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ועדת המשנה לעררים
של המועצה הארצית לתכנון ולבניה
הנדון :החלטה בעניין תכנית מס' - 304-0277111שטח תפעולי נמל המפרץ
חפ/1833/יח

מצ"ב פרסום החלטה בערר מס'  -10/19רבתי.
העררים נדונו ,בנוכחות הצדדים ,ביום ו' ניסן תשע"ט (.)11.4.2019
 .1להלן חברי הוועדה:
גב' שמרית גולן ,נציגת שרת המשפטים (יו"ר).
גב' מיכל מריל ,נציגת מנהלת מינהל התכנון.
גב' שולמית גרטל ,מ"מ נציג שר הבינוי והשיכון.
מר הלל זוסמן ,נציג רשות הטבע והגנים.
מר טל אל-על ,מ"מ וסגן ראש העיר באר שבע.
 .2חברי הוועדה שנעדרו מהישיבה:
מר עמיר ריטוב ,ראש המועצה האזורית לב השרון.

בכבוד רב,
שולמית פרוז
מרכזת ועדת המשנה לעררים
אגף מוסדות תכנון ארציים

אגף מוסדות תכנון ארציים:
בית השנהב – אגף  Cבית הדפוס  ,12גבעת שאול ירושלים  9548315טלפון 074-7578127 :מזכירות074-7578137/8 :
אתר אינטרנטwww.iplan.gov.il/moatza :דואר אלקטרוניarr@iplan.gov.il :

מדינת ישראל

המועצה הארצית לתכנון ולבנייה
ועדת המשנה לעררים
ערר 10/19
ערר 10.1/19
ערר 10.2/19
ערר 10.3/19
ערר 10.4/19
ערר 10.5/19
ערר 10.6/19
 .1עיריית חיפה
 .2הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חיפה
ע"י ב"כ עוה"ד ימית קליין ו/או קרן גולדשמידט ואח'
העוררות
בערר 10/19
שמואל גלבהרט
העורר
בערר 10.1/19
רשות נחל הקישון
ע"י ב"כ עוה"ד אלי וילצ'יק /או חן ישי
העוררת
בערר 10.2/19
 .1אביהו האן
 .2מוטי בליצבלאו
 .3ירון חנן
חברי סיעת "הירוקים של חיפה" במועצת העיר חיפה
העוררים
בערר 10.3/19
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זאב סילס
העורר
בערר 10.4/19
 .1הפורום הישראלי לשמירה על החופים ,ע"ר 580579290
 .2אלה נווה
ע"י ב"כ עוה"ד יותם שלמה מהקליניקה לרגולציה סביבתית
באוניברסיטת בר אילן
העוררות
בערר 10.5/19
רוית שטוסל ,בשם הקואליציה לבריאות הציבור
העוררת
בערר 10.6/19
 נגד - .1הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה ,מחוז חיפה
ע"י ב"כ עוה"ד עופר גוט ואח'
 .2הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חיפה
 .3חברת נמלי ישראל פיתוח ונכסים בע"מ
המשיבות
 .4עמותת שינוי בחיפה ,ע"ר 58-065719-5
ע"י ב"כ עוה"ד עופר גראור ו/או יעל לירון-שגיא ואח'
המבקשת להצטרף להליך
הדיון התקיים ביום  11.4.2019לפני ועדת המשנה לעררים :גב' שולמית גרטל ,גב' מיכל מריל ,מר הלל זוסמן ,מר טל אל על
ועו"ד שמרית גולן – יו"ר הוועדה.

החלטה
לפנינו עררים על החלטת הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה ,מחוז חיפה (להלן" :הוועדה המחוזית") מיום
 ,19.12.2018לאשר בתנאים את תכנית  :304-0277111נמל המפרץ – שטח תפעולי נמלי – חפ/1833/יח
(להלן ,בהתאמה" :ההחלטה" ו"התכנית").
ערר  10/19הוגש על ידי עיריית חיפה והוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חיפה (להלן יחד" :עיריית חיפה"),
מכוח סעיף (110א)(()1ב) לחוק התכנון והבניה ,התשכ"ה( 1965-להלן" :החוק").
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ערר  10.2/19הוגש על ידי שלושה חברי הוועדה המחוזית כאחד ,מכוח סעיף (110א)(()1א) לחוק.
עררים  10.5/19 ,10.4/19 ,10.3/19 ,10.1/19ו 10.6/19-הוגשו על ידי מתנגדים לתכנית ,מכוח סעיף (110א)()2
לחוק ,לאחר שניתנה להם רשות לכך מאת יו"ר הוועדה המחוזית.
ביום  11.4.2019קיימנו דיון ממושך בערר ,שבו נשמעו לפנינו הצדדים .ביום  2.5.2019קיימנו דיון פנימי
בערר ,שבעקבותיו החלטנו לפנות לנציגת המשרד להגנת הסביבה והיועצת הסביבתית של הוועדה
המחוזית ,שנבצר ממנה להיות נוכחת בדיון ,בבקשה להבהרת מספר נקודות שסברנו כי הן נחוצות לשם
הכרעה בעררים.
בסופו של דבר ,וכפי שיפורט להלן ,החלטנו ברוב דעות ,וכנגד דעתו החולקת של חבר הוועדה מר טל אל על,
כי דין העררים להידחות בעיקרם ,למעט מספר תיקונים שיש להכניס בהוראות התכנית ,ושמטרתם לוודא
כי אישור התכנית ומימושה לא יהיה כרוך בהחמרת הסיכונים הסביבתיים באזור מפרץ חיפה.

הרקע לערר והשתלשלות העניינים בתכנית
התכנית היא תכנית מפורטת החלה בשטח של כ 1,048-דונם בנמל חיפה ,בתחום מרחב התכנון של חיפה
ובשטח גלילי של מחוז חיפה (גוש  ,10924ח"ח  ;1גוש  ,11638ח"ח  ;1וגוש  ,11675ח"ח .)1
על פי דברי ההסבר לתכנית ,התכנית הוכנה מכוח תמ"א /13ב( 1/1/מבנים ימיים במפרץ חיפה עם הוראות
של תכנית מפורטת להקמת מסוף מכולות חדש ,פורסמה ברשומות ביום  ,11.2.2014להלן" :התמ"א"),
שקבעה כי בעתיד יוגשו תכניות נוספות (או תכנית אחת) בעלות הוראות של תכנית מפורטת להקמת
המבנים על המסוף ,קביעת השימושים בו ,והוראות סביבתיות ביחס אליהם.
מתוך דברי ההסבר לתמ"א:

"תמ"א /13ב 1/1/מגבשת ראייה מתארית כוללת של כלל המבנים הימיים המתוכננים במפרץ
חיפה וכוללת הוראות של תכנית מפורטת להקמת מסוף המכולות "נמל המפרץ" והמרכיבים
הנוספים בזיקה להקמתו.
תמ"א /13ב 1/המקודמת במקביל לתכנית זו ,נועדה להגדיר את צורכי כל הפעילויות הנמליות
בחיפה ולעגן סטאטוטורית את השטחים הנמליים בים וביבשה ,מתוך ראייה כוללת וארוכת טווח.
תכנית זו מבוססת על תכנית האב לנמלי ישראל לשנת  2055ועל תמ"א/13/ב .1/תכנית האב
הוכנה על ידי חברת נמלי ישראל בשנת  2006ואומצה על ידי ממשלת ישראל ב .27.5.07-גיבושה
של תכנית זו הינה בהתאם להוראה לעריכת התכנית ,שהורתה המועצה הארצית לתכנון ולבניה
ב.14.9.2010-
להלן תיאור המבנים והמרכיבים:
 .1מסוף המכולות (נמל המפרץ) לרבות נמל הדלק ומזח דלק – מסוף מכולות גדול ומודרני
המתוכנן לאוניות התכן העתידיות ובהתאם לכך כולל מספר רציפים באורכים שונים .הגישה
של האוניות אל הרציפים הינה מתוך בריכת הנמל המוגנת על ידי שובר הגלים הראשי .רוחב
המסוף מאפשר נגישות ברכבת וברכב אליו ושטח מספק לפריקה ,טעינה ואחסון תפעולי של
מכולות בהתאם לאוניות התכן (בעלות קיבולת גדולה הרבה יותר של מכולות מאשר באוניות
הנוכחיות הפוקדות את הנמל) .כמו כן ,כחלק מהמבנה הימי של המסוף ,יוקמו נמל דלק
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ומזח דלק .המסוף מוגן מצדו הצפוני והמזרחי בשובר גלים משני .תכנית זו כוללת הוראות
של תכנית מפורטת המאפשרת הקמה של המבנים הימיים בשלמותם ותחמ"ש .בעתיד יוגשו
תכניות נוספות (או תכנית אחת) שיכללו הוראות של תכנית מפורטת להקמת המבנים על
המסוף (למעט התחמ"ש שמותרת הקמתו מתוקף תכנית זו) ,השימושים במסוף ,לרבות נמל
הדלק והוראות סביבתיות ביחס אליהם [."]...
יצוין כי השטחים שעליהם חלה התמ"א ,בהיקף של כ 33,000-דונם ,היו ערב אישורה שטחי ים ,שהתמ"א
ייעדה את רובם עבור שטח ימי נמלי ,ו 1,872-דונם מתוכם עבור שטח תפעולי נמלי.
התמ"א קבעה את השימושים המותרים בשטח שבייעוד "שטח תפעולי נמלי" ,שבחלקו ,כאמור ,מתוכננת
התכנית המפורטת שלפנינו ,כמפורט בסעיף  4.2לתמ"א:

" - 4.2שם ייעוד :שטח תפעולי נמלי
 – 4.2.1שימושים
כל המבנים ,המתקנים והשימושים הנמליים הנדרשים להקמה ,לתפעול ולתפקוד תקין של הנמל,
לרבות:
א .שוברי גלים.
ב .שטחי תפעול נמליים ,מסופים ,רציפים ,מזחים ,מתקנים וכו' לפריקה ,טעינה ,שינוע ואחסנה
של כל סוגי המטענים והטיפול בהם :מכולות ,מטען כללי ,צובר יבש וצובר נוזלי ,לרבות
כימיקלים ,דלקים ,תזקיקים ,גפ"מ וכדומה וכן צנרת ומתקנים לשינוע מטענים אלה.
ג .שער נמל ,שירותי מכס ,בטחון ובטיחות ,מבנים ,מתקנים ושטחים הדרושים לשימושים אלו.
ד .מבנים תפעוליים ושימושים נוספים הנדרשים לתפקוד הנמל ולתחזוקתו.
ה .מערכת תשתית הנדסית ,על ותת קרקעית ,תחמ"ש ,צירי תנועה תפעוליים לכלי רכב
ולרכבות ,שטחי תנועה וחניה ,מתקני תדלוק ,תאורה ומתקנים הנדסיים נוספים ,ובכלל זה
תעלות המוצע של תחנת הכח.
ו .מתקנים למניעת זיהום ,לניטור סביבתי ,אמצעים לשיפור איכות המים וכל פעולה שתידרש
ממסקנות הניטור.
ז .שדה תעופה ,בשטח עם הנחיות מיוחדות ,בכפוף לאישור תכנית.
 – 4.2.2הוראות
[]...
ב .ההיתרים מכח תכנית זו הם למבנים ימיים בלבד ,ולא לשימושים שעל המסוף .בניית מבנים
ומתקנים אחרים והוראות השימוש במסוף המכולות נמל המפרץ ,מסוף כרמל ב' ,נמל ומזח
הדלק ,יהיו חייבים באישור תכנית מפורטת אשר תגדיר את הוראות הבנייה וההוראות
הסביבתיות.
ג .הוראות ביחס לכל המבנים הימיים המותרים לבנייה מתוקף תכנית זו:
[]...
 .5תנאי לשימוש במבנים הימיים ,יהיה ביצוע הוראות הפעולות המתקנות לצמצום הפגיעה
בחופי המפרץ באמצעות הטלת חול.
ד .הוראות ביחס לנמל המפרץ:
 .1תכנית מפורטת לשימושים במסוף המכולות החדש תתייחס לקרבה לנמל הצבאי החדש,
בהתאם למידע עדכני באותה עת.
 .2תנאי בהיתר יהיה כי תנאי לתחילת העבודות להקמת מסוף נמל המפרץ יהיה השלמת
העתקת ההגנה הקטודית של תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ (תש"ן) המצויה בתחום המיועד
לבניית המסוף.
 .3תנאי למתן היתרי הבנייה יהיה הגשת מסמכים סביבתיים הנוגעים לנושאים הבאים:
א .ניתוח אקולוגי במורד נחל הקישון.
ב .השלמת דיגום מינים טוקסיים.
ג .מידע נוסף על החי על המצע.
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[]...
ז .תכנית מפורטת אשר תוגש בשטח עם הנחיות מיוחדות ,תעשה בהיוועצות עם חברת נמלי
ישראל ורשות התעופה האזרחית".
סעיף ( 4.2.1ז) לתמ"א קובע כי בשטח עם הנחיות מיוחדות יותר שימוש של שדה תעופה ,בכפוף לאישור
תכנית ,וסעיף (4.2.2ז) קובע הוראה לעניין תיאום תכנית מפורטת בשטח זה.
סעיף (4.2.2ג)( ) 5לתמ"א קובע כי תנאי לשימוש במבנים הימיים יהיה ביצוע פעולות מתקנות לצמצום
הפגיעה בחופי המפרץ באמצעות הטלת חול ,על פי ההוראות המפורטות לעניין זה בסעיף (6.1א) לתמ"א:

" .6הוראות נוספות
 – 6.1הוראות סביבתיות
א .פעולות מתקנות לצמצום הפגיעה בחופי המפרץ באמצעות הטלת חול:
 .1יש לבצע פעולות מתקנות לצמצום השפעה שלילית על קו החוף שמצפון לנמל ,ככל
שנגרמת ממיקום כלל המבנים הימיים בתחום הכרזת הנמל ,לרבות עקב הגדלתם
והארכתם.
[]...
 .4ממצאי הבדיקות יועברו למשרד להגנת הסביבה שיורה על אופן ביצוע הפעולות
המתקנות שמהותן הטלת חול מלאכותית בחופי המפרץ ,על בסיס הממצאים הנ"ל
ותסקיר ההשפעה על הסביבה.
 .5אם תיווצרנה אי הסכמות בין המשרד להגנת הסביבה ומבצע הפעולות הן תובאנה
להכרעת הולחו"ף".
בהתאם למסגרת שהותוותה בתמ"א ,מטרת התכנית שלפנינו היא קביעת מסגרת תכנונית לבנייה
ולשימושים בשטח התכנית ,ועיקרי הוראותיה :קביעת זכויות בנייה ,קביעת הוראות ותנאים להקמת
מבנים ,קביעת הוראות והנחיות לעניין שמירת איכות הסביבה ומניעת מפגעים סביבתיים ,וקביעת תנאים
למתן היתרי בנייה.
התכנית חלה על שטח בהיקף של כ 1,048-דונם שבייעוד דרך מאושרת ,מגבלות בנייה ופיתוח ושטח תפעולי
נמלי ,ומשנה את ייעודו ל"מעגנה – תחום יבשתי" ,שבו יותרו אותם השימושים על פי המפורט בתמ"א
בייעוד "שטח תפעולי נמלי" (למעט השימושים לפריקה וטעינה של צובר נוזלי ונמל דלק ,שכפי שיפורט
בהמשך ,הוחלט כי יותנו באישור תכנית מפורטת).
התכנית הוגשה בשנת  .2017ביום  8.1.2018קיימה הוועדה המחוזית דיון בהפקדת התכנית ,ובסופו
החליטה להפקיד את התכנית בתנאים שפורטו בהרחבה בהחלטתה ,וביניהם שינויים שהתבקשו בתכנית
במסגרת חוות הדעת של המשרד להגנת הסביבה לתסקיר ההשפעה על הסביבה שנערך לתכנית:
א .החרגת ייעוד "נמל הדלק" מהתכנון המפורט והגדרתו בתכנית ברמה מתארית בלבד .בסעיף 4.1.2
לתכנית ייקבע כי תנאי להוצאת היתרי בנייה לנמל הדלק יהיה הכנת תכנית מפורטת ייעודית לנמל,
מלווה בתסקיר השפעה על הסביבה .הוראות התכנית המפורטת יכללו הוראה לפיה תנאי להפעלת נמל
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הדלק יהיה הפסקת הפעילות בנמל הדלק הקיים .ההוראות המפורטות הקיימות להקמת נמל הדלק
יוסרו מהתכנית.
ב .תוספות בסעיפים הנוגעים לחומרים מסוכנים ,לפריקת צובר מוצק ולתשתיות חומרים מסוכנים,
בהתאם לדרישות המשרד להגנת הסביבה (שיפורטו בהמשך החלטתנו).
ג .תסקיר ההשפעה על הסביבה ,לרבות סקר הסיכונים ,יוסף למסמכי התכנית כמסמך רקע.
ד .התבקש אישור רשות התעופה האזרחית (להלן" :רת"א") לנוסח המוצע ,ונוסף להוראות התכנית
הצורך בתיאום עם רשות שדות התעופה (להלן" :רש"ת") ,בנושאי גובה מבנים ,בטיחות טיסה ומיקום
ערוגות החומרים המסוכנים.
ה .לאור ממצאי תסקיר ההשפעה על הסביבה בנושא זיהום האוויר מפעילות הנמל והובלת הסחורות
ולאור חוות דעת המשרד להגנת הסביבה כפי שהוצגה במהלך הדיון ,הוסף בסעיף  7.2לתכנית (מימוש
התכנית) סעיף בקרה ועדכון כלהלן:

" .3בקרה ועדכון:
 3.1יוזם התכנית או מי מטעמו ,יגיש לוועדה המחוזית חיפה ,מדי  5שנים ממועד כניסתה
לתוקף של תכנית זו ,דיווח חמש שנתי ,ובו מידע על הנושאים המפורטים להלן:
 3.1.1ממצאי ניטור האוויר מתחנת הניטור.
 3.1.2היקף המטענים בנמל במפרץ ,והתפלגות יציאתם וכניסתם בין משאיות לרכבת.
 3.1.3דיווח על היקף הבניה שבוצע בתחום המסוף.
 3.1.4האמצעים הננקטים בפועל למיתון ולצמצום הפליטות מפעילות בתוך הנמל.
 3.1.5אמצעים עתידיים נדרשים ותכנית לעמידה בצמצום הפליטות ,ככל וישנה חריגה מערכי
הסביבה.
 3.1.6דיווח על אירועי זיהום ים מפעילות נמל המפרץ ,אופן הטיפול בהם ואיכות מי הים.
 3.2הועדה המחוזית תפרסם את מסקנות דיווח החומש לידיעת הציבור.
 3.3בסמכות הועדה המחוזית ,לאחר ששמעה את התייחסות יזם התכנית ומשרדי הממשלה
השונים ,להגביל הוצאת היתרי בניה בנמל ואת היקף הפעילות הנמלית ,אם הנתונים
האמורים בסעיפים  3.1.6 - 3.1.1לעיל לא יוגשו עד למועד שנקבע להן על ידי הוראות
תכנית זו ,או החלטת הועדה המחוזית ו/או מסקנותיה לא יושמו".
בהחלטת ההפקדה נקבעו תנאים למתן תוקף לתכנית ,כדלהלן:
( )1עדכון הוועדה לגבי התקדמות תהליך העברת תחום השיפוט של הנמל במסגרת דיוני הוועדה
הגיאוגרפית.
( )2תוכן תכנית פעולה רב שנתית לצמצום פליטות לאוויר מכלל מקורות הפליטה הקשורים בנמל,
ובכלל זה קביעת מנגנון מעקב ובקרה על יישומה ,ע"י :משרד התחבורה ,חברת נמלי ישראל (להלן:
"חנ"י") ,עיריית חיפה ,איגוד ערים לאיכות סביבה והמשרד להגנת הסביבה ,שתאושר בוועדה
המחוזית.
( )3התכנית תעודכן לעת מתן תוקף ותכלול הוראות יישום למעקב ובקרה בהתאם לתכנית הפעולה
הרב שנתית.
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ביום  13.6.2018דנה הוועדה לשמירת הסביבה החופית בתכנית ,והחליטה לאשרה ,בתנאים הנוגעים
להגדרת "מתקן חדשני" ולהוראות להקמתו ,שנכללו בסעיף  4.1.2ג' לתכנית.
דבר הפקדת התכנית פורסם בין  ,10.8.2018 – 8.8.2018והוגשו לה  22התנגדויות.
הוועדה המחוזית דנה בהתנגדויות ביום  8.10.2018וביום .5.11.2018
בדיון מיום  5.11.2018הוחלט כי הוועדה המחוזית תקיים דיון נוסף לשמיעת התייחסות עיריית חיפה
ותגובת הצדדים להתייחסות זו ,וכי עד ליום  1.12.2018תעביר חנ"י למזכירות הוועדה הצעה למנגנון
להבטחת הזנת החול מדי שנה לחופי הקריות ,כנדרש בתמ"א ,ותתקבל התייחסות מפורטת ומורחבת
מרשות הספנות והנמלים (להלן" :רספ"ן") לנושא הליך קידום ויישום התקנות בהתאם לאמנת מארפול
(.)MARPOL
ביום  19.12.2018התקיים דיון נוסף בהתנגדויות ,שבו הוצגו המלצות מסמך הפעולה לשיפור איכות האוויר
באזור הנמל ,שעל הכנתו הורתה הוועדה המחוזית במסגרת החלטת ההפקדה .כמו כן ,התקבל מכתבה של
חנ"י לפיו מנגנון הזנת החול פעיל מיום אישור התמ"א ופועל בהתאם להוראותיה ,כאשר הזנות חול בוצעו
בשנים  2016-2017אך לא בשנת  ,2018וכי לעת סיום החורף נערכת החברה להעביר כמות חול בהיקף
 90,000מ"ק בהתאם להיתר ההטלה מהוועדה הבינמשרדית למתן היתרי הטלה בים .כמו כן ,התקבל ביום
 11.12.2018עדכון רספ"ן ,לפיו התקנות בהתאם לסעיף  6באמנת מארפול נמצאות בבחינות אחרונות מול
משרד המשפטים טרם העברתן לאישור בכנסת ,וצוין כי לאישור התקנות לא יהיו השלכות בדיעבד על אופן
ההפעלה של נמל המפרץ ,שכן ישראל אוכפת כבר כיום את תוכן התקנות ,הכוללות הקטנה של תכולת
הגופרית ל 0.5%-בדלק מנועי האניות בזמן עגינתן בנמלי ישראל.
במסגרת הדיון מיום  19.12.2018הוצגה התייחסות הוועדה המקומית חיפה להתנגדויות ,שבמסגרתה
העלתה טענות שונות ,ובהן את הבקשה להשהות את אישור התכנית עד למיצוי תהליך תיאום התכנון
הכולל לשדה התעופה חיפה (במסגרת תת"ל  80ותמ"א  ,)2/15ולאפשר את בחינת הארכת המסלול לכ1900-
מ' ,ובמהלך תקופה זו לגרוע או להשהות הוצאת היתרי בנייה בחלק מהמבנה הימי של הנמל בהיקף של כ-
 35דונם הסמוכים למסלול.
בסופו של הדיון ,קיבלה הוועדה המחוזית את ההחלטה שלהלן:

" הוועדה מברכת על קידומה של התכנית לנמל המפרץ אשר יהווה עוגן כלכלי חשוב למטרופולין
חיפה וצפון הארץ וימלא את צרכי המשק הישראלי לייבוא וייצוא של סחורות ומטענים לשנים
קדימה.
לאחר שבחנה את ההתנגדויות ,עמדת הוועדה המקומית חיפה ,המתנגדים ויזם התכנית; בשים
לב להחלטת הוועדה בהתנגדויות וביחס לעמדת הוועדה המקומית חיפה; מחליטה הוועדה
לאשר את התכנית בתנאים הבאים:

7
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ד.2.
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.5
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.10
.11
.12

תנאי למתן תוקף – מסמך פעולה לצמצום מפגעי איכות אוויר באזור נמל המפרץ :הוועדה
שמעה את עקרונות המסמך ומאשרת אותו ומוסיפה אותו כנספח רקע לתכנית .תכנית
הפעולה תהווה כלי עזר ליישום סעיף המעקב והבקרה כאמור בסעיף  7.2בהוראות.
כמו כן ,מחליטה הוועדה להטמיע בהוראות התכנית בסעיף  -7.2תנאים לפעילות הנמלית,
את העקרונות הבאים מתוך המסמך:
ד. 1.א .תנאי להפעלה הנמלית יהיה התקנה/יישום אמצעים לצמצום פליטות לאוויר כגון:
 קיום תשתית זמינה לחיבור האניות לחשמל חוף.
 הפעלת המנופים והעגורנים הגדולים במסוף תהיה חשמלית.
 רכבים טכניים ומנהלתיים יהיו בעלי הנעה חשמלית.
 הקמת שער טכנולוגי חכם והפעלת מערכת ניהול ממוחשבת.
 הקמת מסוף רכבת משא.
 התקנת מערכות אנרגיה לצריכה פנים מבנית (כדוגמת פאנלים סולריים).
תיקון הוראות התכנית בהתאם לתשובות הוועדה לעיל בהתנגדויות שהתקבלו או התקבלו
חלקית כמפורט להלן:
סעיף  4.1.2א' ס"ק  2ינוסח כך" :במסגרת התכנית המפורטת לנמל הדלק ככל שתוכן,
יקבע כי תנאי להפעלת נמל הדלק יהיה הפסקת הפעילות בנמל הדלק הקיים" .תחום
התוכנית המפורטת ,ככל שתוגש ,ייקבע בשים לב לכך.
מיכלים לאיחסון :בהתאם לחו"ד המשרד להגנ"ס ,יש לקבוע לגבי המכלים המותרים
בהיקף של  30,000מ"ק בטבלה ( 5שלא לצרכי תפעול המסוף השוטף במוסכים
ובסדנאות) ,כי לא יאוחסנו בהם צובר בנוזל ,דלק ותזקיקיו.
סעיף .6.2ד .יוסר כיוון שתוכנו מפורט בסעיף .6.4
סעיף .6.4א .1.יש לתקן את הניסוח ולהוסיף שאם תתוכנן הזרמת מי נגר למערכת
העירונית ,תבוצע ההזרמה בתיאום ובאישור מח' הניקוז בעיריית חיפה.
סעיף .6.4ב .4.יש לתקן את הניסוח ולהוסיף את המילה "שפכים" לאחר המילה "יוזרמו".
בסעיף  6.10יש לתקן את הניסוח ולהוסיף כי חומרי הגמר יהיו עמידים בתנאי הסביבה
החופית .נוסח הסעיף יתואם עם לשכת התכנון.
יוסף בהוראות התכנית בסעיף  7.2כי מדי שנה יתקבל ממגישת התכנית דיווח על הפעולות
שהתבצעו להזנת החול בחופי הקריות בהתאם להוראות שנקבעו בסעיף  6.1בתמ"א
/13ב.1/1/
יוסף בסעיף  7.2כי הוועדה רשאית להקדים את מועד הגשתו של הדיווח ה 5-שנתי,
בהתראה של שישה חודשים.
חומרים מסוכנים :יש לתקן את ההוראות בסעיף  6.5ס"ק א  .2ולהוסיף בפתיח כי "ניתן
יהיה לאחסן בנמל המפרץ חומר מסוכן רק אם הוכח בסקר שיבוצע עפ"י מדיניות המשרד
להגנת הסביבה כי הסיכון ממנו אינו מאיים  /מסכן את שימושי הקרקע העירוניים הקרובים
ביותר".
כותרת סעיף  7.2תשונה ונוסחה יהיה :תנאים לפעילות נמלית.
בהוראות התכנית יוטמעו הערות רש"ת במכתב ההסכמות מיום .10.10.18
התכנית תתוקן בתיקונים טכניים בתיאום עם לשכת התכנון.

ההחלטה התקבלה פה אחד".
בנוסף ,התייחסה הוועדה המחוזית בהחלטתה לסוגיות משותפות שעלו בהתנגדויות ,כדלקמן:

" .1

טענה – בעניין מועד הדיון:
מבקשים להאריך את תקופת מועד הגשת ההתנגדויות לתכנית עד  100ימים לאחר
הבחירות וכן לדחות את מועד הדיון לאחר הבחירות לרשויות המקומיות לצורך התייחסות
הוועדה המקומית לתכנית.
תשובה :לדחות את הטענה.
נושא זה הובא במהלך תקופת ההפקדה בפני הוועדה אשר החליטה ביום  08.10.18לדחות
את הבקשות לדחיית הדיון ותקופת הגשת ההתנגדויות בנימוקים שנרשמו בהחלטה.
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.2

.3

הוועדה מציינת כי לתכנית הוגשו התנגדויות ע"י קשת רחבה של ארגונים וגופים וניתן
ביטוי מקיף לקולו של הציבור ביחס להיבטים התכנוניים השונים העולים בתכנית.
בד בבד יצוין כי בהתאם להחלטת הוועדה מיום  ,05.11.18ניתנה ארכה לוועדה המקומית
להעביר את התייחסותה האחודה להתנגדויות (עמדת ראש העיר הנכנסת ומהנדס העיר).
טענה -בנושא ראיה כוללת למפרץ חיפה:
התכנית מהווה תכנית אחת מתוך תכניות רבות ושונות העוסקות במפרץ חיפה (עורף הנמל,
מסוף הכימיקלים וכד') .פירוק ההליך התכנוני למספר תכניות מקשה הן על הציבור והן
על הרשויות להבין את התמונה התכנונית השלמה למפרץ חיפה וכן להבין את ההשפעות
ההדדיות והמצרפיות במפרץ בנושא זיהום אוויר וחומרים מסוכנים.
תשובה :לדחות את הטענה.
מבנה מערכת התכנון כולל תכניות בהיררכיה שונה ובמוסדות תכנון שונים .לתחום מפרץ
חיפה ,הן באזור הימי של הנמלים והן באזור היבשתי של עורף הנמל ,אושרו או נמצאות
לקראת אישור תכניות מתאר ארציות (תמ"א) ,לצד תכניות מתאר נוספות ,אשר מתוות את
מדיניות התכנון באזור זה ונותנות ראיה תכנונית מצרפית כוללת .ואלה התוכניות:
תמא/13/ב – 1/תכנית מתאר ארצית הכוללת את שטחי עורף נמל במפרץ חיפה ומיעדת
את השטח לשימושי נמל עירוניים המחלקת את השטח היבשתי של הנמלים ועורפם
לשטחי נמל תפעוליים ,שטחים לאחסנה ולוגיסטיקה ושטח לפארק מורד נחל הקישון.
התכנית נמצאת לקראת דיון מסכם במועצה הארצית לתכנון ובניה.
תמא/13/ב – 1/1/תכנית מתאר ארצית למבנים הימיים במפרץ חיפה עם הוראות של
תכנית מפורטת ,להקמת מסופי מכולות נמל המפרץ וכרמל ב'  -תוכנית תקפה .התכנית
היא תכנית כוללת לכל השטח הימי של נמל חיפה במפרץ חיפה.
תמ"מ  : 6תכנית מתאר מחוזית למחוז חיפה  -פארק מטרופוליני הקישון ,סימון שד"ת
חיפה ומתחם בז"ן .תקפה.
 304-0098590חיבורי נמל המפרץ :תכנית המתווה את הדרכים ,המסילות ומערכות
התשתית שישרתו את נמל המפרץ והנמלים הסמוכים .תוכנית תקפה.
תכנית מתאר כוללנית לחיפה חפ : 2000 /קובעת את שטחי פארק מורד נחל הקישון
ומערכת הדרכים האזורית.
תוכנית מאושרת (טרם פורסמה למתן תוקף).
מכלול תכניות אלו ,מתווה את מדיניות התכנון העכשווית ומהווה את הבסיס התכנוני לדיון
בתכניות המפורטות המוזכרות בהתנגדויות (ארציות ,מחוזיות ומקומיות) הגבוהות מהן
בהיררכיה התכנונית וכך נעשה במקרה זה.
יתרה מזאת ,על מוסד תכנון הדן בתכנית לשקול בין היתר את השפעת התכנית על סביבתה
ועל שימושי וייעודי הקרקע הקיימים במרחב .אחד הכלים לבחינה זו הוא תסקיר השפעה
על הסביבה.
התסקיר לתכנית הוכן בהתאם להנחיות המשרד להגנ"ס שאושרו בוועדה המחוזית וכן
נבדק על ידו .חלק מתפקידי התסקיר הוא בחינת השפעת התכנית על סביבתה בהתייחס
לשימושים הקיימים והמתוכננים בקרבתה ובהתייחס למאפייני הסביבה הפיזיים של
התכנית ,טרם הדיון במוסד התכנון.
אומנם ,לתכנית לתשתית לאומית כמו זו השפעות תכנוניות על המרחב הקרוב והסובב
אותה אך הוועדה סבורה כי בשלב התכנון המפורט המתבסס על תכנון מתארי ארצי ומקומי
אין צורך לדון בתכנית מפורטת אחת לכל אזור נמלי חיפה והעורף התפעולי שלהם .מטבע
הדברים התכנון המפורט נפרס או מבוטא במספר תוכניות מפורטות התואמות לתכנון
המתארי ולמדיניות התכנון שאושרו בתוכניות המתאר הארציות.
טענה -בנושא נמל הדלקים:
התכנית מציעה הקמה של נמל דלקים חדש אשר יגדיל את זיהום האוויר והסיכונים במפרץ
חיפה .נמל הדלקים לא נבחן בתסקיר ההשפעה על הסביבה ולכן תכנית זו תגדיל באופן
משמעותי את התחלואה ,זיהום האוויר החמור במפרץ ואת הסיכונים לאוכלוסייה.
התכנית תאפשר אחסון של תזקיקים וכימיקלים לייבוא וייצוא ובכך תגביר את הזיהום
מהפעילות הפטרוכימית במפרץ.
נמל הדלקים מיועד לשרת בין השאר את מתחם בז"ן .דו"ח חברת מקינזי המליץ לסגור את
מפעלי בז"ן ואף מצהיר שניתן לעשות זאת בתוך זמן קצר של כ 7-שנים ללא נזק למשק.
יישום המלצות הדו"ח שומטות את הצורך מהקמת תשתיות חדשות שמיועדות לבז"ן.
תשובה :לדחות את הטענה.
9

.4

נמל הדלק במיקומו החדש מאושר בתכנית המתאר למבנים הימיים במפרץ חיפה תמ"א
/13ב .1/1/מטרת הקמתו של נמל המפרץ ,על פי תכנית זו ,איננה לשרת את התעשייה
הפטרוכימית במפרץ אלא את צרכי היבוא והייצוא של סחורות לכלל המשק.
בראשונה הוגשה התוכנית בגרסה הכוללת תכנון מפורט לנמל דלקים .אולם נוכח העובדה
ששימוש זה לא נבחן בתסקיר ההשפעה על הסביבה שהוכן ,על סמך מידע מפורט
ופרוגרמה ברורה לגבי צורכי המשק בשינוע ואיחסון דלקים והיקפם ,החליטה הוועדה
המחוזית כי נמל הדלק יסומן ברמה מתארית בלבד ,בהתאמה לתמ"א.
הוועדה הוסיפה והחליטה כי יש להכין תכנית מפורטת חדשה ובכלל זאת להכין תסקיר
השפעה על הסביבה ספציפי לנמל (ראה בסעיף  4.1.2ס"ק א.)1.
עוד קבעה הוועדה כי" :תנאי להפעלת הנמל יהיה הפסקת הפעילות בנמל הדלק הקיים".
כלומר ,הוראה מחמירה זו ,שלא הייתה קיימת בתמא/13/ב , 1/1/נוספה ובכך מבטיחה
כי במפרץ חיפה לא יהיו שני נמלי דלקים ותזקיקים (ראה בסעיף  4.1.2ס"ק א.)2 .
על כן ,כל הטענות לעיל העולות בהתנגדויות השונות שמקורן במסקנה כי התכנית
מאפשרת להקים מכוחה נמל דלקים ,לרבות לנושא זיהום האוויר ,הגדלת התעשייה
הפטרוכימית ,עתיד חוות מיכלי תש"ן ,זיקוק תוצרי קידוחי הגז ,סתירה לעקרונות תמ"א
 ,30הגדלת מקורות סיכונים והגדלת התחלואה במפרץ ,דינן להידחות.
ככל שיוחלט על הקמתו של נמל דלקים ,תעמוד לציבור ,במסגרת אותה תכנית מפורטת,
הזכות המלאה להתנגד ולהישמע על-פי כל דין.
יחד עם זאת ,על התוכנית המפורטת הנוכחית לתאום לתוכנית המתאר הארצית ,לכן יש
לסמן בתוכנית המפורטת שלפנינו את אפשרות הקמתו של נמל דלקים בהתאמה לסימון
בתוכנית המתאר הארצית .אין בכך כדי להוות אמירה תכנונית חדשה של הועדה בסוגיה
זו.
טענה -בנושא אחסון חומרים מסוכנים:
התכנית מאפשרת הגדלה של כמויות אחסון חומרים מסוכנים לרבות דלקים וכימיקלים
שונים .אין בתכנית פירוט לגבי כמויות החומ"ס והסיכונים הנובעים מהם וקרבת איחסון
חומרים מסוכנים השונים זה לזה.
תשתיות לאחסון חומ"ס יגדילו את זיהום האוויר ממתקנים אלו.
בתכנית אין כל מגבלה על כמות וסוג החומרים וכך נסללת הדרך להגדיל ללא מגבלה את
רמת הסיכונים והאיומים לאור הגידול הוודאי בכמות החומ"ס שהנמל ייצור.
יש לדרוש כתנאי לתכנית הכנת סקר סיכונים מצרפי לכלל המפרץ.
תשובה :לקבל חלקית את הטענה.
אחסון דלקים וצובר :התכנית בסעיף 1 4.1.1א קובעת במפורש כי לא ניתן לאחסן בשטח
התכנית מטעני צובר נוזלי המכילים חומרים מסוכנים .כמו כן פריקה וטעינה של חומרים
אלו לייצוא/ייבוא אסורה ללא תכנית מפורטת נפרדת.
אחסון חומ"ס :הוראות התכנית בסעיף  6קובעות הנחיות מפורטות להקמת ערוגות
לאחסון מכולות המכילות חומ"ס וכן הנחיות למניעת זיהום ים וסיכונים סיסמיים .התכנית
איננה מחליפה את התקינה והרגולציה (האסדרה) בכל הנוגע להיתרי רעלים עליהם אמון
המשרד להגנ"ס.
תכנית האחסון המפורטת של הרעלים והחומרים המסוכנים בערוגות החומרים המסוכנים
(מסוף) הוא נושא להיתר הרעלים ולא לתכנית משום שדברים אלו יכולים להשתנות מזמן
לזמן .ישנם כללים בינלאומיים לאחסנה של חומרים מסוכנים מסוגים שונים באופן שימנע
אירועים אלימים בין החומרים .בנוסף ,תכנית אחסון החומרים המסוכנים בנמל המפרץ
תבחן בשלב הגשת החומר לפני מתן היתר הרעלים וכחלק מתהליך ניהול סיכונים סדור.
מכולות המכילות חומ"ס אטומות ולכן אינן יוצרת חשש לפליטות לאוויר.
מיכלים לאחסון  -מבלי לגרוע מהאמור עד כאן ובהתאם לחו"ד של המשרד להגנ"ס ,תוסף
הוראה לגבי המכלים המותרים בהיקף של  30,000מ"ק בטבלה ( 5שלא לצרכי תפעול
המסוף השוטף במוסכים ובסדנאות) ,כי לא יאוחסנו בהם צובר בנוזל ,דלק ותזקיקיו.
כמות החומרים המסוכנים וראייה כוללת לריכוז החומ"ס במפרץ חיפה :הוראות התכנית
בסעיפים  6.5א 2 .ו-א 3 .קובעות כי:
"יאסר אחסון של חומרים שאינם עומדים במרחקי ההפרדה כפי שיקבעו בהיתרי הרעלים
שיינתנו מעת לעת".
"סוגי החומרים המסוכנים המותרים לאחסון בנמל המפרץ יקבעו בהיתר הרעלים
המתחדש מעת לעת".
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כלומר ,היתר הרעלים יינתן בהתאם למדיניות מרחקי ההפרדה של המשרד להגנ"ס על
פיהם לא ניתן להטיל מגבלות וסיכונים על רצפטורים ציבוריים קיימים או מאושרים,
ובהתאם לתקינה העדכנית ביותר.
לצורך הבהרת נושא זה ,יוסף לסעיף  6.5א 2 .להוראות כי "ניתן יהיה לאחסן בנמל המפרץ
חומ"ס רק אם הוכח בסקר שיבוצע עפ"י מדיניות המשרד להגנת הסביבה כי הסיכון ממנו
אינו מאיים/מסכן את שימושי הקרקע העירוניים הקרובים ביותר".
כאמור לעיל ,לגבי סיכונים מחומרים מסוכנים המשונעים במכולות ,התכנית קובעת כי לא
יאוחסנו חומרים שמרחק ההפרדה שלהם חורג לאזורי הפעילות העירונית הקרובה ביותר.

.5

סקר סיכונים מצרפי לכלל המפרץ :על פי מדיניות המשרד ,הכלי לבחינת סיכונים בהליכי
תכנון היא מדיניות שמירת מרחקי הפרדה בין מקורות סיכון נייחים לרצפטורים ציבוריים
כפי שהיא מפורסמת באתר המשרד .שיטה זו של הערכת הסיכונים היא שיטה
דטרמיניסטית הלוקחת בחשבון את גודל המיכל בו מאוחסן החומר ואת הסיכון של החומר
עצמו בשיטה זו הכמות הכללית אינה רלוונטית.
שיטה זו ,אותה הנהיג המשרד להגנ"ס ,ומדיניות מרחקי הפרדה בין מקורות סיכון נייחים
לרצפטורים ציבוריים ,הן מהמתקדמות ומהחמירות בעולם.
מזה מספר שנים ,עורך המשרד להגנ"ס סקר סיכונים מצרפי למפרץ חיפה הבוחן את
ההשפעות ההדדיות של כלל החומרים המאוחסנים ומשונעים באזור המפרץ וזאת על מנת
לקבל תמונה מצרפית של כלל הסיכונים במפרץ והוא אינו מחליף את הבחינה שנערכה
במסגרת תסקיר ההשפעה על הסביבה בהתאם למדיניות מרחקי הפרדה.
התגוננות בעת חירום :האחראי על מצבי חירום במלחמה הוא פיקוד העורף (פקע"ר)
שקובע את דרך המיגון של הנמל .ראה הוראה בסעיף  6.1ב .להוראות .המשרד להגנ"ס
פועל בשת"פ עם פקע"ר והדרישות של פקע"ר משולבות בהיתרי הרעלים שהמשרד מפקח
על יישומם.
טענה -בנושא איכות האוויר:
התכנית תגדיל את זיהום האוויר החמור במפרץ כתוצאה מהפעילות הנמלית של כלי שייט
וכן מאחסון של דלקים וחומרים מסוכנים.
תשובה -לקבל חלקית את הטענה מהנימוקים הבאים:
זיהום אוויר מהפעילות הנמלית :לאור ממצאיו של התסקיר אשר מצאו בתרחישי קיצון כי
עלולות להיות חריגות מהתקן הסביבתי כתוצאה מהפעלת הנמל ,החליטה הוועדה
המחוזית כי יוסף בהוראות התכנית סעיף בקרה ועדכון הכולל דיווח חמש שנתי לוועדה
המחוזית ,ובו מידע על הנושאים המפורטים להלן:
א .ממצאי ניטור האוויר בתחום הנמל ובסביבתו.
ב .היקף הפעילות הנמלית והיקף הפעילות התחבורתית של הובלת הסחורות.
ג .דוח פיקוח בניה למבנים ומתקנים בתחום הנמל.
ד .האמצעים הננקטים בפועל למיתון וצמצום הפליטות מפעילות בתוך הנמל ומפעילות
הובלת הסחורות אל ומהנמל.
ה .אמצעים עתידיים נדרשים ותכנית לעמידה בצמצום הפליטות ככל וישנה חריגה מערכי
הסביבה.
ו .דיווח על אירועי זיהום ים ,אופן הטיפול בהם ואיכות מי הים בבריכת הנמל.
בנוסף במסגרת ההחלטה בדבר הפקדת התוכנית בתנאים הוחלט כי עד למתן תוקף
לתכנית ,תוכן תכנית פעולה רב שנתית לצמצום פליטות לאוויר מכלל מקורות הפליטה
הקשורים בנמל ,ובכלל זה קביעת מנגנון מעקב ובקרה על יישומה ,ע"י :משרד התחבורה,
חנ"י ,עיריית חיפה ,איגוד ערים להגנת הסביבה מפרץ חיפה והמשרד להגנ"ס שתאושר
בוועדה המחוזית.
בישיבות עבודה שהתקיימו לאחר הדיון בהפקדה ,גובש מסמך זה והוא מובא לאישור
הוועדה בדיון לאישור התכנית .המסמך כולל הנחיות והמלצות לפעולות אפשריות
לצמצום זיהום האוויר מפעילות הנמל ,בהתאם להיקף הפעילות הנמלית ולנתוני איכות
האוויר באזור כפי שיתקבלו מתחנת הניטור החדשה ומיתר התחנות הקיימות.
המסמך כולל הנחיות והוצג בדיון הפומבי מיום  05.11.18ועלה לאתר התכנית ולא
התקבלו הערות לגביו.
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זיהום אוויר כתוצאה מאחסון של דלקים וחומרים מסוכנים :כאמור ,אין התכנית כוללת
מכלי אחסון דלקים וכימיקלים אלא רק אחסון תפעולי קצר טווח של מכולות המכילות
חומ"ס ולצרכים התפעוליים של רכבי הנמל.
התנאים וההוראות לאחסון זה נקבעים בהיתר הרעלים שבסמכות המשרד להגנ"ס.
מהפעילות הנמלית הנכללת בתכנית זו כפי שנמסר מהמשרד להגנ"ס ,אין בתכנית חוות
מכלים הפולטות  VOCולא מוכרת פליטה של חומרים אורגנים נדיפים.
הוועדה קובעת כי חלק מהעקרונות המוצעים במסמך הפעולה יוספו כתנאים להפעלתו של
הנמל בסעיף  7.2בהוראות; כפי שיפורט בהמשך החלטה זו.
מובהר כי תכנית הפעולה תשמש ככלי עזר לוועדה המחוזית ולגופים הרגולטורים ותצורף
כנספח רקע לתכנית.
טענה – בנושא תסקיר ההשפעה על הסביבה:
נתוני ניטור איכות האוויר בתסקיר ההשפעה על הסביבה הם מהשנים  2012-2014ולכן
אינם עדכניים ,גם לאור תקלות חוזרות ממקורות מפעליים בסביבת הנמל וע"פ נתוני הגנ"ס
שנמסרו בימים אלו המורים על עלייה בפליטות חומרים מסרטנים.
לאור כל התכניות המתוכננות והידועות באזור המפרץ היה מצופה כי סקר הסיכונים ייקח
בחשבון את ההשפעה המצרפית שלהן.
כמו כן ,צפוי לקום עוד בית זיקוק חדש בתחום תכנית "קרקעות הצפון" ויש צפי להקמת
מתקנים חדשים בבז"ן ולכן כל המודלים המצרפיים בתסקיר אינם מצרפיים.
תשובה – לדחות את הטענה.
תסקיר ההשפעה על הסביבה הוכן על -פי הנחיות המשרד להגנת הסביבה ,נבדק ואושר
על-ידו .המשרד להגנת הסביבה הוא היועץ הסביבתי של הוועדה ,לו הידע המקצועי והוא
האמון על סוגיות אלה מכוח תפקידו ואחריותו על-פי -דין .הוועדה מקבלת את עמדתו
המקצועית של המשרד להגנת הסביבה וחוות דעתו ביחס לסקר ולהיבטים הסביבתיים
הקשורים לתוכנית.
נתוני התסקיר :השימוש בנתוני  2012-2014עונה על הדרישה בהנחיות להכנת התסקיר
לקחת נתונים עדכניים מהשנים האחרונות .ההנחיות לתסקיר הוגשו לוועדה באפריל 2014
ולכן נתונים מ 2012 -עד  2014הם סבירים לעריכת תסקיר .המתנגדים מתייחסים לפליטות
ולא לריכוזים בסביבה .המזהמים הנפלטים מהנמל הם המזהמים הקלאסיים SO2 ,NOX
וחלקיקים בהם לא היו שינויים מהותיים בשנים האחרונות לפי תוצאות המדידה בסביבה
באמצעות תחנות הניטור .לגבי בנזן ,תרומת הנמל שולית יחסית כי הפליטה של מזהם זה
היא מרכבי בנזין ורוב התנועה סביב הנמל נעשית במשאיות דיזל.
עורך התסקיר מתייחס לתכנית המשרד להגנ"ס כפי שבאה לביטוי בתכנית הלאומית
לצמצום זיהום אוויר וסיכונים במפרץ חיפה ובהיתרי הפליטה לפיה המפעלים הגדולים
צריכים לנקוט פעולות לצמצם הפליטות.
לגבי פליטות ה :VOC-בהיתרי הפליטה שנתנו למפעלים ישנן דרישות מפורטות לצמצום
פליטות של חומרים אורגנים נדיפים .בשנים האחרונות ,סה"כ הפליטות של חומרים
אורגנים נדיפים במפרץ חיפה ירדו לאור התקנת מתקנים לטיפול בפליטות אלה ,תנאים
בהיתר הפליטה של כאו"ל שקבעו כמות מירבית שנתית של פליטה מרכיבי ציוד ובין היתר
עקב הפסקת הפעילות של חיפה כימיקלים שהיה תורם משמעותי ביותר.
המפעלים טרם סיימו את ביצוע כל הדרישות מהם בהיתרי הפליטה ולכן הפליטות של
מזהמים אלה ואחרים ימשיכו לרדת במפרץ בהתאם למתוכנן עד .2023
פליטות ממתחם בז"ן וקרקעות הצפון :בתסקיר נלקחה בחשבון מערכת הכבישים
העתידית ב ,2025 -כפי שהתקבלה מיפה נוף האחראי על תכנית האב לתחבורה במפרץ
חיפה .נתונים אלה משקללים גם את מתחם קרקעות הצפון .פתיחת אתר ניפוק (מילוי
מיכליות כביש בדלק) בקרקעות הצפון ,עם הקמת החווה החדשה ,לא אמורה להגדיל את
מספר מכליות הכביש מאזור חיפה והצפון שיגיעו לטעון דלק במפרץ אלא תפתח עוד
אפשרות למקום תדלוק שיתווסף למקומות התדלוק הקיימים בחוות הדלקים בחוף שמן
ולבית הזיקוק.
במערכת התכנון לא קיימת תכנית לבית זיקוק נוסף בקרקעות הצפון ולא מוכרת תכנית כזו
לכן פליטות לאוויר ממקור כזה לא נבחנה .בנוסף בהוראות התכנית של מתחם בז"ן
חפאג/1200/ב' נקבע כי לא יוקמו מתקנים שיוסיפו פליטות לכן לא אמורה להיות ממתחם
זה תוספת פליטות.
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.8

פליטות גופרית דו חמצנית :עם חיבור מפעלים בינוניים וקטנים במפרץ חיפה המשתמשים
היום במזוט לגז טבעי במהלך  2019ו ,2020 -יישום נספח  6באמנת מארפול שיכנס לתוקף
ב 2020 -וחקיקת תקנות בנושא זה בישראל תהיה הפחתה משמעותית בפליטות של גופרית
דו חמצנית לאוויר ממקורות אלה.
יצוין ,כי לאור חו"ד המשרד להגנ"ס לתסקיר החליטה הוועדה המחוזית ,באופן חריג
ותקדימי ,לכלול את סעיף המעקב והבקרה אחר איכות האוויר באזור הנמל ואף גיבשה
מסמך פעולה הסוקר אמצעים קיימים ו/או אפשריים לשיפור איכות האוויר ככל וימצא
שהנמל תורם לזיהום האוויר במפרץ .מסמך הפעולה יוסף כנספח רקע.
אין זה מתפקידה של תכנית זו לתת מענה לפליטות שמקורן אינו פועל יוצא של הפעילות
בנמל החדש.
טענה  -בנושא פיצוי סביבתי:
הקמת נמל המפרץ לא לוותה בפיצוי סביבתי .מן הראוי הוא כי בעת אישור תכנית זו ,תיתן
הוועדה את הדעת על ההשלכות הסביבתיות שנגרמו בשל תכניות הנמלים .מבוקש כי
הוועדה המחוזית תחייב את חנ"י בהגנות לחופי חוף הכרמל וקריית חיים ע"י הכנת תכנית
וביצועה ,לרבות שימוש בעתודות החול שנקבעו בתמ"א /13ב/1/א.
רשות נחל הקישון והקואליציה לבריאות הציבור :יש להשית על יזם התכנית (חנ"י),
העתידה ליהנות מרווחי תפעול נמל המפרץ עם השלמתו ,פיתוח סביבתי משלים לטובת
הקמת פארק מורד נחל הקישון.
תשובה :לדחות את הטענה:
תכנית זו הינה תכנית מפורטת מתוקף תמא/ 13 /ב . 1/1 /הוראות התמ"א קבעו את
התנאים וההוראות להקמת המבנה הימי של נמל המפרץ לרבות הוראות לתיקון גריעת
החול בחופי המפרץ ע"י הטלת חול כמפורט בסעיפים  4.2.2ג 5.ו 6.1-א .כמו כן התייחסה
התכנית להיבטי איכות המים בנמל ובנחל הקישון לעת הקמת הנמל.
הוועדה מציינת כי לא נמצאה הצדקה להתלות את אישור התוכנית בביצוע המטלות
הסביבתיות שניתנו במסגרת תמ"א /13ב/1/א להקמת נמל כרמל א' .אלה ראויים לאכיפה
ככל תוכנית אחרת.
יתרה מזאת ,דרישתה של עיריית חיפה בדבר הגנות ימיות על חופי דרום חיפה כתנאי
למימוש תכנית זו ,איננה סבירה ומידתית ואינה ישימה משום שמחד גיסא היא מחייבת
בפני עצמה הכנת תכנית ,ובכלל זה הכנתו ואישורו של תסקיר השפעה על הסביבה נפרדים.
מאידך גיסא ,דרישה זו מחייבת הרחבה ניכרת של תחום התוכנית הנוכחית ("קו כחול"),
על כל המשתמע מכך.
גריעת החול נובעת מהקמתו של המבנה הימי ולא מהשימושים המוצעים בו על-פי
התוכנית המופקדת שלפנינו .הקמת המבנה הימי אושרה בתמא  13ב 1/1/ותכנית זו לא
יכולה לגרוע או להוסיף תנאים והנחיות הקשורות לטיפול בתוצאות הקמתו של המבנה
הימי שהוקם עפ"י התמ"א  .נכון הדבר גם בנוגע לדרישותיה של רשות הנחל בדבר פיצוי
באזור הפארק.
על אף זאת ,יוסף בהוראות התכנית כי מדי שנה יתקבל ממגישת התכנית דיווח על הפעולות
שהתבצעו להזנת החול ,בהתאם לסעיף  6.1בתמ"א /13ב.1/1/
בשולי הדברים יצוין כי מתכננת המחוז פנתה בעבר לעיריית חיפה בכדי לקדם תכנית
להקמת הגנות ימיות לחופי העיר הדרומיים .פניה זו טרם נענתה על ידי העיריה.
טענה – בעניין סעיף  7.2בקרה ועדכון:
לא מקובל כי יוכן דו"ח אחד ל 5-שנים .ישנם נושאים שנדרשים לדיווח אחת לשנה או
שנתיים וזאת בשל ה שינויים הרבים באזור הנמל והן של התעשייה בסביבה .כמו כן ,יש
לקשור סעיף בקרה זה למתן היתר הרעלים לנמל.
תשובה -לקבל חלקית את הטענה.
מטרת הדיווח ה 5-שנתי הוא מעקב אחר רמות זיהום האוויר באזור הנמל כתוצאה
מהפעילות הנמלית ואין מקום לקשור בינה ובין היתר הרעלים לאחסון מכולות המכילות
חומ"ס .היקף הפעילות הנמלית הינו הדרגתי ותלוי בגידול בביקוש לייבוא וייצוא סחורות
ולכן סברה הוועדה שדיווח אחת ל 5-שנים ,לצד ניטור רציף של איכות האוויר הינו תנאי
מספק .אף אין בדוח זה כדי להחליף או לשנות את מערך הפיקוח והאסדרה (רגולציה) של
משרדי הממשלה השונים ורשויות שונות על הפעילות הנמלית.
עם זאת ,מחליטה הוועדה להוסיף ולקבוע בהוראות התוכנית כי הוועדה תהיה רשאית
להקדים את מועד הגשתו של דיווח זה ,בהתראה של שישה חודשים".
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לאחר מכן ,השיבה הוועדה המחוזית באופן מפורט לטענות המתנגדים ,כפי שיפורט להלן במסגרת פירוט
הטענות בכל אחד מהעררים.
על החלטה זו הוגשו העררים.

טענות עיריית חיפה (ערר )10/19
הוועדה המחוזית התייחסה לעמדת עיריית חיפה במפורט ,במסגרת החלטתה שהובאה לעיל ,וכן כדלקמן:

"תשובות להערות הוועדה המקומית חיפה:
 .1הערה :להשהות את אישור התכנית עד למיצוי תהליך תאום התכנון הכולל לשד"ת חיפה.
התייחסות הוועדה :אין להשהות את הדיון בתוכנית לפרק זמן בלתי ידוע בשל תכנון שטרם
בא לעולם .הדבר מנוגד גם להוראת סעיף 110א לחוק 1.התכנית הוכנה והופקדה בהתאם
למצב התכנוני התקף ומדיניות התכנון העכשווית כפי שהיא מבוטאת בשורה של תוכניות
אשר פורטו ברישא החלטה זו .הטלת מגבלות בניה נוספות ,שטרם ידוע היקפן ,על התחום
התפעולי של הנמל עשויה לפגוע משמעותית בתפעולו השוטף של הנמל וכן על שימושי
קרקע נוספים בסביבה.
כמו -כן ,התכנית הנוכחית ,ובכלל זאת פרישת שימושי הקרקע ומגבלות גובה הבניה בה,
מתואמת עם רת"א ורש"ת.
ביום  26.11.18התקבל מכתב מרשות שדות התעופה (רש"ת) בו מצוין כי לרשות אין כל
כוונה לשנות את התכנון המוצע במסגרת תת"ל  80ואף אין כוונה לעצור את הליך קידומה
בוועדה לתשתיות לאומיות.
תוכן המכתב דוחה למעשה את בקשת עיריית חיפה להאריך את המסלול מעבר למוצע
בתת"ל ומכאן בנקודת זמן זו לא ניתן לומר כי השינוי התכנוני המבוקש על ידי עיריית חיפה
הינו עניין שניתן לקדם אותו בפרק זמן קצר.
עיכוב הדיון בתכנית למועד לא ידוע ,מהוה פגיעה חמורה בהליך התכנון הסטטוטורי ,איננו
מקובל על הוועדה .הדבר מ קבל משנה תוקף משמדובר בענייננו בתשתית בעלת חשיבות
לאומית אשר הוחל בפיתוחה בהתאם לתוכנית מתאר ארצית תקפה.
 .2הערה  :יש לבטל את היעוד לנמל הדלק ולחייב כי נמל הדלק הקיים יבוטל אם יוקם נמל דלק
חדש.
התייחסות הוועדה :לקבל חלקית את ההערה .לנושא ביטול ייעוד נמל הדלק –לדחות .ראה
בתשובות לעיל לטענות כנגד נמל הדלקים .מובהר כי ,התכנית מאפשרת גמישות להקמת
שטח תפעולי נמלי גם בשטח המיועד מתארית לנמל דלק (ראה בסעיף  4.1.2א 1.להוראות).
לנושא ביטול נמל הדלק הקיים – לקבל חלקית .סעיף  4.1.2א' ס"ק  2ינוסח כך ":במסגרת
התכנית המפורטת לנמל הדלק ככל שתוכן ,יקבע כי תנאי להפעלת נמל הדלק יהיה הפסקת
הפעילות בנמל הדלק הקיים".
 .3הערה  -פיצוי סביבתי :יש לחייב את חנ"י בביצוע הגנות (שוברי גלים) לחופי חוף הכרמל
ע"י הכנת תכנית וביצועה.
התייחסות הוועדה :לדחות את ההערה .ראה תשובות לעיל בנושא פיצוי סביבתי.
 .4הערה  -יש לקדם חיבור מסילתי לתוואי המזרחי ואת מנהור הרכבת בחיפה ,במקביל לקידום
תכנית הנמל.
התייחסות הוועדה  :לדחות את ההערה .חיבור נמל המפרץ ישירות לתוואי המזרחי (דרך
רכבת העמק) מקודם בימים אלו ע"י משרד התחבורה שהגיש לוועדה המחוזית תשריט דרך
לתוואי המחבר .עד לחיבור זה ניתן להעביר רכבות משא לכיוון מזרח דרך תוואי המסילה
המאושר בתכנית חיבורי נמל המפרץ ומגרש העריכה הקיים של רכבת ישראל .מנהור הרכבת
בתוואי מסילת החוף מקודם בימים אלו במסגרת הוועדה לתשתיות לאומיות בתת"ל 65
(פורסמה הודעה לפי סעיפים  .)77/78כמו כן מקדם משרד התחבורה בימים אלו את התכנון
ל[ק]טע הצפוני של המסילה המזרחית ,היא מסילת מנשה.
 1הערה :הכוונה היא ככל הנראה לסעיף 109א לחוק – ש.ג.

14

אין כל קשר תכנוני או תלות תכנונית בין מיזמים אלה המצדיק את ההתליה המבוקשת .על
כן אין מקום לתלות את קידומן של התכניות אלו באלו.
 .5הערה  -יש לדרוש כי הנמל יהיה "נמל ירוק".
התייחסות הוועדה  :לקבל את ההערה .ראה בהחלטת הוועדה מטה .בנוסף ראה תשובות
לעיל בנושא איכות האוויר ותשובות להתנגדות ארגון מגמה ירוקה.
 .6הערה  -לקבוע כי תנאי להוצאת היתרים מתוקף תכנית זו הוא העברת תחום השיפוט והתכנון
לוועדה המקומית ולעיריית חיפה.
התייחסות הוועדה :לדחות את ההערה .אין זה בסמכותה של הוועדה לקבוע גבולות מרחבי
תכנון ותחומי שיפוט ואין מקום להתנות את הוצאת היתרי הבניה בהשלמת הליך זה ,ככל
שיוחלט על קיומו".
בתמצית ,עיריית חיפה מעלה בערר את הטענות הבאות:
פגיעה קשה בזכות הטיעון וההתנגדות :עיריית חיפה טוענת כי לאורך הליך קידום התכנית ,ביקשה שהות
לגיבוש עמדתה ביחס לתכנית ,בשל מועד הבחירות לרשויות המקומיות ,שלא אפשר קיום דיון בוועדה
המקומית בתכניות בעלות השלכות תכנוניות לטווח ארוך; חילופי השלטון המקומי שחלו בעקבותיהן;
והצורך לגבש עמדה בתכניות נוספות שהבשילו באותו מועד – אולם הוועדה המחוזית אפשרה לה רק פרק
זמן קצר לשם כך.
עיריית חיפה טוענת כי בכך נגרמה לה פגיעה קשה בזכות ההתנגדות והטיעון ,שהוכרה בפסיקה כזכות
דיונית חשובה.
עיריית חיפה טוענת כי היה מקום להתחשב בבקשותיה שכן היא הרשות שבה מצוי השטח המתוכנן
והמושפעת מהתכנית ,וכי לוח הזמנים לשמיעת ההתנגדויות מנע בחינה תכנונית הולמת ומקיפה ביחס
לטיעוניה.
התכנית סותרת את תמ"א ( 15תכנית מתאר ארצית לתפרושׂת שדות התעופה ,פורסמה ברשומות ביום
 :)25.5.2000עיריית חיפה טוענת כי שדה התעופה חיפה הוא שדה קיים ופעיל ,שאורך מסלולו הוא כ1,300-
מ' .השדה מסומן בטבלת שדות התעופה בתמ"א ( 15סעיף  7לפרק א') כשדה קיים ,בדרגה  ,2באורך מסלול
מתוכנן של  2,400מ' .על פי סעיף ההגדרות של תמ"א " ,15שדה תעופה מדרגה  "2נועד לענות בעיקר על
הביקושים לטיסות שכר ליעדים בינלאומיים .עיריית חיפה טוענת כי מאחר שנדרש תכנון מפורט ,בסעיף 8
לפרק ג' לתמ"א  15נקבע כי "עד להפקדת התכניות ידאגו הוועדות המחוזיות למניעת שימושי קרקע
העלולים לסכל את מימוש התכניות" ,וטרם אושרה תכנית מפורטת לשדה מתוקף תמ"א .15
עיריית חיפה טוענת כי בשנתיים האחרונות החלה המדינה לקדם שתי תכניות :תמ"א  2/15ותת"ל :80
תכנית תשתית לאומית :שדה תעופה חיפה ,שאמורה לבצע הסדרה סטטוטורית לשדה התעופה בחיפה,
אולם שתי התכניות הנ"ל נמצאות בשלבים ראשוניים בלבד .עיריית חיפה טוענת כי במרץ  2017פורסמה
הודעה לפי סעיפים  77ו 78-לחוק בדבר הכנת תת"ל  ,80המבוססת על הוראות תמ"א  15ביחס לשדה
התעופה ,כלומר מסלול באורך  2,400מ'.
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עיריית חיפה טוענת כי התכנית חוסמת אפשרות לתכנן מסלול ארוך מ 1,600-מ' וכי העלתה טענה זו
במסגרת התנגדותה ,אולם הוועדה המחוזית השיבה כי רש"ת ,במכתב מיום  ,26.11.2018הצהירה כי אין
לה כוונה לשנות את התכנון המוצע במסגרת תת"ל  .80עיריית חיפה טוענת כי לא ניתן להסתמך על הצהרה
זו ,שאינה עולה בקנה אחד עם תמ"א  ,15וכי מסלול באורך  1,600מ' אינו יכול לשמש כשדה תעופה
בינלאומי כפי שמתוכנן בתמ"א .15
עיריית חיפה טוענת כי התכנית אינה מאזכרת את תמ"א  15ואינה קובעת הוראת כפיפות או שינוי ביחס
אליה .כמו כן ,אישור התכנית מהווה שינוי של אורך המסלול המוצע בתמ"א  15ללא תכנית מפורטת ,בניגוד
לסעיף  7לפרק א' לתמ"א  .15עיריית חיפה ציינה בדיון כי גם במסגרת תכנית חיבורי הנמל הסתמכה חנ"י
על כך שהמסלול לא יוארך ,וכתוצאה מכך יסכל תוואי מסילת הרכבת את האפשרות להארכת המסלול.
לטענת עיריית חיפה ,הדיון בנושא זה צריך להיעשות במסגרת תת"ל  ,80תוך התייחסות לתמ"א  ,15ועל כן
יש להמתין לסיום הדיונים בתת"ל .80
עיריית חיפה טוענת כי בעת אישור התמ"א (/13ב )1/1/נדונה בהמלצות החוקרת להתנגדויות אפשרות
הארכת שדה התעופה ,ולא נקבעה בה עמדה ,אולם התמ"א עצמה קבעה רק את שטח הייבוש ולפיכך לא
סיכלה את האפשרות להארכת המסלול ,בעוד התכנית מושא הערר מקבעת בשטח זה שימושי נמל .זאת,
בניגוד להיררכיית התכניות שלפיה כוחה של תכנית מתאר ארצית יפה משל כל תכנית אחרת ,אם לא נקבע
בה אחרת .בנוסף ,טוענת עיריית חיפה כי במסגרת תמ"א /13ב( 1/תכנית מתאר ארצית חלקית לנמלי חיפה)
לעורף הנמל ,נקבע כי שדה התעופה יוכל להיות מוארך גם מעבר לשטח שסומן כ"הנחיות מיוחדות" ,מה
שמעיד על שינוי בתפיסה לגבי אורך המסלול.
על רקע טענה זו ,סבורה עיריית חיפה כי יש להשהות את אישור התכנית עד למיצוי הליכי התכנון הכולל
לשדה התעופה חיפה ,במסגרת תת"ל  80ותמ"א .2/15
עיריית חיפה טוענת כי יש לה תכניות עקרוניות המציגות את ההיתכנות לקיומו של נמל המפרץ ללא פגיעה
בתפקודו העתידי ,ל צד שמירת האפשרות להארכת המסלול ,גם בשלב שבו נמצאת התכנית ,תוך שינויים
קלים בלבד :גריעת השטח בהמשך המסלול הקיים מצפון (כ 50-דונם) ,כך שלא יתאפשרו עליו שימושים
נמליים ,ובפרט לא שימושים העלולים לסכל את האפשרות להארכת המסלול בעתיד .בתמורה לשטח
שייגרע ,מציעה עי ריית חיפה שטח חלופי ,המהווה חלק מהאזור המיועד לנמל הדלק בתכנית ,התואם
מבחינת ייעודו ושעודנו פנוי ,ואילו שטחי האחסון של נמל הדלק ימוקמו בשטחי מסוף הכימיקלים;
ולחלופין ,גריעה מהשטח המיועד לשימוש נמלי את האזור שבהמשך תוואי מסלול שדה התעופה (כ40-
דונם) ,וקביעתו כ"מיועד לתכנון בעתיד".
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עיריית חיפה טוענת כי ממילא ,תנאי להיתר בנייה למבנים על פי התכנית הוא הגשת תכנית בינוי ,וכזו טרם
אושרה.
עיריית חיפה טוענת כי ניתן להתאים להצעתה גם את מערך התנועה בנמל המפרץ ואת המכלולים השונים
(שערים ,רכבות ,מכס) של הנמל.
במהלך הדיו ן ,הוסיפה ראש העיר חיפה כי לשדה התעופה חשיבות כלכלית עבור תושבי חיפה והצפון ,וכי
תושבי חיפה תומכים בדרישת העירייה בנושא זה.
עיריית חיפה צירפה לערר חוות דעת מומחה ,מיום  ,23.1.2019של מר אבנר (נרי) ירקוני (להלן" :חוו"ד
ירקוני") .על פי חוו"ד ירקוני ,אורך המסלול הוא רק אחד מהפרמטרים הנדרשים לצורך בחינת יכולתו של
שדה התעופה לשמש כבסיס ויעד לטיסות בינלאומיות אזוריות ,כפי שנקבע בתמ"א  15ובתת"ל  ,80ומהווה
תנאי בסיסי הכרחי אך לא מספק.
על פי חוו"ד ירקוני ,טיסות בינלאומיות אזוריות הן טיסות לטווחים של כ 1,200-מייל הכוללות את האגן
המזרחי של הים התיכון ,דרום איטליה ודרום מזרח אירופה .מסלול באורך של  1,600מ' לא יאפשר לחברות
התעופה להגיע לטווחים אלה בהנחה שישווקו בצורה כלכלית את כל תכולת המטוס באמצעות המטוסים
הרלוונטיים המצויים בשימוש חברות התעופה הישראליות וחברות ה .low cost-לעומת זאת ,מסלול באורך
של  2,400מ' לפחות יאפשר זאת ,ולא קיימים לכך חסמים קרקעיים ואוויריים (להבדיל מסטטוטוריים),
ומגבלות הבטיחות אף פוחתות כשהמסלול ארוך יותר.
בנוסף ,ביקשה עיריית חיפה לצרף לערר "ראיה חדשה" – חוות דעת של איגוד הטייסים ,התומכת בפיתוח
תשתית תעופתית קיימת בחיפה ולאפשר אורך מסלול של  2,400מ' ברוחב  45מ' ,שבו יוכלו להמריא ולנחות
מטוסי בואינג שיוכלו להגיע לכל היעדים באירופה עד לונדון.
היעדר תכנון כולל לתשתיות לאומיות באזור המפרץ :עיריית חיפה טוענת כי התכנית אינה מגלמת תכנון
כולל לתשתיות לאומיות באזור המפרץ ,ואף מסכלת את תכנונו המיטבי ,בכך שהיא מעדיפה את נמל
המפרץ על פני שדה התעופה .עיריית חיפה טוענת כי שמירת הפוטנציאל לשדה תעופה אזורי תשרת טוב
יותר את תושבי המדינה והאזור.
פיצוי סביבתי :עיריית חיפה טוענת כי יש לחייב את חנ"י בביצוע הגנות חופיות (שוברי גלים) לחופים
הדרומיים של חיפה ולחופי קרית חיים ,ולהכין ולבצע תכנית מתאימה לשם כך .עיריית חיפה טוענת כי
החופים הדרומיים סובלים מארוזיה משמעותית וכי כבר בתמ"א /13ב/1/א נקבע כי יש להעביר חול לחופים
הדרומיים ,אך הפעולות לא בוצעו שכן על מנת למנוע סחף ,יש צורך בהתקנת שוברי גלים בשטח .בנוסף,
נסיגת החול בחוף קרית חיים פוגעת בחוף ומסכנת חיים.
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עיריית חיפה טוענת כי בסעיף (6.1א) לתמ"א נקבע כי יש לבצע פעולות מתקנות לצמצום הפגיעה בחופי
המפרץ ,אולם אלה אינן מבוצעות בתדירות הנדרשת .על כן ,דורשת עיריית חיפה לחייב במסגרת התכנית
פתרון הולם לנזק הסביבתי הקשה שנגרם כתוצאה מהקמת המבנים הימיים .עיריית חיפה טוענת כי יש
לדחות את הטענה כי התכנית עוסקת בשימושים בלבד ,שכן לחנ"י אחריות כוללת על מערך הנמלים
בישראל ,ותחומי התכנון של ההגנות הימיות אינם במרחב התכנון של העיר חיפה.
סיכונים סביבתיים הכרוכים בהפעלת הנמל :עיריית חיפה טוענת כי בהפעלת נמל המפרץ במתכונת
המוצעת קיים פוטנציאל להגדלה של כמות החומרים המסוכנים המאוחסנים ומשונעים במרחב ,וכן
פוטנציאל של הגדלת זיהום האוויר ,כפי שפורט בהתנגדות סיעת הירוקים של חיפה ,וכי החלטת הוועדה
המחוזית נתנה להם מענה חלקי בלבד.

טענות שמואל גלבהרט (ערר )10.1/19
הוועדה המחוזית התייחסה להתנגדותו של שמואל גלבהרט כמפורט בהחלטתה ,כדלקמן:

" .9

טענה :אין לבנות ע ל אכיפה משודרגת :הוראות התכנית כוללות כללים מחייבים להקמת
מתקנים בנמל והנחיות מחמירות לאכיפתם .האם ניתן לסמוך על משרד ממשלתי שיתקצב
זאת?
תשובה – לדחות את הטענה:
ההוראות בתכנית הכוללות את הצורך בחו"ד ,אישורים והיתרים מיוחדים ממשרדי
הממשלה השונים והמשרד להגנ"ס בראשם ,נדרשים בהתאם לחוק ולתקנות הרלוונטיות
ולפי דרישתם של משרדי הממשלה".

בתמצית ,העורר מעלה את הטענות הבאות:
העורר טוען כי התכנית מנותקת ממכלול המפרץ ותפקודיו ,וכי תכנון נמל המפרץ יבוא על חשבון פארק
הקישון המהווה מערכת אקולוגית נדירה וריאה ירוקה חיונית לתושבי האזור ועל חשבון בית הספר הטכני
של חיל האוויר ,יפגע בחופי הקריות ויחמיר את זיהום האוויר והים .העורר טוען כי תכנית הנמל חייבת
להיגזר מתכנית מתאר או תכנית אב כוללת לאזור מפרץ חיפה ,המותאמת לצורכי האזור ומקודמת בשיתוף
הציבור.
העורר טוען כי התכנית מאושרת ומבוצעת בשלבים ומקשה על התחשבות בהתנגדויות ,שכן ניתן להציג כל
חלק ככזה שאין בו פגיעה כלכלית או סביבתית ,אולם התכנית השלמה תגרום לנזק גדול מסך כל חלקיה
בנפרד.
העורר טוען כי התכנית מבוססת על נתונים ותחזיות ממקור אחד – חנ"י וגורמים נוספים שהופעלו ומומנו
על ידיה .העורר טוען כי לא נערכה בחינה חלופית על ידי גורמים מקצועיים בלתי-תלויים ,וכי תחזיות חנ"י
בפן הכלכלי אינן מבוססות .העורר טוען כי עלויות המיזם יהיו גבוהות בהרבה מתועלתו .בנוסף ,טוען
18

העורר כי שינוי וביטול ההסכמים בין חנ"י לתאגיד בעל השליטה בנמל אינם עילה לפיצויים ,וכי אין תוקף
לחוזה לפני אישור התכניות.
העורר טוען כי התנאים הסביבתיים בתכנית לא יתמלאו שכן יישומם מחייב משאבים רבים ,וזיהום האוויר
והים יעלה.

טענות רשות נחל הקישון (ערר )10.2/19
הוועדה המחוזית התייחסה להתנגדות רשות נחל הקישון (להלן" :הרשות") במסגרת החלטתה ,כדלקמן:

" .17טענה – מניעת זיהום ים:
השימושים המותרים בייעוד מעגנה תחום יבשתי בסעיף  4.1.1כוללים גם חומרים מסוכנים
במכולות איזוטנקים וכן צובר ומטען כללי –קיים פוטנציאל לזיהום מי הים אשר נכנסים
פנימה לתוך נחל הקישון לכדי  10ק"מ.
לאור האמור לעיל מבוקש להוסיף את המשפט הבא בסעיף " : 4.1.1כל האמצעים
הננקטים למניעת זיהום הים בשימושים המותרים בסעיף זה יובאו לבחינה ואישור רשות
נחל הקישון ".כמו כן מבוקש להוסיף את רשות הנחל לתיאום בסעיף  6.4א ובסעיף .6.5
תשובה לדחות את הטענה.
האחריות לשמירה על איכות מי הים ומי הנמל בפרט הינה של המשרד להגנ"ס ,ורספ"ן
(בתחום הנמל).
סמכויותיה של רשות הנחל מוסדרות בדין ומותחמות לתחום הנחל .הועדה אינה מוסמכת
לשנות מסמכויותיהם של הרשויות השונות ומשרדי הממשלה וסעיף  69לחוק אינו מתיר
קביעת הוראות בעניין זה בתוכנית מפורטת.
יצוי ן כי הוראות התכנית מתייחסות בפירוט לאמצעים למניעת זיהום ים ממקורות שונים
כגון :פריקת צובר ,מכולות חומ"ס ,מאצרות דלק ושמנים במוסכים ופסולת ,לרבות
המסגרת הרגולטורית הנדרשת לכך – היתרי בניה ,היתר הרעלים והיתרי הזרמה לים.
לגבי נמל דלקים כאמור ,לא ניתן להקים מכוח תכנית זו.
 .18טענה – ניטור מי הים:
בסעיפים  6.1ו 7.2 -מבוקש כי תנאי להפעלת הנמל יהיה הפעלת תחנת ניטור למי הים.
נתוני הניטור יועברו לאגף ים וחופים במשרד להגנ"ס ולרשות נחל הקישון בזמן אמת.
תשובה לדחות את הטענה.
ראה התייחסות בתשובה לעיל.
בנוסף ,איכות מי ה ים בבריכת הנמל נדגמת פעם בשנה ע"י המכון לחקר ימים ואגמים
במסגרת הניטור הלאומי ובנוסף המפעלים המזרימים קולחים לים מבצעים דיגומים
בהתאם לקבוע בהיתר ההזרמה לים.
 .19טענה -שטחי התארגנות:
מבקשים למפות את האזורים לשטחי התארגנות מאחר וסביר כי שטחים אלו יהיו במרחב
היבשתי הצמוד לנמל וישפיעו על המרחב כולו .כמו כן יש לפרט את האמצעים למניעת
המפגעים משטחים אלו לרבות דרכים וכבישים שנפגעו.
תשובה לדחות את הטענה.
דרכים אלו נמצאות מחוץ לקו הכחול של התכנית בשטח שבתחום עיריית חיפה .העירייה
היא הגורם האחראי על תקינות הדרכים.
 .20טענה -תשריט מצב מוצע:
לייעוד "מעגנה תחום יבשתי" התווסף שטח בתחום היבשה הקיימת .יש להבהיר תוספת
זו.
תשובה -לדחות את הטענה .שטח זה נוסף בבסיס שובר הגלים בהתאם לדרישות גורמי
הביטחון לגידור ואבטחת תחום הנמל.
 .21טענה -דרכים:
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התכנית לא נותנת דעתה לנושאי התחבורה אל ומהנמל אשר ייצור תנועת משאיות רבה
שייצרו עומסי תנועה רבים ויפריעו לפעילות החיים הרגילים במפרץ חיפה ולמבקרי פארק
מורד נחל הקישון בפרט.
יש להשלים בדיקה ראשונית של השלכות תחבורתיות.
תשובה לדחות את הטענה.
לתכנית הוכנה ואושרה ,בתיאום ובידיעת המתנגדת ,תכנית לדרך ומסילה ייעודיות לנמל
שמספרה  .304-0098590מערכת הדרכים המוקמת בימים אלו תחבר את הנמל בכביש
ומסילה למערכת הדרכים הארצית בכבישים המהירים  22ו 75-מבלי צורך להעמיס על
הדרכים המקומיות.
טענה -תפעול מעגנת שביט:
התכנית חסרה התייחסות לאופן השפעת הפעלת הנמל החדש וכניסת האניות על התפעול
השוטף של מעגנת שביט הצמודה לנחל הקישון ועל האפשרות המעשית של כניסת ויציאת
כלי שייט קטנים לים הפתוח באופן בטוח לאור תנועת אוניות הענק בפתח היציאה היחיד
לים.
תשובה לדחות את הטענה.
כפי שצוין ע"י רספ"ן ,זמן היציאה לכלי שיט קטנים מתחום הנמל יהיה ארוך יותר .תפעול
הנמל והסדרי תנועת כלי השייט הינה באחריות הגורם המוסמך לכך במשרד התחבורה-
רספ"ן".

בתמצית ,טענות הרשות בערר הן כי נמל המפרץ שוכן בסמיכות לשפך נחל קישון לים ,ועל כן עלולה להיות
לתכנית ,ולנמל ,השלכה ישירה על איכות מי הנחל והשפעה שלילית על הנחל ועל המערכת האקולוגית של
החי והצומח במורד הנחל וסביבתו ,וכן השפעה שלילית קשה על פארק מורד נחל קישון ,שעל אישורו
הוחלט במסגרת תכנית  :304-0089318פארק מורד נחל קישון ,ביום [ 3.5.2018יצוין כי ההחלטה אושרה
בינתיים במסגרת החלטת ועדת המשנה לעררים מיום  1.5.2019בערר  – 30/18ש.ג .].לטענת הרשות ,נמל
המפרץ ממוקם מעט פחות מקילומטר משפך נחל הקישון ,והזרימה היא דו-כיוונית ,גם מהים לנחל.
טענות הרשות ממוקדות בהוראות מספר סעיפים ספציפיים בתכנית:
סעיף " – 4.1מעגנה – תחום יבשתי" :הרשות טוענת כי סעיף  4.1.1כולל בין השימושים המותרים בייעוד
זה שינוע ,אחסנה וטיפול במכולות ,כולל חומרים מסוכנים ,ועל כן קיים פוטנציאל לזיהום מי הים,
שבסביבה זו נכנסים לטענתה עד  10ק"מ לתוך נחל קישון .הרשות טוענת כי סעיף  4.1.2מאפשר גם הקמת
נמל דלק ,עלול ל גרום לזיהום הנחל בדלקים ,לגרום לאסון אקולוגי ולבטל את עבודת השיקום שנעשתה
בנחל ,ואף למנוע פעילויות ספורט ימי המתוכננות כחלק מפיתוח הפארק .דרישת הרשות כי לסעיף תתווסף
הוראה לפיה "כל האמצעים הננקטים למניעת זיהום הים בשימושים המותרים בסעיף זה יובאו לבחינה
ואישור רשות נחל הקישון" נדחתה בהחלטת הוועדה המחוזית ,כמפורט לעיל.
הרשות טוענת כי יש לדחות את הנימוק לפיו האחריות לשמירת איכות מי הים והנמל היא של המשרד
להגנת הסביבה ושל רספ"ן ,שכן לא ביקשה לגרוע מסמכויותיהם של הגופים הנ"ל אלא רק להוסיף את
הצורך באישורה .כמו כן ,הרשות טוענת כי אין לקבל את האמירה כי סמכויותיה מתוחמות לתחום הנחל,
שכן לאיכות מי הים יש השלכה ישירה על איכות מי הנחל בשל הסמיכות ביניהם במיקום התכנית .בנוסף,
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הרשות טוענת כי אף שהוועדה המחוזית טענה כי לא ניתן לקבוע הוראות בעניין הצורך בקבלת אישור
בתכנית מפורטת ,הטמיעה בסעיפים אחרים בתקנון (למשל בסעיף ( 6.5ו)( ))2הוראה דומה ,ובתכניות
אחרות אף קבעה כי יש צורך בקבלת הרשות ,או בתיאום עמה ,לעניינים שונים.
סעיף " – 6הוראות נוספות" :הרשות טוענת כי יש להוסיף לסעיף  6.1לתכנית ,שעניינו תנאים למתן היתרי
בנייה ,הוראה לפיה "תנאי להפעלת הנמל יהיה הפעלתה של מערכת ניטור מי הים" .טענה זו נדחתה
בהחלטת הוועדה המחוזית ,כמפורט לעיל.
הרשות טוענת כי האמצעים שפורטו בהחלטת הוועדה המחוזית למניעת אסון של זיהום מי ים אינם
מאיינים את הצורך במערכת שתתריע על מקרה דליפה או זיהום ,באמצעות ניטור רציף ,ולא באמצעות
דגימה של פעם בשנה .זאת לאור החשש מפגיעה במערכת האקולוגית במי הים ובמי הנחל ,ובנוסף למערכת
ניטור האוויר שנקבעה בתכנית .הרשות טוענת כי תכנית הניטור תיעשה בהנחייתה ותגדיר את הפרמטרים
הדרושים לניטור ,וכן תדרוש תכנית ניטור ביולוגית כדי לאמוד את השפעת תפעול נמל המפרץ על מערכת
החי הימית.
ביחס לסעיף (6.4א)( , )1העוסק בניקוז ומי נגר ,דורשת העוררת כי הזרמה לים תיעשה ,בנוסף לדרישות
הכלולות בסעיף ,גם בתיאום עמה .לטענתה ,דרישה זו לא קיבלה התייחסות בהחלטת הוועדה המחוזית.
ביחס לסעיף (6.5ו)( )2בתכנית ,שעניינו מפרט בורות התשטיפים ומתקני הניטור ,דורשת העוררת כי המפרט
ידרוש ,בנוסף לדרישות הכלולות בסעיף ,גם את אישורה .לטענתה ,דרישה זו לא קיבלה התייחסות
בהחלטת הוועדה המחוזית.
ביחס לסעיף  , 6.7שעניינו הוראות בזמן בנייה ,דורשת העוררת כי ימופו השטחים הנדרשים כשטחי
התארגנות לביצוע התכנית ,כדי למנוע פגיעה סביבתית .דרישה זו נדחתה בהחלטת הוועדה המחוזית
כמפורט לעיל ,ולטענת הרשות – הנימוק לפיו העירייה היא האחראית על תקינות הדרכים ,אינו נימוק
מספק לטענה זו ,שכן תיתכן פגיעה שאינה בהכרח בכבישים ובדרכים.
דרכים :ה רשות טוענת כי התכנית לא מתייחסת למערכת הדרכים אל הנמל וממנו ,אף שפעילות הנמל
תגרום לעומסי תנועה כבדים במפרץ חיפה ,ולהפרעה ליכולתם של משתמשי פארק מורד נחל קישון להגיע
אליו בבטחה .על כן ,דרשה כי תיערך בה"ת (בחינת השלכות תחבורתיות) לתכנית .דרישה זו נדחתה
בהחל טת הוועדה המחוזית ,כמפורט לעיל .הרשות טוענת כי אין לקבל את הנימוק לדחייה ,לפיו הוכנה
ואושרה תכנית לדרך ומסילה ייעודיות לנמל (תכנית חיבורי נמל המפרץ) ,שכן ראשית ,ככל הנראה לא
נערכה בה"ת ראשונית לתכנית ואף לא צורף לה נספח תנועתי ,ועל כן אין בסיס לאמירה שהנמל לא ייצור
עומס תחבורתי; ושנית ,אין ספק כי פעילות הנמל תעמיס גם על הדרכים המקומיות וגם על הכבישים
"המהירים" ,שעמוסים כבר כיום.
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מעגנת שביט :טענה נוספת של הרשות היא כי התכנית אינה מתייחסת להשלכה שיש לפעילות התפעולית
הנמלית על תפעולה השוטף של מעגנת שביט הצמודה לנחל קישון .הוועדה המחוזית דחתה טענה זו
בהחלטתה ,בנימוק שזמני היציאה לכלי שיט קטנים מתחום הנמל יהיו ארוכים יותר .הרשות טוענת כי אין
לקבל נימוק זה ,שכן הדבר אינו מאיין את הפגיעה במעגנת שביט ,ועל התכנית היה להסדיר את כלל
המפגעים הבטיחותיים האפשריים ,ולא להעביר את האחריות לרספ"ן.
פיתוח סביבתי משלים :הרשות טוענת כי יש להטיל מטלות סביבתיות על יזם התכנית ,כשם שאלה מוטלות
בתכניות אחרות .טענה זו נדחתה בהחלטת הוועדה המחוזית ,כמפורט לעיל .הרשות טוענת כי אין לראות
בהוראות לתיקון גריעת החול בחופי המפרץ ,שנקבעו בתמ"א ,כפיצוי סביבתי ,שכן הן נגרמו עקב תכנון
לקוי ,וכמו כן פיצוי סביבתי מבוסס על שיקול מוסרי לפיו היזם ישתף את הציבור ברווחיו מהתכנית .על
כן ,טוענת הרשות כי יש להטיל על חנ"י חיוב בפיתוח סביבתי משלים שיכלול ,בין היתר ,סיוע בפיתוח פארק
מורד נחל קישון ובתחזוקתו השוטפת ,וכן יצירת קישורים ירוקים בין השטחים הפתוחים במרחב המפרץ
לעיר.

טענות חברי סיעת "הירוקים של חיפה" (ערר )10.3/19
הוועדה המחוזית התייחסה להתנגדות העוררים בהחלטתה ,כדלקמן:

" .10טענה :סעיף  7.2בנושא בקרה ועדכון חסר את ההנחיות המקדמיות בתחום החומרים
המסוכנים ואין זכר לכל הדרישות לקיים נהלי חירום ותרגילים תקופתיים.
תשובה :לדחות את הטענה.
סקר הסיכונים שנבדק ואושר ע"י המשרד להגנ"ס והיתר הרעלים הנדרש לאחסון ושינוע
חומ"ס בנמל הם אמצעי הבקרה והפיקוח על תחום זה .תכנית מפורטת אינה האכסניה
המשפטית הנכונה או המתאימה לאסדרת פרטי ההערכות למצבי חירום שיכולים להשתנות
מעת לעת בהתאם לאיומים.
 .11טענה -נמל הדלק :בסעיף  4.1.2לנושא נמל הדלקים אין שום פירוט מלבד הדרישה
להעביר את התכניות לחוות דעת המשרד להגנ"ס .מדוע לא נדרש אישור מוקדם מטעם
המשרד להגנ"ס כפי שנכתב בפרקים אחרים בתכנית .מי יכריע במקרה של חוו"ד שלילית
של המשרד להגנ"ס אם תעמוד למשל בסתירה לעמדת משרד האנרגיה.
תשובה לדחות את הטענה.
הוראות התכנית קובעות כי לשם הקמת נמל הדלק נדרשת הכנתה של תכנית מפורטת
שתלווה בתסקיר השפעה על הסביבה .הסמכות בהכרעה האם להפקיד/לאשר תכנית זו
לכשתוגש ,היא של מוסד התכנון הדן בתכנית ולא של המשרד להגנ"ס או משרד האנרגיה.
במקומות אחרים בהם קיימת רגולציה שבאחריות הגנ"ס כדוגמת היתרי רעלים ,חוק אוויר
נקי והגנה על הסביבה הימית אכן נדרש אישור המשרד ולא רק חו"ד או התייעצות.
 .12טענה – פריקת צובר נוזלי:
בסעיף  4.1.1נקבע שפריקה וטעינת צובר נוזלי בכלל זה דלקים ,תזקיקים וחומ"ס ידרשו
לתכנית מפורטת .מדוע לא דורשים בדומה לניסוחים אחרים בפרק זה העוסקים במטענים
אחרים אישור מוקדם של הגנ"ס? מדוע בכל הקשור לצובר נוזלי הדרישות הן פחות
מחמירות?
תשובה לדחות את הטענה.
השוני בדרישות נובע מכך שפריקת צובר בנוזל ,דלק ותזקיקים מחייב הכנת תכנית
מפורטת ואילו כל שאר הסחורות מותרות לפריקה וטעינה מתוקף תכנית זו.
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ההיפך הוא הנכון ,הוראות התכנית מחמירות בנושא זה .תכנית מפורטת הינה הליך
המאפשר לגורמים נוספים לחוות את דעתם על המוצע ,לרבות הציבור הרשאי להגיש
התנגדויות ,ומדובר בהליך פומבי .זאת ועוד ,פעילות המכילה חומ"ס ודלקים נדרשת
להיתרי רעלים בנוסף לשלב הרישוי ,אישור המשרד להגנ"ס לפעילות זו ,ככל ותבוקש,
מתחייב בחוק.
טענה – מתקן חדשני.
בסעיף  4.1לנושא מתקן חדשני משתמע שאין דרישת חובה בתכנית מהוולחו"ף לדרוש
תסקיר סביבתי וסקר סיכונים ואין חובה לקבל אישור מהגנ"ס גם כשמדובר בחומרים
מסוכנים .לא ברור מדוע?
תשובה לדחות את הטענה.
המתנגדים הבינו לא נכון את הוראות הסעיף אשר קובעות שהיתר למתקן חדשני לא יכלול
שימוש בחומ"ס או ייצור פליטות לסביבה .המסמך הסביבתי ,אותו רשאית הוולחו"ף
לדרוש ,הוא לאותו מתקן חדשני שלא עושה שימוש בחומ"ס .ואלו הן הוראות הסעיף:

.4.1.2ג .הוראות להקמת מתקן חדשני:
 .4לא יינתן היתר מכוח תכנית זו למתקן כאמור המייצר פליטות לסביבה או העושה שימוש
בחומרים מסוכנים .הוולחו"ף תהיה רשאית לדרוש מסמך סביבתי ,לאחר התייעצות עם
נציג המשרד להגנת הסביבה בוועדה.
 .6מתקן חדשני העושה שימוש בחומרים מסוכנים יידרש לתכנית נפרדת.

טענה :בסעיף  6.3לנושא הוראות לאחסון דלקים ושמנים לא מפורטת מה תהיה כמות
המיכלים המותרת ,מהי תכולת הדלק ,סוגי הדלקים והשמנים ,אמצעי ההגנה על המיכלים.
לא ברור האם מדובר באחסון ארוך טווח או רק לזמני הביניים.
תשובה לדחות את הטענה.
הוראות הסעיף עוסקות במניעת מפגעים לסביבה ממיכלי אחסון דלקים ושמנים לצרכים
התפעוליים של הנמל בלבד – מוסכים ,סדנאות ,משטחי טיפול בדלקים ומתקני תדלוק
לכלי הרכב של הנמל .לא מדובר בחוות מיכלים לאחסון דלקים ושמנים האסורה בתכנית
זו.
התייחסות למיגון וכמות ראה בפרק התשובות לחומרים מסוכנים".

טענות העוררים עוסקות בעיקרן בהשלכות הסביבתיות של התכנית ,והן ,בתמצית ,כדלקמן:
העוררים טוענים כי יש לנקוט את שיטת "הבועה המצטמצמת" ולא לאפשר עלייה ברמת הפליטות
והסיכונים במפרץ חיפה כולו .על פי שיטה זו ,יש לוודא שכל התכניות הקיימות לבניית מתקנים חדשים
ומתקנים נמליים יוגבלו ,מבחינת סף הפליטות ומבחינת כמות החומרים המסוכנים ,כך שתנאי לאישור
תכניות והיתרים יהיה ירידה ברמת הסיכון.
העוררים טוענים כי בחינה כזו מחייבת ראייה כוללת של מצרף התכניות המאושרות והמקודמות למפרץ
חיפה ולנמל .טענה זו נדחתה על ידי הוועדה המחוזית בנימוק שכל תכנית צריכה להישקל על פי סקרי
השפעה על הסביבה בהובלת המשרד להגנת הסביבה ,וכי התסקיר בחן את השפעת התכנית על סביבתה גם
בהתייחס לשימושים הקיימים והמתוכננים בקרבתה ובסביבתה .העוררים טוענים כי ההחלטה מתעלמת
מההשפעות ההדדיות של כל התכניות יחד ולחוד על מצב זיהום האוויר והסיכונים הכוללים באזור.
העוררים טוענים כי הוראות התכנית אינן מפרטות את כמויות החומרים המסוכנים ואינן מגבילות את
כמותם ואת סוגם ,וכי יש להטיל מגבלה כזו בסעיף (6.1ב) להוראות התכנית ,ולוודא כי כמות החומרים
המסוכנים במפרץ חיפה ובפעילות הנמלית במפרץ תצומצם במידה ניכרת ולא תעלה על הקיים כיום.
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העוררים טוענים כי סעיף (4.1.1א) קובע כי "לא תותר פריקה וטעינה של צובר נוזלי ובכלל זה דלקים
תזקיקים וכימיקלים שונים ללא תכנית מפורטת" ,אך התכנית צריכה לתת הנחיות ברורות לגבי כלל
כמויות החומרים המסוכנים ולא להפנות לתכנית אחרת .כך גם ביחס לערוגות החומרים המסוכנים,
טוענים העוררים כי יש לוודא שהיתר הרעלים לא יחרוג מכמויות החומרים המסוכנים שצריכים להיקבע
בתכנית עצמה .העוררים טוענים כי יש להרחיב את סעיף  6.5לתכנית ולא להסתפק בהנחיה כללית ,ולנסחו
תוך התחשבות בשאר החומרים המסוכנים באזור המפרץ כולו.
ביחס למיקום הערוגות הייעודיות לאחסון מכולות ,טוענים העוררים כי על פי סעיף (6.5ב)( )2לתכנית,
בעתיד ישתנה מיקום הערוגות ,אך לא ברור אם המיקום העתידי לפי השרטוט יוכן מראש לקליטת
המכולות על פי אמצעי הזהירות המתוארים במיקום השלב הראשון.
ביחס לקביעת תסקיר ההשפעה על הסביבה (בעמ'  )77כי שפכי חומרים מסוכנים יוזרמו לים במקרה של
אירוע מסו כן ,טוענים העוררים כי אין זה קביל שהדבר ייעשה ללא אמצעי זהירות וללא בדיקת ריכוז
החומר המזוהם והשפעותיו הסביבתיות והבטיחותיות.
העוררים טוענים כי יש לפרט את אופן מיגון המכולות מפני איומים ביטחוניים ,בסעיף (6.5ז)( )2לתכנית
ובסקר ההשפעה על הסביבה.
ביחס לסעיף  4.1.2לתכנית ,העוסק בנמל הדלקים ,טוענים העוררים כי היקפו של נמל הדלקים ותרומתו
לזיהום הסביבתי אינם מפורטים ואינם מתייחסים לכלל הסיכונים הנובעים ממנו ,והוראות התכנית אך
מפנות לתכנית אחרת.
ביחס לתסקיר ההשפעה על הסביבה ,טוענים העוררים כי הנתונים שעליהם הוא מתבסס הם מהשנים
 ,2012-2014ומתחנות מדידה ברדיוס של  5ק"מ מהנמל ,כי איסוף הנתונים ככל הנראה לקה בחסר וכי
המסקנה לפיה מצב איכות האוויר באזור הנבדק הייתה סבירה אינה קביעה מקצועית ,ויש לקבוע אם
רמות הזיהום עומדות בהיתרי הפליטה ובערכי הסביבה על פי חוק אוויר נקי ,התשס"ח ,2008-גם במקרים
של חריגות בפליטות .העוררים טוענים כי הנתונים אינם מעודכנים ועל כן יש לעדכן גם את התסקיר.
ביחס למנגנון הבקרה והעדכון בסעיף  )3(7.2להוראות התכנית ,טוענים העוררים כי לפי תפיסת ניהול
הסיכונים המקובלת כיום ולאור הליקויים בתכנית ,יש לצמצם את תקופת הדיווח לכל היותר לכל  3שנים,
ובחלק מהסעיפים ( 3.1.4 ,3.1.1ו )3.1.6-יש לקבוע חובת דיווח אחת לשנה .כמו כן ,טוענים העוררים כי כפי
שמקובל לגבי תשתיות חיוניות אחרות בישראל ,יש לקבוע חובת ביצוע שנתי של תרגילי חירום והפקות
לקחים.
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העוררים טוענים כי חלק מהטענות עלו כבר בשלב התמ"א ונטען כי מקומן בהמשך ההליך התכנוני ,ואילו
כעת נטען כי לא ניתן לעצור את התכנון עקב ההשקעה והנזק הרב שייגרם כתוצאה מכך.

טענות זאב סילס (ערר )10.4/19
הוועדה המחוזית התייחסה לטענות העורר בהחלטתה ,כדלקמן:

" .15טענה :אין הצדקה להקמת רציפי נמל חדשים לסחורות במרחב הנמלי של חיפה מעבר
לקיים ואין לאשר את התכנית.
תשובה לדחות את הטענה.
הקמת הנמל החדש הינה מכח תמ"א  13ב 1/1/ובהמשך להחלטת הממשלה מס' 1710
מיום  27.05.2007בדבר פיתוחם של נמלי חיפה ואשדוד ולתכנית האב הארצית לנמלים.
ע"פ נתוני רשות הספנות והנמלים ,נמלים אלו נדרשים לאור הגידול הצפוי בהיקפי
הסחורות הנכנסות ויוצאות מישראל לשנים קדימה.
 .16טענה  :לקבוע כי תנאי לאישור התכנית יהיה פינוי מערב הנמל מפעילות נמלית וביצוע
חזית הים העירונית בתאם לתמ"א/3/13/א שאושרה בשנת  2017במתחם מספר  1בלבד.
תשובה לדחות את הטענה.
יישום תמ"א/3/13/א מוסדר בהסכמים ובהבנות שנחתמו בין גורמים רבים לרבות עיריית
חיפה ,משרדי ממשלה שונים ומשרד הביטחון .אין לקשור בין מיזמים שונים שאין ביניהם
זיקה תכנונית בביצועם או בפעילותם".
העורר טוען כי יש לבטל את ההחלטה לאשר את התכנית; לחלופין ,כי יש להתנות את אישור התכנית בפינוי
מערב נמל חיפה מפעילות נמלית ובביצוע פרויקט חזית הים העירונית בהתאם לתמ"א /3/13א; ולחלופי
חלופין ,להתנות את אישור התכנית במתן מענה לשאלה אם מימושה יתגבר את פעילות מפעלי התעשייה
המזהמים במפרץ חיפה .העורר טוען כי החלטת הוועדה המחוזית דחתה את שתי הטענות הראשונות ,ולא
השיבה לטענה השלישית.
העורר טוען כי בהחלטה לא הוצגו נתונים כמותיים המצדיקים הקמת נמל חדש דווקא במרחב הנמלי של
חיפה ,שכבר משופע ברציפים מסוג זה .החלטת הממשלה הנזכרת בתשובת הוועדה המחוזית מתייחסת
לפיתוח "רציף אחד" ,ולא נמל בשטח של כ 1,000-דונם כפי שמציעה התכנית .כמו כן ,התשובה לפיה אין
לקשור בין התכנית לתכנית חזית הים העירונית שיישומה מוסדר בהסכמים ובהבנות ,לטענת העורר ,אינה
מספיקה לצורך הבטחת יישומו של הפרויקט .העורר מעלה טענות שונות ביחס לתכנית חזית הים העירונית
והיעדר מנגנונים למימושה.
העורר הוסיף בדיון כי התמ"א מציעה סל שימושים ב"שטח תפעולי נמלי" ,וכי ניתן לשנות את הייעוד
שנקבע בתכנית ולהשתמש בשטח הים שיובש לצרכים אחרים.
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טענות הפורום הישראלי לשמירה על החופים ואלה נווה (ערר )10.5/19
הערר הוגש על ידי הפורום הישראלי לשמירה על החופים ואלה נווה ,פעילה בהתארגנות "אמהות ואבות
מצילים את חיפה והקריות" .ביחס להתנגדות אלה נווה ומתנגדים נוספים ,קבעה הוועדה המחוזית
בהחלטתה:

" .29טענה – אחסון דלקים:
סעיף  . 4.1.1ג' מאפשר מתקנים הנדסיים וההגדרה מתייחסת גם למיכל נפט .יש לבטל
סעיף זה.
תשובה :לדחות את הטענה.
הוראות התכנית בסעיף  4.1.1ס"ק אוסרות על אחסון צובר נוזלי כדוגמת נפט ,ללא תכנית
מפורטת.
 .30טענה :מסוף כימיקלים:
התכנית למסוף הכימיקלים מציעה אחסון נוסף במקום של  600,000קוב שהם תזקיקי נפט.
בנוסף :יש לבטל את השימוש למתקנים חדשניים בסעיף  4.1.1מתקן חדשני יכול להיות
גם תחנת כוח מבוססת גז ,קונדנסט ועוד.
תשובה :לדחות את הטענה.
התכנית המוצעת למסוף הכימיקלים איננה נכללת בתחום נמל המפרץ ,התכנית טרם
הוגשה לוועדה ונמצאת בשלב הכנת תסקיר השפעה על הסביבה.
סעיף  4.1.2קבע כי מתקן חדשני לא ייצר פליטות ולא יעשה שימוש בחומרים מסוכנים.
ככלל ,המתנגדת מכפיפה את המציאות לחששותיה בדבר הגדלת אחסון הדלקים במפרץ
חיפה ,אך אין כל ראיה תכנונית ועובדתית התומכת במסקנה זו.
טענה  -הנמל יסכן חיילים שיימצאו בבסיסים סמוכים של חיל האוויר וחיל הים.
תשובה :לדחות את הטענה.
התכנית תואמה טרם הפקדתה עם מערכת הביטחון .ככל שיוחלט על הקמת נמל צבאי
יידרש תיאום בין חנ"י למשרד הביטחון בהתאם לסעיף  6.9ס"ק ג' להוראות התוכנית.
 .31טענה -זכויות הבניה בתכנית:
הזכויות שניתנו הן מעורפלות לגבי השימושים שיוקמו .מדובר בכמות אדירה של זכויות
בנייה .לשם מה הם נדרשים? כמו כן מוצעים  30,000מ"ק למיכלים .אם הוצאו התזקיקים
מהתכנית לשם מה הם נדרשים?
תשובה :לקבל חלקית את הטענה.
יובהר בסעיף  5הערה ( ) 2ביחס לזכויות הבניה למכלים ,כי לא יאוחסנו בהם צובר בנוזל,
דלק ותזקיקיו .ר' בהחלטת הוועדה מטה".
העוררות טוענות כי יש לבטל את התכנית ולערוך תכנית כוללת לשטח הנמל; ולחלופין ,להשיב את התכנית
לוועדה המח וזית לבחינה מצרפית של הסיכונים הנובעים מהתכנית ,לרבות זיהום אוויר ואירוע חומרים
מסוכנים ,כולל בעקבות אירוע ביטחוני.
טענות העוררות הן ,בתמצית ,כדלקמן:
היעדר תכנית כוללנית  :העוררות טוענות כי התכנית נוגעת לאזור נקודתי בנמל ,אך היה ראוי לתכנן את
האזורים השונים במשולב כך שתיבחן השפעתם ההדדית והמצטברת .העוררות טוענות כי התכנית אינה
מציגה תמונה כוללת המתחשבת בכלל המתקנים והסיכונים בנמצאים באזור או בסמוך אליו ,ובעיקר
מתכנון נמל הדלק המסומן בתמ"א /13ב .1/1/העוררות מונות מספר תכניות בעלות זיקה לתכנית ,המהוות
חלק מקידום ופיתוח של תעשייה פטרוכימית בישראל.
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העוררות טוענות כי השטחים המאושרים בסביבת התכנית מכילים כמות גדולה של נפט ותזקיקים ,וכי לא
נעשתה בדיקה מצרפית לסיכונים – חומרים מסוכנים וזיהום אוויר .הוועדה המחוזית השיבה לטענה זו כי
התכנית הוכנה בהתאם לתמ"א ולתכניות אחרות במדרג התכנוני החלות באזור ,אולם לטענת העוררות,
במסגרת תכניות אלה לא נערכה בדיקת סיכונים מצרפית .העוררות מציינות כי ועדת העורכים של תמ"א
/13ב 1/ראתה ב 2009-את התכניות המפורטות והתמ"א כמכלול שלם.
העוררות טוענות כי למפרץ חיפה נסיבות מיוחדות ושונות ממקומות אחרים בישראל ,ויש להקפיד בו על
נושא זיהום האוויר ,כפי שנקבע על ידי משרד הבריאות ,שגם התריע בעבר כי האזור מתאפיין בעודף
תחלואה.
סקר סיכונים  :העוררות טוענות כי אין לקדם את התכנית בטרם יתקבל סקר סיכונים מצרפי הכולל את
כל התכניות הקיימות באזור ,לרבות תכניות חדשות ותכניות בשלבי תכנון .העוררות מפנות בהקשר זה
לעת"מ (ת"א)  2043-05-16אלון צבי כרמלי נ' הוועדה לתכנון מתחמים מועדפים לדיור ( ,18.10.2017פורסם
בנבו) ולעת"מ (ב"ש)  33424-07-18התאחדות התעשיינים בישראל נ' משרד האוצר ( ,31.12.2018פורסם
בנבו) וטוענות כי מדובר בתשתית עובדתית הנדרשת להחלטה  .העוררות טוענות כי גם המשרד להגנת
הסביבה דרש בסיכום דיון מיום  30.10.2016כי הנמל יבחן השפעות הדדיות אפשריות בין מקורות סיכון,
וכי הדבר נדרש גם על פי סעיף ( 8.4העוסק בחומרים מסוכנים) ,ובייחוד ( 8.4.2העוסק במפעל/מתקן מסוכן
חדש) ,לתמ"מ .6
העוררות טוענות כי סקר הסיכונים המצרפי דרוש גם כדי לקחת בחשבון סיכונים ביטחוניים ,וכדי לבחון
"אפקט דומינו" בשל רצף התכניות ,וגם נוכח העובדה שאושרה הזרמת קונדנסט לבתי הזיקוק בחיפה,
למשל במסגרת תמ"א /37ח (תמ"א ברמה מפורטת לקבלה וטיפול בגז הטבעי מתגליות ועד מערכת ההולכה
הארצית)  .העוררות טוענות כי יש לערוך סקר סיכונים מצרפי שיכלול בראש ובראשונה את נמל הדלק
שמאושר בתמ"א /13ב ,1/1/במעגל השני את שטח הנמל ובהמשך את כלל אזור דרום מפרץ חיפה.
העוררות מציינות כי סעיף  5לתכנית כולל נפח בנייה גדול של  100,000מ"ר בגובה  30מ' ,ואין פירוט לגבי
ייעוד השטחים וסוג המכלים .סעיפים אלה מאפשרים אחסון חומרים בכמות אדירה ,והוועדה המחוזית
התייחסה רק לנפח המכלים ולא לכמות הכוללת או לטיב החומרים שיאוחסנו בשטח התכנית.
סיכונים ביטחוניים :העוררות טוענות כי התכנית והתסקיר מתעלמים מחשש לסיכונים ביטחוניים וחבלה
מכוונת .העוררות מצרפות חוות דעת בדבר האיום בתקיפה רקטית על מתחמים פטרוכימיים ומתקני
אחסון חומרים מסוכנים.
היעדר הגבלה על היקף החומרים המסוכנים :העוררות טוענות כי התכנית תגדיל את הסיכונים
הבטיחותיים במפרץ חיפה בניגוד למדיניות הממשלה (שבאה לידי ביטוי בין היתר בהחלטת ממשלה 529
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מיום  .) 6.9.2015העוררות טוענות כי התכנית לא מגבילה את כמות החומרים המסוכנים ולא מתייחסת
במידה מספקת לסוג החומרים שיאוכסנו ,מלבד הקביעה כי לא יאוחסנו דלק ותזקיקים ,ומטעני צובר
נוזלי המכילים חומרים מסוכנים ,ללא תכנית מפורטת .העוררות טוענות כי יש לבצע סקר סיכונים בשלב
התכנון המפורט ולא להמתין לשלב היתר הבנייה או היתר הרעלים.
העוררות טוענות כי פירוט המזהמים לא כולל הסבר על מקורות הזיהום ועל המתודולוגיה.
העוררות טוענות כי התסקיר לא לקח בחשבון את הרחבת הנמל הישן ואת בית הזיקוק החדש בקרקעות
הצפון ,שצפוי לפלוט כמות גדולה של בנזן.
העוררות טוענות כי ההוראות לעניין ניטור זיהום האוויר בעקבות יישום התכנית אינן מספקות ,וכי היה
עליהן להינתן בטרם אישור התכנית .בנוסף ,הפתרונות שהוצעו על ידי הוועדה המחוזית אינם מספיקים
לצמצום זיהום האוויר ,ובחינת השלכות זיהום האוויר מתעלמת מכך שהתכנית היא חלק ממכלול נמלי
שלם .בעיקר ,החלטת הוועדה המחוזית התעלמה מתכנית קרקעות הצפון (חפאג/1139/א ,פורסמה ביום
 )13.4.2018ומתמ"א /37ח  ,שלטענת העוררות תאפשר ייצוא קונדנסט (המהווה דלק/תזקיק) מנמל המפרץ.
העוררות טוענות כי ההנחיות לעריכת התסקיר לקו בחסר ולא עמדו בשורה אחת עם מדיניות המשרד
להגנת הסביבה ועם עקרון הזהירות המונעת :לא נדרשה בחינה של מזהמים משניים בעקבות פליטות של
 , VOCולא נדרשו בחינות של מכלול המזהמים .הוועדה המחוזית טענה כי אין זה מתפקידה של התכנית
לתת מענה לפליטות שמקורן אינו פועל יוצא של הפעילות בנמל החדש ,אולם היה עליה לשקלל את
הפליטות שמקורן אינן בתכנית ולשקלל את הממשקים בין התכנית לתכניות אחרות.
פגיעה בסביבה החופית :העוררות טוענות כי בניית המבנים הימיים פוגעת קשות בחופים ,ויש לקבוע כי
הגשת תכנית חדשה לטיפול בגריעת החול תהווה תנאי לאישור התכנית .העוררות טוענות כי קביעת הוועדה
לפיה על מגישת התכנית להגיש דו"ח על התקדמות הפעולות להזנת חול בהתאם לתמ"א אינה מספיקה
להבטחת פתרון מהיר ואפקטיבי לבעיה.

טענות הקואליציה לבריאות הציבור (ערר )10.6/19
הווע דה המחוזית התייחסה לטענות שעלו בהתנגדות הקואליציה לבריאות הציבור בהחלטתה ,כדלקמן:

" .32טענה -נמל הדלק:
סעיף  4.1.2קובע שימושים לנמל דלק אך לא מוגדר מהו היעוד של אותו נמל ולמה הוא
ישמש .בהנחה שנמל הדלק החדש יחליף את הקיים אנו סבורים שאין מקום בנמל החדש
לכל השימושים הקיימים בנמל הדלק הקיים.
תשובה :לדחות את הטענה.
נושא זה כאמור ייבחן במסגרת התכנית המפורטת לנמל החדש שבין היתר תקבע את שטחי
האחסון ,סוגי החומרים וכל היבט תכנוני רלוונטי אחר הקשור לנמל תזקיקים.
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.33

.34

.35
.36

.37
.38

.39

טענה -תחנת ניטור:
דורשים כי בסעיף  6.1א 2.ובסעיף  7.2ס"ק  1יוקמו יותר מתחנת ניטור אחת כולל
מטאורולוגיה וניטור כל החומרים בחוק אוויר נקי.
תשובה :לדחות את הטענה.
אזור מפרץ חיפה מרושת בתחנות ניטור שנותנות מענה לניטור איכות האוויר .הדרישה
מהנמל היא להתקין תחנת ניטור ניידת כדי שניתן יהיה להתאים את מיקומה לממצאים
ו/או לפעילות בתחום נמל המפרץ.
טענה -סעיף  6.1ב : 3.יש להוסיף כי יינתנו היתרים בכפוף להצגת אמצעים למניעת זיהום
אוויר ממכולות חומ"ס.
תשובה :לדחות את הטענה.
ממכולות חומרים מסוכנים אין זיהום אוויר ,הן אטומות זיהום אוויר יכול להתרחש
בדליפות שהן תקלות .לצורך כך בהיתר הפליטה יש דרישות לגבי הערכות למצבי תקלה
וחירום .
טענה -סעיף  6.3א 1.פסולת יש להוסיף גם מניעת זיהום אוויר.
תשובה :לקבל את הטענה.
בסעיף  6.3א בהוראות תוסף המילה זיהום אוויר.
טענה -סעיף  6.3ב :1.יש להוסיף גם מערכות מישוב אדים לתחנות תדלוק.
תשובה :לדחות את הטענה.
בסעיף  6.1א .להוראות התוכנית תנאי להיתר בניה לתחנת תדלוק הוא עמידה בהוראות
תמ"א  18על עדכוניה והתקינה הרלוונטית .התקנת מערכת מישוב אדים מחויבת בהתאם
לתקנות אוויר נקי (מניעת זיהום אוויר מתחנות דלק) ,התשע"ז.2017-
טענה -סעיף  6.3ג :2.חיוב במתן העדפה למתקן המופעל בחשמל.
תשובה :לדחות את הטענה .ההוראה כבר קיימת בתכנית.
טענה -סעיף  6.3ד :בנוגע לדרישת תאורה יש להוסיף לרשימת הגופים את רשות נחל
הקישון.
תשובה :לדחות את הטענה.
נחל הקישון ופארק מורד הנחל לא צמודים או קרובים לנמל החדש כך שיושפעו מתאורת
הנמל.
טענה -סעיף  6.5ב :2.אם ישונה מיקום ערוגות החומ"ס ויתקרב לרצפטורים ציבוריים יש
להתנות זאת בשינוי תכנית.
תשובה :לדחות את הטענה.
מטרת סעיף זה היא מתן אפשרות להזיז את ערוגת החומ"ס כך שהסיכונים שעלולים
להיווצר ממנה לא יחדרו לתחום ההשפעה של הפעילות העירונית (רצפטור ציבוריים) .כל
שינוי במיקום ערוגת חומ"ס ואחסון חומ"ס בערוגה מחויב בהיתר בניה ובהיתר רעלים
ע"י המשרד להגנ"ס הלוקח בחשבון את הימצאותם של רצטפטורים ציבוריים בסביבה".

טענות הערר הן ,בתמצית ,כדלקמן:
השימושים המותרים בייעוד "מעגנה תחום יבשתי" :התכנית מייצרת אפשרות לקיומו של נמל דלקים ,מה
שמגביר את פוטנציאל הזיהום של מי הים ,חופי הקריות ונחל קישון .לטענת העוררת ,אין מקום לאפשר
את כלל הפעילויות שאושרו בנמל הדלקים הפעיל כיום בנמל חיפה .העוררת טוענת כי התכנית לא הציגה
אמצעים למ ניעת זיהום אוויר ,או אמצעי ניטור היכולים לגלות דליפות דלק או חומר אחר שעלול לגרום
לזיהום ים ואוויר ממקורות הקשורים בהפעלת הנמל .ההחלטה לקבוע בקרה ועדכון מדי  5שנים אינה
מספקת ,ומטילה את האחריות על המשרד להגנת הסביבה .העוררת טוענת כי יש לבצע ניטור שוטף ,רציף
ומקוון שנתוניו יועברו בשקיפות מלאה לגורמים הרגולטוריים ולציבור הרחב ,וכן ניטור תקופתי לאיכות
המים והאוויר במעבדות המוסמכות.
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העוררת טוענת כי הקמת מכלי דלק כחלק מנמל הדלק תפגע ברצפטורים ציבוריים סמוכים כגון פארק
מורד נחל קישון ,מגורים סמוכים ועובדים במתחמים .העוררות סבורה כי בשל ההשלכות הסביבתיות של
התכנית ,יש להטיל על היזם מטלת פיתוח סביבתית להקמת ותחזוקת פארק מורד נחל קישון ופיתוח
ותחזוקת חופי הרחצה הסמוכים.
טענות העוררת באות לידי ביטוי בדרישתה להוסיף לסעיף  6.1לתכנית ,כתנאי להיתר בנייה ,הקמת מספר
תחנות ניטור אוויר שינטרו את כלל החומרים המופיעים בחוק אוויר נקי ,התשס"ח .2008-דרישה זו נדחתה
על ידי הוועדה המחוזית כמפורט לעיל ,והעוררת טוענת כי התשובה שניתנה אינה מספקת שכן בשנים
האחרונות ישנה חריגה ברמת הבנזן ועדיין לא נמצא לכך המקור הספציפי במתחם בז"ן ,וכי במפרץ חיפה
כמות גדולה של תחנות ניטור אך קיים קושי לאכוף בעזרתן ,בשל איכותן ומיקומן.
בנוסף ,כאמור ,דורשת העוררת כי יש להשית על היזם מטלות פיתוח סביבתי משלים ופתרון לבעיית
הארוזיה בחופי חיפה והקריות.

טענות עמותת שינוי בחיפה – המבקשת להצטרף לערר
עמותת שינוי בחיפה (להלן" :העמותה") מבקשת להורות על צירופה לערר לפי סעיף (4ג) לתקנות התכנון
והבניה (ערר בפני המועצה הארצית) ,התשל"ב . 1972-העמותה מנמקת את בקשתה באינטרס הציבורי
החשוב אשר נפגע ,לטענתה ,כתוצאה מאישורה של התכנית ,בשל מניעת היכולת לעשות שימוש בשדה
התעופה .לטענתה ,יש לצרפה להליך שכן ככל שמדובר בנושא בעל חשיבות ציבורית נרחבת יותר ,כך נדרשת
המועצה הארצית לאפשר זכות טיעון נרחבת יותר ,והעמותה פועלת לקידומה ולשגשוגה של העיר חיפה,
לטובת התושבים וללא אינטרס אישי .העמותה טוענת כי שיקולי יעילות הדיון תורמים בצירופה להליך,
ועשויים לחסוך הליכים משפטיים נוספים בסוגיות הנדונות .לטענת העמותה ,לא הגישה התנגדות לתכנית
מאחר שהוקמה רק לאחר שלב ההתנגדויות.
טענות העמותה מתמקדות בכך שהתכנית מונעת את האפשרות לבניית מסלול תעופה ארוך מ 1,600-מ',
מה שימנע משדה התעופה של העיר חיפה לשמש לייעוד שנקבע עבורו בתמ"א  .15העמותה טוענת כי שדה
התעופה בחיפה הוא האופציה המיטבית לפיתוח שדה תעופה אזורי משמעותי ,וכי יחזק את העיר וישרת
צורך לאומי כלכלי וביטחוני .העמותה טוענת כי שינויים קלים בלבד בתכנית ,בתוספת שטח לייעודים
לוגיסטיים ,יאפשרו את פעילות נמל המפרץ ושדה התעופה זה לצד זה.
טענות העמותה חוזרות על טענות עיריית חיפה בנושאים הנ"ל.
יצוין כי ביום  26.3.2019ניתנה החלטת ביניים בבקשת העמותה להצטרף כמשיבה לערר ,כדלקמן:
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" נוכח העובדה שהמבקשת לא הגישה התנגדות לתכנית ,ובכך לא מיצתה את ההליכים שהיו
פתוחים בפניה ליטול חלק בהליך התכנוני ,ונוכח הזהות בין טענותיה לבין חלק מטענות עיריית
חיפה והוועדה המקומית חיפה ,אין מקום לצרפה כמשיבה לערר.
עם זאת ,אין מניעה כי המבקשת תנכח בדיון ,ואם תראה הוועדה צורך בכך ,תינתן לה האפשרות
להשמיע את טענותיה".
בהמשך לכך ,נכח נציג העמותה בדיון והשמיע בקצרה את טענותיו בנושא שדה התעופה ,אשר כאמור
חוזרות על טענות עיריית חיפה בנושא זה ,ועל כן ניתן לראות את הכרעתנו בסוגיית שדה התעופה (להלן)
כהתייחסות לטענות העמותה.

טענות הוועדה המחוזית
הוועדה המחוזית טוענת כי רוב טענות העררים אינן מופנו ת כנגד התכנית ,אלא כנגד התמ"א וכנגד נמל
הדלקים ,שבעניינו כלל לא נקבעו הוראות בתכנית .בנוסף ,התכנית עצמה אינה עוסקת בהחלטה בדבר
הקמת נמל המפרץ ושטחו ,וזו אושרה במסגרת התמ"א.
הוועדה המחוזית מסבירה כי התמ"א ,שאושרה ביום  ,22.1.2014כללה הוראות מפורטות להקמת מבנים
ימיים שונים שישמשו ,בין היתר ,להקמת מסוף מכולות ,נמל דלק ומזח דלק ושובר גלים ראשי .הכנת
התמ"א כללה תסקיר השפעה על הסביבה ,שבהתאם למסקנותיו נכללו בתמ"א הוראות למניעת מפגעים
סביבתיים.
בהתאם לסעיף (4.2.2ב) לתמ"א ,יש צורך באישור תכנית מפורטת עבור השימושים שעל מסוף המכולות
("נמל המפרץ") ולבניית מבנים ומתקנים שאינם מבנים ימיים כהגדרתם בתמ"א – וכך נעשה בתכנית מושא
הערר.
ביחס להליכי הדיון בתכנית ,טוענת הוועדה המחוזית כי קודם להפקדת התכנית הוכן תסקיר השפעה על
הסביבה ,שאושר על ידי המשרד להגנת הסביבה ,בתפקידו כיועץ סביבתי .לטענת הוועדה המחוזית ,נציגת
עיריית חיפה נטלה חלק בדיון בתסקיר ובהפקדת התכנית ולא העלתה כל השגה או טענה כנגד התסקיר או
התכנית .הוועדה המחוזית טוענת כי עיריית חיפה והוועדה המקומית לא הגישו התנגדות לתכנית ,אולם
לבקשתן ,במועד הדיון בהתנגדויות ( )5.11.2018הוחלט לקיים דיון נוסף לשמיעת התייחסות העירייה
ותגובת הצדדים להתייחסות זו .לעיריית חיפה ניתנה שהות של  15ימים לאחר המועד האחרון הקבוע בחוק
(סעיף  24לפקודת העיריות [נוסח חדש]) לכינוס מועצת העיר חיפה (שהיא אף מליאת הוועדה המקומית)
להגשת התייחסותה ,וביום  19.12.2018קיימה הוועדה המחוזית דיון נוסף ,שלאחריו התקבלה ההחלטה.
הוועדה המחוזית טוענת כי בכך ניתן לעיריית חיפה פרק זמן נאות לגיבוש עמדתה ,בשקלול האינטרסים
הנוגדים של מגישת התכנית.
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לטענות בעניין שדה התעופה :הוועדה המחוזית טוענת כי בקשת עיריית חיפה למנוע כל שימוש ובנייה
בשטח של כ 30-דונם ויותר משטח נמל המפרץ לצורך פיתוח שדה תעופה בינלאומי ,משמעה ביטול החלטת
הממשלה ,הנסמכת על המלצת המועצה הארצית ,בדבר הקמת נמל המפרץ ושטחו .הוועדה המחוזית טוענת
כי סוגיות אלה הוכרעו על ידי הממשלה והמועצה הארצית זה מכבר ,והתכנית כפופה להכרעות אלה.
הוועדה המחוזית טוענת כי הרעיון להקמת שדה תעופה בינלאומי בחיפה הוא רעיון גולמי ,שלא ניתן לומר
בשלב זה כי קיימים סיכויים של ממש ליישמו בעתיד הנראה לעין ,נוכח עמדת רת"א .מכל מקום ,הוועדה
המחוזית טוענת כי התכנית אינה סותרת ואינה חורגת מתכניות מתאר ארציות כפי שנטען בעררים:
ראשית ,היא הוכנה מכוחה של התמ"א (/13ב ;)1/1/שנית ,תכנית מתאר ארצית יכולה לשנות תכנית מתאר
ארצית אחרת ,ועל כן תמ"א  15נדחית מפני תמ"א /13ב 1/1/בהתאם לכלל הפרשנות לפיו דין מיוחד גובר
על דין כללי אחר ,ובענייננו – התמ"א היא דין מיוחד הגובר על תכניות מתאר ארציות אחרות בכל הקשור
להקמת נמל המפרץ; וכן בהתאם לכלל הפרשני לפיו הדין המאוחר בזמן גובר על הדין הקודם.
הוועדה המחוזית טוענת כי תמ"א  15אינה כוללת כל אמירה או קביעה לפיה שדה התעופה בחיפה יהיה
בינלאומי ,או כי אורך מסלולו יהיה ארוך מ 1,800-מ' ברוטו .כמו כן ,התכנית מושא הערר תואמת לתת"ל
 , 80שטרם הוחלט על הפקדתה ,אולם גם על פיה מסלול שדה התעופה בחיפה אינו מתוכנן או צפוי להיות
מתוכנן מעבר ל 1,800-מ' ברוטו.
הוועדה המחוזית טוענת כי סקירת הליכי התכנון הרלוונטיים להקמת הנמל ולעתיד שדה התעופה בחיפה
מלמדת כי מדיניות התכנון של המועצה הארצית מעדיפה את פיתוח הנמל במלוא שטח המבנה הימי על פני
הארכת מסלול שדה התעופה מעבר ל 1,800-מ' ברוטו .על פי התסקיר שנערך לצורך התכנית ,וכן על פי
התסקיר שנערך לצורך התמ"א ,שדה התעופה בחיפה נמצא בקונפליקט עם פיתוח הנמל ומגביל אותו,
ומכשולים קיימים באזור אינם מאפשרים הקמת נמל תעופה בינלאומי בסמוך לנמל.
הוועדה המחוזית טוענת כי לא התקבלו הערות או השגות לתמ"א ,בנושא אורך מסלול שדה התעופה,
ממשרד התחבורה ,רת"א או רש"ת .בקשתה של רש"ת להבטיח את הארכת המסלול הקיים ב 316-מ' ,כפי
שמקודם בתת"ל  ,80התקבלה על ידי המועצה הארצית .המועצה הארצית גם קיבלה את דו"ח החוקרת
לתמ"א ,שבו נכתב כי התמ"א אינה מבטלת את שדה התעופה וכי אינה סותרת את תמ"א  15בעניין זה.
הוועדה המחוזית מדגישה כי התמ"א לא ביטלה או סגרה את שדה התעופה ,והיא כוללת את כל התיאומים
ומגבלות הבנייה הנדרשות לצורך המשך קיומו והארכתו של המסלול הקיים ,על פי תכנון רש"ת.
כמו כן ,במסגרת תמ"א /13ב ,1/המשיקה ממזרח לנמל המפרץ ומייעדת שטחים לשימושי עורף נמל,
שהמועצה הארצית החליטה להעביר לאישור הממשלה ביום  ,1.1.2019דנה הוולנת"ע בהערה בעניין פיתוח
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שדה תעופה בינלאומי משלים בחיפה .הוולנת"ע דחתה את ההערה והשיבה כי המועצה הארצית בחנה
ופסלה אפשרות זו ,בשל חוסר בטיחות ונוכח בחינת שדה תעופה אחר במסגרת תת"ל .80
הוועדה המחוזית טוענת ביחס לתת"ל  ,80כי ביום  5.9.2016הוחלט על פרסום הודעה לפי סעיפים  77ו78-
לחוק בדבר הכנתה ,ותחום הקו הכחול של הפרסום כלל מסלול בכיוון דרום מזרח-צפון מערב באורך של
כ 1,600-מ' .בנוסף ,טוענת הוועדה המחוזית ,יש לדחות את הטענה לפיה התמ"א לא קבעה עמדה לגבי
אפשרות הארכת שדה התעופה ,שכן על פי תשריט התמ"א ,מסומן תא שטח  1בסימון הנחיות מיוחדות –
שטח להארכה עתידית למסלול שדה התעופה בחיפה ,בכפוף להכנת תכנית מפורטת .סעיף ( 4.2.2ז) לתמ"א
קובע כי תכנית מפורטת בשטח תיעשה בהיוועצות עם חנ"י ורת"א .הוועדה המחוזית טוענת כי המשכו של
המסלול מעבר לסימון הנחיות מיוחדות לפי התמ"א אינו כולל שימושי קרקע המאפשרים שימוש של שדה
תעופה ,ועל כן ,ככל שתוגש בעתיד תכנית מפורטת להארכת המסלול על שטח נמל המפרץ (בייעוד "שטח
תפעולי נמלי") ,התכנית תהווה שינוי לתמ"א ,שאינה מתירה שימוש של שדה תעופה באזור זה.
ביחס לסימון שדה התעופה בתמ"א  15כשדה מדרגה  2באורך מסלול מרבי של  2,400מ' ,שייתן מענה
לביקושים לטיסות שכר ליעדים בינלאומיים ,טוענת הוועדה המחוזית כי על פי סעיף  7לפרק א' לתמ"א
" , 15הממדים המצוינים בפרק זה אינם סופיים וייקבעו בתכניות מפורטות"; כי כיום ,כשאורך המסלול
הוא  1,300מ' ,ניתן לטוס משדה התעופה למספר יעדים בינלאומיים קרובים; וכי הארכת המסלול המוצעת
בתת"ל  80ל 1,600-1,800-מ' תגדיל ותשפר את טווח הטיסות.
הוועדה המחוזית טוענת כי הארכה זו תהיה אפשרית מאחר שהתכנית הופקדה רק לאחר שבוצע תיאום
עם רת"א לעניין מגבלות גובה הבנייה ובטיחות הטיסה ,וכן עם מערכת הביטחון ורש"ת .על כן ,טוענת
הוועדה המחוזית כי החלטתה לא הסתמכה רק על אמירה של רש"ת אלא על בדיקת המצב הסטטוטורי
הקיים והמתוכנן בין שדה התעופה ובין נמל המפרץ.
הוועדה המחוזית טוענת כי על פי מדיניות התכנון העכשווית ,כפי שבאה לידי ביטוי בתמ"א /13ב ,1/בתמ"א
/13ב ,1/1/בתמ"מ  6ובתכנית חפ( 2000/התכנית הכוללנית לחיפה) ,התכנית היא בהלימה מלאה לתכניות
החלות בשטח המפרץ .ממילא ,טוענת הוועדה המחוזית כי לא התכנית שהיא שקבעה את אורך מסלול שדה
התעופה ,אלא מיקום המבנה הימי ותחום הארכת המסלול המסומנים בתמ"א.
הוועדה המחוזית טוענת כי בניגוד לטענת עיריית חיפה ,מסיכומי ישיבות ועדת העורכים של תמ"א 2/15
שהתקיימו עד כה ,ומשני מכתבי עמדה של רש"ת (מיום  26.11.2018ומיום  ,)29.1.2019עולה כי האופק
התכנוני המיועד לשדה התעופה הוא התכנון המתגבש כיום במסגרת תת"ל  ,80המציע אורך מסלול מרבי
של כ 1,800-מ' ברוטו (כולל אזורי בטיחות) ,כך שתתאפשר בו פעילות מטוסי נוסעים מקטגוריה  C3למגוון
יעדים באגן הים התיכון המזרחי ובטווח משוער של כ 2,000-ק"מ.
33

הוועדה המחוזית טוענת כי קבלת עמדת עיריית חיפה בעניין אורך מסלול שדה התעופה ותפקודו עלולה
לפגוע או לסכל את פעילות נמל המפרץ ,שכן ייווצרו מגבלות גובה על הבנייה ומגבלות בטיחות טיסה
שאליהן העוררות לא התייחסו בעמדתן ,ואף לא בחוות דעת מומחה שצירפה לערר ,וכן יהיו לשינוי כזה
השלכות משמעותיות על כל מערך התחבורה הנכנס והיוצא אל הנמל ואל הנמלים הסמוכים ,ועל הקמת
מנהרת התשתיות המאושרת בתכנית חיבורי נמל המפרץ ( .)304-0098590הוועדה המחוזית טוענת כי כל
שינוי באורך המסלול ,במיוחד לכיוון ובתחום הנמל ,מחייב בחינה מחודשת של מגבלות הגובה ,גם אם
ברמה הראשונית בלבד.
הוועדה המחוזית טוענת כי להצעת עיריית חיפה גם משמעויות כלכליות ותכנוניות ,שכן היא מבקשת
להשאיר ללא שימוש שטח של לפחות  50דונם מהמזח ,שיובש בהשקעה משמעותית מכוח התמ"א .הוועדה
המחוזית מוסיפה כי גם הצעת עיריית חיפה להעביר את נמל הדלקים אל מחוץ לשטח התמ"א לא תאפשר
הקמת שדה תעופה בשטח שיתפנה ,שכן ייעודו על פי התמ"א הוא לשימוש נמלי ,ועל כן מדובר בביטול
ייעוד שנקבע בתמ"א.
הוועדה המחוזית טוענת כי השהיית אישור התכנית עד למיצוי הליכי התכנון הכולל לשדה התעופה ,על
מנת שלא לסכל את בחינת הארכת המסלול ,היא בלתי-מידתית ובלתי-סבירה ,לאור עבודות התשתית
רחבות ההיקף הנעשות על בסיס התמ"א ותכנית חיבורי נמל המפרץ ,וכן קיימות התחייבויות של המדינה
בסכומי עתק להקמת הנמל בלוח זמנים מוסכם.
הוועדה המחוזית מפנה לקביעת ועדת המשנה לעררים בערר  34/18מועצה אזורית מנשה נ' הוועדה
המחוזית לתכנון ולבנייה ,מחוז חיפה ( ,9.1.2019פורסם בנבו; להלן" :ערר  ,)"34/18בסעיף  ,125בהתבסס
על עע"מ  8909/13ישעיהו הרמלין נ' הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז מרכז ( ,4.3.2015פורסם בנבו),
בסעיף  ,59לפיה לממד הזמן יש משקל אשר עשוי לעתים להטות את הכף אל עבר העדפת התכנון הפרטני,
ובאותו עניין – "אין זה סביר לדחות את התכנית ,שקודמה במשך שנים מתוך תיאום עם התכנון המסילה
המזרחית על פי עקרונותיו כפי שסוכמו באותה תקופה ,רק בשל שינוי מאוחר שחל בעמדת נת"י ומהווה
חזרה מעמדה קודמת שהוצגה בעניין .זאת ,אף אם אישור תכנית אזור התעסוקה ייצור אילוצים תכנוניים
עבור תוואי המסילה" .הוועדה המחוזית טוענת כי לאור עיקרון הרציפות השלטונית ,חילופי ראש עיר אינם
משחררים את עיריית חיפה מאחריותה השלטונית ,ושינוי עמדתה והבקשה לדחיית אישור התכנית,
הכרוכים במשמעות כלכלית-משקית אדירה ,מביאים לתוצאה בלתי-מידתית ובלתי-סבירה.
לדרישת הפיצוי הסביבתי :הוועדה המחוזית טוענת כי הדרישה היא לפיצוי סביבתי החורג מתחום
התכנית ,מהיקפה ומתכניה כפי שנקבעו בתמ"א ,ואין מקום להורות על הרחבת הקו הכחול כך שיכלול את
השטח שבו מבוקש הפיצוי הסביבתי (מחופי קרית חיים בצפון ועד פאתיה הדרומיים של העיר חיפה) .בנוסף
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לכך ,התמ"א קבעה מנגנון פעולות מתקנות הנובע מהקמת המבנה הימי על פיה ,או קשור אליו ,וטענות
העוררות מכוונות כנגד הקמת המבנים הימיים ,ולא לפעילות שתבוצע בהם לפי התכנית .על כן ,הטענות
אינן רלוונטיות לתכנית מושא הערר.
לטענות העורר בערר  :10.1/19הוועדה המחוזית טוענת כי יש לדחות טענות הנוגעות לעצם הקמת נמל
המפרץ והמבנים הימיים ,שאושרו במסגרת התמ"א .בנוסף ,טוענת הוועדה המחוזית כי ישנה ראייה
תכנונית כוללת של מפרץ חיפה ,המתבטאת במצרף של תכניות מתאר ארציות ,תכנית מתאר מחוזית
ותכנית כוללנית לעיר חיפה .הוועדה המחוזית טוענת כי לתכנית הוכן תסקיר השפעה על הסביבה ,שנבדק
ואושר על ידי המשרד להגנת הסביבה ,ואין יסוד לטענה כי הדרישות והתנאים הסביבתיים אינם מספקים
או לא ימומשו.
לטענות רשות פארק נחל הקישון בערר  :10.2/19הוועדה המחוזית טוענת כי לרשות אין סמכות אישור או
סמכות וטו בתחום הנמל או הים ,וכי בהוראות התכנית נקבעו מנגנוני בקרה ומניעת זיהום ומפגעים על ידי
הרשויות האחראיות בתחומן ,שאושרו על ידי המשרד להגנת הסביבה בהתבסס על תסקיר השפעה על
הסביבה.
הוועדה המחוזית טוענת כי נמל המפרץ הוא אחד ממספר נמלים הקיימים כיום במפרץ חיפה (נמל חיפה,
כולל נמל הדלקים הקיים ,נמל הקישון ,נמל מספנות ישראל ומסוף הכימיקלים הצפוני והדרומי),
המפוקחים על ידי הגורמים האחראים למניעת זיהום ים ,וקרובים יותר גיאוגרפית לפתחו של נחל הקישון
מאשר נמל המפרץ ,ועל כן לא ברור מדוע הרשות סבורה כי דווקא הנמל החדש והמרוחק יותר צריך להיות
מפוקח באופן שונה.
הוועדה המחוזית טוענת כי עודף בירוקרטיה ,בדיקות וגופים מבקרים עלולים לפגוע בפעילות הכלכלית-
מסחרית ,ויש לאזן בין השניים .לטענת הוועדה המחוזית ,די במערך הבקרה והניטור הקבוע בתכנית,
בהסתמך על התסקיר ועל עמדת המשרד להגנת הסביבה ,ועל כן אין גם לקבל את יתר השגות הרשות,
שאינן נתמכות בתסקיר ובעמדה הנ"ל.
הוועדה המחוזית מוסיפה כי היבטי התעבורה וחיבורי הנמל נבחנו במסגרת תכנית חיבורי נמל המפרץ,
שאושרה לא מכבר ,והתכנית מושא הערר אינה האכסניה המתאימה לבחינתם .בנוסף ,הסדרי תנועה ימיים
במעגנת שביט אינם צריכים להיקבע בתכנית.
הוועדה המחוזית מוסיפה כי טענת הרשות לפיה יש לחייב את חנ"י לסייע לה בפיתוח פארק הקישון מהווה
חוסר תום לב וחלק מהניגוח ההדדי בין השתיים ,נוכח הערר כנגד תכנית פארק הקישון (ערר .)30/18
לטענות העוררים בערר  :10.3/19הוועדה המחוזית טוענת כי טענות הערר נוגעות למפגעים סביבתיים
מהפעילות הנמלית ,אולם הן אינן נתמכות בתסקיר או בחוות דעת המשרד להגנת הסביבה ,ואף לא בחוות
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דעת מקצועיות .לטענות המופנות כלפי נמל הדלקים ,משיבה הוועדה המחוזית כי התכנית אינה כוללת
פעילות נמל דלקים ואינה מתירה אותה ,אלא מסמנת את מיקום נמל הדלקים לפי התמ"א בלבד.
הוועדה המחוזית מוסיפה כי התכנית אינה כוללת הקמת מתקנים חדשים המוסיפים פליטות לאוויר,
וטענת העוררים בהקשר זה אינה ברורה .הוועדה המחוזית טוענת כי התכנית אינה כוללת מפעל או מתקן
זיקוק חדש ,וכי סעיף () 1( 4.1.1א) קובע במפורש כי לא ניתן לאחסן בשטח התכנית מטעני צובר נוזלי
המכילים חומרים מסוכנים ,וכי פריקה וטעינה של חומרים אלה לייצוא/ייבוא אסורה ללא תכנית מפורטת
נפרדת .הוועדה המחוזית טוענת כי בהחלטתה התייחסה בהרחבה לאפשרות תוספת זיהום אוויר למפרץ
כתוצאה מהקמת הנמל ,לרבות אמצעים לניטור ,תכנית פעולה לצמצום הפליטות וסעיפי בקרה ועדכון
חמש-שנתיים.
הוועדה המחוזית מוסיפה כי התכנית אינה מאפשרת אחסון חומרים מסוכנים ,למעט אחסון תפעולי
באיזוטנקים .סוגי החומרים הרעילים שניתן יהיה לאחסן בתחום הנמל ,והיקפם ,ייקבעו במסגרת היתר
רעלים ולא בתכנית סטטוטורית ,והיתר הרעלים יינתן בהתאם למדיניות מרחקי ההפרדה של המשרד
להגנת הסביבה .על פי התכנית ,שטחי האחסנה המיועדים לחומרים אלה (ערוגות החומ"ס) הן בשטח מוגדר
ומצומצם וייעודי לסוג מטען זה ,ובמסגרת נפח האחסון המותר על פי התכנית ( 30,000מ"ק) לא יאוחסנו
צובר בנוזל ,דלק ותזקיקיו.
הוועדה המחוזית מדגישה כי הנמל משמש כנקודת מעבר בלבד לחומרים מסוכנים ,המועברים במכולות
ייעודיות להם (איזוטנקים) ,כאשר החומרים המסוכנים ביותר מועברים במסירה ישירה ,ללא אחסון כלל,
בהתאם לכללי המשרד להגנת הסביבה.
לטענות העורר בערר  :10.4/19הוועדה המחוזית טוענת כי הערר מופנה כנגד עצם הקמת הנמל ,ולחלופין
העורר מבקש להתנות את הקמת הנמל במימוש תכנית חזית הים העירונית .הוועדה המחוזית טוענת כי
הערר חורג מהוראות התמ"א ,ודי בכך כדי לדחותו .ההחלטה בדבר הקמת הנמל התקבלה על ידי ממשלת
ישראל והמועצה הארצית ,והחלטה בדבר דחיית הקמתו או התניית פעילותו בתנאים החורגים מהוראות
התמ"א אינה בסמכות הוועדה המחוזית.
הוועדה המחוזית מוסיפה כי מימוש תכנית חזית הים העירונית (תמ"א /3/13א) מעולם לא נקשר בתמ"א
להקמת נמל המפרץ ,וניתן לממש את מיזם חזית הים העירונית ללא קשר לאישור ולביצוע נמל המפרץ –
יישום שעומד לפתחם של עיריית חיפה וחנ"י.
לטענות העוררות בערר  10.5/19ובערר  :10.6/19הוועדה המחוזית טוענת כי מטרת הקמת נמל המפרץ אינה
לשרת את התעשייה הפטרוכימית במפרץ אלא את צורכי הייבוא והייצוא של סחורות לכלל המשק ,ועל כן
הקמת הנמל לא תגביר בהכרח את פעילות מפעלי התעשייה במפרץ חיפה ,אם בכלל.
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הוועדה המחוזית טוענת כי טענות העוררות מופנות כנגד עצם הקמת הנמל ,כלומר כנגד התמ"א ולא כנגד
התכנית מושא הערר.
לטענות לפיהן לא נערכה לתכנית בחינה מצרפית ,לזיהום האוויר במפרץ ולחומרים המסוכנים ,טוענת
הוועדה המחוזית כי יסודן של טענות אלה באי-הבנה או אי-הסכמה לשיטת הערכת הסיכון של המשרד
להגנת הסביבה ,שהוא הרגולטור האחראי בתחומו .על פי שיטה זו ,משוקללים גודל המכל שבו מאוחסן
החומר והסיכון שבחומר עצמו ,והכמות הכללית אינה רלוונטית .שיטה זו ,יחד עם מדיניות מרחקי הפרדה
בין מקורות סיכון נייחים לרצפטורים ציבוריים ,היא מהמתקדמות ומהמחמירות בעולם .כמו כן ,מזה
מספר שנים עורך המשרד להגנת הסביבה סקר סיכונים מצרפי למפרץ חיפה הבוחן את ההשפעות ההדדיות
של כלל החומרים המאוחסנים ומשונעים בא זור המפרץ ,על מנת לקבל תמונה מצרפית של כלל הסיכונים
במפרץ ,בנוסף לבחינה שנערכה במסגרת התסקיר בהתאם למדיניות מרחקי ההפרדה.
לעניין זיהום אוויר ,טוענת הוועדה המחוזית כי הסוגיה נבחנה וקיבלה מענה בתסקיר ,ששקלל את כל
מקורות הפליטה הקיימים והחזויים במפרץ ,לרבות התעשייה הקיימת וזיהום האוויר מתחבורה – כלומר
בחינה מצרפית .לאור תוצאות התסקיר ,שחזה חריגות אפשריות בפליטות מזהמים שמקורם מתחבורה,
ולאור נסיבות מפרץ חיפה ,החליטה הוועדה המחוזית לכלול במסמכי התכנית הנחיות לצמצום הפליטות,
לשימוש בטכנול וגיות ירוקות בהפעלת הנמל ,סעיף מעקב ובקרה הכולל דיווח על נתוני איכות האוויר
לוועדה המחוזית וכן תכנית פעולה לצמצום הפליטות מהנמל ,שצורפה כנספח לתכנית .תכנית הפעולה
נערכה על ידי צוות שכלל נציגים מהמשרד להגנת הסביבה ,רספ"ן ,חנ"י ,עיריית חיפה ,משרד התחבורה,
איגוד ערים לסביבה מפרץ חיפה ולשכת התכנון המחוזית ,ותואמה עם משרד הביטחון .הוועדה המחוזית
מוסיפה כי מאחר שהנמל שיוקם מתוקף התכנית אינו מפעל או בית זיקוק חדש ,הוא לא יהווה גורם
לחריגות בערכי מזהמים כדוגמת בנזן ו ,VOC-ועל כן אין להשית עליו את הפתרון למערך הניטור הכולל של
מפרץ חיפה.

טענות חנ"י
טענות סף
חנ"י טוענת כי דין העררים להידחות על הסף ,בהיעדר סמכות .לטענתה ,רוב טענות העררים מופנות כנגד
התמ"א ,שהיא מעשה עשוי ,וגוברת על התכנית מושא העררים .כך ,למשל ,דרישת עיריית חיפה לאפשר
ייעוד של שדה תעופה בשטח שאושר במסגרת התמ"א כ"שטח תפעולי נמלי" ,ולא ב"שטח עם הנחיות
מיוחדות ,בכפוף לאישור תכנית" שבו נקבע כי תותר הקמת שדה תעופה; טענות העררים המופנות כנגד
עצם הקמת נמל המפרץ; טענות שמקומן היה בהתנגדות לתמ"א ,כגון הצורך בפיצוי סביבתי ,הקמתו של
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נמל דלק ,היעדר תכנון כוללני לאזור מפרץ חיפה וכדו' – שחלקן אכן הועלו במסגרת ההתנגדויות לתמ"א
ונדחו.
חנ"י טוענת כי גם הדרישה לחייבה בפיצוי סביבתי מנוגדת לדין ולהלכה ,שלפיהם לא ניתן לכלול בתכנית
התניה העוסקת בביצוע "מטלות" מחוץ לתחום התכנית או המטפלת בתופעות ונושאים שמקורם אינו
בתכנית .חנ"י מוסיפה כי לתופעת גריעת החול בחופים הדרומיים אין קשר לנמל המפרץ ,שכן שטף החול
בחופי ישראל נע מדרום לצפון ,והחופים הדרומיים מצויים מדרום לנמל חיפה ולנמל המפרץ ,ותופעת
התמעטות החול אינה קשורה לפיתוחם; וביחס לחופים הצפוניים ,התכנית רק קבעה את השימושים
במבנה הימי שהוקם מכוח התמ"א ,שגם בקשר אליה הועלתה בקשה לפיצוי סביבתי שנדחתה על ידי
המועצה הארצית .כך גם ביחס לדרישות רשות נחל הקישון ביחס לפיתוח פארק מורד הקישון ,שהתכנית
אינה משפיעה עליו כלל ,ולדרישה לפינוי מערב נמל חיפה ולביצוע פרויקט חזית הים העירונית ,שלתכנית
אין כל קשר אליהם.
חנ"י טוענת כי יש לדחות את ערר עיריית חיפה על הסף ,בהיעדר זכות ערר ,שכן העירייה והוועדה המקומית
לא הגישו התנגדות לתכנית .חנ"י טוענת כי אין לראות בהתנגדות מהנדס העיר כהתנגדות מטעם העירייה
או הוועדה המקומית ,בהיעדר החלטה פורמלית בנדון ,וכי ממילא ,מלבד הדרישה לפיצוי סביבתי ,הטענות
המועלות בערר לא נטענו בהתנגדות מהנדס העיר .חנ"י טוענת כי אין לראות את החלטת הוועדה המקומית
מיום  4.12.2018כהתנגדות לתכנית .החלטה זו התקבלה בהמשך להחלטת הוועדה המחוזית מיום
 5.11.2018לאפשר לעירייה להגיש את התייחסותה ,ולטענת חנ"י מדובר בהתייחסות לפי סעיף (106א)()2
לחוק ,המאפשר לוועדה המקומית הנוגעת בדבר להגיש את חוות דעתה בקשר להתנגדות לתכנית שהפקידה
הוועדה המחוזית ,תוך  21ימים מתום המועד להגשת התנגדויות ,והחלטת הוועדה המחוזית התקבלה
לאחר שהוועדה המקומית לא הגישה התייחסות במועד ,לדבריה בשל הבחירות.
חנ"י טוענת כי אין לראות את התייחסות הוועדה המקומית כהתנגדות ,שכן לא הגישה בקשה להארכת
מועד להגשת התנגדויות ,ובקשות כאלה שהוגשו על ידי גורמים אחרים – נדחו .משכך ,טוענת חנ"י כי אין
בידי עיריית חיפה או הוועדה המקומית זכות ערר .חנ"י מפנה בהקשר זה להחלטת ועדת המשנה לעררים
בערר  35/18מועצה אזורית מגידו נ' הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה ,מחוז צפון ( ,24.12.2018פורסם
בנבו; להלן" :ערר .)"35/18
חנ"י טוענת כי יש לדחות חלק מהעררים בשל שינוי והרחבת חזית .לטענת חנ"י ,עיקר הטענות בערר עיריית
חיפה לא הועלו מטעמן גם במסגרת החלטת הוועדה המקומית מיום  4.12.2018ובדיונים שהתקיימו
בתכנית .כך ,למשל ,הטענה כי התכנית סותרת את תמ"א ( 15בשונה מטענות שנגעו לסיכול האפשרות
להארכת המסלול בתמ"א  2/15ותת"ל  80המקודמות) .כמו כן ,לערר צורפו נספחים שלא הוגשו לוועדה
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המחוזית ולא עמדו בפניה בעת הדיונים בתכנית ,כמו חוו"ד ירקוני ומכתב מאיגוד הטייסים הישראלי,
שלגביו הוגשה בקשה לצרפו לערר.
חנ"י טוענת כי גם בעררים אחרים נכללו טענות ומסמכים חדשים :בערר  10.2/19נטען לראשונה כי היה
מקום להטמיע בתכנית אמצעי הגנה ייחודיים מפני אירוע צונאמי; בערר  10.3/19הועלתה לראשונה דרישה
לפיה לא יתווספו חומרים מסוכנים למפרץ חיפה; בערר  10.5/19נטען לראשונה כי לא נבחנה בתסקיר
ההרחבה הצפויה של נמל חיפה הקיים כחלק מההסכמה להפרטת הנמל מדצמבר  – 2018הסכמה
שהתקבלה רק לאחר הדיונים בתכנית ,וצורפו לו נספחים רבים שלא הוגשו קודם לכן; וכך גם נספח  4לערר
.10.6/19
חנ"י טוענת כי אין להעלות בערר טענות ומסמכים חדשים ,ומפנה בעניין זה לפסק הדין בעע"מ 9264/10
חברת נ.י.ל.י .נדל"ן בע"מ נ' עיריית גבעת שמואל ( ,08.01.2011פורסם בנבו; להלן" :עניין נ.י.ל.י.
נדל"ן").
לטענות בעררים
לטענות בערר  :10/19לטענה לפגיעה בזכות הטיעון :חנ"י טוענת כי המועד שנקבע בסעיף  102לחוק להגשת
התנגדויות הוא מועד קשיח ,וסטייה ממנו צריכה להיעשות רק במקרים חריגים .חנ"י מפנה בהקשר זה
לפסק הדין בעת"מ (ת"א)  28022-12-17שאול חכם נ' ועדת ערר מחוזית לתכנון ובניה מחוז תל אביב
( ,15.5.2018פורסם בנבו; ערעור על פסק הדין – עע"מ  – 5126/18נמחק) .חנ"י טוענת כי בענייננו ,העוררת
כלל לא הגישה בקשה להארכת מועד ,וכי הארכה שניתנה לה על ידי הוועדה המחוזית להעברת התייחסותה
להתנגדויות הייתה מעל ומעבר .חנ"י טוענת כי העובדה שהתכנית פורסמה כ 3-חודשים לפני הבחירות
המקומיות אינה מצדיקה את עיכובה לתקופה בלתי-ידועה ובניגוד לחוק ,בפרט שעה שמדובר בפרויקט
תשתית לאומית בעל חשיבות רבה ,וכשהתכנית מהווה רק פירוט לתמ"א שבה אושרה הקמת נמל המפרץ,
והיא עובדה מוגמרת .חנ"י טוענת כי בסופו של יום הוועדה המחוזית קיימה שני דיונים ארוכים בקשר
לתכנית ,נתנה זכות טיעון לכל המתנגדים ולעוררות ,וקיבלה את החלטתה (תוך קבלת חלק מההתנגדויות)
תוך מתן מענה מפורט ומקיף.
לטענה כי התכנית סותרת את תמ"א  :15כאמור לעיל ,חנ"י טוענת כי מדובר בטענה חדשה שדינה דחייה
על הסף .מעבר לכך ,טוענת חנ"י כי תמ"א  15סימנה בתשריט למעלה מ 20-מיקומים פוטנציאליים לשדות
תעופה ,בדירוגים שונים ,ללא מיקום מדויק .לטענת חנ"י ,תמ"א  15היא מעין תכנית אב ,המציעה מיקומים
לבחינת היתכנות שדות תעופה פוטנציאליים ,ללא תכנון מוקדם או בחינה תעופתית מוקדמת ,ולעורכיה
היה ברור כי לא כל השדות יוקמו וכי אין צורך בכולם ,וכי הבדיקות הראשונות ייערכו בעת הכנת תכנית
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מפורטת .חנ"י טוענת כי תמ"א  15לא קבעה מגבלות כלשהן ,אלא רק הוראות לקביעת מגבלות בתכניות
המפורטות ,ולא נועדה לשמור אופציות מפיתוח ובפועל אושרו תכניות והוקמו מבנים ותשתיות שאינם
מאפשרים את מימוש המידות המוזכרות בתמ"א  .15חנ"י טוענת כי כך נעשה גם בחיפה.
חנ"י טוענת כי תמ"א  15לא קבעה מיקומים ספציפיים ומיקום מדויק של המסלולים ,או אם מסלול באורך
מסוים יתקבל באמצעות הארכת מסלול קיים או בניית מסלול חדש .התכנית המפורטת שתסדיר את ממדי
ומיקום שדה התעופה חיפה היא תת"ל  80שבהכנה .על כן ,התכנית אינה סותרת את הוראת תמ"א 15
הממליצה על בחינת הקמת שדה תעופה בחיפה בדירוג מס'  2בתכנית מפורטת ,משלא סומנה בה הארכת
המסלול הקיים ולא הוטלו בה מגבלות כלשהן על תחום התכנית.
מעבר לכך ,טוענת חנ"י כי גם אילו הייתה סתירה בין התכנית לבין תמ"א  ,15סתירה זו מקורה בתמ"א
(/13ב ,)1/1/הגוברת על תמ"א  ,15שכן היא באותו מדרג ומאוחרת לה ,ובהיעדר סעיף יחס הקובע אחרת
(ע"פ (נצ')  48229-01-14סמי חזן נ' מדינת ישראל – ועדה מחוזית לתכנון ובנייה חיפה ( ,4.4.2016פורסם
בנבו) ,סעיף .)40
חנ"י טוענת כי בניגוד לטענת העוררות ,התמ"א כוללת התייחסות לאפשרות הארכת המסלול :רצועה
ספציפית בשטח מסוף המכולות סומנה בתשריט ב"הנחיות מיוחדות" ,ועל פי סעיף (4.2.1ז) לתמ"א תוכל
לשמש כשדה תעופה ,בכפוף לאישור תכנית מפורטת – אולם לא מדובר באותו שטח שגריעתו מבוקשת על
ידי העוררות לצורך הארכת המסלול.
חנ"י טוענת כי הטענה לסתירה לתמ"א  15הועלתה בעבר במסגרת התנגדויות לתמ"א ולתכנית חיבורי נמל
המפרץ ,אולם לא התקבלה ,בנימוק שכל הגורמים הרלוונטיים החליטו על שמירת אופציה להארכת
המסלול ב 316-מ' ,בתחום רצועת הנחיות מיוחדות על פי התמ"א ,וכי בכך הובהר גם היחס לתמ"א – 15
כפי שפורט בהחלטת הוועדה המחוזית מיום  10.9.2016בתכנית חיבורי נמל המפרץ.
חנ"י מדגישה כי התמ"א לא הורתה רק על ייבוש שטחי ים אלא גם קבעה מה יהיו הייעודים בשטחים
שייובשו ,ובאיזה תא שטח ניתן יהיה להאריך את המסלול הקיים .חנ"י טוענת כי התכנית מושא הערר
הוגשה בהתאם לתמ"א ,ולוועדה המחוזית ולוועדת המשנה לעררים אין סמכות לשנות את הייעוד ואת
השימושים הנמליים שנקבעו בתמ"א.
לטענה כי התכנית מסכלת גם את התכנון לפי תת"ל  80ותמ"א  :2/15חנ"י טוענת כי לשינוי המוצע על ידי
העוררות אין היתכנות גם מסיבות אחרות ,וכי על פי עמדת הגורמים האמונים על תחום התעופה בישראל
– רש"ת ורת"א – האפשרות להארכת המסלול היא כפי שנקבע בתמ"א ,ולא מעבר לכך ,גם מאחר שהצעת
העירייה מתייחסת רק לאורך המסלול ולא לפרמטרים ונתונים נוספים שיש להביא בחשבון בעת תכנון
שדה תעופה וקביעת צורת הפעלתו ,ומתעלמת מנושא בטיחות הטיסה וממכשולים פיזיים קיימים באזור.
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כך ,טוענת חנ"י כי לא ניתן להשתמש ב"טיסת מכשירים" במרחב שדה התעופה חיפה; כי ההצעה מתעלמת
מכך שהמראות ונחיתות צריכות להתבצע נגד כיוון הרוח ,וקיימים לכך מכשולים במיקום המוצע; כי אין
התייחסות למעטפת הפעולה של מטוסים גדולים ,הדורשת מסלול הסעה ,הרחבת רצועת המסלול ,רחבות
חניה ,מיקום מגדל פיקוח ותחנת כיבוי אש והצלה ,מסוף נוסעים ,חניה ועוד; כי בתהליך בחירת החלופות
לשדה משלים לנתב"ג נפסל שדה התעופה חיפה ,מכיוון שאינו מתאים לשמש כשדה תעופה למטוסי נוסעים
בינויים צרי גוף של חברות תעופה של מובילים אוויריים; וכי ההצעה מתעלמת מהנושא הסביבתי והפגיעה
שעלולה להיגרם למאות אלפי תושבים מהפעלת מטוסי נוסעים גדולים בסביבה אורבנית צפופה.
חנ"י מצרפת חוות דעת של יועץ תעופתי ,מר צביקה פרנק (להלן" :חוו"ד פרנק") ,הטוען כי גם הארכת
המסלול ל 2,400-מ' לא תאפשר המראה ונחיתה לטיסות בטווחים שמבקשות העוררות ,לפי חוו"ד ירקוני
מטעמן ,שנטען כי היא חסרה וחלקית .על פי חוו"ד פרנק ,גם הארכת המסלול כאמור לא תאפשר טיסה
בגישת מכשירים באופן תקני (בשל מכשול הכרמל ,בתי הזיקוק והתעשיות הפטרוכימיות) ,אלא בטיסת
ראייה בלבד ,שיש לה ּפוטנציאל לפגיעה בבטיחות הטיסה ועל כן אינה מקובלת כיום כתבנית הפעלה
קבועה ,וספק אם תאושר על ידי רת"א .בנוסף ,נחיתה והמראה ברוח גב אינה רצויה בטיחותית ,ותחייב
הארכת המסלול ב 400-מ' נוספים (מעבר ל 2,400-מ') .על פי חוו"ד פרנק ,במקרה של הארכת המסלול
תידרש הרחבה משמעותית של הרצועה ,מעבר למתוכנן בתת"ל  ,80והוספת שטחי בטיחות ,מה שיפגע
במבנים קיימים וביכולת לתכנן ולהקים את נמל המפרץ.
חנ"י טוענת כי גם מכתב יו"ר איגוד הטייסים ,שהעוררות ביקשו לצרפו לערר ,אינו בוחן את הקריטריונים
המהותיים שצריכים להיבחן במסגרת השאלה אם שדה התעופה בחיפה מסוגל לשרת את סוגי הטיסות
והמטוסים שבהן מעוניינות העוררות .בנוסף ,טוענת חנ"י כי גם במכתב יו"ר איגוד הטייסים צוין כי בתת"ל
 80מתוכננת הארכת המסלול ל 1,600-מ' בלבד.
חנ"י מוסיפה כי הצעתה החלופית של עיריית חיפה לתכנון השטח באופן שיאפשר את הארכת המסלול
לאורך של  2,400מ' על חשבון שטחים במסוף המכולות היא חובבנית ,ומתעלמת מאופן התכנון של שדות
תעופה ונמלים .חנ"י טוענת כי קבלת השינוי המוצע ,או עיכוב התכנית כבקשת העוררות ,יהיו בעלי השלכות
חמ ורות על נמל המפרץ ,יעילותו התפקודית ומועד פתיחתו לפעילות ,והדבר יביא לעלויות כבירות ויחייב
עריכת שינויים סטטוטוריים ופיזיים שישפיעו על אלמנטים נוספים באזור ,ויחייב תכנון מחדש וביצוע של
השינויים בתכנית חיבורי נמל המפרץ .בין היתר ,יידרש שינוי של התכנון המפורט למסוף המכולות ,שיפגע
בו קשות מבחינה תפעולית ,ושינוי מיקום כניסת הרכבת ,ויגרום לאיבוד שטח של כ 120-דונם ולעיכוב של
 5שנים לפחות בפתיחת נמל המפרץ ,מה שיביא בסופו של דבר לעלויות של מיליארדי שקלים שייגרמו
למשק הישראלי ולחנ"י (שהיא חברה ממשלתית בבעלות מדינת ישראל) בגין עלויות תכנון וביצוע מחדש,
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אובדן הכנסות והפגיעה הצפויה עקב הדחייה בפתיחת המשק הנמלי לתחרות .בנוסף ,קבלת השינוי המוצע
והעיכוב בפתיחת הנמל עשויים להביא לפגיעה בהתקשרות שביצעה חנ"י בעלויות אדירות עם חברת SIPG

שזכתה במכרז להפעלת הנמל ,בהתבסס על התמ"א המאושרת ,ובתכנית חיבורי הנמל שמכוחה כבר נערכו
מספר מכרזי ביצוע.
חנ"י מוסיפה כי בניגוד לנטען ,אין סתירה בין תכנית חיבורי הנמל לבין האפשרות להארכת שדה התעופה
בהתאם למתגבש בתת"ל  , 80ואילו שימוש בשטח מסוף הכימיקלים עבור שדה תעופה בעייתי שכן מדובר
בקרקע שאינה מחוזקת ,והדבר ידרוש תכנון מחודש .בנוסף ,השטח שהוצע כתחליף לנמל הדלק במסוף
הכימיקלים אינו יכול לשמש כמסוף דלק מבחינה סטטוטורית ,ואין לדעת אם הדבר יתאפשר בעתיד.
חנ"י טוענת כי קיימים טעמים נוספים ,שאינם קשורים לתכנית מושא הערר ,שלא להאריך את המסלול ל-
 2,400מ' .בדיון ,טען לפנינו מר מוטי שמואלי ,ראש אגף תשתיות תעופתיות ברת"א ,שהתייחסותו צורפה
לתשובת חנ"י לערר ,כי מלבד אורך המסלול קיימים אלמנטים אחרים שאינם מאפשרים הפעלת טיסות
ליעדים בינלאומיים רחוקים יותר משדה התעופה בחיפה :מכשולי טיסה פיזיים; מעטפת הפעולה הנדרשת
למטוסים גדולים יותר מאלה הפועלים כיום (מיקום מסלול הסעה ,רחבות חנייה ,מיקום מגדל פיקוח
ותחנת כיבוי אש והצלה ,מסוף נוסעים ,חניה ועוד); כיווני המראה ונחיתה; טיסות מכשירים המאפיינות
בדרך כלל מטוסים גדולים; והיבטים סביבתיים הכרוכים בהפעלת מטוסי נוסעים בסביבה אורבנית צפופה.
בנוסף ,הרחבת המסלול מגדילה את שטח מגבלות הבנייה ,שיכסה את כל שטח הקריות וחלקים גדולים
מהעיר חיפה ,ויוצרת מגבלות רעש .בשל טעמים אלה ואחרים ,נפסל שדה התעופה בחיפה מלשמש כשדה
תעופה משלים לנתב"ג כשנבחנה האפשרות.
לטענה בדבר היעדר תכנון כולל לתשתיות לאומיות באזור המפרץ :חנ"י טוענת כי התכנית הוגשה על פי
הוראות התמ"א ,שיחד עם תמ"א /13ב( 1/תכנית מתאר ארצית חלקית לנמלי חיפה) משלימות זו את זו
ומתוות ,ברמה הארצית ,תכנון כוללני למבנים הימיים במפרץ חיפה ולממשקים בינם לבין המרחב העירוני
הסובב ,כפי שנכתב בדברי ההסבר שלהן .שתי התמ"אות מתייחסות לא רק לנושא הנמלי ,אלא גם
לממשקים שיוצר הנמל עם היבטים אחרים במרחב ,לרבות שדה התעופה (שכאמור ,סומן בתמ"א כרצועת
"הנחיות מיוחדות" ,ומסומן באופן זהה גם בתמ"א /13ב ,1/שבה נקבע בנוסף כי "תכנית לשדה תעופה לא
תהווה שינוי לתמ"א גם אם היא חורגת מתחום השטח המסומן בסימון הוראות מיוחדות ובלבד שהתקבל
אישור המועצה הארצית") .חנ"י טוענת כי החיבור התחבורתי והתשתיתי לנמל נקבע בתכנית חיבורי נמל
המפרץ ,שכן לא היה מקום לשלבו בתמ"א שתוכננה במרחב הימי ובתכנית המפורטת מושא הערר .מכאן,
שתכנון אזור המפרץ בחיפה נבחן מתוך ראייה כוללנית ועל פי מדיניות התכנון העדכנית.
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לטענות כנגד אישור הקמת נמל המפרץ בשלבים ,העולות בחלק מהעררים ,משיבה חנ"י כי עריכת התכנית
בנפרד מהתמ"א נדרשה נוכח מורכבות פרויקט המבנים הימיים והתסקיר המורכב שנערך עבורם ,ועל מנת
לאפשר את הקמת הנמל בהקדם המרבי.
חנ"י טוענת כי מקומן של טענות אלה היה בדיונים בתמ"א ,והן אכן הועלו על ידי גורמים אחרים ונדחו.
לטענת חנ"י ,לא היה מקום לכלול את כל אזור המפרץ בתכנית ,כשהרחבת הקו הכחול באופן זה הייתה
מביאה לסיבוך ולעיכוב שאינו נדרש.
חנ"י טוענת כי בנוסף ,השלכות התכנית על הסביבה נבחנו במסגרת תסקיר ההשפעה על הסביבה,
שבמסגרתו נבחנו גם אלמנטים בסביבת התכנית שאינם כלולים בתחומה .בבדיקות שנערכו לצורך הכנת
תסקירי הסביבה של התמ"א ,נכללו שטחים נרחבים עוד יותר (כולל שטחי ים נרחבים) ,בהתאם להנחיות
המועצה הארצית ,כך שההשלכות הסביבתיות של הקמת נמל המפרץ נבחנו מתוך ראייה כוללנית.
לדרישת הפיצוי הסביבתי :בנוסף לטענה כי יש לדחות דרישה זו על הסף מחוסר סמכות ,טוענת חנ"י כי
תמ"א /13ב/1/א (תכנית מתאר ארצית מפורטת לייבוש נמל הכרמל – שלב א') התייחסה לתופעת גריעת
החול בחופים הדרומיים ,וקבעה (בסעיף  )11.3.1כי כ 450,000-מ"ק חול יועברו אל החופים הדרומיים של
חיפה ,בהתאם לתכנית שיקום חופים שתוכן על ידי עיריית חיפה ובמועדים שיסוכמו .אולם ,העירייה לא
הגישה תכנית כזו ב 15-השנים שעברו מאז אישור תמ"א /13ב/1/א .חנ"י מדגישה כי תעביר את כמויות
החול שנקבעו ברגע שתאושר תכנית שיקום חופים כנדרש ,אולם המחדל בנושא זה הוא של העירייה .חנ"י
מוסיפה כי בהתנגדות שהגישה עיריית חיפה לתמ"א (/13ב ,)1/1/היא ביקשה להוסיף לתמ"א הוראה
מילולית להבטחת עתודת החול ,אולם הבקשה נדחתה לאחר שחוקרת ההתנגדויות קבעה כי סעיף היחס
בין התכניות משמר את הוראות תמ"א /13ב/1/א וכי אין צורך לחזור על האמור בה ,ומובן כי אין מקום
להוסיף הוראה נרחבת בהרבה מזו שהתבקשה בעבר על ידי העירייה.
ביחס לחופים הצפוניים ,טוענת חנ"י כי בניגוד לטענת העוררות ,תופעת גריעת החול הייתה קיימת גם טרם
הקמת נמל המפרץ .בעקבות תסקירי השפעה על הסביבה שנערכו במסגרת התמ"א ,נקבעו הוראות
סביבתיות בדבר פעולות מתקנות לצמצום הפגיעה בחופי המפרץ באמצעות הטלת חול .חנ"י טוענת כי פעלה
בהתאם להוראות הנ"ל בשיתוף פעולה מלא עם היחידה הארצית להגנה על הסביבה הימית במשרד להגנת
הסביבה ,אולם בשנת  2018נדרש זמן רב למצוא מקור חול מתאים להזנת חופים ,ומשנמצא ,ביקשה עיריית
חיפה לעכב את ביצוע ההזנה.
חנ"י מוסיפה כי בניגוד לטענת העוררות ,תפקידיה על פי חוק רשות הספנות והנמלים ,התשס"ד 2004-אינם
כוללים אחריות כוללת לטיפול בסוגיית גריעת החול בחופי המדינה ,ואף על פי כן הביעה את נכונותה לשקול
אמצעים נוספים לטיפול בתופעה באזור במפרץ.
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בנוסף לכך ,טוענת חנ"י כי התכנית עצמה ,העוסקת רק בהוראות בנייה ובהוראות סביבתיות הקשורות
לשימושים על גבי מסוף המכולות ,אינה גורמת בעצמה להחמרת תופעת גריעת החול ,והנושא טופל בתמ"א.
לטענות בערר  :10.1/19חנ"י טוענת כי העורר טוען טענות בעלמא וללא אסמכתא ,ועל כן לא ניתן להתייחס
לטענותיו כנגד התסקיר ולטענה הכללית כי מטלות סביבתיות שנקבעות בתכניות אינן מיושמות .חנ"י
טוענת כי לתכנית נערך תסקיר מקיף לפי הנחיות מחמירות שקבע המשרד להגנת הסביבה.
חנ"י טוענת כי טענות אחרות של העורר מופנות כנגד נושאים שכלל אינם כלולים או מטופלים בתכנית ,כמו
גודלו של פארק נחל מורד הקישון ותכניות נוספות ,שאינן רלוונטיות לתכנית .חנ"י טוענת כי לא ניתן היה
לכלול את כל התכניות בתכנית מפורטת אחת ,ולעומת זאת כל השטחים ,בנוסף לשטחים אחרים ,כלולים
בתמ"א ,העוסקת בפיתוח נמל חיפה והממשקים בינו לבין המרחב העירוני הסובב.
לטענות בדבר התחזיות שעל בסיסן הוחלט על הקמת נמל המפרץ ,טוענת חנ"י כי מדובר בטענות התוקפות
את התמ"א ,שהיא מעשה עשוי ,ובנוסף לכך כל הבדיקות שנערכו במסגרת הליכי התכנון של נמל המפרץ
בוצעו בהתאם להנחיות הממשלה ,מוסדות התכנון הרלוונטיים והמשרד להגנת הסביבה ,באופן מעמיק,
וניתן להן האישור הנדרש.
חנ"י טוענת כי למשרד להגנת הסביבה יש תקציב מוגדר לטיפול בזיהום מי הים ,שכן כל אנייה שנכנסת
לשטחי ישראל משלמת מס ייעודי לקרן למניעת זיהום ים ,השייכת למשרד להגנת הסביבה ,ושיש בה כיום
 125מיליון .₪
לטענות בערר  :10.2/19חנ"י טוענת כי העוררת מעלה דרישות תמוהות להביא לאישורה מספר רב של
נושאים הקשורים בתכנית ,אף שהדרישות אינן מתיישבות עם סמכויות הרשות ותפקידיה ,שהוגדרו בצו
רשויות נחלים ומעיינות (רשות נחל הקישון) ,התשנ"ה . 1994-צו זה מגדיר את תחום סמכות הרשות
כ"אפיק נחל הקישון ויובלו נחל גדורה" ,לרבות  25מ' מכל צד ,ומקנה לה סמכויות לגבי ניקוז הנחל ,מניעת
זיהום בו ,מינוי מפקחים וכיו"ב ,והכול בקשר ישיר עם נחל הקישון.
חנ"י טוענת כי דרישות הרשות אינן קשורות לנחל הקישון ,ומדובר בעניינים המטופלים ללא מעורבותה
לגבי יתר הרציפים בחיפה (שחלקם קרובים יותר לנחל הקישון מאשר נמל המפרץ) ,שלעוררת אין שום
מומחיות בקשר עמם וטענותיה בנדון מעידות על חוסר היכרות עמם.
חנ"י טוענת כי הטענה בדבר פוטנציאל הזיהום של נחל הקישון עקב הקמת נמל המפרץ אינה מדויקת ,שכן
נחל הקישון זורם לתוך מעגן הקישון ,המתחבר לבריכת נמל חיפה ומשם לים ,ולא ההיפך ,ועל זיהום נחל
הקישון אחראים גורמים המצויים במעלה הנחל ולא במורדו ,כמו נמל המפרץ .בנוסף לכך ,מי שעוסק
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בפועל בניקוי המזהמים שמזרים נחל הקישון ,בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה ,הוא חנ"י ולא
הרשות.
חנ"י טוענת כי ביחס למתקנים במעגנת הקישון (שאליה זורמים מי נחל הקישון קרוב יותר לנמל הקישון),
במספנות ישראל ,במסוף הכימיקלים ובנמל הכרמל ותחנת הכוח ,לא נקבעה דרישה לאישור הרשות בנושא
זיהום מי הים כפי שהיא מבקשת כאן.
חנ"י מוסיפה כי אמצעים למניעת זיהום מי ים באזור בריכת נמל חיפה רבתי ננקטים בפועל כבר כ 14-שנה
ברציפות ,בראייה כוללנית של האזור ,בהתאם לרגולציה הקיימת .במסגרת זו נמצא צוות בכוננות תמידית.
לגבי החשש הספציפי מדליפת שמן ,מציינת חנ"י כי האמצעים הננקטים כיום מבטיחים תגובה מהירה
לשם עצירת זיהום בקרבת מקום השפך ,וקיים מעגל הגנה נוסף ,הכולל חוסם שמן של חנ"י ,הממוקם
במכולה בפתח נחל הקישון ,וניתן לפרישׂה במהירות באופן המונע כל חשש לזיהום הנחל .הודות לפעולות
אלה ,עד כה לא נגרם זיהום בנחל הקישון בשל דליפה ברציפים הקרובים אליו יותר ,והדבר אינו צפוי
להשתנות בעקבות הקמת נמל המפרץ.
חנ"י טוענת כי נמל הדלק ,שממנו נובע חשש הרשות מדליפת דלקים ,לא אושר במסגרת התכנית,
ובהוראותיה נקבע כי הקמתו דורשת תכנית מפורטת נפרדת שבה ייבדקו ויוסדרו כל ההיבטים הקשורים
אליו .כמו כן ,עוגנו בתכנית הוראות לשם מניעת זיהום מי הים ,אשר נותנות מענה מלא ,וממילא הנושא
אינו בסמכות הרשות ,שאחראית על תחום נחל הקישון בלבד ואין מקום להרחיב את סמכויותיה בתכנית.
ביחס לתכניות שמביאה הרשות כדוגמא לחובת תיאום עמה ,משיבה חנ"י כי לא ניתן להשוות ביניהן ,שכן
מדובר בתכניות שכן מצויות בגדרי סמכות הרשות ,בשונה מדרישותיה ביחס לתכנית מושא הערר.
חנ"י טוענת כי לפיכך ,אין לקבל את דרישת הרשות לקבוע כי תנאי להפעלת הנמל הוא הפעלת מערכת
לניטור מי הים שתפעל באופן רציף לצורך איתור דליפות ומניעת אסונות ,שכן נושא זיהום מי הים מטופל
ויטופל בהתאם לרגולציה הרלוונטית בנושא ולהוראות שנכללו בתכנית ,ואיכות מי הים נדגמת פעם בשנה,
כפי שצוין בהחלטת הוועדה המחוזית .בנוסף ,בבריכת הנמל שאליה נשפך נחל הקישון קיים ,כאמור ,ניטור
המבוצע באופן קבוע ,שימשיך לתת את המענה הנדרש .המשרד להגנת הסביבה ,שהוא הגורם האמון על
נושא זה ,לא כלל בהנחיותיו דרישה נוספת ,שכן בנמלים לא מקובל ניטור רציף של מי ים ,המיועדת לשימוש
בזרימה מוגדרת ומתועלת ואינה מסוגלת לאתר דליפה בנמל שבו אירוע דליפה עלול לקרות בכל מקום
והמים זורמים לכל הכיוונים.
חנ"י מוסיפה כי הרשות לא הביאה שום הצדקה להפעלת מערכת ניטור מי ים בנמל המפרץ בניגוד למקובל
בארץ ובעולם ,ומדוע נדרשת מערכת שלא הוכרה כיעילה ,ולא ברור מדוע היא דורשת שניטור מי הים ייעשה
בהתאם להנחיותיה אף שאינה בקיאה בנושא ניטור מי ים בנמלים.
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חנ"י טוענת כי יש לדחות גם את דרישת הרשות לקבוע בתיאום עמה את הכללים בהיתרי ההזרמה לים של
הוועדה הבינמשרדית המוסמכת לנתינתם בקשר לניקוז הנגר העלי מאזורים שבהם תבוצע פריקת וטעינת
צובר מוצק ,שכן לרשות אין סמכות או מומחיות בנושא זה ,ואין לה שום עדיפות על הוועדה הבינמשרדית.
כמו כן ,טוענת חנ"י כי נמל המפרץ יהיה הבטוח ביותר בבריכת נמל חיפה מבחינת הסיכוי לזיהום ים ,בשל
הציוד החדשני ,פעולות אוטומטיות המצמצמות סיכון לטעויות אנוש ,שיפוע אחורי של הרציפים ומהות
המטען (מכולות סגורות) .חנ"י מוסיפה כי כיוון זרימת המים בנחל הוא אל הנמל ולא במעלה הנחל,
וזיהומים המגיעים עם הנחל שוקעים בקרקעית הנמל ומפונים על ידי חנ"י בעלות של עשרות מיליוני ₪
לאתרי פסולת ימית ללא השתתפות של הרשות.
חנ"י טוענת כי יש לדחות גם את הדרישה להביא לאישור הרשות את מפרט התשטיפים ומתקני הניטור
בנמל (מתקני הניטור ובורות התשטיפים משמשים לניקוז של ערוגות מכולות החומרים המסוכנים במקרה
של שפך חומרים מסוכנים) ,שכן מדובר בנושא שאינו קשור לסמכויותיה ולתפקידיה של הרשות ,ואינו
במומחיותה .ח נ"י טוענת כי את הדרישה לתכנית ניטור ביולוגית במי הים יש לדחות על הסף ,שכן היא
עוסקת בהוראות שנקבעו בתמ"א ולא בתכנית .חקר השפעת נמל המפרץ על מערכות החי הימי התבצע
מכוח התמ"א ,ואין סיבה לחזור עליו ,כשהשטח שיפותח מתוקף התכנית כולל רק שטחים הכלואים בתוך
תחום המבנים הימיים ,ועל כן אינם מטילים סיכון על הסביבה הימית.
לטענה כי היה צורך להטמיע בתכנית אמצעי הגנה ייחודיים מפני אירוע צונאמי ,טוענת חנ"י כי מדובר
בטענה חדשה שלא הועלתה בהתנגדות הרשות ,ואף היא עוסקת בנושא שמקורו בתמ"א ,ועל כן קיימים
שני טעמים לדחותה על הסף .חנ"י טוענת כי על פי הסקר להערכת הסיכון מגל צונאמי שנערך בתסקיר
לתמ"א ,מבנים ומתקנים חופיים שתוכננו ונבנו כדי לעמוד ברעידות חזקות מסוגלים לשרוד גם גלי צונאמי,
ומסוף המכולות נבנה בהתאם לסטנדרטים מחמירים הנותנים לכך מענה ,וכמו כן יבוצעו חיזוקים נדרשים
למתקנים ותשתיות לאחסון והולכת חומרים מסוכנים.
לטענה בנוגע לשטחי ההתארגנות ,משיבה חנ"י כי שטחי ההתארגנות לצורך ביצוע התכנית יהיו על גבי
מסוף המכולות בתחום הכלול בתכנית ,והם יוקמו וישמשו בהתאם להוראותיה .מאחר שמדובר בשטח
גלילי המרוחק מהמרחב העירוני ,לא תהיה להם השפעה עליו .בדיון ,הוסיפה חנ"י כי אין לה התנגדות כי
הדבר יעוגן בהוראות התכנית .לטענה לפיה שטחי ההתארגנות לביצוע התכנית יהיו במרחב היבשתי הצמוד
לנמל המפרץ ,וישפיעו על המרחב כולו ,משיבה חנ"י כי הטענה מתייחסת לשטחי ההתארגנות של תכנית
חיבורי נמל המפרץ והתמ"א ,שאינם מעניינה של התכנית והם מצויים מחוץ לתחומה ,כך שאין מקום
לקבוע לגביהם הוראות במסגרת התכנית.

46

ל טענות לעניין בה"ת ,טוענת חנ"י כי מדובר בניסיון לתקוף באופן עקיף תכנית מאושרת – תכנית חיבורי
נמל המפרץ ,שבה אושרה ,בין היתר ,הגישה לנמל בכביש ובמסילה .תכנית חיבורי נמל המפרץ אושרה עוד
קודם לכן בשל חשיבותו הרבה של נמל המפרץ ,וכדי לאפשר את פתיחתו בהקדם ,ובמסגרתה נבחנו כי
ההיבטים התחבורתיים .דרך גישה חדשה המוקמת בימים אלה תחבר את הנמל למערכת הדרכים הארצית
בלי צורך להעמיס על הדרכים המקומית ,כפי שצוין בהחלטת הוועדה המחוזית.
לטענה כי התכנית אינה מסדירה את היבטי התפעול והבטיחות של היאכטות וספינות הדיג שבמעגנת שביט,
משיבה חנ"י כי מדובר בנושא שאינו שייך לתכנית ,שכן תנועת כלי השיט מוסדרת מבחינה רגולטורית על
ידי רספ"ן התומכת בתכנית ,וגם נושא זה אינו בתחום מומחיותה של הרשות.
לטענות בעררים  10.5/19 ,10.3/19ו :10.6/19-חנ"י משיבה במסגרת זו לטענות בעניינים סביבתיים שעלו
בעררים ה שונים .חנ"י מדגישה כי קביעות התכנית בעניינים הסביבתיים התקבלו על בסיס בחינות
מעמיקות של יועצים מומחים ,ובהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה ,ואילו טענות העוררים אינן
מסתמכות על חוות דעת מומחים .כמו כן ,לטענת חנ"י חלק מהטענות נובעות מחוסר הבנה של מהות
הפעילות שתבוצע מכוח התכנית ,המאפשרת הקמת מסוף מכולות בלבד ,בשונה ממפעל המגביר את כמות
הפליטות לאוויר או עושה שימוש בחומרים מסוכנים ,ובשונה מנמל דלק.
חנ"י מפנה להחלטת הוועדה המחוזית בטענות אלה ,וטוענת כי נושא החומרים המסוכנים זכה להתייחסות
מעמיקה בהוראות התכנית ובתסקיר ,הרבה מעבר למקובל .חנ"י טוענת כי פרק ד' לתסקיר פירט אודות
סקר מרחקי הפרדה לפרויקט נמל המפרץ – מבנים ושימושים ,שעל בסיסו נכללה בפרק ה' לתסקיר
התייחסות לנושאים הבאים :הוראות ייעודיות לתכנון ערוגות חומרים מסוכנים; מניעת סיכוני חומרים
מסוכנים במסוף המ כולות; שינוע וטיפול בחומרים מסוכנים; תכנון תשתית חומרים מסוכנים במסוף
התזקיקים (דלק) המתוכנן; הוראות ותנאים למתן היתרי בנייה לתשתיות חומרים מסוכנים; מניעת זיהום
ים מאירועי חומרים מסוכנים; נהלי חירום; מניעת זיהום נגר עלי מדלקים ושמנים; מניעת כשל
למערכות/אחסון חומרים מסוכנים מאירועים סיסמיים .ממצאי סקר מרחקי ההפרדה והתסקיר הוטמעו
בהוראות התכנית ,הכוללות קביעות ספציפיות בנושא חומרים מסוכנים ,כפי שפורט בהחלטת הוועדה
המחוזית.
חנ"י מוסיפה כי בסעיף (6.5א)( )2לתכנית נקבע כי יאוחסנו בנמל אך ורק חומרים מסוכנים שיוכח לגביהם
כי הסיכון מהם אינו מאיים/מסכן את שימושי הקרקע העירוניים הקרובים ביותר .בנוסף ,חלה בנושא
הרגולציה מכוח חוק החומרים המסוכנים ,התשנ"ג ,1993-הקובע כי כל עיסוק ברעלים חייב בהיתר רעלים.
חנ"י טוענת כי חלק מטענות העוררים אינן מתמודדות עם הסקר שבוצע ועם קביעות ההחלטה ,והעוררים
בערר  10.5/19אף טוענים כי לא נערך כלל סקר סיכונים עבור התכנית.
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לטענה שעלתה בעררים  10.3/19ו ,10.5/19-לפיה נדרש לערוך סקר מצרפי בנושא חומרים מסוכנים ,הכולל
את כל התכניות באזור ,משיבה חנ"י כי לא ניתן ואין מקום לערוך בדיקות ביחס למפעלים המצויים מחוץ
לתחום התכנית ובידי גורמים אחרים ,במסגרת תכנית מפורטת המקודמת על ידי יזם מסוים לגבי שטח
מסוים ,ואף לא ברור מה הטעם בעריכת הבדיקות המבוקשות ,שכן לא ניתן לקבוע בתכנית דנן הוראות או
מגבלות ביחס למפעלים המצויים מחוץ לתחומה.
חנ"י מוסיפה כי כפי שטענה ,השיטה הדטרמיניסטית של סקר מרחקי ההפרדה שנוקט המשרד להגנת
הסביבה היא מהשיטות המחמירות בעולם ,וסקר הסיכונים התחשב במגוון החומרים המסוכנים שיכולים
להגיע לנמל ,לרבות חומרים מסוכנים "באופן מיוחד" ,וגם בכך בוצעה החמרה.
חנ"י מוסיפה כי הטיפול המצרפי בנושא החומרים המסוכנים מצוי באחריות המשרד להגנת הסביבה,
העושה זאת באמצעות היתרי רעלים ולא באמצעות תכניות ,והוא זה שבסמכותו לערוך בדיקות מצרפיות
כוללניות ,שמההחלטה עולה כי נעשו במקרה זה.
לטענה בדבר היעדר פירוט או מגבלה בנוגע לסוגי והיקפי החומרים המסוכנים בנמל המפרץ ,לרבות
בערוגות החומרים המסוכנים ,מבהירה חנ"י כי הפעילות הנמלית כוללת ,בין היתר ,שינוע ואחסון של
חומרים מסוכנים (ולא שימוש בהם) ,כחלק מפעילות הייבוא והייצוא .לא ניתן להימנע מכך שכן זוהי הדרך
היחידה להכניס לארץ חומרים הנחשבים כמסוכנים ,שהשימוש בהם קריטי לצורכי השוק (למשל :ייצור
תרופות ,חומרים למפעלי טכנולוגיה ומוצרים בסיסיים) .היקף החומרים המסוכנים שישונעו ויאוחסנו
בנמל בנקודת זמן נתונה אינו בשליטת או בידיעת חנ"י ,שכן מדובר בעניין שייקבע בהתאם לכוחות השוק
ועשוי להשתנות מעת לעת בעקבות שינויים טכנולוגיים .על בסיס הסקר והבדיקות שנערכו ,ובהתאם
להנחיות המשרד להגנת הסביבה ,התכנית קובעת כי החומרים המסוכנים שיאוחסנו בנמל יהיו רק כאלה
שאינם מסכנים את שימושי הקרקע העירוניים הקרובים ביותר ,וכמותם מוגבלת לנוכח גודל הערוגות
שנקבע בתכנית.
לטענה בערר  10.3/19לפיה אין לאפשר העברת שפכי חומרים מסוכנים לים ללא אמצעי זהירות ,טוענת
חנ"י כי מלבד היותה טענה חדשה ,היא שגויה ,שכן כל הערוגות שיאחסנו חומרים מסוכנים נוזליים יהיו
עם מאצרה לאיסוף ובדיקת נוזלים ,שתמנע את שפיכתם לים .המאצרה מאפשרת הזרמת נוזל לים רק
לאחר ביצוע דיגום לחומר ורק אם ערכיו אינם גורמים לנזק סביבתי.
לטענה בערר  10.3/19לפיה לא נקבעה חובת עריכת תרגילי חירום שנתיים ,ולטענה בערר  10.5/19לפיה לא
נבחנו בתכנית סיכונים ביטחוניים ,מפנה חנ"י להחלטת הוועדה המחוזית שבה נכתב כי פיקוד העורף הוא
הקובע את דרך המיגון של הנמל ,ודרישותיו משולבות בהיתר הרעלים של המשרד להגנת הסביבה ,כפי
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שמוטמע גם בסעיף ( 6.1ב) לתכנית .בנוסף ,טוענת חנ"י כי הטענה בעניין סיכונים ביטחוניים מופנית כנגד
התמ"א ,שאושרה במועצה הארצית שמשרד הביטחון הוא אחד מחבריה.
לטענות בעררים  10.3/19ו 10.5/19-לפיהן התכנית צריכה לכלול הנחיות ברורות בנושא פריקה וטעינה של
צובר נוזלי ,וכי התכנית לא נותנת מענה לחומרים מסוכנים מוצקים רדיואקטיביים ,צוברי גז ,נפט גולמי,
גפ"מ וחומרי נפץ ,משיבה חנ"י כי הנושאים יוסדרו בתכנית המפורטת של נמל הדלק ,שהתכנית מושא
הערר אינה עוסקת בו ,והיא עצמה אינה מאפשרת אחסון ,פריקה וטעינה של מטעני צובר נוזלים המכילים
חומרים מסוכנים אלא חומרים המובלים באמצעות מכולות בלבד.
לטענות בעררים  10.3/19ו 10.5/19-בעניין זיהום האוויר :לטענה כי התסקיר נערך בשנים  2012-2014ואינו
מעודכן ,משיבה חנ"י כי בהמשך עודכנו הנתונים כך שיכללו את השנים הקלנדריות המלאות שהיו בעת
הגשת התסקיר הסופי למשרד להגנת הסביבה –  ;2015-2016תחנות המדידה מהן נלקחו הנתונים נקבעו
בהנחיות המשרד להגנת הסביבה; הנתונים הוצאו מהאתר של מערך ניטור האוויר הארצי (מנ"א) ,המפרסם
נתונים רק לאחר בדיקת נכונותם; הנתונים נלקחו מ 5-תחנות מדידה ,מה שמהווה מספר גבוה במיוחד –
כך שהתקבלה תמונה מלאה ומהימנה.
חנ"י טוענת כי מדובר במצב מחמיר ביחס למצב הצפוי ,שכן בשנים הנ"ל טרם יושמו אמצעים ומגמות
להורדת הפליטות ,המבוצעים כחלק מ"תכנית הפעולה הלאומית למפרץ חיפה" של המשרד להגנת
הסביבה; טרם השלמת המעבר לגז של מפעלים באזור ,סגירת חיפה כימיקלים צפון ,שדרוג צפוי של
אמצעים להקטנת פליטות מבז"ן (בהתאם לתכנית החדשה שאושרה) ואמצעים נוספים שמפעיל המשרד
להגנת הסביבה.
חנ"י מציינת כי לנתוני הניטור אין תפקיד בחיזוי מצב איכות האוויר העתידית לאחר התכנית ,ומטרתם
היא לספק אינדיקציה לגבי איכות האוויר במצב הקיים .הערכת המצב העתידי בתסקיר נעשית באמצעות
מודל ,במקרה זה המודל המקובל לשימוש בתסקירי השפעה על הסביבה על ידי המשרד להגנת הסביבה,
ובהתאם למתודולוגיה העדכנית ביותר.
חנ"י מוסיפה כי בניגוד לנטען ,על פי דוח המפל"ס (מרשם פליטות לסביבה) לשנת  ,2017נרשמה בין השנים
 2012-2016ירידה של  3%במספר מקורות הזיהום המדווחים במחוז חיפה ,וירידה של  61%בפליטות
תרכובות אורגניות נדיפות במפרץ חיפה ,וכמו כן ,לפי דו"ח המשרד להגנת הסביבה מיוני  2017למצב זיהום
האוויר במפרץ חיפה ,נרשמו הפחתות משמעותיות בפליטות מזהמים אחרים כמו תחמוצות גופרית
וחלקיקים באזור.
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חנ"י טוענת כי על פי התסקיר שבחן את נושא איכות האוויר ,נמצא כי תרומת הנמל המתוכנן תהיה נמוכה
ביחס לתקנים הסביבתיים ,וכי גם בתנאים המחמירים שנבחנו ,לא צפויים מפגעי איכות אוויר (חריגות
מתקן סביבה) באזורים הרגישים בחיפה והאזור בכל המזהמים (סעיף  4.1.6לתסקיר ,בעמ' .)174
לטענה בערר  10.5/19לפיה הקמת נמל המפרץ תביא להגדלת כלל הפליטות באזור הנמל ב,20%-10%-
משיבה חנ"י כי היא שגויה ,וכי לפי בחינה של הנתונים בתסקיר ,הפליטות מהנמל המתוכנן הן רק 4.5%
מסך כל הפליטות שהוכנסו למודל איכות האוויר ,וזאת במצב קיצוני שבו כל המקורות בנמל עובדים בו-
זמנית ,ובתרחיש לשנת יעד  2025הנחשב מחמיר .חנ"י מדגישה כי השיעור של  4.5%מתייחס לפליטות
שייפלטו בנמל המתוכנן ולא לאלה שיגיעו בפועל לאזורי המגורים של חיפה ,ומכיוון שהנמל ממוקם בלשון
יבשה בים המרוחקת ממגורים ומשימושים רגישים אחרים ,השפעתו בפועל צפויה להיות נמוכה אף יותר
ביחס למקורות תחבורתיים ואחרים ולתקן.
לטענה בערר  ,10.3/19לפיה האמירה כי מצב איכות האוויר באזור הנבדק "הייתה סבירה" בשנים 2012-
 2014אינה מקצועית ,משיבה חנ"י כי התסקיר מראה עמידה בתקני הסביבה המקובלים ,לרבות הערכים
שנקבעו בתקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר) ,התשע"א ,2011-והריכוזים שנחזו בתסקיר נמוכים ביחס
לתקנים הסביבתיים .לטענה בערר  ,10.5/19לפיה התסקיר בחן את המזהמים ביחס לערכי סביבה ולא
לערכי היעד  ,משיבה חנ"י כי בתסקיר נבחנו ריכוזי המזהמים גם ביחס לערכי היעד וגם ביחס לערכי
הסביבה שנקבעו בתקנות הנ"ל .חנ"י טוענת כי ערכי היעד נקבעים כשאיפה ואינם מחייבים.
לטענה כי נושא איכות האוויר לא נבחן באופן מצרפי ,משיבה חנ"י כי המודל בחן את כלל המקורות באזור
באופן מצרפי :נמל מתוכנן ,נמל קיים ,רשת הכבישים והמסילות וכלל המפעלים באזור ,במצב הקיים
ובמגוון מצבים עתידיים .המקורות נבחנו במודל באופן שאושר על ידי המשרד להגנת הסביבה ,ומתוך
ראייה מחמירה לפיה הפליטות באזור לא ירדו בעתיד ,אף שקיימות תכניות לכך.
לטענה בערר  ,10.5/19לפיה היה צורך לתת הוראות בעניין ניטור זיהום האוויר טרם אישור התכנית,
משיבה חנ"י כי התכנית מעניקה מענה מלא ומעבר לנדרש בנושא ניטור זיהום האוויר ,וכי תהיה שקיפות
מלאה של הנתונים שיתקבלו במסגרת זו .הדבר מוטמע בסעיפים (6.1א)( )3(-)2לתכנית ,הקובעים כי תנאי
להיתר בנייה ראשון מכוח התכנית הוא הגשת תכנית להקמת ניטור אוויר בהתאם להנחיות המשרד להגנת
הסביבה ,ותנאי להפעלת הנמל הוא הפעלת המערכת .המערכת תספק נתוני ניטור רציפים שיועברו לבקרת
המשרד להגנת הסביבה ויועלו לאתר של מנ"א ,כך שיהיו זמינים לציבור .בנוסף ,סעיף  )4.1( 7.2לתכנית
קובע כי חנ"י תגיש לוועדה המחוזית אחת לחמש שנים דו"ח מקצועי לגבי מגוון נושאים הקשורים בפעילות
הנמל ,לרבות נתוני ניטור .בנוסף ,החליטה הוועדה המחוזית כי תהיה לה הסמכות להקדים את מועד
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הגשתו של הדו"ח בהתראה של  6חודשים .בכך ,יש גם מענה לדרישה בערר  ,10.3/19לצמצום תקופת
הדיווח ,שכן ממילא יינתן דיווח רציף וקיימת אפשרות להקדמת הדו"ח המקצועי.
לטענה בערר  10.5/19בדבר היעדר פתרונות מספיקים לצמצום זיהום האוויר ,משיבה חנ"י כי הטענה
מתעלמת מהקביעות שהוטמעו בתכנית בנושא זה ,בעקבות העבודה שבוצעה בהנחיית הוועדה המחוזית
והמשרד להגנת הסביבה .סעיף  )3(7.2לתכנית קובע כי אחד התנאים לפעילות הנמלית הוא התקנה/יישום
אמצעים לצמצום פליטות לאוויר ,וזאת בעקבות מסקנותיה של "תכנית פעולה לצמצום פליטות מזהמים
באזור נמל המפרץ" ,שהיוותה תנאי למתן תוקף לתכנית .חנ"י טוענת כי למרות התרומה הנמוכה שנמצאה
בתסקיר לריכוזי איכות האוויר ,נכללו בתכנית אמצעים מתקדמים להקטנת הפליטות למינימום ,אולם
העוררים מתעלמים מתכנית הפעולה ולא מפרטים אילו אמצעים נוספים יש לנקוט ,לדעתם.
חנ"י טוענת כי בניגוד לנטען בערר  ,10.5/19בהערכת נושא איכות האוויר בתסקיר נלקח בחשבון נמל הדלק,
אף שהתכנית אינה מאשרת אותו ונדרשת לשם כך תכנית מפורטת .הנתונים לגבי נמל הדלק נלקחו בהתאם
להנחיות יועץ החומרים המסוכנים של התכנית שאושרו על ידי המשרד להגנת הסביבה ,כשהפליטות
המצרפיות נלקחו בצורה מחמירה ביחס למצב העתידי.
לטענה לפיה לא נלקח בחשבון המתוכנן בתכנית קרקעות הצפון ובתמ"א /37ח ,מבהירה חנ"י כי המקורות
המצוינים בתכנית קרקעות הצפון לא נכללו במודל בשל הרצון להציג מצב מחמיר מבחינת פליטות ,ומאחר
שמדובר בתכנית שלא הייתה מאושרת בעת ביצוע המודל ,כך שלא הייתה ודאות לגביה .בנוסף ,תכנית
קרקעות הצפון מיועדת להחליף את חוות המכלים בקרית חיים ,ועל כן פירושה מצב עתידי מקל ,שכאמור
לא נלקח בחשבון.
חנ"י מו סיפה כי מאז ביצוע המודל ,נסגר מפעל חיפה כימיקלים צפון ,ובעליו הודיע כי אין כוונה לפתוח
אותו שוב בעתיד ,ולאחרונה נודע שקיימת כוונה לפנות גם את מתחם בז"ן .מגמות אלה לא הובאו בחשבון,
והמודל כלל את המקורות הנ"ל מעבר לצורך.
ביחס לתמ"א /37ח ,טוענת חנ"י כי למיטב ידיעתה אין כוונה להעביר קונדנסט בנמל הדלק ,ולכן הנושא
לא נבחן בתסקיר ,אולם אם הדבר יהיה רלוונטי במועד עריכת התכנית המפורטת לנמל הדלק ,הוא ייבחן
במסגרתה .חנ"י מבהירה כי אישור תכנית מפורטת לנמל הדלק יותנה בתסקיר השפעה על הסביבה ,שבו
ייבחנו היבטי איכות האוויר ממסוף התזקיקים בצורה מדויקת יותר ,בהתאם להנחיות המשרד להגנת
הסביבה ,ותוך התייחסות למצב המאושר בעת קידום התכנית בעתיד.
לטענות בדבר זהות המזהמים שנבדקו ,משיבה חנ"י כי הבחינה בוצעה בהתאם להנחיות המשרד להגנת
הסביבה ובהתאם למקובל ,ואף באופן מחמיר מכך .במסגרת זו נבחנו גם תרכובות אורגניות נדיפות (,)VOC
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ובכל הקשור לנמל הדלקים נבחנו גם טולאן ,בנזן וקסילן .זאת אף שאין בתכנית כדי לאפשר שינוע ואחסון
של חומרים אלה ,שיבוצע בנמל הדלק אשר יאושר בתכנית נפרדת.
לדרישה בערר  ,10.6/19לפיה תוקם יותר מתחנת ניטור אחת ,משיבה חנ"י כי טענה זו נדחתה בצדק על ידי
הוועדה המחוזית ,שקבעה כי באזור קיימות תחנות ניטור ,וכי הדרישה מהנמל היא להתקין תחנת ניטור
ניידת שתותאם לממצאים ולפעילות בתחום נמל המפרץ.
לטענה בערר  10.6/19בדבר חריגות קיימות של בנזן וקושי באכיפה ,משיבה חנ"י כי טענה זו אינה רלוונטית
לתכנית מושא הערר ,וכי גם הקמת תחנת ניטור אוויר נוספת לא תסייע לפתרון סוגיות אלה.
לטענות בערר  :10.4/19חנ"י טוענת כי טענות העורר מופנות כנגד ההחלטה על עצם הקמת נמל המפרץ,
שהתקבלה במסגרת אישור התמ"א ומהווה מעשה עשוי .לדברי חנ"י ,טענות אלה אינן מבוססות וסותרות
את הבדיקות המעמיקות שנעשו ,המוכיחות באופן חד-משמעי את הצורך בהקמת נמל המפרץ.
לטענה כי יש להתנות את אישור התכנית בביצוע פרויקט חזית הים העירונית ,טוענת חנ"י כי מדובר בשני
מיזמים שונים לחלוטין ,שאין לקשור ביניהם ,בהיעדר זיקה תכנונית בביצועם או בפעילותם .יישומה של
תכנית חזית הים העירונית אינו תלוי בחנ"י אלא בעירייה ובחברת נמל חיפה בע"מ.
חנ"י מוסיפה כי טענות העורר כנגד תמ"א /13/3א אינן רלוונטיות לתכנית ,והתנגדותו בנושאים אלה
נדחתה במסגרת הדיונים בתמ"א /3/13א.

דיון והכרעה
כאמור ,לאחר שמיעת טענות הצדדים החלטנו ,ברוב דעות ,לדחות את העררים בעיקרם ,למעט מספר
תיקונים בהוראות התכנית שעליהם נורה במסגרת החלטתנו.
דעת רוב חברי הוועדה – גב' מיכל מריל ,גב' שולמית גרטל ,מר הלל זוסמן ועו"ד שמרית גולן – יו"ר הוועדה:
הקמת נמל המפרץ מהווה יישום של החלטת ממשלה מס'  ,1710שראתה את הקמת הנמל כ"צורך לאומי
חיוני" .התמ"א להקמת הנמל נדונה במועצה הארצית ואושרה על ידי הממשלה ובמסגרת זו נשמעו הטענות
הרלוונטיות לעצם הקמת הנמל .בשלב זה ,היקף הדיון הוא התכנית המפורטת להקמת מסוף המכולות
מכוח התמ"א.
כבר בפתח הדברים ,נציין כי המצב החמור של רמות זיהום האוויר בחיפה ידוע לכול ,ועל כן ההשלכות
הסביבתיות של התכנית הן עיקר מעיינינו ,ומטעם זה ביקשנו לוודא כי השלכות אלה נבחנו ונשקלו כראוי.
בסיכומו של דבר השתכנענו כי נעשתה בחינה מעמיקה של השלכות סביבתיות אלה ,במסגרת תסקיר
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ההשפעה על הסביבה והערות המשרד להגנת הסביבה שניתנו לגביו ,שהובילו להוראות מפורטות בתכנית
לעניין זיהום אוויר וים וחומרים מסוכנים .על פי התכנית ,המשרד להגנת הסביבה ,שהוא הרגולטור האמון
על נושאים אלה ,יחווה דעתו טרם הוצאת היתרי בנייה מסוגים שונים .בנוסף לכך קבעה הוועדה המחוזית
בתכנית מנגנון דיווח ועדכון שעל בסיסו תהיה מוסמכת גם להגביל הוצאת היתרי בנייה ופעילות בנמל.
למנגנון שנקבע הוספנו ,במסגרת החלטתנו ,מספר תיקונים על מנת להפכו לאפקטיבי ומקיף יותר.
חשוב להדגיש כי נמל המפרץ אינו צפוי לייצר בעצמו חומרים מסוכנים ומזהמים ,אולם ההשלכות
הסביבתיות שלו נובעות מהטיפול בחומרים מסוכנים אלה ואחסונם כחלק מפעילות הסחר הכללית בנמל,
ומפליטות מזהמים ,בעיקר כתוצאה מהשימוש בכלי רכב ימיים ויבשתיים בשטח הנמל ובסביבתו .בסופו
של דבר ,השתכנענו כי ההוראות שנקבעו בתכנית ,בתוספת התיקונים שעליהם נורה במסגרת החלטה זו,
בצירוף סמכויות פיקוח ואכיפה כלליות של המשרד להגנת הסביבה שיחולו אף הן על הפעילות בנמל,
ופעולות אחרות הננקטות ברמה הממשלתית במישור התקינה והפחתת הפליטות ממפעלים באזור מפרץ
חיפה ,נותנות מענה סביר לחששות בדבר החמרת מצב זיהום האוויר באזור מפרץ חיפה.
בנוסף לכך ,החלטנו לקבל את העררים בסוגיית הזנת החול ,ולקבוע בהוראות התכנית כי תנאי להפעלת
הנמל יהיה ביצוע הפעולות המתקנות להזנת החול בחופים כפי שנקבעו בתמ"א.
בעניין שדה התעופה בחיפה ,מצאנו לנכון לדחות את הערר ,על הסף (בחלקו) ולגופו .כפי שיפורט להלן ,גם
אם יש סתירה בין התכנית לתמ"א ( 15טענה שעלתה לראשונה בשלב הערר) ,הסתירה אינה נובעת מהתכנית
אלא מהתמ"א ,ועל כן המקום למצות את ההליכים בטענות אלה ,ככל שיש להן בסיס ,היה במסגרת הליך
אישורה של התמ"א ,שהושלם בשנת .2014
בסוגיות אחרות שלא נקבע לגביהן אחרת במסגרת החלטתנו שלהלן ,לא מצאנו מקום להתערב בהחלטת
הוועדה המחוזית ובנימוקיה ,ועל כן העררים בסוגיות אלה  -נדחים.
להלן תפורט עמדת רוב חברי הוועדה בסוגיות העיקריות שעלו בעררים.
ראשית ,נבהיר כי חרף הטענות שהועלו על ידי חנ"י והוועדה המחוזית ,וכן על ידי נציגי משרדי התחבורה
והאוצר שנכחו בדיון ,לפיהן יש להימנע מעיכוב אישור התכנית או כי יש לדחות את העררים ולהימנע
מעריכת שינויים בתכנית נוכח הסכמים שנקשרו בין חנ"י ו/או המדינה לבין מפעיל הנמל ,תוכנם או לוחות
הזמנים שנקבעו בהם ,איננו סבורים כי לקיומם של אותם הסכמים או לתוכנם (שלא נחשף בפנינו) צריך
להיות משקל בהחלטתנו.
לעת החלטה בערר ,הבחינה שערכנו לתכנית מבוססת על שיקולים תכנוניים וכן על שאלת התאמתה של
התכנית להוראותיהן של תכניות הגבוהות ממנה בהיררכיה התכנונית .איננו סבורים כי התחייבויות כלשהן
שניתנו טרם אישור התכנית ,ככל שניתנו ,צריכות להשפיע על הוראות התכנית או על החלטתנו לגביהן .על
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כן ,יובהר כי תוכן ההסכמים אינם בידיעתנו ,וכי החלטתנו ניתנה על בסיס שיקול דעת עצמאי ביחס לתכנית
וביחס לטענות שעלו נגדה בעררים ,והיא תהיה מחייבת ביחס לתכנית בין אם תוכן ההסכמים תואם אותה
ובין אם לאו.
נפתח בדיון והכרעה בטע נות שהועלו ברבים מהעררים ביחס לפגיעה או לסיכונים סביבתיים הכרוכים
בתכנית.
סיכונים סביבתיים
הטענות לעניין סיכונים סביבתיים מתחלקות למספר נושאים ,שמהם נתייחס בעיקר לנושא זיהום האוויר
ולנושא החומרים המסוכנים ,שעלו במסגרת הטענות בעררים .נציין כבר כעת כי אף שהחלטת הוועדה
המחוזית בנושאים אלה מקובלת עלינו בעיקרה ,מצאנו לנכון להורות על עריכת מספר תיקונים בהוראות
התכנית ,שיוסיפו אמצעי פיקוח ,בקרה ואכיפה ,וזאת על מנת למזער ככל הניתן את הסיכונים הסביבתיים
שעשויים לנבוע מהתכנית.
להלן תפורט הבחינה שנערכה להיבטים הסביבתיים במסגרת הליכי אישור התכנית.
א .ההנחיות לעריכת תסקיר ההשפעה על הסביבה
השפעת התכנית על הסביבה נבחנה במסגרת תסקיר מפורט שנערך מטעם עורכי התכנית ,על פי הנחיות
המשרד להגנת הסביבה מיום ( 20.4.2014נספח  1לתסקיר ,שהוגש כנספח  10לתשובת חנ"י לעררים).
ההנחיות נועדו לבחון את השפעות הנמל המוצע בהיבטים הבאים :זיהום אוויר ופליטת מזהמים כתוצאה
מהפעילות שמחולל הנמל ,פליטות מתנועת האניות ,מהגנרטורים שלהן המופעלים בשלב העגינה בנמל,
מציוד המטפל במטענים ,מכלי הרכב של הנמל ומהמשאיות המביאות ומוציאות את המטענים מהנמל;
זיהום מי ים והשפעה של הפעילות עצמה על המערכת האקולוגית הימית (להבדיל מהשפעת המבנים
הימיים ותהליך הקמתם ,שטופלה במסגרת התסקירים לתמ"א /13ב 1/1/ולתמ"א /13ב ;)2/1/השלכות
הנובעות מהחומרים המסוכנים שיעברו דרך הנמל; פסולת; ההשלכות הסביבתיות של הפעילויות על מסוף
נמל המפרץ על איכות האוויר בסביבה הקרובה והרחוקה ,וכדו'.
ההנחיות קבעו כי תיאור הסביבה יתרכז בתחום שטח התכנית ובסביבתו הקרובה ,אך חייב לכלול גם
אזורים נוספים העשויים להיות מושפעים או להימצא תחת סיכון (סעיף  1.0.1להנחיות) ,וכי בתיאור המצב
הקיים יש להתייחס לכל התכניות המאושרות והנמצאות בהליכי אישור באזור ,וביניהן תמ"א /13ב,1/
חפ ,2000/חפאג/1200/ב והפעילות הקיימת ,מאושרת ומתוכננת באזור התעשייה במפרץ ובנמל (סעיף 1.0.4
להנחיות).
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בנושא איכות האוויר ,קבעו ההנחיות ביחס לפרק תיאור הסביבה כי "בתיאור המצב הקיים יש לקחת
בחשבון גם את הפליטות לאוויר של מזהמים הנובעות מתנועת הספינות הקיימת היום אל הנמל וביציאה
ממנו ואת הפליטה הנובעת מהפעלת הגנרטורים בזמן העגינה של הספינות במרחב הנמל .כמו כן מאחר
והתכנית כוללת נמל דלק ולאור הקרבה של הנמל למתחם בתי זיקוק ולחוות אחסון תזקיקים יש לבחון
גם את המזהם בנזן בתיאור מצב איכות האוויר הקיים והעתידי .בנוסף תיאור המצב הקיים בהיבט של
איכות אוויר יש לקחת בחשבון את התרומה של כל שאר מקורות זיהום האוויר בתחום  5ק"מ סביבה
גבולות התכנית מאזור נמל הדלק ]...[ .תחום הבדיקה וההרצה יהיה  5ק"מ לפחות מגבולות התכנית"
(סעיף  1.3להנחיות).
ביחס לפרק העוסק בפירוט והערכה של ההשפעות הסביבתיות ,קבעו ההנחיות כיצד יש להציג את תרומת
זיהום האוויר מהפליטות הנובעות מנמל הדלק .בין היתר ,נקבע כי "מצב איכות האוויר העתידי יחושב כך
שייקח במצטבר את מצב הרקע בתוספת תרומת התחבורה ,האניות הנכנסות ויוצאות מהנמל ,האניות
העוגנות בנמל ,הציוד לפריקה וטעינה של אניות ,כלי השינוע בנמל ,כלי שיט נמליים וכיוצא בזה וכן
מהפעילות בנמל הדלק [ ]...יש לבצע חישובי פיזור מזהמים להערכת מצב איכות האוויר הצפוי באזור לאחר
הקמת נמל הדלק והנמל .לשם כך יש לקחת בחשבון את כל מקורות פליטת מזהמי האוויר באזור .יש לבצע
את חישובי הפיזור בממוצעי זמן שיאפשרו השוואה עם ערכי הסביבה וערכי היעד .יש לתאר את התנאים
בהם עלולים להיווצר מטרדי זיהום אוויר כתוצאה מאי עמידה בתקני הפליטה ,במצבים מטאורולוגיים
שכיחים וחריגים .לגבי תוצאות החישובים המראות חריגה מתקני היעד  /תקני הסביבה יש לפרט את
מכלול הפעולות אשר יש וניתן לבצע על מנת למנוע חריגות אלה [( "]...סעיף  4.1להנחיות).
בנושא חומרים מ סוכנים ,קבעו ההנחיות ,בין היתר ,כי יש לבצע סקר מרחקי הפרדה בין מקורות סיכון
נייחים לרצפטורים ציבוריים בהתאם למדיניות המשרד להגנת הסביבה (סעיף  4.5.1להנחיות) ,וכי יש
להציג דרכים לצמצום ההשלכות של אירועי חומרים מסוכנים (סעיף  4.5.3להנחיות).
ההנחיות כללו גם התייחסות להיבטים של תנאים אקוסטיים ,פסולת ,שפכים וניקוז ,מערכת התחבורה
וסיכונים סיסמיים.
ב .תסקיר ההשפעה על הסביבה
תסקיר ההשפעה על הסביבה העריך את איכות האוויר על בסיס ההנחיות הנ"ל ,וכן על בסיס תיאום בכתב
עם המשרד להגנת הסביבה ,עדכון מתודולוגיה של המשרד להגנת הסביבה ממרץ  2017לחיזוי זיהום אוויר
מתחבורה ,ומקדמי פליטה עדכניים שפרסם המשרד להגנת הסביבה במרץ  .2017ההערכה נעשתה על בסיס
מודל חיזוי שלקח בחשבון את כל מקורות הפליטה מהפעילויות השונות באזור :כלי שיט (בנמל הקיים
והמתוכנן בפעילות מלאה) ,תחבורה אל המסוף ,מפעלים ומקורות נוספים .הבחינה נערכה ביחס לתרומת
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התכנית – פליטות מהנמל והתנועה אליו :גנרטורים מסייעים של כלי שיט עוגנים ,מנועים עיקריים של כלי
שיט מתמרנים בכניסה לבריכת הנמל ,פליטות חומרים אורגניים נדיפים ממסוף התזקיקים המתוכנן,
משאיות בנמל ,קטרי דיזל 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 מוקדיים (כגון תחנות דלק) ,ומקורות ניידים – תנועה בכבישים ומסילות (פרק  4.1לתסקיר).
התסקיר בחן כל אלה בפירוט רב ומסקנותיו היו שבמצב קיצוני ששכיחותו צפויה להיות נמוכה מאוד,
צפויות חריגות מערכי יעד של המשרד להגנת הסביבה ל PM2.5-ול ,SO2-אולם תרומת הנמל המתוכנן בכל
המזהמים שנבדקו נמוכה ביחס לתקני הסביבה ,ובנוסף ,החמרות שונות שיחולו בתקינה ביחס לכלי שיט
וכלי רכב בשנים הקרובות יביאו אף הן לצמצום בפליטת מזהמים מהנמל בפרט ובאזור בכלל.
בנושא החומרים המסוכנים (פרק  4.5לתסקיר) ,נקודת המוצא היא כי התכנית אינה מיועדת לייצור,
לטיפול או לאגירת חומרים מסוכנים ,אלא להקמת נמל לייבוא ולייצוא סחורות – וביניהן ,גם חומרים
מסוכנים המשונעים במכלים ייעודיים אטומים במכולות ,ובמכלים מסוג  – ISO tankכלומר ,במכולות
סגורות בלבד .הנמל מתוכנן כך שמכולות החומרים המסוכנים יאוחסנו בערוגות אחסון ייעודיות ,ששתיים
מהן ייבנו בשלב ראשון ויהיו במידות של  191מ'  34 Xמ' ו 64-מ'  34 Xמ' ,ובשלב מאוחר יותר תיתכן הקמת
ערוגה נוספת בחלק הצפון-מערבי של הנמל.
התסקיר כלל הערכת סיכונים ובחינה של מרחקי הפרדה מרצפטורים ציבוריים ,עבור קבוצות שונות של
חומרים מסוכנים מייצגים ,ופירט אמצעים לצמצום השלכות של אירועי חומרים מסוכנים ,תכנון אמצעים
למניעת זיהום ים ותכנון אמצעים להגנה על צנרת חומרים מסוכנים (שאמורה לשמש את מסוף התזקיקים
המתוכנן) .במסגרת ההצעות להוראות התכנית ,כלל התסקיר התייחסות לניקוז שטחים שבהם מאוחסנים
חומרים מסוכנים ,אופן השינוע של חומרים מסוכנים (שחלקם יידרשו להתבצע ב"מסירה ישירה" בלבד),
הוראות לתכנון ותפעול ערוגות החומרים המסוכנים ,מניעת כשל במכולות ומתקני חומרים מסוכנים
מאירועים סיסמיים ,מתן היתרי בנייה לתשתיות חומרים מסוכנים ,מניעת זיהום ים בעת אירועי חומרים
מסוכנים ,נהלים למצב חירום ,הוראות לאחסון ומניעת פגיעה מלחמתית בחומרים מסוכנים ,ועוד.
ג .חוות הדעת של המשרד להגנת הסביבה לתסקיר
על פי חוות דעת שנערכה במשרד להגנת הסביבה כחלק מבחינת התסקיר בנושא איכות האוויר ,נמצא כי
התרומה המחושבת של הנמל ,כפי שהוכנסה למודל ,היא כ 10%-מכלל הפליטות המחושבות של תחמוצות
החנקן במפרץ .עורכי התסקיר התבקשו לבצע תיקונים והשלמות ולהריץ את המודל מחדש .אף שהמשרד
להגנת הסביבה לא היה לחלוטין שבע רצון מאופן החישוב של רמת הזיהום הצפויה ,צוין בחוות הדעת כי
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בטווח הנראה לעין אין שיטה חלופית לזו שננקטה בתסקיר ,שכן גודל השטח הנבחן ,הטופוגרפיה המורכבת
ומגוון מקורות הפליטה מקשים על אפיון פיזור המזהמים באזור .המשרד להגנת הסביבה הביע חשש כי
התוצאות שהוצגו בתסקיר הן תוצאות מקלות .בנוסף לכך ,צוין בחוות הדעת כי צפויות חריגות מערכי יעד
במספר סוגי מזהמים ,וכי התסקיר לא הציג הסבר אפשרי לחריגות אלה או אמצעים אפשריים למניעתן.
סיכום והמלצות חוות הדעת לתסקיר בנושא זיהום האוויר היו כדלקמן:

" לאור האמור לעיל ,ניתן לקבוע כי ככול הנראה תכנית הנמל צפויה להוסיף רמת זיהום אוויר לא
זניחה לאזור חיפה (כ 10-20-אחוז מהתקן) ,כאשר לא מן הנמנע (אין באפשרותנו להעריך את
הדבר כמותית) כי תרומה זו הנה גבוה ה יותר אף בצורה ניכרת ,בשל שימוש בפקטור כיול מקל
של המודל.
האמצעים האפשריים הניתנים ליישום לצורך צמצום ההשפעה של הנמל על הסביבה של מפרץ
חיפה ,הרוויה במזהמים ממילא היא באמצעות אמצעים תפעולים ומנהליים כמו הפעלת העורף
התפעולי של הנמל (עגורנים ,מלגזות ,גוררים) על חשמל ,ניהול תנועה במרחב ובכלל זה הרחבת
אזור אוויר נקי לנמל ,החמרת ערכי הפליטה מכלי רכב הנכנסים למפרץ וממנועי כלי השיט
והמנועים "המסייעים" וכד'.
פעילות זאת מחייבת הסכמה והרתמות של משרד התחבורה ,רשות הספנות והנמלים ועירית
חיפה .עמדת המשרד להגנת הסביבה כי הסכמה זו מחויבת כדי לפעול בכלים משולבים במטרה
לא להחמיר את מצב איכות האוויר במפרץ.
לאור כך על הועדה המחוזית להחליט כי טרם אישור התכנית למתן תוקף יהיה על הגופים האלה
בחסות הועדה המחוזית ,לקבוע תכנית פעולה רב שנתית שמטרתה צמצום פליטות לאוויר מכלל
מקורות הפליטה הקשורים בנמל ובכלל זה קביעת מנגנון בקרה על יישומה".
בנושא החומרים המסוכנים ,חיווה המשרד להגנת הסביבה את דעתו כדלקמן:

"ככל[ל] תוצאות סקר מרחקי הפרדה מקובלות על המשרד למעט לגבי חומצה כלורית לגביה לא
מקובל שאחסונה ושינועה בנמל יעשה בהתניה להערכות צוות חירום וביצוע ניטרול באירוע.
החלטות לגבי החומצה הכלורית יהיה בהתאם למדיניות מרחקי הפרדה בלבד וזאת באמצעות
הפחתה פאסיבית.
לא יאוחסנו בנמל חומרים שמרחק הסיכון שלהם עולה על המרחקים בהם מצויים רצפטורים
ציבוריים הקיימים המאושרים והמתוכננים הקרובים ביותר ,חומרים שמרחק ההפרדה מהם גדול
יותר לא יאוחסנו בנמל אלא יגיעו לצורך יצוא או ימסרו במקרה של יבוא ללא שהיה בערוגות
החומרים המסוכנים בנמל.
אחסון חומרים מסוכנים בנמל מחויב בהיתר רעלים .טרם מתן היתר רעלים יהיה על המפעיל
להגיש סקר מרחקי הפרדה מתוקן ובו השלמות הבאות:
 .1השפעה הדדית על בסיס שטפי קרינה ( 35קוו"ט /מ"ר) על מטענים המכילים גזים ו/או
נוזלים דליקים
 .2על הנמל להצטייד בקפסולה כאמצעי טיפול באירוע חומרים מסוכנים  -גזים.
 .3הכללים לגבי יבוא אמוניום ניטראט יקבעו בשלב הבקשה להיתר רעלים (ביצוע סקר
מרחקי הפרדה טרם תוכנית אחסון).
 .4השימוש באמצעי ניטרול לטיפול באירוע חומ"ס אינם אמצעי מקובל על המשרד למעט
במצבים מסוימים ומוגדרים".
ביחס לשימושים בנמל ,צוין בחוות הדעת:

"נמל התזקיקים – בתסקיר נמסר כי בשלב זה אין כוונה להקים את נמל התזקיקים ולא ברור מתי
הקמתו תהיה על הפרק .לכן עורכי התסקיר בדקו חלק מההשפעות האפשריות של נמל התזקיקים
על סמך תכנון עקרוני בלבד ללא מידע על הפרטים המלאים.
המשרד לא יתנגד להקמת נמל תזקיקים חדש אך ורק במקום נמל התזקיקים הקיים .נמל התזקיקים
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הקיים הינו נמל מיושן מאד ,נמצא בצמידות לחזית הים העירונית לכן יש יתרון להחליפו בנמל
תזקיקים מודרני עם כל האמצעים הסביבתיים למניעת מפגעים סביבתיים ומרוחק מהפעילות
העירונית.
עם זאת ,לאור ההשלכות האפשריות של נמל תזקיקים על כל המרחב ,המשרד מתנגד לאפשר את
הקמת נמל התזקיקים על סמך תכנון עקרוני בלבד וממליץ לוועדה המחוזית לקבוע כי לצורך
הקמת נמל תזקיקים יש להכין תכנית מפורטת מלווה בתסקיר השפעה על הסביבה עם הנתונים
המלאים של הנמל.
פריקת צובר מוצק  -חנ"י מבקשת לשמור אפשרות לפרוק בנמל המפרץ את כל סוגי הצובר; צובר
מוצק וצובר נוזלי כולל כימיקלים וגפ"מ.
למשרד אין התנגדות לאפשר פריקת צובר מוצק בנמל המפרץ למעט חומרים מסוכנים ,יתרה מכך
בהיתר הבניה להקמת הרציף נדרשה חנ"י לשלב אמצעים למניעת זרימה ישירה של נגר לים
לאורך כל הרציף כהכנה לפריקת צובר.
המשרד דורש כי:
 .1תנאי לפריקת צובר יהיה אישור המשרד להגנת הסביבה כי ננקטו כל האמצעים הנוספים
למניעת מפגעים סביבתיים ובכלל זה נדרש היתר הזרמה לים.
 .2פריקת צובר מוצק תעשה תוך עמידה ב.BAT-
 .3לא יהיה אחסון פתוח של צובר מוצק בשטח נמל המפרץ אלא אחסון בחללים מקורים
וסגורים
למניעת זיהום ים ואוויר.
פריקת צובר נוזלי דלקים וכימיקלים  -התסקיר לא בחן שימוש זה בשום היבט סביבתי .בנמל
חיפה פועל מסוף כימיקלים .המשרד מתנגד לאפשר במסגרת תכנית זו פריקת צובר בנוזל ובכלל
זה כימיקלים .תכנית המתאר לנמל חיפה תמ"א  13ב 1/1/כללה אפשרות להרחבת מסוף
הכימיקלים ולצורך כך יש לאשר תכנית מפורטת שתבחן אל כלל ההיבטים הסביבתיים הקשורים
בפעילות זו.
לסיכום חוות [דעת] המשרד
המשרד לא מתנגד לכלול בין השימושים המותרים בנמל המפרץ פריקה וטעינה של מכולות כולל
מכולות ואיזוטנקים עם חומרים מסוכנים ,מטען כללי ,צובר מוצק למעט חומרים מסוכנים בתנאי
כי טרם כניסתו לנמל יתקבל אישור המשרד להגנת הסביבה כי ננקטו כל האמצעים למנוע זיהום
אוויר וזיהום ים מפעולה זו כמפורט לעיל.
המשרד מתנגד כי תכנית זו תכלול אפשרות של פריקה וטעינה של צובר בנוזל בכלל זה בפרט
דלקים ,תזקיקים וכימיקלים לסוגיהם השונים".
השתלשלות העניינים שתוארה עד כה ממחישה כי ההיבטים הסביבתיים של התכנית נבחנו לעומק ,הן
במסגרת התסקיר המקיף שנערך לתכנית והן על ידי המשרד להגנת הסביבה ,שנתן הנחיות לעריכת
התסקיר טרם ובמהלך עריכתו ,וחיווה את דעתו – המסתייגת בחלק מהמקרים – ממסקנות התסקיר.
אנו סבורים כי המתואר לעיל נותן מענה לטענות בדבר היעדר בחינה כוללת או מצרפית לנושא זיהום
האוויר במפרץ חיפה ,או כי לא נערך סקר סיכונים מספק לתכנית ,שכן נושאים אלה נבחנו במסגרת
התסקיר ובמסגרת חוות הדעת של המשרד להגנת הסביבה ביחס אליו ,המתייחסים גם לסביבת התכנית,
לתחום ההשפעה שלה ולמקורות זיהום קיימים ומתוכננים ,כמפורט לעיל .בנוסף לכך ,וכפי שצוין בהחלטת
הוועדה המחוזית ,המשרד להגנת הסביבה עורך סקר סיכונים מצרפי לאזור מפרץ חיפה גם ללא תלות
בתכנית.

58

ד .הדיון וההחלטה על הפקדת התכנית
התסקיר הובא לדיון בוועדה המחוזית ,יחד עם חוות הדעת של המשרד להגנת הסביבה לגביו ,במסגרת
הדיון בהפקדת התכנית מיום  .8.1.2018בעקבות מסקנות התסקיר וחוות הדעת של המשרד להגנת
הסביבה ,נקבעו בתכנית מספר הוראות שנועדו להפחית במידת האפשר את הסיכונים הנובעים כתוצאה
מהגעתם ומשהייתם בשטח הנמל ,אף אם מדובר בפרקי זמן קצרים ,של חומרים מסוכנים.
ראשית ,מאחר שתסקיר ההשפעה על הסביבה לא בחן את השלכותיו הסביבתיות של נמל הדלק שנקבע
בתכנית ,ובהתאם להמלצת המשרד להגנת הסביבה ,הוחרג ייעוד "נמל הדלק" מהתכנית המפורטת ,ונקבע
כי יופיע בה ברמה מתארית בלבד .בהמשך נקבע כי תנאי להפעלת נמל הדלק ,לאחר שתאושר עבורו תכנית
מפורטת ,יהיה הפסקת הפעילות בנמל הדלק הקיים .על כן ,יש לדחות את הטענות בעררים המופנות כנגד
נמל הדלק וכנגד השימושים שאינם אפשריים עוד במסגרת התכנית בעקבות החרגתו ממנה .לכשתופקד
התכנית המפורטת לנמל הדלק ,ובמידת הצורך ,יוכלו העוררים להשמיע את טענותיהם במסגרת התנגדות
שתוגש לתכנית נמל הדלק .בנוסף ,התכנית העתידית לנמל הדלק תלווה בתסקיר ההשפעה על הסביבה,
שבמסגרתו ייכללו ,מטבע הדברים ,גם ההשפעות הסביבתיות של נמל המפרץ (אם כבר יחל את פעילותו עד
לאותו מועד) ,כך שגם באותו שלב עתידי צפויה להיערך בחינה כוללת של ההשפעות הסביבתיות באזור.
עוד נעיר כי נמל הדלק העתידי ,ככל שיוחלט לאשרו בעתיד ,צפוי לפעול באמצעים מתקדמים יותר מנמל
הדלק הקיים ,ועל כן ההנחה היא כי השפעותיו הסביבתיות יהיו מתונות יותר משל נמל הדלק הקיים.
אולם ,כאמור ,הקמתו מותנית באישור תכנית מפורטת נוספת אשר תלווה בתסקיר עדכני ,ואם יתברר
במסגרת אותו תסקיר כי הוא צפוי להחריף את מצב זיהום האוויר ,ייתכן כי לא ניתן יהיה לאשרו.
חוות הדעת של המשרד להגנת הסביבה אומצה על ידי הוועדה המחוזית ,ובאה לידי ביטוי בהוראות
המפורטות שנקבעו בתכנית.
בסעיף  6.1לתכנית (תנאים למתן היתרי בנייה) נקבע:

"א .כללי:
 .1תנ אי להיתר בניה למבנים ,מיכלים ומתקנים הנדרשים בהיתר ,יהיה הגשת תכנית בינוי
בהתאם לדרישות מהנדס הועדה המקומית.
 .2תנאי להיתר בניה ראשון ,מתוקף תכנית זו ,יהיה הגשת תכנית להקמת תחנת ניטור אוויר
בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה.
 .3תנאי להפעלת הנמל יהיה הפעלתה של מערכת ניטור האוויר .נתוני הניטור יועברו לאיגוד
ערים מפרץ חיפה הגנת הסביבה ,בזמן אמת ויעמדו בדרישות מערך ניטור האוויר הארצי
(מנ"א).
 .4היתרי בניה למעט למשרדים ,מבני רווחה וכד' ,יועברו לחוו"ד המשרד להגנת הסביבה
ויכללו בין היתר אמצעים למניעת מפגעים בכלל וזיהום ים ואוויר בפרט ,נהלים של שגרת
הפעלה ונהלים למצבי חירום; הפעלת מנופים ,שטיפת ותחזוקת ציוד ,תדלוק ,טיפול
באירועי זיהום ים ,העמסת משאיות ,דרישות מקבלני תדלוק ,הפעלת תשתיות סביבתיות
ואפשרות לסגירה של מוצאי נגר לים.
59

 .5תנאי להיתר בניה לתחנת תדלוק יהיה עמידה בהוראות תמ"א  18על עדכוניה.
 .6תנאים להיתרי בניה בנושא גובה בניה ובטיחות טיסה כמפורט בסעיפים .6.7-6.8
ב .היתרי בניה להקמת תשתיות לאחסנת מכולות חומרים מסוכנים:
 .1יינתנו בכפוף לתקינה הרלוונטית למועד הגשת הבקשה ויכלול התייחסות ושילוב
מיטב האמצעים לצמצום סיכונים מאירועים סייסמיים ,גלישות קרקע ,התנזלות קרקע
וגלי צונאמי ,בהתאם לסעיף  6.6וכל זאת לשם למניעת סיכונים מרעידות אדמה.
 .2יוכנו על פי תקן ישראלי  60079חלק  10.1ועל פי הנחיות הגופים הבאים ויועברו
לחוות דעתם:
 המשרד להגנת הסביבה הרשות לכיבוי והצלה פיקוד העורף ,כולל מיגונים נדרשים למניעת כשל באירוע בטחוני .3יינתנו בכפוף להצגת אמצעים למניעת זיהום ים ותכנית עבודה מפורטת על ידי
המבקש ,למניעת סיכונים מאירועי חומ"ס .תכנית עבודה זו תתעדכן מעת לעת במסגרת
היתרי הרעלים.
ג .בקשה להיתר בניה להנחת צנרת חומ"ס תת קרקעית או עילית תועבר לחוות דעת המשרד
להגנת הסביבה.
ד .היתרי בניה למבנים בהם יוצבו מתקני שיקוף יותנו ב:
 .1הצגת סטנדרטים ומפרטים למתקנים אלו מבחינת עמידה בתקני קרינה מייננת לאישור
המשרד להגנת הסביבה.
 .2הצגת נהלי איכות סביבה למתקנים אלו עפ"י התקינה הישראלית המחייבת";
בסעיף  6.3לתכנית (קביעת אמצעים למניעת מטרדים וזיהום סביבה) נקבע ,בין היתר:

"ה .פריקת צובר מוצק וטעינתו:
 .1פריקת צובר מוצק תיעשה תוך עמידה ב.BAT-
 .2תנאי לפריקת צובר מוצק יהיה אישור המשרד להגנת הסביבה כי ננקטו כל האמצעים
הנדרשים למניעת מפגעים סביבתיים.
 .3לא יהיה אחסון פתוח של צובר מוצק בשטח התכנית אלא אחסון בחללים מקורים וסגורים
למניעת זיהום ים ואוויר.
 .4תנאי לפריקת צובר ומטען כללי ,העלולים לגרום לזיהום ים ו/או לזיהום אויר ,יהיה קבלת
היתר בניה לבניית האמצעים למניעת זיהום ,אם נדרש על פי כל דין;".
בסעיף  6.4לתכנית (ביוב ,ניקוז ,מים ,תברואה) נקבע ,בין היתר:

"א .ניקוז ומי נגר:
 .1הנגר העילי מאזורים בהם תתבצע פריקה וטעינה של צובר מוצק ,יוזרם למתקני שיקוע
ובמידת הצורך למתקני טיפול .הזרמה לים תתאפשר בהתאם לכללים שיקבעו במסגרת היתר
הזרמה לים של הועדה הבינמשרדית למתן היתרי הזרמה".
בסעיף  6.5לתכנית (תשתיות) נקבע:

"ההוראות בסעיף זה הינן בנושא חומרים מסוכנים.
א .כללי:
 .1במסוף המכולות יותר שינוע כל סוגי מכולות החומ"ס ,הן במכולות והן באיזוטנקים ,בהתאם
לפרק  14בתקנות הנמלים (חומרים מסוכנים) ולקודקס של .IMO
 .2יאסר אחסון של חומרים שאינם עומדים במרחקי ההפרדה כפי שיקבעו בהיתרי הרעלים
שיינתנו מעת לעת.

60

 .3סוגי החומרים המסוכנים המותרים לאחסון בנמל המפרץ יקבעו בהיתר הרעלים המתחדש
מעת לעת.
ב .תכנון ותפעול ערוגות יעודיות למכולות חומ"ס:
 .1ערוגות יעודיות לאחסון מכולות חומ"ס (להלן -ערוגות מכולות חומ"ס) ימוקמו על פי נספח
המתחמים של תכנית זו.
 .2שינוי מיקום ערוגות מכולות החומ"ס מהמוצג בנספח המתחמים ,לאור התווספות של
רצפטור ציבורי בקרבת הנמל ,לא יהווה שינוי לתוכנית זו.
 .3ערוגות מכולות החומ"ס יוקמו על גבי ביסוס העומד בדרישות מחמירות של סיכונים
סייסמיים לחומ"ס כמפורט בסעיף .6.6
 .4ערו גות מכולות החומ"ס ינוקזו ניקוז פנימי (כאגן סגור) באמצעות תעלות מכוסות סבכה אל
בור תשטיפים תת קרקעי הכולל מתקני ניטור ומנגנוני בקרה המבטיחים מניעת שחרור
תשטיפים בעת אינדיקציה להמצאות שפך של חומ"ס בבור.
 .5מבנה הערוגות ובורות התשטיפים שבערוגות מכולות החומ"ס יהיו עמידים לחומרים
המאוחסנים בערוגות ויותקנו בהם אמצעי פיקוד ובקרה הבאים :חיישן ערך הגבה,pH -
מערכת מדידת מפלס גובה אולטראסוני ,מד חום ,גלאי תרכובות אורגניות  VOCומערכת
מים לשטיפת וניקוז בור האיסוף ולשמירת כשרות הרגשים והמתזים עצמם.
 .6ערוגות מכולות החומ"ס ינוטרו באמצעות מערכות טלוויזיה במעגל סגור ,ובקרים מחוברים
למערכות בקרה והתראה מנוהלות מחשב ,שישדרו ישירות בזמן אמת אל מרכז בקרה בנמל.
 .7אחסון מכולות חומ"ס יבוצע לפי תקני הפרדת החומרים הבינלאומיים ,ובהתאם להוראות
שבהיתר הרעלים.
 .8ערוגות מכולות חומ"ס נדרשות לעמוד בדרישות תקנות ההתגוננות האזרחית (דרכי אחסנה
של חומרים מסוכנים) התשע"ד  .2014תכנון מפורט לערוגות אלו יועבר לאישור פיקוד
העורף.
ג .מניעת סיכוני חומ"ס:
תנאי לשינוע ולאחסנת חומ"ס במסוף יהיה הצגת תכנית עבודה ,על ידי המבקש ,למניעת סיכוני
חומ"ס ,שתתעדכן בהתאם להוראות בהיתר הרעלים ,כפי שמתעדכן מעת לעת .תכנית העבודה
תכלול בין היתר נוהל טיפול באירועי חומרים מסוכנים הכולל את האמצעים הנדרשים דרך קבע
לטיפול באירועים אלה ,צוותי החירום הנדרשים ונהלים לתחזוקה וטיפול בבורות התשטיפים
וכד'.
ד .שינוע וטיפול בחומ"ס:
 .1שינוע חומ"ס יהיה עפ"י כל דין.
 .2לא יהיה טיפול בחומ"ס בשטח המסוף ,אלא רק פריקה ,טעינה ואחסון ומתן מענה לאירועי
חומרים מסוכנים.
ה .ניקוז:
 .1שטחים המיועדים לאחסון מכולות חומ"ס ינוקזו באופן נפרד אל בורות איסוף תשטיפים.
 .2יעד לפינוי בורות איסוף התשטיפים יהיה בהתאם לכללים שיקבעו במסגרת היתר הזרמה לים
של הועדה הבינמשרדית למתן היתרי הזרמה.
ו .מניעת זיהום ים בעת אירועי חומ"ס:
 .1יאסר ניקוז שטחים בהם מאוחסנים חומ"ס ,וכן שטחים חשודים בשפך חומ"ס ישירות אל
הים .שאריות שפך חומ"ס בנמל ינוקזו אל בור ייעודי תת קרקעי לאיסוף תשטיפים מערוגות
מכולות החומ"ס .במידה והשפך זוהה מחוץ לערוגות אלו ינקטו אמצעים לספיחה וניקוי
הזיהום באופן מיידי.
 .2מפרט בורות התשטיפים ומתקני הניטור בנמל יובא לאישור המשרד להג"ס ורשויות
רלבנטיות אחרות ,ויהיה תואם להיתר הרעלים שפורסם ע"י המשרד להג"ס ולהיתר הזרמה
לים ככל שיידרש.
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ז .אחסון ומניעת פגיעה מלחמתית בחומ"ס:
 .1אחסון חומ"ס בעת הגברת כוננות ביטחונית יבוצע בהתאם להנחיות פיקוד העורף.
 .2מכולות מיגון יעודיות אשר יבנו בתאום עם פיקוד העורף יפרסו בעת חרום סביב ריכוז
מכולות חומ"ס עליהן נדרשת עפ"י נהלי החירום של המסוף הגנה מפגיעה אפשרית מפני
רסיסים או פגיעה מהצד .מכולות חומ"ס המצויות בנמל בעת הגברת הכוננות ,יטופלו על פי
הוראות פיקוד העורף.
ח .ניטור משטחי אחסון חומ"ס:
מערכות הניטור בבורות איסוף התשטיפים משטחים בהם מאוחסנים חומ"ס ,כמפורט בסעיפים
6.5ב'6.5 ,4ב'6.5 ,5ב' 6יפעלו באופן רציף;".
בסעיף  6.9לתכנית (בטחון ובטיחות) נקבע:

"א .נהלים למצבי חירום:
במשרדי נמל המפרץ ימצאו נהלי חירום לתגובה בעת קרות אירועי חומ"ס ,כולל נהלי דיווח
לגורמי חוץ .מנהל נמל המפרץ ,ידאג להדרכות ותרגול עובדיו ע"פ נהלים אלה.
ב .נהלים לאיכות סביבה:
המפעיל יכין אוג דן נוהלים לשמירה על הסביבה ומניעת מפגעים וזיהום .המסמך ישולב כחלק
אינטגרלי בספר נהלי נמל המפרץ ,ויעודכן על פי צורך בהתאם לשינויי חקיקה ותקינה של
המדינה.
ג .בעת הכנת תכנית לנמל הצבאי ייבחנו ההשפעות ההדדיות בין נמל המפרץ לנמל הצבאי ,ככל
שתהיינה ,והיתכנות החי ים בצוותא וזאת לאור ההשפעות ההדדיות בין שני השימושים .הנושא
יבחן בתאום בין חנ"י ומערכת הביטחון".
בנוסף ,נקבע בסעיף  7.2לתכנית (מימוש התכנית):

"תנאים להפעלת הנמל:
 .1הפעלת תחנת ניטור אוויר  -נתוני הניטור יועברו לאיגוד ערים מפרץ חיפה הגנת הסביבה
בזמן אמת ויעמדו בדרישות מערך ניטר האוויר הארצי (מנ"א).
 .2הפעלת הנמל טרם חיבורו לדרכי הגישה המאושרות בתכנית  ,304-0098590תותנה באישור
תכנית הסדרי תנועה זמניים על ידי משרד התחבורה ,עיריית חיפה ואיגוד ערים לאיכות
סביבה .בתקופת הביניים ,מעת הפעלת הנמל ועד לחיבור לדרכי הגישה הקבועות ,לא תותר
תנועת משאיות מהנמל ואליו בדרך מס' ( 4שדרות ההסתדרות ,דרך עכו) ובדרכים העוברות
בתוך שכונות במגורים בחיפה הקריות".
מלבד הדרישות לאמצעי בטיחות ,כוללות הוראות אלה את הקביעה כי על אחסון חומרים מסוכנים לעמוד
בכללים לעניין מרחקי הפרדה ,וכי הוא מותנה בקבלת היתר רעלים מהמשרד להגנת הסביבה ,שיש לחדשו
מעת לעת .זאת ,בהתאם לחוק החמרים המסוכנים ,התשנ"ג 1993-ותקנות החמרים המסוכנים (סיווג
ופטור) ,התשנ"ו .1996-היתר רעלים ניתן לתקופה קצובה ,והצורך בחידושו מהווה מנגנון פיקוח על עמידה
בהוראות התכנית הנוגעות לחומרים מסוכנים.
בנוסף לכך ,ובהתאם להחלטה כי התכנית לא תכלול נמל דלקים ,קובעת התכנית ,בסעיף ()1(4.1.1א) כי
"לא תותר פריקה וטעינה של צובר נוזלי ובכלל זה דלקים ,תזקיקים וכימיקלים לסוגיהם השונים ,אלא על
פי תכנית מפורטת".
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הוראות הנוגעות לנושא זיהום האוויר נכללו בתכנית ,בסעיפים הבאים :סעיף  ,)2(6.1הקובע כי תנאי להיתר
בנייה ראשון מתוקף התכנית יהיה הגשת תכנית להקמת תחנת ניטור אוויר בהתאם להנחיות המשרד
להגנת הסביבה; סעיף  ,) 2(6.1הקובע כי תנאי להפעלת הנמל יהיה הפעלתה של מערכת ניטור האוויר ,וכי
נתוני הניטור יועברו לאיגוד ערים מפרץ חיפה בזמן אמת ,ויעמדו בדרישות מערך ניטור האוויר הארצי;
סעיף  ,)4(6.1הקובע כי היתרי בנייה יועבר לחוות דעת המשרד להגנת הסביבה ויכללו בין היתר אמצעים
למניעת מפגעים בכלל וזיהום ים ואוויר בפרט; סעיף  6.3לתכנית ,הקובע כי פריקת צובר מוצק תיעשה תוך
עמידה ב – Best Available Technique[ BAT-הטכניקות המיטביות הזמינות לצורך הפחתת פליטות] ,ובתנאי
שניתן אישור המשרד להגנת הסביבה כי ננקטו כל האמצעים הנדרשים למניעת מפגעים סביבתיים ,וכן כי
לא יהיה אחסון פתוח של צובר מוצק או פריקה של מטען העלול לגרום לזיהום ים או אוויר ללא היתר
בנייה לבניית האמצעים למניעת זיהום; וסעיף  )1(7.2לתכנית ,הקובע כי תנאי להפעלת הנמל הוא הפעלת
תחנת ניטור אוויר.
דרישת המשרד להגנת הסביבה ליצור מנגנון בקרה ועדכון נכללה בסעיף  )3(7.2לתכנית ,הקובע כי היזם
יגיש לוועדה המחוזית דיווח חמש -שנתי על נושאים שונים ,ביניהם ממצאי ניטור האוויר ,האמצעים
הננקטים בפועל למיתון ולצמצום הפליטות מפעילות בתוך הנמל ,אמצעים עתידים נדרשים ותכנית לעמידה
בצמצום הפליטות ,ככל שישנה חריגה מערכי הסביבה ,ועוד .הסעיף קובע כי הוועדה המחוזית מוסמכת
להגביל הוצאת היתרי בנייה בנמל ואת היקף הפעילות הנמלית אם הדיווח לא יוגש במועד ,או אם החלטת
הוועדה המחוזית או מסקנותיה לא יושמו.
ה .הדיון בהתנגדויות וההחלטה לתת תוקף לתכנית
נציגת המשרד להגנת הסביבה השתתפה בדיון בהתנגדויות כחברת הוועדה המחוזית וועדת המשנה
להתנגדויות ,ועמדתה מוטמעת בהחלטת הוועדה המחוזית מושא הערר .בהחלטה זו ,כפי שפורט לעיל ,נדחו
רוב הטענות ביחס להיבטים הסביבתיים של התכנית .עם זאת ,בעקבות ההתנגדויות בנושא חומרים
מסוכנים ,נוספה לסעיף (6.5א)( )2ההבהרה לפיה "ניתן יהיה לאחסן בנמל המפרץ חומרים מסוכנים רק אם
הוכח בסקר שיבוצע על פי מדיניות המשרד להגנת הסביבה כי הסיכון ממנו אינו מאיים/מסכן את שימושי
הקרקע העירוניים הקרובים ביותר".
תכנית הפעולה שעל הכנתה הורתה הוועדה המחוזית במועד הפקדת התכנית הוצגה לה במסגרת הדיון
למתן תוקף ,ומסקנותיה פירטו אמצעים שונים לצמצום פליטות ולהפחתת רמת זיהום האוויר בנמל
ובסביבתו .המסמך הוכן על ידי צוות שבו חברים משרד התחבורה (המפקח על התעבורה מחוזות חיפה
והצפון) ,רשות הספנות והנמלים במשרד התחבורה ,חברת נמלי ישראל ,עיריית חיפה ,איגוד ערים לאיכות
סביבה ,המשרד להגנת הסביבה ולשכת התכנון המחוזית .במסגרת מסמך תכנית הפעולה זוהו מקורות
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פליטה בתחום המסוף ,מקורות פליטה בצד הימי (כלי שיט) ומקורות פליטה בתחום התחבורה היבשתית
שמחוץ למסוף .לאחר שזוהו מקורות הפליטה ,הם אופיינו ודורגו ,בעיקר ברמה האיכותית ,ונותחו הדרכים
והאמצעים שניתן לנקוט כדי לצמצם את החותם הסביבתי של כל אחד מהם.
בסיכום תכנית הפעולה נכתב:

"ניתן לסכם ולמנות את רשימת התחומים שבהם תושג הפחתה בפליטת זיהום האוויר מפעילותו
העתידית של מסוף המפרץ ,בהשוואה לאופי הפעילות הנמלית המתקיימת כיום.
בתכנית פעולה זו ,זוהו אמצעים ופתרונות בפן התשתיתי ובפן ההצטיידותי שמפעיל המסוף
מחויב להם וכן דברים שהם תוצרי לוואי של תכנון ותפעול המסוף ,שסביר להניח שיבואו לידי
ביטוי גם כן .להלן האמצעים שינקטו מפעיל המסוף ותוצרי הלוואי שלהם ,הצפויים להדגיש את
השיפור בפליטות לאוויר:
 הדממת מנוע האוניה בעגינה במסוף (הזנת חשמל חוף).
 דגם הפעלה המאפשר מינימום תנועות גוררים ומלגזות בתחום המסוף.
 הפעלת צי רכבים מנהלתיים מונעי חשמל.
 הפעלת שער טכנולוגי המצמצם את זמני המתנת המשאיות וזמן הסבב.
 הפעלת מערכת ממוחשבת לניהול המסוף.
 הכנת תשתית מסילתית לשינוע מכולות רכבתי על חשבון שינוע כבישי.
 הפחתת זמן תמרון אוניה בכניסה לרציף וביציאה ממנו.
 הפחתת זמן עגינה בהמתנה מחוץ לנמל.
 עידוד הגעת אוניות גדולות ומודרניות שיחליפו מספר אוניות קטנות מיושנות.
 פתרון טכנולוגי להפחתת פליטות מאוניות בזמן עגינה לדוגמא מתקנים לטיפול וכד'.
מאידך ,זוהו בתכנית גם מספר פתרונות רצויים ,אך כאלה שאינם באחריותו או שליטתו של
מפעיל המסוף ,אלא באחריותם ובסמכויותיהם של גופים ממלכתיים ,ביניהם:
 אימוץ ואישור תקינה מחמירה ,במסגרת תקנות הנמלים ,למניעת זיהום אוויר מכלי
שייט.
 בחינת הרחבה עתידית ככל ויתאפשר של אזור אויר נקי לתחום עורף הנמל.
 פיתוח רשת הכבישים והמסילות למסוף.
 פיתוח מסילת הרכבת מחוץ למסוף לרבות חיבור ישיר למסילת העמק וחיבור השדרה
המזרחית לצפון ולמסילת העמק.
 פיתוח מנגנון תעריפי עבור "אוניה ירוקה" כולל קידום חקיקה בהתאם.
 הסדרת הפעלת מנוע האוניה בדלק קל בקרבת נמל.
 עידוד חידוש צי המשאיות והסבתן העתידית להנעה היברידית או בגז.
ניתוח הפתרונות שלעיל העלה כי המרחב העירוני עומד ליהנות מהצטרפותו של מסוף שהחותם
הסביבתי שלו יה יה נמוך בהשוואה למסופי מכולות מדורות קודמים שיביא שיפור בפעילות
הנמלית בכללה .לכך יצטרפו מגמות כלל עולמיות בתחום הפחתת מזהמי האוויר כמו שיפור
מתמיד באיכות הדלקים ,בתקינת כלי הרכב ,באימוץ אמנות בינלאומיות ועוד ,המשתלבות
במהלכים ובפתרונות שיעדם בהפחתת זיהום האוויר במרחב הנמלי ובמרחב חיפה בכלל.
מכאן ,שלמסוף המפרץ תהיה השפעה חיובית על המרחב בכל הקשור לפליטת מזהמי אויר בשל
אותם פרמטרים שבאחריות מפעיל המסוף וניתן להניח שההשפעה החיובית אף תגדל ,עם
התווספותם של הפרמטרים שבסמכויות המדינה ,לעת שיבשילו.
במסגרת הדיווח ה 5-שנתי כנדרש בהוראות תכנית  ,304-0277111ככל וימצא במסגרת פעולות
ניטור האוויר במפרץ ובאזור הנמל כי לפעילות הנמלית תרומה לזיהום האוויר במדדים
הרלוונטיים ,מסמך זה ישמש ככלי עזר בידי הוועדה המחוזית לצורך דרישה לנקיטת פעולות
הנדרשות לצמצום הזיהום.
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ככל ולפי דרישה או צורך של גורם השותף לצוות ההיגוי ,יעלה רעיון שיש לבחון אותו שלא
במסגרת דיווח החומש ,יתכנס הצוות לבחינת הרעיון.
הצעה להוראות יישום למעקב ובקרה אחר מימוש התכנית
המעקב אחר יישום התכנית יתבצע במספר אבני דרך ,כלהלן:
 .1עם תחילת הפעלת המסוף ,בסוף שנת  ,2021תערך בדיקה שאכן מפעיל המסוף הקים את
התשתיות ,רכש את הציוד והקים את המערכות המנויות בתכנית עבודה ושהן באחריותו
הבלעדית של מפעיל המסוף (מגזר .)I
 .2החל מ 1/1/2019-ומידי שנה ,תערך בדיקת מעקב אחר משימות שבאחריותם של משרדי
הממשלה  -מגזר  IIבתחום הימי ומגזר  IIIבתחום היבשתי .ככל שאלה לא יתקדמו כלל או
לא יתקדמו בקצב הרצוי להשגת יעדי התכנית ,תשקול הועדה המחוזית להפעיל את
השפעתה ,סמכויותיה ויכולותיה ,במגמה להניע את הגופים להדביק את הקצב".
במסגרת החלטתה ,קבעה הוועדה המחוזית כי סעיף  7.2לתכנית יכלול עקרונות מתוך תכנית הפעולה ,כך
שתנאי להפעלת הנמל יהיה התקנה ויישום של אמצעים לצמצום פליטות לאוויר ,כגון :קיום תשתית זמינה
לחיבור האניות לחשמל חוף; הפעלת המנופים והעגורנים הגדולים במסוף תהיה חשמלית; כלי רכב טכניים
ומנהלתיים יהיו בעלי הנעה חשמלית; הקמת שער טכנולוגי חכם והפעלת מערכת ניהול ממוחשבת; הקמת
מסוף רכבת מטענים; התקנת מערכות אנרגיה לצריכה פנים מבנים (כדוגמת פאנלים סולריים).
סעיף הבקרה והעדכון (סעיף  )3(7.2לתכנית) נועד לשמש כאמצעי פיקוח של הוועדה המחוזית על מימוש
התכנית ,ולוודא כי הוא עומד בדרישות לצמצום הפליטות בהתאם לתכנית הפעולה .סעיף זה נותן לוועדה
המחוזית את הסמכות להגביל הוצאת היתרי בנייה בנמל ואת היקף הפעילות הנמלית במקרה של אי-
עמידה בהוראת הסעיף .לטענות כי דיווח חמש-שנתי אינו תכוף דיו ,השיבה הוועדה המחוזית במסגרת
תשובתה להתנגדויות כי "היקף הפעילות הנמלית הינו הדרגתי ותלוי בגידול בביקוש לייבוא וייצוא סחורות
ולכן סברה הוועדה שדיווח אחת ל 5-שנים לצד ניטור רציף של איכות האוויר ,הינו תנאי מספק" .בנוסף,
ובעקבות ההתנגדויות ,החליטה הוועדה המחוזית כי ניתן יהיה להקדים את מועד הגשת הדיווח החמש-
שנתי ,בהתראה של שישה חודשים.
ו .סמכויות נוספות של המשרד להגנת הסביבה שאינן מכוח התכנית
יצוין כי מעבר להוראות שנקבעו בתכנית ,למשרד להגנת הסביבה סמכויות אכיפה נוספות בתחום הנמל,
מכוח חוקים שונים ,ובהם:
א.

סעיף  41לחוק אוויר נקי ,התשס"ח( 2008-להלן" :חוק אוויר נקי") ,הקובע כי "הממונה [ראש אגף
איכות אוויר במשרד להגנת הסביבה או עובד המשרד שהוסמך לכך] רשאי ליתן לאדם או לגוף המנוי
בתוספת הרביעית ,שהוא בעל מקור פליטה ,הוראות לשם מניעה וצמצום של זיהום האוויר ממקור
הפליטה ולשם קידום מטרות חוק זה ,לרבות הוראות בכל עניין שניתן לקבוע לגביו תנאים בהיתר
פליטה למקור פליטה טעון היתר" .פריט  5בתוספת הרביעית הוא "נמל כהגדרתו בפקודת הנמלים
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[נוסח חדש] ,התשל"א ."1971-אנו מניחים כי נמל המפרץ יוכרז כנמל על פי פקודת הנמלים ,ולפיכך
סעיף זה יאפשר למשרד להגנת הסביבה לקבוע הוראות למניעה ולצמצום זיהום האוויר בנמל במידה
שיימצא צורך בכך .בנוסף לכך כולל חוק אוויר נקי סמכויות פיקוח ואכיפה הכוללות ,בין היתר ,את
הסמכות להוציא צווים מנהליים למניעה או לצמצום של זיהום האוויר ולהפסקת שימוש (סעיפים
 45-46לחוק אוויר נקי).
ב.

חוק רישוי עסקים ,התשכ"ח 1968-וצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) ,התשע"ג ,2013-יחולו על
חלק מהפעילויות המתוכננות בנמל המפרץ (אף שלא על הנמל בכללותו) ,כגון תחנות תדלוק ,שינוע
חומרים מסוכנים ודלקים ועוד .במסגרת הליך רישוי העסקים ,ניתן יהיה להטמיע דרישות של
המשרד להגנת הסביבה.

ג.

כאמור לעיל ,עיסוק בחומרים מסוכנים מעבר לכמות המוגדרת בתקנות החמרים המסוכנים (סיווג
ופטור) ,התשנ"ו ,1996-מחייבת קבלת היתר רעלים מהמשרד להגנת הסביבה.

ד.

ליחידה הארצית להגנת הסביבה הימית במשרד להגנת הסביבה סמכויות אכיפה מכוח דברי חקיקה
הנוגעים לזיהום מי ים.

כאמור בפתיח להחלטתנו ,טרם קבלת החלטה סופית בערר פנינו ליועצת הסביבתית של הוועדה המחוזית,
שנבצר ממנה להתייצב לדיון ,בבקשה להבהרה של מספר נקודות .לאחר קבלת ההתייחסות ,ניתנה
החלטתנו ,כמפורט להלן.
אנו סבורים כי ברמה העקרונית ,ניתן לומר כי התכנית קודמה ואושרה לאחר בחינה מעמיקה של ההשלכות
הסביבתיות והאמצעים להתמודד עמן .המשרד להגנת הסביבה הוא הגורם האמון על מתן הנחיות
לתסקירי השפעה על הסביבה ,ונציגיו במוסדות התכנון משמשים כיועצים הסביבתיים של הוועדות.
המשרד להגנת הסביבה הוא הגורם המקצועי האחראי ,בין היתר ,על הסדרת נושא החומרים המסוכנים
וזיהום האוויר והים  .במקרה שלפנינו ,הוראות התכנית לעניין חומרים מסוכנים נכללו בה בהתאם לחוות
דעת נציגת המשרד להגנת הסביבה ולהנחת דעתה ,והוועדה המחוזית קיבלה למעשה את כל המלצות
המשרד להגנת הסביבה ביחס לתכנית .לעומת זאת ,אף לא אחד מן העוררים תמך את השגותיו וטענותיו
בהתנגדויות ובעררים על חוות דעת נגדית של מומחה מטעמו .במצב דברים זה ,איננו מוצאים פגם בהחלטת
הוועדה המחוזית להסתמך על חוות דעת היועץ הסביבתי מטעמה ולאמצה.
כפי שנקבע ,בין היתר ,בבג"ץ  3917/14פורום הארגונים למען יער ירושלים ו 10-אחרים נ' הועדה הארצית
לתכנון ולבניה תשתיות לאומיות ( ,17.12.2014פורסם בנבו):

"הלכה עמנו כי מוסד תכנון רשאי להעדיף את חוות הדעת של הגורמים והמומחים מטעמו על
פני אלו של המתנגדים לתכנית ,וכי ככלל "העדפת חוות דעת מומחה 'חיצוני' על פני חוות דעת
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המקצועית של הרשות המינהלית ,אינה מתיישבת עם אופיו של הליך הביקורת השיפוטית"
(עע"מ  2141/09הועדה המחוזית המשותפת לתכנון ובניה נ' אחל"ה איכות חיים לתושבי השרון,
[פורסם בנבו] בפסקה  ;)17.11.2010( 19בר"ם  3186/03מדינת ישראל נ' שולמית עין דור ,פ"ד
נח(."))2004( 766 ,754 )4
וכן בעת"מ (חי')  13466-03-10צבי גנדלמן ו 192-נוספים נ' הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה
( ,26.4.2011פורסם בנבו; ערעור על פסק הדין (עע"מ  )4148/11נדחה ביום  ,)24.2.2014בסעיף ( 24ההדגשות
הוספו):

" אעיר כי את חוות דעת המומחים נכון היה להגיש עם ההתנגדויות לתכנית ולא בשלב מאוחר זה
של דיון בעתירה ,על מנת לאפשר קיום דיון ענייני באמור בהן .בכל מקרה ובהתאם להלכה ,לגוף
הציבורי עומדת החזקה כי בדק את העניין לגופו ,וגם אם קיימות דעות סותרות של מומחים ,בית
המשפט יכבד את החלטתו של מי שבידיו ניתנה סמכות ההחלטה ,אלא אם חרגה מכללי המשפט
הציבורי:
"כן נאמר לא פעם שכאשר המומחים מטעם הגוף הציבורי הגיעו למסקנה שנתקבלה על דעת
הגוף שהוא הקובע ,אין לבית -משפט זה להתערב ולשים את שיקול דעתו תחת שיקול דעת הגוף
הממונה על הענין .גם אם קיימות דעות סותרות של מומחים בעלי שם ,בית-המשפט יעמיד את
הגוף הציבורי בחזקת מי שבדק את הענין לגופו ויכבד את החלטתו בהיותו הגוף שבידו הופקדה
ההחלטה" (השופט בכור בבג"צ  492/79חברה פלונית נ' משרד הביטחון  -מדינת ישראל ,פ"ד
לד(.))1979( 713 ,706 )3
(ראה גם בג"צ  1554/95עמותת "שוחרי גיל"ת" נ' שר החינוך ,התרבות והספורט ,פ"ד נ(22 ,2 )3
(.))1996
בשים לב לכך שהמשרד להגנת הסביבה ידוע כ"נאמן הציבור" בכל נושאי הגנת הסביבה ,אין
בדעתי להכריע בין המומחים ,ודי בכך שאקבע כי לא מצאתי בהחלטת הוועדה המחוזית ,אשר
הסתמכה על המלצות המשרד להגנת הסביבה ,חוסר סבירות המצדיק התערבות".
עם זאת ,אנו סבורים כי יש להבהיר בתכנית את הכמות המקסימלית של חומרים מסוכנים שניתן יהיה
לאחסן בנמל ,נתון שלא הוצג לפנינו באופן ברור בכתב או בדיון .ידוע כי תסקיר ההשפעה על הסביבה
מתייחס לשתי ערוגות חומרים מסוכנים המתוכננות להיבנות בשלב הראשון ,ולערוגה נוספת המתוכננת
להתבצע בעתיד ,ממערב להן (עמ'  196לתסקיר) .שתי הערוגות הראשונות יהיו במידות של  191מ'  34 Xמ'
ו 64-מ'  34 Xמ' .על פי חוות הדעת של המשרד להגנת הסביבה לתסקיר ,הערכת חנ"י היא כי היקף החומרים
המסוכנים שיעברו בנמל הוא כ 5%-מהיקף הסחורות הכללי ,הצפוי לעמוד על כ 2-מיליון מכולות בשנה
(סעיף .2ב וסעיף .2ג .לחוות הדעת) .אנו סבורים כי נתון כמותי זה צריך להיכלל בהוראות התכנית ,ככמות
שלא ניתן לחרוג ממנה ,ומורים כי לתכנית תתווסף הוראה בדבר הכמות המקסימלית של חומרים מסוכנים
(בנפח ,במספר מכולות ,בשטח אחסון או בדרך אחרת המתאימה לכך) שתוכל לשהות בנמל ברגע נתון על
פי התכנית.
בעניין זיהום האוויר ,בתכנית נכללו הוראות רבות שמטרתן צמצום ומניעה של תרומת הפעילות בנמל
המפרץ לרמות זיהום האוויר במפרץ חיפה .להוראות התכנית ולסמכויות הפיקוח הלבר-תכנוניות שבידי
67

המשרד להגנת הסביבה מתווספים שני שינויים שעתידים אף הם להשפיע לטובה על זיהום האוויר במפרץ
חיפה :החלטת ממשלה מס'  529מיום  6.9.2015בדבר תכנית לאומית לצמצום זיהום אוויר והפחתת
סיכונים סביבתיים באזור מפרץ חיפה ,והתקנת תקנות הנמלים למניעת זיהום אוויר מכלי שיט בהתאם
לנספח  6לאמנת מארפול ,שנזכרה לעיל.
עם זאת ,אנו סבורים כי יש מקום לחזק את האפשרות לפקח על מימוש ההוראות שנקבעו בתכנית בעניין
זיהום האוויר.
סעיף הבקרה והעדכון בתכנית (כיום סעיף  ))4(7.2קובע כי יש להגיש לוועדה המחוזית דיווח אחת לחמש
שנים (שאותו רשאית הוועדה המחוזית להקדים בהתראה של שישה חודשים) ,והוועדה המחוזית מוסמכת
להגביל הוצאת היתרי בנייה בנמל ואת היקף הפעילות הנמלית אם הנתונים הכלולים בדיווח לא יוגשו
במועד ,או אם החלטת הוועדה המחוזית או מסקנותיה לא יושמו.
אנו רואים בסעיף זה מנגנון שתכליתו מתן סמכות לוועדה המחוזית למנוע הרחבה של הפעילות הנמלית
במקרה שדווח על החמרה או על אי-עמידה ביעדים לשיפור מצב זיהום האוויר ,והוא מאפשר ליצור שלביות
במימוש התכנית כך שתנאי להמשך מימושה יהיה הצגה של התקדמות במימוש תכנית הפעולה לצמצום
פליטות המזהמים ,שכן אם לא תוצג התקדמות – התוצאה תהיה כי נמל המפרץ יגרום לחריגה ניכרת
מהתקן.
אנו סבורים כי על מנת שמנגנון הבקרה שנקבע בתכנית יהיה אפקטיבי ,ואכן יוכל ליצור את השלביות
האמורה ,יש לקבוע כי הדיווח לוועדה המחוזית יתבצע בתדירות גבוהה יותר .במצב כזה ,ובהנחה שמימוש
התכנית על דרך הוצאת היתרי בנייה אכן יתבצע בהדרגה ,אך לא רק אחת לחמש שנים ,תהיה בפני הוועדה
המחוזית התשתית העובדתית הנדרשת שעל בסיסה תחליט אם יש מקום להגביל הוצאת היתרי בנייה
נוספים ,או להגביל את היקף הפעילות הנמלית ,בהתאם לסמכות שניתנה לה בתכנית.
לפיכך ,אנו מורים על תיקון סעיף  )4(7.2לתכנית ,כך שהדיווח יוגש לוועדה המחוזית מדי שנתיים עד
למימוש מלא של התכנית ,ולאחר מכן יהיה בסמכות הוועדה המחוזית להפחית את תדירות הדיווח לאחת
ל 5-שנים ,או להחליט ביחס לנושא מסוים כי הדיווח יהיה בתדירות נמוכה יותר או שאין בו עוד צורך,
מבלי שהדבר יהווה סטייה מהוראות התכנית .ההוראה המאפשרת לוועדה המחוזית להקדים את מועד
הגשת הדיווח בהתראה של שישה חודשים תיוותר על כנה.
בנוסף ,אנו סבורים כי בפני הוועדה המחוזית צריכים להיות מונחים ממצאי ניטור שוטף של רמת פליטות
המזהמים כתוצאה מפעילות הנמל .על כן ,אנו קובעים כי לרשימת הנושאים המפורטים בסעיף )4.1(7.2
לתכנית ,שיש לכלול בדיווח ,יש להוסיף תת-סעיף לפיו החל מתחילת הפעילות בנמל ,יש לדווח על מצאי
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הפליטות בפועל מכלי שיט ותחבורה בתחום הנמל ,בהתאם להנחיות שיינתנו לעניין זה על ידי המשרד
להגנת הסביבה.
שדה התעופה בחיפה
לאחר בחינת טענות הצדדים לעניין הסתירה בין התכנית לבין תמ"א  ,15והצורך להשהות את אישור
התכנית עד לסיום הליכי התכנון של תת"ל  80ותמ"א  ,2/15אנו סבורים כי יש לדחות את הערר בעניין זה,
הן על הסף (בחלקו) והן לגופו.
דחייה על הסף :על פי אחת הטענות לפיהן יש לדחות את הערר על הסף ,עיריית חיפה והוועדה המקומית
חיפה לא הגישו התנגדות לתכנית ,ועל כן אין להן זכות ערר ,שכן זכות הערר כפופה לחובה למיצוי ההליכים
באמצעות הגשת התנגדות .על פי טענה זו ,אין לראות את ההתנגדות שהגיש מהנדס העיר כהתנגדות מטעם
העירייה ,והתייחסות הוועדה המקומית לתכנית ,מיום  ,4.12.2018אינה מהווה התנגדות לתכנית ,אלא
התייחסות והמלצה של ועדה מקומית להתנגדויות שהוגשו לתכנית ,המוגשת מכוח סעיף (106א)( )2לחוק,
הקובע:

"הוגשה התנגדות –
לתכנית שהפקידה הועדה המחוזית – רשאית הועדה המקומית הנוגעת בדבר להגיש את חוות
דעתה בקשר להתנגדות לועדה המחוזית תוך עשרים ואחד ימים מתום המועד להגשת התנגדויות
לפי סעיף ."102
טענה זו מבוססת על הכלל לפיו מי שלא הגיש התנגדות לתכנית ,אינו זכאי להגיש ערר .כפי שנקבע ,בין
היתר ,בע"א  4002/98סלים מונייר ואח' נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים ואח' ,פ"ד נז()4
:670-671 ,665

"המערערים השתתפו כאמור בהליך התכנוני .הם הגישו התנגדות לבקשה למתן היתר בנייה .הם
בחרו שלא להתנגד לבקשה לאישור ההקלה הנוגעת למעבר כלי הרכב .הם גם בחרו שלא להגיש
ערר על החלטת הוועדה המקומית בעניין זה ]...[ .משלא מיצו המערערים את זכות ההתנגדות
ואת זכות הערר שהייתה נתונה להם ,יש לראות בכך ,בנסיבות העניין ,השלמה והסכמה עם
הבקשה למתן הקלה (ראו בעניין זה עוד :בג"ץ  4077/92אבישר נ' שר הפנים ,בעמ'  ;840המ'
(ת"א)  4872/97ג'ירף מסעדות בע"מ נ' יואלי) .הימנעות זו מלהעלות טענות בעניין ההקלה בפני
ועדות התכנון – שמתלווה אליה גם שיהוי של כחצי שנה בהגשת התובענה – די בה כדי להביא
לדחיית הערעור בעניין זה".
באופן דומה ,בהחלטות ועדת המשנה לעררים מיום  21.3.2017בערר  28/16מועצה אזורית עמק יזרעאל נ'
הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה צפון ואח' (להלן" :ערר  ,)"28/16נקבע כי דין הערר להידחות על הסף,
שכן מי שלא היה שותף להליך ההתנגדויות כלל אינו יכול לערור .הדברים נקבעו גם ביחס לרשות מקומית,
שבידיה זכות ערר על פי סעיף (110א)( )1לחוק ,כמפורט שם בסעיפים [ 31-38ההדגשות במקור]:

"[ ]...פסק דין עין כרם אכן עומד על הרציונל בגינו מקיים החוק הפרדה בין עורר בזכות ועורר
ברשות; לרשות שלטונית ניתנת אפשרות לערור בזכות למועצה הארצית לתכנון ובנייה מתוך
69

הנחה כי בבסיס התנגדותה עומדת סוגיה בעלת חשיבות ציבורית .אולם פסק הדין לא קובע
קביעה פוזיטיבית לפיה על מגישת ערר בזכות לא מוטלת חובה להגיש התנגדותה במועד לוועדה
המחוזית ,ואין בו כדי ללמדנו על ויתור מוחלט ,כפי שמבקשת העוררת ללמוד ,על מוסד
ההתנגדות ביחס לעורר בזכות.
לטעמנו ,פסק הדין לא מוותר על הדרישה המקדמית הגלומה בסעיף  110לחוק ולפיה ,השאלה
אם יוכל גוף לערר בזכות או ברשות ,תלויה ,קודם לכן ,באפשרותו של אותו הגוף להיות "עורר".
מי שלא היה שותף להליך ההתנגדויות ,כלל לא יכול לערור ,שכן אין בידיו החלטה שאותה הוא
מבקש לתקוף לאחר שהתנגדותו נדחתה .ולכן ,ומאחר שאינו עורר כלל ,אין להידרש לשאלה אם
את עררו הוא יכול להגיש ברשות או בזכות.
[]...
התוצאה אליה מכוונת העוררת ,תתמרץ את הרשויות שלא להתנגד במועד לתכניות ,כדי להימנע
מכבילתן להתנגדות בשלב מאוחר יותר .במקום הגשת התנגדות במועדה יעדיפו הרשויות לשבת
על המדוכה וזאת כדי שלאחר מכן יוכלו לטעון בהרחבה ,במסגרת ערר שיוגש על ידן לוועדת
המשנה לעררים של המועצה הארצית לתכנון ובנייה.
תוצאתה של התנהלות זו תביא בנוסף ,להתארכות בלתי ראויה של הליכי התכנון ,שעה שאנו
מצויי ם לייעל את מערכת התכנון ולמנוע התמשכות לא מוצדקת של ההליכים .על מנת להבטיח
את יעילות ההליכים מוטל על הרשויות להביע את עמדתן ביחס לתכנית בהזדמנות המתאימה
לכך – עת הגשת ההתנגדויות ולא להמתין עם הצגת טיעוניה לשלב המאוחר לשלב אישור
התכנית על ידי הוועדה המחוזית.
על מנת שתכניות יגיעו ל"קו הגמר" ,אין לאפשר מצב שבו התכניות אינן מתנהלות במתווה
המסודר שנקבע מכוחה של ההיררכיה התכנונית.
מעבר לאי הוודאות שתיווצר ולהתארכות הליכי התכנון תוצאה זו תחתור תחת הרציונל שעומד
בבסיס מוסד ההתנגדות ,שלפיו יש למצות את ההליכים בהליך התכנוני ,מול מוסד התכנון
הרלוונטי .התכליות הרחבות העומדות ביסוד הליך ההתנגדות לא יושגו אלא על ידי עידודם של
הנוגעים בדבר ,להגיש התנגדות למוסד התכנון בשלב ובמועד שיועדו לכך בחוק [."]...
ור' גם החלטת ועדת המשנה לעררים בערר  ,35/18שהחילה כלל זה גם במקרה שבו הטענות שהועלו בערר
הרשות המקומית נדונו לפני הוועדה המחוזית ,אולם במסגרת התנגדות של גוף אחר ,ואילו הרשות
המקומית לא הגישה התנגדות מטעמה.
יחד עם זאת ,איננו סבורים כי במקרה זה יש מקום לדחות את הערר על הסף בשל היעדר זכות ערר .כפי
שצוין בהתנגדות מהנדס העיר ,הוועדה המקומית נמנעה מדיון והחלטה בתכנית בשל תקופת הבחירות,
אולם מהנדס העיר הגיש התנגדות ביחס להיבטים תכנוניים-מקצועיים ,וכמו כן ,עמדת הוועדה המקומית
הוצגה בוועדה המחוזית במסגרת התייחסותה להתנגדויות .במסגרת ההחלטה בהתנגדויות ,צוין כי
התייתר הצורך לדון בהתנגדותם של ד"ר עינת קליש רותם ,נחשון צוק ועמרי שפר ,שכן זו הפכה בינתיים
להיות עמדת הוועדה המקומית ,ומכאן שגם הוועדה המחוזית התייחסה לעמדה זו – במובלע – כהתנגדות.
כלומר ,אין מדובר במקרה מובהק שבו הרשות המקומית ,או הוועדה המקומית ,נמנעות מלקיחת חלק
בהליך ההתנגדויות באופן שמלמד על הסכמה לתכנית ,ואף אין מדובר בטענות העולות לראשונה במסגרת
הערר.
אולם ,בכל הנוגע להיקף טענות הערר ,מסקנתנו שונה .אף שלא מצאנו לנכון לקבל את הטענה בדבר היעדר
זכות ערר ,זכות הערר מוגבלת לטענות שהועלו בפני הוועדה המחוזית במסגרת ההתנגדויות לתכנית .יוזכר
כי ההתנגדות שהגיש מהנדס העיר לא כללה התייחסות לנושא שדה התעופה כלל .בהתנגדותם של ד"ר עינת
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קליש רותם ,נחשון צוק ועמרי שפר עלתה טענה לפיה התכנית "מחסלת" את האפשרות להאריך את מסלול
שדה התעופה ומטילה צל כבד על עתידו ,ונטען כי יש למצוא פתרון מאוזן שיאפשר "נמל תעופה בין-לאומי
עם מסלול באורך  1900מ'".
לאחר הבחירות המקומיות ,שבעקבותיהן השתנה הרכב עיריית חיפה ועמדתה ביחס לתכנית ,ביקשו עיריית
חיפה והוועדה המקומית חיפה ארכה להגשת התייחסות מטעמן .ביום  4.12.2018קיימה הוועדה המקומית
חיפה דיון בתכנית ,שבמהלכו ניתנה לנושא שדה התעופה התייחסות צוות מהנדס העיר ,כדלקמן:

"תכניות לנמל המפרץ קודמו בעבר על בסיס העדפה (ברמה הלאומית) לנמל על חשבון
אפשרויות
להרחבת שדה התעופה .יש לאפשר הרחבה מירבית של שדה התעופה.
לשם כך דורשת הועדה המקומית להשהות את אישור התכנית עד השלמת תיאום עם הגורמים
הרלוונטיים להארכת המסלול כך שלא יפחת מ 1800-מ'.
כמו כן ,לקבוע את גודלם של השטחים הקרקעיים הנדרשים באופן שיאפשר את פיתוח שדה
התעופה חיפה כשדה תעופה אזורי משמעותי ליעדים במרחק המירבי באירופה.
יש לציין כי בדיונים על תמ"א  2/15הובהר כי שדה התעופה חיפה הינו האופציה המיטבית
וכנראה היחידה לפיתוח שדה תעופה איזורי משמעותי .פיתוח זה יהווה בסיס כלכלי לפיתוח
התיירות בצפון המדינה וחיזוק מטרופולין חיפה.
רק לאחר השלמת התיאום עם מתכנני תת"ל  80ותמ"א  2/15ניתן יהיה להגדיר מגבלות מפורטות
לתכנית זו ולכן אין לאשרה כעת.
אי לכך מוצע להשהות את אישור התכנית עד למיצוי תהליכי התכנון הכולל לשד"ת חיפה".
במסגרת החלטת הוועדה המקומית ,הוחלט בעניין זה כדלקמן:

" הועדה המקומית דורשת מהמועצה הארצית ,לבחון מחדש ,טרם אישור התכנית ,את הנושאים
הבאים:
 .1התכנית כפי שקודמה אינה רלוונטית כיום לאור שבסיס ההנחה התכנונית היה כי השטח
יוקצה ברובו ללוגיסטיקה לטובת הנמל ושדה התעופה יקטן או אף יבוטל .כיום ברור כי שדה
תעופה חיפה הינו בעל פוטנציאל לשמש כשדה תעופה אזורי משמעותי כפי שנבחן במסגרת
תוכניות תמ"א  2/15ותת"ל  .80אי לכך ,אין מקום לקבל החלטה בתכנית זו אלא לאחר
השלמת הבדיקה – יש להשלים תאום תכנון למיצוי הפוטנציאל להרחבת שדה התעופה
כשדה תעופה אזורי משמעותי ,בין השאר על ידי :בחינת אפשרות להעתקת הטרמינל דרומה
בסמוך לרכבת ,הקצאת שטחי קרקע הנדרשים עבור שדה תעופה אזורי והארכת המסלול
דרומה וצפונה .מהלך זה צריך להתבצע תוך תיאום מלא וכוללני עם צוותי התכנון של תמ"א
 2/15ותת"ל .80
 .2נדרש לשנות את יעודי הקרקע של אזור שדה התעופה בהתאם ,לאחר שיושלם ויתואם תכנונו
עם תת"ל  80ותמ"א ."2/15
[]...
 .5יש לבטל את הנמל הצבאי המזרחי ושטחי עורף הנדרשים לו במידה ויש בכך כדי למנוע את
פיתוח שדה התעופה".
אף בהנחה שעומדת לעיריית חיפה זכות ערר ,טענותיה בערר שונות מהטענות שהעלתה במסגרת
התייחסותה לתכנית בשני היבטים :האחד הוא שינוי הטענה לפיה יש להמתין עם אישור התכנית עד
להשלמת הדיונים בתת"ל  80ובתמ"א  ,2/15והרחבתה לטענה כי התכנית עומדת בסתירה לתמ"א ;15
והשנייה היא ביחס לאורך המסלול המבוקש ,אשר במסגרת הערר וחוו"ד ירקוני שהובאה לתמיכה בו ,היא
טוענת כי יש להעמידו על  2,400מ' כפי שנקבע בתמ"א  ,15בעוד שבמסגרת התייחסותה המקצועית לתכנית
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דובר על  1,800מ' .שני ההיבטים כרוכים זה בזה ,שכן במסגרת החלטת הוועדה המחוזית בהתנגדויות
הובהר כי נכון להיום (ואף שאין מדובר בהחלטה סופית ומאושרת) ,גם במסגרת הדיונים בתת"ל 80
ובתמ"א  ,2/15אין כוונה להאריך את המסלול מעבר לכ 1,600-מ' (או  1,800מ' ברוטו).
לפיכך ,הטענה שעלתה בערר מהווה הרחבת חזית לא רק ביחס להתנגדות מהנדס העיר ,אלא גם ביחס
לטענות שנכללו בהתייחסות הוועדה המקומית .ההלכה בעניין זה היא כי אין מקום להוסיף טענות חדשות
בערר ,כפי שנקבע בעניין נ.י.ל.י .נדל"ן ,בסעיף :3

"ועדת המשנה של המועצה הארצית העירה בהחלטתה ובצדק ,כי בערר נעשה "מקצה שיפורים"
ביחס להתנגדות .המסמך המכונן הוא כאמור כתב ההתנגדות .אין ככלל מקום להוסיף על
ההתנגדות טענות תכנוניות בערר ,ועל אחת כמה וכמה שאין מקום להוסיף טענות שכאלה
בעתירה מינהלית המוגשת לבית המשפט לעניינים מינהליים".
מטעם זה ,ניתן היה לדחות את הטענה המורחבת – לפיה התכנית סותרת את תמ"א  ,15ויש להותיר
אפשרות להארכת המסלול ל 2,400-מ' – על הסף.
לגופן של הטענות :הטענה הבסיסית ,שהועלתה במסגרת התייחסות הוועדה המקומית להתנגדויות ,הייתה
כי טרם אישור התכנית יש להשלים את תכנון שדה התעופה במסגרת תת"ל  80ותמ"א  .2/15טענה זו יש
לדחות ממספר טעמים:
ראשית ,קבלת הדרישה לעכב את אישור התכנית בשלב זה על מנת לבחון חלופות תכנון תפגע בוודאות
וביציבות התכנונית .מדובר בתכנית מפורטת התואמת את התמ"א המאושרת ,שייעדה את שטח התכנית
לשטח תפעולי נמלי ,ולא לשימוש שדה תעופה (שכאמור סומן כשימוש אפשרי בתא שטח שונה במסגרת
התמ"א ,המצוי מחוץ לקו הכחול של התכנית) .בניגוד לטענת עיריית חיפה ועוררים נוספים ,התמ"א לא
קבעה רק הוראות לייבוש שטחי ים ,אלא קבעה את ייעודם העתידי של השטחים שייובשו .הדברים שנכתבו
ביחס לערר  34/18שהוזכר לעיל ,שאליהם הפנתה הוועדה המחוזית במסגרת טענותיה בדיון ,יפים גם
לענייננו.
בדומה למקרה שנדון בערר  , 34/18העיכוב המבוקש כעת נובע משינוי עמדה ביחס לתכנית ,ובמקרה זה –
השינוי שחל בעמדת עיריית חיפה ,שבעבר תמכה בתמ"א ואף בתכנית (למעט הסתייגויות נקודתיות)
בראשית דרכה ,שינוי הנובע מחילופי השלטון המקומי.
שינוי עמדה בעקבות חילופי שלטון הוא עניין לגיטימי ,אולם הוא אינו מאפשר לבטל הסכמות שכבר עוגנו
בתמ"א וקיבלו מעמד של דין ,וההתחשבות בו צריכה להיעשות בהתאם לשלב שאליו הגיעו הליכי התכנון.
לכך יש להוסיף כי אף שיש חשיבות רבה לעמדת הרשות המקומית והוועדה המקומית ביחס לתכניות
החלות בשטחן (ויוזכר כי בענייננו רוב שטח התכנית אינו ,נכון לשעה זו ,בתחום השיפוט של חיפה אלא
מהווה "שטח גלילי" מחוזי) ,בסופו של יום ההחלטה בתכנית ,שהיא תכנית בסמכות ועדה מחוזית ,מסורה
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בידי הוועדה המחוזית ,ש"ראייתה את צורכי התכנון הינה רחבה וכוללת ,ורמת הקרבה המצומצמת יחסית
שלה לשטח נושא התכנית ולגורמים המעורבים בה אמורה להבטיח הליך קבלת החלטות נקי ומשוחרר
מלחצים" (ע"א  2902/97אחים עופר הנדסה ופיתוח בע"מ נ' גליקמן ,פ"ד נג(.))1999( 381 ,369 )1
הייעוד שנקבע בתמ"א ביחס לשטח שבו מיועדת כעת לחול התכנית מהווה בסיס להסתמכות לגיטימית על
ההנחה כי שטח שדה התעופה לא יוארך בתחום התכנית .ודוק :איננו מתייחסים להתחייבויות כאלה
ואחרות שניתנו על ידי המדינה או חנ"י ביחס ללוחות הזמנים למימוש התכנית המפורטת ובהנחה כי
תאושר; אולם איננו מוצאים פגם בהסתמכות על התמ"א המאושרת לעניין אורך המסלול המתוכנן עבור
שדה התעופה בחיפה ,כבסיס לתכנון המפורט של הנמל וצורת תפעולו.
שנית ,התכנית (כמו ג ם התמ"א לפניה) ,תואמה עם הגורמים הרלוונטיים בתחום תכנון התעופה ,ועם
התכנון המתגבש לשדה התעופה בחיפה .אמנם ,אין מדובר בתכנון סופי ,אך כמפורט לעיל ,גם ככל שהשטח
המאפשר את הארכת מסלול שדה התעופה אינו מספק על פי עמדת עיריית חיפה ,טענות בנושא זה היה
צריך למצות לעת הדיון בתמ"א .יצוין כי בנוסף ,דרישת הוועדה המקומית במסגרת המלצתה לוועדה
המחוזית מעמידה בספק את המשך קיומו של הנמל הצבאי ,שאינו עומד כעת על הפרק.
בהקשר זה נציין כי אף שאפשרנו לצדדים לטעון בהרחבה לעניין אורך המסלול הרצוי ,אל מול זה האפשרי,
עבור שדה התעופה חיפה ,וכן טענות לעניין התרומה הכלכלית שתהיה לשדה תעופה בקטגוריה כזו או
אחרת בחיפה (טענות שלא נתמכו בעובדות) בהשוואה לתרומה הכלכלית שתהיה לנמל המפרץ – מדובר
בטענות שהפורום ההולם להשמיען הוא במסגרת הדיונים המתקיימים בתת"ל  .80ככל שכבר קיים אילוץ
תכנוני שלא יאפשר את הארכת המסלול מעבר לכ 1,600-או  1,800מ"ר ברוטו במסגרת תת"ל  ,80הגורם לו
אינו תכנית זו אלא התמ"א (ר' להלן).
למעלה מן הצורך ,נתייחס להלן גם לטענה המורחבת שהועלתה בעניין שדה התעופה ,והיא כי התכנית
סותרת את סעיף  8לפרק ג' לתמ"א .15
תמ"א  15אושרה בשנת  ,2000לאחר שנים רבות של עריכה (ההוראה על עריכתה ניתנה כבר בשנת .)1972
מטרותיה ,על פי האמור בה ,הן :לקדם את היעדים הלאומיים בתחום התחבורה האווירית; לספק את
הביקושים הקיימים והעתידיים לשירותי תעופה; לייעד ולסווג שדות תעופה; לקבוע הוראות להכנת
תכניות מפורטות; לקבוע הוראות להסדרת ההשפעות הסביבתיות ההדדיות בין השדה לבין סביבתו,
במטרה למזערן; להבטיח תיאום עם תכניות מתאר ארציות אחרות שבתחום התכנית; ולקבוע בתכניות
מחוזיות ומקומיות הוראות בדבר גבולות השדות והוראות והגבלות בבנייה ובשימושי הקרקע שמסביב
לשדות התעופה ,בשלב התכנון המפורט (סעיף  5לפרק א' לתמ"א .)15
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סעיף  7לפרק א' לתמ"א  15כולל רשימה מלאה של שדות התעופה הכלולים בתכנית ,סיווגם לדרגות,
מיקומם הכללי ,ואורך ורוחב המסלולים .הסעיף מציין כי "הממדים המצוינים בפרק זה אינם סופיים
וייקבעו בתכניות מפורטות" .על פי הסעיף ,שדה התעופה בחיפה מסווג כשדה תעופה מדרגה  ,2המוגדר
בפרק ב' לתמ"א כ"שדה תעופה שנועד לענות בעיקר על הביקושים לטיסות שכר ליעדים בינלאומיים" ,עם
מסלול באורך  2,400מ' וברוחב  45מ' לערך ,ועם מסלול נוסף (צולב) באורך  1,100וברוחב  30מ' לערך.
סעיף  5לפרק ג' לתמ"א קובע:

"אתר שסומן לפי תכנית זו לתכנון ולהקמת שדה תעופה ,ולא הוגשה לגביו תכנית מתאר
מקומית/מפורטת להפקדה בוועדה המחוזית ,תוך שלוש שנים מיום אישור תכנית זו ,רשאית
המועצה הארצית להודיע על כוונתה לביטול סימונו כשדה תעופה בתכנית זו [."]...
סעיף  8לפרק ג' לתמ"א קובע:

"הכנת תכניות מתאר מקומיות/מפורטות
עד להפקדת התכניות ידאגו הוועדות המחוזיות ,בין בעצמן ובין באמצעות אחרים ,למניעת
שימושי קרקע העלולים לסכל את מימוש התכניות".
שדה התעופה בחיפה ,שהיה קיים כבר מתקופת המנדט הבריטי עם מסלול באורך כ 1,300-מ'( ,על בסיס
תכנית חפ 229/משנת  ,)1934סומן ונכלל בתמ"א  15כשדה תעופה קיים (להבדיל ממיקומים מוצעים לשדות
תעופה עתידיים ,כפי שהיו חלק משדות התעופה שנכללו בתמ"א  ,)15אולם לצורך מימוש מלוא אורך
המסלול המתוכנן על פי תמ"א  ,15נדרשת הסדרתו במסגרת תכנית מפורטת.
על ההליך שבו התקבלה תמ"א  ,15ועל מאפייניה ,עמד בית המשפט העליון בפסק הדין בבג"ץ 5598/00
עיריית הרצליה נ' רשות שדות התעופה בישראל ,פ"ד נז( ;2003( 903-904 ,883 )3להלן" :עניין שדה
התעופה בהרצליה") ,במסגרת עתירה כנגד הכללת שדה התעופה בהרצליה בתמ"א  .15הדברים נכתבו
לאחר שנפרשׂה בפני בית המשפט "יריעה רחבה" של דיוני המועצה הארצית בתמ"א ( 15ההדגשות הוספו):

" ]...[ .14יהיה נכון לומר כי במודל האופטימלי של תכנון היה ראוי לשקול את מלוא השיקולים
ביחס לכל שדות התעופה הקיימים והמתוכננים בארץ בטרם אושרה התכנית הארצית .אלא
שהמועצה הארצית ,מטעמים מעשיים ,בחרה לקדם את התכנית הארצית לשדות התעופה שלא
על -פי המודל האמור .השאלה הנתונה להכרעתנו היא אם פעלה בכך שלא כדין .תמ"א 15
מתייחסת לתפרוסת שדות תעופה ארצית ,שחלקם קיימים כבר שנים רבות ללא תכנון מסודר
ומאושר .ההתמשכות יוצאת-הדופן של הכנת התמ"א והגלגולים השונים שעברה חושפים מעט
מהקשיים שעמדו בפני המועצה הארצית בבואה להכין תכנית ארצית שלמה וסופית .הפתרון
שנמצא לעניין זה בא לידי ביטוי בהחלטתה של המועצה הארצית כי התמ"א תאושר בשלב הראשון
כתכנית שלד להכנת תכניות לשדות התעופה ,ובגדרה ניתנה מערכת אחידה של הנחיות להכנת
תכניות מיתאר מקומיות ומפורטות .כן נקבע בתמ"א כי תכניות מפורטות יוכנו לגבי כל שדה ושדה
בנפרד ,וכי תחול מגבלת זמן על סימון שדות תעופה .כך ,נקבע ,לאחר אישור התמ"א יהיה ניתן
להוסיף ,או לגרוע ,שדות תעופה מסוגו של השדה הנדון בתוך תקופה של שלוש שנים ,לאחר
התייעצות עם מוסדות התכנון הרלוונטיים .המתווה הכללי של שדות תעופה בישראל ,כפי שנקבע
בתמ"א ,הביא בחשבון ,בין היתר ,מצב קיים ,ולפיכך הותירה המועצה בידיה את האפשרות לגרוע
מן התכנית חלק מהשדות ,ובהם השדה הנדון ,לאחר בדיקה יסודית וראויה של הנתונים שטרם
נבחנו (ראו לעניין זה :הוראות סעיפים  5 ,3 ,1לפרק ג' לתמ"א וכן הוראת סעיף  8לפרק א' לתמ"א).
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 .15הנחת העבודה של המועצה הארצית לא הייתה נטולת יסוד .לפי אותה הנחה ,בדיקות
נקודתיות הנוגעות לכל שדה ושדה ,ובכללן הבדיקות הבטיחותיות והשפעת שדה התעופה על
סביבתו ,אינן יכולות להיעשות באופן יעיל במתכונת ארצית .גישה זו אף הייתה מעוגנת בתפיסה
שהמצב הקיים ,שבו פעלו שדות תעופה ללא כל בסיס בתכניות המיתאר ,יש בו ,על פניו ,חסרונות
קשים ,שניתן לצמצמם ככל שייקבע בהקדם המתווה הכולל לתכניות מפורטות".
ובעמ' :906

"כמתואר לעיל ,הפתרון שנמצא הוא בקביעת התמ"א במתכונת סכמטית ,המתווה מסגרת אחידה
לטיפול בתכניות מפורטות ,לרבות לעניין החובה להכין תסקירי השפעה על הסביבה".
האמור בעניין שדה התעופה בהרצליה מחזק את טענת הוועדה המחוזית וחנ"י ,לפיה תמ"א  ,15בהיותה
"תכנית שלד" שנקבעה "במתכונת סכמטית" ,אינה קובעת באופן מחייב את אורך המסלול של שדה
התעופה בחיפה ,אלא מותירה את הקביעה הסופית לתכנית מפורטת ,ועל כן תכנית שאינה מאפשרת את
הארכתו של המסלול ל 2,400-מ' אינה מהווה סתירה לתמ"א  .15נוסיף לכך את העובדה שסימון האתרים
לשדות התעופה נועד להיות בתוקף ל 3-שנים בלבד ,עם אפשרות לביטול הסימון לאחר מכן .אמנם ,שדה
התעופה בחיפה ,באורכו הנוכחי ,היה שדה תעופה קיים ,אך לכל הפחות ביחס להארכת המסלול ניתן לטעון
כי מדובר בהארכה "על תנאי" ,המותנית בקידום תכנית מפורטת בתוך  3שנים ,בדומה לכפי שנקבע בעניין
שדה התעופה בהרצליה (שם ,בעמ' .)906
יצוין כי במסגרת הדיון שהתקיים ביום  3.3.2015במועצה הארצית ,בעניין מתן הוראה לעדכון תמ"א 15
(באמצעות תמ"א  ,)2/15הוסבר על ידי נציגת מנהל התכנון כי "הצורך בעדכון של התמ"א נובע גם מהצורך
בהתאמה לחוק הטיס החדש שאושר בשנת  ,2011להתאמה בין הגדרות התמ"א לבין הגדרות תעופה
מקצועיות שכבר לא רלוונטיות לאור מה שהיה לפני  15שנה [( "]...תמליל הדיון מיום  ,3.3.2015בעמ' ,)26
וכן כי "ההגדרות שהיו בתמ"א  15שנבעו מהוראות ישנות ,מה זה שדה גדול ,מה זה שדה קטן ,מה זה שדה
בדרגה  ,2 ,1שבכלל לא מדברות עם איך שזה מוגדר בחוק הטיס" (שם ,עמ'  .)35כלומר ,יש בסיס לטענה כי
הוראות תמ"א  15ואופן הסיווג של שדות התעופה על פיה אינם עדכניים.
עם זאת ,הוראות סעיף  8לפרק ג' לתמ"א  ,15שהובאה לעיל ,מציבות קושי :הסעיף קובע כי עד להפקדת
התכנית המפורטת ,יש למנוע שימושי קרקע העלולים לסכל את מימוש תמ"א  .15תכנית מפורטת לשדה
התעופה חיפה במלוא אורכו על פי תמ"א  15טרם הופקדה ,והשדה לא סומן לביטול על ידי המועצה
הארצית .איננו סבורים כי ניתן להתייחס לתמ"א  15כ"אות מתה" ,ואנו סבורים כי עד לביטולה או לשינויה
(תהליך שהוחל בו במסגרת הדיונים בתמ"א  ,)2/15מדובר בתכנית מתאר ארצית בתוקף ,ועל כן עלינו
ליישב את הוראתה הנ"ל עם העובדה שהתכנית שלפנינו אינה מאפשרת את הארכת שדה התעופה ל2,400-
מ'.
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אנו מקבלים את טענת המשיבות ,לפיה גם ככל שקיימת סתירה עם תמ"א  ,15זו נקבעה במסגרת התמ"א
(תמ"א /13ב ,)1/1/ולא במסגרת התכנית שלפנינו ,שנערכה מכוח התמ"א ותואמת את הוראותיה .טענה כזו
הועלתה במסגרת ההתנגדויות לתמ"א (ר' תמליל הדיון בוולנת"ע מיום  ,9.7.2013בעמ'  ,)79-80ובעקבותיה
הוחלט לסמן בתשריט התמ"א תא שטח שבו יחולו הנחיות מיוחדות ,שבו יתאפשר שימוש לשדה תעופה
בכפוף לאישור תכנית (סעיף (4.2.1ז) לתמ"א) ,ולקבוע כי תכנית מפורטת שתוגש בשטח זה תיעשה
בהיוועצות עם חנ"י ועם רת"א (סעיף (4.2.2ז) לתמ"א) .תא השטח שסומן עם "הנחיות מיוחדות" על פי
התמ"א מצוי מחוץ לקו הכחול של התכנית שלפנינו.
המשיבות מוסיפות וטוענות כי לאור היותה של התמ"א תכנית מאוחרת בזמן וספציפית ,באותו מדרג
היררכי של תמ"א  ,15היא גוברת על הוראות תמ"א  15בכל הנוגע לשטח שיישמר עבור הארכת מסלול שדה
התעופה בחיפה .חיזוק לטענה זו ניתן למצוא בנוסח סעיף  8לפרק ג' לתמ"א  15עצמו ,המטיל את האחריות
למניעת שימושי קרקע העלולים לסכל את מימוש התכניות על הוועדות המחוזיות .מהנוסח משתמע כי
הסעיף אינו שולל את סמכות המועצה הארצית לאשר שימושי קרקע שייצרו מגבלות בפני מימוש אורכי
המסלול המרביים שנקבעו בתמ"א  .15למעשה ,ייתכן כי כבר במועד אישורה של תמ"א  ,15לא ניתן היה
להאריך את מסלול שדה התעופה בחיפה על שטח יבשתי מדרום לו ,שכבר אושרו בו שימושים אחרים,
ומכאן שההחלטה לייעד את ייבוש שטחי הים להקמת נמל ,ולא להארכת מסלול שדה התעופה מעבר לשטח
ההנחיות המיוחדות ,היוותה הכרעה מודעת של המועצה הארצית בעניין אורך המסלול.
גם אם טענה זו אינה נקייה מספקות ,הרי ככל שהתמ"א עמדה בסתירה לתמ"א  15או סיכלה אותה,
המקום למיצוי ההליכים ביחס לטענות אלה היה במסגרת הליך אישורה של התמ"א ,שבשלב הנוכחי
מהווה מעשה עשוי .על כן ,גם אילו השתכנענו כי קיימת סתירה בין התכנית לבין תמ"א  ,15הסתירה אינה
נובעת מהתכנית אלא מהתמ"א ,שייעדה את שטח התכנית לשטח תפעולי נמלי ולא הותירה בו תא שטח
שבו ניתן להאריך את שדה התעופה (להבדיל ,כאמור ,מתא השטח שסומן כשטח להנחיות מיוחדות
במסגרת התמ"א).
כל האמור מהווה דיון למעלה מן הצורך ,שכן כאמור לעיל ,הטענה לסתירה עם תמ"א  15היא טענה חדשה
שלא נטענה במסגרת ההליכים עד כה.
מטעמים אלה ,אנו דוחים את טענות העררים בעניין שדה התעופה.
עוד נציין כי מאחר שבסופו של דבר לא מנענו מעיריית חיפה להעלות את טענותיה ,והכרענו בהן לגופן,
איננו סבורים כי נפגעה זכות הטיעון וההתנגדות שלה ,ואנו דוחים גם את טענותיה בהקשר זה.
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טענות נוספות שעלו בעררים
א .הדרישה לפיצוי סביבתי
שחיקת החופים באזור מפרץ חיפה והקריות ,בין אם היא נובעת מהמבנים הימיים שהוקמו בנמל ובין אם
היא נובעת ממקורות אחרים ,היא תופעה מדאיגה הדורשת טיפול.
סעיף  6.1לתמ"א קובע כי יש לבצע פעולות מתקנות לצמצום הפגיעה בחופי המפרץ באמצעות הטלת חול,
כפי שיורה המשרד להגנת הסביבה .סעיף (4.2.2ג) לתמ"א קובע כי "תנאי לשימוש במבנים הימיים יהיה
ביצוע הוראות הפעולות המתקנות לצמצום הפגיעה בחופי המפרץ באמצעות הטלת חול".
הוועדה המחוזית ביקשה ,במסגרת החלטתה מיום  ,5.11.2018כי חנ"י תציג לפניה הצעה למנגנון להבטחת
הזנת החול מדי שנה לחופי הקריות .בדיון מיום  19.12.2018הציגה חנ"י את הפעולות שנקטה בהתאם
למנגנון הזנת החול ,להנחת דעתה של הוועדה המחוזית .במסגרת החלטתה למתן תוקף לתכנית ,החליטה
הוועדה המחוזית להוסיף להוראות התכנית סעיף המורה כי "מדי שנה יתקבל ממגישת התכנית דיווח על
הפעולות שהתבצעו להזנת החול ,בהתאם לסעיף  6.1בתמ"א /13ב ,"1/1/ובכך כללה בתכנית מנגנון למעקב
אחר יישום התמ"א בהיבט זה.
לאור חריפות בעיית שחיקת החול בחופי הקריות ,שנגרמה (לפחות בחלקה) כתוצאה מהקמת המבנים
הימיים ,אנו סבורים כי לא ניתן להסתפק בקבלת דיווח על הפעולות להזנת חול ,אלא יש לקבוע מנגנון
שיבטיח את ביצוע הפעולות כנדרש על פי התמ"א .לדעתנו ,השונה מזו של הוועדה המחוזית ,פרשנות סבירה
של סעיף (4.2.2ג) לתמ"א מאפשרת לקבוע כי ביצוע הוראות הפעולות המתקנות יהווה תנאי להפעלת הנמל.
זאת מכיוון שמסוף המטענים נכלל בהגדרת "מבנה ימי" על פי התמ"א ,ואף אם בפני עצמם ,המתקנים או
המבנים שיוקמו מעל המבנה הימי מוחרגים מהגדרת "מבנה ימי" בתמ"א ,ניתן לומר כי הפעלת הנמל
מהווה "שימוש במבנה ימי" כאמור בסעיף (4.2.2ג) לתמ"א.
על כן ,אנו מורים כי לסעיף  7.2לתכנית יתווסף תת-סעיף הקובע ,בין התנאים לפעילות נמלית ,תנאי של
"ביצוע הוראות הפעולות המתקנות לצמצום הפגיעה בחופי המפרץ באמצעות הטלת חול ,כפי שנקבעו
בסעיף  6.1בתמ"א /13ב ."1/1/סעיף זה יחליף את סעיף  )4.4(7.2שהוסף לתכנית בהחלטת הוועדה
המחוזית ,הכולל כאמור חובת דיווח בלבד.
ב .דרישות רשות נחל הקישון (במסגרת ערר )10.2/19
סמכויותיה של הרשות מוסדרות בצו רשויות נחלים ומעיינות (רשות נחל הקישון) ,התשנ"ה .1994-סעיף 3
לצו קובע כי "תחום רשות הנחל הוא אפיק נחל הקישון ויובלו נחל גדורה כמסומן בקו כחול במפה ,לרבות
גדות הנחלים האמורים בתחום של עשרים וחמישה מטרים מכל צד ,מקצה דופן האפיק של אחד הנחלים".
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דרישותיה של הרשות במסגרת הערר ,לחייב בקבלת אישורה או בתיאום עמה את האמצעים שיינקטו
למניעת זיהום ים ,חורגות מתחום השיפוט שלה ,כפי שנקבע בצו ,ועל כן אין מקום לקבלן.
מעבר לכך ,השתכנענו כי ההוראות המפורטות שנקבעו בתכנית והמנגנונים למניעת זיהום מי ים נותנים
מענה לטענות הרשות .הוראות אלה כוללות את ההוראה בסעיף (6.1א)( )4לתכנית ,הקובעת כי היתרי בנייה
יועברו לחוות דעת המשרד להגנת הסביבה ויכללו בין היתר אמצעים למניעת זיהום ים ונוהלי שגרת הפעלה
ונהלים למצב חירום ולטיפול באירועי זיהום ים ,כולל אפשרות לסגירה של מוצאי נגר לים; סעיף (6.1ב)
לתכנית ,הקובע כי היתרי בנייה להקמת תשתיות לאחסנת מכולות חומרים מסוכנים יינתנו בכפוף לתקינה
הרלוונטית ויכללו התייחסות לצמצום סיכונים מאירועים סיסמיים ,גלישות קרקע ,התנזלות קרקע וגלי
צונאמי ,ובכפוף להצגת אמצעים למניעת זיהום ים ותכנית עבודה מפורטת למניעת סיכונים מאירועי
חומרים מסוכנים; סעיף (6.3ה) לתכנית ,הקובע כי לא יהיה אחסון פתוח של צובר מוצק בשטח התכנית,
למניעת זיהום ים ,וכי תנאי לפריקת צובר ומטען כללי העלולים לגרום לזיהום ים יהיה קבלת היתר בנייה
לבניית האמצעים למניעת זיהום אם נדרש על פי כל דין; סעיף (6.4א)( )1לתכנית ,הקובע כי הנגר העילי
מאזורים בהם תתבצע פריקה וטעינה של צובר מוצק יוזרם למתקני שיקוע ובמידת הצורך למתקני טיפול,
וכי הזרמה לים תתאפשר בהתאם לכללים שייקבעו במסגרת היתר הזרמה לים של הוועדה הבינמשרדית;
סעיף ( 6.5ב) לתכנית ,הכולל הוראות בנוגע לערוגות החומרים המסוכנים ,המבטיחות כי יוקמו על ביסוס
העומד בדרישות מחמירות של סיכונים סיסמיים ,ינוקזו ניקוז פנימי המבטיח מניעת שחרור תשטיפים בעת
אינדיקציה להימצ אות שפך של חומרים מסוכנים בבור ,וייבנו באופן עמיד לחומרים המאוחסנים בהם
ויותקנו בהם אמצעי פיקוד ,בקרה וניטור שוטף; סעיף (6.5ה) לתכנית ,הקובע הוראות לעניין ניקוז חומרים
מסוכנים; סעיף (6.5ו) ,הקובע הוראות למניעת זיהום ים בעת אירועי חומרים מסוכנים ,לפיהן שאריות
שפך חומרים מסוכנים בנמל ינוקזו אל בור ייעודי תת קרקעי לאיסוף תשטיפים ,ובמידה והשפך זוהה מחוץ
לערוגות יינקטו אמצעים לספיחה וניקוי הזיהום באופן מידי ,וכן מורה כי מפרט בורות התשטיפים ומתקני
הניטור בנמל יובא לאישור המשרד להגנת הסביבה ורשויות רלוונטיות אחרות ,ויתאם להיתר הרעלים
ולהיתר ההזרמה לים; וסעיף (6.5ז) לתכנית ,הקובע הוראות לעניין אחסון ומניעת פגיעה מלחמתית
בחומרים מסוכנים.
כמו כן ,במסגרת החלטת הוועדה המחוזית על הוספת מנגנון בקרה ועדכון לתכנית באמצעות דיווח חמש-
שנתי ,נקבע כי אחד הנושאים שייכללו בדיווח יהיה "דיווח על אירועי זיהום ים מפעילות נמל המפרץ ,אופן
הטיפול בהם ואיכות מי הים".
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כאמור לעיל לעניין סוגיית זיהום האוויר ,הוראות אלה נקבעו בתכנית להנחת דעתו של המשרד להגנת
הסביבה ,שהוא גם הגורם האמון על הסדרת נושא זיהום מי הים ,ואיננו מוצאים לנכון להוסיף על דרישותיו
כפי שהוטמעו בתכנית.
דרישות הרשות ביחס למערכת הדרכים לנמל ולמעגנת שביט הן דרישות החורגות מתחום התכנית ,ועל כן
דינן להידחות .גם הדרישה להטיל על חנ"י מטלות של פיתוח סביבתי משלים לטובת הקמת פארק מורד
נחל הקישון – דינה להידחות ,שכן לא ניתן להטיל על היזם ,במסגרת התכנית ,מטלות ציבוריות שאינן
נובעות מהתכנית (בעקבות פסק הדין בע"א  7368/06דירות יוקרה בע"מ נ' ראש עיריית יבנה ,מר צבי גוב-
ארי ( ,27.6.2011פורסם בנבו)).
עם זאת ,ולאור ההבהרה וההסכמה שניתנה על ידי חנ"י בדיון ,לפיה שטחי ההתארגנות לתכנית יהיו
בתחומה ,אנו מורים כי לסעיף  6.7לתכנית (הוראות בזמן בנייה) תתווסף הוראה הקובעת כי שטחי
ההתארגנות לתכנית לא יחרגו מתחומה.
ג .הטענות לעניין תכנית חזית הים העירונית (במסגרת ערר )10.4/19
טענות העורר מופנות למעשה כנגד התמ"א ,שהורתה על הקמת נמל ימי ,ולא הותנתה במימוש תכנית חזית
הים העירונית .לא ניתן לקבוע בתכנית המפורטת דרישות שלא נקבעו במסגרת התמ"א ,לרבות כאלה
שעניינן שלביות ביישום התמ"א .בנוסף ,מדובר בטענות שהועלו בעבר ונדחו ,ואין מקום להעלותן שנית
לאור העובדה שהתמ"א אושרה באופן סופי ומהווה מעשה עשוי.
ד .הטענות להיעדר תכנון כולל  /ביצוע בשלבים
התכנית שלפנינו מהווה תכנית מפורטת מכוח התמ"א .התמ"א קבעה כי הקמת נמל המפרץ תדרוש תכנית
מפורטת (סעיף (4.2.2ב) לתמ"א) ,אך לא קבעה כי בהכרח מדובר בתכנית מפורטת אחת בלבד .סעיף 7
לתמ"א אף קובע כי "מימוש התכנית יתאפשר בשלבים על פני שנים רבות" .ההחלטה להחריג מהתכנית
את התכנון המפורט לנמל הדלקים נבעה מנימוקים סביבתיים ,ואיננו סבורים כי עמידה על כך שנמל
הדלקים יאושר במסגרת התכנית הנוכחית תשרת את טענות העוררים.
בכל הנוגע לתמ"א עצמה ,זו הוכנה ואושרה במועצה הארצית בהתאם להחלטת ממשלה מס'  1710מיום
 .27.5.2007המועצה הארצית דנה בתמ"א ,כמו גם בתמ"אות האחרות שהוגשו לה וחלות במפרץ חיפה,
מתוך ראייה כוללת ו"מבט-על" המאפיינים את מעמדה כמוסד התכנון הגבוה בהיררכיית מוסדות התכנון.
התכנית שלפנינו תואמת את התמ"א ,ומתואמת עם יתר התכניות החלות והמקודמות במרחב הסובב ,כפי
שפורטו בהחלטת הוועדה המחוזית ,ומכל מקום ,כאמור ,ערר זה אינו המקום והזמן לתקיפת התמ"א או
הליך אישורה בדיעבד.
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מן הצד השני ,הוחלט כי התכנית המפורטת תקודם בוועדה המחוזית ,שהיא מוסד התכנון המייצג בצורה
הטובה ביותר את תפיסת התכנון המחוזית ,מתכלל את המדיניות המחוזית ביחס למפרץ חיפה ,ומעניק
את האפשרות המרבית לשמיעת הציבור הרלוונטי .ואכן ,טענות המתנגדים נשמעו בהרחבה לפני הוועדה
המחוזית טרם התקבלה החלטתה ,ובאופן יוצא דופן אף ניתנה למתנגדים רשות לערור על ההחלטה,
שבעקבותיה נשמעו טענותיהם בהרחבה גם לפנינו.
בנוסף ,ו כפי שפורט לעיל ,ההיבטים הסביבתיים של התכנית ,שכנגדם מופנות רוב הטענות בעררים ,נבחנו
גם על רקע סביבת התכנית ובהתחשב במצב הקיים והחזוי במפרץ חיפה ,ולא השתכנענו כי התכנית
מתעלמת באופן זה מההיבטים הסביבתיים של המרחב.
על כן ,אנו דוחים את הטענות בהיבט זה.

דעת מיעוט  -חבר הוועדה מר טל אל-על:
אפתח ואציין כי על אף העובדה שאינני עורך דין במקצועי וכי לא עומדים לרשותי משאביו המקצועיים של
משרד המשפטים ומינהל התכנון ,כמו גם חברותי בועדת הערר איננה מרכז עיסוקי כמ"מ וסגן רה"ע באר-
שבע ,השתדלתי ככל יכולתי לכתוב ולנסח דעה זו וזאת על-פי מיטב הבנתי ומצפוני:
לאחר שמיעת כלל טיעוני המבקשים וכלל טיעוני העוררים ,עמדתי הנה כי יש להיענות לבקשת עיריית חיפה
ולהשהות את קידום התוכנית וזאת מן הטעמים הבאים:
 .1אנטי תכנון:
 1.1היעדר תכנון כולל :על-פי דברי העוררים ,לפי תמ"א 13ב' 1/1/סעיף  4.2.2נקבע כי תוכן תוכנית אחת
הכוללת נמל דלקים ותזקיקים וזאת על מנת לוודא כי התוכנית תהיה בעלת ראייה כוללת של כל
היבטי הנמל ולא בשיטת "הסלמי" ,קרי :כל תוכנית תעמוד בפני עצמה וזאת ללא ראייה רוחבית של
כלל השפעות התוכניות השונות .משלא התמלאה הנחייה זו ,ואף אם יש הטוענים שהנחייה זו אינה
כלל קיימת ,נפגעה בעיניי באופן מהותי האיכות התכנונית שאמורה להיות ראשונה במעלה במכלול
השיקולים של כל מוסד תכנון .על-כן ,היעדר תכנון כולל זה לתשתיות לאומיות באזור המפרץ יש בו,
בכדי לסכל את תכנונו המיטבי של האזור כולו.
 1.2תאום תשתיות :פתרון קירוי מסילת הרכבת והגבהת מסלול שדה התעופה המוצע אינו פתור
סטטוטורית ולא ברור כלל מידת ישימותו ,הן התכנונית והן ההנדסית .כל עוד נושא זה נותר בערפל
תכנוני ,הרי שיש בכך להשפיע באופן מהותי על עתידו התכנוני של האזור כולו ואין זה נכון להתעלם
מכך.
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 1.3כפיפות לתוכנית הבינוי :אין זה מקובל ואין זה ראוי כי תינתן התייחסות והישענות על תוכנית בינוי
שטרם נולדה ,נשקלה ותוכננה ובוודאי שטרם אושרה וכל זאת בעוד התוכנית מחייבת זאת כתנאי
למתן היתר בנייה למבנים.
 .2פגיעה בזכות הטיעון וההתנגדות עקב החלפת השלטון המקומי לאור תוצאות הבחירות המקומיות
שנערכו לאחרונה (:)2018
לדידי ,היה על הועדה המחוזית לכבד את הכרעת תושבי העיר חיפה ולהמתין (לפרק זמן סביר) לגיבושה
של עמדת הנהגתה החדשה של עיריית חיפה .כל שכן לאור בחירתם של תושבי העיר חיפה ואי שביעות
רצונם ,בין היתר מן התוכניות המקודמות עבור המפרץ ,כפי שבאו לידי ביטוי בתוצאות הבחירות.
 .3היבטים סביבתיים:
 3.1על-פי עמדת המשרד להגנת הסביבה כפי שהוצגה בפי הועדה המחוזית ,אישור התוכנית עשוי להוסיף
לכל הפחות כ 10%-ועד כ 20%-תוספת לרמות הזיהום הגבוהות ממילא באזור המדובר .זאת עקב
הגדלה של כמות החומרים המסוכנים המאוחסנים ומשונעים במרחב ,וכן הפוטנציאל של הגדלת
זיהום האוויר ,כפי שפורט בהתנגדות סיעת הירוקים של חיפה ,וכי החלטת הוועדה המחוזית נתנה
להם מענה חלקי בלבד.
 3.2כיוון שאף נציג המשרד להגנת הסביבה לא הופיע בפנינו בערר זה ,וכיוון שעל אף בקשותיי החוזרות
ונשנות מיו"ר ועדת הערר לזמן את נציג המשרד בפנינו ובכך לאפשר לכלל חברי הועדה לשאול את
שאלותיהם ,לא התבצע הדבר .לאור זאת גובשה רשימת שאלות שהועברו בכתב למנהלת מחוז הצפון
של המשרד הגנת הסביבה .נכון לזמן כתיבת עמדתי זו ,טרם הועברו לעיוני תשובות המשרד ,ככל
והתקבלו כלל.
 3.3סוגיית ההיבטים הסביבתיים הנה מוקד משמעותי ביותר במכלול השיקולים בערר זה .על-כן ,ככל
ודעתי אינה נוחה הן מתשובות המשרד הנוכחיות כפי שהובא בסעיף  3.1לעיל והן בשל העובדה כי לא
ניתנה בידי האפשרות לשאול באופן ישיר ובלתי אמצעי את נציגות המשרד להגנת הסביבה כפי שתואר
בסעיף  3.2לעיל .והן בשל העובדה כי נכון למועד זה ,טרם התקבלו תשובות המשרד לשאלות בכתב
שהוגשו להם .כל זאת דיו מספיק על-מנת שלא לאשר בנסיבות אלו תוכנית בעלת משמעויות
סביבתיות כה רחבות היקף ,העשויות להשפיע על בריאותם ,איכות חייהם ואף על חייהם ממש של
מאות אלפים מתושבי העיר חיפה ואזור הצפון בכלל.
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 .4סיכול פיתוח שדה התעופה חיפה:
 4.1בתמ"א  15נקבע כי חל איסור על קידום תוכניות שיש בכוחן בכדי למנוע או לסכל את האפשרות
להארכת מסלול שדה התעופה עד ל 2,400-מטר .עובדה היא ,ואין חולק עליה ,כי התוכנית הנידונה
בערר זה תגביל את הארכת מסלול שדה התעופה עד ל 1,600-מטר בלבד.
 4.2לא שוכנעתי מדוע המבקשים מבקשים להעניק קדימות (בלתי מנומקת) לנמל המפרץ על פני שדה
התעופה הפועל במקום ואשר טומן בחובו פוטנציאל כלכלי מן המעלה הראשונה הן עבור העיר חיפה
עצמה והן עבור אזור הצפון כולו.
 4.3כמו כן ,לא שוכנעתי כי גורלו של שדה תעופה זה דינו להוות "שדה נכה" וזאת הן כי מדובר בכוונה
להפעלת השדה כשדה תעופה אזורי מדרגה  2בלבד ולא מעבר לכך .והן כיוון שקיומן של מגבלות כאלו
ואחרות הנן בדרך הטבע ,המציאות התפקודית של כל שדות התעופה ,לרבות נתב"ג .על-פי הגיון זה-
שום שדה תעופה אינו יכול לפעול באופן מיטבי ,כיוון שהפעלתו כרוכה במגבלות ועל כן הוא בחזקת
"שדה נכה" כהגדרת המבקשים.
לסיכום:
הן כנבחר ציבור ,הן כמתכנן ערים במקצועי והן כנציג השלטון המקומי בוועדת ערר זו ,אינני יכול להתעלם
ממצוקתם ההולכת וגוברת של תושבי העיר חיפה והצפון כולו .שכן ,מדובר בתוספת לא מעטה (בין 10%
ל 20%-כאמור) של מפגעי זיהום לרמות הזיהום הקשות ביותר המתקיימות באזורם זה מכבר .רמות זיהום
הגורמות כבר עתה ,על-פי דוחות ומחקרים רשמיים ,לרמות תחלואה קשות וחריגות בקרב תושבי העיר
חיפה והסביבה .כמו-כן ,איני יכול להתעלם מן הטענה הצודקת בדבר התייחסות המדינה לאורך עשרות
שנים ,לאזור הפריפריה הצפונית כאל החצר האחורית .בהקשר זה ,הנני דוחה על הסף את טענת ה-
 NIMBYכביכול מצדם של תושבי העיר חיפה ופרנסיו ,ולראיה בקשת עיריית חיפה להרחבת שדה התעופה
הקיים בתחום שיפוטה ,על אף שבתנאים מסוימים ,עשוי להוות מפגע סביבתי מסוים בפני עצמו .עובדה
שעמדה בפני תושבי העיר חיפה בבחירות האחרונות ואף על-פי כן ,הוכרע על ידם!

[הערה :התייחסות המשרד להגנת הסביבה הועברה לעיונו של מר טל אל-על ,אך עד למועד פרסום ההחלטה לא
הועבר עדכון לעמדתו – ש.ג].
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סיכום
כמפורט לעיל ,החלטנו ברוב דעות לדחות את העררים בעיקרם ולאשר את התכנית ,בכפוף לתיקונים
הבאים:
א.

התכנית תכלול התייחסות לכמות מקסימלית של חומרים מסוכנים – במסגרת סעיף  6.5לתכנית
ו/או במסגרת הטבלה שבסעיף  5לתכנית.

ב.

סעיף  )4(7.2לתכנית יתוקן ,כך שהדיווח יוגש לוועדה המחוזית מדי שנתיים עד למימוש מלא של
התכנית ,ולאחר מכן יהיה בסמכות הוועדה המחוזית להפחית את תדירות הדיווח לאחת ל 5-שנים,
או להחליט ביחס לנושא מסוים כי הדיווח יהיה בתדירות נמוכה יותר או שאין בו עוד צורך ,מבלי
שהדבר יהווה סטייה מהוראות התכנית  .ההוראה המאפשרת לוועדה המחוזית להקדים את מועד
הגשת הדיווח בהתראה של שישה חודשים תיוותר על כנה.

ג.

לרשימת הנושאים המפורטים בסעיף  )4.1(7.2לתכנית ,שיש לכלול בדיווח ,יש להוסיף תת-סעיף לפיו
החל מתחילת הפעילות בנמל ,יש לדווח על מצאי הפליטות בפועל מכלי שיט ותחבורה בתחום הנמל,
בהתאם להנחיות שיינתנו לעניין זה על ידי המשרד להגנת הסביבה.

ד.

לסעיף  7.2לתכנית יתווסף תת-סעיף הקובע ,בין התנאים לפעילות נמלית ,תנאי של "ביצוע הוראות
הפעולות המתקנות לצמצום הפגיעה בחופי המפרץ באמצעות הטלת חול ,כפי שנקבעו בסעיף 6.1
בתמ"א /13ב ."1/1/סעיף זה יחליף את סעיף  )4.4(7.2שהוסף לתכנית בהחלטת הוועדה המחוזית,
הכולל כאמור חובת דיווח בלבד.

ה.

לסעיף  6.7לתכנית (הוראות בזמן בנייה) תתווסף הוראה הקובעת כי שטחי ההתארגנות לתכנית לא
יחרגו מתחומה.

יתר הטענות בעררים – נדחות.

היום ,י"ב אייר תשע"ט ( 17מאי )2019
שמרית גולן ,עו"ד
יו"ר ועדת המשנה לעררים
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