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  התשע"  טבת  ג'
  2024  דצמבר  25

 
 לכבוד 

 גב' שלומית חן 
 ממונה ארצית לעררים 

 המועצה הארצית לתכנון ובניה 
  5רח' קפלן 

 קריית הממשלה 
  45015 ירושלים

 
 א.ג.נ.,

 
 

 קרקעות הצפון  –א' 8811תכנית חפאג,- 42/28,87עררים  הנדון:
 
  

. 2בעיקר בהתייחס לטענות המופיעות בסעיף  ד. שהוגש על ידי חב' תש"ןלערר להל"ן תגובתנו 
 : בדבר הגשת תשריט בינוי חדש

 
  –. כללי 2
 

מאזורים  ההעברת החווללמיקום המוצע בתכנית.  יםאין לנו התנגדות להעברת חוות הדלק
פיתוח אפשרות מתן כולל  ישנה חשיבות תכנונית וסביבתיתמאוכלסים לאזור תעשיה הייעודי לכך 

יש לנקוט בכל האמצעים האפשריים כך . עם זאת ובסביבתם ים המיועדים לפינויאורבני באתר
שהתכנית לא תרע את המצב הקיים/ לא תטיל מגבלות סביבתיות ותיצור מגבלות פיתוח חדשות 

 על אזורים חדשים. 
 
 
 .שינוי תכנית2
 

שהוגשו  תנגדויותהקבלת מתוצאה חיפה היא מחוזית ת משנה להתנגדויות של ועדה החלטת ועד
 נו. גם התנגדות ןובינה ,לתכנית

 
מברכים על ההחלטה  ועל פתיחות  חברי ועדת  אנושהתנגדותינו לא התקבלה במלואה ,  למרות

מאוזנת לאשר תכנית לשפרה והמשנה להתנגדויות לשמוע ולדרוש תיקונים בתכנית במטרה 
ל המסמכים שנדרשו כולל זאת למרות שהתכנית הופקדה לאחר שהוגשו כו, יותר לסביבה ונכונה 

 תסקיר השפעה על הסביבה והתקבלה  חוות דעת  המשרד להגנת הסביבה.  
 
 
  איכות אוויר .3

 
 –וד ערים איזור מפרץ חיפה שנים ובמיוחד בעשור האחרון איגהלאורך  ,כפי שהצגנו בהתנגדות

פליטות  הגנת הסביבה  והמשרד להגנת הסביבה הצליחו להגיע להשגים משמעותיים בצמצום
לאוויר מהמפעלים באזור מפרץ חיפה.  התוצאה הינה ירידה מתמדת של עשרות אחוזים בפליטות 

נמדדים בתחנות ניטור איכות אוויר של האיגוד, בריכוזי המזהמים באוויר, כפי שוירידה מקבילה 
הנמוכים משמעותית מערכי הסביבה המוגדרים בחוק אוויר נקי. לכן לאחר שנים רבות בהן 

העקרון המנחה את האיגוד בשנים האחרונות הוא שאין לאפשר  ,זור סבל מזהום אווירהא
    הגדלת ריכוזי המזהמים באוויר מהקיים היום.
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בהחלטת  2.3מהועדה לתמוך בסעיף התאם לעקרון זה ובהתייחס לתכנית שבנדון אנו מבקשים ב
חווה לא תחרוג מערכי סביבה איכות האוויר בסביבת ההועדה המחוזית ולהשאירו כפי שנקבע כי 

 , וזאת מהסיבות הבאות: בצמוד ומחוץ לגדר המתקן ומערכי יעד בשכונות הסמוכות
 

) חומרים   VOCעיקר הפליטות הפוטנציאליות לאוויר מאחסון הדלקים הן פליטות  .א
 אורגנים נדיפים( הידועים בחלקם כמסרטנים וחלקם חשודים כמסרטנים. 

מס'  נמצאיםאזור מפרץ חיפה ה, בל המשרד להגנת הסביבש 2023על פי דו"ח מפל"ס 
כן ו VOC-כמות הפליטות הגבוהות ביותר ב , גדוליםפליטה מקורות הרב ביותר בארץ של 

נדגיש מתעשיה וייצור חשמל הגבוהה ביותר.  VOCפליטות ) ק"ג/שנה/קמ"ר( צפיפות 
 . שהנתונים המפורסמים בדוח אינם כוללים את חוות הדלקים

העברת חוות הדלקים והגדלת נפח האחסון במרוכז מכתוצאה שלוודא חשוב ך, לפיכ
איכות האוויר מהמצב ותהיה הרעה בריכוזי הבנזן באוויר  יוגדלובאתר שנקבע, לא 

 . בישובים הסמוכיםהקיים בשכונות המגורים הקרובות ו
               

מרות שהוא אינו תקן ואין לכן, ל .יש לשאוף להגיע אליוש ערך יעד הינו ערך בריאותי .ב
שמאחר ומדובר בתכנית חדשה באזור , אנו בדעה . חובה לעמוד בו על פי חוק אוויר נקי

לתקני ערכי סביבה אלא יש לבחון את הריכוזים אין זה מספיק להתייחס ולהשוות 
לפחות הערכים אליהם אנחנו שואפים להגיע כדי להבטיח  -ולהשוות גם לערכי היעד

  ות אוויר הקיימת היום בסביבה.אותה רמת איכ
עולה  ,בארבע השנים האחרונות ,מנתוני תחנת הניטור בקרית בנימין שבקרית אתא

מערך היעד (  22%)  מיקרוגרם/מ"ק  3.5-3.3היממתים המירביים הם שריכוזי בנזן 
יממות עם ריכוזי בנזן החורגים מערך היעד  3נרשמו  2022בשנת  .3.2כשערך היעד הוא 

מיקרוגרם/מ"ק  כשערך  0.3הריכוז בממוצע שנתי הוא  . מיקרוגרם/מ"ק ( 5.2)  יהיממת
 . 2.3היעד הוא 

 
   / ללא התכנית המוצעת/ הם ערכים גבוליים וחורגים המדידות המתקבלות כבר היום              
  ת כי נתונים אלו מחזקים את טענתנו ממכתב ההתנגדולעיתים מערך היעד היממתי.               
  עולה החשש לכשתוקם חוות המיכלים החדשה/ יעלו עוד יותר ריכוזי הבנזן בסביבה               
 ותהיינה יותר חריגות מהמצב הקיים.               

 
 נוסיף ונציין כי התוצאות שהתקבלו, מהרצת מודל הפיזור בתסקיר, היו מאוד נמוכות                 
 מיקרוגם/מ"ק וריכוז בממוצע   2היעד. ריכוז בנזן יממתי ממוצע  התקבל סביב מערכי               
 מיקרוגם /מ"ק. בדיעבד אנו רואים בברור שתוצאות המודל   0.3שנתי היה בסביבות               
 נמוכות משמעותית מהמדידות בשטח. מכאן אנו למדים שתוצאות הרצת המודל אינן                

 משקפות את ריכוזי הבנזן בסמוך לתכנית ולכן עדיף להסתמך ולהתייחס למדידות                
 מתחנות הניטור.                

 
והמרכז הלאומי שפורסם לאחרונה דוח הרישום הלאומי לסרטן על פי   –בסרטןתחלואה  .ג

מעל  25% -ב המשרד הבריאות אחוז התחלואה באזור מפרץ חיפה גבוב לבקרת מחלות
משנת אינו מהיום ונתונים על כך הופיעו עוד באזור עודף התחלואה צע הארצי. הממו
כל עוד רמת התחלואה באזור גבוהה מהממוצע הארצי / יש לדרוש עמידה לכן . 2000

 מאוד מהתקנים.  שערכי הסביבה נמוכים למרות בערכי יעד באזורי האוכלוסיה  

 

יותו מבחינה אקלימית כתוצאה אזור מפרץ חיפה ידוע בייחוד –תנאים אקלימיים  .ד
טבעי לפיזור , כשהר הכרמל מהווה מחסום מטופוגרפיה מורכבת הקיימת באזור

 בארץ.  אחרים/ מישורייםאין פיזור אחיד כפי שקיים באזורים  המזהמים. כתוצאה מכך
למצבי זיהום העלולים לגרום תנאים מיוחדים אלו יוצרים לעיתים קרובות מצבי יציבות 

 האופיני לאזור זה בלבד. דבר מהרגיל ,  ריםחמואוויר 
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בשונה ממקומות אחרים בארץ מקורות הזיהום  –זיהום  קרבת האוכלוסיה למקורות  .ה
 במפרץ חיפה נמצא בלב אזור אורבני וקרוב מאוד לריכוזי אוכלוסיה . 

 
אנו בדעה  (,  33-34בשונה מעמדת העוררים ) סעיפים  - ראיה כוללת והשפעות מצטברות .ו

על מוסדות התכנון בבואם לדון בכל תכנית ובמיוחד בתכנית עם השפעות ובה שח
סביבתיות משמעותיות שעלולות להיות לה גם השלכות בריאותיות , לבחון את התכנית 

בהתייחס לסביבתה כולל למפעלים הגובלים ו/או הנמצאים באזור. לא סביר להסתכל על 
  ת המצטברות.כל מפעל בנפרד ללא ראיה כוללת וללא ההשפעו

 
תו של ח"כ דב ושל הכנסת בראשוועדת משנה לבדיקת סוגיות תכנון וסביבה במפרץ חיפה  .ז

         סיכום המלצות הועדה: " מתוך . 2024דנה לאחרונה ופרסמה את מסקנותיה ביולי  חנין
   ההתייחסות לסוגיות מפרץ חיפה חייבת להיות כוללת ולשלב את הממדים           

  השונים והסוגיות השונות למבט כולל אחד. זו אחת החולשות המרכזיות של           
    ההחלטות המתקבלות כיום, כאשר כל אחת מהסוגיות נבחנת בנפרד, בלי           
  התייחסות להטצברות שלהן, ולהשפעה הכוללת שנוצרת על תחומי החיים,           
 .  פה ותושביו..."הסביבה, והבריאות של מפרץ חי          

   לדעתנו, מן הראוי לבחון את התכניות המוצעות באזור זה בראיה "  הוא אומר בנוסף 
  כוללת ולא במקטעים בלתי קשורים זה לזה. יש לשאוף לצמצם, במסגרת          
  על מנת להגשים את  תכניות אלה, את המפגעים בכלל וזיהום האויר בפרט,         
  פה המעוגנת בדין להתקרב, ככל האפשר, לערכי היעד ולערכי הייחוס השאי         
 " .שנקבעו         

  עלינו לקרוא את נתוני התחלואה הקשים של האוכלוסיה באזור "  מצוין כיעוד 
  מפרץ חיפה יחד עם הנתונים ביחס לרמת הפליטות התעשייתיות המסוכנות          
  יעים על כך שמדובר באזור העמוס בארץ בפליטות באזור מפרץ חיפה, המצב         
   -מזהמים. נתונים אלה חייבים להיות בסיס לקביעת מדיניות התכנונית         
  סביבתית באזור המפרץ, במבט לעתיד. זאת , בין היתר , על יסוד עקרון          
  בכלל ואת  הזהירות המונעת. עקרון זה צריך שינחה גם את הרשות המבצעת         
  מוסדות התכנון בפרט ...לפיכך, ממצאי התחלואה החריגים באזור מפרץ          
  חיפה מחד גיסא, ועומס הזיהום הקיים באזור המפרץ, מאידך גיסא, חייבים          
 להיות קו מנחה עיקרי להחלטות התכנוניות המתקבלות ביחס לאזור זה."          

  הוועדה אנחנו מצרפים את קולנו לאמירת " לקרקעות הצפון  ישנה התייחסותולבסוף 
  תכנון ובניה לפיה איכות האוויר בסביבת חוות מיכלי אכסון להמחוזית          
  החומרים המסוכנים במתחם זה לא תחרוג מערכי הסביבה בצמוד ומחוץ          
 ."לחווההמתקן, ומערכי היעד בשכונות המגורים הסמוכות  לגדר         

 
כמות הפליטות באזור תעלה מהקיים חדשה במתחם, המיכלים הבשל הקמת חוות לנו ש ידוע

 ,א היוםוכפי שה איכות האוויר לשמור על מהסיבות שפורטו לעיל, חשוב עוד יותר לכן,  .היום
לא לחרוג מערכי ו רוג מערכי סביבה מחוץ לגדר המתקןלח, ללא אפשרות לפני הקמת הפרויקט 

 בכל האמצעים הנדרשים.  תוך נקיטה ,שכונות הסמוכותהיעד ב
 
   

  -סיכונים מחוות המיכלים.4
 

מדיניות חדשה לבחינת סיכונים  2022בשל העובדה שהמשרד להגנת הסביבה קבע משנת 
המתבססת על הגישה הדטרמניסטית ואינו מקבל את הגישה ההסתברותית שהיתה נהוגה באזור 

ומאחר שבמשרד להגנת הסביבה מתבצעת בחינה מחודשת לגבי  מפרץ חיפה בעת הכנת התסקיר.
היום  ,השיטה המתאימה ביותר עבור הערכת סיכונים מחוות הדלק לרבות האמצעים הנדרשים

. אנו נמצאים בחוסר ידיעה האם התכנון המוצע מטיל סיכונים ומגבלות מחוץ לגדר המפעל
מאזורים מאוכלסים קיימים  ,כל האפשרלפיכך על פי עקרון הזהירות המונעת ביקשנו להרחיק כ

 מכלי הבנזין ואתר הניפוק.  : את בעלי פוטנציאל הסיכון הגדול ביותרומתוכננים, 
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  .נספח תכנית הבינוי הינו מנחה בלבד א. : בשל העובדות

 .  המוצעהתכנית ויועתקו חוות המיכלים לשטח  תמומשב. לא ידוע מתי 
סקר הסתברותי חדש כתוצאה משינוי בפריסת המיכלים אלא לא ידרש מיוזמי התכנית להכין ג. 

די המשרד להגנת הסביבה העומדת בגישה שתקבע על ישיטה לבצע סקר סיכונים בהתאם ל
  הדטרמניסטית

ו.  3.2.2עם ההנחיה בסעיף משתלבת  לבחינת מיקום המיכלים בהתייחס לסיכוניםבקשה הד.  
 ראשון יהיה הגשת תכנית בינוי עדכנית בה יבחן  שתנאי להוצאת היתר בניה בהוראות התכנית 

 . בהקשר לאיכות אווירמיקום מיכלי האחסון לבנזין ואתר הנפוק 
 

,בעת הגשת היתר אנו בדעה שקבלת החלטה לבחון מחדש את פריסת המיכלים ואתר הניפוק 
הוצאת למדיניות שתהיה נכונה בעת ועדכנית סבירה וצריכה להיות מותאמת נכונה, הינה בניה, 

 . לנושא סיכונים ואיכות אוויר היתר הבניה
 
 
  סיכום. 5
 

את השאיר ללעיל , אנו מבקשים מהועדה שפורטו נימוקים הומקרון הזהירות המונעת יבהתאם לע
 ולא לקבל את הערר. כפי שנקבעו עדה המחוזית החלטת הוב 2.3 -2.2סעיפים 

 
יחסויות נוספות ו/או נושאים נוספים, אנו מבקשים להשאיר לנו את הזכות להגיב ולעלות התי

 טענות שיועלו בעת הדיון.בהתאם לבמידת הצורך, 
 
 

 בברכה                                                              
 
 
 

 ורד דרור                                                     
 מרכזת תכנון סביבתי                                                         

 
 

 מנכ"ל האיגוד –העתק: ד"ר עופר דרסלר 
 משאבי אוויר רכזת סמנכ"לית באיגוד ו –גב' בלה בן דוד             
 רכזת חומ"ס באיגוד –גב' לריסה בוכבינדר             
 חב' תש"ן   ב"כ –ת' משרד אפרים אברמזון ושו –עו"ד דרור גדרון/עו"ד יוחאי שכטר             
 תש"ן  –מר רפי טטרקה             
 תש"ן  –מר רפי רגב             
 גב' אלה נווה             
 מתכננת המחוז, משרד הפנים חיפה  –גב' ליאת פלד             
 משרד לתשתיות לאומיות –גב' דורית הוכנר             
 יות לאומיותמשרד לתשת –מר יהודה גסנר             
 מהנדס העיר חיפה  –אדר' אריאל וטרמן             
 עירית חיפה  –גב' אורנה הראל             
 ב"כ חב' ק.צ.א.א   -עו"ד דינה בראון             
            

 
 / קרקעות הצפון


