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  לכבוד
  השופט בדימוס אליהו וינוגרד

  השנייה לבנו� מלחמת לאירועי הבדיקה ועדת ראש
  
  
  
  ,.נ.א
  
  

  השנייה לבנו� למלחמת הסביבתיי� ההיבטי� חקירת: הנדו�
  
  
  

 ברצוני להסב את . בחקירת מלחמת לבנו� השנייהה עושהברצוני לבר' על העבודה המבורכת שאת
  אי� באפשרותנו כיו( כמדינה ,י בנוס* לחקירת ההיבטי( הצבאי( והמדיניי(תשומת ליב' כ

 ולכ� אבקש ממ' כי כחלק מהחקירה יבדקו ג( .נאורה להתעל( מההיבטי( הסביבתיי(
  .  ההשפעות של המלחמה על הסביבה

. ל  במיכלי דלק רבי( שפגעו בסביבה בצורה קשה" לציי� כי במהל' המלחמה פגעו הפצצות צהיש
,  טו� דלק בערו וגרמו לזיהו( אוויר קשה55,000 כ"סה. יה ו'פצצה החמורה ביותר אירעה  בגהה

מ של " ק120ו לי( וזיהמו  טו� דלק רעיל ביותר נשפכ15,000. מ" ק60שובל העש� הגיע למרחק של 
 !דלק על החו* הגיע לחצי מטר עומקהרבי( מקומות ב , חו*

 המערכות ,יש לזכור שישראל חייה את הי( התיכו�,  שאי� פגיעה ישירה בחופי ישראלעל א*
ובהכרח נזק שנגר( בצד אחד ,  ללא גבולותהאקולוגיות של לבנו� וישראל קשורות אחת לשנייה

    .ישתק* בצד אחר
 ו אנלכ� כאשר . היא פגיעה בישראל�סביבתית בי( התיכו� ובמערכות האקולוגית בוההפגיעה 

  . פסדנויצא שכרנו בהפוגעי( בי( התיכו� 
 התמונות של האסו� . נגר( ג( נזק תדמיתי חמור מאוד לישראל, לנזק הסביבתי האדירמעבר

 הבינלאומיות לא הפסיקו לעסוק בנושא הטלוויזיהרשתות ,הסביבתי ה( בלתי ניתנות להסבר



מאז מלחמת המפר- הראשונה חופי( שחורי( ה( סמל למלחמה . בניגוד לרשתות המקומיות
  .זדונית

מלבד אולי האפקט , ל"נלא נראה שהייתה תועלת צבאית של ממש בהתקפה ה, ל דברבסופו ש
סביבתי וה� בפ� הה� לישראל הנזק לעומת זאת הוא קשה . הרתעתי שהוא מפוקפק ביותר

  .בתדמיתי
.  כי יש לשקול קביעת מדינות לגבי פגיעה במתקני תשתית כגו� אלו,היאאחת המסקנות בנושא 

). הסביבתיות (יפול בדרגי( הבכירי( ביותר  לאחר שהובהרו ההשלכותההחלטה על כ' צריכה ל
על הצבא לקחת . ל"מקרה הנכדוגמת היש לציי� כי אי� להחליט בנושא רגיש זה  כלאחר יד 
  .במכלול השיקולי( ג( נזקי( סביבתיי( והסיכוני( בגינ(

של מקבלי יה היו כישלו� חמור ו'תקפה על מתקני הדלק בגהשההיא המסקנה המתבקשת 
פגיעה זאת ל נראה שמקבלי החלטות לא שקלו בכובד ראש את האפקטי( הנלווי( .החלטות

  .ו היו בעוכרי המדינהשבסיכומ
רי( רבי(  מכיוו� שבמק,יש לזכור שבעול( היו( פגיעה סביבתית נתפסת כפגיעה לא לגיטימית 

  .בותכי תוו' שמשפיעי( על הסביבה למש' שני( רורמדובר בנזקי( חמורי( וא
אשמח לעמוד לרשות' בכל , IUCNי ארגו� "ח שנכתב בנושא ע"לעיונ' הנני מצר* בזאת את הדו

  . הסביבתיתהנוגע לחקירת המלחמה בהיבטה 
  .בקשתי היא כי תעדכ� אותי לגבי התקדמות החקירה בנושא

  
  
  
  

  ,בברכה                                                                                            
  

  ויסנר פאר                                                                                            
  הירוקי� מפלגת ר"יו

  העירייה ראש סג�                                                                                        
  סביבתיי( פרויקטי( פיתוח על הממונה                                                                     

  
   

  
  
  

  הממשלה ראש – אולמרט אהוד מר: העתק
  הביטחו� שר – פר- עמיר מר  
  הכללי המטה ראש �חלו- ד� מר  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
 


