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מדינת ישראל – יחידת סמך משרד האוצר

הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה

רח' פל- ים 15 א'  חיפה                               תאריך הפצה:

קובץ החלטות של ישיבה מס' 2018001 של הוועדה המחוזית

שהתקיימה ביום 08.01.2018 בשעה 11:30 באולם הישיבות של הוועדה המחוזית

חברי ועדה שהשתתפו:
יו"ר הוועדה מר איתמר בן - דוד .1

מתכננת המחוז גב' ליאת פלד  בחלק מסע' 1 .2

מ"מ מתכננת המחוז גב' שרון ברקת בסע' 1-3 .3

נציגת שר התחבורה  גב' חדוה רדר - זיו  .4

נציג שר הבינוי והשיכון מר רועי מרגלית  .5

נציגת השר להגנת הסביבה גב' נורית שטורך .6

נציגת שר המשפטים  עו"ד סוזן בוקובצקי  .7

נציגת שר הביטחון  רס"ן נרקיס קנפו בסע' 1 בלבד .8

נציגת שר הבריאות דר' לילה יעקב  .9

נציג שר החקלאות מר סלמאן אלשייך .10

נציג רשות מקרקעי ישראל  מר ויקטור פילרסקי .11

נציגת הגופים הירוקים גב' יעל לביא אפרת .12

נציג שר הפנים  מר פאיז חנא .13

חבר ועדה שמונה ע"י שר הפנים לפי סעיף 7 (א)(12) – 
בסעיף 1 לא כולל דיון פנימי

מר כרמל סלע   .14

חבר ועדה שמונה ע"י שר הפנים לפי סעיף 7 (א)(12) –  מר אלי דוקורסקי  .15

חברת ועדה שמונה ע"י שר הפנים לפי סעיף 7 (א)(12) – 

דיון פנימי בסעיף 1 וסעיפים 2-3

גב' חדוה אלמוג  .16

חברי ועדה שנעדרו:
נציג שר התיירות  מר ואיל כיוף  .1

חבר ועדה שמונה ע"י שר הפנים לפי סעיף 7 (א)(12)  מר מורסי אבו מוך  .2
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הצטרפו:
יועמ"ש לוועדה המחוזית  עו"ד ניר שטרן  .1

לשכת התכנון מר אהוד ישראלי .2

לשכת התכנון גב' עפרה הראל .3

עפ"י נהלי הוועדה המחוזית

מסמך זה נערך בהתאם לסעיף 48 ה' לחוק ומכיל את ההחלטות שנתקבלו בישיבת הוועדה ותו 

לא. פירוט נוסף בהתאם לסעיף 48 ד' יבוא בפרוטוקול הישיבה עם אישורו ע"י חברי הוועדה 

בהתאם להוראות החוק.

החלטה שקיבל מוסד תכנון תיכנס לתוקפה במועד קבלתה. א.

החלטה שקיבל מוסד תכנון תפורסם באתר האינטרנט של מוסד התכנון, בתוך שלושה ימים  ב.

ממועד קבלתה.

נקבעו בהחלטה, בחוק או בתקנות מועדים לשם נקיטת פעולות, יימנו המועדים מיום פרסום  ג.

ההחלטה לפי סעיף קטן(ב), אלא אם כן קיימת הוראה אחרת לפי חוק זה.
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הישיבה החלה לאחר קיומו של מניין חוקי בהתאם להוראות סעיף 42 לחוק התו"ב. 

מניין חוקי כאמור התקיים בכל מהלך הישיבה.
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אישור פרוטוקול קודם.

מרחב תכנון מקומי חיפה:

304-0277111 : נמל המפרץ- שטח תפעולי נמלי. .1

תמאו"ת:

תמ"א/1/32/ד : תכנית מתאר ארצית ברמה מפורטת לאתרי אחסון  .2
גפ"מ במרחב בית הזיקוק אשדוד.

תמ"א/1/32/ה : תכנית מתאר ארצית ברמה מפורטת לתוספת מיכלי  .3
אחסון גפ"מ באתר קצא"א.
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סעיף ראשון בסדר היום: אישור פרוטוקול קודם:
בהתאם לסעיף 48ד (ג)(1) ו- (ג)(2), הוועדה מחליטה לאשר את פרוטוקול מס' 2017014 מתאריך 

.27.11.17
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מרחב תכנון מקומי חיפה:

304-0277111 : נמל המפרץ- שטח תפעולי נמלי. .1
דיון בהפקדת תכנית.

יזם התכנית:
ברימן שלמה-  חברת נמלי ישראל - פיתוח ונכסים בע"מ

עורך התכנית:
שפינט דורית-  גורדון אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ

מטרת התכנית:
קביעת מסגרת תכנונית לבניה ולשימושים בשטח התכנית.

החלטות קודמות:
ועדה מקומית חיפה דנה בתכנית בישיבתה מס' 88 מתאריך 01.01.18 והחליטה להמליץ לא 

להפקיד את התכנית.

מצטרפים:
י. יהב – ראש עיריית חיפה, א. וטרמן – מהנדס עיריית חיפה, ש. עובדיה – חנ"י, מ. טוכלר – 

אהרוני – חנ"י, נ. רביב – גורדון אדר' – עורכי התכנית, ו. דרור – נציגת המשרד להגנת הסביבה, 
א. סעודה – פעיל מגמה ירוקה, א. נווה – אמהות ואבות מצילים את חיפה, א. ברלין – איגו ערים 

חיפה – הגנת הסביבה, ג. אטטשולר – איגוד ערים חיפה, ו. הויכמן – נציגת עיריית חיפה, ש. גורלי 
– נציגת עיריית חיפה, א. שוורץ – רדיו חיפה, א. כבולון – חני, מ. פרומקין – הקואלציה לבריאות 
הציבור, ר. שטוסל – הקואלציה לבריאות הציבור, ג. חזן – עורך התסקיר, ע. איגלה – ב"כ חברת 
נמלי ישראל, י. סטרול – נציג המשרד להגנת הסביבה, א. וינר – החברה להגנת הטבע, י. פיסטר – 
פז הנדסה וניהול – יועץ סיכוני חומ"ס לחנ"י, ל. שחר – ברמן – מגמה ירוקה, ר. קלינגר – יזם, ד. 
פרולנגר – יזם, י. ברונפמן – גרונר  ד.א.ל יועץ מטעם היזם, א. בשן – ח.פ.ת – מנהל תכנון מטעם 

יפה נוף לפרויקט חיבורי נמל, עו"ד ש. גולן – חברת מועצת העיר חיפה, ח. קופרמן – הפורום 
הישראלי לשמירה על החופים, ל. לויקמון – מגמה ירוקה, י. שורץ – רספ"ן, א. קורה – חברה 

להגנת הטבע.

החלטה:
רקע:

נמל המפרץ החדש ממוקם בחלקו הצפוני של נמל חיפה בשטח ים אשר מיובש בימים אלו מתוקף  
תמ"א 13/ב/1/1 - מבנים ימיים במפרץ חיפה. 

התכנית הינה תכנית מפורטת לתמ"א בתחום נמל המפרץ ומטרתה היא קביעת תנאים למתן 
היתרי בניה בשטח הנמל בהתאם לשימושים המותרים בתמ"א, קביעת זכויות בניה וקביעת 

הוראות והנחיות לשמירה על הסביבה ומניעת מפגעים סביבתיים. 
התכנית כוללת הנחיות סביבתיות, תנאים למתן היתרי בניה, שימושים וזכויות בניה בהיקף של 
300,000 מ"ר להקמת הנמל החדש. השטח המיובש בשלב זה קטן ב-15% מסך שטחי הנמל בגודלו 

המלא. 
לתכנית הוכן תסקיר השפעה על הסביבה. עיקר המלצותיו נוגעות לתנאים והנחיות להקמת 
שטחים לאחסון חומרים מסוכנים ומניעת זיהום ים וכן הנחיות להתמודדות עם סיכונים 

סיסמיים. 
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רקע סטטוטורי - סקירת תכניות ארציות, מחוזיות ומקומיות רלוונטיות: 
תמ"א 1/35 - מרבית התכנית איננה חלה בשטח התמ"א. חלקה המזרחי של התכנית שנכלל 

בתחום השיפוט של עיריית חיפה כלול במרקם עירוני בתמ"א. 
תמ"א 13 /ב/1/1 - תכנית מתאר ארצית למבנים ימיים במפרץ חיפה. אושרה בשנת 2014: התמ"א 
מאפשרת הוצאת היתרים לצורך הקמת המבנים הימיים של נמל המפרץ ומחייבת אישור תכנית 
מפורטת  שתקבע את השימושים על גבי המבנה הימי, זכויות בנייה ותנאים להוצאת היתרים.  
התכנית המוצעת כלולה במלואה בשטח התמ"א בייעוד שטח תפעולי נמלי ומהווה תכנית מפורטת 

לתמ"א זו.  
תמ"א 37/ א/4/2 - מערכת הולכת הגז הטבעי.  אושרה בשנת 2007: התכנית המוצעת סמוכה 
לתמ"א בייעוד רצועת צינור , בתחום קווי הבניין מהצינור ובתחום הסקירה. בהתאם לסעיף 9.5 
בהוראות התמ"א יש לקבל את התייחסות רשות הגז. התקבלה התייחסות חברת נתג"ז כמפורט 

בהמשך. 
תמ"א 15  - חלקו הצפוני של הנמל נמצא בתחום מגבלות גובה הטיסה בגין שדה התעופה חיפה. 

מסלול ההמראה/נחיתה של השדה עובר מצפון ומטיל מגבלות גובה על הבניה בשטח הנמל. 
כמו כן, התכנית נמצאת בתחום אזור סיכון ציפורים. 

תתל/80 - בימים אלו נערכת תכנית מפורטת לשדה התעופה חיפה שהוגשה לוועדה לתשתיות 
לאומיות (ות"ל). נספח מגבלות הבניה הנוכחי כולל מגבלות גובה בתחום המישור האופקי, מישור 
המעבר, מישור גישה לנחיתה ולאחר המראה ומגבלות אזור ציפורים א'. התייחסות הות"ל 

מפורטת בהמשך.  
תמ"מ 6 -  מרבית התכנית המוצעת איננה חלה בתחום התמ"מ. השטח שכן נמצא בתחום התמ"מ 
כולל ייעוד ע"פ תמ"א/13. תמ"א 13/ב/1/1 שינתה את תמ"א/13 המקורית והתכנית המוצעת 

מפרטת אותה כפי שתואר לעיל. 
סיכונים סיסמיים: שטח התכנית ממוקם באזור סכנה מצונאמי ואזור בסיכון להתנזלות קרקע. 
הוראות התכנית מפרטות הנחיות לצמצום סיכונים אלו בהתייחס לשטחי אחסון והולכת חומרים 

מסוכנים. 
תחום הסביבה החופית - התכנית חלה בתחום הסביבה החופית ותידרש דיון בולחו"ף ככל ויוחלט 

על הפקדתה. 

התייחסות רשויות וגופים נוספים:

המשרד להגנת הסביבה - התייחסות המשרד התקבלה ביום 03.01.18 והוצגה במהלך הדיון .  
עיקר הערות המשרד עסקו בנושאים הבאים:

נמל הדלקים המוצע: לאור ההשלכות האפשריות של נמל תזקיקים על כל המרחב,  המשרד  א.
מתנגד לאפשר את הקמת נמל התזקיקים על סמך תכנון עקרוני בלבד והמליץ לוועדה לקבוע 
כי לצורך הקמת נמל תזקיקים  יידרש להכין תכנית מפורטת מלווה בתסקיר השפעה על 

הסביבה שתכלול את כל הנתונים המלאים של נמל התזקיקים. 
שימושים בתחום הנמל: המשרד מתנגד שהתכנית תכלול אפשרות של פריקה וטעינה של צובר  ב.

בנוזל בכלל זה בפרט דלקים, גפ"מ, תזקיקים וכימיקלים לסוגיהם השונים .
איכות האוויר: הוצג כי לאור ממצאי התסקיר  תכנית הנמל צפויה להוסיף רמת זיהום אוויר  ג.

לא זניחה לאזור חיפה (כ- 20%-10% מהתקן).
ישנם אמצעים תפעוליים ורגולטורים לצמצום השפעת הנמל על איכות האוויר. 

המלצת המשרד להגנ"ס היא כי טרם אישור התכנית למתן תוקף יהיה על משרד התחבורה,  
רשות הספנות והנמלים ועירית חיפה באישור הוועדה המחוזית, לקבוע תכנית פעולה רב 
שנתית שמטרתה צמצום פליטות לאוויר מכלל מקורות הפליטה הקשורים בנמל ובכלל זה 

קביעת מנגנון  בקרה  על יישומה. 

נתג"ז- בהתאם להערותיהם מתאריך 05.09.17 נדרש:  
הוספת אזכור תמ"א 37/ א/4/2 בסעיף 1.6. א.

להוסיף בהוראות כי תכנון וביצוע עבודות, בהיתר או שלא בהיתר, בתחום התמ"א יהיו  ב.
בתיאום רשג"ז ונתג"ז.

התכנית חופפת לתחום רצועת צינור הגז ברוחב 2.5 מ' לאורך 120 מ'.  יש לתקן את גבול  ג.
התכנית כך שלא יכלול את רצועת הצינור. 
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יש לסמן את תמ"א 37/א/4/2 בתשריט מצב מאושר ואת מגבלות הבניה בתשריט מצב מוצע.  ד.

שדה התעופה חיפה- להלן התייחסות עורכי תכנית תתל/80 ורש"ת: 
חומ"ס: יש לבקש כי תנאי לאישור התכנית או היתר הבניה ורישיון העסק של מתחם החומ"ס  א.
בנמל יהיה בכפוף לסקר מרחקי הפרדה ממקורות סיכון נייחים. על הסקר להתחשב בטרמינל 

כרצפטור ציבורי.
טבלת זכויות הבניה בסעיף 5 מציינת כי גובה הבנייה יהיה לכל היותר 30 מ' (או מגבלות  ב.
טיסה) מעל הכניסה הקובעת ואיננה מתייחסת לגובה מנופי הנמל. בנוסף תשריט הבינוי איננו 

מציג בינוי כלל.
סעיף 6.10 (1) רשום "רשום שדות התעופה האזרחית"  צ"ל "רשות התעופה האזרחית ורשות  ג.

שדות התעופה" . נושא ההגבלות נבחן באופן שונה ע"י רש"ת ורת"א.
בנספח הבינוי יש להטמיע את הגבלות הבניה לגובה על פי תת"ל 80. ד.

סעיף 6.10 (3) יש לתאם את הפעילות גם עם רשות שדות התעופה- היות ומשפיע על תפעול  ה.
השדה.

סעיף 6.10 (4) - אסורה שתילת צמחים ועצים מושכי ציפורים (לא רק עצים שיש להם פירות).  ו.
כמו כן נדרש קבלת אישור רש"ת בנוסף על אישור רת"א.

סעיף 1.6 יש לקבוע כי נספח הבינוי מחייב לעניין הגבלות הבניה שהשדה מטיל על הסביבה. ז.

מהלך הדיון: 
במהלך הדיון עלו סוגיות ע"י חברי הוועדה בנושאים הבאים:  

היבט תחבורתי: הוצג ע"י חב' יפה נוף מתווה לדרך גישה זמנית עד לסיום העבודות  להקמת  .1
דרכי הגישה הראשיות לנמל במסגרת התכנית המאושרת לדרכי נמל.  נציגת משרד התחבורה 
ציינה כי אין להתנות את הפעלת הנמל באישור הסדרי תנועה זמניים ע"י הרשות המקומית. 
יצוין, כי ראש עיריית חיפה טען כי התוואי לא הוצג בפני גורמי העיריה ואין באפשרותם 

להגיב על תוואי זה.
תחומי שיפוט: שטח הנמל ברובו נמצא בשטח גלילי. יצוין, כי בימים אלו מקודמת ועדת  .2
גבולות אשר דנה בסוגיית שיוך מוניציפאלי של הנמל. במהלך הדיון נדרש ע"י נציג שר הפנים 
ונציג הרשויות המקומיות להתנות את היתרי הבניה בהעברת תחום השיפוט של הנמל לידי 

רשות מוניציפאלית.  
שימושים מותרים בשטח הנמל: נציג משרד הפנים ביקש לקבל הבהרות מהיועמ"ש של  .3
הוועדה המחוזית באם ניתן להסיר שימושים המותרים בתמ"א בתכנית מפורטת. היועמ"ש 
הבהיר כי משפטית אין מניעה מלכלול רק חלק מהשימושים הקבועים בתמ"א 13/ב/1/1 
בהתאם לצרכי התכנית המפורטת. עוד יצויין, כי בהתאם לחו"ד המשרד להגה"ס הוצע 

להסיר מהתכנית את השימושים: צובר נוזלי, גפ"מ, כימיקלים ונמל דלקים.
בנושא הסביבתי-זיהום אויר מפעילות הנמל: הוצג ע"י נציגת המשרד להגה"ס כי הבדיקות  .4
שנערכו כללו את כלל מקורות הפליטה ממפרץ חיפה. עפ"י ממצאי התסקיר פעילות הנמל 
צפויה להוסיף כ-10% לפליטות. הובהר, כי בהוראות התכנית יעוספו סעיפים של התקנת 

אמצעים לצמצום הפליטות לאוויר. 
נפחי הבניה- נפחי הבניה המוצעים בתכנית הינם כ-300,000 מ"ר. התכנית המוצעת לא פרטה  .5
את היקף צרכי הבינוי הנדרשים לנמל. צויין, כי על תא שטח דומה בתכנית לנמל הדרום 
הופחתו הזכויות לכ- 100,000 מ"ר. לאור בקשת עיריית חיפה לצמצום היקף השטחים 

והערות לשכת התכנון הוצע להפחית את שטחי הבניה המוצעים. 
במהלך הדיון איפשר יו"ר הוועדה למספר נציגי ארגונים ועמותות להציג את עמדתם: מגמה  .6
ירוקה, הפורום הישראלי לשמירה על החופים, הקואליציה לבריאות הציבור ועוד. עיקר 
הערות הדוברים/ות עסקו בהסתייגות מהקמה של נמל תזקיקים נוסף, היקף הפעילות בו 

והחשש מתרומה להגברת הזיהום הכולל בתחומי המפרץ. 

החלטה:
הוועדה מברכת על הקמתו של נמל המפרץ אשר יהווה עוגן כלכלי חשוב למטרופולין חיפה וימלא 
את צרכי המשק הישראלי לייבוא וייצוא של סחורות ומטענים לשנים קדימה. מדובר בנמל מים 
עמוקים חדש אשר ערוך לקליטת אניות סוחר גדולות בהתאם להתפתחות בתחום הספנות העולמי 

והובלת הסחורות הימיות. הוועדה מציינת כי התכנית תואמת את תכנית המתאר הארצית 
תמ"א/13/ב/1/1 לפיתוח נמלי חיפה ומהווה תכנית מפורטת מכוחה. 
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בנוסף יצוין כי קידומה של התכנית תואם את החלטת הממשלה מס' 1701 מיום 27.05.2007  
בדבר פיתוחם של נמלי חיפה ואשדוד ומהווה ציון דרך משמעותי ביישום החלטה זו. 

לאחר שהוועדה שמעה את עורכי התכנית את הערות חברי הוועדה, הערות הוועדה המקומית  א.
חיפה ונציגי הגופים השונים ולאור האמור לעיל, מחליטה הוועדה להפקיד את התכנית 

בתנאים הבאים:

הוראות התכנית: 
סעיף 1.9 בהוראות - הסעיף יכלול הגדרות למונחים הבאים: מטען כללי, צובר יבש,  .1.1

רציף, מזח ומסוף.
סעיף 4.1.1 - שימושים בייעוד מעגנה תחום יבשתי : בסעיף יש הפנייה לתמ"א. יש לפרט  .1.2

את כל השימושים הרלוונטיים המותרים בשטח התכנית כלהלן:
א. שטחי תפעול נמליים, דרכים, מסילות ברזל, מסופים, רציפים, מזחים ומתקנים 
לפריקה, טעינה, שינוע ואחסנה של סוגי המטענים הבאים והטיפול בהם: מכולות, 
לרבות מכולות ואיזוטנקים עם חומ"ס, מטען כללי, צובר יבש (למעט חומרים 

מסוכנים), וכן צנרת על ותת קרקעית ומתקנים לשינוע מטענים אלה. 
שער נמל, מסוף רכבת מטענים, שירותי מכס, ביטחון ובטיחות, מבנים ומתקנים  ב.

הדרושים לשימושים אלו. 
מבנים תפעוליים נוספים הנדרשים לתפקוד הנמל ותחזוקתו לרבות מתקנים  ג.

הנדסיים.
תשתיות על ותת קרקעיות, תחמ"ש, צירי תנועה תפעוליים לכלי רכב ורכבות, שטחי  ד.

תנועה וחניה, מתקני תדלוק ותאורה. 
מתקנים למניעת זיהום, לניטור סביבתי אמצעים לשיפור איכות המים וכל פעולה  ה.

שתידרש ממסקנות הניטור.
נמל דלקים - ייעוד זה הינו ברמה מתארית בלבד.  ו.

הקמת נמל הדלק: יש להחריג את נמל הדלק מהתכנון המפורט. יעוד "נמל הדלק" יוגדר  .1.3
בהוראות התכנית ברמה מתארית. יוסף בהוראות התכנית בסעיף 4.1.2  כי תנאי 
להוצאת היתרי בניה לנמל הדלק יהיה הכנת תכנית מפורטת ייעודית לנמל זה מלווה 
בתסקיר השפעה על הסביבה. הוראות התכנית המפורטת יכללו הוראה שתנאי להפעלת 

הנמל יהיה הפסקת הפעילות בנמל הדלק הקיים.  
ההוראות המפורטות הקיימות להקמת נמל הדלק יוסרו מהתכנית בתיאום עם לשכת  .1.4

התכנון. 
קביעת קווי בניין - סעיף 145 (ז) לחוק:  יצוין בהערות לטבלת זכויות הבניה כי קווי  .1.5

הבניין הם -0 מ'.  
1.6. יש לכלול בטבלה 5 התייחסות נפרדת לחישוב שטחי מיכלים וממגורות והתייחסות 

לגובה מנופי הנמל אשר לא יחרגו ממגבלות הגובה כפי שיאושר ע"י רת"א ורש"ת .  
בתא שטח 2, החופף לתכנית חיבורי נמל 304-0098590 ביעוד מגבלות בניה ופיתוח, יוספו  .1.7

ההוראות הבאות: 
בשטח זה, לא תותר כל בניה ו/או לשימוש המוגדר כרצפטור ציבורי, למעט פתחי  א.

נישוב למנהרה. 
ניתן לצמצם בהיתר בניה, את תחום המגבלות (ככל שבמסגרת התכנון המפורט יוסט  ב.
מיקום פתחי הנישוב המהווים את מרכז תחום המגבלות כתוצאה מהתקדמות פרטי 
התכנון), בהתייעצות עם בעלי הרישיון להולכת הגז ואישור רשות הגז הטבעי 

ובאישור המשרד להגנת הסביבה. 
תאורה: סעיף 6.1 ב.3 בתמ"א קובע כי כתנאי בהיתר בניה להקמת המבנים הימיים  .1.8
יהיה: " התאורה בתקופת העבודה ובהתאם לשלבי הקמת הנמל, תתוכנן ותבוצע כך 
שתצמצם, ככל הניתן, זליגת אור לשטחים שמחוץ לאזורי העבודה". נוסח סעיף זה 
יוטמע בסעיף 6.9 - הוראות בזמן בניה . כמו כן, יוסף כי יש להגיש מיפוי פוטמטרי המציג 
את פיזור האור ואמצעים למניעת זליגתו אשר ייבחן ע"י היועץ הסביבתי לוועדה 

המקומית.

איכות הסביבה:
יוסף בהוראות התכנית כי שינוי במיקומן של ערוגות החומ"ס בסטייה מנספח הבינוי  .1.9

לאור התווספות של רצפטור ציבורי בקרבת הנמל, לא יהווה שינוי לתכנית זו. 

2   



קובץ החלטות ישיבה מס' 2018001
מיום 08/01/2018

קובץ החלטות חתום מקורי נמצא במשרדי לשכת התכנון.

לא ניתן להעיר על קובץ החלטות זה בעת הדיון באישור פרוטוקול הדיון למעט הודעות היו"ר על תיקון טעות סופר. 

9

חומרים מסוכנים: ייקבע בהוראות כי לא יאוחסנו בנמל חומרים שמרחק הסיכון  .1.10
מהם עולה על המרחקים בהם מצויים רצפטורים ציבוריים הקיימים , המאושרים 
והמתוכננים הקרובים ביותר, חומרים שמרחק ההפרדה מהם גדול יותר לא יאוחסנו 
בנמל אלא יגיעו לצורך יצוא או ימסרו במקרה של יבוא ללא שהיה בערוגות החומרים 

המסוכנים בנמל. 
בסעיף 6.5 א.1 יוסף: " יחול איסור אחסון של חומרים שאינם עומדים במרחקי ההפרדה 

שנקבעו לנמל בתסקיר וכן בהיתרי הרעלים שיינתנו לנמל מעת לעת.  "
לאור סעיף 4.2.2.ד.1 בתמ"א 13/ב/1/1 תתקבל התחייבות מחנ"י להעתקת שטחי  .1.11
אחסון החומ"ס לעת הקמת הנמל הצבאי כך שישמרו המרחקים הנדרשים מרצפטורים 
ציבוריים. לעת הכנת התכנית המפורטת לנמל הצבאי ייבחן מיקום החומ"ס  בנמל 

המפרץ.
תסקיר ההשפעה על הסביבה, לרבות סקר הסיכונים, יוסף למסמכי התכנית כמסמך  .1.12

רקע. 
יוסף בהוראות כי תנאי להיתר בניה ראשון בתחום הנמל יהיה הגשת תכנית להקמת  .1.13
מערכת ניטור אוויר בהתאם להנחיות המשרד להגנ"ס. תנאי להפעלת הנמל יהיה 
הפעלתה של מערכת הניטור. נתוני הניטור יועברו ליחידה הסביבתית של איגוד ערים 

מפרץ חיפה. 
יוספו בהוראות התנאים הבאים לפריקת צובר מוצק:  .1.14

פריקת צובר תחויב בהגשת היתר בניה לתשתית המתאימה למטען זה.  .1.14.1
תנאי להיתר בניה לתשתית פריקת צובר מוצק יהיה אישור המשרד להגנ"ס כי  .1.14.2

ננקטו כל האמצעים הנוספים למניעת מפגעים סביבתיים לרבות היתר הזרמה לים.
.BAT-פריקת צובר מוצק תיעשה תוך עמידה ב .1.14.3

לא יהיה אחסון פתוח של צובר מוצק בשטח התכנית אלא אחסון בחללים מקורים  .1.14.4
וסגורים למניעת זיהום ים ואוויר. 

בסעיף 6.1 א. יוסף כי בהיתר בניה לתשתיות חומ"ס תתקבל חו"ד המשרד להגנ"ס.  .1.15
בסעיף 6.3.א פסולת- יקבע כי תכנון ומיקום כלי אצירת הפסולת יעשה תוך נקיטת  .1.16

אמצעים למניעת מפגעים סביבתיים ובכלל זה מניעת זיהום ים, ובתאום עיריית חיפה.
סעיף 6.4 ביוב, ניקוז, מים ותברואה יתוקן כלהלן: "הנגר העילי מאזורים בהם תהיה  .1.17
פריקה וטעינה של צובר מוצק, יוזרם למתקני שיקוע ובמידת הצורך למתקני טיפול. 
הזרמה לים תתאפשר בהתאם לכללים שיקבעו במסגרת היתר הזרמה לים של הוועדה 

הבינמשרדית למתן היתרי הזרמה". 
סעיף 6.5 א.2 יימחק ויכתב במקומו : " החומרים המסוכנים המותרים לאחסון בנמל   .1.18

המפרץ יקבעו בהיתר הרעלים המתחדש מעת לעת.
סעיף 6.5 ב.2  עמידות לרעידות אדמה יתוקן לפי מכתב ההתייחסות של  המשרד   .1.19

להגה"ס.  סעיף 6.8 סקר סייסמי יוסר . 
סעיף 6.6 ג. מניעת סיכוני חומ"ס הינו סעיף ברמת פירוט גבוהה יתר על המידה וכולל  .1.20
הנחיות תפעוליות אשר יקבעו בהיתר הרעלים. על כן, ייכתב במקום: "תנאי להיתר בניה 
יהיה הצגת תכנית מפורטת ע"י המבקש למניעת סיכונים מאירועי חומ"ס שתתעדכן 

בהתאם להוראות בהיתר הרעלים כפי שמתעדכן מעת לעת".
סעיף 6.7.י  תשתיות בורות תשטיפים-  הוראות תפעוליות יוסרו מהסעיף. יכתב  .1.21
במקום:" תנאי להיתר בניה יהיה אישור היתר רעלים והיתר הזרמה לים באישור 

הגורמים המוסמכים". 
תסקיר ההשפעה על הסביבה יתוקן בהתאם להערות המשרד להגנ"ס.  .1.22

רעש: תושלם הבדיקה בהתאם להנחיות המשרד להגנ"ס של השפעת הנמל על  .1.23
הרצפטורים הציבוריים המאושרים והעתידיים לרבות הפיתוח המוצע בתחום טרמינל 

קריית חיים. 
היתר בניה להנחת צנרת תת קרקעית או עילית בתחום התכנית תועבר לחוות דעת  .1.24

המשרד להגנ"ס. 
היתרי בניה בנמל יועברו לחוות דעת המשרד להגנת הסביבה ויכללו בין היתר אמצעים  .1.25

למניעת מפגעים בכלל וזיהום ים ואוויר בפרט ונהלים של שגרת הפעלה ונהלים למצבי 
חירום : של הפעלת מנופים, שטיפת ציוד , תדלוק , אירועי זיהום ים , העמסת משאיות , 

דרישות מקבלני תדלוק תשתיות סביבתיות אפשרות לסגירה של  מוצאי נגר לים.
1.26. יש להוסיף סעיף שיעסוק בחובת פינוי מי נטל , מי שיפוליים, שפכים ופסולת 

מהאניות הקשורות לרציף .
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1.27. יוסף סעיף הכולל הנחייה להתקנת אמצעים לצמצום פליטות לאוויר ממתקנים 
ניידים ונייחים המשרתים את הפריקה הטעינה והאחסון בנמל ובכלל זה אמצעי ניטור 

ויזואליים .

מגבלות משדה התעופה:
יש לקבל את אישור רת"א לנוסח המוצע בסעיף 6.10 בהוראות.  .1.28

בסעיף 6.10 (1) יוסף: " ורשות שדות התעופה". .1.29
בסעיף 6.10 (3) יש להוסיף תיאום עם רשות שדות התעופה. .1.30

סעיף 6.10 (4) - המשפט יתוקן כלהלן: "אסורה שתילת צמחים ועצים מושכי  .1.31
ציפורים"  (לא רק עצים שיש להם פירות). בנוסף, יש להוסיף תיאום עם רשות שדות 

התעופה.
סימון מגבלת גובה הבניה בנספח הבינוי יתואם עם עורכי נספח הבינוי בתתל/80. כמו  .1.32

כן, הנספח יוגדר כמחייב חלקית לנושא מגבלות גובה הבניה ומיקום ערוגות החומ"ס. 

תמ"א 37/ א/4/2: 
בהתאם לסעיף 9.5 לתמ"א יתקבל אישור רשות הגז הטבעי כי התכנית עומדת  .1.33

בדרישות צו הבטיחות. התייחסות רשג"ז תתקבל בתוך כ-30 ימים מיום הפניה אליה. 
יוסף בהוראות כי תכנון וביצוע עבודות, בהיתר או שלא בהיתר בתחום התמ"א יהיו  .1.34

בתיאום רשג"ז ונתג"ז.
במידה והתכנית חופפת לתחום רצועת צינור הגז,  יש לתקן את גבול התכנית כך שלא  .1.35

תכלול את רצועת הצינור. 
יש לסמן את תמ"א 37/ א/4/2 בתשריט מצב מאושר ואת מגבלות הבניה (קו בניין  .1.36

ותחום הסקירה ) בתשריט מצב מוצע. 

כללי: 
בינוי: תנאי להיתר בניה למבנים, מתקנים, מיכלים וכל היתר בו נדרשת תכנית בינוי,  .1.37

יהיה הגשת תכנית בינוי  בהתאם לדרישת מהנדס הוועדה המקומית. 
שטחי הבניה בתכנית יצומצמו לכדי  120,000 מ"ר (עיקרי + שירות).  .1.38

התכנית תועבר להתייחסות משרד הביטחון. התייחסות המשרד תתקבל בתוך כ-30  .1.39
ימים מיום הפניה להתייחסות. 

הוראות התכנית בנושא תשתיות עירוניות - מים, ביוב , פינוי פסולת וניקוז. יתואמו  .1.40
עם עיריית חיפה ולשכת התכנון. 

דרכי הגישה לנמל: תוסף הוראה בתכנית כי עד לחיבור הנמל לדרכי הגישה  .1.41
המאושרות בתכנית 304-0098590, תנאי להפעלת הנמל (פריקה וטעינה מסחרית) יהיה 
אישור תכנית הסדרי תנועה זמניים ע"י משרד התחבורה, עיריית חיפה ואיגוד ערים 
לאיכות הסביבה . בתקופת הביניים לא תותר תנועת משאיות מהנמל ואליו בדרך מס' 4 

(שד' ההסתדרות, דרך עכו) ובדרכים העוברות בתוך שכונות המגורים בחיפה והקריות.  
תנאי זה והסדרי התנועה הזמניים לעיל יבוטלו לעת חיבור הנמל לדרכי הגישה 

המאושרות בתכנית חיבורי נמל המפרץ. 

יזם התכנית יעביר כתב שיפוי שינוסח בתיאום עם היועמ"ש של הוועדה המחוזית.   .1.42
תנאי להפקדת התכנית יהיה אישורה בוועדה לשמירה על הסביבה החופית.  .1.43

לאור ממצאי תסקיר ההשפעה על הסביבה בנושא זיהום האוויר מפעילות הנמל  .1.44
והובלת הסחורות ולאור חו"ד המשרד להגנ"ס כפי שהוצגה במהלך הדיון, יוסף בהוראות 

התכנית סעיף בקרה ועדכון כלהלן: 
יזם התכנית יגיש לוועדה המחוזית חיפה, מדי 5 שנים ממועד כניסתה לתוקף של  1.44.1

תכנית זו, דיווח חמש שנתי, ובו מידע על הנושאים המפורטים להלן:
ממצאי ניטור האוויר בתחום הנמל ובסביבתו כפי שיתקבלו ממערכת ניטור האוויר  א.

באזור זה. 
היקף הפעילות הנמלית  והיקף הפעילות התחבורתית של הובלת הסחורות.  ב.

דוח פיקוח בניה למבנים ומתקנים בתחום הנמל.  ג.
האמצעים הננקטים בפועל  למיתון וצמצום הפליטות מפעילות בתוך הנמל ומפעילות  ד.

הובלת הסחורות אל ומהנמל. 
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אמצעים עתידיים נדרשים ותכנית לעמידה בצמצום הפליטות ככל וישנה חריגה  ה.
מערכי הסביבה. 

דיווח על אירועי זיהום ים, אופן הטיפול בהם ואיכות מי הים בבריכת הנמל.  ו.
הוועדה המחוזית תפרסם את מסקנות דיווח החומש לידיעת הציבור.  1.44.2

בסמכות הוועדה המחוזית, לאחר ששמעה את התייחסות יזם התכנית ומשרדי  1.44.3
הממשלה השונים, להגביל הוצאת היתרי בנייה בנמל  ואת היקף הפעילות הנמלית 

אם הנתונים האמורים בסעיפים א' - ו' לעיל לא יוגשו עד למועד שנקבע להן ע"י 
הוראות תכנית זו, או החלטות הוועדה המחוזית ו/או מסקנותיה לא יושמו.

מסמכי התכנית יתוקנו בתיקונים טכניים בהתאם להערות לשכת התכנון.  .1.45

במידה ולא ימולאו תנאי הוועדה בתוך שישה חודשים ממועד ההחלטה, ינהגו בתכנית עפ"י סעיף 
86 (ב-ה) לחוק.

תנאים למתן תוקף:   ב.
עדכון הוועדה לגבי התקדמות תהליך העברת תחום השיפוט של הנמל במסגרת דיוני  .1

הוועדה הגיאוגרפית. 
תוכן תכנית פעולה רב שנתית לצמצום פליטות לאוויר מכלל מקורות הפליטה הקשורים  .2

בנמל, ובכלל זה קביעת מנגנון מעקב ובקרה על יישומה, ע"י: משרד התחבורה, חנ"י, 
עיריית חיפה, איגוד ערים לאיכות סביבה והמשרד להגנ"ס שתאושר בוועדה המחוזית. 
התכנית תעודכן לעת מתן תוקף ותכלול הוראות יישום למעקב ובקרה בהתאם לתכנית  .3

הפעולה הרב שנתית.

הצבעה:
 יו"ר הוועדה העלה בפני חברי הוועדה הצעת החלטה לפיה  תופקד התכנית בהתאם לתנאים 

שהוקראו במהלך הדיון הפנימי. 
נציג משרד הפנים הציע הצעת החלטה נגדית אשר כוללת את הפקדת התכנית באותם התנאים, 

מלבד סעיף ב' 1 לעיל, לנושא העברת תחום השיפוט, בו מוצע כי תנאי להיתר בניה בשטח 
התכנית יהיה העברת תחום השיפוט של הנמל לרשות מקומית, או תוך 6 חודשים מיום 

אישורה המוקדם מבניהם. 
בעד הצעת היו"ר הצביעו : יו"ר הוועדה איתמר בן דוד, שרון ברקת מ"מ מתכננת המחוז, נורית 

שטורך נציגת הגנ"ס, יעל לביא אפרת נציגת הגג של הארגונים הירוקים, חדווה רדר זיו נציגת 
שר התחבורה, לילה יעקב נציגת שר הבריאות, סוזן בוקוביצקי נציגת שר המשפטים, רועי 

מרגלית נציג שר הבינוי והשיכון, ויקטור פילרסקי נציג רמ"י, נרקיס קנפו נציגת שר הביטחון. 
בעד הצעת נציג שר הפנים הצביעו: בשארה עבסאווי נציג שר הפנים, אלי דוקורסקי נציג הרשויות 

המקומיות.
נמנע - סלמאן אלשיך נציג שר החקלאות.    

הסתייגויות: 
חדווה רדר זיו, נציגת שר התחבורה - מסתייגת מ-3 סעיפים בהחלטה: 

סעיף 1.41 לנושא התניית הפעלת הנמל בתכנית הסדרי תנועה זמניים. המערכת הקיימת  .1
יכולה להכיל את היקף הובלת הסחורות בתקופת הביניים. 

סעיף ב' 2 לנושא תכנית פעולה רב שנתית לצמצום זיהום אוויר- לטענתה קיימת תכנית  .2
מאושרת לניטור, ואינה מוצאת הצדקה לתכנית נוספת.

סעיף 1.44.3 לנושא הגבלת היתרים ע"י הוועדה המחוזית במידה ולא יושלם הדיווח ה-5 שנתי  .3
לוועדה.  

נרקיס קנפו, נציגת שר הביטחון- מסתייגת מהמיקום המוצע לערוגות החומ"ס בתכנית (אחסון 
חומרים מסוכנים) היות ורדיוס המגבלות ממיקום זה חורג לתחום הנמל הצבאי העתידי שיכלול 

בין היתר רצפטור ציבורי. 

___________________                                        ___________________

2   



קובץ החלטות ישיבה מס' 2018001
מיום 08/01/2018

קובץ החלטות חתום מקורי נמצא במשרדי לשכת התכנון.

לא ניתן להעיר על קובץ החלטות זה בעת הדיון באישור פרוטוקול הדיון למעט הודעות היו"ר על תיקון טעות סופר. 

12

איריס רביץ מר איתמר בן - דוד, יו"ר הוועדה
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תמ"אות: 

תמ"א/1/32/ד : תכנית מתאר ארצית ברמה מפורטת לאתרי אחסון גפ"מ  .2
במרחב בית הזיקוק אשדוד.

דיון בהעברת המלצות למועצה הארצית.

יזם התכנית:
האנרגיה והמים - משרד התשתיות הלאומיות.

עורך התכנית:
צביקה קורן- מילול קורן ארכיטקטורה ובינו ערים .

מטרת התכנית:
יעוד שטח לאתר אחסון גפ"מ במרחב הסמוך לבית הזיקוק באשדוד, כחלק מהפריסה המרחבית 

של אתרי גפ"מ באזור המרכז והדרום. האתר ימוקם בתחום בית הזיקוק בסמוך לאתר הקיים 
ו/או בשטח "מרכז הדלק" לשעבר ממזרח לבית הזיקוק.

החלטות קודמות:
המועצה הארצית לתכנון ולבניה, דנה בתכנית שבנדון בישיבתה מס' 598 מתאריך 02.08.16 

והחליטה, בהתאם לסעיף 52 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965 להעביר את התכנית הנדונה 
להערות הוועדות המחוזיות למתן הערותיהן תוך 60 ימים.

מצטרפים:
דיון פנימי.

החלטה:
רקע:

תכנית מפורטת להקמת אתר  לאחסון גפ"מ במרחב בית הזיקוק באשדוד.

הערות הוועדות המקומיות:
התכנית הועברה להערות הועדות המקומיות ביום 26.10.17 ולא התקבלו הערות.

החלטה:
מאחר והתכנית לא חלה בתחום המחוז ואין לה השלכות הנוגעות למחוז, אין לוועדה הערות 

לתכנית בהתאם לסעיף 52 (ב) לחוק התו"ב.

___________________                                        ___________________
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תמ"אות:

תמ"א/1/32/ה : תכנית מתאר ארצית ברמה מפורטת לתוספת מיכלי אחסון  .3
גפ"מ באתר קצא"א.

דיון בהעברת המלצות למועצה הארצית.

יזם התכנית:
האנרגיה והמים - משרד התשתיות הלאומיות.

עורך התכנית:
צביקה קורן- מילול קורן ארכיטקטורה ובינו ערים .

מטרת התכנית:
יעוד שטח לתוספת מיכלי אחסון גפ"מ בצמוד למיכלי אחסון קיימים במתחם קצא"א וזאת כחלק 

מהפריסה המרחבית של אתרי גפ"מ באזור המרכז ירושלים והדרום.

החלטות קודמות:
המועצה הארצית לתכנון ולבניה, דנה בתכנית שבנדון בישיבתה מס' 598 מתאריך 02.08.16 

והחליטה, בהתאם לסעיף 52 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965 להעביר את התכנית הנדונה 
להערות הוועדות המחוזיות למתן הערותיהן תוך 60 ימים.

מצטרפים:
דיון פנימי.

החלטה:
רקע:

תכנית מפורטת להקמת אתר  לאחסון גפ"מ באתר קצא"א באשקלון.

הערות הוועדות המקומיות:
התכנית הועברה להערות הועדות המקומיות ביום 26.10.17 ולא התקבלו הערות.

החלטה:
מאחר והתכנית לא חלה בתחום המחוז ואין לה השלכות הנוגעות למחוז, אין לוועדה הערות 

לתכנית בהתאם לסעיף 52 (ב) לחוק התו"ב.

___________________                                        ___________________

איריס רביץ מר איתמר בן - דוד, יו"ר הוועדה
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