  .שכן הם הכילו חומרים מסרטנים, רעלים מסוכנים בקרב מי שנחשף אליהם

 . בכדוריות הדם האדומות, בכליות ובכבד()פגיעה אפשרית  הסביבה הימית והן את בני האדם שנחשפו אליהם

 ראו למשל:

-harmful-dispersant-horizon-deepwater-executive.com/editorials/report-https://www.maritime

people-to 
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הגביר את הרעילות למערכת  עם הדיספרסנטיםהעלה כי ערבוב הנפט  2012מחקר שנערך בשנת בנוסף,  .6

  האקולוגית והחריף את הנזקים שנגרמו למפרץ מקסיקו כתוצאה מאירוע השפך.

 

לאור האמור קיים חשש כבד כי מעורבות החברה באספקת הכימיקלים לאסדה עלולה להביא, חלילה, לאסון  .7

 . חויבי המציאותנוספים שאינו מ בריאותייםולנזקים  סביבתי

 

 .השהות את מתן ההיתר וזאת עד אשר יוחלף ספק הכימיקלים לפעילותה של האסדהיש לבנסיבות אלה  .8

 שלום הציבור והשמירה על הסביבה.  בדרך זו יובטחו

 

 בהקדם.  להתייחסותכם לענייןאודה  .9

 

 

 

 ,כבוד רבב

  מתן גרפינקל, עו"ד


