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 עת"מ __________                                                           בבית המשפט לעניינים מנהליים בחיפה              
  
  

          580579290.  הפורום הישראלי לשמירה על החופים, ע"ר,  1

 3079938קיסריה  39ע"י חנה קופרמן יו"ר הפורום מרח' כנרית       

 04-6360139פקס:    04-6265753   052-5869229טל'       

 hanna@coast.org.il   דוא"ל:      

 העותרת ;                                                               
  

                                                                                                                                                         
 -נ ג ד    -            

 
 

 ועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית לתכנון ולבניה  . 1  .          
 ת לתכנון ובנייה מחוז חיפההוועדה המחוזי.   2

 ע"י פרקליטות מחוז חיפה       
 31004, חיפה 550א ת.ד. 15ים -שדרות פל      
  04-8634011פקס:  073-3921400טל:       

 
 51-356978-0חברת נמלי ישראל פיתוח ונכסים בע"מ, ח"פ .  3

 באמצעות ב"כ עוה"ד ממשרד ש. בירן ושות'      
 64238תל אביב  21, מגדל המוזיאון קומה 4רח' ברקוביץ'       
  03-7773900פקס:  03-7773939טל:       

 
 עיריית חיפה .   4
 .    הוועדה המקומית לתכנון ובניה חיפה5

       ע"י ב"כ עו"ד ימית קליין ו/או קרן גולדשמידט מהשירות המשפט בעיריית חיפה                    
 עמית חדד ו/או אליהו וייסו/או                     

 משרד עורכי דין חדד, רוט ושות'       
 אביב-, (בית אמות השקעות) תל2מרח' ויצמן        
  5333314-03; פקס': 5333313-03טל':        

 
 .    אלה נווה מרח' 6

 פקס:  8362224-04טל:        
 בשמה ובשם "ארגון אמהות ואבות מצילים את חיפה והקריות"       

 
 ;המשיבות                                                                
                                     

 עתירה מנהלית                               

הפורום הישראלי לשמירה על החופים (להלן "הפורום") מתכבד בזאת להגיש עתירה מנהלית על 
 " בעניין דחיית הערר שהוגש מטעמה. 1החלטת משיבה 

בית המשפט הנכבד בשבתו כבית המשפט לעניינים מינהליים מתבקש בזה להורות על ביטול החלטת 
שאשרה למתן תוקף את תכנית  - 2משיבה  שהחליטה לאשרר את החלטת 17.5.2019מיום  1משיבה 

יח (להלן "התכנית") בשינויים  1833שטח תפעולי נמלי" חפ/ -"נמל המפרץ 0277111-304מפורטת מס' 
 קלים.
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שכאמור 19.12.18מתאריך  2כמו כן יתבקש בית המשפט הנכבד להורות על ביטול החלטת משיבה 
 החליטה על אישור התכנית.

את עמדת העותרות כפי שבא לידי ביטוי בערר ולהורות למשיבות לפעול בית המשפט מתבקש לאשר 
, לצורך 2בהתאם. לחילופין בית המשפט מתבקש להורות על השבת התוכנית לשולחנה של המשיבה 

השלמת הבדיקות התכנוניות, והבדיקות הסביבתיות, ובכלל זה סקר סיכונים מצרפי מלא, כולל 
 סיכונים ביטחוניים.

נכבד יתבקש להורות כאמור לעיל, שכן החלטה לאשר את התוכנית על ידי המוסדות בית המשפט ה
התכנוניים השונים לוקה בחוסר סבירות קיצוני, שקילת שיקולים זרים, אי איסוף נתונים רלוונטיים, 
ו/או התעלמות מנתונים רלוונטיים, אי שקילת שיקולים רלוונטיים, חוסר איזון בין השיקולים 

ואי מתן משקל הולם לשיקולים מסויימים כמפורט להלן בגוף העתירה, היעדר התייחסות הרלוונטיים 
לחלק מטיעוני העותרת ו/או טיעוני גורמים מקצועיים ו/או משיבים לעתירה וכפועל יוצא, החלטה 

, 6, תמ"מ 30לוקה בהיעדר הנמקה, סטייה שלא כדין ממדיניות שבאה לידי ביטוי במסגרת תמ"א 
והתכנית דנן, וזאת ללא הנמקה, וממילא ללא טעם כבד משקל שיצדיק סטייה  1ב//13תמ"א 

 מהמדיניות.

בנוסף או לחילופין יתבקש בית המשפט ליתן לעותרת כל סעד אחר ו/או נוסף כמתחייב מנימוקי 
העתירה, והכל בכדי למנוע את פוטנציאל הפגיעה הרחב של התוכנית בבריאות ובחיי מאות אלפי 

 פרץ חיפה והצפון, בחופים ובסביבה.תושבי אזור מ

 

 הקדמה 

לדחות את העררים שהוגשו,  17.05.2019מיום  1העתירה דנן, נסובה סביב החלטת המשיבה  .1
ובכלל זה את ערר העותרת ולאשר את התכנית דנן, אשר מטרתה הייתה  לקבוע הוראות 

 בנייה והוראות סביבתיות. 
 

:  "תוכן תכנית מפורט,  אשר תגדיר את הוראות הבניה בדברי ההסבר לתכנית נקבע כי .2
וההוראות הסביבתיות......ועיקרן הנחיות להקמת תשתיות לאחסון חומרים מסוכנים, 

  ."והוראות לצמצום הפוטנציאל למפגעיםלטיפול בהם 
 
 

  צילום  דברי ההסבר מתוך מסמך הוראות התכנית.    

 
 

ים ייבחן כראוי בשל חוסרים בהנחיות שנקבעו התכנית אושרה מבלי שפוטנציאל המפגע .3
ומיישום חלקי של ההנחיות שכן נתנו, באופן המסכן כמיליון תושבים וסביבתם באזור מפרץ 

 חיפה, כפי שיפורט בהרחבה בעתירה זו. 
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ומעת שהתנגדותה נדחתה והוחלט  2העותרת התנגדה לתכנית כפי שהופקדה על ידי משיבה  .4

 .  1על החלטה זו בפני משיבה  6יחד עם משיבה לאשר את התכנית, עררה ב

    :  10.5/19להלן צילום עיקרי טענות העותרת במסמך ערר 

 

 

  לעתירה. 1כנספח  -מצ"ב תצהיר עותרת מס' לתמיכת העתירה 

 2נספח  מצ"ב 17.5.19מיום  החלטת ועדת המשנה לערריםעותק  .1
 3נספח  מצ"ב  10.5/19שמספרו  ערר העותרת עותק  .2
 4כנספח  העותרת מצ"ב נספחי עררעותק  .3
 א2נספח  מצ"ב 11.04.19בועדת המשנה לעררים מיום  עותק תמליל הדיון .4
 5כנספח לאישור התכנית מצ"ב  19.12.18חיפה מיום  החלטת ועדה מחוזיתעותק  .5

 
 הצדדים להליך 

משיבה " אשר ביחד עם הפורום הישראלי לשמירה על החופיםהנה עמותה ציבורית " העותרת .5
 10.5/19בשם ארגון "אמהות ואבות מצילים את חיפה והקריות" הגישו את הערר שמספרו  6

 לתכנית.
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היא חלק ממנהל התכנון המהווה יחידת סמך של משרד האוצר והיא הגורם אשר  1המשיבה  . 6
דן בערר העותרת ביחס לתכנית דנן והחליט לדחות את הערר ולאשר את התכנית, כמוראה 

 הליך זה.בהחלטה נשוא 
היא מוסד התכנון אשר על החלטתו לאשר את התכנית הוגש כתב הערר למשיבה  2המשיבה  . 7

1. 
חברת נמלי ישראל, היא חברה ממשלתית העוסקת בפיתוח נמלי הים בישראל,  ,3המשיבה  . 8

היא מגישת התכנית, וכן גם   3ובכלל זה מופקדת על הקמת נמל המפרץ בחיפה. משיבה 
ועדת העורכים לתכנית. כמו כן, קיימות לה זכויות  1ב//13הגורם העומד מאחורי תמ"א 

הרחבת התעשייה הפטרוכימית במפרץ חיפה. בשטח הקרוי "קרקעות הצפון", בו מתאפשרת 
 . 12-9גם מתעתדת ליישם תכניות חדשות נוספות כמוזכר בערר בסע'  3משיבה 

 , היא עירית חיפה אשר הגישה התנגדות וערר לתכנית דנן.4המשיבה  . 9
היא הוועדה המקומית לתכנון ולבניה בחיפה אשר הגישה התנגדות וערר לתכנית  ,5המשיבה  . 10

 דנן. 
, אלה נווה, מרכזת את ארגון "אמהות ואבות מצילים את חיפה והקריות" והגישה 6 המשיבה . 11

  10.5/19ביחד עם העותרת את ערר 

וההחלטה נשוא הליכים אלה ניתנה ביחס  11.4.2019העררים נדונו במאוחד באותו היום, 
 לכל העררים.

 
 

 מבוא 

לעררים של המועצה הארצית (להלן "ההחלטה") ועדת המשנה  17.5.2019בהחלטה מיום  . 12
") דחתה את ערר העותרות בנושאים הבאים: ועדת הערר"/"1לתכנון ובנייה (להלן: "משיבה 

"שיטת הסלאמי") ופגמים בשקילת -העדפת תוכנית כוללנית על פרטנית (התנגדות ל
 הסיכונים הסביבתיים והבטיחותיים. נושאים שיפורטו בעתירה בהרחבה. 

 
בשלושה נושאים: נקבעו הגבלות מסוימות על היקף החומרים ערר העותרות התקבל  . 13

המסוכנים, הוגדלה תדירות הדיווח על ניטור זיהום אוויר מחמש שנים לשנתיים, ונוספו 
אולם, שינויים אלו הוראות מחייבות לטיפול בשחיקת החופים כתנאי לקבלת היתר בנייה. 

ם הנרחבים העולים ממנה, לתוכנית אינם מספקים כדי לתת מענה משמעותי לסיכוני
מזיהום האוויר הגבוה שתייצר, מהחומרים המסוכנים שיאוחסנו בשטחה (דלקים, חומרים 
נפיצים ועוד, להלן "חומ"ס") ולא ניתן מענה ראוי לנזק הגדול ולהרס חופי הקריות שנגרם 

 עקב בניית המבנים הימיים כפי שיפורט בעתירה. 
 

נדרש לכלול בחינה מצרפית של זיהום האוויר ובחינה מצרפית של סיכוני  1תסקיר התכנית . 14
בהנחיות המשרד החומרים המסוכנים בכל שטח "התכנית" ובסביבתה הקרובה והרחוקה: 

 הוגדר כי  : ) 6ראו מצ"ב כנספח ) 220.4.2014מיום  "התכנית" להגנ"ס לתסקיר

                                                 
   0277111-304תכנית מס'  -חתום להפקדה באתר מנהל התכנון -תסקיר השפעה על הסביבה 1
  http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV3.aspx?tid=3 
מבנים ושימושים"    -ר השפעה על הסביבה לתכנית נמל המפרץ  "הנחיות להכנת תסקי- 1נספח  -מתוך תסקיר "התכנית" 2

 ). 247/411( 247עמ'  
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כנית הכביש והמסילה "בתכניות המתאר הארציות שהוכנו לנמל המפרץ ובת   
שיחברו את הנמל המפרץ עם מערכת הכבישים הארצית לא בחנו את ההיבטים 
של איכות האוויר הנובעים מהפעילות בנמל ואת נושאים אחרים ולכן יש לבחון 
אותם בתסקיר ההשפעה הנוכחי  שיעסוק בהשלכות הסביבתיות של הפעילויות 

קרובה והרחוקה" (ההדגשה של העל מסוף נמל המפרץ ונמל הדלק על סביבתם 
 במקור).. -"הקרובה והרחוקה 

 - 20.04.14הציטוט לעיל מתוך מסמך הנחיות המשרד להגנת הסביבה מיום  - להלן צילום
המחייבות עריכת סקר סיכונים מצרפי לזיהום אוויר ולחומרים מסוכנים שעד לדיון 

ולא במסגרת  1/1ב//13ב"תכנית" לא נבחנו בתכנית "נמל המפרץ" לא במסגרת תמ"א 
ייה כוללת" ותוך התעלמות מתמ"א שהיו אמורות לבחון את הסיכונים "ברא 1ב//13תמ"א 

 האוסרת קידום תכניות לפני בחינת הסיכון המצרפי כפי שיפורט בהמשך :  30

 
תכנית הקמת "נמל המפרץ" החלה להיבנות עוד טרם לבחינת זיהום האוויר וסיכוני  .15

למרות שהתמ"אות עליהן התכנית מתבססת, קרי  החומ"ס שתייצר כלפי המרחב העירוני:
מוצגות כתכניות בעלות "ראיה כוללת" של כלל המבנים  1ב//13ותמ"א  1/1ב//13תמ"א 

הימיים והשטחים היבשתיים (עורף הנמל) המתוכננים עבור נמלי מפרץ חיפה,  ולמרות 
"מעשה עשוי", בעת הקמתן טרם נבחנו מיליארדי שקלים בבחינת  2.9 -שהושקעו  בהן כבר כ

חוניים והסביבתיים לתושבי האזור ונמנעה הסיכונים הבריאותיים, הבטיחותיים, הביט
  טרם הקמתם!.-בכך זכות הציבור להתריע ולהתנגד לסיכונים אלו במועד

 
הכנת תסקיר הבוחן את סיכוני זיהום האוויר והחומרים זירוז הבניה בשיטת ה"סלאמי":  .16

 1/1ב//13שנים אחרי אישור תמ"א  4-המסוכנים של "נמל המפרץ" על המתחם העירוני כ
מוכיחים  -30לחלקים חלקים תוך התעלמות מקיומה של תמ"א   1ב//13לוקת  תמ"א וח

שיטה המאפשרת למנוע עיכובים שהדבר נעשה בכדי לאפשר את זירוזה והקמתה בבהילות, ב
העלולים לסנדל אותה, תוך והתנגדויות ציבוריות בנושאי זיהום אוויר וסכנת החומ"ס 

ובשם "חשיבות לאומית". "תכנון כולל" זה נתן העדפת שיקולים כלכליים ואסטרטגיים 
 בחוסר סבירות קיצוני ובלי האיזונים הנדרשיםעדיפות עליונה למימוש התשתיות הנמליות 

לשמור על טובת הכלל ועל האינטרסים הבסיסיים ביותר של תושבי האזור. זאת, כשחובתה 
המדינה, להלן  של המדינה והיזמית (חברת נמלי ישראל, חברת בת בבעלות מלאה של

לבחון את הסיכונים המצרפיים בתום לב, לפני קביעת עובדות בשטח בתכנית  -")3"משיבה 
של תושבי אזור מפרץ  בעלת סיכונים לבריאות, לחיי אדם,  לחופים ולסביבהכה גדולה ו

 חיפה כמו גם על החיים ועתיד תושבי צפון הארץ והמדינה כולה. 
 

 22.01.14 -שאושרה בממשלה ב 1/1ב//13תכנית תמ"א  : מכוחקודם בונים עובדות בשטח .17
קודמו מספר תכניות ברמה מתארית וברמה מפורטת תחת שמות ותסקירים נפרדים כפי 
שיפורט להלן בגוף העתירה. העבודות לבניית המבנים הימיים של נמל המפרץ החלו זמן 

התסקירים שנבחנו עד  .26.06.14ביום  32/1ב//13תמ"א קצר אחרי אישור בממשלה של 

                                                 
שנועדה להסדיר את מקורות החול ועבודות החפירה לצורך הקמת המבנים  1/1ב/ /13תכנית משלימה לתמ"א  3

 הימיים של "נמל המפרץ" ו"נמל הדלק"
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  בסביבה הימית. בחנו רק את ההשפעות, 18.01.18 -ב לרגע הדיון הראשון בתכנית תכנית דנן
המתוכננים לקום מעל  השימושיםהבנייה קבעה עובדות בשטח בלי לבחון את ההשפעות של 

 על בני האדם והסביבה.   -על המסוף, בשטח התפעולי הנמלי ובעורף הנמל -המבנים הימיים
 

רק לאחר קביעת העובדות בשטח נחשפו שימושי נמל המפרץ הדלקים והחומ"ס  והתברר  . 18
שנים לאחר תחילת העבודות לבניית  4-נוצר מצב שרק כ: כך ות רגילות עסקינןשלא בסחור

לציבור לראשונה נודע בו התכנית דנן אושרה להפקדה, , היום 18.01.18נמל המפרץ, ביום 
טחה בהם קיים פוטנציאל השפעה מזיהום אוויר ומחומרים מה השימושים המתוכננים בש

 :4מסוכנים.  בדיון טענה נציגת המשרד להגנ"ס
במצב תשתית " אני רוצה לתזכר שאנחנו מדברים בעצם ברמה מסויימת  

 .  אנחנו קצת של מצב של בדיעבד." כבר  קיימת
 

 -18.01.18") מיום 2מצ"ב תמליל הדיון בתכנית אצל ועדה מחוזית חיפה, (להלן "משיבה 
 7נספח מס' 

 
: שנים 4 -תוספת הזיהום והסיכונים האפשריים נחשפים לראשונה לציבור באיחור של כ . 19

הפוטנציאליים נודע לציבור לראשונה על הסיכונים  18.01.18 -, ה2ביום הדיון אצל משיבה 
עב הכרס הועבר רק ימים ספורים קודם לדיון לחלק  5של התכנית דנן. תסקיר התכנית

ממקבלי ההחלטות הרלוונטיים ולא הוצג לפני הדיון לציבור. על כן, נבצר מציבור שהגיע 
העבירה את התכנית  2לדיון לבחון את פרטיו ולהתריע על גודל הסיכונים כבר. משיבה 

  :62יתנה לציבור הזכות להגיב לעניינו.  לעניין זה טען יו"ר משיבה להפקדה מבלי שנ
"קיבלתי איזה הערה לגבי זה שאי אפשר היה לראות את התסקיר עד לדיון. אז ננסה 

 להשתפר גם בענין הזה."
 

המסר של "מעשה עשוי" ותחושת בהילות לקדם את התכנית דנן נמשכה לאורך כל ההליך:  . 20
המצדיק את הבהילות, עובר לאורך כל ההליך לעיתים באופן מוצהר, ו/או "מעשה עשוי" 

לעיתים בין השורות. למשל, כשהתכנית הופקדה להתנגדויות, חלק נכבד מתקופת הגשת 
ההתנגדויות חל בפגרה וכן במהלך חגי ישראל. התכנית הקיפה תחומים מקצועיים רבים 

את פרטיה ולהתנגד לכל היבטיה. העותרות ומורכבים, ומכאן נוצר קושי אובייקטיבי ללמוד 
ביקשו הארכת מועד להגשת ההתנגדות של ימים בודדים, אך נענו בסירוב. במענה של 

 לבקשת העותרת  לקבל ארכה קצרצרה נטען בין היתר: 2משיבה 
 

 "מדובר בתכנית בעלת חשיבות כלל ארצית למשק אשר מהווה תכנית                                
 הנמל . 1/1ב//13מפורטת לנמל המפרץ מתוקף תכנית המתאר הארצית                              

 עצמו מוקם בימים אלו מתוקף התמ"א ואין בתכנית זו לבטל או לשנות את                              
 עצם קיומו".                             

 8נספח   -מצ"ב  08.10.18עותק מענה הבקשה להארכת מועד מיום                  
 

: הדיון בתכנית התקיים עוררים נדחסים ליום דיון אחד בבהילות 7משבעה יוצא אחד:   . 21
שעות רצופות כל שבעת  11-, ונדחסו אליו לאורך כ11.04.19-ביום אחד הוא ה 1בפני משיבה 

                                                 
 .12וזית חיפה עמ' בוועדה מח 18.01.18מתוך תמליל הדיון ב"התכנית" ביום  4
 עמודים בתחומי זיהום אוויר, סיכונים ועוד 411  5
 12בועדה מחוזית חיפה עמ'  18.01.18מתוך תמליל הדיון ב"התכנית" ביום  6
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, שכן נקבע להן זמן טיעון בסוף 8דיון נוסף. העותרות ביקשו לטעון במסגרת יום 7העוררים
יום הדיון בעבור טיעונים טכניים מורכבים ובהיעדר המשרד להגנ"ס להשיב לעניינם, אך 

, בתכנית כה נרחבת 17:00בקשתם זו נדחתה. כך, טיעונים כבדי משקל נטענו סביב שעה 
 ובעלת השפעות קריטיות לעתיד מפרץ חיפה והצפון.  

 
העותרות הוצבו מול שוקת שבורה,  ן לא נכח אף נציג של המשרד להגנ"ס:יודגש, כי בדיו . 22

שכן המשרד להגנ"ס לא נכח בדיון בכדי לענות על סוגיות סביבתיות שבסמכותו שהועלו 
ואותה התנהלות נמשכה גם אל מול מר חבר הוועדה מר טל אל על  שהיה בעמדת מיעוט. 

בה הגיעה לידיו, בלי לקיים דיון פתוח התכנית אושרה מבלי שתגובת המשרד להגנת הסבי
ומבוסס מידע עדכני ומלא בין חברי הוועדה שהינו תנאי הכרחי להגדלת הסיכוי  להגעה 

 לתוצאה מיטבית. 
 

: לאחר הדיון, הוועדה ביקשה את ביקשה הבהרות בכתב שלא בשקיפות לצדדים 1משיבה  . 23
לך.  מענה לבקשה נחתם התייחסות המשרד להגנ"ס בכתב, מבלי ליידע את הצדדים במה

שלושה לפני מתן -,  רק יומיים2על ידי נציגת המשרד להגנ"ס אצל משיבה  14.5.2019ביום 
-ההחלטה. כאמור, ההחלטה של דעת הרוב בערר ניתנה לפני שהוגשה עמדתו של מר טל אל

 על להבהרות אלה. 
שאלות  –העתק מכתבה של נציגת המשרד להגנ"ס, הגב' נורית שטורך "מענה לנמל המפרץ 

 (להלן "מסמך ההבהרות") 9נספח  -הבהרה למשרד להגנת הסביבה", מצ"ב
 

לעותרות לא ניתנה ההזדמנות לקבל מענה מהמשרד   זכות הטיעון של העותרות נפגעה: . 24
.  14.5.2019 -בסביבת ה 1רו למשיבה להגנ"ס בזמן הדיון, ו/או להשיב לטענותיו שנמס

תשובתו נשלחה אליהן בדיעבד. העררים השונים שהוגשו בעניין התוכנית נגעו באופן מעמיק 
בנושאים שבסמכות המשרד להגנ"ס. חשיבותה והיקפה של התוכנית אינם יכולים להוות 

דיון שכזה לו. עילה לקיצור תהליכים. להפך, הם חייבו דיון מקיף מעמיק וממצה בסוגיות הל
אינו יכול להתקיים מבלי שהעוררים יגיבו למסמך ההבהרות של המשרד להגנת הסביבה. 

די בפגיעה בזכות הטיעון של  תגובה שהייתה אפשרית לו הבהרות אלו היו ניתנות בדיון.
 .  1העותרות, בכדי להצדיק השבת התכנית אל משיבה 

 
וכנית להפחתת זיהום אויר אינה מפורטת התכך לדוגמה, בתגובת המשרד נאמר במפורש כי  . 25

 למסמך ההבהרות). 2וכי לא ניתן להעריך את תרומתה להפחתת זיהום אויר (עמ'  דייה
 

טרם נמסרה   בשל פגם זה לא נענו שאלות מהותיות בנוגע לרמת המסוכנות של המתחם: . 26
ר לעותרות תשובה ברורה לשאלה מהם החומ"ס אשר יאוחסנו במתחם. בנוסף, לא הובה

חלה על גז דליק (ובכלל זה גפ"ם המהווה גז   1אם הגבלת כמות החומ"ס שקבעה משיבה 
חומר זה הוגדר בחוסר סבירות קיצוני כחומר אשר "לא מהווה נוזלי נפיץ) באיזוטנקים. 

. לפיכך, לא ברור אם יאוחסן ב"ערוגות ייעודיות מקור סיכון" ולא נקבעו לו מרחקי הפרדה
, או שיאוחסן ללא הגבלה 1) לתוכנית שהוסיפה משיבה 4( 6.5וסח  סע' לחומס בלבד" על פי נ

 נושא שיפורט בהרחבה בעתירה. -בכל שטח התוכנית
 

                                                 
  11.4.2019מיום  1לתמליל הדיון אצל משיבה  28ראו בעמ'  7
 לתמליל הדיון  182ראו למשל בעמ'  8



8 
 

. בדיון עלתה הפירצה בהוראות התכנית לעניין נושא הגז עלתה בצורה ברורה במהלך הדיון: . 27
הצפי של  שאלה ממוקדת הנוגעת להוראות החלות על גז דליק. שאלה זו משמעותית  לנוכח

תעשיית ייצוא ישראלית של גפ"ם הצפויה מהנפט החדש ממאגרי הגז. בהעדר נציגת המשרד 
משמעות הדבר היא שהלכה למעשה ישנם חומרים  להגנ"ס, שאלה זו לא זכתה למענה.
 מסוכנים שניתן לאחסן ללא הגבלה.

 
מסמך ההבהרות לעיל של המשרד להגנת הסביבה נשען בין היתר  :529החלטת ממשלה מס'  . 28

 על החלטת הממשלה זו, אשר בה נקבע כי יש להכין סקר סיכונים מצרפי למפרץ חיפה:
 

"במטרה להרחיב את בסיס המידע לגבי  סיכוני חומרים מסוכנים באזור מפרץ 
קר סיכונים ס ,31.12.2016חיפה, להטיל על "השר להגנת הסביבה לבצע עד ליום 

מצרפי במפרץ חיפה בנוגע למפעלים ולמתקנים העוסקים בחומרים מסוכנים באזור 
מפרץ חיפה ולשינוע של החומרים המסוכנים מהמפעלים והמתקנים במפרץ חיפה 

מיליון ש"ח  5. לצורך כך, יקצה מתקציבו המשרד להגנת הסביבה סך של ואליהם
 ."2016-2015בשנים 

 10נספח  -מצ"ב  529ר העתק החלטת הממשלה מספ

 
דו"ח מבקר המדינה "היבטים בפעולות הממשלה בנושא זיהומים סביבתיים במפרץ  . 29

בהקשר זה, חשוב להזכיר את דו"ח הביקורת המיוחד הנ"ל שהתפרסם לאחרונה,  :חיפה"
"סקרי סיכונים שמקורם בחומרים מסוכנים" כמו גם להליכים ובו התייחסות ל 

חרף העובדה שהדוח פורסם לאחר מתן ההחלטה, לא ניתן  הססטוטוריים במפרץ חיפה.
לאשר את התוכנית ללא סקר   2-ו1להתעלם מהצל אשר הוא מטיל על החלטת המשיבות 

ועל אופן ניהול סיכונים במפרץ חיפה בכלל, כמו גם על התנהלות גורמי   סיכונים מצרפי
 התכנון לעניין הסיכונים.

 
משמעותי בהכנת הסקר באופן הגורם לסיכון אמיתי לחיי אדם, מהדו"ח עולה כי ישנו פיגור  . 30

 בריאות הציבור ואיכות הסביבה:
 

"דבר המעורר חשש שהמשרד להג"ס לא נערך באופן מלא לביצוע סקר חיוני 
זה כדי לאפשר את השלמתו במועד שנקבע בהחלטה ולמצער בלוחות הזמנים 

 בנושא לממשלה.המעודכנים שמסר המשרד, בדיווחים השונים שהעביר 
למותר לציין כי לביצוע סקר הסיכונים המצרפי, על מרכיביו השונים, נודעת 
חשיבות רבה, שכן הוא אמור לשמש מרכיב חיוני בתהליך קבלת ההחלטות 
בעניינן של הפעולות הנדרשות לטיפול בסיכונים במפרץ חיפה; וכן הוא אמור 

עותיו האפשריות כאמור לספק לגורמים הנוגעים בדבר מידע מקצועי על השפ
 -של אירוע חומ"ס מצרפי שיש סבירות לא מבוטלת שיתרחש באזור זה 

על חייהם ובריאותם של מאות אלפי תושבי  -בהתאם לתרחישים השונים 
 מטרופולין חיפה והשוהים בו" 

 )28(שם "בפרק "סקרי סיכונים שמקורם בחומרים מסוכנים", עמ' 
[...] 

שיש בו כדי לסייע לפעולה אפקטיבית להפחתת "הערכת סיכונים היא כלי 
הסיכונים מפעילות של מפעלים או מתקנים שמחזיקים בחומ"ס או משתמשים 
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החליטה הממשלה להטיל על השר להגנת הסביבה להכין  2015בו. בספטמבר 
סקר סיכונים מצרפיים בנוגע למפעלים ולמתקנים  2016עד סוף דצמבר 

פה. אולם ביקורת זו העלתה כי הכנתו של העוסקים בחומ"ס באזור מפרץ חי
הסקר המצרפי מתעכבת כבר שנתיים וחצי, וכי הסקר המלא יושלם לא מוקדם 

 )30" (שם, עמ'  2020מסוף שנת 
 
 

מהדו"ח עולה בפרק "תכנון סטטוטורי במפרץ חיפה וזיקתו למפגעי סביבה" כי על גורמי  . 31
 ר תכניות:התכנון להשלים את סקר הסיכונים המצרפי בטרם אישו

 
טרם אושרה ומאחר שהיא מתבססת על  30תמ"א  2018"מאחר שבדצמבר 

סקר סיכונים לא מעודכן שאף אינו מביא בחשבון את הסיכון המצרפי וסיכוני 
מלחמה, פח"ע ואסונות טבע, נכון יהיה לקדמה ולאשרה רק שיושלם ביצועו 

 1ב//13"א כמו כן, מאחר שתמ[…] של סקר הסיכונים המצרפי למפרץ חיפה 
ראוי שגם תמ"א זו […]  30חלה כאמור על שטח שבמקור היה חלק מתמ"א 

תקודם ותאושר רק לאחר שיוטמעו בהוראותיה מסקנות הסקר המצרפי 
 והצעדים שיש לנקוט כדי ליישמן".

 ).39(פרק "תכנון סטטוטורי במפרץ חיפה וזיקתו למפגעי סביבה" (עמ'  

 
אשר מבוססת  1/1ב/13הטמעת מסקנות סקר הסיכונים המצרפי רלוונטית לתמ"א  . 32

 . 1ב//13היררכית על תמ"א 
 

  11נספח   -מצ"ב פרק "סקרי סיכונים שמקורם בחומרים מסוכנים"             
 12נספח  -מצ"ב פרק "תכנון סטטוטורי במפרץ חיפה וזיקתו למפגעי סביבה"            
 9כאן לינק לדוח הדוח המלא           

 
מחוות הדעת הביטחונית  1החשש מחומרים מסוכנים גבוה במיוחד לנוכח התעלמות משיבה  . 33

   .לערר בעותרת) 27-ו 26אשר צורפה לערר (סעיפים 
 

התוכנית ותסקיר הסביבה מתעלמים מחשש לסיכונים ביטחוניים: לא נבחנו סיכונים  . 34
 לערר העותרת). 28-29ביטחוניים וחבלה מכוונת. ( ראו למשל בסע' 

 
הגישה עוד בשלב ההתנגדות לתכנית דנן  1עותרת " :"המשמעות של תקיפת בז"ן ברקטות . 35

עליה חתומים חמישה בכירי רפאל לשעבר, ואשר מתריעה מפני הגדלת אחסון  חוות דעת
הדלקים במתחם בז"ן ובסביבתו בעקבות ההחלטה לאחסן צמוד לבז"ן במסגרת תכנית 

מיליון מ"ק דלקים ותזקיקים. זאת ממש ליד  1.2 -א) כ/1139"קרקעות הצפון" (חפאג 
ם ותזקיקים. מהלך שמכפיל את כמות מיליון מ"ק דלקי 1.4 -מתחם בז"ן בו מאוחסנים כ

 האחסון בשטח כה קטן תוך התעלמות מהסיכון המצרפי:

                                                 
9 
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Documents/%D7%93%D7%95%D7%97%D7%95%D7%
AA%20%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93%D7%99%D7%9D/2019-Haifa/2019-Haifa-
Full.pdf 
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 "בשלב ראשון חייבים לרווח ולשמור כמה שיותר שטחים פתוחים 

 כדי להקשות על פגיעת הרקטות (ראה צוק איתן) ולכן אסור להגדיל                           
 רגיש שגם כיום מהווה מטרה גדולה מאוד. במקביל את המתחם ה                        
 חייבים להקטין ככל האפשר את מלאי הדלק המאוחסן (למשל רק                                     
 לתצרוכת פנים ולאחסנו במקומות מוגנים למשל בתוך האדמה /בהרים                                    

 (למזלנו הכרמל קרוב). אם החיזבאללה והחמאס יכולים להתחפר לא                                    
 יתכן שאנחנו לא. זה יעלה פחות מהתוצאות של מתקפה...                                    
 לחותמים מטה ניסיון רב ומוכח במערכות טילים למטרות תקיפה                                     
 והתגוננות. על פי הניסיון והידע הם מביעים חשש עמוק מאוד                                      
 טחי האחסון הקרוביםמהאפשרות של הגדלת השטחים של בז"ן וש                                    
 ".ך ציפוף רב של מתקנים רגישיםתו                                    

         
 13נספח  -מצ"בהעתק חוות הדעת ""המשמעות של תקיפת בז"ן ברקטות",             

 
יש לציין, שחוות הדעת לעיל הוכנה בהתנדבות  כדי לסייע לאינטרס הציבורי בזמן שהוגשה  . 36

"קרקעות כנגד אישור ועדת הערר הארצית את תכנית  6עתירה מנהלית מטעם משיבה 
  (חנ"י) יש זכויות בעלות בקרקע.  3הצפון", בה לפי הוראות התכנית גם למשיבה 

 
פת בז"ן ברקטות" הורחבה עקב התפתחויות  במצב חוות הדעת דלעיל "המשמעות של תקי . 37

ע"י אחד מחמשת בכירי רפאל בדימוס, מר שייקה  האסטרטגי בגבול המזרחי עם סוריה
יחד והוגשה לוועדת הערר שצברגר, מנהל פיתוח לשעבר וסמנכ"ל בחטיבת הטילים ברפאל  

 (חוות הדעת המעודכנת"עם חוות הדעת הראשונה (להלן "
 

ומתקני  האיום בתקיפה רקטית על מתחמים פטרוכימייםת המעודכנת :"העתק חוות הדע
 14נספח  -מצ"ב אחסון חומ"ס 

 
על אף  התעלמה משתי חוות הדעת של בכירי רפאל לשעבר ומתוכנן החמור:  1משיבה  . 38

שכן הוצגה להן בשלבי ההתנגדות, הערר ואף  2-ו 1שחוו"ד מקצועית זו עמדה בפני משיבות 
להחלטה באופן  278קבעה בסע'  1, משיבה  101ים באמצעות עותרת מס' במהלך הדיון בערר

 נחרץ כאילו: 
"אף לא אחד מהעוררים תמך את השגותיו וטענותיו בהתנגדויות  ובעררים על  

של מומחה מטעמו. במצב דברים זה איננו מוצאים פגם בהחלטת  חוות דעת נגדית
 הוועדה המחוזית להסתמך על חוות דעת היועץ הסביבתי מטעמה ולאמצה."

 
לאור העובדה שטענות מרכזיות בערר העותרות הן  התעלמות בלתי סבירה של הוועדה:  . 39

גם בחינה של  בנושא סיכוני החומ"ס ולעניין היעדר סקר סיכונים מצרפי הכולל בתוכו
 זו תמוהה, ואף אינה סבירה.  1הסיכונים הביטחוניים,  התעלמות משיבה 

 
מזה עשורים קיימת במפרץ חיפה חשש כבד ש"התכנית" תגדיל את התחלואה החריגה:  . 40

תחלואה חריגה בשל בחירת רשויות התכנון להמנע מבחינות סיכונים וזיהומים מצרפיות 

                                                 
 לתמליל הדיון  198בעמ'  11.4.2019ביום  1ראו תמליל הדיון אצל משיבה  10
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וזאת תוך התעלמות  חלף לצמצומם -ת סיכונים וזיהומיםהגדלובשל קידום תכניות שעניינן 
  .11מעיקרון הזהירות המונעת

במסמך שהגיש משרד הבריאות לוועדת הערר לעניין הרחבת בתי הזיקוק בחיפה בתכנית    
קיים קשר סיבתי בין התחלואה החריגה לזיהום כי ) נקבע 15.03.15(מכתב מיום אחרת  

 הבריאות מעולם לא חזר בו מהכרזה זו.משרד במפרץ חיפה. 
 
"לאור הצטברות הממצאים לגבי החריגות בחומרים המנוטרים, החריגות  

בממצאי הדיגומים, נתוני המפל"ס, נתוני התחלואה והמחקרים 
האפידמיולוגיים באזור מפרץ חיפה, ובהתאם ליידע הקיים לספרות הרפואית, 
קבעה הוועדה המייעצת לאפידמיולוגיה סביבתית של משרד הבריאות בישיבתה 

קיים קשר סיבתי בין זיהום האוויר והתחלואה העודפת  כי 1.201528.0 -ב
, הוועדה המייעצת לאפידמיולוגיה סביבתית כוללת רופאים, נציגי במפרץ חיפה

ציבור, נציגי אקדמיה, נציגי משרדי הממשלה, אשר עוסקים בתחום והיא מונתה 
 על ידי ראש שרותי בריאות הציבור על מנת לייעץ למשרד הבריאות."

 
 15נספח  12מצ"ב 15.03.15העתק מסמך משרד הבריאות מיום 

")   לבחון את 3(להלן "משיבה  המשרד להגנת הסביבה הנחה את יזמית התכנית חנ"י . 41
הסיכונים הקיימים והעתידיים המצרפיים של התכנית, הן לענין זיהום האוויר והן לענין 

 החומ"ס:   
 

לערר  47לערר. בסעיף  53 -36בערר, העותרת התייחסה לדרישה לסקר זיהום מצרפי בסע' 
הקיים את הזיהום צוטט מסמך ההנחיות של המשרד להגנ"ס אשר חייב את היזמית לבחון 

אך הנחייתו לא קוימה. בהנחיות לתסקיר  -ק"מ 5 -והצפוי בתכניות עתידיות ברדיוס של כ
 נדרשה התייחסות ל:   47שצוטטו בסע'  134המצ"ב לעתירה זו בנספח 

תכניות מאושרות על פי  הקיימת והמתוכננת"המערכת הסביבתית 
ההשפעות בעתיד". זאת ועוד. נקודת מוצא לחיזוי  אישור היא ובהליכי

נכתב גם כי "בנוסף תיאור המצב הקיים בהיבט של איכות אוויר, יש לקחת 
ק"מ  5כל שאר מקורות זיהום האויר בתחום  בחשבון את התרומה של

". עוד הוסבר כי "תיאור ריכוזי מזהמי סביב גבולות התכנית מנמל הדלק
, בתנאי פיזור האוויר הצפויים כתוצאה מהפעילות בתחום התכנית

מסביב  ק"מ 5ברדיוס מחמירים יעשה בעזרת טבלאות ומפת איזופלטות 
 לתחום התכנית ויסומן על גבי מפת שימושי קרקע ויעודי קרקע". 

 
בניגוד , חנ"י, מסבירה בתגובה לערר העותרת מדוע אין טעם לערוך סקר סיכונים: 3משיבה   . 42

לעתירה, בהן נקבע שיש לערוך  9בסע' להנחיות התכנית מטעם המשרד להגנ"ס המוזכרות 
 להחלטה כי: 202סברה לפי  סע'  3סקר סיכונים מצרפי, משיבה 

 לא ניתן ואין מקום לערוך בדיקות ביחס למפעלים המצויים מחוץ לתחום        "
 התכנית ובידי גורמים אחרים, במסגרת תכנית מפורטת המקודמת על ידי יזם                           

                                                 
 .2019בהקשר זה ראו פרק בדו"ח מבקר המדינה: "זיהום אוויר ותחלואה באזור מפרץ חיפה " מיוני  11
"בקשה להצגת עמדת משרד הבריאות בוועדת המשנה  -מסמך משרד הבריאות לועדת ערר במועצה הארציתמתוך   12

 4עמ'   -ב)"/1200לעררים של המועצה הארצית לתכנון ובנייה הדנה בערר על תכנית הרחבת בתי הזיקוק (חפאג 
בנים ושימושים" מיום מ -העתק מכתב בנושא "הנחיות להכנת תסקיר השפעה על הסביבה לתכנית נמל המפרץ 13

 נספחכ צורף 20.04.14
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 מסוים, לגבי שטח מסוים, ואף לא ברור מה הטעם בעריכת הבדיקות                           
 לות ביחס  המבוקשות, שכן לא ניתן לקבוע בתכנית דנן הוראות או מגב                          
 למפעלים המצויים מחוץ לתחומה"                          

 
 לעיל סותרת את הנחיות המשרד להגנ"ס ונגועה בחוסר סבירות קיצוני: 3עמדת משיבה  . 43

כאמור לעיל, המשרד להגנ"ס בהנחיותיו הגדיר ככלל לעניין האוויר והסיכונים באזור מפרץ 
נושאים בתסקיר לעניין "ההשלכות הסביבתיות של חיפה רווי החומ"ס כי יש לבחון את ה

 . "סביבתם הקרובה והרחוקההפעילויות של מסוף נמל המפרץ ונמל הדלק על 
 100%שכן היא נטענת מצד יזם בבעלות  חמורה במיוחדבמאמר מוסגר עמדה זו   

, הן בהנחיות לתכנית, הסיכונים המצרפייםממשלתית, אותה ממשלה שהתחייבה לבחון את 
אשר שיקפה מדיניות  30תמ"א והן בתכנית המתאר הארצית  529בהחלטת ממשלה  הן

תכנון שאין להוציא היתרי בנייה באיזורי סיכון ללא עריכת סקר סיכונים מצרפי הבוחן 
 תרחישי אירועי שרשרת ובכלל זה אירועי שרשרת בין מפעליים. 

 

 טיעוני בסיס   -סיכום ביניים

 
טענה ראשונה היא כי די בעובדה כי לא נעשה סקר סיכונים מצרפי לחומרים מסוכנים  . 44

אישור התכנית שגוי ולו רק מהטעם שבניגוד להנחיות, לחוק  בתכנית כדי לבטל את אישורה:
ו לא נעשה סקר סיכונים מצרפי לחומ"ס הן בתחומי הק 30ולמדיניות התכנונית בתמ"א 

הכחול של התכנית והן בסביבתה הקרובה והרחוקה במפרץ חיפה.  די בכך שביום אישור 
נתוני הסיכונים המצרפיים של מלחמות, רעידות אדמה, התכנית לא עמדו בפני ועדת הערר 

כדי לקבל את עמדת העותרות שהתכנית אושרה מבלי שנבחנו סיכוניה  וכי ארועי טרור ועוד 
כדי לבחון את פוטנציאל הסיכון האמיתי לתושבי האזור  2ו/או  1יש להחזירה אל משיבות 

 וסביבתם. 
 

 -בהיעדר סקר סיכונים מצרפי לחומ"ס  1טענה שניה היא כי התכנית אושרה אצל משיבה  . 45
תחייב מהמשרד להגנ"ס ובו המצב הקיים והמתוכנן, לפי הקבוע סקר זה הולכן דינה בטלות. 

 . 529בהחלטת ממשלה מס' 
 

חלה על  1ב//13כי תמ"א  14טענה שלישית היא כי אף מבקר המדינה מתריע בדו"ח מטעמו . 46
, ומאחר ובשטח זה יש מתקני תשתית ומפעלים 30שטח שבמקור היה חלק מהותי מתמ"א 

רבים ראוי שגם תמ"א זו תקודם ותאושר רק לאחר שיוטמעו בהוראותיה מסקנות הסקר 
 ".המצרפי והצעדים שיש לנקוט כדי ליישמן

 
סקר סיכונים " - 8.7.2019טענה רביעית היא כי סקר המשרד להגנ"ס שפורסם לציבור ביום  . 47

 הוא חלקי בלבד ואינו מהווה כלל תחליף לסקר המצרפי הנדרש: -דוח מסכם" -במפרץ חיפה
"במצב הנוכחי, ככל שמדובר בתקריות תפעוליות, בעוד שהמשרד להגנ"ס פרסם לציבור כי 

בהשוואה למקובל במדינות  ץ סיכון לאוכלוסייה שאינו קביללא קיים באזור המפר
התברר שזוהי תוצאת ביניים אך ורק של שלב א' של הסקר, שכן הסקר בחן רק מפותחות", 

וטרם בחן סיכונים מצרפיים כתוצאה מרעידות אדמה, תרחישים  תרחישי תקלות שבשגרה

                                                 
תכנון סטטוטורי במפרץ חיפה וזיקתו  -"היבטים בפעולות הממשלה בנושא זיהומים סביבתיים במפרץ חיפה"   14

 לדו"ח  41, ראו עמ'  10ראו לעיל מצ"ב כנספח  -למפגעי סביבה  
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, תרחישי דומינו בין ביטחוניים, צנרת חומ"ס המחוברת למיכלי האחסון ולמפעלים
 מועד בו יפורסם חלק ב' של הסקר הכולל תרחישים אלו. מפעליים ועוד. טרם נקבע 

 16דו"ח מסכם" מצ"ב  כנספח   -העתק דו"ח "סקר סיכונים במפרץ חיפה
 א/16נספח  -רוני אבן אבנון   -העתק "מצגת לפורום המייעץ                        

המצגת לעיל ההמסבירה בין היתר שסקר הסיכונים של המשרד להגנת להלן צילום מתוך 
 חלקי בללבד:

 
טענת סף חמישית היא, שעל אף שהסקר הנ"ל אינו מהווה תחליף לסקר סיכונים מצרפי  .48

ועל אף שאינו כולל שינוע חומ"ס בצנרת, הסקר מוכיח השלכות של סיכוני  -מלא על כל רבדיו
חומי הקו הכחול של התכנית, ולפיכך אף הוא מהווה ראיה על ת -חומ"ס חיצוניים לתכנית 

לכך שמחוייבת השבת התכנית אל ועדות התכנית בכדי לבחון מחדש את כמויות החומ"ס 
 המוחלטות ואופן ארגון החומ"ס הדלקים והגז בתוך הקו הכחול של התכנית. 

 
 

 
 

מקבעת  1החלטה בלתי סבירה של משיבה  -פרק ראשון: הרס חופי הקריות 
 את המשך הרס החופים בחיפה והקריות:    

 :שיטת "הסלאמי" מונעת להבין את התמונה הכוללת ואת בחינת הסיכונים המצרפיים"  .49
מתארת את האופן בה קודמה תכנית נמל המפרץ   1עותרת  15במסמך ההתנגדות לתכנית

ישירות להרס אקולוגי קשה בחופי הקריות עד כדי סכנה להחרבתם הסופית. אשר גרמה 
זאת כמובן באם המדינה (חנ"י) לא תחוייב לקחת אחריות ולהשקיע בהצלתם. יש לציין 

איש, באזור מוכה זיהום ותחלואה חריגה אשר  300,000 -שמדובר בחופים המשרתים כ
ההחלטה על מנו במצב האזור. עצם החופים הם הדבר האחרון שנותן לציבור להינות מ

 חרצה את גורל  חופי הקריות.  -עבור הקמת "נמל המפרץ"   כריית החול בתוך הים
 

, נמל המפרץ אושר ברמה 1בהתנגדות העותרת מס'  ,כאמור : הנזק היה צפוי מראש .50
, 1/1ב//13תמ"א  -באמצעות מספר תכניות מתאר בשמות שונים -המתארית והחל להיבנות

שנבחנו השפעות הנמל על האוכלוסייה והחופים , מבלי 1ב//13תמ"א/ 2/1ב//13תמ"א 
 ביבשה.

 

                                                 
 נית דנן להתנגדות "הפורום הישראלי לשמירה על החופים" לתכ 17ראו בסע'  15
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 הציגהבמועצה הארצית  2 /1ב//13במהלך הדיון בתמ"א  : מיליון ש"ח בעבור מידע חלקי 55 .51
את עלות התסקיר לכריית החול והקמת המבנים הימיים, שעמדה דאז  16 3נציגת משיבה 

מיליון ש"ח! זאת, בלי שהוצא אפילו שקל אחד על בחינת ההשפעות על בני האדם,  55על 
 מרחב העירוני.הסביבה בהחופים ו

 
במהלך הדיון בהתנגדויות לתכנית  הצפוי:נציגי הציבור התריעו ככלל לעניין הרס החופים   .52

להתריע על הרס החופים לנציגי ציבור שהגיעו בכדי  17הבטיח נציג חנ"י 2/1ב///13תמ"א 
הפגיעה ", כי לפי התסקיר ובתמימות דעים המשרד להגנת הסביבה כי הצפוי מכריית החול

פגיעה  ולכן לא נדרש פיצוי סביבתי. הנמל הקיים הוא שיצר ,הסביבתית מצומצמת
ולכן  1/1ב//13סביבתית...תיתכן פגיעה שולית נוספת מן המבנים הימיים שאושרו בתמ"א 

 נקבע מנגנון הזנת חול."
 

 
 

                                                 
 32עמ  03.04.14במועצה הארצית לתכנון ובנייה מיום   2/1ב//13מקור: תמליל דיון בתמא  16
   13עמ' 04.03.14מיום  2/1ב//13במועצה הארצית בדיון באישור תמא  567פרוטוקוול ישיבה  17
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מומחה בגיאולוגיה של ים וחופים, ד"ר יעקב ניר, התריע בדיון המכריע לעניין תמ"א   .53
ד"ר ק"מ בים, הים ישאף למלא אותו:  15כי כשכורים בור ברדיוס של  18בולנת"ע ,2/1ב//13
שנם שעבד בעבר במכון הגיאולוגי ומתנדב מזה שנים לטובת הציבור, התריע ש"י 19ניר

תנאים סדימנטולוגיים שחייבים להבין אותם: התנאי הבסיסי ברגע שאתה מפר את האיזון 
 ".קבועה בנמליםאתה חופר בור, הטבע ממלא אותו, לכן יש חפירה 

                               צילום מתוך תנליל הדיון בולנת"ע:

  
                

  17נספח מצ"ב – 25.02.14מיום  2/1ב//13בהתנגדויות בולנת"ע בתמ"א  העתק תמליל הדיון            
 

 לסיכום:  .54
 הציבור הגיע להתנגד ולהתריע מפני הרס חופי הקריות עקב כוונת  25.02.14ביום 

 מיליון מטר קוב חול תוך יצירת בור בים מול החופים, בור  19 -לכרות כ 3משיבה 
 ק"מ העלול לסכן את קיומם.  15 -ברדיוס של  כ

עת חוף וועדות התכנון התעלמו ממהתרעות וכתוצאה מכך אירעה פגיעה נרחבת של רצו
 תוך שנתיים מיום תחילת העבודות. איש  300,000 -המשרתת כ

מובא ציטוט נציגת המשרד להגנ"ס,  57בסעיף . בערר העותרת 58 -54בהקשר זה ראו סע' 
גב' נורית שטורך, המאשרת את התמונות לעיל שהציגו העותרות:  "המצב שמצפון לנמל 

  "במצב נוראי.הוא 
 

  א4נספח   -בתמונות המצ"ב ניתן להתרשם ממצב חופי הקריות
 העבודות להקמת נמל המפרץזמן קצר לפני תחילת   -18.11.14 -יוםב -חוף קריית חיים .1
       רואים  -הנמלהעבודות להקמת אחרי תחילת  -2016מרץ  -חוף קריית חיים .2

 שהחוף הצטמצם בעשרות מטר.    
  בו תמכה גב' שטורך  דנן יום הדיון בהנגדויות לתכנית  - 05.11.18 -ב -חוף קריית חיים. 3

  שהמצב נוראי.  –נציגת המשרד להגנת הסביבה אל מול הצגת התמונות     
 

לאור הנזק הנרחב אשר נגרם לחופים כתוצאה ישירה מהקמת נמל המפרץ ולאור העובדה  .55
) רק בהוספת הוראות שייוודאו את הזנת 13שוועדת הערר הסתפקה בהחלטה (בסעיף 

דבר שכבר הוכח שאין ביכולתו לעצור את המשך ההרס בחופים הצפוניים, רק בשל  -החולות
 כדי להציל את החופים כך יש להחזיר את התכנית לדיון מחדש

 
 

 א5נספח  –ציטוט:  18, 17כפי שכתוב בהתנגדות העותרת בסע'   .56

                                                 
 הועדה לנושאים תכנוניים עקרוניים  18
 -114 עמ 25.02.14תמליל פרוטוקול ישיבת ולנת"ע מיום  19
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"המציאות מוכיחה שהציבור צדק למצער אבל מדיניות הממשלה היא 
 .דוגמת החרבת חופי הקריות -לפתח את נמל המפרץ בכל מחיר

עולה  -18.01.18מיום  -בתמליל הדיון בתכנית המפורטת של נמל המפרץ
הדיון היחיד בו יכול היה הציבור להתריע על  הסכנות --שגם בדיון זה

לא  -הנרחבות לבריאותו, לבטיחותו ולסביבה הצפויות מנמל המפרץ
וההחלטה ….  פורסם תסקיר  השפעה הסביבה של התכנית טרם הדיון

התקבלה בחופזה בשם "האינטרס הלאומי" המתעלם  מסיכון בלתי 
 ה"סביר של  האזרחים והסביב

 
. אלא שאם הפעם לא ישמע קולו בתכנית דנן הערר תאותה התנהלות נמשכה גם בדיון בוועד

ולפי חוות הדעת  ת,מדובר בסכנה פיזית ממשיוהתכנית תקודם בכל מחיר, של הציבור 
 מחדל בסדר גודל של יום כיפור, צפוי  -העותרתהשהציג

 

 בשיטת הסלאמי:פרק שני: התכנית מאפשרת הגדלת סיכונים וזיהום 

אושרה בלי בחינת הסיכונים המצרפיים של זיהום האוויר והחומרים  "התכנית"
המסוכנים בחוסר סבירות קיצוני, אי שקילת שיקולים רלוונטיים, חוסר איזון בין 

 שיקולים רלוונטיים ועוד:
 
 

 : 1ב//13תמ"א  2.1
 

  ). 2(ראו מצ"ב כנספח ערר על אישור התכנית דנן  ההעותרת הגיש 26.2.2019ביום  . 57
 

בערר בפירוט כי כבר בוועדת  ההעותרת התריע :  20דונם 4,260 -: סלאמי של כ1ב//13תמ"א  . 58
 4,260 -3,750שמצריכה בין  תכנית אםנדונה השיטה בה תקום  21 1ב//13 העורכים של תמ"א

 שהינה בעלת פוטנציאל להגדיל את הסיכונים והזיהום במפרץ חיפה. דונם ו
 

כבר בפתח הערר בסע'  ה: העותרת התריעפירוק תכנית האם לתתי תכניות בשיטת הסלאמי . 59
וועדת והוכיחו כי  22של תכניות רלוונטיות לתכנית דנן ומסוכןעל מארג שלם לערר  13-9

לה לתכניות  במסלולי תכנון נפרדים  כדי פירקה תכנית אחת גדו 1ב//13העורכים של תמ"א 
תכנית אם מצרפית כוללת ומסוכנת. זאת בכדי לקדם לו"ז אישורים להסתיר ולקדם 

, שכן לו נבחנו 23לערר) 11-9ולהימנע  מבחינת סיכוניה וזיהומיה ככללם (ראו סע'  במהירות
לי דיון וועדת התכניות יחדיו, לא היו מאושרות באזור רווי סיכונים כמפרץ חיפה. תמלי

 לקידום התמ"א" במקבילקידום תכניות מפורטות  "24העורכים הוכיחו טענתן כי דובר על

                                                 
 לערר  3נספח  1ראו עמ'  20
  3סעיף  24.12.2008מיום  1ב//13ראו ועדת עורכים תמ"א  21
המסביר את הקשר בין הנמל  3לערר שהתייחס לועדת העורכים וכן גם ראו  נספח  15לערר, סע'  11-9למשל בסע'  22

 1מעמ' -החדש ובין הרחבת תעשיית הנפט והזיקוק, למשל ב"קרקעות הצפון"
המסביר את הקשר בין הנמל החדש ובין הרחבת  3נספח  -לערר, וכן גם ראו את הנספח הנרחב  11-9למשל בסע'  23

 .1החל מעמ' -למשל ב"קרקעות הצפון" -תעשיית הנפט והזיקוק 
 . 3.1.4לפרוטוקול זה בסעיף "הוחלט" וכן גם בסע'  7, וכן בעמ'  24.12.2008ראו פרוטוקול וועדת העורכים מיום  24
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למספר  ויחולק"יתכן  נטען  כי:"תכנית להסדרת שטחי נמל ועורף נמל" ובהקשר של 
ניתן לקדם את התכניות  "ועדת העורכים החליטה כי כי  2ולסיכום נקבע בסע' תכניות" 

פרט לתכנית להסדרת עורף נמל ושטחי הנמל...יש להגיש )  1ב//13שהוצגו במקביל לתמ"א (
הסטטוס התכנוני של כל תכנית ולוחות הזמנים לועדת העורכים טבלה המציגה את 

 "..לקידומה
 

ו העוררות התריע תכנית אם שלמה מסוכנת קורמת איברים של נפט תזקיקים גז וחומ"ס: . 60
וועדת העורכים ידעה כי בין התכניות המסוכנות שמתחברות לתכנית דנן  2008-כי כבר ב

 12-9דונם (בסע'  1,200-מצויים תכנית "קרקעות הצפון" לבית זיקוק חדש בגודל של כ
מיליון קוב נפט ותזקיקים שמרביתם אחסון חדש, כמו גם תכנית להרחבת  1.28ובה  25לערר)

ן גם מס' תכניות לשימושי עורף נמל המאפשרות הגדלת אחסון בתי הזיקוק הקיימים, וכ
לערר כיצד מתוכננת הרחבת התעשייה  3החומ"ס במפרץ חיפה. העוררות פירטו בנספח 

הפטרוכימית בין היתר תוך קישור נמל המפרץ בתכנית דנן  אל שטחי עורף אחסון, למשל 
 היא אחת מבעליו .  3בשטח "קרקעות הצפון" שמשיבה 

 
בערר  ת אם שלמה ומסוכנת קורמת עורקים שיזרמו בהם כמויות גדולות של חומ"ס:תכני . 61

) יזרימו נפט מסוג קונדנסט אל מפרץ חיפה 2( 37ח', תמ"א 37כי תכניות כמו תמ"א  הודגש
מיליארד חביות קונדנסט שעשויות להגיע לבתי ו/או מתקני הזיקוק  26 -לכל הפחות כ

 1ב//13ואילו תכניות כגון "חיבורי נמל המפרץ" שקידמה ועדת העורכים של תמ"א  26בחיפה
(באמצעות מסוף התזקיקים) וכי הנושא היה ידוע כבר ב 27יעבירו חומ"ס ותזקיקים לייצוא

 שינוע ואחסון חומ"ס"לוועדת העורכים יוצג נושא אך הסיכונים ככלל לא נבחנו: 2008
 .28ומינהרת התשתיות"

 
התעלמה מנתונים  3משיבה בתוך הסלאמי ההשפעות הדדיות בין מקורות סיכון לא נבחנו:   . 62

 29בסע' רלוונטיים ונמנעה מאיסוף נתונים ושקילת שיקולים רלוונטיים לענייני הסיכון: 
השפעות הדדיות אפשריות בין לערר הודגש כי למרות שהמשרד להגנ"ס דרש כי יבחנו "

המאוחסנים בערוגות  לא בין חומר אחד למשנהוהשפעות אלו לא נבחנו,  -" מקורות סיכון
לא בין חומ"ס המאוחסנים בנמל ובין מסוף החומ"ס ו/או בכלל שטח התכנית דנן, 

שבקו הכחול של התכנית (בתסקיר נלקחה הנחה מקלה כאילו שטח מסוף  התזקיקים
רוגות ובין אם לווא) ובין מסוף התזקיקים ריק), ולא בין החומ"ס המאוחסנים (בין אם בע

התזקיקים וכן גם יחד עם החומ"ס המשונעים בתכנית חיבורי נמל המפרץ (בינהם גז, 
אמוניה, תזקיקים, נפט גולמי ועוד)  וכן הלאה לגבי שילובים אפשריים של מצרפי הסיכון 

ל ובין מכלול התכניות והמפעלים המסוכנים שבסביבתה הקרובה (ולכבין התכנית דנן 
  .לערר)  11-9סביבה, כמוזכר בערר למשל בסע'  ק"מ 5הפחות עד 

 
: בערר נטען (ראו למשל 7.201981. היום, סקר סיכונים מצרפי למפרץ חיפה לא קיים עד . 63

לערר) כי לא נבחנו כלל הסיכונים שאמורים היו להיבחן, וכי לא קיים  30-28, 26-18, 14בסע' 

                                                 
ראו -שיאחסן כמויות אסטרונומיות של נפט ותזקיקים (דליקים), גפ"ם (נפיץ), מתקני יצור/פטרוכימיה חדשים   25

 ועוד.  12-9להתנגדות נווה, חלק א',  ובערר למשל בסע'  24-17, עמ'  8-4למשל בהתנגדות בעמ' 
  7עמ'  18בסע'  -ראו למשל בהתנגדות נווה  26
 167עמוד וכן גם   19-13,17, ובהתנגדות נווה חלק א' בסע'  4-2בעמ'  3תן למצוא בערר בנספח התייחסות לתעשיית היצוא ני 27

  5.11.2018לתמליל ועדת משנה להתנגדויות מיום 
  24.12.2008ראו עוד ועדת העורכים מיום  28
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הממשלה  30שלפיה  52929מהחלטת ממשלה ש סקר סיכונים מצרפי למפרץ חיפה כנדר
" בהחלטה הפחתת סיכוני חומ"ס ושיפור איכות הסביבה באזור מפרץ חיפה"החליטה על 

מוזכרת הכוונה להרחיק גורמי סיכון מריכוזי אוכלוסייה. צעדים אופרטייבים שנקבעו לשם 
כך היו חיוב המשרד להגנ"ס להרחיב את בסיס המידע לגבי סיכוני חומ"ס במפרץ חיפה 

בנוגע למפעלים ולמתקנים  13.12.2016באמצעות ביצוע סקר סיכונים מצרפי  עד ליום 
מסוכנים באזור מפרץ חיפה ולשינוע של החומרים המסוכנים העוסקים בחומרים ה

 מהמפעלים והמתקנים במפרץ חיפה ואליהם. 
 

על סקר סיכונים כזה היה לכלול גם תרחישים בטחוניים, רעידות אדמה, תקריות שינוע  .64
סקר כזה היה אמור לשמש בראש ובראשונה כלי תכנוני עבור וועדות התכנון חומ"ס ועוד. 

ות התכנון  במרחב בהיבטים של סיכון לאוכלוסייה ולשמש לאיזון צרכי לבחינת השלכ
 התעשייה הגרנדיוזיים אל מול השמירה על חיי אדם ובטיחות הציבור. 

 
חודשיים לאחר ההחלטה וחושף חדירת סיכון לא קביל  8.7.2019-סקר סיכון חלקי פורסם ב .65

ים" שפירסם המשרד להגנת מסמך שקרוי "סקר סיכונלתוך הקו הכחול של התכנית דנן:  
) ולא הכיל כלל 17.5.2019הסביבה פורסם לציבור כחודשיים לאחר מתן ההחלטה (

 .(ראו הסבר לעיל בסע' )התייחסות לפגיעות טרור ומלחמה, רעידות אדמה, ושינוע חומ"ס 
דונמים  2200-בסקר היו חסרים גם הסיכונים של התכניות החדשות שאושרו, ולכל הפחות כ

איסוף הנתונים בסקר זה נעשה של סיכון (תכנית קרקעות הצפון, והתכנית דנן). חדשים 
. עם זאת ולמרות הטיות פחת שנעשו 31באמצעות חברות ייעוץ המצויות בניגוד אינטרסים 

בשטח גאוגרפי מצומצם ומוקף  בו, סקר זה מדגים כי ריכוז גבוה של חומרים מסוכנים נמצא
סיכון "לא קביל" המסומן בכחול, חודר לתוך שטחי הקו הכחול  כיצדאוכלסייה, ומדגים 

  של התכנית דנן.
 

 
 

הסיכונים נראים נוחים יותר. לו נכללו כלל התכניות  -כשהתכניות מופרדותסיכום ביניים: 
כי אזורים מיושבים ומסחריים ברור מהאמור לעיל  -לסיכוניהן, וכמו כן כלל התרחישים 

                                                 
הום אוויר "תכנית לאומית לצמצום זי 6.9.2015לערר , מדובר בהחלטת ממשלה מיום  30שהוזכרה למשל  בסע' 29

בשל כמויות גדולות של חומרים מסוכנים : " 1והפחתת סיכונים סביבתיים באזור מפרץ חיפה " : ראו בסע' 
 המאוחסנים ומשמשים באותו אזור ולאור עיקרון הזהירות המונעת "

  14-13ראו למשל בפרק ג' להחלטה בסעיפים  30
נן, הם אלו שאספו מידע מ"נמל חיפה" המצוי בשליטת חנ"י ושחברת הנדסה" , יועצי הסיכון בתכנית דעולה ממנו למשל ש"פז  31

אקוסייף, עוד חברה שאספה נתונים לדו"ח היא החברה שערכה סקר סביבתי ל"חיבורי נמל המפרץ" המתחבר לתכנית דנן של 
 חנ"י. 
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להימנע, בכדי  1ב//13רבים היו נחשבים לבעלי סיכון בלתי קביל. מכך ניסו עורכי תמ"א 
 לזרז עניינים. 

 

הליך שנעשה ללא הנמקה ובחינת השיקולים  - 30מתמ"א  1ב//13פיצול תמ"א  2.1
ללא איסוף  הרלונטיים, ללא איזון בין השיקולים הרלוונטיים, תוך סטיה ממדיניות,

 נתונים רלוונטיים בחוסר סבירות קיצוני 
 

כללו בהן כללים להגבלת הסיכון לחיי אדם ונועדו להגביל חומ"ס זיהום  6ותמ"מ  30תמ"א  . 66
שעל התכנית לעמוד בתנאי תמ"א  32)22 -, ו16-14נטען בערר ( אוויר וסיכונים במפרץ חיפה:

 לעניין הסיכונים.  6ותמ"מ  30
הייתה התכנית שנועדה ליישב את הקונפליקטים בין התשתיות הלאומיות באזור  30תמ"א 

ובין הרצון לסייע לפיתוחו של מטרופולין חיפה, ובין היתר היא קבעה מנגנונים תכנוניים 
בחומ"ס לא יחרוג מהתחום שעליו תחול סיכונים שמקורם שיבטיחו כי טווח השפעתם של 

התכנית באמצעות סיווג של שטח התכנית למתחמים, וגם קביעת הוראות למיגון מקורות 
  .33סיכון קיימים ולמניעת השפעתם השלילית על הסביבה

היא תכנית המתאר המחוזית של חיפה,  ונקבעו בה תנאים מחמירים לעניין סקרי , 6תמ"מ 
כי "מוסד תכנון הדן בתכנית המייעדת שטח  6לתמ"מ  8.4משל בסע' סיכונים ועוד: נקבע ל

לשימושים ולמערכות תשתית שעל פי חוות דעת של המשרד להגנ"ס כוללים ריכוז גבוה של 
תסקיר השפעה  -חומרים מסוכנים, יחליט על הפקדה לאחר שיוגשו לו המסמכים הבאים

 י הסיכון בתכנית". הבוחנים את המטרדים וגורמ וסקר סיכוניםעל הסביבה 
 

פגע במערכת האיזונים והבלמים התכנונית וגרם  30מתוך תמ"א  1ב//13פיצול תמ"א  . 67
נטען כי  2-ו 1: בפני משיבות האינטרסנטית 3להעברת שטחים נרחבים לתכנון של משיבה 

באופן שהקל בחוסר סבירות קיצוני  30התמ"א עליה הושתתה התכנית דנן נחתכה מתמ"א 
, הצטרף לאחרונה 2. לטענה זו שנטענה כבר אצל משיבה יכונים בשטחיהאת בחינת הס
התנהלות לא ראויה של המשרד . המבקר מפרט בפרק שלם בדו"ח אודות 34מבקר המדינה

  :35שהפרה קשות את האיזון הציבורי הנדרש 1ב//13להגנ"ס ורשויות התכנון לעניין תמ"א 
עולה בקנה אחד עם עקרונות אופן תפקודם של הגורמים האמורים אינו "

היסוד לביצוע הילכי קבלת החלטות במינהל הציבורי כפי שנקבעו בפסיקה ובמדריך 
 ."התכנון הממשלתי

 
מבקר המדינה מצא כי לא נשקלו שיקולים רלוונטיים לבחינת ההשפעות הסביבתיות  . 68

"לא נמצא שלקראת   שתנבענה מהפיצול, וכן הצביע על מהלכים שנבעו משיקולים זרים:
ביצעו גורמי התכנון עבודת מטה שבמסגרתה  2011הדיון של ועדת השרים בסוף דצמבר 

ההשפעות הסביבתיות של גריעת שטחי הנמלים ושטחי היבשה הסמוכים אליהם נבחנו 
...לשם 30התייעצות  עם עורך תמ"א  , ואף לא נמצא שהתקיימו עבודת הכנה או 30מתמ"א 

בחינת השפעות של גריעת שטחים כה מהותיים, מבחינת היקפם והשימוש בהם ממנה, 
גם  סוגיות מהותיות אלולא נמצא כי מינהל התכנון בחן לגורם בעל עניין.. והעברת תכנונם

                                                 
בהתנגדויות למשל בהתנגדות נווה בסע' ) 169-168(למשל בעמ'   5.11.2018העמוד בהתנגדות בתמליל הדיון מיום  32
 22, ואחרים ובערר בסע' 6-23,25

 "תכנון סטטוטורי במפרץ חיפה וזיקתו למפגעי סביבה "בדו"ח  מבקר המדינה :  17עמ'  33
 "תכנון סטטוטורי במפרץ חיפה וזיקתו למפגעי סביבה"ראו פרק " 34
 י סביבה""תכנון סטטוטורי במפרץ חיפה וזיקתו למפגעלפרק  17עמ'  35
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ה והמועצ 2012לאחר הדיון האמור...ולקראת הדיון בנושא במועצה הארצית בפברואר 
   36קיבלה את ההחלטה לאמץ את הצעת ועדת השרים אף שלא הוצגה לה בחינה כזאת."

 
מבקר המדינה מצא כי נפגם האיזון בין האינטרסים הציבוריים הסביבתיים והבריאותיים  . 69

 :30מתמ"א  1ב//13וכי שיקולים זרים הנחו את פיצול התמ"א   -
..שטחי הנמלים ועורף 1ב//13תמ"א  לבין 30"... לא היו הלימה ותיאום מלאים בין תמ"א 

שטרם אושרה, אלא גם משתי תכניות מתאר הכפופות לה,  30הנמלים נגרעו לא רק מתמ"א 
זהות ...למהלך זה הייתה השפעה גם על 382000, תכנית מתאר מקומית חיפה חפ/   376תמ"מ 

באופן שתכנון  באזור כולו והמגישים את התכניות, הגורמים המובילים את הליכי התכנון
המועצה  2011שקידמו עד דצמבר  30סטוטוטרי של יותר ממחצית שטחה של תמ"א 

הארצית ומינהל התיכנון שמכוח תפקידיהם אמורים לשמור על האיזון בין האינטרסים 
השונים לרבות האינטרסים הסביבתיים והבריאותיים, מקודם כרגע על ידי חנ"י, שמטבע 

שלתית בבעלות מלאה של המדינה) מייצגת בעיקר אינטרסים הדברים  ואף שהיא חברה ממ
 ...של תשתיות תחבורה ואת האינטרסים שלה"

ותכניות הבת שלה שעל שטחן מתוכננת התכנית דנן סטו ממדיניות  1ב//13תמ"א  2.2
 תכנונית ולא בחנו מטרדים סביבתיים כדוגמת סיכונים וזיהום אוויר:  

 
עשוי"  ורק אח"כ שוקלים שיקולים רלוונטיים כדוגמת קודם בונים נמל בבחינת "מעשה  . 70

 2/1ב//13ותמ"א  1/1ב//13תמ"א זיהום וסיכון המחויבים לפי הוראות גורמי התכנון: 
אושרו ללא תסקירי סביבה וסיכון לשימושים המזהמים והמסוכנים שיקרו על פני השטח 

האוויר של שימושי נמל  ובניגוד למטרות המוצהרות בהוראות התכנית. לא נבחן בהן זיהום
 לא דרש לבחון בהן כלל פליטות של הנמל ו/או נמל הדלק.המפרץ והדלקים, המשרד להגנ"ס 

הוראות סביבתיות לשם צמצום "לא נבחנו כנדרש בהוראותיה  39 1/1ב//13תמ"א  בתכנית  . 71
 כך לפחות לעניין סיכון וזיהום אוויר. "40 .מפגעים

ייעוד של "דלקים תזקיקים וגפ"ם" אך בחוסר סבירות קיצוני לא  41קבעה 1/1ב//13תמ"א  . 72
שיבחנו את אפשרות יישום איזשהם סקרי סביבה וסיכון  -הציעה בטרם להליכי הבניה בה 

יהום אוויר ייעוד זה דווקא במפרץ חיפה, שהוא מקרה מיוחד של אזור שנדרש להפחתת ז
 של ממשלת ישראל).  529וסיכונים (ראו החלטה 

בפועל, נבנה בתכנית בסיס של נמל דלק ללא היתרים הדרושים וללא תכנית מפורטת ו/או  . 73
 הנחיות והוראות סביבתיות.

לא היה רלוונטי לזיהום ולסיכון המיוחד  1/1ב//13אף תנאי למתן היתר הבנייה של תמ"א  . 74
וספציפית למסוף התזקיקים בתחומי הקו הכחול שלה:  -של נמל המפרץ בתכנית דנן

שהיוו תנאי למתן היתר בניה היו: "ניתוח  42 1/1ב//13המסמכים הסביבתיים בתמ"א 

                                                 
 "תכנון סטטוטורי במפרץ חיפה וזיקתו למפגעי סביבה"לדו"ח בפרק  18ראו מסגרת כחולה בעמ'  36
 )2013תכנית מתאר מחוזית למחוז חיפה (אושרה כאמור במאי  37
 )2016(אושרה בנובמבר  38
  )2009(תבנית הוראות מעודכנת ליולי  13.11.2013מיום  1/1ב//13של הוראות תמא  8/16ראו בעמוד  39
) 6ס' קבעה ייעוד מתארי של כלל המבנים הימיים במפרץ חיפה אך לא קבעה כנדרש בהוראותיה (הוראה מתמ"א זו  40

, היא 4לעיקרי הוראותיה לא בוצעה בה מטרה  2.2הוראות סביבתיות שיצמצמו מפגעים בזיהום וסיכון . גם לפי סע' 
 "קביעת הוראות סביבתיות וניטור". 

 ' ב 4.2.1בסע'  41
 מפורט כי תנאי למתן היתרי הבניה יהיה הגשת מסמכים סביבתיים הנוגעים לנושאים 3 -ד'  4.2.2בסע'  42
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 43יגום מינים טוקסיים, מידע נוסף על החי על המצע"אקולוגי במורד נחל הקישון, השלמת ד
.  

נוספות, אף אחת אינה  הוראות סביבתיותנקבעו  44 1/1ב//13להוראות תמ"א  6.1גם בסע'  . 75
שינבע מהפעלת שימושי נמל המפרץ והדלקים. ההוראות  בזיהום אוויר / או בסיכוןעוסקת 

לא  -עסקו בחול, השפעות אקוסטיות, זיהום ים ואויר בתקופת ההקמה (פעולות הבנייה
 השימוש, איכות המים, פסולת, רעש.  

להקמת בסיס נמל המפרץ והדלק לא נבחנו סיכוני  2/1/ב//13גם בתכנית המתאר תמ"א  . 76
תכנית זו  מקורה  יהומי נמל הדלק, אלא רק חול, ים ומשקעים:וזיהומי התכנית דנן ו/או ז

. תסקיר התכנית 45אשר פוצלה -נמל המפרץ למבנים ימיים  1/1ב//13בתכנית תמ"א 
וזיהומי מעולם לא התייחס לסיכוני  2/1/ב//13תמ"א של תכנית  בחפירות החולשעוסקת 

עבודות התייחס להגדרת  2/1ב//13. תסקיר תמ"א אל נמל הדלק -נמל המפרץ וספציפית
. בתסקיר ה"סביבתי" לכאורה ונמל הדלק" בלבדעבור "הקמת נמל המפרץ  חפירה של חול

הקיימת באתר חיפה, בפרק  הימיתשל התכנית חלה התייחסות בפרק א' לתיאור הסביבה 
), פרק ג' הים והמשקעיםחיפה" (הכוונה להשפעות על  –ב' ל"השפעות לטווח הקצר 

התייחס לבחירת החלופה המועדפת  -", פרק ד'חפירת החולעות לטווח הארוך של ל"השפ
, פרק ה' עסק ב"הצעה להוראות תכנית החפירה". אף לא אחד מהפרקים הנ"ל חפירת חולל

התייחסו לסוגיית זיהום האוויר והשלכתו על בריאות הציבור ו/ או הסיכונים לבטחון 
 הציבור. 

 

 בחנים פרק שלישי: הסיכונים  לא נ

התכנית אושרה ללא שקילת שיקולים רלוונטיים, בחוסר הנמקה, בחוסר איזון בין 
 שיקולים רלוונטיים ובהתעלמות משיקולים רלוונטיים ועוד:

 
הגורם המקצועי האמון על נושא החומ"ס, קרי המשרד להגנ"ס, נעדר מהדיון  3.1

 :1ב//13בתמ"א והתנהלותו זוכה לביקורת חריפה בנושא סיכוני החומ"ס 
 

במהלך הדיון בעררים  11.4.2019: ביום משרד הגנ"ס נעלם מהדיון בועדת המשנה לעררים . 77
עלו סוגיות כבדות משקל שהצריכו את התייחסות הגורם המקצועי האמון   1אצל משיבה 

 הוצבו מול שוקת שבורה. על הסדרת נושא החומ"ס, אך המשרד להגנ"ס נעדר. העוררים 
  12-ו 11בתגובת משיבות תקפות כל הטענות המצ"ב בהקשר זה 

 - עיריית חיפה נ' ועדת המשנה לעררים  19-06-32995 לעת"מ
 

המשרד להגנ"ס הוא הגורם המקצועי האחראי על הסדרת נושא  1לשיטת משיבה  . 78
קודמה ואושרה לאחר בחינה כי "התכנית  1להחלטה קבעה משיבה  278בסע'   :46החומ"ס

המשרד להגנת הסביבה הוא מעמיקה של ההשלכות הסביבתיות והאמצעים להתמודד עמן. 
הגורם האמון על מתן הנחיות לתסקירי השפעה על הסביבה ונציגיו במוסדות התכנון 

                                                 
 להוראות התכנית  16מתוך  12עמ'  43
 להוראות התכנית  14-13עמ  44
 551, בישיבת המועצה הארצית לתו"ב מס'  6.11.2012לפי החלטת המועצה הארצית לתו"ב ביום  45
  17.5.2019להחלטת ועדת המשנה לעררים מיום  278ראו בסע'  46
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הגורם המקצועי האחראי, . המשרד להגנ"ס הוא משמשים כיועצים סביבתיים של הוועדות
הוראות לענין במקרה שלפנינו   בין היתר, על הסדרת נושא החומ"ס וזיהום האוויר והים.

חומ"ס נכללו בה בהתאם לחוות דעת נציגת המשרד להגנת הסביבה ולהנחת דעתה, והועדה 
 המחוזית קיבלה למעשה את כל המלצות המשרד להגנ"ס ביחס לתכנית."

 
: " אף לא אחד  47העוררים לא הציגו חוות דעת נגדית של מומחה מטעמם 1לטענת משיבה  . 79

חוות דעת נגדית של מומחה  עלמן העוררים תמך את השגותיו וטענותיו בהתנגדויות בעררים 
חוות . במצב דברים זה, איננו מוצאים פגם בהחלטת הועדה המחוזית להסתמך על מטעמו

מוסד המעידים כי " 48בהמשך צוטטו פסקי דיןולאמצה".  מטעמה הדעת היועץ הסביבתי
על פני אלו של  י להעדיף את חוות הדעת של הגורמים והמומחים מטעמותכנון רשא

המקצועית     המתנגדים לתכנית, וכי ככלל העדפת חוות דעת מומחה חיצוני על פני חוות דעת
 של הרשות המינהלית, אינה מתיישבת עם אופיו של הליך הביקורת השיפוטית" 

 
תמכה טיעוניה בפסקי דין שמבהירים כי המשרד להגנ"ס כגוף ציבורי הוא בחזקת  1משיבה  . 80

"לגוף הציבורי עומדת החזקה כי בדק את העניין לגופו, וגם העניין לגופו:   הגוף שבדק את
אם קיימות דעות סותרות של מומחים, בית המשפט יכבד את החלטתו של מי שבידיו ניתנת 
סמכות ההחלטה, אלא אם חרגה מכללי המשפט הציבורי" "בית המשפט יעמיד את הגוף 

ו ויכבד את החלטתו בהיותו הגוף שבידו הופקדה הציבורי בחזקת מי שבודק את העניין לגופ
  49ההחלטה"

 
כבעל תפקוד  1ב//13כאמור לעיל, מבקר המדינה מצא את המשרד להגנ"ס לעניין תמ"א  . 81

כי קבלת החלטות במינהל יש"אינו עולה בקנה אחד עם עקרונות היסוד לביצוע הל
 הציבורי.."

 
 
 

 החומ"ס על טענות גורם אינטרסנט :המשרד להגנ"ס מתבסס לעניין כמויות  3.2
 

 31-30העותרת הפנתה בין היתר טענות על אי הגבלת כמות החומ"ס בתכנית (למשל בסע'  . 82
  .לערר)

 
במעמד הדיון התברר כי איש אינו יודע מה כמות החומ"ס *המדויקת* שתעבור בתכנית, וכי  . 83

יש להבהיר כי " 50קבעה בהחלטתה   1משיבה אף גוף עצמאי לא בדק את העניין לגופו: 
נתון שלא שניתן יהיה לאחסן בנמל, הכמות המקסימלית של חומרים מסוכנים בתכנית את 

 הוצג לפנינו באופן ברור בכתב או בדיון"
 

סותרת את טענותיה עצמה ומתברר כי המשרד להגנ"ס לא אסף נתונים עצמאיים  1משיבה  . 84
אלא התבסס על הערכה של גורם אינטרסנט ויועציו:  -ובדק את נושא החומ"ס לגופו  

 לעניין כמויות החומ"ס שניתן יהיה לאחסן בנמל :  1בהחלטתה מציינת משיבה 

                                                 
  17.5.2019להחלטת ועדת המשנה לעררים מיום  278ראו בסע'  47
 להחלטת ועדת המשנה לעררים  279סע'  48
  17.5.2019להחלטת ועדת המשנה לעררים מיום  280ראו בסע'  49
  17.5.2019להחלטת ועדת המשנה לעררים מיום  281ראו סעיף  50

 https://www.slideshare.net/enave2609/2019-146774174 
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היא כי היקף  הערכת חנ"י לתסקיר, "על פי חוות הדעת של המשרד להגנת הסביבה

-כ מהיקף הסחורות הכללי, הצפוי לעמוד על 5%-כ החומרים המסוכנים שיעברו בנמל הוא
 .ג' לחוות הדעת)".2.ב ו2סעיף מיליון מכולות בשנה ( 2
 

עצמה לא בדקה את נתוני הגורם האינטרסנט שהיו לא עקביים אפילו כלפי עצמו  1משיבה  . 85
אצל  5.11.2018למשל ביום יקולים רלוונטיים לקבלת ההחלטה:  ובכך נמנעה משקילת ש

התיחסה לנמלי חיפה ואשדוד וענתה כי  513(וע' משנה להתנגדויות) נציגת משיבה  2משיבה 

 TEUלמיליון וחצי היקף של מכולות...כל מסוף מתוכנן  שני המסופים נבנו...לאותו" 
חומרים מסוכנים  התשתיות.."בכל מסוף נבנו מבני תשתית,לקיבולת, למצב של מלוא 

 בהתאם לאחוז החומרים המסוכנים"...
 

בלי בחינה עצמאית של  3מאמצת "הערכות" של משיבה  1בחוסר סבירות קיצוני משיבה  . 86
קובעת בהקשר להערכה של יזמית  1משיבה  גורם אובייקטיבי שיידרש לסוגייה:

צריך להיכלל בהוראות התכנית ככמות שלא  תון כמותי זהנ אנו סבורים כיאינטרסנטית : "
הכמות המקסימלית של חומרים ניתן לחרוג ממנה, ומורים כי לתכנית תתווסף הוראה בדבר 

(בנפח, במספר מכולות, בשטח אחסון או בכל דרך אחרת המתאימה לכך) שתוכל  מסוכנים
   ."לשהות בכל רגע נתון על פי התכנית

 
לא שקלה שיקולים רלווטיים ולא התייחסה כלל להשלכות הסיכוניות של הנתון  1משיבה  . 87

האחוזי אשר התעתדה לקבוע כמגבלה לעניין הכמות המקסימלית של חומ"ס שתוכל לשהות 
לצורך העניין יכלו להיות מאוחסנות בקו הכחול של התכנית בכל רגע נתון לפי התכנית. 

לא הבחינה כלל  1ואקטיבי/ חומר נפיץ בשנה אך משיבה מכולות גז/ חומר רדי 100,000
למרות שלכל  סוג חומר יש טווח סיכון בסוג החומ"ס שמותר לאחסון ברף שתגביל  -בהבדל

. לא הוצג בשום מקום התפלגות החומ"ס שתאוחסן ברף זה, ומה יקרה כשטיל מדויק 52אחר
 ינחת עליה.   -
 

ה מהמשרד להגנ"ס נתונים רלוונטיים עצמאיים, לא ביקש 1חוסר סבירות קיצוני , משיבה ב . 88
עמדה  מנומקת של המשרד להגנת  7.5.2019ולא דרשה במסמך שאלותיה שחתום ליום 

 הסביבה לעניין סוגיית החומ"ס.
בעתירה מינהלית בעת"מ  12תגובת משיבה  -בהקשר זה ראו כנספח 

 עיריית חיפה נ' ועדת המשנה לעררים שהתקיים  19-06-32995
 

ידעה כי  1משיבה  היה לדרוש ולהשיג נתונים כמותיים רלוונטיים: 1פקידה של משיבה מת . 89
הודתה כי אין בידיה  3משיבה אינה מחזיקה כלל בנתונים כמותיים רלוונטיים:  3משיבה 

נתוני אמת על היקף החומ"ס שיעבור בתכנית. לפיכך גם לעורכי התסקיר בהכרח אין נתוני 
, נטען 53284לעררים בסע'  3להגנ"ס אין נתוני אמת. בתגובת משיבה אמת וכן גם למשרד 

 בפירוש: 

                                                 
 , פיסקה ראשונה 5.11.2018לתמליל ועדת המשנה להתנגדויות מיום  103ראו בעמ'  51
 בוע' משנה לעררים 11.4.2019פסקה אחרונה לתמליל הדיון מיום  188עוררות טענו זאת למשל  בעמ' ה 52
ציטוט   -פסקה אחרונה  190בעמ'  11.4.2019ראו טענות העוררות בתמליל הדיון בועדת המשנה לעררים ביום  53

 טענות חנ"י לעררים במסגרת מצגת הצגת הערר 
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אינו בשליטת או החומ"ס שישונעו ויאוחסנו בנמל בנקודת זמן נתונה היקף "כך גם  
משמדובר בעניין שייקבע בהתאם לכוחות השוק ואף עלול להשתנות מעת לעת  בידיעת חנ"י

 .ניתן לחזות כעת"בהתאם להתקדמות הטכנולוגיה באופן שלא 
 

היה לדרוש ולבחון נתונים רלוונטיים בחוזה שנתחם עם המפעיל  1מתפקידה של משיבה  . 90
 הסיני כדי להבין איזה חומ"ס באמת  יעבור בתכנית ומה הכמויות שתוכננו לו: 

בוע' משנה לעררים התברר כי החוזה שנחתם עם החברה  11.4.2019במעמד הדיון ביום 
) הינו חסוי, כלומר פרטים אמיתיים ומהותיים על פרטי SIPGנמל (הסינית שתפעיל את ה
בעת החלטתן. חלף לאיסוף הנתונים  2-ו 1לא היו גלויים למשיבות  –השינוע הצפויים בנמל 

שקלה שיקולים זרים ונמנעה מלבחון את פרטי החוזה והחומרים  1הנדרשים, משיבה 
לגמרי מכל שונים בחוזה נקבעו פרטים שנועדו לעבור בתכנית. החלטתה להתעלם מכך שיש ו

מהווה שקילת שיקולים זרים.  חלף לדרישתה להציג את החוזה עם החברה  -מגבלה שתציע 
 -לחברי הועדה וכן גם לצדדים בתיק בטרם לקביעותיה, וחלף לקיום דיון אמיתי בסוגייה זו

 בחרה לעצום עיניה לנסיבות.  1משיבה 
 

שיקולים רלוונטיים :בלי כמויות מדויקות, ובלי אפיון התכנית אושרה מבלי שקילת  . 91
קיים חוסר  :לא ניתן היה לבחון כלל את סיכוני התכנית -החומרים המסוכנים שיעברו בנמל 

לא עצרה מיידית את תהליכי אשור התכנית לאור פגמים  1סבירות קיצוני בכך שמשיבה 
התכנית אושרה ללא הנתונים להמשך בירור.  2מהותיים שגילתה, והשיבה אותה למשיבה 
 והמסמכים הרלוונטיים להוכחת סיכוניה.  

 

בהחלטה נקבעה עקרונית הגבלת כמויות החומ"ס באופן שרירותי ומבלי שקילת  3.2
  שיקולים רלוונטיים ובלי שהציגה התייעצות עם גורמי מקצוע האמונים  על הנושא:

 
התכנית תכלול התייחסות לכמות "להחלטה בהמשך לערר העוררות נקבע כי :  343בסע'  . 92

או במסגרת הטבלה שבסעיף /לתכנית ו 6.5במסגרת סע'  -מקסימלית של חומרים מסוכנים 
  ."לתכנית 5

לא פירטה ולא נימקה בהחלטה שום נימוק רלוונטי אודות מהי הכמות  1משיבה  . 93
שכן לפי התסקיר  -, לאיזה משך זמן תותר שתותר בשטח תכניתהמקסימלית של החומ"ס 

ישנם גם כאלו "במסירה  -חלק מהחומרים שוהים בנמל מספר ימים, ולפי הנטען בדיון בערר
שגם הם שוהים פרק זמן במתחם. לא הוגדר כלל מה הקריטריון לקביעה, מי   -ישירה" 

והיכן נקבעה כמות זו, על סמך  הגורמים המקצועיים שהיו מעורבים בקביעת הכמות, מתי
 איזה מידע הועמד לרשותם וכו'. -איזה מידע 

 
בהוראות התכנית המתוקנות שהופיעו ביום  קבעה ללא הנמקה מגבלה שרירותית: 1משיבה  . 94

ההיקף המרבי של מכולות חומ"ס שיאוחסנו באופן שרירותי " 6.5נקבע בסע'  28.5.2019
חסן בערוגות ייעודיות לחומ"ס בלבד (בכל רגע נתון במסוף (מכולות ואיזטונקים שחובה לא

 מ"ק של מכולות חומ"ס. 73,245 -" שהם שווה ערך לכ   1,900TEU54יהיה עד 
 

                                                 
, השוות לנפחה של מכולה אחידה  foot Equivalent Units-Twenty –TEUנפח של מכולה נמדד ביחידות ששמן  54

מטר),  2.59מטר) וגובה  ( 2.44מטר) על רוחב ( 6.10אינץ' שהם : אורך ( 6רגל ו 8רגל, וגובה  8רגל, רוחב  20באורך 
 מטר מעוקב.   38.55-שהוא כ
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 לא נתקבלה תשובה ברורה וחד משמעית לשאלה מהם החומ"ס אשר יאוחסנו במתחם: . 95
 לא הבהירה  אם הגבלת הכמות של החומרים המסוכנים שקבעה חלה על על גז 1משיבה 

דליק (ובכלל זה גפ"ם המהווה גז נוזלי נפיץ) באיזוטנקים. חומר זה הוגדר כחומר אשר |לא 
מהווה מקור סיכון" ולא נקבעו לו מרחקי הפרדה. לא ברור האם הוא יאוחסן בערוגות 

לתכנית) אשר הוסף בעקבות החלטת וועדת הערר)  4 - 6.5ייעודיות לחומ"ס בלבד (ראו סע' 
 לה בכל שטח התכנית. או שיאוחסן ללא הגב

 
עלתה שאלה ממוקדת הנוגעת להוראות  1בדיון אצל משיבה האם הוא החריג?  -גז דליק  . 96

החלות על גז דליק. שאלה זו משמעותית לנוכח הצפי של תעשיית ייצוא ישראלי של גפ"ם 
הצפויה מהנפט החדש ממאגרי הגז (הקונדנסט). בהיעדר נציגת המשרד להגנת הסביבה 

משמעות הדבר היא שהלכה למעשה ישנם חומרים מסוכנים זכתה למענה.  שאלה זו לא
 שניתן לאחסן ללא הגבלה.  

 
אילו חומרים לא נימקה ולא פירטה בהחלטתה על סמך מה קבעה מגבלה נפחית זו ו 1משיבה  . 97

כי לפי שיטת מרחקי  1מותרים באחסון בה. זאת על אף טיעוני העותרת בדיון אצל משיבה 
שכן לחומרים  -כמותו הם אלו שמהם נגזר הסיכון  סוג החומרד להגנ"ס הפרדה של המשר

 .55שונים באותה כמות יש טווח סיכון שונה
 

בחוסר סבירות קיצונית לא התייחסה כלל  לסוגייה הכיצד ומי יבחן שהכמות  1משיבה  . 98
שתקבע אכן היא זו המאוחסנת, אילו מנגנונים יפעלו להבטחת "המגבלה" ואכיפה שזו 

. לא נקבע כיצד תהיה לגוף מפקח גישה לנמל המצוי הכמות הקיימת בפועל בשטח התכנית
 , חברה סינית.   .SIPGבאחזקה של חברה סינית, היא 

 
בתגובתה בחוסר סבירות קיצונית לא יישבה את הסתירה שנוצרה עת חנ"י עצמה ש 1משיבה  . 99

סנו בנמל בנקודת זמן נתונה החומ"ס שישונעו ויאוחהיקף  ", טענה כי  56284לעררים בסע' 
הכיצד ניתן להגביל כמות ללא נתונים  -ועל כך ייאמר  אינו בשליטת או בידיעת חנ"י".

 רלוונטיים?  
 

בחוסר סבירות קיצונית לא קבעה מגבלה ברורה על סוגי החומ"ס שיכולים  1משיבה  . 100
להיכנס לתחומי התכנית: בעוד שהוצג מצג שווא כאילו קיימת מגבלה נפחית, הרי שאין 

 מגבלה לסוג החומר. כדי להמחיש את חומרת הדבר מוצגים כמה מקרי קיצון אפשריים: 
מ"ק של  73,245  ,רדיואקטיבי חומרשכל הנפח הקבוע ב"מגבלה" הינו 

 מכולות חומ"ס שמכילות חומר רדיואקטיבי: 
 

פצצת ויודגש כי נדרשו למשל ל - 235שכל הנפח הקבוע במגבלה הוא אוראניום 
, ו/או 57TNTטון  15,000מחומר זה רק פחות מק"ג אחד כדי לייצר אנרגיה של  הירושימה

 שכל החומר הקבוע במגבלה הוא חומר נפץ בדרך לייצוא. 
 

                                                 
 לתמליל הדיון  189-188עררים בעמ' ראו למשל במהלך ועדת המשנה ל 55
ציטוט   -פסקה אחרונה  190בעמ'  11.4.2019ראו טענות העוררות בתמליל הדיון בועדת המשנה לעררים ביום  56

 טענות חנ"י לעררים במסגרת מצגת הצגת הערר 
57 https://cnduk.org/how-do-nuclear-weapons-work/ 
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במעמד הדיון התעלמה מהאפשרות שהשטח התכנית יאוחסנו חומרי נפץ:  3משיבה  . 101
ל, ואינה כי אינה אחראית על המטען העובר בנמ 58 3טענה המשיבה  1בעררים אצל משיבה 

חומרי נפץ וכין בין החומרים שיעברו יכולים להיות גם  -יודעת מה מייבאים ומה מייצאים 
, וחומרים רדיואקטיביים (כרגיל התמליל שכן ישראל יצואנית גדולה מאוד של חומרי נפץ

 שובש בדיוק בקטע הרלוונטי אך קיים גיבוי בשמע לכך).
 
כי הסיכון  להוכיח בטרם לאישור התכנית 1נטל ההוכחה שרבץ לפתחה של משיבה  . 102

מצאה  1של הכמות שתיקבע הינו קביל לא הועמד. לסיכום, לא ברור על סמך מה משיבה 
לנכון לאשר את התכנית בתוך קביעה שרירותית של רף מספרי כלשהו שמעולם לא הוכחה 

נתנה לא  1בטיחותו ומבלי שקילת השיקולים הרלוונטיים לנושא זה. בהקשר זה משיבה 
 לערר. 32מענה הולם לנטען בערר למשל בסע' 

 
דחתה בחוסר סבירות קיצוני לשלב  1מרחקי הפרדה אינם סקר סיכונים: משיבה  3.3

ההיתר את בחינת ההשפעות ההדדיות בין מטענים המכילים גזים דליקים, בין מיכלי 
 נפט ונוזלים דליקים , ובין שורות חומרים מסוכנים נוספים:

  
נציגותה טענו כי קיים חוסר סבירות קיצוני בכך שהתכנית נבחנה לפי העותרת ו . 103

. בשיטה זו שהינה מבוססת על חומר שיטת מרחקי הפרדה שאינה מהווה סקר סיכונים
אלא רק מרחקי  -מסוכן אחד, לא נבחנות אינטראקציות בין חומרים ותרחישים שונים

 11.4.2019ים של התכנית ביום "השפעה" של כל חומר בנפרד. בכך הודה גם יועץ הסיכונ
של הכנת סקר סיכונים  DNA -" בכשטען לעניין המתודולוגיה של המשרד להגנ"ס כי 

ולכן ממארז בודד ולא מקבוצה של מארזים, האירוע של חומרים מסוכנים יכול להיות 
. על כן קיים פגם "59פר חומרכשאנחנו בוחנים את הסיכון, אנחנו בוחנים את הסיכונים 

את התכנית ללא סקר סיכונים תוך חוסר בנתונים רלוונטיים   2חמור באישורה של משיבה 
 מהותיים לעניין כמותם והאינטראקציה הצפויה מכמה מארזים. 

 
מרחקי הפרדה לא מתאימים התעלמה מטענת העותרת ונציגותה כי  1משיבה  . 104

כי שיטת מרחקי ההפרדה אינה מתאימה  1נטען בפני משיבה  :לבחינת סיכוני התכנית
. עם 60, ולשיטת המשרד להגנת הסביבה3לבחינת הסיכון במקרה זה אפילו לשיטת משיבה 

לא ביררה בנדון, למשל עם המשרד להגנ"ס ולא השיבה באופן מספק לטענות  1זאת, משיבה 
 שעלו בהקשר זה. 

 
בחישוב מרחקי הפרדה שנעשו בתסקיר נעדרו כמויות החומרים המסוכנים שיעברו  . 105

מרחקי ההפרדה נגזרים בין היתר מכמות העותרת ונציגותה טענו כי   בשטח התכנית:
ים, שכן הכמות היא הפרמטר שקובע את טווח הסיכון לחיי אדם החומרים המסוכנ

 מהתכנית. 
 
: , לא עמדו נתונים רלוונטיים לנושא הסיכונים2019בעת אישור התכנית במאי  . 106

כלל סקר סיכונים המציג את כל התרחישים שיכולים  2-ו 1בהכרח לא עמד לעיון משיבות 

                                                 
  11.4.2019לתמליל הדיון בועדת המשנה לעררים מיום  246ראו בעמ'  58
 פיסקה אחרונה  225בעמ'  11.4.2019ראו בתמליל הדיון מיום  59
 ואת הקטע הקולי והמצגת שהוצגה במעמד הדיון:   11.4.2019לתמליל הדיון ביום  188 -ו  187ראו למשל עמ'  60
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 -נים בו ולא רק מרחק ממארז בודדבתוך המתחם בין החומרים השונים המאוחס -לקרות 
 ומחוצה לו.

דוחה ללא שקילת השיקולים הרלוונטיים את בחינת הסיכונים לשלב  1משיבה  . 107
כי בנושא החומ"ס המשרד להגנ"ס חיווה  1, קובעת משיבה 254: בהחלטתה בסע' ההיתר

ה "ההשפע "על המפעיל להגיש סקר הפרדה מתוקן ובו השלמות הבאות:: 1את דעתו, בסע' 
קוו"ט / מ"ר) על מטענים המכילים גזים ו/או נוזלים  35ההדדית על בסיס שטפי קרינה (

לא ביקשה ולא קיבלה מהמשרד להגנ"ס הבהרות ונתונים רלוונטיים  1. משיבה דליקים"
 לעניין ההשפעות ההדדיות האלו ומה תהיה תוצאתן בהשפעה על סיכונים לחיי אדם.

לא נבחנו בטרם אישור התכנית  ל של התכנית,למרות שמסוף התזקיקים בקו הכחו . 108
לא נעשה סקר  -מצרף הסיכונים והתרחישים האפשריים בין החומ"ס  2-ו 1אצל משיבה 

 סיכונים מצרפי לעניינם. 
  
 
כי בתוך הקו הכחול של התכנית נמצא מסוף תזקיקים,  1על אף שהיה ברור למשיבה  . 109

הציג בפניה ובפני העוררים את סיכוני לא שקלה שיקולים רלוונטיים ולא דרשה ל 1משיבה 
קרינת האש שהוזכרו במהלך הדיון בעררים ולא דרשה את תגובת המשרד להגנ"ס לעניינם: 

וצע סיכונים וחישובי לענין נמל הדלק "ב 61שנוכחה לדעת במעמד  הדיון בעררים כי 1משיבה 
ועל  קרינת אש שם יש סיכוניסיכונים מנמל הדלק בגרסה הראשונה של התסקיר ונבחנו , 

פניו לא נמצאו ממצאים שבגינם אפשר לטעון שהסיכונים הם לא קבילים ,  אנחנו מצאנו 
שהסיכונים קבילים. ככול שאני יודע גם משרד להגנת הסביבה קיבל את החישוב שלנו 

 .בנושא הזה"
 
להחלטה כי הנמל צריך להצטייד "בקפסולה כאמצעי טיפול  254עוד נלמד מסע'  . 110

לא דרשה הבהרות לענין זה, למרות הנטען בערר  1באירוע חומרים מסוכנים גזים". משיבה 
 העותרת. 

 
 
לעניין חומ"ס לא  28.5.2019להוראות התכנית המעודכנות כפי שפורסמו ב  6.5בסע'  . 111

החומ"ס. נכתב בהן כי "יותר שינוע של כל סוגי מכולות קיימות מגבלות מספקות על 
 החומ"ס"

 
נכתב עוד  כי "יהיה מותר לאחסן בנמל המפרץ חומר מסוכן רק אם הוכח  6.5בסע'  . 112

אינו מאיים/ מסכן את  הסיכון ממנו בסקר שיבוצע על פי מדיניות המשרד להגנ"ס כי
נותן מענה לארועי דומינו בין סעיף זה לא  -שימושי הקרקע העירוניים הקרובים ביותר" 

 החומרים השונים המאוחסנים ולתרחישים הכוללים בהם כמה חומרים. 
 

 
כפי  שאינם עומדים במרחקי ההפרדהנכתב כי "ייאסר אחסון של חומרים  6.5בסע'  . 113

התעלמה מטענות העותרת לעניין  1שיקבעו בהיתר הרעלים שינתנו מעת לעת" אך משיבה 
חריגים לסעיף זה ואשר הם לא נבחנו בתסקיר (כנטען בערר בסע' שורת חומרים המהווים 

לא התייעצה בשקיפות עם המשרד להגנת הסביבה לעניין זה, לחלופין יועץ  1). משיבה 32
לא  1ומשיבה  -הסיכונים של התכנית אף הוא לא ענה מדוע חומרים אלו לא נבחנו בתסקיר 

                                                 
  11.4.2019מיום  1לתמליל הדיון אצל משיבה  312עמ'  61
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ירצה באחסון חומרים אלו מבלי שנבחנו דרשה תגובתו לעניין ניואנס זה כך שמתאפשרת פ
  .62השלכות איחסונם 

 
חוק התכנון והבניה מורה בתקנות תסקירי ההשפעה על הסביבה כי על התסקיר  . 114

. התכנית דנן חסרה מידע על ההשפעות ההדדיות בין להכיל בו מידע מקצועי מלא ומדויק
לבחינה זו  -שלב ההיתר החומרים המסוכנים בתכנית. קיים חוסר סבירות קיצוני לדחייה ל

 . 529במצב הייחודי של חיפה , אשר קיימת לעניינה החלטת ממשלה 
(ב) נקבע כי תסקיר יכלול מידע מקצועי מלא ומדויק, וכן את הממצאים הנובעים  8בסע' 

למשל  -) לחוק נקבע כי על יועץ סביבתי להודיע אם התסקיר לקוי 3(א) ( 10ממנו. בסע' 
מידע מהותי;(ב)   הצגת מידע מטעה; (ג)    הסקת מסקנות שאינן נובעות לעניין (א)   העדר 

 מהמידע הכלול בתסקיר או בממצאיו.
 

  לסיכום:
נמל הדלק ייצר שטף של קרינת חום על מכולות רבות של חומרים מסוכנים רעילים נפיצים  

 התכנית.דליקים רעילים ורדיואקטיביים והנושא לא נבחן כלל בטרם לאישור 
יתכן וממצאים על הסיכונים החמורים  -ככל שהתכנית מתקדמת ונבנית ונקבע מעשה עשוי

בכך יתגלו מאוחר מדי, משלא ניתן יהיה לשנות דבר, לא באמצעות החוזה, ולא באמצעות 
 הליכי הבניה שנתקיימו. 

יכו משלא ביקשה ללמוד כיצד ישל פעלה בחוסר תום לב ובחוסר סבירות קיצוני 1משיבה 
 לצד ערוגות חומרים דליקים נפיצים מתלקחים ועוד.  –אלו על אלו הגדלה של נפחי הדלק 

  
  
 

: חשש לעלייה משמעותית בזיהום האוויר וחשש משמעותי להחמרת הפגיעה 4פרק 
 בבריאות הציבור 

 
 כימיקלים ונפטבסע' ג' לערר נטען כי התכנית מאפשרת אחסון חומרים מסוכנים  . 115

 ללא מגבלה.בהיקף גדול ו
 

קיים חשש לעליה משמעותית בזיהום האוויר וחשש נטען כי " 63בסע' ד' לערר . 116
וכן פורט בהרחבה  64" . נושא זה פורט בעררמשמעותי להחמרת הפגיעה בבריאות הציבור

  .65גם בהתנגדויות העוררות
 

 
 להחלטה.  240התייחסה לנושא זה בהחלטתה החל מסעיף  1משיבה  . 117
  
מתייחסת להתייעצות שערכה בכתב אל מול המשרד  1להחלטה משיבה  277בסע'  . 118

 . 11.4.2019להגנ"ס, אשר לא נכח במעמד הדיון ביום 
 

                                                 
 לתמליל הדיון  6-225 62
  לערר. 2עמ' ב 63
 לערר.  53-35, 10,11,17בסע'  64
 , 61-36, 35-28, 16, סע' -התנגדות נווה חלק א' 65
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לא   7.5.2019עם המשרד להגנ"ס המובאת במכתב הבהרה מיום  1התייעצות משיבה  . 119

להחלטה נלמד כי בטרם להחלטה. ממסמך שנלווה ולעוררים האחרים  הוצגה לעותרת
והמענה להן חתום מתאריך  7.5.2019שאלות הבהרה למשרד להגנ"ס נחתמו ביום 

14.5.2019. 
 

 ופליטות נמל הדלק נתלשו מהתסקיר: -הוסתרה הגדלת הדלקים בתכנית  4.1
 
ביקשה מנציגות המשרד    1משיבה  על נמל הדלקים בתכנית: 1הבהרת משיבה  . 120

 66להגנ"ס הבהרה כדלקמן, בהמשך לערר והתנגדות העותרת
(שלא אושר במסגרת התכנית מעבר לרמה המתארית)  העתידינמל הדלקים "האם 

את האפשרות  מגבילהלרמות הזיהום באזור המפרץ? האם התכנית  להוסיףצפוי 
מקום נמל הדלקים הקיים ולא (מעבר לקביעה שנמל הדלקים החדש יפעל רק ב לכך

  בנוסף אליו)?". 
 

 1שיבה תגובת המשרד להגנ"ס אל מ המשרד להגנ"ס מאשר את עמדת העוררות: . 121
מאשרת את (ואשר נמסרה לעוררות רק במעמד אישור התכנית)  14.5.2019החתומה מיום 

 הציבור.חששות העותרת לענין הגדלת זיהום האוויר והחמרת הפגיעה  בבריאות 
 
נוכחה ללמוד מתגובת המשרד  1משיבה  :נפחי הדלק שיעברו בנמל החדש יגדלו . 122

תמיכה של נפחי הדלק העוברים, תגובה זו היוותה   הגדלהלהגנ"ס כי הנמל החדש מאפשר 
לעניין הגדלת התעשייה הפטרוכימית באמצעות התכנית, הגדלה רשמית בעמדת העותרת 

(וסיכוניה) ובוודאי שלא נבחנו השלכותיה בתמ"אות  שמעולם לא הוצגו לציבור זיהומיה
שקדמו לתכנית דנן וגם לא באמצעות התכנית דנן.  נציגת המשרד להגנ"ס משיבה לעניין 

יש כוונה להגדיל את נפח הדלק שיעבור בנמל לכן לא ברור האם הנמל  "נמל הדלקים: 
 ." החדש יביא להפחתת פליטות

 
אשר דחתה  2סתרה את תשובת משיבה  14.5.2019תגובת המשרד להגנ"ס מיום  . 123

, 67להחלטה 86בסע'  טיעונים לעניין הגדלת אחסון הדלקים והתעשייה הפטרוכימית:
את טענות העותרת בעניין "אחסון דלקים" ולעניין אחסון צפוי של  2מוזכרת דחיית משיבה 

 קוב ב"מסוף הכימיקלים": 600,000
הדלקים הגדלת אחסון בדבר  תיהלחששוהמתנגדת מכפיפה את המציאות "

"התכנית " ,אין כל ראיה תכנונית ועובדתית התומכת במסקנה זו, אך במפרץ חיפה
התכנית בשלב " ,למסוף הכימיקלים איננה נכללת בתחום נמל המפרץ"המוצעת 

  . "הכנת תסקיר השפעה על הסביבה
 

בסע'  :הפטרוכימיתטענה כי נמל המפרץ לא נועד לשרת את התעשייה  2משיבה  . 124
אינה לשרת  "מטרת הקמת נמל המפרץ:  2, מצוטטת טענת משיבה 1להחלטת משיבה  146

אלא את צורכי הייבוא והייצוא של הסחורות לכלל  ,את התעשייה הפטרוכימית במפרץ
בהכרח את פעילות מפעלי התעשייה במפרץ חיפה אם  לא תגביר המשק...הקמת הנמל

                                                 
התזקיקים שיקומו בשטח הקוב של  600,000טענות העוררות לעניין   11.4.2019לתמליל הדיון ביום  5-194ראו למשל בעמ' 66

 התכנית והפליטות שלהן שלא נבחנו
  86, סעיף 26ראו עמ'  67
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אינו מפעל או "הנמל שיוקם מתוקף התכנית בטענה:   2מצוטטת משיבה  149.בסע' בכלל"..
 "VOC...-בית זיקוק חדש, הוא לא יהווה גורם לחריגות בערכי מזהמים כדוגמת בנזן ו

 
עצמה מבחינת טענה כי נמל הדלק "בתכנית אחרת" ובכך פטרה  2משיבה  .125

 השלכותיו הסביבתיות והסיכוניות:
. אני 68יתכן ותבוא בעתיד איזה תוכנית דלקיםלא במסגרת התוכנית הזאת, "כל הדלקים 

 "התוכנית שבפנינו היא תוכנית לנמל מכולות ופריקה בצובר.."69על דבר כזה באופקלא יודע 
...כל היבט של 70זה בתוכנית אחרת כמו כן, אין בתוכנית מסוף כימיקלים. .לא נמל דלקים

 שינוע כימיקלים או דלקים הוא לא חלק מהתכנית שבפנינו"
 
למדה  1משיבה  11.4.2019ביום  :2התסקיר של נמל הדלק הוכן והוצג כבר למשיבה  . 126

המפרט נתונים רלוונטיים  קיים תסקיר של נמל הדלקיםכי  71(חנ"י) 3מתגובת משיבה 
כי התסקיר לנמל טענה בדיון האמור  3בהקשר זה משיבה  .72נתלשאך הוא  -אודות פליטותיו

 : 2וכי הוצג למשיבה  הוכןהדלק כבר 
 
"לנמל הדלק נערך תסקיר, אני מזכירה שתכנית הסטטוטורית המפורטת שהתחלנו  

הוא ברמת תכנית  , נערך לו תסקיר, במקור נמל הדלק בתכנית2012-אותה ב
 -מפורטת, בתסקיר לנמל המפרץ, אם נמל הדלק הוא ברמה של תכנית מפורטת 

אחרי שהתסקיר אושר, ואחרי שהתסקיר הוטמע במסמכי התכנית והתכנית נדונה 
, אבל  מה מתארית בלבדבועדה המחוזית, החליטה הוועדה המחוזית שהוא יהיה בר

 ."כול החומר , כול הנושא , כול ההיבטים הסביבתיים כבר היו שם כול התכנון ,
 

בתגובה לשאלה מדוע  :נתלש -הודתה כי החלק של נמל הדלק בתסקיר  3משיבה  . 127
טענה כי תסקיר נמל הדלק נתלש ברגע האחרון וכי כשיגישו  -את החלק של נמל הדלק  תלשו

  .אותו התסקיר כרוך מחדשתסקיר שלו להבא, זה יהיה 
 
יופיע בדיוק  -הודתה כי בתכנית המפורטת העתידית שתוגש לנמל הדלק  3משיבה  . 128

אך ניתן  73חלק זה הושמט מהפרוקוטול :2אותו התסקיר שהוכן כבר ועמד בפני משיבה 
זה לא יהיה תסקיר נפרד, זה יהיה אותו תסקיר "לשמוע אותו בהקלטה המצ"ב   מהדיון :  

נוגדת את הקבוע ב"חוק  -יודגש כי ההשמטה מהפרוטוקול  ..."74.שאנחנו פשוט נכרוך אותו
למשל בסע' ב' : "הפרוטוקול  -ד' לחוק התכנון והבניה בעניין זה: 48בסע'  התכנון והבניה" 

 ישקף נאמנה את פרטי הדיון".
 

 

                                                 
  61בעמ'  5.11.2018תמליל הדיון בועדת משנה להתנגדויות מיום  68
  5.11.2018לתמליל הדיון בוע' משנה להתנגדויות מיום  196עמ'  69
  5.11.2018לתמליל הדיון בוע' משנה להתנגדויות מיום  64עמ'  70
  114בעמ'  11.4.2019מהלך הדיון בועדת המשנה לעררים ביום ב71
 ע אותו בקטע קולי זה: אך ניתן לשמו -בשים לב שהושמט מהפרוטוקול תיאור התלישה 72

  https://youtu.be/HPZViSPzQ8Eואותו התסקיר ייכרך ויוגש מחדש: –נמל הדלק נתלש 
https://www.youtube.com/watch?v=HPZViSPzQ8E&feature=youtu.be 

 נעלם.  -המשפט בתמליל הדיון שמוכיח שיוגש בדיוק אותו התסקיר כרוך מחדש  73
חברת נמלי ישראל מספרת על נמל הדלק שבסיסו כבר נבנה ש:"ואותו התסקיר ייכרך ויוגש מחד –נמל הדלק נתלש  74
 https://youtu.be/HPZViSPzQ8Eאבל התסקיר שלו נתלש" -

ch?v=HPZViSPzQ8E&feature=youtu.behttps://www.youtube.com/wat 
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בסיס נמל הדלק (מסוף התזקיקים) נבנה בתוך הקו הכחול של התכנית ללא  4.2
 בניגוד לכללי המינהל התקין -אישור סטטוטורי תכנית מפורטת, ללא 

 
למדה  1משיבה  :בסיס נמל הדלק כבר נבנה במיקום ספציפי בתוך הקו הכחול של התכנית .129

בסיס נמל הדלק נבנה מבלי שנבחנו הסיכונים והזיהומים במהלך כי  11.4.2019בדיון בעררים ביום 
בתוך הקו  במיקום ספציפיעצמה התייחסה לבנייה של  בסיס נמל הדלק   1. יותר מכך, משיבה 75זה

 הכחול של התכנית. לטענת נציגותה:
 

למיקום ...הוא נקבע ביחס נמל הדלק "שמענו שנעשו חיזוקים מיוחדים באזור שמתוכנן בו
, ולכן אני בעצם מנסה להבין אם הטענות האלו היו יכולות לעלות קודם לכן ולא ספציפי

 ."76לגבי המיקום הספציפיעלו 
 

. יובהר, 77הסבירה כי מדובר בתזקיקים 3נציגת משיבה  נמל הדלק הוא מסוף תזקיקים: .130
 הליכי זיקוק המתקיימים למשל בתוך בתי זיקוק. התוצרים של  תזקיקים הינםכי 

אנחנו אבל בסלנג הוא נקרא נמל הדלק ,  מסוף תזקיקים "גם נמל הדלק , זה בעצם
 עבודות בלתי הפיכות". כך שהעבודות האלה הן רואים אותו פה

 
תמונה המציגה  בפירוש  11.4.2019הוצגה לכל אורך הדיון בעררים ביום  1בפני משיבה  .131

 קיקים בתוך הקו הכחול של התכנית:מסוף תז
 

 
 

קרי מסוף תזקיקים  כי התחילה בפועל להקים נמל דלק, 1חשפה בפני משיבה  3משיבה  .132
בדיון  -בתוך תחומי הקו הכחול של התכנית בלי ההליכים המינהליים הנדרשים כנדרש לפי חוק  -

  :3חושפת משיבה  11.4.2019ביום 
שלשם מציעים להעביר אותו לא מחוזק נגד רעידות  מסוף הכימיקליםהשטח של  "

אדמה...בשביל זה צריך לעשות תכנון מחדש...מסוף הכימיקלים זה שטח מרוחק יותר 
                                                 

 11.4.2019לתמליל ועדת המשנה לעררים מיום  129-115עמ'   75
 11.4.2019לתמליל הדיון בוועדת המשנה לעררים ביום  122 -ו 121ראו בעמ'  76
 בועדת משנה לעררים  11.4.2019לתמליל הדיון מיום  10עמ'  77
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בכלל לא מהאזור של המזח...לא נותן תמונה טובה של מסוף דלק...השטח הזה 
ו' מחוזית שחררה את *התכנית הזאת* להתחלת הליך .בשנה האחרונה סטטוטורי.

עם הנחיות לתסקיר השפעה על הסביבה מאוד נרחבות..עד שהתסקיר ייגמר,  וטוריסטט
עד שהוא יאושר, עד שיהיו בו תכניות, עד שיהיו התנגדויות, אנחנו לא יודעים מתי זה 

שאי אפשר למקום יהיה...מדובר על להציע משהו שבסך הכל נורא פשוט להעביר אותו 
 ד סיבות".מהרבה מאו להעביר לשם את חוות המכלים

 
"אנחנו לפעמים מקדמים תכנון או מבצעים  :78י"מנכ"ל החברה הממשלתית חנ

. כשאנחנו לקחנו במקביל ולא בטור .אנחנו עובדים..גם אם אין אישור סטטוטוריעבודות 
למצב שייבנה שם נמל  נכין אותואת השטח של הנמל החדש ואמרנו, בואו  ,נמל הדלקאת 

עוד לפני שבכלל יש את  אנחנו חייבים לעשות את זה בזמן הבניה של הנמל הקייםדלק, 
בואו תבנו אותו, ייקח  -.אם היום נצא מפה מהחדר ונגיד התכנון המפורט של נמל הדלק 

למדינת ישראל בגלל הנמל הזה, אני  דלק יותר לא יבואעד שהוא יעבוד"..." שנים 6 בערך
  …." יש...אבל אותה כמות דלק תיפרק במהירותמדג

 
 

ל"מסוף כימיקלים" היא התכנית לנמל הדלק העתידי  0311779-304תכנית  4.3
 (מסוף התזקיקים) שיקום בקו הכחול של התכנית דנן :

 
היא תכנית מסוף הכימיקלים,  -"התכנית" ששוחררה להתחלת הליך סטטוטורי  .133

קוב לאחסון "כימיקלים"  600,000שבהוראותיה מבוקש נפח של  0311779-304תכנית 
 20,000ניתן לראות בהוראות התכנית שטחי בניה של  .79בשטח שקרוי "מסוף הכימיקלים"

 קוב.  600,000מ"ר לאחסנה עם סוגריים המכוונות לנפחים של 
שהיה אמור לעבור מהנמל הישן   אחסון נפט/תזקיקים 6תתקיים הגדלה של פי  .134

כי נלמד מתגובת חנ"י : בדיון בעררים העותרת ונציגיה טענו " אקר 20" -מיכלי ה מחוות
שקיימת זהות בין התכניות "מסוף התזקיקים"  -לערר עירית חיפה ומהאמור ביום הדיון

ה ממ אחסון נפט/תזקיקים 6הגדלה של פי ו"מסוף הכימיקלים" והמשמעות היא שתתקיים 
 100,000קוב בשטח התכנית חלף ל 600,000שמאוחסן בנמל הדלק הקיים, כלומר אחסון של 

                                                 
 בועדת המשנה לעררים בנושא התכנית דנן  11.4.2019לתמליל הדיון מיום  116עמ'  78
 להתנגדות נווה, חלק א'.  54-44למשל בסע'  -הוזכרה בהתנגדויות  304- 0311779התכנית 79
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נקבע כי יעברו לנמל  80קוב נפט ו/או תזקיקים שבהוראות התכנית "קרקעות הצפון"
  .81החדש

היא התכנית המפורטת של מסוף  304- 0311779לים" תכנית "מסוף הכימיק .135
גם לפי המשרד להגנ"ס:  : כך 0277111-304התזקיקים שבתוך הקו הכחול של התכנית דנן 

. ניתן למסוף התזקיקיםלהחלטה מצוטטת חוו"ד המשרד להגנ"ס לתכנית בנוגע  255בסע' 
) היא התכנית לנמל התזקיקים 0311779-304ללמוד ממנה, כי תכנית "מסוף הכימיקלים"  (

). המשרד להגנ"ס קושר באופן הרמטי בין התכניות ומבהיר כי פריקת צובר 0277111-304(
תקרה בתכנית המפורטת  -נוזלי דלקים וכימיקלים שהיתה אמורה להיות בנמל המפרץ

 ם":  "להרחבת מסוף הכימיקלי
 

אך ורק במקום נמל התזקיקים  "המשרד לא יתנגד להקמת נמל תזקיקים חדש
על כל המרחב, המשרד מתנגד  נמל תזקיקים ..עם זאת לאור ההשלכות האפשריות שלהקיים

על סמך תכנון עקרוני בלבד, וממליץ לוע' מחוזית לקבוע כי  נמל התזקיקים לאפשר הקמת
מלווה בתסקיר השפעה על הסביבה  תכנית מפורטתיש להכין  לצורך הקמת נמל תזקיקים

עם הנתונים המלאים של הנמל... פריקת צובר נוזלי דלקים וכימיקלים: התסקיר לא בחן 
. המשרד מתנגד לאפשר 82מסוף כימיקלים פועלשימוש זה בשום היבט סביבתי. בנמל חיפה 

תכנית המתאר לנמל חיפה תמ"א פריקת צובר בנוזל ובכלל זה כימיקלים.  זובמסגרת תכנית 
לאשר תכנית מפורטת  ולצורך כך יש להרחבת מסוף הכימיקליםאפשרות כללה  1/1ב/ 13

  ." שתבחן את כלל ההיבטים הסביבתיים הקשורים בפעילות זו
 
בתשריט התכנית מופיע מסוף  :1/1ב//13מסוף הכימיקלים הוא חלק מתמ"א  .136

כמו  -הכימיקלים ככלול בתכנית כ"שטח תפעולי נמלי" ומסומן בקוים אדומים ולבנים 
 התכנית דנן .

  
 

 
   לסיכום:

והמשרד להגנת הסביבה כי בתוך הקו הכחול של התכנית יאוחסנו  3נלמד מטיעוני משיבה 
המהווים הגדלה  -קוב של תזקיקים עבור התעשייה הפטרוכימית  600,000לכל הפחות 

                                                 
אחוז  70אייקר" ייעשה כך ש  20ג' כי פינוי חוות " 6.2.3בסע'  26תכנית "קרקעות הצפון " הגדירה בהוראותיה בעמ'  80

 ) 7-8לערר בעמודים  3מהמיכלים יפונו לאחר הקמת נמל הדלק החדש (ראו נספח 
 https://www.slideshare.net/enave2609/ss-150466806בועדת המשנה לעררים  11.4.2019לתמליל הדיון מיום  196,' 194עמ  81
 כימיקלים = תזקיקים  82
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: העותרת ושות' טענו בהקשר זה במסמכיהן עוד בשלבי ההתנגדות 83(למטרת ייצוא) 
 .85לערר) ובוועדת הערר 46בסע' , וכן במסמך הערר (למשל 84והערר

 
 

אושרו ללא תסקירי סביבה וסיכון לשימושים  2/1ב//13ותמ"א  1/1ב//13תמ"א  4.4
המזהמים והמסוכנים שיקרו על פני השטח ובניגוד למטרות המוצהרות בהוראות 

 התכנית:
 

 בהקשר זה ראו טיעונים נוספים לעיל בפרק על אודות התכנון.  . 137
 
ללא היתרים הדרושים וללא תכנית  בתכנית בסיס של נמל דלקבפועל, נבנה  . 138

 מפורטת ו/או הנחיות והוראות סביבתיות.
 

 
ובפרט של נמל הדלק  -לא נבחן זיהום האוויר של שימושי נמל המפרץ והדלקים . 139

מטעם המשרד להגנ"ס  1/1ב/ 13תמ"א/ בהנחיות התסקיר של  1/1:86ב//13בתסקיר תמ"א 
נדרשה כלל בחינה של פליטות הנמל ו/או פליטות נמל הדלק. זיהום לא  - 1.2.2011מיום 

השינויים באיכות אך ורק בהקשר של עבודות הקמת הנמל: " 5אוויר הוזכר בהן בסע' 
 האוויר ורעש כתוצאה מהפעולות להקמת הנמל".

 
  הייתה קביעת ייעוד מתארי: 87כקבוע בהוראותיה 1/1ב//13מטרת תכנית תמ"א   . 140

של כלל המבנים הימיים  מתארי: "קביעת יעוד 1ראות מוגדרת מטרה מס' להו 2.1בסע' 
בנוסף כתובה גם הוראה מס'  ספציפי לנמל דלק,בוודאי לא דובר על מיקום  -ץ חיפה" במפר

 ".קביעת הוראות סביבתיות לשם צמצום מפגעים" -6
 
הוראות קביעת " :4נקבעה מטרה  1/1ב//13לעיקרי הוראות תמ"א   2.2בסע'  . 141

 "סביבתיות וניטור
 
לא היה אמור להכיל מיקום ספציפי של קו  -השטח הימי הנמלי 1/1ב//13לפי תמ"א   . 142

  88:89אלא רק תיאור "סכמטי בלבד" -דלק ומיקשר ימי עתידי 
 

ב' יעוד של "דלקים תזקיקים גפ"ם" ומאידך,  4.2.1נקבע בסעיף  1/1ב//13בתמ"א   . 143
לא הוצעו בדיקות סביבתיות וסיכוניות שיבחנו את אפשרות  -ובחוסר סבירות קיצוני

 יישומם במפרץ חיפה. 
 
 2-ו 1משיבות אפשרו רק בניה של מבנים ימיים:  1/1ב//13ההיתרים של תמ"א  . 144

מודעות לכך שכלל לא היתה אמורה לחול בניה מלבד המבנים הימיים: בהוראות תמ"א 

                                                 
 בועדת המשנה לעררים בנושא התכנית דנן  11.4.2019לתמליל הדיון מיום  114-111ראו למשל עמ'  83
 לתמליל הדיון  5-194בעמ'  11.4.2019הדיון מיום ה וכן גם למשל בתמליל התנגדות נוו 22-12ראו למשל עמודים  84
 7עמ'  -לערר  3בועדת המשנה לעררים , ראו למשל נספח  11.4.2019לתמליל הדיון מיום  196,' 194למשל בעמ'  85
 "מבנים ימיים במפרץ חיפה, עם הוראות של תכנית מפורטת להקמת מסוף מכולות חדש (נמל המפרץ)" 86
  )2009(תבנית הוראות מעודכנת ליולי  13.11.2013מיום  1/1ב//13ראות תמא של הו 8/16ראו בעמוד  87
 . ו' 4.1.2בסע' ראו הוראות התכנית  88
 1/1ב//13להוראות התכנית תמ"א  11בעמ'  89
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אילו היתרי בניה מותר להוציא מתוקף התכנית. מודגש בסע'  -א' 4.2.2נקבע בסע'  1/1ב//13
בלבד ולא לשימושים שעל  ימייםזו הינם למבנים ם מכח תכנית כי "ההיתרי -.ב' 4.2.2

ומתקנים אחרים והוראות השימוש במסוף המכולות נמל  מבניםהמסוף" מובהר כי "בניית 
אשר תגדיר באישור תכנית מפורטת , יהיו חייבים  נמל ומזח הדלקהמפרץ, מסוף כרמל ב' 

 וההוראות הסביבתיות".את הוראות הבניה 
 

מפורט כי תנאי למתן היתרי הבניה  3 -ד'  4.2.2בהוראות ביחס לנמל המפרץ, בסע'  . 145
שאף אחד מאלו אינם רלוונטים  90יהיה הגשת מסמכים סביבתיים הנוגעים לנושאים: 

 וספציפית לנמל התזקיקים. -לזיהום ולסיכון המיוחד של נמל המפרץ 
 

 
מהווים כלל תשתית  אינם -ידעה כי תסקיר עבודות החול והמבנים 1משיבה  . 146

אשר ממנה ניתן ללמוד ו/או להתנגד  לעניין   יין נמל הדלק,עובדתית עניינית ורלוונטית לענ
אינו מכיל כלל נתונים וכי   -זיהום האוויר שייגרם ממנו ומהמיכליות שתפקודנה אותו 

.  לכן ברור לכל מנמל הדלק עובדתיים רלוונטיים לזיהום אוויר מהתכנית ושימושיה, לרבות
בוודאי לא  -בר דעת כי טענות להגדלת הזיהום של נמל הדלק, כשלא ידוע שום פרט לעניינו

 מבלי שקיימת עבורן שום תשתית עובדתית להתייחסות.   -יכלו לעלות קודם לכן
 

  חסרה במידע מהותי לעניין זיהום האוויר: 0277111-304התכנית המפורטת  4.5
 
) שדורש עמידה בערכי יעד, ערכי 17.2סעיף ( 1ב//13ת תמ"א ולנת"ע קבעה בהוראו . 147

וכך נכתב "מוסד תכנון יבחן את תוספת פליטות המזהמים לאוויר  :91סביבה וערכי ייחוס
של התכנית המפורטת ויבטיח כי מצב איכות האוויר בסביבה לא יחרוג במצבים המחמירים 

חלקיקים, מתכות כבדות,   SO2, NOX...לרבות סביבה, יעד וערכי ייחוסמערכי 
וכולל חומרים הגורמים לריח או מסרטנים ו/או חשודים  VOCדיאוקסינים, פוראנים, 

  .92כמסרטנים או טרטוגניים או שארתיים במערכות ביולוגיות"
 
ולפיכך לא שקלה את  2-ו 1מזהמים רבים לא נבחנו ולא הועמדו לבחינת משיבות  . 148

אשרו את התכנית   2-ו 1ות האמור לעיל, משיבות למר השיקולים הרלוונטיים הנדרשים:
 -ובמיוחד -דיאוקסינים ופוראנים, של מתכות כבדותמבלי שהוצגו כלל עבורה פליטות של 

. וספציפית בנמל הדלק על רכיביו השונים -בכללן VOCפליטות מבלי שנבחנו עבורה 
היתה חסרה ולא  יםהחלקיק. כמו כן, בחינת 93העותרת טענה לעניין חסר נתונים בהקשר זה

נכללו בה כלל המקורות בשטח שהוגדר בהנחיות המשרד להגנ"ס, ולא נבחנו חומרים 
  .94שגורמים לריח, טרטוגניים ועוד

 
נחתם  20.4.2014ביום הנחיות המשרד להגנת הסביבה הספציפיות לתכנית דנן היו:  . 149

מסמך הנחיות לתסקיר של התכנית דנן. תנאים רבים בהנחיות לא נבדקו ולא קוימו בטרם 
נמל שהוכח קודם לכן  -לאישור התכנית בהקשר של התכנית ככללה, ושל נמל הדלק בפרט

                                                 
 להוראות התכנית  16מתוך  12עמ'  90
 להתנגדות  10, עמ' 28, בסע'  לערר 52ראו למשל בסע'  91
 2.1.2018 -למצגת לענין הנמל שהוצגה במועצה הארצית ב 52, מצוטט מעמ' 28וה, סעיף לחלק א' התנגדות נו 10עמ'  92

  1ב//13ומצוטט ממסמכי תכנית תמא 
 להתנגדות נווה חלק א', ועוד. 104לערר , סע'  35ראו למשל בסע'  93
 ראו בערר בעמ '  94
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-ידעה כי הוא בסיסו נבנה וכי יהווה מסוף תזקיקים שיאחסן לכל הפחות כ 1כי משיבה 
 ) .  20.4.2014קוב (ראו הנחיות המשרד להגנ"ס מיום  600,000

 
: הנחיות לגבי בדיקת המזהם המסרטן בנזן בתכנית בכלל ובנמל הדלק בפרט . 150

"לקחת בחשבון את הפליטות מתנועת לבחון את פליטות הבנזן ו -ככלל  95בהנחיות נדרש
המטפל במטענים, האוניות , מהגנרטורים שלהם המופעלים בשלב העגינה בנמל, מציוד 

מכלי הרכב של הנמל, ומהמשאיות המביאות ומוציאות את המטענים מהנמל". בהמשך, 
"יש להעריך את תרומת זיהום  נכתב בפרט לענין נמל הדלק: "איכות אוויר" 4.1בפרק 

תכלול מילוי  בנמל הדלקההנחה היא כי הפעילות , מנמל הדלק האוויר מהפליטות הנובעות
ם המובילות דלק באמצעות צינור טמון ומכלי אחסון תפעוליים בלבד. וריקון מיכליות י

 .96במידה ויש פעילות נוספת יש לציין ולשלב אותה בבדיקה הסביבתית"
 
יש לחשב את קצבי הפליטה המרביים ":הנחיות לבחינת כלל המזהמים מנמל הדלק . 151

הדלק...וקצב המילוי והריקון מכל מתקן בנמל  וריכוזי מזהמי האוויר הצפויים להפלט
חומרים  VOC's ,המזהמים הנפלטים מהפעילות בנמל דלק לכליש להתיחס  המתוכנן.

 .כגון בנזן וארומטים נוספים : טולואן קסילן" רעילים ו/או מסרטנים
 
ולהוכיח בתסקיר מכלול של פעולות שיש  -ההנחייה להשוות לתקני יעד וסביבה  . 152

לענין איכות אויר נכתב  4.1: בסע' בתכנית ובנמל הדלק בפרט -ותוניתן לבצע כדי למנוע חריג
במפורש לענין נמל הדלק :  "יש לבצע חישובי פיזור מזהמים להערכת מצב איכות האוויר 

מקורות  כל. לשם כך יש לקחת בחשבון את לאחר הקמת נמל הדלק והנמלהצפוי באזור 
פליטת מזהמי האוויר באזור. יש לבצע את חישובי הפיזור בממוצעי זמן שיאפשרו השוואה 

יש לתאר את התנאים בהם עלולים להווצר מטרדי זיהום אוויר  ערכי סביבה וערכי היעד.עם 
לגבי כתוצאה מאי עמידה בתקני הפליטה, במצבים מטאורולוגים שכיחים וחריגים. 

ות חריגה מתקני היעד וערכי סביבה יש לפרט את מכלול הפעולות תוצאות החישובים המרא
 בצע על מנת למנוע חריגות אלה. אשר יש וניתן ל

 
בקו  המתוכנן (רובו כבר בנוי)חסר מידע על פליטות הזיהום של מסוף התזקיקים  4.5

ומעולם לא הוכח כי התכנית תעמוד בערכי יעד,  - 0277111-304הכחול של תכנית 
אישרה את התכנית מבלי  1סביבה, ויחוס, אך בחוסר סבירות קיצונית משיבה 

 שקילת השיקולים הרלוונטיים:
 

בהנחיות המשרד להגנ"ס לתכנית דנן, נכתב בפירוש שיש לבחון את הפעילות בנמל  . 153
: "מצב איכות האויר העתידי יחושב כך שיקח במצטבר 97בהנחיות לתסקיר נכתבהדלק: 

את מצב הרקע בתוספת תרומת התחבורה, האוניות הנכנסות ויוצאות מהנמל, האוניות 
העוגנות בנמל, הציוד לפריקה וטעינה של אוניות, כלי השינוע בנמל, כלי שיט נמליים וכיוב 

 ."מהפעילות בנמל הדלקוכן 
 

שהפליטות של התכנית המפורטת של נמל  10.5/19לערר טענה בהתייחס  3משיבה  . 154
את תגובת  1להחלטה מצטטת משיבה  219: בסע' הדלק העתידי נבחנו בתסקיר התכנית

                                                 
 להנחיות  1.3סע'   95
 להתנגדות נווה חלק א' 103לערר התיחס לבנזן וכן גם למשל סע'   37סע'  96
  4.1להנחיות, סעיף  7ראו עמ'  97
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אף שהתכנית אינה מאשרת אותו ונדרשת לשם כך תכנית  נמל הדלק"נלקח בחשבון חנ"י: 
של התכנית נלקחו בהתאם להנחיות יועץ החומ"ס  נמל הדלקמפורטת. הנתונים לגבי 

שאושרו על ידי המשרד להגנת הסביבה, כשהפליטות המצרפיות נלקחו בצורה מחמירה 
  ."ביחס למצב העתידי

 
  -להחלטה לעניין זהות המזהמים שנבדקו 223טענה כמצוטט בסע'  3משיבה  . 155

"הבחינה בוצעה בהתאם להנחיות המשרד להגנ"ס ובהתאם למקובל, ואף באופן מחמיר 
) ובכל הקשור לנמל הדלקים VOCבחנו גם תרכובות אורגניות נדיפות (נמכך. במסגרת זו 

ן זאת אף שאין בתכנית כדי לאפשר שינוע ואחסון של חומרים נבחנו גם טולואן בנזן וקסיל
 "98.בתכנית נפרדתאשר יאושר  בנמל הדלק אלה שיבוצע

 
לפליטותיה, וכן גם הציגה מצג שווא כאילו תכנית מסוף התזקיקים נבחנה  3משיבה  . 156

העותרת  לעניין נפחי והרכבי אחסון התזקיקים : 1נמנעה מלספק נתונים מהותיים למשיבה 
ונציגיה תהו לעניין נפחי האחסון וסוגי התזקיקים שלפיהם חושבו נתוני התסקיר, כמו גם 

, אילו אוניות 99ביקשו עוד מידע טכני שחסר על  קצבי עבודה/ משוואות עבודה המיכלים 
מכליות דלק תפקודנה את נמל התזקיקים ומה פליטותיהן? כמה פעמים ימתלאו ויתרוקנו ו

 נמנעה מלהשיג מענה לשאלות אלו. 1המיכלים ביום? בחודש? בשנה? משיבה 
 
סתרה את עצמה והודתה בכתב שלא בחנה בתכנית דנן בצורה מדויקת את  3משיבה  . 157

שבתכנית צוטטת חנ"י כמי שטוענת להחלטה מ 222בס'  :פליטות מסוף התזקיקים לאוויר
ייבחנו היבטי איכות האוויר " -שתכיל תסקיר השפעה על הסביבה מפורטת לנמל הדלק 

, בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה ותוך ממסוף התזקיקים בצורה מדויקת יותר
 " .בעתיד התייחסות למצב המאושר בעת קידום התכנית

 
פליטות נמל התזקיקים/(דלק) שישפיעו על כל גם המשרד להגנ"ס הודה כי  . 158

 1משיבה : המרחב לא נבחנו כראוי וכי לא נבחנו בו פריקת צובר בנוזל / דלקים וכימיקלים
 חלק"עורכי התסקיר בדקו להחלטה את קביעת המשרד להגנ"ס  כי:  255ציטטה בסע' 

על  ללא מידע מההשפעות האפשריות של נמל התזקיקים על סמך תכנון עקרוני בלבד
המשרד  על כל המרחב",."לאור ההשלכות האפשריות של נמל תזקיקים הפרטים המלאים

...יש להכין תכנית תכנון עקרוני בלבדאת הקמת נמל התזקיקים על סמך  מתנגד לאפשר
 של הנמל.  הנתונים המלאיםמפורטת מלווה בתסקיר השפעה על הסביבה עם 

התסקיר לא בחן  "צובר נוזלי דלקים וכימיקלים: המשרד להגנת הסביבה טען לגבי פריקת
. המשרד מתנגד לאפשר במסגרת תכנית זו פריקת צובר בנוזל שימוש זה בשום היבט סביבתי

 ובכלל"
 

טענה שנבדקו "פליטות חומרים  1להחלטה משיבה  248למרות כל זאת בסע'  . 159
 ן לה בסיס. טענה תמוהה שכאמור אי -אורגניים נדיפים ממסוף התזקיקים המתוכנן" 

 
בחוסר סבירות קיצוני ללא מידע מהותי על איכות  1התכנית אושרה ע"י משיבה  . 160

פליטות  -וכמות הפליטות הגבוהות שנצפו מנמל התזקיקים שבתוך הקו הכחול של התכנית 
 עליהן התריעה העותרת. 

                                                 
 להחלטה  51ראו בעמ'  98
 להתנגדות נווה חלק א'  104ראו למשל סע'  99
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בחטף ובחוסר סבירות קיצוני ולמרות שגילתה  1התכנית אושרה ע"י משיבה  . 161

ה אמיתית להגדיל את נפח הדלק שיעבור בקו הכחול של התכנית, מהמשרד להגנ"ס שיש כוונ
קוב  600,000ואף חמור מכך גילתה מטענות העוררות שמדובר בסדרי גודל של החל מ 

יאוחסנו בקו הכחול של התכנית  3אשר לשיטת משיבה  -ואף יתכן שיותר מכך -תזקיקים 
 בוודאות. 

 
קיצוני משלא אפשרה לצדדים להשיב פעלה בחוסר תום לב ובחוסר סבירות  1משיבה  . 162

 . על טיעוניו המהותיים לנושאי הזיהום. 14.5לתגובת המשרד להגנ"ס מיום 
 
בחרה שלא לחקור את הטענה שהתכנית יכולה לאחסן נפט נפיץ מסוג  1משיבה  . 163

ותוך "מעשה עשוי" שלא  -תוך הגדלת התעשייה הפטרוכימית  -קונדנסט ו/או תזקיקיו 
ח' שקובעת פינוי קונדנסט למפרץ  37העותרת טענה כי תמ"א  בהמשך:יהיה ניתן לבטלו 

. עם זאת, חלף לבחינה מעמיקה של  100101מצריכה מקום לאחסון קונדנסט ותזקיקיו -חיפה 
להחלטה כי למיטב  222האינטרסנטית בסע'  3ציטטה את תשובת משיבה  1הנושא, משיבה 

בנמל הדלק.. לכן הנושא לא נבחן בתסקיר.. אם הדבר  אין כוונה להעביר קונדנסטידיעתה: "
אישור … יהיה רלוונטי במועד עריכת התכנית המפורטת לנמל הדלק הוא יבחן במסגרתה

תכנית מפורטת לנמל הדלק יותנה בתסקיר השפעה על הסביבה שבו ייבחנו היבטי איכות 
ד להגנ"ס ותוך בצורה מדויקת יותר, בהתאם להנחיות המשר ממסוף התזקיקיםהאוויר 

 ד".התייחסות למצב המאושר בעת קידום התכנית בעתי
 
אשרה את התכנית בטרם דרשה להציג  1קיים חוסר סבירות קיצוני בכך שמשיבה  . 164

לצדדים בערר מידע רלוונטי, שהוא התסקיר של מסוף התזקיקים השלם שנתלש 
סתירה בין תגובת המשרד להגנ"ס  14.5על נתוניו וכמויותיו לאחר שגילתה ביום  -מהתסקיר

 תירה זו: לטענת חנ"י, ושלא איפשרה את תגובת הצדדים לס
רק בדיקה פרטנית ) כי  "14.5(בתגובתו מיום  1המשרד להגנ"ס ענה בכתב למשיבה  -מחד

 -, ומאידך "102מהן הפליטות של נמל זהיכולה לענות על השאלה  של תכנון עדכני ורלוונטי
 הודתה כי היה מוכן תסקיר למסוף התזקיקים אך הוא  נתלש. 3משיבה 

של השלכות זיהום האוויר  עוד לא קיימת בדיקהמתשובת המשרד להגנ"ס השתמע כאילו 
 .אינו נכוןידעה כי  1של נמל דלק זה, דבר שמשיבה 

 
פעלה בתום לב ושקלה שיקולים ענייניים, עליה היה לבקש להציג   1לו משיבה  . 165

ה להתייחס , בכדי  שניתן יהילצדדים את התסקיר שנתלש ולאפשר לצדדים זמן ללמידתו
כבר  -שמיקום מסוף התזקיקים לשיטתה ולהבנתה מתוכן הדיון משום  -אליו ולדון לעניינו 

  נקבע ובוסס.
 

המלא והמדויק שנדרש להציג.  התסקיר לא הכיל את כל המידע המקצועי 4.6
למרות זאת, התכנית אושרה ללא שנדרש תסקיר מתוקן הכולל בו את השלכות 

 ח', מסוף התזקיקים החדש, והרחבת הנמל הישן: 37, תמ"א 103"קרקעות הצפון"

                                                 
 יודגש כי הקונדנסט מוגדר גם כדלק, וזהו סוג של נפט שמזוקקים ממנו תזקיקים 100
  24, 12-9ראו הערר סע'    101
 נמל הדלק העתידי  -6ביבה בסעיף לתגובת המשרד להגנת הס 5-4ראו עמוד   102
  11.4.2019להחלטת ועדת המשנה לעררים מיום  99-98סע'  103
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כי מסקנות  1להחלטה מציינת משיבה  248בסע'   התכנית חורגת מערכי היעד: . 166

 PM2.5 -של המשרד להגנ"ס  לצפויות חריגות מערכי יעד התסקיר היו שבמצב קיצוני 
 . SO2ו
 
המשרד להגנ"ס הנחה את עורכי התסקיר להשוות את תוצאות המודל לערכי יעד  . 167

לגבי תוצאות החישובים המראות חריגה נקבע כי "  104"איכות אוויר" 4.1וסביבה. בסע' 
ש וניתן לבצע על מנת יש לפרט את מכלול הפעולות אשר ימתקני היעד ו/תקני הסביבה 

יש להציע אמצעים , הגבלות, תנאים שיחולו על שטח ". בהמשך נכתב: "למנוע חריגות אלו
 . "התכנית וסביבתה על מנת לצמצם את זיהום אוויר מכל אחד מהמקורות

 
עוד לפני הכללת  הפליטות של  -מבינה לפיכך שתתקיים חריגה מערכי היעד 1משיבה  . 168

 ות הצפון": בית הזיקוק החדש "קרקע
 

: נכון למועד הדיון בתכנית תכנית "קרקעות הצפון" אושרה במועד הדיון בתכנית דנן . 169
לתכנית , קרקעות הצפון כבר נחשבה 2018בחודשים נובמבר דצמבר  2דנן אצל משיבה 

 . 2013, והופקדה כבר בסוף 2016שכן אושרה ביולי  שאושרה
 
  2חמש שנים לפני הדיון אצל משיבה  22.11.13ביום  בלהתנגדויות התכנית הופקדה  . 170

שהמשרד להגנ"ס הגדיר לבחינה בתסקיר התכנית דנן ונמצאה בטווח המרחק הגאוגרפי 
  לערר). 53-47(ראו כנטען למשל בסע' 

 
לכך שתסקיר ההשפעה על  105הולם בהחלטתה  נמנעה מלספק מענה  1משיבה  . 171

על אף שחלה בתחום אותו הגדיר  הסביבה לא כלל את התכנית העצומה "קרקעות הצפון"
  .106המשרד להגנת הסביבה לבחינה

 
) הוכחה כנכונה במעמד הדיון בועדת המשנה  47בערר (בסע'  עותרת ושות'טענת ה . 172

, עת הודה כי התכנית לא נבחנה במכלול התכניות העתידות  11.4.2019107לעררים ביום 
להשפיע על זיהום האוויר. וכך טען מר חזן, יועץ איכות הסביבה של הפרויקט וגם עורך 

 ה". התסקיר: "קרקעות הצפון לא ניתן, אבל אני ארחיב על ז
 
 1.28כי לא נבחנו כלל פליטות המיכלים (ובהם  1082נוכחה גם מתגובת משיבה משיבה  . 173

מיליון קוב נפט נפט ותזקיקים) בשטח "קרקעות הצפון" , כמו גם פליטות המשריפה שתקום 
בתכנית וגם  פליטות תעשיה כבדה באזור התעשיה העתידי (אזור התעשיה המיוחד "לתכנון 

אלא רק ממערכת הכבישים  -ע לתעשיית הזיקוק והפטרוכימיה) קבו -בעתיד" שייעודו 
 לא קוימו.  -...קרי, שתנאי ההנחיות לתסקיר

 

                                                 
  20.4.2014למסמך הנחיות לתסקיר מיום  7עמ'  104
  55בעמוד   -להחלטת ועדת המשנה לעררים  248בסע'  105
 לערר.  48 - 47 -, ו 37, 24ראו למעל בערר בסע'  106
  231ראו תמליל הדיון בעמוד  107
  17.5.2019להחלטה של ועדת המשנה לעררים מיום  12עמ'  108
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המשרד להגנ"ס הנחה התעלמה מהנחיות המשרד להגנ"ס מבלי הנמקה:  1משיבה  .174
בקביעה כי "יש לקחת בחשבון את  -לבחון את כל התכניות בסביבת התכנית העתידית  

ק"מ סביב לגבולות התכנית מנמל  5בתחום  כל שאר מקורות זיהום האווירהתרומה של 
והתעלמה במיוחד מהוראות התכנית "קרקעות הצפון" המעידות כי בשטח   -הדלק" 

מיליון קוב נפט ותזקיקים) המהווה  1.28( מעותי של נפט ותזקיקיואחסון משהתכנית קבוע 
פולט משמעותי של זיהום אוויר (למשל של תרכובות אורגניות נדיפות, כאשר התסקיר אמור 

של התרכובות האורגניות הנדיפות לאחר הקמת  סך הפליטות המצרפיהיה לבחון את 
 התכנית).

 
י תעשייה כבדה וזיקוק "בקרקעות התעלמה מכך שיכולים לקום מתקנ 1משיבה  .175

, מתכות PM2.5הצפון" הנחשבים לפולטים משמעותיים של זיהום בפני עצמם (חלקיקים 
 ועוד רכיבים אשר היו אמורים להבדק בתסקיר) : SO2כבדות,

אחוז משטח התכנית מוגדרים ליעוד  98.5בעוד שבהוראות התכנית "קרקעות הצפון" קבוע כי 
דונמים לתעשיה מיוחדת לתכנון  301"  וכי בשטח התכנית קבועים IPC SITESהקרקע של "

 -בעתיד ביעוד של בתי זקוק 

 
  :109התמוהה 2בחרה לצטט בהחלטתה דווקא את עמדת משיבה  1משיבה  .176

 

 
 

 248חלף לתיקון הפגם החמור בדרישה להכנת תסקיר מדויק טענה בסע'  1משיבה  .177
להחלטה  שכל מקורות הפליטה נלקחו בחשבון, למרות טענות העוררות ולמרות העדות 

 ששמעה בועדת המשנה לעררים: 
 

                                                 
  17.5.2019להחלטה של ועדת המשנה לעררים מיום  12עמ'  109
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את כל מקורות הפליטה מהפעילויות  ההערכה נעשתה על בסיס מודל חיזוי שלקח בחשבון"
כלי שיט (בנמל הקיים והמתוכנן בפעילות מלאה), תחבורה אל המסוף, מפעלים  ור:השונות באז

פליטות מהנמל והתנועה אליו,  -ומקורות נוספים. הבחינה נעשתה ביחס לתרומת התכנית 
גנרטורים מסייעים של כלי שיט עוגנים, מנועים עיקריים של כלי שיט מתמרנים בכניסה לבריכות 

רגניים נדיפים ממסוף התזקיקים המתוכנן, משאיות בנמל, קטרי דיזל הנמל, פליטות חומרים או
במסוף הרכבות ושלוחת המסילה המתוכננת ותחבורה בכביש המחבר את הנמל  לרשת התחבורה 
הארצית ושינוע פנימי בתוך המסוף, וכן ביחס למקורות רקע: נמל קיים, מפעלים, מקורות לא 

 לתסקיר).  4.1תנועה בכבישים ובמסילות (פרק  -ידים מוקדיים (כגון תחנות דלק) ומקורות ני
 

אי הכללת התכנית דנן שהיא עובדה מוגמרת במרחב חיפה על רכיביה המזהמים  . 178
כמצב "משופר"  למצב   -השונים, גרם לכך, שמצב איכות האוויר הוטה והוצג בפחת 

 שיתקיים במציאות, מצב שהינו מסכן חיים. 
 

כי  -עה של חנ"י האינטרסנטית באישור התכנית ציטטה את טענתה המט 1משיבה  . 179
להציג מצב המקורות המצויינים בתכנית קרקעות הצפון לא נכללו במודל בשל הרצון "

בעת ביצוע המודל,  שלא היתה מאושרתבתכנית מבחינת פליטות, ומאחר שמדובר מחמיר 
את חוות להחליף כך שלא היתה ודאות לגביה. בנוסף, תכנית קרקעות הצפון מיועדת 

 .ועל פירושה מצב עתידי מקל, שכאמור לא נלקח בחשבון" המיכלים בקרית חיים,
 
לערר ללמוד, כי "קרקעות הצפון" מהווה הגדלת  3נוכחה על פי נספח  1שיבה מ . 180

 3מיליון קוב נפט ותזקיקיו, ומהווה אחסון לפי  -ות בכהאחסון במפרץ חיפה לכל הפח
מהנפח הקבוע בחוות המיכלים שבקרית חיים, וכי  אינה תכנית מיטיבה ואי הכללתה במודל 

באופן שאינו סביר באופן קיצוני. בהקשר זה, ראו  אינו מצב "מחמיר" אלא מצב "מקל"
 לערר על הסבריו המפורטים.  3נספח 

 
ביום ון מודעת לכך ש"קרקעות הצפון" הופקדה להתנגדויות עוד כגוף תכנ 1משיבה  . 181

 וכי הנחיות התסקיר לתכנית דנן מטעם המשרד להגנ"ס פורסמו חתומות מאפריל  22.11.13
קיבלה את עמדת חנ"י לנושא זה ודחתה   1קיים חוסר סבירות קיצוני בכך שמשיבה   .2014

מבלי לחייב הצגת מידע מהימן ומלא לעניין כלל הפליטות  שינבעו  -את הערר בנושא זה 
 מה שלא נבחן בתסקיר.   -מהקמת התכנית לאור הרקע המדויק

 

שנדרש להציג: התסקיר לא הכיל את כל המידע המקצועי המלא והמדויק  4.7
לא נבחנו הפליטות האמיתיות ממסוף התזקיקים אך הוא נכנס לתכנית ברמה 

 :  1מתארית, ובפועל בסיסו כבר נבנה בידיעתה של משיבה 
 
חלף לתיקון הפגם החמור בדרישה להכנת תסקיר שלם עם מידע מהימן ,  1משיבה  . 182

להחלטה שכל מקורות הפליטה נלקחו בחשבון, לרבות מסוף התזקיקים:  248טענה בסע' 
את מסוף התזקיקים החדש:  1בין המקורות ש"נכללו בתסקיר", מונה משיבה משיבה 

 קים המתוכנן".... פליטות חומרים אורגניים נדיפים ממסוף התזקי"
 
בעוד שידעה שלא כך  -טענה כי פליטות מסוף התזקיקים נבחנו בתסקיר 1משיבה  . 183

מטענותיה היא, מהעוררות, מעמדת המשרד להגנ"ס ואפילו מטענות של חנ"י  -הדברים 
 עצמה שהדגימו כי לא נעשה כן.  
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וכך  248את עצמה באשר לטענותיה בסע'  1להחלטה אף סותרת משיבה  259בסע'  . 184

לא בחן את השלכותיו הסביבתיות של נמל שתסקיר ההשפעה על הסביבה טענה: "מאחר 
, ובהתאם להמלצת המשרד להגנת הסביבה, הוחרג ייעוד נמל הדלק הדלק שנקבע בתכנית

 מהתכנית המפורטת ונקבע כי יופיע בה ברמה מתארית בלבד".
 
נבנה בסיס נמל הדלק בהווה התנהלה בחוסר תום לב: למרות שידעה כי  1משיבה   . 185

ודחתה את  259והתכנית אינה כלל "עתידית" הגדירה אותה כעתידית בהחלטה בסע' 
יש לדחות את הטענות בעררים המופנות כנגד נמל הדלק וכנגד  "  :העררים לעניינה

 לכשתופקד השימושים שאינם אפשריים עוד במסגרת התכנית בעקבות החרגתו ממנה,
מל הדלק, ובמידת הצורך, יוכלו העוררים להשמיע את טענותיהם התכנית המפורטת לנ

לנמל הדלק תלווה התכנית העתידית במסגרת התנגדות שתוגש לתכנית נמל הדלק. בנוסף, 
בתסקיר השפעה על הסביבה, שבמסגרתו ייכללו ,  מטבע הדברים, גם ההשפעות הסביבתיות 

להיערך בחינה כוללה של ההשפעות צפויה  באותו שלב עתידישל נמל המפרץ...כך שגם 
  .הסביבתיות באזור"

 
כי תתקיים הגדלה של  1על אף שהן המשרד להגנ"ס והן העוררות הוכיחו למשיבה  . 186

משהיה אמור להיות), משיבה  6בלכל הפחות פי  -נמל הדלק (לטענה המוכחת של העוררות 
צפוי לפעול  בעתיד, אשרו, ככל שיוחלט להעתידי: " נמל הדלק כי 259המשיכה וטענה בסע'  1

באמצעים מתקדמים יותר מנמל הדלק הקיים, ועל כן ההנחה היא כי השפעותיו הסביבתיות 
יותר משל נמל הדלק הקיים". עמדה זו סותרת את עמדת המשרד להגנת  מתונותיהיה 

 הדלקים. כמות לעניין הגדלת  -הסביבה כפי שהוצגה קודם לכן
 

 
, המודעת לכך שתסקיר מסוף התזקיקים כבר מוכן אך נתלש, טענה עוד:  1משיבה  . 187

"הקמתו (בהקשר של נמל הדלק העתידי) מותנית באישור תכנית מפורטת נוספת אשר 
תלווה בתסקיר עדכני, ואם יתברר במסגרת אותו תסקיר כי הוא צפוי להחריף את מצב 

 . זיהום האוויר, יתכן כי לא ניתן יהיה לאשרו"
 

 חסר בתסקיר מידע מהותי על רקע הזיהום של הנמל הישן  4.8
 
דבר שאף הוא לא נלקח בחשבון בתסקיר , בסע'  -לעניין הרחבת נמל חיפה הקיים . 188

את טענת חנ"י לגבי הערר נשוא העתירה כי "נטען לראשונה  1להחלטה מצטטת משיבה  155
כחלק מההסכמה להפרטת  כי לא נבחנה בתסקיר ההרחבה הצפויה של נמל חיפה הקיים

 הסכמה שהתקבלה רק לאחר הדיונים בתכנית". - 2018הנמל מדצמבר 
 
לא השיבה לעניין זה, על אף שידעה כי הנושא הוזכר כבר בהתנגדויות,  1משיבה  . 189

להתנגדות נווה שם נטען כי "נמל המפרץ והדלקים וכן גם הנמל הישן  60-58למשל בסע' 
והובאה עדות נציגת המשרד להגנ"ס כי |"בעתיד בעצם שני  -ימשיכו לפעול שניהם במקביל" 

שאך חיזק טיעון  2018הנמלים אמורים לעבוד בקצב גבוה". התווספות מידע חדש בדצמבר 
 אלא נוסף על הנטען קודם לכן.  -זה, לא היה בגדר הרחבת חזית 

 
יודגש, כי הותרת והגדלת הנמל הישן משמעה אחסון יותר דלקים בשטחו לצרכי  . 190

גם כן ולכל הפחות מדגימה כיצד נמל הדלק בסבירות   -תפעול ותדלוק הספינות המגיעות
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תנאי כי " 2ו -1מונים להגדלת הפליטות. הנחת משיבות  6גבוהה לא יוחלף אלא ישוכפל פי 
, יהיה הפסקת  הפעילות בנמל לאחר שתאושר עבורו תכנית מפורטתלהפעלת נמל הדלק, 

 מוטלת בספק. -הדלק הקיים 
 

 על סכנת החומ"ס ותוספת הפליטות חסר בתסקיר מידע מהותי  - 5פרק 
 ח/37מתכנית תמ"א 

 
מתגליות ועד  תמ"א ברמה מפורטת לקבלה וטיפול בגז הטבעיח' היא 37תמ"א  . 191

ת חלופ ונבחרהתכנית  במסגרת 23.10.14 -. אושרה בממשלה במערכת ההולכה הארצית
ק"מ מהחוף, בהן יזוקק הגז  10 -כפלטפורמה מקובעות לקרקעית, אסדות   -המיקום
שם "קונדנסט" שהנו בגז טבעי יחד עם תוצר לוואי  -. בתהליך זה מופקים במקבילהגולמי

סוג של נפט אותו חייבים לפנות ללא הרף לבתי הזיקוק ובכל כמות, אחרת תיעצר הפקת 
 הגז הטבעי.

 
וצנרת הקונדנסט מהאסדה עד  אסדת לוויתןבימים אלו נבנית במסגרת התמ"א  . 192

למפרץ חיפה.  הקונדנסט הוא חומר חדש בתעשייה הישראלית, נפיץ יותר מכל דלק אחר 
(כמו  24(לפי מסמך משרד הבריאות) כפי שמצוין בערר העותרת ראה סעיף  מיוחדומזהם ב

קיק", "נפט", "תז ),2 /37הקונדנסט מכונה גם "דלק" (לפי תמ"א ) 48, 32, 11גם סעיפים 
נמל ת תוצריו באולאחסן על כן ניתן יהיה להזרים "סולר מיוחד", "נוזלי גז", "נפט גולמי", 
  ציבור יידע שמדובר ב"קונדנסט"ההמפרץ בלי ש

 
בהם ראיות לכמויות האדירות של  ,15, 14, 13ראה בהתגדות העותרת בסעיפים  . 193

הנפט המזהם והנפיץ הזה, תרשים ההזרמה לבתי הזיקוק ומסמך של משרד האנרגיה על 
 הכוונה שהחומר ישמש לייצוא ישראלי.

 
 ןמהראיות שהוצגו לפניהבהחלטות לחלוטין  והתעלמ 2 -ו 1ות באופן תמוה, משיב . 194

לפי נתונים  3ות הזיקוק כפי לגבי תעשיית הקונדנסט האדירה הצפויה להגדיל את כמ
קוב בכל אחד משני מיכלים שאושרו  127,500  --ח /37תמ"א הקיימים בהוראות תכנית 

שלוש מאות מיליוני חביות בשנה (לעומת  -ח מהם ניתן לייצר ולייצא כמאתיים/37בתמ"א 
 מיליון חביות המזוקקות היום, הרוב במפרץ חיפה), כמויות הצפויות להגדיל את 80 -כ

המתעלמים מקיומם של בני האדם, באופן לא אנושיים הזיהום וכמויות החומ"ס לממדים 
 למחדל בריאותי, בטיחותי וסביבתי וודאי.   המוביל בלתי סביר 

 
, הקונדנסט הוא חומר גלם מבוקש לייצור 13בסעיף העותרת כפי שמצוין בהתנגדות  . 195

בשל תכונות  החומר המשמש דלק למכוניות, להסקה ולבישול) עובה (גז פחממני מ גפ"ם 
ולכן רווחי מאוד  ליך ייצור הגפ"ם מצריך פחות אנרגיה בתהליך הזיקוקהשהינו נפט קל בו ת

 לבתי הזיקוק  ובמיוחד שהגפ"ם מבוקש בעולם. 
 

ותזקיקים בכמויות חשש כבד שנמל המפרץ מיועד להיות ראש החץ לייצוא גפ"ם  . 196
בלי שנבחנו הסיכונים המצרפיים של הכמויות המתוכננות ובמיוחד שבתכנית גדולות 

 מקודמתמשם   -ביותר)ודליק טון גפ"ם (נפיץ  20,000"קרקעות הצפון" אושר אחסון של עד 
 צנרת ישירות לנמל המפרץ.
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בזמן הדיונים מכל הטענות בכתב ובע"פ  ה בהחלטההתעלמ 2לציין שמשיבות  יש  .197
ח /37כמויות הקונדנסט אשר אושרו  בתמ"א תוספת הפליטות והחומ"ס של   המתריעות על 

מצב המאיים ---כל כמותלא ניתן יהיה לעצור הזרמה של —וברגע שייכנס צינור הקונדנסט
 לגרום למחדל בריאותי, בטיחותי וסביבתי חסר תקדים. 

 
 

להחלטה, אך לא נימקה  93 -ו  99ציטטה טיעונים בהקשר זה למשל בסע'  1משיבה  .198
מדוע דחתה טיעון לעניין זה וקיבלה את עמדת חנ"י , הגובלת בחוסר סבירות קיצוני, שכן 

 ניס קונדנסט אל מפרץ חיפה.תכנית זו אושרה וצנרותיה נבנות על מנת להכ
 
 

של  ה בבעלות מלאהחבר -החלטה בערר)  ב222(סעיף של תגובת ח"ני  ילום כאן צ .199
   :המדינה שלכאורה לא יודעת על הכמויות שעומדות להיכנס לזיקוק ולייצוא ממפרץ חיפה

  ח, טוענת ח"ני כי למיטב ידיעתה אין כוונה להעביר קונדנסט בנמל הדלק /37"ביחס תמ"א  
, אולם אם הדבר יהיה רלוונטי במועד עריכת התכנית ולכן הנושא לא נבחן בתסקיר

 המפורטת לנמל הדלק הוא ייבחן במסגרתה."
 

 
 

בחינה של   --מלוויתןקונדנסט שברגע שייכנס צינור ה -הנקודה המרכזית היא .200
. כל כמות תיהיה חייבת לאחור את הגלגל שיבכי לא ניתן יהיה לה הסיכונים כבר לא תעזור

 המדינה תיהיה כבולה בהסכמי סחר -ובנוסף הזרמת הגזאחרת תיעצר  להיכנס 
 .בינלאומיים

יחסית אבל יש לציין שכמויות הקונדנסט המדווחות היום מלוויתן מוצגות לציבור כקטנות 
גם הן  מקודמות בשיטת "הסלמי". להלן מסמך משרד האנרגיה החושף טפח לגבי מה 
שעומד מאחרי הפיתוח המואץ של  התשלובת הפטרוכימית במפרץ חיפה במקביל להליכי 

  ח:/37האישור של תמ"א 
 

 בו תיעוד מתוך מכתב משרד האנרגיה. -צילום מתוך התנגדות העותרת .201
  18נספח  —מסמך משרד האנרגיההעתק             
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יש לציין שכל נסיונותיה של העותרת לקבל מענה לשאלה האם ניתן יהיה לייצא גפ"ם  .202

 . 2ולא ע"י משיבה  1לא ע"י משיבה   ---באיזוטנקים לא נענו
 אף נציג של המשרד חהגנת הסביבה שיתן מענה לשאלה.  כאמור  ובעת הדיון בערר לא היה

 
 –העתק המכתב של המשרד להגנת הסביבה בו גז דליק באיזוטנקים פטור ממרחקי הפרדה 

 ב 5נספח  
 
 

  לסיכום:                               
  

היעדר -שרק בעטים יש לקיים דיון חוזר בתכנית במהלך הדיון נפלו פגמים דיוניים  .203
גרמה לשאלות ולהגיב ל"מכתב ההבהרות" עון יפגעה בזכות הטנציג המשרד להגנת הסביבה 

מהותיות שבתחום אחריותו להישאר ללא מענה כמו  כמויות הגפ"ם באיזוטנקים שניתן 
 ועוד נושאים כבדי משקל. יהיה לאחסן בנמל

 
מיעוט להגיב  אישור ההחלטה בחיפזון בלי לאפשר לחבר הועדה שבדעת             .204

לאפשר דיון נוסף בעקבות מסמך  1לכל הפחות, היה על המשיבה  .למסמך ההבהרות
ההבהרות של המשרד להגנת הסביבה. הפגם הדיוני בעניין עמדת המיעוט הוביל לפגיעה 

 מהותית היורדת לשורש העניין. לפיכך, נדרש דיון נוסף בתוכנית. 
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שעות בלי  11 -חיקות לכת למשך כדחיסת משיבים רבים לדיון בעל השלכות מר . 205
יכולת להציג את מלא המיידע לעומק ובשקיפות על מנת לשמור על האינטרס הציבורי 

 בעלת סיכונים נרחבים בה עובר המסר של "מעשה עשוי".ובמיוחד בתכנית ענק 
 

ההחלטה לאשר את התכנית בלי שיהיו לחברי הועדה סקר מצרפי לחומרים מסוכנים  . 206
התכנית,  הן בתוך הקו הכחול של התכנית והן בסיביבתה הקרובה , באזור  בניגוד להנחיות

  -דחוס בחומרים מסוכנים המהווה איום בטיחותי וביטחוני על מאות אלפי תושבי האזור
 רק מהטעם הזה יש לבטל את ההחלטה.

 
היעדר סקר מצרפי של כל המפרץ לחומרים מסוכנים, כולל בחינת תרחישים  . 207

ובשל פגעי טבע כמו רעידת אדמה  ביטחוניים, תרחישי שרשרת בשגרה או עקב פגיעה מכוונת
תנאי הכרחי לאשר תכנית בסדר גודל כזה באזור שכבר  –כדי למזער נזקים תוך ראיה כוללת 

ביחס היום דחוס בכמות כזו של חומרים מסוכנים ליד אוכלוסיה צפופה באופן החריג גם 
  מדינות אחרות בעולם.ל

 
שות תכניות ענק חדפליטות מעריכת סקר חלקי לזיהום אוויר בלי לקחת בחשבון  . 208

היא בלתי סבירה ורק בעטיה יש לבטל את  תןך התעלמות מעקרון הזהירות המונעת 
 ההחלטה.

 
בחלקים  –המדיניות התכנונית המשתקפת באופן שבו קודמה הקמת נמל המפרץ  . 209

באזרחים  פוטנציאל פגיעה נרחב בעלות חלקים, בשיטה המאפשרת לקדם תכניות
הסיכונים בעוד מועד שמא התכניות על ממדי לדעת  וכלבלי שהציבור ימובסביבתם, 

 יסונדלו. 
 

, בית המשפט כפי שפורטו לעיל בעתירה מסיבות אלו ובשל פגמים נוספים בהחלטה . 210
 מתבקש לבטל את ההחלטה כדי לשמור על האינטרס הציבורי בו הופרו כל האיזונים. 

 
אם התכנית תקודם כפי שהיא, בלי שיימצא פיתרון אמיתי  לחופי הקריות,  העובדות  . 211

מת באופן שיטתי למתעבשטח מלמדות שהחופים יהרסו באופן בלתי הפיך בתכנית ש
 מהפגיעה  בסביבה ובחיי אדם. 

 
אשר לא יכולים  דת "ברגליים יחפות" בשם מאות אלפי אזרחיםהעותרת עומ . 212

להשמיע את קולם. רבים מהם גם לא יודעים את גודל הסכנה הרובצת לפתחם כי המיידע 
 לגבי הסיכונים לא נמצא על השולחן.

 
יש  לעיתים החלטות שניתן לתקן אבל היום מפרץ חיפה עומד בצומת גורלית. אם  . 213

ייחרץ גורל  האזור , בלי לבחון את סיכוני האמת להתקדם ולהתממשהתכנית תמשיך 
 והצפון כולו לדורות. לא ניתן יהיה לתקן ולהחזיר את הגלגל לאחור. 

 
 

  

  ענין השיהויל                                               
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יום , לאור החשיבות הרבה של התכנית, המשמעות הנרחבת שלה  45העובדה  שחלפו  מרות ל
והפגמים שיורדים לשורש העניין, ואף מהווים החלטה העומדת בניגוד לחוק, יש צורך לדון 
בעתירה לגופה. מן הדין ומן הצדק שהבקשה תתקבל  ובמיוחד שמתנהלת עתירה מקבילה של 

  כך שלא נגרמת למשיבים פגיעה נוספת.  עיריית חיפה  וההליכים נעצרו,

  
                                                                                                                                     18.07.19  

  
  
  
  
  

              
 


