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 :לכבוד

 מר אביגדור יצחקי

 ר המועצה הארצית לתכנון ולבניה"יו

 7קפלן ' רח

  6507776-77 :בדואר אלקטרוני וכן בפקס    46959ירושלים 

 

 

ב /0777בתכניות חפאג המצריכות דיון חוזר נסיבות חדשות : הנדון
 (.קרקעות הצפון)א /0074וחפאג ( ן"הרחבת בז)
 
 
 

 . נ.א

המיועד ,  51.51.51ם מיו  בנושא תחלואה במפרץ חיפה ב נייר עמדה של משרד הבריאות"מצ
שאין להסכים על  –ן וקרקעות הצפון והיא "להציג את עמדתו בפני וועדות הערר בתכניות בז

 :ביטולם של התנאים שנועדו להבטיח את בריאות הציבור כפי שכתוב בציטוט שלהלן
 

 
 

הוא אזי   –ב של משרד הבריאות לא הוצג בפני וועדות הערר "לאור העובדה שנייר  העמדה המצ
 :לטות כפי שיפורט להלןשהיה בהן להשפיע על קבלת ההח " נסיבות חדשות"בגדר 

 
 :"קרקעות הצפון"תכנית . א
את בקשת , 55.70.56בהחלטתה מיום  561בסעיף , ועדת הערר קיבלה -בתכנית קרקעות הצפון 

ועדה את התנאי העיקרי שנועד להבטיח את בריאות הציבור  אותו קבעה ן לבטל "תשהעוררת 
איכות האוויר בסביבת החווה לא "לפיו   – 5.1בהוראות התכנית בסעיף  לתכנון  מחוזית חיפה
 ".ד ומחוץ לגדר המתקןהסביבה בצמותחרוג מערכי 

 - "קרקעות הצפון"מתקן על הגדר של ביטלה את הצורך לנטר , עדת העררוומשמעות הדבר ש
המשלב בתוכו כמות דלקים ותזקיקים כמעט  ,לזיקוק עוד קרקע יבידונם  5177 -מתקן שגודלו כ

  ,(ן"מיליון קוב בבז 5.1מול , מיליון קוב בקרקעות הצפון  5.11)ן "כמו בבז
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, רפה ואתר ניפוק ארציומש  -מפעלים פטרוכימיים בדרום המתחם שטחים להקמת כמו גם 

 .שאושרה ברמה המתארית ם"וחוות גפ
שדווקא  ,יקשה על הציבור להוכיח, משום שכעת, גע משמעותית בבריאות הציבורופ, צעד זה

המיכלים או המתקנים או זיהום מהניפוק או חוות  ,"קרקעות הצפון"מפעל מתוך מתחם 
הוכחת הקשר  .שלהם לחלות הסיכוןהוא שפגע בהם והעלה את - מתחם ב שייבנוהפטרוכימיים 
  .מדובר בפגיעה חמורה בבריאות הציבור. לא תתאפשר -רועי זיהום ובין המתחם יהסיבתי בין א

 
קרקעות "החלטת ועדת הערר בתכנית נשענת עליה   – 17א "כאן מסמך מתכנית המתאר תמ

מיועד   ,ן"ק הצמוד לבתי הזיקוק בזרישטח  – "קרקעות הצפון"מתחם ש  בה מסתבר -"הצפון
לפיתוח כלל  דונם יידרש 177 -קיימת הערכה כי שטח  של כ": שכתוב להלן ן כפי "להרחבת בז

 ".ן"התעשיות במתחם בז
קרקעות "ן בלבד בלי לדון בתכנית "בתכנית בז החלטת המועצה הארצית לדון , לאור זאת

 :שקיפות בחוסר – במפרץ חיפה הגדלה מסיבית של בתי הזיקוקבפועל  מאפשרת  -"הצפון
 

 
 

במידה ויוחלט לבטל את התנאים האמורים לשמור על בריאות שלעיל משרד הבריאות קבע 
שכן .  סבור שיש לבטל את התכניתהוא ,  ן"תשחברת כפי שביקשה , כולם או חלקם  -הציבור

 .התכנית ללא התנאים אינה מבטיחה את בריאות התושבים ותאפשר את הגדלת הפליטת לאוויר
 
 

 ן"בתכנית הרחבת בז . ב
 בעודש העובדה את החושף ירוקה מגמה פעיל הפיץ  אשר לציבור הודעה   - 1 בנספח ב"מצ
 המותרת הזיהום כמות על ההגבלה את  לבטל ן"בז בקשת את דחתה הערר ועדת חלטתשה

 "הקיים למצב וואהבהש לאוויר המזהמים פליטת בקצב עלייה" על  כהגבלה שהוגדרה
 ריאח הסתבר אזי -(1.161111 מיום פהחי מחוזית ועדה בהחלטת 91.6 -ו  9116 סעיפים)

 ,הציבור בריאות על השמירה את להבטיח נועד אשר זה מהותי שתנאי התכנית אישור
 היתר לתוקף שנכנס בזמן -התכנית אישור ליום נקבע "הקיים המצב"ו היות  מתוכן התרוקן
 1הישן בהיתר המותרת הזיהום כמות של ההגבלות  את ביטל אשר   אשר חדש פליטה
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  להתקיים יכולה לא ,ן"בז ממתחם הפליטה קצבי על וברורה מספרית הגבלה בהיעדר

 1הציבור בריאות על נההמג התכנון וועדות של ההחלטה
 

 בהחלטת 91.6 – 1619 סעיפים  את בפועל מבטל החדש הפליטה היתר ,לעיל האמור רלאו
יש לבטל   -ב"המצ הבריאות משרד עמדת לפי – כן ועל הערר ובועדת חיפה מחוזית ועדה

שכן התכנית ללא התנאים שנקבעו אינה מבטיחה את בריאות התושבים ותאפשר .  את התכנית
 .שתסכן את חייהם את הגדלת הפליטות לאוויר

 
 מהמאגרים הנפט ייצוא עבור הגבלה ללא זיקוק ותכמוי  .ג

 את להקים סופית החלטה ובנייה לתכנון הארצית במועצה התקבלה – 60.61.60 ביום
 המופק הקונדנסט נפט את ולקלוט  - מהחוף מ"ק 7 -כ מהמאגרים הגז של פולהטי מתקני

 כמויותל ואחסון הובלה ,זיקוק מחייבת ההחלטה 1יבשתיות בתשתיות  הטבעי הגז עם יחד
   -משקה לתצרוכת מעבר הרבה   -במיוחד נפיץו םמזה חומר-קונדנסט של  מוגבלות בלתי
 ותבתכני תבריאוה על השומרים התקנים בוטלו -הפרעה ללא תתממש שהתכנית דיכ ,ולכן
 בעמק נוספים פטרוכימיים מתחמים להקמת עתודות ומקודמות  – "הצפון קרקעות"ו ן"בז

  1פיםנוס ויישובים כרוןיז -יקנעם ,חדרה -חפר
 האסון שתמנע מרוחקת  בחלופה הגז את לקלוט  הארצית צהלמוע הקורא כתבמ ב"מצ

 אדירותה כמויותה על חדש מיידע -במכתב 7 בסעיף -  1המדינה רחילאז הצפוי הבריאותי
 נפט חביות מיליון 06 -כ לעומת) בשנה חביות מיליוני מאות – המתוכננות ואחסון זיקוק של

 הגז לקליטת ושרושא התכניות בכל מחדש דיון המחייב דבר  -(במדינה היום שמזקקים רגיל
 1ולסביבה לחופים ,לאוכלוסייה הצפויים האמיתיים וניםהסיכ את לבחון כדי – והנפט

 

 בברכה                                                                   
 (ר"ע)בשם הפורום הישראלי לשמירה על החופים                                                    

 "אמהות ואבות מצילים את חיפה והקריות"וארגון                                                      
 ר"יו -חנה קופרמן                                                                                      

 
 

 :העתקים

 נתניהו בנימין מר ,ההממשל ראש

 מנדלבליט אביחי מר ,לממשלה המשפטי היועץ
 שפירא חיים יוסף מר ,המדינה מבקר

 אלהרר קארין כ"ח ,המדינה ביקורת וועדת ר"יו
 ליצמן יעקב מר ,הבריאות שר

 אלקין זאב מר ,הסביבה להגנת השר
 ,כחלון משה מר ,והתעשייה הכלכלה האוצר שר
 1שטייניץ יובל מר ,והמים האנרגיה ,הלאומיות התשתיות שר

 ממשלה חברי
  כנסת חברי
 יהב יונה מר ,חיפה עיריית ראש

 רשף חן מר ,חיפה ערים איגוד ר"יו
 רשויות ראשי
 ובנייה לתכנון ארציתה מועצהה חברי
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