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שמית היא "להקים . מטרתה הר1/י"א/1833פרץ שמספרה בחודש האחרון הפקידה הממשלה את תכנית חיבורי נמל המ

עירוניים בשרשרת הלוגיסטית מסדרון תחבורה ותשתיות לנמל המפרץ". על פי התכנית, האזור יהווה מוקד לשימושי נמל 

בפועל  מהנמל ואליו  והיא מתווה כבישים, מסילת ברזל, מנהרת תשתיות, וגשרי רכבת וכביש שיחצו את נחל הקישון.

 אינם רוצים בה.ככל הנראה רובם שכופה הממשלה על תושבי חיפה עיר 

 

התכנית תהפוך את מפרץ חיפה למרחב הלוגיסטיקה 

ותחסל את האפשרות  ,ארץוהפטרוכימיה מהגדולים ב

מנת לאפשר את -להרחיב במעט את שדה התעופה על

למרות שמדובר בתכנית כביכול קטנה,  פתיחתו לאירופה.

אין ספק שיהיו לה השלכות משמעותיות על דמותה של 

העיר חיפה בעתיד, כיוון שהיא מתחברת לשלוש תכניות 

 משמעותיות שיחד, מציגות תמונה מבהילה: 

 

שבמקור ביקשו לגדול  מתקני בתי הזיקוקהגדלת  .1

הגדרות  דורשים שלהם משפטניםההיום ו) פי שלושה

 לוטות בערפל(.

תכנית קרקעות הצפון המבקשת להכפיל את שטח  .2

דונם ע״י  1200ל  מחסני הדלקים במפרץ פי שתיים

הקמת חוות מיכלי דלקים חדשה שמאגדת את כל 

 מחסני הדלקים במפרץ.

של פי שישה  גדולהתכולה  שישנעונמל דלקים  .3

 מהכמות המיוצאת היום ממפרץ חיפה.  דלקים

 

מתוצרי המפעלים במפרץ חיפה מיועדים לייצוא ומשרתים מדינות אחרות. מכיוון שצרכי המדינה  85% -ל 50%כיום, בין 

ין, ואולי אפילו להצטמצם עם המעבר לשימוש בגז, הרחבת התשתיות לא עומדים לגדול באופן דרסטי בעתיד הנראה לע

גם אם כל המתקנים  האלה מצביעה על כוונות ברורות להפוך אותנו לעיר נחשלת ומזוהמת שמייצרת עבור מדינות אחרות.

 יבנו בטכנולוגיות המתקדמות ביותר, הגדלת הייצור משמעה הגדלה בהכרח גם של הזיהום.

 

אם בשנים האחרונות קידמה הממשלה את הרחבת המתקנים הלוגיסטיים של התעשיות המזהמות, היום היא מבקשת 

מדובר בחיבור של המערכת 'לשטקר'. כל מה שנדרש זה להכניס את התקע לשקע כדי שמפעל  לחבר אותם זה לזה.

 הגדול יתחיל לעבוד. התעשייה
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יאת גבולות התכנית בחלקה הצפונאר מת הלבןהקו   

  הממשלה פועלת למינוף חיפה כמעצמה של זיהום
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 התכנית משתלטת על שטח קריטי במיוחד שנמצא בקצה מסלול שדה התעופה.אלא שזו רק חלק מהתמונה העגומה: 

במקום היחידי שבו יוכל שדה התעופה  -היא מייעדת אותו לצנרות דלקים, מסילות רכבת וכבישים עבור משאיות תובלה 

של שדה התעופה, שיפתח את חיפה  מטרים נחוצים למסלול לשם הארכה מזערית  300רק עוד  לגדול בעתיד.

ויכונן שדה תעופה אזורי קטן שיגיע ליעדים כמו פריס, אמסטרדם, סטוקהולם, אוסלו, ליסבון, ברצלונה, , לאירופה

 פטרבורג.  -קופנהגן, המבורג או סן

 

 מדובר בהחמצה היסטורית! 

 פה חלופי לצפון, כדוגמת רמת דוד, אסור בשום אופן לסכל את עתיד השדה החיפאי. כל עוד אין שדה תעו

 

 .רונית, ועל כל היבטי הנדל"ן בעירלתכנית זו השלכות מרחיקות לכת על בריאות התושבים, על הכלכלה העי

 הטיעונים של 'חיים בחיפה' כנגד התכנית:

 

את כל המפרץ כמכלול  לשקללהתכנית היחידה שאמורה  – תכנית אינטגרטיבית לכל מפרץ חיפה חובה לעשות .1

 שפורסמו בשנה האחרונה התחלואה, והיא מעולם לא אושרה. לא עולה על הדעת שלאור כל נתוני 30היא תמ"א 

מפליא ואף  , ממשלת ישראל לא תבחן את כל התכניות המקודמות במפרץ כמקשה אחת.באזור מטרופולין חיפה

 אין תכנית כזו! לשיטתנו, אין לחבר את תכניות המפרץ יחד לפני שנעשתה בדיקה אינטגרטיבית.  -מעורר פלצות 

כושר הגדלת  - ?האלה ותהזיקוק המוגדלישרתו כל כמויות את מי על ממשלת ישראל לדווח לתושבי חיפה:  .2

ייצוא את השמאפשר  והקמת נמל הדלקים המוגדלקרקעות הצפון, מחסני הדלקים בבתי הזיקוק, הקמת הייצור של 

מהכנסות  50%-כבר היום ידוע שכ. תזקיקי הדלק ותוצריהםאת הגדלת שרשרת ייצור כל אלה יאפשרו  – לחו"ל

כמה , ויהיה נפחומה  -אם כושר הייצור יגדל  מתוצרתם. 85% עד ישנם מפעלים שמייצאיםן מגיעות מייצוא. "בז

 ?מדינות אחרותממנו ישרת 

המשרד  .תעשייהה לאור הגדלתזיהום ה את הצפי של הגדלתיש לבחון  - תעשייה מוגדלת תביא לזיהום מוגבר .3

להגנת הסביבה אינו מציג את צפי הזיהום בעתיד, רק מבטיח הגבלות חמורות. ומה יקרה אם לא תהייה אכיפה 

כיצד הגדלת התעשיות תשפיע על בריאות התושבים, כאשר  הדוקה, כפי שלא היתה בחלק מהשנים האחרונות?

 מצב נתוני התחלואה כבר היום אינו ברור? 

 תיפתחמטרים וחיפה  300רק עוד  – ויהפוך לא כדאי מבחינה כלכליתשדה התעופה יונצח בגודלו הנוכחי,  .4

חי ולא מת. אם יונצח . כיום שדה התעופה לא low-costלאירופה, עם מטוסים קטנים ואפשרות לחברות תעופה 

 בגודלו הנוכחי, מהר מאד יהפוך לא כלכלי, ושטחיו יועברו לשימושים כדאיים יותר, סביר להניח שעבור הנמל.

בנוסף, שדה תעופה אזורי יספק ככל הנראה יותר מקומות עבודה )בכמות ובאיכות( מנמל ותעשיות פטרוכימיות, 

 היתכנות של שדה תעופה אזורי קטן על כל היבטיו הכלכליים?על פי נתוני הממשלה הישנים. מדוע לא נבדקה 

כל כלי ם ע –של הנמל  מזרחי-, בסיס חיל הים יעבור לקצה הצפוןבמידה ושדה התעופה של חיפה ייסגר .5

  ומשכונות מגורים עצומות. קילומטרים מקרית חיים 2אלה יתמקמו במרחק  – תהנשק שיש בו והסכנות הביטחוניו

סיכול  - מחוסלת תיירות עיר, עיר תעשייתית מוגדלת– עתידה הכלכלי של העיר השפעה קריטית על .6

כלכלת העיר ומקומות  האפשרות להרחיב את שדה התעופה יביא לגסיסתו האיטית של השדה הקיים וישפיע על

עסקים , מלונות, מסעדות, הנצחת חיפה בדמות עיר תעשייתית, ולא עיר של ים, חופים ורביירה - התעסוקה בה

 תהייה בעלת השלכות מרחיקות לכת גם על הנדל"ן העירוני.  - קטנים, מרכזי כנסים ובילוי

בפארק הקישון  פוטנציאל לשכיית חמדה ירוקה - פארק הקישון, הריאה הירוקה של מטרופולין חיפהחיסול  .7

)חברת נמלי ישראל( המנסה להשתלט על  המטרופוליני של חיפה, שכבר היום עומד בלחצים אדירים של חנ"י

 תעבור מסילת רכבת על גשר כפול ענק, שיפגע אנושות בשמורה ובפארק.עליו שטחיו, 

 

  ?ירה"חולירע או רבי -תושבי חיפה צריכים אחת ולתמיד לומר לממשלה אם ברצונם עיר תעשייה או עיר תיירות 

 

ובתיירות למטרופולין חיפה ולכל  באקדמיה, תעשיות מתקדמות, אם אנחנו חפצים בחיים, בבריאות, בכלכלה פורחת

 הצפון, זה הרגע האחרון  להילחם על דמותה של חיפה והפיכתה לעיר מטרופולין עם עתיד כלכלי חדש.
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