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 כ"ד סיון תש"פ

 2020יוני  16

 שלום רב,

 מתחם לוגיסטי נמלי ישראל 0311852-304התנגדות לתוכנית מספר הנדון: 

 להלן:, מהטעמים המפורטים בזאת התנגדות לתוכנית שבנדון בשם הפורום הישראלי לשמירה על החופיםמוגשת 

"( כוללת שטחי אחסון נרחבים ומאפשרת התוכנית)להלן: " מתחם לוגיסטי נמלי ישראל 304-0311852תוכנית מספר  .1

 אחסון לחומרים מסוכנים, כולל דלקים.

על בסיס הנחיות המשרד  תחוות דעת סביבתיאו  התוכנית הופקדה להתנגדויות ללא תסקיר השפעה על הסביבה .2

הנספח הסביבתי שהוגש על ידי . זאת, חרף העובדה שהתוכנית כוללת אחסון חומרים מסוכנים. להגנת הסביבה

נכלל במסמכי התוכנית, בהתאם להמלצת המשרד להגנת הסביבה מיום  מהווה חוות דעת סביבתית ולא היזם, לא

תחליף לבחינה פרטנית הנחיות המשרד להגנת הסביבה לפעילות של אחסנה ותעשייה לא מהוות בדומה,  1 .25.8.2018

 .שיש לערוך בתסקיר השפעה על הסביבה של הוראות התוכנית, סביבתה והשימושים אותם היא מתירה

 4.1.2-( ו10) 4.1.1. מסעיפים וסקר סיכונים התוכנית לא כוללת סקר מרחקי הפרדהבהמשך לאמור בסעיף הקודם,  .3

אין בחינה של רצפטורים ציבוריים בסביבת כיום, . נייהרק בשלב היתרי הב( עולה כי סקר מרחקי הפרדה יערך 6)ד()

היעדר הגבלה לכמות החומרים  ., אין קביעה של סוג וכמות החומרים המסוכנים שיאוכסנו בתוכניתהתוכנית

 2המסוכנים סותרת את החלטת וועדת המשנה לעררים של המועצה לתכנון ובנייה בעניין שטח תפעולי נמל המפרץ.

אישור התוכנית יערך סקר סיכונים שיכלול את שטח התוכנית ואזורים סמוכים, ובכלל זה בחינת יש להבטיח שטרם  .4

יפה לעניין  .2/4//א37א "ותמ /ב37 א"לתמ , בין היתר בשל הסמיכות לצנרת הגז בהתאםהסיכונים מ"אפקט דומינו"

                                            
 לא פורסמו.. הערות אלה יצוין כי במכתב אף צויין כי יהיו הערות נוספות להוראות התוכנית 1
 לכמות התייחסות תכלול התכניתשם נקבע כי " 17.5.2019שטח תפעולי נמל המפרץ, מיום  – 0277111-304ראו החלטה בעניין תכנית מס'  2

 מסוכנים". חומרים של מקסימלית

 לכבוד: 

 מר איתמר בן דוד

 יו"ר הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה, חיפה

 מבלי לפגוע בזכויות

objection@iplan.gov.il  

 בדואר רשום + אישור מסירה
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ות "על מנהל התכנון ומוסדות התכנון להקפיד כי אם יוגשו להן בעתיד תכני זה קביעתו של מבקר המדינה כי 

ין אזור מפרץ חיפה ותכניות אחרות בעלות מאפיינים דומים, הן ייבחנו להבא בראייה יסטטוטוריות נוספות בענ

דוח המבקר אף מציין את הימצאותם של  בריאות התושבים" כוללת תוך שקילת השפעתן המצרפית על הסביבה ועל

 3חומרים מסוכנים רבים באזור ואת הצורך בסקר סיכונים מצרפי.

ור התכונית ללא תסקיר השפעה על הסביבה, ללא סקר מרחקי הפרדה וללא סקר סיכונים מצרפי באזור הוא איש .5

קבלת החלטה מנהלית ללא תשתית עובדתית מלאה. על החובה לקבל החלטות על בסיס תשתית עובדתית, בפרט 

  4כאשר מדובר בבחינת שיקולים סביבתיים בהליכי תכנון, כבר נאמר רבות.

רוט החומרים המסוכנים והכמות, הוא חסר משמעותי ברמת הפירוט של התוכנית. רק לאחרונה ניתן פסק היעדר פי .6

 הארצית המועצה' נ חיפה עיריית 2605/18 ם"עעדין שהדגיש את החשיבות של פירוט הסיכונים העולים מתכונית. ראו 

 .(28.7.2019)פורסם בנבו, ובנייה  לתכנון

בהתייעצות עם הגורמים הסביבתיים ולא דורשים את אישורם. ראו התוכנית קובעת כי אישור היתרי בנייה מותנה  .7

 המשרד להגנת הסביבה הקובע התייעצות עם ( 12) 6.1סעיף ו איגוד ערים הקובע התייעצות עם  –( 11) 6.1סעיף 

במקרים בהם מעורבים חומרים מסוכנים. אין להסתפק במעמד של ייעוץ ויש לקבוע הוראה מפורשת הדורשת את 

  אישור הגורמים הנ"ל.

קובע איסור על שימושים הפולטים זיהום אוויר. בשם הזהירות, ובהתחשב בכך שמדובר בשטחי )ב(  6.4סעיף  .8

 אוויר לא מוקדי.  כולל זיהום איחסון, ראוי לחדד ולהגדיש שאיסור זה

 ., ראו טבלת זכויות והוראות בנייהגודל המגרש של מתקנים הנדסייםהתוכנית לא כוללת את  .9

טבלת זכויות והוראות בנייה מאפשרת ניוד זכויות בין מגרשים בעלי ייעוד זהה. לנוכח העובדה כי התוכנית כוללת  .10

 סקר מרחקי הפרדה.לייעשה בהתאם רצפטורים ציבוריים, מעגנה, יש להבטיח כי ניוד זכויות 

 לפיכך, הוועדה מתבקשת להורות כדלקמן: .11

 הוועדה מתבקשת להורות על הכנת תסקיר השפעה על הסביבה, ובכלל זה סקר מרחקי הפרדה. .א

 אין לאשר את התוכנית בטרם יערך סקר סיכונים לשטח הנמל, ובכלל זה בחינת סיכונים ל"אפקט דומינו". .ב

 סוג החומרים המסוכנים ולהגביל את כמותם, על בסיס תשתית עובדתית מלאה.על התוכנית לקבוע את  .ג

 על התוכנית לפרט את היקף השטח של מתקנים הנדסיים. .ד

 בברכה,        
 עו"ד יותם שלמה        
 מנהל הקליניקה לרגולציה סביבתית        

                                            
 .מצורפים עמודיםראו  ,2019,  סביבתיים במפרץ חיפה, דוח ביקורת מיוחדהיבטים בפעולות הממשלה בנושא זיהומים מבקר המדינה,  3
 טבע אדם 10112/02 ם"עע ;691-693, 673( 5)נה ד"פ, הפנים שר' נ הסביבה להגנת ישראלית אגודה – ודין טבע אדם 288/00 ץ"ראו לעניין זה: בג 4

ועדת ערר  7654/00ע"א  ;843-834(2003) 817( 2)נח ד"פ, ירושלים מחוז, ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה' נ הסביבה להגנת ישראלית אגודה – ודין
 .((2003) 905-904, 895( 2, פ"ד נז)מחוזית, חיפה נ' חברה לבנין הירדן בע"מ
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 וההנחיות הנורמות

 ובחוזרי שבתקנות
 מעמידות אינן ל"מנכ

 קוהרנטית מדיניות
 לה שבהתאם שלמה
 המפעלים צריכים
 הערכת לעניין לנהוג

 לרבות, אלו סיכונים
 חירום בעת

 

מסמכי ייחוס ומדיניות שעניינם בסקרי סיכונים מפעליים שלכל אחד תכלית 

משלו, וכל אחד רלבנטי למפעלים שונים בהקשרים שונים... הסדרת הנושא 

במספר מסמכים, מקובלת גם היא באירופה, ואינה נמנעת בהתחשב ברוחב 

 היריעה".

כי מכל האמור לעיל עולה שיש נורמות שונות  משרד מבקר המדינה מציין

וכן מסמכים שמטרתם לטפל בהיבטים שונים  -בתקנות ובחוזרי מנכ"ל  -

של סיכונים שמקורם במפעלים שעוסקים בחומ"ס, אולם נורמות אלה 

וההנחיות שבמסמכים אלו אינם מעמידים מדיניות קוהרנטית שלמה, 

הערכת סיכונים אלו, לרבות  שבהתאם לה צריכים המפעלים לנהוג לעניין

טרם  2019בעת חירום, ולעניין אופן ניהול הנושא. זאת ועוד, באפריל 

נקבעה מדיניות סדורה בעניין מפעלים אלה, אף שמשרד הפנים והמשרד 

מכירים בצורך  -שהוקנו להם סמכויות לעניין הטיפול בחומ"ס  -להג"ס 

המנחה  -שרד להג"ס בהכנת סקרי סיכונים מפעליים מפורטים, ואף שהמ

סבור שיש לקבוע מדיניות ניהול סיכונים המתבססת  -המקצועי בתחום 

על מתודולוגיה מובנית ומעמיקה אשר תסדיר את האופן שבו מפעלים 

שפעילותם כרוכה בסיכונים ניכרים ינהלו סיכונים אלה ותבטיח אחידות 

  בין המפעלים בתחום זה.

לנוכח מכלול הסיכונים שעלולים להיווצר בעקבות אירועי חומ"ס בכלל 

ליזום בחינה מחודשת של  ובאזור מפרץ חיפה בפרט, על המשרד להג"ס

המדיניות לביצוע סקרי סיכונים לסוגיהם ולניהול סיכונים ושל אופן 

החלתה על מפעלים ומתקנים המשתמשים בחומ"ס בכל אזורי הארץ. 

וגורמים במסגרת בחינה זו על המשרד להג"ס, בשיתוף משרד הפנים 

לגבש בהקדם את המסגרת המשפטית הראויה רלוונטיים נוספים, 

דרת כללים והוראות לניהול סיכונים וביצוע סקרי סיכונים לסוגיהם להס

במפעלים ובמתקנים אלה בכל אזורי הארץ המשתמשים או מחזיקים 

בחומ"ס, ובפרט במפעלים בעלי סיכון מוגבר או השוכנים בסמוך לריכוזי 

אוכלוסייה. ראוי כי המסגרת המשפטית האמורה תכלול מתודולוגיה 

חידה וברורה בתחום ניהול סיכוני חומ"ס )לרבות מעודכנת, מקיפה, א

חובת הכנתם של סקרי סיכונים(. על משרדים אלה גם לבחון איזו מסגרת 

משפטית תתאים לכך ביותר, בין באמצעות תיקון תקנות רישוי עסקים ובין 

 באמצעות מסגרת אחרת שתהיה בעלת תוקף מחייב.

 

 

סקר סיכונים מצרפיים למפרץ הכנת עיכוב ב
 פהחי

לנוכח העובדה שתאונה, אירוע או פגיעה באחד או יותר מהמפעלים והמתקנים 

שבמפרץ חיפה המחזיקים בחומ"ס או המשתמשים בו, בעיתות שגרה או חירום, 

עלולים לסכן את בריאותם ואף את חייהם של מאות אלפי תושבי מטרופולין 



 491|    מסוכנים חומרים באירועי שמקורם סיכונים סקרי

 סטריאליתיהמינ חובתו ולנוכחחיפה והשוהים בו )לרבות עקב אירועי שרשרת(; 

לפעול בתחום ההגנה על הסביבה בראייה ציבורית  "סלהג המשרד של הכללית

על המשרד לתת את הדעת בין היתר, על הסיכונים התפעוליים  -ומתכללת 

והמצרפיים באזור מפרץ חיפה, ועל הצורך לנהל סיכונים אלו, לרבות באמצעות 

 ים מצרפי או סקר מצרפי(סקר סיכונ –)להלן גם  הכנת סקר סיכונים מצרפיים

לאזור זה. גם על הגורמים הממשלתיים האחרים הקשורים לנושא )ראו להלן( 

לפעול, כל אחד בתחומו הוא, להכנת סקר סיכונים מצרפיים שיש בו כאמור כדי 

לסייע לפעולה אפקטיבית להפחתת הסיכונים מפעילותם של מפעלים ומתקנים 

 ים בו.שמחזיקים בחומ"ס באזור זה או משתמש

לצורך התמודדות עם האמור יש, בין היתר, לבצע סקר סיכונים מצרפיים אשר 

יביא בחשבון את הסיכונים וההשפעות ההדדיות של אחסון חומרים מסוכנים 

הפעולות  ולנקוט בכלרבים באזור הרגיש של מפרץ חיפה והשימוש בהם, 

הנדרשות שיעלו מממצאי הסקר כדי לצמצם ככל האפשר את התממשותם של 

סיכונים אלה. סקר זה גם יכול לסייע לגיבוש הליך קבלת החלטות מושכל 

ולשמש נדבך משמעותי בעת קבלת ההחלטות של הגורמים הנוגעים בדבר, 

לרבות הממשלה עצמה, בעניין פעילות המפעלים והמתקנים במפרץ חיפה 

ובעניין התוכניות הסטטוטוריות לסוגיהן המקודמות באזור זה, תוך שקלול 

 ממצאיו והמלצותיו של הסקר בעניינם של הליכים אלה.

 

 2015פעולות שנעשו עד ספטמבר 

במשך השנים הממשלה או מי מטעמה לא פעלו להכנת סקר  כי הועלה

עמדו  2004שכבר משנת אף  זאת סיכונים מצרפיים בעניין מפרץ חיפה;

הכרוכים  הסיכוניםעל לרבות משרד מבקר המדינה,  ,שונים גורמים

 שעלולים להתרחש באזור זה, ובהם אירועים מצרפיים.  י חומ"סאירועב

( 2004הדוח משנת  -)להלן  200435בדוח שפרסם מבקר המדינה כבר בשנת  .1

משרדי את הכנתו של סקר -השלים צוות בין 1999צוין, בין היתר, כי בשנת 

ונים משולב )סקר המביא בחשבון תוצאות של התרחשות כמה סוגי סיכ

סיכונים( בנוגע לאזור מפרץ חיפה, שיזמה ועדת ההיגוי של תוכנית מתאר 

(. עוד צוין בדוח כי הממשלה 1999הסקר משנת  -)להלן  3036ארצית )תמ"א( 

 לא שבסקר מאחר", אולם 200037אימצה את מסקנותיו של הסקר במרץ 

 הוחמצה, טבע ואסונות מלחמההובאו בחשבון סיכוני פח"ע, 

 אילו לפיו לקבוע ניתן ולא משולב סקר אינו הוא שכן, מטרתו

 . 38" )ההדגשה במקור(פעולות דרושות למניעת כלל הסיכונים

 
(, בפרק "מניעת אירועים שמעורבים בהם חומרים 2004)ב 54שנתי  דוחמבקר המדינה,   35

 מסוכנים".

 במשרד האוצר(. -תמ"א מקיפה לאזור דרום המפרץ שיזם מינהל התכנון שבמשרד הפנים )כיום   36

 של ועדת השרים לאיכות הסביבה ולחומרים מסוכנים.  1271החלטה מס'   37

 .72, עמ' 2004-הדוח מ  38


