
ידי תושבות העיר שהחליטו לעשות מעשה ולפעול -על, היוזמה להפגנה נולדה מהשטח
בעקבות הפרסומים של נתוני התחלואה באזור , לדברי המארגנות. לשינוי המציאות העגומה

הן הבינו שאם הציבור רוצה לשרוד ולחיות בבריאות , והפצת המידע הסותר מצד רשויות שונות
לא משנה כמה ". רכז בידיו את כל המידע ולקחת את המושכות לידייםהוא חייב ל, בחיפה והאזור

זיהום האוויר בחיפה והאזור הוא עובדה מוכחת והוא : היום זה ברור, מנסים להכחיש את זה
יש לנו חשש ממשי כי התושבים הופקרו לגורלם והרשויות מדחיקות . עומד לגדול משמעותית

 ."רחבת התעשייהומתעלמות מממדי הזיהום כדי לאפשר את ה
 

  :תושבת חיפה ומיוזמות האירוע, אדוה שי
לא היה לנו מושג עד כמה הוא יגע בלבבות תושבות ותושבי העיר ועד , כשיזמנו את האירוע"

אנחנו מוצפות פניות ממתנדבות ומתנדבים שמבקשים לעזור ומביעים . כמה אלה יתגייסו למענו
הבאה בתור בשרשרת המחאה שתשנה את פני  כי עצרת זו תהיה רק החוליה, הזדהות ורצון

כי תושבי חיפה והמפרץ , עכשיו יותר מאי פעם ברור. האזור ותטהר את האוויר שאנחנו נושמים
החליטו לקחת את העתיד בידיים שלהם ולצאת לרחובות בדרישה חד משמעית לסדר עדיפויות 

 ."ם זריםקודם כל בריאות הציבור ורק אחר כך שיקולים כלכליי: חדש וברור
 

שאוכלוסייתה סובלת , תושבת טבעון, פעילת ותיקה במאבק נגד זיהום האוויר, חיה שמואלוב
 :אף היא מזיהום האוויר שמקורו בתעשיות המפרץ המזהמות

הנפלט מהתעשיות  בטרור של זיהום אווירחיים שנים רבות , אנחנו תושבי מפרץ חיפה"

נתוני הזיהום ורמת התחלואה . תחלואה, וותטרור זה פירושו מ. הפטרוכימיות במפרץ חיפה
בימים אלו הוועדה הארצית לתכנון ובנייה מאשרת את הקמתן של . מוסתרים מהתושבים

לתכניות אלו . ואחסון של תזקיקי דלק וגז, תעשייה, נמל: התעשיות הגדולות ביותר בארץ ובאזור
 .אין הציבור מודע להשלכותיהן

בכל רחוב יש בתים של . חיים תחת טרור זה, קיבוצים וטבעוןה, נשר, קריית אתא, תושבי חיפה
 ."ילדים ומבוגרים, דרכי נשימה, מחלות לב, חולים המתים מסרטן

 
   :תושבת חיפה ומיוזמות האירוע, הדס שחם

לאחר שנים בהן הוסתר ! לא עוד -קיום ההפגנה מהווה הכרזה משותפת של תושבי מפרץ חיפה "
ההכרזות . שמקורו בתעשייה, ע לנו כי אזור מפרץ חיפה מוכה זיהוםכיום ידו, מידע מהתושבים

ח מבקר "בעיקר לנוכח הביקורת בדו, ידינו-בדבר ירידה ניכרת בזיהום האוויר אינן מתקבלות על
, משום שהניטור שנעשה בשטח הנו חלקי בלבד, שקבע כי יש מחדל בבדיקות הזיהום, המדינה

ברור לנו כי . במקומות בהם ריכוזי האוכלוסייה הגבוהים אינו כולל את כל המזהמים ולא נעשה
משמעם העלאת כמות , ן ובניית הנמל החדש"הגדלת בז, הרחבת שטחי התעשייה המזהמת

 ."הזיהום פי כמה וכמה ובהתאם עלייה נוספת באחוזי התחלואה והתמותה הקשים באזור
 

  :וממארגנות ההפגנהממובילות המאבק נגד הרחבת התעשייה המזהמת , חנה קופרמן
אזרחי מפרץ חיפה נמצאים בעיצומה של מלחמה אבל בשונה מהמלחמות שהכרנו עד כה האויב "

את הפיכת מפרץ חיפה  ממשלת ישראל בעזרת הרשויות המקומיות מקדמת : הוא מבפנים
הנפט החדש  -דלקים ותזקיקים שיופקו מהקונדנסייטכמויות עתק של למעצמה עולמית לייצוא 

 .ו בגז הגולמי שהתגלה במאגרים ומתגליות צפויות נוספות כמו נפט מפצלי השמן בגולןשמקור

, רשויות המדינה מסתירות שהזיהום הקיים חורג כבר היום מתקני היעד של חוק אוויר נקי
. נשים וגברים, סכנה וודאית וגרימת תחלואה ומוות לילדים -תקנים שחריגה מהם משמעותה

 .יה כמוה כהכרזת מלחמה על התושביםהרחבת התעשי, במצב הזה
מוצדק  ,"פרויקט לאומי - "היום תחת הסיסמה, אם פעם הדגל היה סמל לאחדות וערכי החברה

לקדם את התעשייה הפטרוכימית בכל מחיר גם אם הדבר יגרום לפגיעה וודאית בבריאותם ויסכן 
 .חייהם של מאות אלפי אזרחים את 

 

נמל "דגל ישראל מתנוסס בשטח הצמוד לקריית חיים בו יקום על פי התכנית  :ב"בתמונה המצ
 -המדינה גוזלת מתושבי האזור את נשמתם היתרה  -בשם הדגל . נמל דלקים מזהם -" המפרץ



לא רק  -ומצדיקה את חנק תושביו של המקום המזוהם ביותר במדינת ישראל  -את חוף הים 
 . ממזרח ומדרום אלא גם ממערב
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