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   11.30.22 

  'לכב
 שלומית חן' גב

 מזכירת המועצה הארצית
 המועצה הארצית לתכנון ולבניה

 shlomithe@moin.gov.ilבאמצעות מייל 
 
 
 .נ.ג
 

  א1111תוכנית חפאג  41/28ערר : הנדון

 1.8.12./8הדיון הקבוע ליום  ביטוללבקשה דחופה 

 ון אל הועדה המחוזית חיפהוהחזרת הדי

 :ידי לפנות אליך כדלקמן המילאה ואלה נו' מרשתי גב

 -ו 30-2503319פקס , 323-5919292' טל, ראש העין, 23מעודה ' רח)שקד -ד רונית לירן"מ עו"הח .2

 42501ה בערר ואלה נו' רת גבקיבלה על עצמה את ייצוג העור( law.com-ronit@liranאימייל 

 .'א2209שעניינו ערר על דחיית התנגדות העוררת לתוכנית חפאג 

שנים בניהול התנגדויות לתוכניות מתאר ענקיות ברמה  21מ הינה עורכת דין העוסקת מזה "הח

 .בקיאה היטב בדיני המשפט המנהלי ודיני תכנון ובניה –המחוזית והארצית 

 :כדלקמן העוררת מבקשת .1

 15.0.1322הקבוע ליום את הדיון  בטלל .א

, להורות על החזרת הדיון אל הועדה המחוזית לאור מידע חדש המשנה את כל התמונה .ב

 .ולא היה מונח בפני הועדה המחוזית

שבו יתאפשר לעוררת להגיש חוות דעת , לקבוע מועד דיון חדש, לחילופין למען הזהירות .ג

 .רמומחה ולהציג את המידע החדש בפני ועדת הער

mailto:ronit@liran-law.com
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( הועדה המחוזית: להלן)מחוז חיפה  –אישרה הועדה המחוזית לתכנון ולבניה  21.2.1325ביום  .0

ואשר בגין החלטה זו הגישה , כאשר הינה דוחה את התנגדות העוררת, את התוכנית המופקדת

 .שבכותרת 01425העוררת את ערר 

 :כךבמועד הפקדת התוכנית הוצגה התוכנית המופקדת על פי תקנון התוכנית  .5

 ק"מ 903,333שטח לאכסון נפט גולמי בהיקף של  .א

 ק"מ 933,333שטח לאכסון תזקיקי דלק בהיקף של  .ב

 9מכונה תא שטח  –דונם  100אזור תעשיה מיוחד לתכנון בעתיד בהיקף של  .ג

 1מכונה תא שטח  –דונם  23מתקן טיפול פסולת בהיקף של  .ד

 1-9טח התוכנית קובעת כי בעתיד יוכנו תוכניות מפורטות לתאי ש .ה

הם בגדר  התוכנית ואישורה במועד הפקדת 1 -ו 9כעולה מהוראות התוכנית המופקדת תאי שטח  .2

 .לא ידוע שתתוכנן בעתיד, תעלומה

 .פטורים מלהתייחס לאמור בשטחים אלו כמובן הרי שמתכנני התוכנית, ואם הם בגדר תעלומה

דובר בפוטנציאל לאסון מ להיפך, כבר לא מדובר בתעלומה, 8.12 במרץאך מסתבר כי היום 

 .מהקשים ביותר ברמה של אירוע הכחדה המונילאומי 

הוא אזור אכסון  9עולה כי תא שטח  22.1.1322בתגובת לשכת התכנון המחוזית לערר מיום  .9

  :לתגובה 2כפי שמצויין בסעיף , ם"גפ

 

 .8לפיו יאוכסנו בקרקעות הצפון עד  41 18א "ע את תמ"אישרה הולנת /18.8.1..1בין לבין ביום 

 .ם"אלף טון גפ

 :42 01א "תמ כפי המתואר בדברי הסבר לתוכנית
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תוכנית מתאר ארצית ) 41 45 29א "ל תוכנית תמבתכנון עתידי שמיועד  1תא שטח , עוד מסתבר כי .1

 –( 1325כעולה מדיוני המועצה הארצית מנובמבר )ללא פחות ולא יותר למשרפה ( לפסולת מוצקה

באזור המוביל במדינה ישראל בפליטות חומרים , המזהמת אף היא בחומרים מסרטנים

 .ם"וגפ מעבר לסיכון של אתר העוסק בשריפה בצמוד לאכסון דלקים, מסרטנים

, הודיע משרד התשתיות הלאומיות 29.2.1322מסתבר כי ביום ? האם זה הכל , ואם ישאל השואל .0

 :למכתבו' בסעיף ג, האנרגיה והמים אל ועדת הערר

 

באזור הנפט הגולמי  קונדנסאטיםכאמור משרד התשתיות מעוניין באחסון 

 .של התוכנית

בימים אלה נערך מחקר מקיף ביותר על משק הגז הטבעי כפי שבא לידי ביטוי בתוכנית המתאר  .9

בדיקה ראשונית נמצא כי כמויות מסקנות ומ, ו4 01א "ותמ 0141א "ח ותמ014א "תמ

שיוכנו למדינת ישראל הינם אדירות ועומדות על סדרי גודל משוערים של מאות  קונדנסאטיםה

נמצאו זה גם ו" נפט קל"-מוגדרים כ כל זאת כאשר על פי המחקר קונדנסאטים, יוםאלפי חביות ל

 .מכבר נפיצים

המשלימות מיצרפי של כל תכניות המיתאר הרלוונטיות בחינת מידע  וללכהמחקר המקיף 

וכן מסקר , הנלווים לתוכניות השונות מהמסמכים הרשמייםכעולה , 'א2209ג "לתכנית חפא

  .ספרות רלוונטית להשלכות כמויות אלו
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נמצא כי באתרי קבלת הגז הגולמי המתוכננים בעמק חפר  של המחקר על פי הבדיקות הראשוניות .23

לכל  קונדנסאטיםק "מ ..185,2יאוכסנו עד ( מכונה אתר חגית)וליד יוקנעם ( ש מרץ"מכונה מט)

 .קבלה מתקן

יום מדי ממנו יופקו שכך , קונדנסאטיםבעשיר " לוויתן"שדה הגז  כי, קר המצרפיבמחעוד נמצא 

אוכסנו י בכל יום. (לפחות) קונדנסאטים שלק "מ 53,013סך של  -גז גולמי  לעיבודבכל מתקן 

  .(  .1אם לא יותר קונדנסאטיםק "מ ./,,.2 באתרי הקבלה 

כל  נסאטיםקונדק "מ 211,233ועמק חפר ימוקמו מיכלי אחסון בנפח של " חגית"באתרי הקבלה ב

בכדי לקלוט עוד , מיכלי אגירה אלו יהיו חייבים להיות מרוקנים מדי שלושה ימים. אחד

מפרץ חיפה לצורך זיקוק וייצוא ב" קרקעות הצפון" אתר התוכנית אל ?לאן ירוקנו. קונדנסאטים

וכעבור  !קונדנסאטיםק "מ ...,822מפרץ חיפה  יועברו אל ימים לכל היותר  1כך שמדי  –

 "קרקעות הצפון"גודלה של חוות  הנהו, ק"מ ...,.21יצטברו להמשך טיפול  ? ימיםשישה 

ממנה  וכן של תזקיקים שיווצרו, ממפעלי העיבוד יגיעוש אלו היקפים גדוליםלהכיל מותאם כדי 

 !התהליך המשךב לאחר הזיקוק

ואין פלא , פי שלושה 2133במסגרת חפאג בתי הזיקוק לנפט הרחבת  נתכי כיום מתוכנ, אין פלא

המיכלים אשר מפורטים בתכנית  במסגרת קונדנסאטיםכי יאוחסנו ה דורש כי משרד התשתיות 

עלויות בשל שנים שתכנית אשר ישבה תקועה על המדף אין פלא ו .נשוא הערר 'א2209חפאג 

אך בדרך שאינה , משום שהמשוואה השתנתה, "כדאית"הופכת במפתיע ל, כלכליות גבוהות

 .התכנון והבניה יעולה בקנה מידה אחד עם חוקאינה שו, שקופה

 :'א2209עת דנה בתוכנית חפאג  לא היו בפני הועדה המחוזית, לקמןנתונים חדשים אלה כד .22

 42 01א "לפי תמ ם"טון גפ 13,333אכסון של  .א

 .ם ומיכלי הנפט"בצמוד למיכלי הגפ 41 45 29א "קיומה של משרפה לפי תמ .ב

ם שיועדו במקור להכיל נפט מיכליתוך בסיכוניהם ובשונים במהותם אכסון של דלקים  .ג

בהתאם  לפחות קונדנסאטיםק "מ  223,333ימים  9מדי אכסון שינקז , ותזקיקיםגולמי 

                                                 
1

, לכמויות הגז הטבעי שיופק באשרח 01א "מסגרת תמבהחישוב נסמך על מידע רשמי שפורסם  
 .קבלה ק גז טבעי לשעה לכל מתקן"מליון מ 1קרי 
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לרבות  – "קרקעות הצפון"חוות בדלקים אלו יתפסו נפחים משמעותיים ! ח01א "לתמ

  .תזקיקיהם

, ם"גפ –ביותר א מיועדת לאכסון חומרים נפיצים 2209כי למעשה תוכנית חפאג , אמור מעתה .21

, קונדנסאטיםותזיקיקי ה, (ואתילןפרופאן  -ם "בתוכם את מרכיבי הגפהמכילים ) קונדנסאטים

 .הרחבת בתי הזיקוקתכנית מפורטים במסוכנים שאינם למתקנים , משרפהל בצמודכל זה 

ים של היקפי פליטת החומרשיבחון את ההשפעות המסרטנות האם נערך תסקיר בריאותי 

 ?על תושבי חיפה והמפרץ  האורגניים והמתכתיים הצפויים מאכסון של כמויות עתק אלו 

רמה חריגה של של מדינת ישראל עם  2ור המסרטן מספר מדובר באזור הנחשב היום כאזכאשר 

תחלואה גבוהה ביותר של יחד עם , ורמה גבוהה של תחלואה בסרטן, פליטות חומרים מסרטנים

 .ימה ולבמחלות נש

 ?אל אותם מתקנים  GPSהאם נערך תסקיר הבודק את משמעות פגיעה ישירה של טיל מונחה 

 !אין –התשובה 

שבחנה מתקנים  1331המלצות ועדת שפיר משנת פי  כי על  ,נמצא ראשוני במסגרת אותו מחקר .20

 .משמעות של פגיעות ישירותלבחון  חובה על הרשויותבמפרץ חיבה  מסוכנים

וכי במלחמה , סטרטגי ממדרגה ראשונה בעת מלחמהמפרץ חיפה הוא יעד אכי , נמצאעוד 

 (גלויות)וכי הערכות מודיעיניות , )!!!(טילים לאזור ...,/ מלבנון האחרונה עם חיזבאללה נורו

 .טילים ליום במלחמה הבאה ...,1מדברות על  של אנשי צבא

לוחי טילים כאלה כבר סיכלו משכפי ש ,טילים מונחיםלאויב ישנם  כבר היום כי יש להניח

 .מאיראן אל החמאס עוד מלפני מספר שנים

בחינת תרגום כמויות העתק הצפויות לאנרגיות של קילו טון  כי, במסגרת אותו מחקר נמצא .25

קילו  ..1,2חומרים נפיצים עם עוצמת אנרגיה של מעל  ימצאובקרקעות הצפון כי  עולה. ט.נ.ט

את הירושימה ואשר  2952מעוצמת הפצצה שהחריבה בשנת !!!( )233מספר מדהים פי  .ט.נ.טון ט

 .בלבד ט.נ.קילוטון ט 22ואשר הוערכה בעוצמת פיצוץ של , איש 13,333הרגה על המקום 
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המזקקים כיום סדר גודל ) בתי הזיקוק חומרי האכסון של שאינם כוללים את" צנועים"נתונים 

, אירוע הכחדה המוניצטרפו כאפקט דומינו אל אשר י, ומיכל האמוניה (מדי יום אלף טון נפט 12

עם פוטנציאל , החמור ביותר שידעה מדינת ישראלאשר אם חלילה יתרחש יהיה האסון הלאומי 

כל זאת בלי לכלול את תרחישי האסון הצפויים מתכנון )המדינה וררות להתפ גבוה מאוד להוביל

 .(ור המרכז והדרוםם באז"משק הגז הטבעי והגפ

התגלו , תוגרעיניבעוצמות של פצצות לחיזוי נפיצות  ייחודיתנתוני אנרגיה אלו שהוזנו לתוכנה 

 (כל בטון שימחץ ) ר"טון ויותר למ 133,333של  אדיר עם לחץבמפרץ חיפה גל הדף הרסני כמייצרי 

אשר  ,1שיובילו למאות אלפי הרוגים ומאות אלפי פצועים קשה של כוויות דרגה , ועמו גל תרמי

עקב אי יכולת של מערכת הבריאות להכיל כאלה , בסבירות גבוההבהמוניהם יש לשער ימותו 

 .כמויות של פצועי כוויות חמורות

את חפאג  /8.1במאי  עדה המחוזית עת אשרהכך שלפנינו מידע משמעותי שלא עמד בפני הו .22

עת התגלה ההיקף  8.12וחודש מרץ  8.12מידע שנודע רק עתה במהלך חודש פברואר , א1111

 .א1111של המשמעויות הצפויות מתוכנית חפאג ( והבלתי נתפס)האמיתי 

ת ההשלכוד מפורטות על "להכנת חוו כחודש ימיםבנסיבות אלה נדרשת העוררת לסדר גודל של  .29

 :'א2209של חפאג  האמיתיות

שייגרם " המוות האיטי"תנתח את ו, תבצע בחינה אפידמיולוגיתש מומחהחוות דעת  - האחת

 יום על בריאות תושבי האזור קרי השפעות כמויות הפליטה הצפויות מדי –כתוצאה מהתוכנית 

 .מבחינת סרטן ומחלות קשות אחרות

שייגרם  "המוות המהיר"שתנתח את , בתיתסבי מומחה שתבצע אנליזהחוות דעת  -השניה 

קרי היקפי ההרוגים והפצועים מפיצוץ  – ותציג תרחישים סביבתיים צפויים, כתוצאה מהתוכנית

 .אסון טבע או תקלה, ע"אירוע פח, המתחם עקב פגיעה ישירה
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 :העוררת מבקשת כדלקמן, על כן לאור כל האמור לעיל .21

 15.0.1322את הדיון הקבוע ליום  בטלל .א

, הורות על החזרת הדיון אל הועדה המחוזית לאור מידע חדש המשנה את כל התמונהל .ב

ולאפשר לעוררות להעביר את חוות הדעת , ולא היה מונח כלל בפני הועדה המחוזית

 .אל הועדה המחוזית 21המפורטות בסעיף 

שבו יתאפשר לעוררת , לקבוע מועד דיון חדש בעוד כחודשים, לחילופין למען הזהירות .ג

ויתאפשר , ולהציג את המידע החדש בפני ועדת הערר, ל"הגיש את חוות הדעת  הנל

 .למשיבים אם ירצו להשיב לאותן חוות דעת

 

 ,כבוד רבב

 

 ד"עו, שקד-לירן רונית         

 


