
 
 הכנסת 

 
 

 כ"ב בטבת התשפ"ב 
 

 
 לכבוד 

 
 מיקי לוי יו"ר הכנסת, ח"כ 

 
 , אדוני היושב ראש

 
 

 בנושא:   דיון מהיר אבקש להעלות על סדר יומה של הכנסת הצעה
 הסרת החיסיון מהסכם קצאא

 
 

 : דברי הסבר
. הסכם קצא"א מאפשר שינוע של נפט  Med-Red –נחתם הסכם קצא"א  2020ברבעון האחרון של  

מאיחוד האמירויות לאירופה דרך ישראל, ואחסון של דלקים גולמיים בערים אשקלון ואילת,  
  10-, עם אופציה להארכה ב2031במרץ  31-ועד ל   2021באפריל  1-שנים, החל מ  10לתקופה של 

ידועות, בשל צו חיסיון   שנים נוספות. הסכם זה טרם פורסם לציבור, וכמויות הנפט המשונע אינן
(. מכתבה שפורסמה  מממ)ר' דוח  31.12.2022-שהוטל על פעילות חברת קצא"א והוארך עד ל

עולה כי כבר היום בעקבות העלייה במספר מיכליות הנפט במפרץ אילת, תושבי    גלובסלאחרונה ב
 ים ממפגעי ריח ומעלים חשש לעלייה בזיהום האוויר בעירם.העיר סובל

 
עדת מומחים של האגודה  מחקרים שפרסמו לאחרונה ע"י המכון למחקרי ביטחון לאומי, וו

מתריעים בפנינו, קובעי המדיניות, על הסכנות מרחיקות   הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה
בבריאותם של תושבי אילת ואשקלון; סכנה  הלכת הגלומות בהסכם. סכנות אלה כוללות פגיעה 

מערכות האקולוגיות  ; פגיעה בלמתקני התפלת המים המבטיחים את זמינות מי השתייה בישראל
, במפרץ אילת, ולאורך הצינור היבשתי; ופגיעה ביחסי החוץ של ישראל עם מצרים בים התיכון

לקי מאובנים כחלק  ועם קבוצה הולכת וגדלה של מדינות שדורשת לצמצם את השימוש בד 
 מהמאבק במשבר האקלים.  

 
מדיונים שהתקיימו לאחרונה בועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת אנו למדים כי רוב משרדי  
הממשלה והדרגים המקצועיים רואים בעסקת קצא"א סיכון ביטחוני סביבתי ובריאותי מיותר.  

להסכם; לעמדת משרד האנרגיה, ההסכם  משרדי הסביבה, הבריאות, והתיירות מתנגדים נחרצות 
עצמו לא נדרש לצורך הביטחון האנרגטי של מדינת ישראל; לעמדת מערך החוץ, ההסכם אינו  

להקפיא את ההסכם עד   נדרש להידוק היחסים בין ישראל לאמירויות; לעמדת משרד הביטחון יש
רץ חיפה יזוהם  ; ולעמדת משרד התחבורה האפשרות שמפשתיעשה עבודת מטה ממשלתית בנושא

 היא בלתי נסבלת. 
 

הן   –לנוכח הסכנות הרבות הגלומות בהסכם, ולאור חשיבות פרסום פרטי העסקה ונתוני האמת 
לסדר  הנושא אבקש להעלות את עבור מקבלי החלטות בכנסת ובממשלה והן עבור הציבור כולו, 

 ת חוץ וביטחון. עדויומה של הכנסת, על מנת שיידון בו 
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