
 
 

 

 

 

 הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז חיפהבפני 

 1965-ה"תשכ, לפי חוק התכנון והבניה
 

 :המתנגדים
 

 _________________ז.ת, ד"ר עינת קליש רותם: שם

 :___________________________כתובת מגורים
 : ______________נייד: ______________ טלפון

 _: _____________ל"דוא: _____________ פקס
 

 _______________. ז.ת, מר נחשון צוק: שם

 :___________________________כתובת מגורים
 : ______________נייד: ______________ טלפון

 _: _____________ל"דוא: _____________ פקס
 

 . ________________ז.ת, ד"ר דב אלידע: שם

 :___________________________כתובת מגורים
 : ______________נייד: ______________ טלפון

 _: _____________ל"דוא: _____________ פקס
 

 ________________. ז.ת, עו"ד ענת פרטוש: שם

 :___________________________כתובת מגורים
 : ______________נייד: ______________ טלפון

 _: _____________ל"דוא: _____________ פקס
 
 

 
  

לתכנית מתאר מקומית ( לרבות הערות) התנגדות

 '(חיבורי נמל המפרץתכנית )' 1/יא/1833/ מספר חפ



 
 

 

 

 

 :ובאנו על החתום

 חתימה: _________________        : ד"ר עינת קליש רותם       מגיש/ת ההתנגדות

 חתימה: _________________         : מר נחשון צוק      מגיש/ת ההתנגדות

 חתימה: _________________         : ד"ר דב אלידע       מגיש/ת ההתנגדות

 חתימה: _________________        : עו"ד ענת פרטוש       מגיש/ת ההתנגדות

 

 13/6/2016, חיפה

 :העתק

 מחוז חיפה –הועדה המקומית לתכנון ולבניה  

 

 הצהרה

 עו"ד ___________, מ_____________,  ,כי ביום ___/___/___ הופיע בפני הנני מאשר

 מר/גב' _____________ המוכר לי אישית/ שזיהיתי באמצעות ת.ז. שמספרה ____________, 

הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים 

 י.שר את תוכן תצהירו וחתם עליו בפנאי

_________________      ______________________ 

 חותמת+חתימה        תאריך 

 צהרהה

 עו"ד ___________, מ_____________,  ,כי ביום ___/___/___ הופיע בפני הנני מאשר

 מר/גב' _____________ המוכר לי אישית/ שזיהיתי באמצעות ת.ז. שמספרה ____________, 

ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, 

 י.שר את תוכן תצהירו וחתם עליו בפנאי

_________________      ______________________ 

 חותמת+חתימה        תאריך 
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   התנגדות

 לתכנית חפ/1833 יא/1  תכנית דרך  חיבורי נמל המפרץ באמצעות דרך ומסילה (להלן: "התכנית").
 בפני הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה במחוז חיפה

 
 מוגשת בזאת התנגדות לתכנית שעיקריה מפורטים לעיל .

 החתומים בזאת מתנגדים נחרצות לתוכנית ודורשים לעצור את הליכי הפקדתה.
וסבירותה התכנית לחוקיות הנוגעות סף לטענות תוקדש האחת טענות: של חטיבות שתי תכיל               ההתנגדות
ואשר שבבסיסה, האורבנית בחשיבה שמקורם התכנית של באספקטים תתמקד האחרת ; ראשון)              (חלק
הרסנית השפעה עליהן תהא לתכנית אשר השונות המערכות את הולמת בלתי ונמצאה ידינו על                נבחנה

 מיותרת .(חלק שני).
 

 תוכן עניינים

 חלק ראשון  התכנית אינה חוקית וגם/או אינה סבירה.
  

 פרק 1: אי סבירות ואי חוקיות של תכנית חפ'/1833/יא/1  טענות סף.
 

 פרק 2: ההיסטוריה התכנונית במפרץ חיפה  התערבות שיקולים פוליטיים שאינם בהכרח מקצועיים
 וענייניים.

  

 חלק שני  היבטים אורבניים תכנוניים.
  

 פרק 3: היעדר תכנון אינטגרטיבי למפרץ חיפה. לאחר שנחשפו לאחרונה בעיות התחלואה סביב המפרץ,
 קידום תכניות המחזקות את התעשייה ומאפשרות לה להתרחב הינן בלתי קבילות.

 

 פרק 4: שדה התעופה של חיפה יסונדל בטרם עת, לפני שעתיד התעופה בארץ ובצפון המדינה הוכרע.
 

 פרק 5: תסקיר ההשפעה על הסביבה  דל, דלוח, ומדלל את יכולת קבלת החלטות למען עתיד כלכלי
 וסביבתי טוב יותר למטרופולין חיפה.

 
 פרק 6: את מי משרתים תוצרי מפרץ חיפה המיוצרים בתעשיות המזהמות?

 

 פרק 7: עוד מכה לתהליך חיסול הפארק המטרופוליני נחל הקישון
 

 פרק 8: עתיד הכלכלה של מטרופולין חיפה  עיר מוגדלת של תעשיות כבדות ומזהמות, או עיר של
 תיירות עם שדה תעופה אזורי בגודל בינוני?

  
 בכל פרק, במהלכו ובסיומו, מופיעות דרישותינו ממוסדות וגופי התכנון באופן מובלט, ומסומנים עם מסגרת.

 יחד עם זאת, לאורך כל ההסברים עולות נקודות הדורשות את התייחסות מוסדות התכנון  גם אם אינן
 מובלטות או מצוינות באופן חד משמעי, אלא כחלק מהמסמך הכולל. על כן בנוסף לדדרישות המפורשות שלנו,
 שמובאות בנוסח מקוצר וברור, אנו דורשים התייחסות גם לכל ההערות והניתוחים שמופיעים במסמך זה, ללא

 קשר לאופן הצגתם.
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 חלק ראשון  התכנית אינה חוקית וגם/או אינה סבירה.

 
 נבקש להשיב התכנית אל שולחן המתכננים מחמת איחוקיות של התכנית המתגלה לאורן של תכניות

 מאושרות ותקפות ולחילופין וגם/או מבלי לגרוע נעתור לדחיית התכנית מחמת איהסבירות שלה המתגלה
 לאורן של תכניות המתייחסות למכלולים ספציפיים במפרץ חיפה לרבות שדה התעופה חיפה (אך לא רק......)
 והמצויות בשלבי תכנון שונים. אנו נוכיח כי התוכנית אינה נעה בתוך 'ריק תכנוני' ,כי אם בתוך מערכת תכניות

 ארציות ומחוזיות שעליונותן ביחס אליה אינה במחלוקת.
 

  טענת סף מסתברת של חוסר סמכות הועדה המחוזית לתכנון ובניה לשנות תכנית מתאר ארצית
  

 ראוי כי הועדה המלומדת תפסוק כי התכנית אינה ראויה להתאשר משום שאישורה כמות שהיא יהיה בטל
 מחמת שאין לועדה הנכבדה סמכות לדון ולא כל שכן לשנות בהחלטותיה, הוראות תכנית המצויה בסמכות

 המועצה הארצית לתכנון ולבניה.
 טענת סף זו היא איפא תוצאה מסתברת של ניתוחי התשריטים של שתי התכניות .

 כלל הפרשנות שיש לנקוט במקרה בו התשריט סותר את הוראות התכנית הינו כי הוראות התכנית גוברות על
 תשריטה שאינו אלא נספח. רוצה לומר, אם בהוראות התכנית נשוא התנגדות זו נקבע כי היא כפופה כדבריה

 לתמ"א 15,  אך הנספח לה  תשריטה מורה אחרת  כי אז יגברו הוראות התכנית חפ/1833 /יא/1 על מו
 תשריטה.(מנגנון ההשמדה העצמית המובנה).

  
 התכנית לוקה באיסבירות  קיצונית בכך שהיא מזמינה את הועדה המחוזית המלומדת, לפסוק בחריגה
 מסתברת מסמכות (חריגה שאינה מתגלה על פני הדברים אלא המתבררת מניתוח ההוראות המפורטות

 שבתכנית לרבות תשריטיה). כפי שנראה להלן. אישורה חס וחלילה של התכנית כפי שהוגשה, יאפשר לפורום
 מחוזי שאינו הפורום הנאות וגם לא הפורום המוסמך לכך לאשר שינוי (הורדה בדרגה או אף ניוון ) של שדה
 התעופה חיפה ביחס לתפרושת שקבעה תמ"א 15 הבכירה ממנה  והמצויה כולה בסמכותה האקסקלוסיבית

 של המועצה הארצית לתכנון ולבניה.
 אין בקרבנו ספק, כי כבוד הועדה תנהג בזהירות המתבקשת בסמכויותיה ולא תחרוג מהן קלה כחמורה.

 אמנם תכניות מתאר ארציות או תכניות תשתית לאומית נתונות רק להשגות מטעם הציבור ולא להתנגדויות,
 אך משעה שתכנית מתאר ארצית אושרה, הזכות להעלות טענות מכוחה קנויה למתנגד באשר הוא ובכך נוצר

 האיזון הרצוי בין האינטרס של רשויות התכנון לקבוע מדיניות ארצית כמעט באין מפריע באמצעות תכניות
 מתאר לבין האינטרס של הציבור לקיים בקרה אזרחית  על כיבוד הזכויות שהוקנו לו מכוחן של התכניות

  האמורות ולהתנגד לכל ניסיון להתכחש להן.
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 פרק 1: אי סבירות ואי חוקיות של תכנית חפ'/1833/יא/1  טענות סף.
 

 ⬛⬛⬛ תת פרק 1.1 : איסבירות ואיחוקיות  תכנית מקומית ("חפ") לא סביר שתעסוק
 בתשתיות לאומיות, להן חשיבות ברמה הלאומית, והשפעה על תושבי המדינה שמתגוררים

  מחוץ לגבולות השיפוט של מחוז חיפה.
 

 להתנגדות שלנו מצורפים תצהירים של תושבי המדינה ממחוזות תכנון, לא רק מחיפה. תושבים רבים במדינה
 יושפעו מתכנית זו על היבטיה שונים  תשתיות הדלקים והצנרות, הגז, שדה התעופה וכו'. בגלל שתכנית זו,

 חפ'/1833/יא/1 לא פורסמה כתכנית מתאר ארצית, כפי שראוי היה לעשות, או כתכנית תשתיות לאומיות
 (תת"ל), כפי שראוי היה לעשות  תושבים רבים אינם מיודעים על פירסומה של תכנית מקומית זו, אינם
 מכירים את תוכנה, ואפילו לא יכולים להיות מיודעים בדבר קיומה. חלק מתצהירי ההתנגדויות המצורפים

 למסמכים שלנו נכתבו על ידי תושבי המדינה שלהם עניין גדול בתכנית. הם התוודעו לקיומה של התכנית רק
 באמצעים לא רישמיים, אפילו מיקריים  "מפה לאוזן" (דרך הפעילות שלנו), וזאת למרות שנושא התכנית

 מעסיק אותם, מטריד אותם וחשוב להם. אפשר להעריך שכמוהם יש עוד רבים נוספים שהיו מבקשים
 להתעמק בתכנית זו אילו היתה מוגשת כתכנית ארצית לתשתיות, כפי שמעמדה מחייב, ושעד היום אין להם

 מושג על קיומה של התכנית.
 

 במסגרת פעילותנו להנגיש את דבר קיומה של תכנית זו, גורמים וגופים רבים שמעו על קיומה של התכנית
 בשלבים מאד מאוחרים, ימים ספורים לפני מועד הגשת ההתנגדויות. בשלב זה כבר היה להם קשה להתעמק

 בתכנית כדי ולהגיש התנגדויותיהם בזמן, וזאת למרות ההארכה שניתנה.
 

 עצם העובדה שמצורפות למסמך זה גם התנגדויות של תושבים המתגוררים מחוץ לגבולות מחוז חיפה, מוכיח
 את טענתנו זו: מדובר בתכנית שאינה תב"ע מקומית. תכנית זו מקדמת בפועל תשתיות לאומיות ועל כן דינה
 צריך להיות דין תכניות הנידונות במועצה הארצית  או תמ"א או תת"ל, (ואפילו אולי, בסבירות נמוכה, תמ"מ).

 אי לכך אנו סבורים שאינכם רשאים או יכולים כלל לדון בהתנגדות. אנא מישכו את ההפקדה, והגישו את
  התכנית כראוי כתכנית תשתיות לאומית, או כתכנית מתאר ארצית.

 
 בנוסף להתנגדויות ממחוזות אחרים, תוכנית זו אינה יכולה להחשב כתוכנית מחוזית ("חפ"), גם בגלל שהיא
 עוסקת בתשתיות לאומיות כלליות, לדוגמא תפרוסת שדות התעופה בישראל, ומשפיעה על תכנית מתאר

 ארצית באופן חסר תקדים (ראו בהמשך).
 

 דרישתנו: להחזיר את התכנית הזו לשולחן מוסדות התכנון ולקדם אותה במתכונת של תכנית ארצית,
 בין אם כתמ"א או כתת"ל, כפי שהיא אמורה להיות (תכנית תשתיות לאומיות).

 
  ⬛⬛⬛ תת פרק 1.2 : איחוקיות – לאורן של תכניות מאושרות ותקפות

 משהיא נבחנת לאורן של התכניות שאושרו לפני הפקדתה ושהוראותיהן תקפות וגוברות עליה, מסתמנת
 התכנית כניסיון נועז להפר את הוראותיהן של לא פחות משתי התכניות העיקריות שלהלן לפי סדר חשיבותן

  והופעתן : תמ"א 15  ותמ"מ 6 .
 

 1.2.1. התייחסות תכנית חפ'/1833/יא/1 לתכנית מתאר ארצית לתפרושת שדות תעופה תמ"א 15
 (הערה: הנתונים והבדיקות שעומדים בבסיס הטיעונים של פרק זה מוצגים בנספח א).
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 1.2.1.1. תכנית חפ/1833/יא/1 מפרה את תמ"א 15.

 
. מתוכננים תעופה לשדות מתייחסת וכן שלא, ובין בשימוש בין קיימים תעופה לשדות הן מתייחסת 15                  תמ"א
עתידה בה, המתוכננת שהדרך זה במובן 15 תמ"א של מפורשות להוראות בסתירה עומדת /יא/1                חפ/1833
15 תמ"א מכוח והמאושר הסופי במצבו אשר הים לכיוון ההמראה מסלול להארכת שיוחד השטח פני על                  לעבור

 עתיד להיות באורך 2400 מטרים.
 ראה : סעיף 7 לתמ"א 15 והשווה תשריט חפ/1833יא/1 .

על חיפה של התעופה שדה של המסלול להארכת שיוחד לתחום חפ/1833 נשוא הדרך של הפלישה                 להמחשת
 מנת להפכו לשדה בדרגה 2 , מצורפים בזה ההסברים כדלקמן.

  
 א.  תקציר

 תכנית חפ/1833/יא/1 (להלן "התכנית") מכפיפה עצמה מחד גיסא לתמ"א 15 ומאידך גיסא מפרה אותה
 בבוטות. ע"פ תמ"א 15 אמור לקום בתחום התכנית שדה תעופה (שד"ת) ליעדים בינלאומיים לו מוצעים מימדי
 מסלול של 2400 מ' על  45 מ'. לא די שהתכנית תופסת את כל התחום הדרוש לשד"ת במימדים אלה—היא
 גם חודרת לשטח החיוני להארכת המסלול עבור שד"ת צנוע יותר, אך המאפשר עם זאת תעופה בינלאומית
 מהותית. מובאים פרטי תמ"א 15 המופרים, טיעונים בדבר תוקף תמ"א 15 והוראותיה לגבי שדה תעופה

 חיפה (שת"ח), ניתוח המוכיח כי השד"ת המתאפשר ע"י התכנית אינו תואם את הוראות תמ"א 15 וששד"ת
 מזערי התואם אותן נמנע ע"י התוכנית. מתבקשת החזרת התכנית למתכננים.

 
 ב. מושא ההתנגדות

 ההתנגדות היא לחדירת תחום התכנית ב113 מ' לשטח אותו יש לשמור לצורך הארכה עתידית של מסלול
 שת"ח כך שיעמוד בהגדרת תמ"א 15 לשד"ת בדרגה 2. איור מס' 1 מתאר את השד"ת המוצע ע"י התכנית.

 איור מס' 2 מתאר את השד"ת המזערי הנדרש לעמידה בהגדרת דרגה 2 ואת החדירה המונעת זאת.
 

 ג. הוראות תמ"א 15 הנוגעות לשדה תעופה חיפה
 בתשריט תמ"א 15 מסומן שת”ח, שמספרו בתמ"א זו 4, באתר השד"ת הפעיל הנוכחי. (1)
 בהוראות תמ"א 15, פרק א' (הוראות כלליות) , סעיף 7 (רשימת שדות התעופה), בטבלה שבעמ' 6, (2)

 נקבע כי שת”ח יהיה מדרגה 2. מימדי המסלול נקבעו עראית לאורך 2400 מ' ורוחב 45 מ'.
 בהגדרות תמ"א 15 – פרק ב', עמ' 10, מוגדר שד"ת מדרגה 2 כ"שדה תעופה שנועד בעיקר לענות (3)

 על הביקושים לטיסות שכר ליעדים בינלאומיים."
 

 ד.  תוקף תמ"א 15 המקורית והוראותיה לגבי שדה תעופה חיפה
 

 ד1    כללי
 תמ"א 15 – תכנית מתאר ארצית לתפרושת שדות התעופה – אושרה בממשלה ביום 14/5/2000 ופורסמה
 ביום 25/5/2000 (ילקוט פירסומים 4884 עמ' 3594). מאז כניסתה לתוקף הוחלט במוסדות התכנון על שני
 שינויים בה שאינם נוגעים לשת”ח: קביעת שד"ת הרצליה כזמני (13/10/2009) וביטול סימון מקום שד"ת

 אילת (4/11/2014). בכל הנוגע לשת”ח, תמ"א 15 עומדת כיום בתוקפה כבתחילה.
 אכן, ידועה כוונת מינהל התכנון לעשות שינויים מרחיקי לכת בתכנית התפרוסת הארצית של שדות התעופה,
 כוונה המתבטאת בפירסום מכרז (מס' 1/2016) לתכנון תכנית חדשה שתקרא תמ"א 15/ 2. אך מכרז זה

 פורסם רק לאחרונה, בפברואר 2016, וברור לכל שתחלופנה שנים לא מעטות עד שהכוונה הנ"ל תתממש, אם
 בכלל תתממש, בדמות תכנית מתאר ארצית חדשה ותקפה.

 אי לכך, תמ"א 15 המקורית היא זו הקובעת כיום בכל הנוגע לשת”ח.
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Googleאיור מס' 1: שת"ח ע"פ תכנית חפ/1833/יא/1. קטע תשריט נספח 2 של חפ/1833/יא/1 מולבש על תצלום 

 Earth של סוף מסלול 34. מודגשים קווי המתאר העיקריים של השדה הקיים ושל השדה המוצע ע"י התכנית.
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איור מס' 2: שד"ת מזערי התואם את דרגה 2 וחדירת תכנית חפ/1833/יא/1 לתחומו. קטע תשריט נספח 2 של חפ/1833

 /יא/1 מולבש על תצלום Google Earth של סוף מסלול 34. מודגשים קווי המתאר העיקריים של השדה הקיים ושל
 השדה המזערי התואם דרגה 2. מתואר גודל החדירה שתמנע בעתיד הארכת רצועת המסלול עד שפת הים.
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 ד2.   שימור תוקף הוראות תמ"א 15 לגבי שת”ח למרות אי הגשת תכנית מקומית/מפורטת
 בפרק א' סע' 8 של הוראות תמ"א 15 (עמ' 7) נקבע כי ניתן לגרוע שד"ת מרשימת התמ"א, ובלבד שיהיה

 מדרגה הנמוכה מ2. לגבי שדה מדרגה 2 ומעלה קובע פרק ג', סע' 5, "הגבלת זמן סימון אתר" (עמ' 14) את
 התנאים בהם רשאית המועצה הארצית לבטל סימון של שד"ת בתמ"א 15 וההליכים לפיהם עליה לפעול.
 טיעון רקע: הורדה בדרגה של שד"ת שקולה מעשית לגריעתו מתמ"א 15 כשדה בדרגתו הקיימת והחזרתו
 בדרגה פחותה. לפיכך, כל הוראות תמ"א 15 הנוגעות לביטול סימון שת"ח חלות גם על הורדתו בדרגה.

 
 להלן אפשרויות הגריעה השונות והטיעונים נגדן.

 אם לא הוגשה תכנית מתאר מקומית/מפורטת לשד"ת תוך שלוש שנים מיום אישור תמ"א 15 (דהיינו, (1)
 עד 24/5/2003, להלן "המועד הקובע"). להלן טיעונינו בדבר התקיימות הגשה מהותית.

 טיעון א: תכנון שד"ת בינלאומי בחיפה החל עוד טרם כניסתה לתוקף של תמ"א 15. ביולי 2002 הכריזה
 הממשלה על המיזם כתכנית תשתית לאומית ובפברואר 2003 החלה הועדה הארצית לתשתיות לאומיות
 (הות"ל) לטפל בו כתת"ל 6. עד המועד הקובע הוכנו במיזם סקר אוירונוטי, סקר סיכונים אינטגרטיבי, תכן

 ראשוני, השלמות אוירונוטיות, שני סקרי היתכנות כלכליים, תכן חלופות מסלול, מסמכים ע"פ סעיפים 77 ו78,
 וטיוטת תסקיר השפעה על הסביבה. למרבה הצער נעצר המיזם באוגוסט 2004, ללא הכרזה רשמית על כך.
 אולם עד למועד הקובע היתה פעילות נרחבת זו, שהתבצעה בפיקוח רמת התכנון הגבוהה ביותר, וכוונותיה,

 גלויים למינהל התכנון לחלוטין. אף אם לא היתה הגשה פורמלית (דבר שהמתנגדת אינה יודעת ואינה
 משערת), היה בזה תחליף הגשה.

 טיעון ב: ביום 22/9/2003, בישיבתה מס' 03/2003, החליטה הועדה הארצית לתשתיות לאומיות (הות"ל) על
 פרסום דבר הכנת תוכנית [להפיכת שת”ח לשד"ת בינלאומי אזרחי בהמשך לתמ"א 15] ע"פ סעיף 77 לחוק

 וקביעת תנאים למתן היתרים ע"פ סעיף 78 לחוק. למרות האיחור הקל (של כ4 חודשים, הסביר במחוזותינו)
 ולמרות הדרך החלופית, יש לטעמנו לראות בפירסום זה עמידה מהותית (אם לא פורמלית גרידא) בדרישת

 הגשת תוכנית מתאר מקומית/מפורטת בתוך שלוש שנים.
 

 בהתקיים (1) רשאית המועצה הארצית להודיע על כוונתה לביטול סימון השד"ת בתמ"א 15. (2)
 טיעון: המועצה רשאית, אך לא חייבת, וככל הידוע לנו, מעולם לא הודיעה. יש להניח שאילו היתה הודעה כזו

 היא היתה מופיעה כמסמך בדף תמ"א 15 באתר מינהל התכנון, ולא היא.
 

 אם לא הוגשה תכנית מתאר מקומית/מפורטת לשד"ת גם לאחר 6 חודשים מהודעה כנ"ל, רשאית (3)
 המועצה להאריך את תקופת הסימון אם החליטה על נחיצות המשכו.

 לכאורה אפשר שישתמע מכך שבהעדר החלטה מפורשת על נחיצות המשכו יפקע הסימון מאליו. להלן טיעונים
 המפריכים זאת:

 
 טיעון א: כאשר המועצה הארצית מחליטה לשנות סימון שד"ת בתמ"א 15 היא עושה זאת בישיבה רשמית
 ומפרסמת החלטה מנומקת במסמך סטטוטורי כתוב וחתום. לדוגמה, ביטול סימון שד"ת אילת מתמ"א 15

 נעשה בישיבת המועצה הארצית מס' 576 מיום 4/11/2014 ופורסם במסמך החלטות המקושר לדף תמ"א 15
 באתר מינהל התכנון. אין מסמך דומה המתייחס לשת”ח.

 
 טיעון ב: אי הגשת תכנית מתאר מקומית/מפורטת לא היתה כשלעצמה עילה מספקת לביטול סימון שד"ת
 אילת בתמ"א 15. שד"ת אילת המשיך להיות מסומן במשך כ12 שנה ללא תכניות כאלה. כאשר החליטה

 המועצה הארצית ב2014 לבטל את הסימון היא נדרשה לנימוקים של העדר כוונה להגיש תכנית כזו בעתיד
 ושל מניעת קידום תכניות המבקשות לעשות שימוש חלופי בשטח. במקרה של שת”ח, יש למתנגדת כוונה כזו

 (שתוצא אל הפועל כאשר תעמוד בראש השלטון המקומי) ומכל מקום, תכניות הלוטשות עין אל משאבי
 הקרקע הדרושים לשד"ת מדרגה 2 מקודמות כיום במרץ רב.
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 טיעון ג: כפי שיתברר מסעיף 4.3 להלן, המשיך מינהל התכנון להכיר בפועל בסימון שת”ח כשדה מדרגה 2

 בתמ"א 15 גם שנים רבות לאחר חלוף מועד ההגשה.
 

 ד3.   מינהל התכנון עצמו המשיך להכיר בשת”ח כשדה בדרגה 2 בתמ"א 15
 לפחות עד ליום 1/1/2008, למעלה מ4.5 שנים לאחר המועד הקובע, המשיך מינהל התכנון לראות (1)

 בשת”ח שדה מדרגה 2 בתמ"א 15. להלן ציטוטים מתוך הוראות תמ"א 30 מיום זה (סעיף 9.3 (עמ' 6)):
 "הגדרה: שדה תעופה מדרגה 2 ע"פ תמ"א 15", "תכליות: תכליות שדה תעופה מדרגה 2 ע"פ תמ"א 15".

 (תמ"א 30 לדרום מפרץ חיפה, לא אושרה; הציטוטים הם מתוך גירסת 1/1/2008 שהועברה להערות הועדות
 המחוזיות ולהשגת הציבור.)

 
 לפחות עד ליום 17/5/2013, כ10 שנים לאחר המועד הקובע, המשיך מינהל התכנון לראות בשת”ח (2)

שדה המסומן בתמ"א 15. להלן ציטוט מתוך הוראות תמ"מ 6 למחוז חיפה שנכנסה לתוקף ביום זה (סעיף 7.4
 , עמ' 27): "7.4 אתר לשדה תעופה: ... תכנית לשדה תעופה תיערך על פי הקבוע בהוראות תכנית המתאר

 הארצית לפריסת שדות תעופה – תמ"א 15".
 

 לפחות עד ליום 10/8/2015, כ12.5 שנים לאחר המועד הקובע, בישיבה בעניין חפ/1833/יא/1 (3)
 עצמה, המשיך מינהל התכנון לראות בשת”ח שדה המסומן בתמ"א 15 בדרגה 2. להלן ציטוט מפרוטוקול

 ישיבת הועדה המחוזית חיפה ביום 10/8/2015 בדבר התכנית הנדונה, (פרק 5, סע' "תוכניות מתאר ארציות",
 עמ' 24): "תמ"א 15 – תכנית מתאר ארצית לשדות תעופה – שדה תעופה חיפה – שדה תעופה לטיסות שכר
 בינלאומיות ואיזורי מדרגה 4 ..." (הערה: הסיפרה 4 נובעת בבירור מטעות סופר, כי האיפיון המילולי הוא של

 שדה בדרגה 2. משוער שהטעות נבעה מכך ש4 הוא מספרו הסידורי של השדה בטבלת תמ"א 15.)
 

 ד4.   סיכום
 סימון שדה תעופה חיפה בתמ"א 15, הוראות תמ"א 15 לגביו ודרגתו המופיעה בה—דרגה 2—היו לדעת כולי

 עלמא בתוקף ביום הפקדת תכנית חפ/1833/יא/1.
 

 ה.    תכנית חפ/1833/יא/1 אינה מותירה מקום לשד"ת בדרגה 2
 

 ה1.   אפשרויות תכנון שת"ח בנוכחות חפ/1833/יא/1 (להלן "שדה חפ/1833/יא/1")
 ע"פ תשריט נספח 2 של תכנית חפ/1833/יא/1, ר' איור מס' נ1 בנספח א' לפרק זה, התכנית מאפשרת

 לשת”ח הקיים תוספת אורך מסלול של 226 מ' בסוף מסלול 34, תיקון ה"רצועה" לרוחב 150 מ' עם
 יותרתאורך 60 מ' ותוספת שטח בטיחות קצה מסלול (RESA) החופף בחלקו את יותרת הרצועה ובולט

ממנה רק ב30 מ'. (לטעמנו חפיפה זו לא תקנית ולא נחוצה.) רוחב המסלול נשאר 30 מ'. למעט מיקום ה
 RESA, פרטים אלה תואמים את תקן ICAO Annex 14. באיור מס' 1 מובא תכן אפשרי שונה במקצת, לפיו

 יותרת הרצועה והRESA גם הן תקניות. משוער כי בקצה הדרומי של המסלול ישאר המצב הפיסי הקיים
 בעינו, אך אולי יהיה שינוי בהקצאת האורכים.

 
 המשמעויות התעופתיות של שינויים אלה מרוכזות בטבלה מס' 1. ערכיה מחושבים בנספח, סע' נ.1 ונ.2 .
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טבלה מס' 1: נתוני המסלול התקניים הנגזרים מאורכו, לפני ואחרי השיפור המירבי המתאפשר ע"י חפ/1833
 /יא/1.

 LDA (m) ASDA (m) TODA (m) TORA (m) Strip Width נתון תקני
(m) 

Dimensions (m) 

 30´16 1198 1308 1183 1183 80 1318 קיים

 30´34 1115 1268 1268 1208 80 1318 קיים

 30´16 1443 1533 1393 1393 150 1543 משופר

 30´34 1393 1493 1643 1493 150 1543 משופר

TORA = Take Off Run Available;  TODA = Take Off Distance Available; 
ASDA = Accelerate  &Stop Distance Available;  LDA = Landing Distance Available. 
 

 ה2.  דגמי מטוסים הבאים בחשבון לטיסות שכר בינלאומיות משדה חפ/1833/יא/1 ואליו
 בהתאם להגדרת תמ"א 15, שד"ת בדרגה 2 צריך להתאים לטיסות שכר ליעדים בינלאומיים. התאמה זו

 צריכה להיות לא רק פיסית—בגודל השדה ובמתקניו—אלה גם פרקטית וכלכלית: האם מפעילי טיסות השכר
 התיירותיות בארץ ובאירופה יראו בשדה חפ/1833/יא/1 שדה ראוי ורצוי לפעילותם? לא די בקיום דגמי

 מטוסים נדירים—כיום או בעתיד הקרוב—המסוגלים להמריא משדה חפ/1833/יא/1 ולהטיס מספר סביר של
 נוסעים ליעד היכול להחשב מהותית כיעד בינלאומי—דרוש שציי המפעילים הבאים בחשבון יכללו מעשית את

 הדגמים המתאימים, ובזמינות סבירה.
 בניתוח המוצג בסעיף נ.3.1 של נספח א' למסמך ההתנגדות, המתייחס לפרק זה, נסקרו ציי 26 מובילי

 LowCost (מתוך רשימה של 88) שנבחרו ע"פ הקריטריונים הבאים:
 א' מועמדות המוביל להפעלת טיסות שכר בשת”ח אינה נדחית על הסף מסיבות מובנות מאליהן;

 ב' המוביל מבוסס במדינה אירופית/טורקיה/ישראל;
 ג' המוביל מבוסס בארה"ב אך הוא גדול מספיק כדי ליצג מגמות;

 ד' מידע על הרכב צי המוביל זמין במקורות הפתוחים.
 נמצא כי הדגמים החייבים לפעול בשדה חפ/1833/יא/1 על מנת שדרגתו תוכל להחשב כ2, ושכיחותם בציי

 קבוצת הLowCost הנבחרת, הם אלה המובאים בטבלה מס' 2, להלן "קבוצת הביקורת".
 

.LowCost טבלה מס' 2: קבוצת הביקורת של דגמים להפעלה בשדה מדרגה 2 ושכיחותם בציי ה 

 ס"ה A321200 B737300 A319100 A320200 B737700 B737800 דגם

 2.7 6.0 11.3 17.9 21.2 32.0 91.1 שכיחות %

 
 ה3.  שדה חפ/1833/יא/1 לא יוכל להיות שד"ת בדרגה 2

 מטבלה מס' 1 עולה שאורך ריצת ההמראה האפשרית (TORA) על מסלול 34 העתידי תהיה 1493 מ' ואורך
 ריצת הנחיתה האפשרית (LDA) על מסלול 16 העתידי תהיה 1443 מ'. (אלה הם המסלולים הבאים בחשבון
 לגישה (approach) ועזיבה (departure) מעל הים.) כאן נבחן את היתכנות קוי תעופה בינלאומיים כלכליים

 הפועלים משדה כזה ואליו.
 בנספח לפרק זה, בסעיפים נ.3.2 ונ.3.3, מובאים חישובי התפוסה האפשרית במטוסי Boeing הנכללים

 בקבוצת הביקורת. בסעיפים נ.3.4 ונ.3.5 יובאו בעתיד החישובים עבור מטוסי Airbus. הארוע המגביליותר
 את התפוסה הוא ההמראה. בטבלה מס' 3 דלהלן מרוכזות תוצאות חישובי ההמראה.
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 טבלה מס' 3: מגבלות תפוסת קבוצת הביקורת בהמראה משדה חפ/1833/יא/1 ליעד בינלאומי בטווח בינוני.
                טווח 1400 מ"י (מינכן), טמפ' המראה 30oC, ללא רוח גב בהמראה, ללא רוח בטיסה.

 .Alleconomy, 6 abreast :תצורת תא נוסעים 

 A321200 A320200 A319100 B737800 B737700 B737300 דגם

 6871% 61% 54% 83% 68% 59% תפוסה %

 
 חשוב לציין:

 א'  הטווח שהונח בבסיס החישוב הוא המזערי שלדעת המתנגדת יכול להחשב כבינלאומימהותית, טווח זה
 כולל יעדים כגון רומא, נאפולי, ונציה, מינכן, פראג, ורשה ומוסקבה. יעדים רחוקים יותר, עדיין במרכז אירופה,

 יקטינו את התפוסה הרשומה בטבלה. יעדים רחוקים במערב אירופה אף יאפסו אותה.
 ב'   גם עבור הטווח הנ"ל מהווה השדה "מיטת סדום" למפעילים: בתנאי טמפרטורת המראה של מעל 30
 מעלות ובנוכחות רוח גב בהמראה ורוח נגדית בטיסה, התפוסות הנ"ל שוב אינן תקפות. מסגרת עסקית

 המבטיחה פעילות סדירה ומחייבת תאלץ להגביל את עצמה לתפוסות נמוכות משמעותית.
 מניתוח זה עולה בבירור ששדה חפ/1833/יא/1 אינו יכול, מעשית וכלכלית, לשרת קווי תעופת שכר ליעדים

 בינלאומייםמהותית, כלומר אינו יכול להחשב כשדה בדרגה 2. מימוש תכנית חפ/1833/יא/1 יקבע את השדה
 בדרגה 3 או 4, אם כי יעלה במידת מה את רמת בטיחות הטיסה בו. כאמור, עמדת המתנגדת היא שגם

 הורדת השדה בדרגה סותרת את תמ"א 15.
 

 ו.   שדה שמסלולו יוארך עד לשפת הים  יוכל להיות שד"ת בדרגה 2
 ו1.    השדה האפשרי בהעדר חדירת חפ/1833/יא/1 (להלן, "השדה המבוקש")

 איור מס' 2 לעיל מראה את פרטי השדה האפשריים אם תחום חפ/1833/יא/1 יקוצץ כדרישת התנגדות זו.
 בהנחה שבקצה הדרומי של המסלול לא יהיו שינויים פיסיים, שרצועת המסלול תגיע ברוחב מלא עד לקו המים

 וששטח בטיחות קצה המסלול (RESA) יהיה מעבר לקו המים, אורך המסלול יוכל לגדול ב320 מ' יחסית
 לשדה חפ/1833/יא/1 ולהגיע לאורך כולל של 1863 מ'. הרצועה תהיה תקנית—רוחבה 150 מ' עם יותרת של

[.Google Earthהאורכים התקבלו ב] .'יגיע אז ל1813 מ (TORA) 60 מ'. אורך ריצת ההמראה 
:(4C (ICAO Reference Code כל קבוצת הביקורת היא בעלת קוד יחוס ,ICAO Annex 14 לפי תקן 

[http://www.aai.aero/aai_employees/chapter_2.pdf];   
[http://www.airbus.com/fileadmin/media_gallery/ 
files/tech_data/General_information/Airbus_ICAOARC_FAAADG_AppCatFeb2013.pdf]. 
לעמידה קפדנית בתקן, על אורך המסלול להיות מעל 1800 מ' ועל רוחבי הרצועה והמסלול להיות 300 מ' ו
 45 מ' בהתאמה. השדה המבוקש עומד אמנם בדרישת אורך המסלול, אולם רצועה ברוחב 300 מ' תכסה את
 מרבית תחום חפ/1833/יא/1 ותדרוש את ביטולה בכלל. מאידך, אין מניעה טכנית או רגולטורית למטוסי קוד
 4C לפעול בשד"ת תתתקני עם רוחבי רצועה ומסלול של 150 מ' ו 30 מ' בהתאמה. ואכן, שד"ת אילת, בו

 פועלים מטוסים כאלה, מצהיר על רוחבים של  150 מ' ו30 מ':
http://caa.gov.il/index.php?option=com_content&view=article&id=259&catid=133&Itemid=20
9&lang=he 

 אי לכך יסתפק השדה המבוקש במימדים הבאים:
Runway Size = 1863´30 m;  Strip Size = (1863+60) ´150 m;  TORA = 1813m (5950 ft). 
 

  ו2.   ביצועי מטוסי קבוצת הביקורת בהפעלה בשדה המבוקש
 פירוט החישובים מובא בסעיף נ.4 של נספח א' המתייחס לפרק זה. התוצאות מרוכזות בטבלה מס' 4 להלן.

 

 

http://www.aai.aero/aai_employees/chapter_2.pdf
http://www.airbus.com/fileadmin/media_gallery/%0bfiles/tech_data/General_information/Airbus_ICAO-ARC_FAA-ADG_App-Cat-Feb2013.pdf
http://www.airbus.com/fileadmin/media_gallery/%0bfiles/tech_data/General_information/Airbus_ICAO-ARC_FAA-ADG_App-Cat-Feb2013.pdf
http://caa.gov.il/index.php?option=com_content&view=article&id=259&catid=133&Itemid=209&lang=he
http://caa.gov.il/index.php?option=com_content&view=article&id=259&catid=133&Itemid=209&lang=he
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 טבלה מס' 4: טווח בתפוסה מלאה, או תפוסה לטווח NM 1600, בקבוצת הביקורת בהמראה מהשדה
  המבוקש. ריצת המראה 1813 מ', טמפ' המראה 30oC, ללא רוח גב בהמראה, ללא רוח בטיסה.

.Alleconomy, 6 abreast :תצורת תא נוסעים 

 A321200 A320200 A319100 B737800 B737700 B737300 דגם

 *95100% 100% 89% 100% 99% 88% תפוסה %

NM 1400 1400 2330 1600 2700 1600 טווח 

.CFM563B2 ו100% במנוע CFM563B1 90% במנוע * 
 

 הערות והבחנות:
 א'  במקרים בהם לא ניתן להשיג תפוסה מלאה ליעדים במרכז אירופה נבחר טווח של NM 1600 כפשרה בין
 טווח לבין תפוסה. מעבר ליעדי NM 1400 הכתובים בסעיף 5.3 דלעיל, טווח זה כולל, בין היתר, את ברלין,

 פרנקפורט, ג'נבה ומרסיי.
 ב'   עבור Boeing 737700 מגבלת הטווח בתפוסה מלאה היא הרחק מעבר לתחומי אירופה. ניתן להגיע

 לאיסלנד באוקינוס האטלנטי, לאגם מאלאווי באפריקה, לניו דלהי בהודו ולטומסק במרכז סיביר.
 ג'   גם כאן חשוב לציין כי הביצועים הרשומים בטבלה מס' 4 יפחתו בטמפרטורת המראה הגבוהה מ 30

 מעלות ובנוכחות רוח גב בהמראה ורוח נגדית בטיסה.
 התוצאות המוצגות בטבלה מס' 4 מוכיחות פוטנציאל לטיסות שכר מסחריות Low Cost משת"ח, ובתנאי

 שהוא יוארך בהתאם לפרמטרי השדה המבוקש דלעיל. פוטנציאל זה יצדיק סימון בתמ"א 15 כשדה בדרגה 2
 ויהווה עמידה בהוראות התמ"א, עמידה הנמנעת ע"י חפ/1833/יא/1.

 
 ז.    סיכום

 בהתנגדות זו הוצג, נטען ונומק כי:
 תמ"א 15 מחייבת סימון שד"ת המתאים לטיסות שכר בינלאומיות במקום בו נמצא שת"ח הקיים; (1)
 תמ"א 15 והוראותיה בנוגע לשת"ח שרירות וקיימות כפי שהן; (2)
 הוצג ניתוח המוכיח כי תכנית חפ/1833/יא/1 חוסמת אפשרות לשד"ת התואם את הוראות תמ"א 15 (3)

 לשדה חיפה ובכך מפרה את תמ"א 15 ואת חוק התכנון והבניה (1965), פרק ג', סימן ח', סעיף 131.
 הוצג ניתוח המוכיח כי שינוי חפ/1833/יא/1 כך שלא תחסום את האפשרות להאריך את שת"ח עד (4)

 לשפת הים יאפשר עמידה בהוראות תמ"א 15 בנוגע לשת"ח.
 מכאן שכיום תכנית חפ/1833/יא/1 הינה גורם הכרחי ומספיק להפרת תמ"א 15 בנוגע לשת"ח ודינה

 להיות מוחזרת לשולחן המתכננים על מנת שיסירו את ההפרה.
 

 1.2.1.2. המצב הסטטוטורי במועד הפקדת התכנית
 

 התפתחות מדיניות ממשלת ישראל ביחס לשדה התעופה ברמה ההצהרתית  מאז הוחלט בשנת 1995 על
 פיתוח שדה התעופה של חיפה כשדה בינלאומי הוכנס הפרוייקט לתמ"א 15 (וראה גם תוכנית מתאר ארצית
 לנמל תעופה בינ"ל נוסף  תמ"א/15א) והוכר על ידי ממשלת ישראל כפרויקט בעל חשיבות לאומית שיקודם
 בנוהל מזורז. ב31.12.2001, אמר שר התחבורה, ד"ר אפרים סנה, כי "הפיכתו של שדה התעופה חיפה

 לבינלאומי תעניק תנופה עסקית, כלכלית ותיירותית אדירה לחיפה". השר סנה הנחה את אנשי משרדו לבדוק
שתי חלופות: האחת, הפעלת שדה בינלאומי מהמסלול הנוכחי, והשנייה, הפעלתו ממסלול אשר יוארך ל

 2400 מטר, מהם 500 מטר בתוך הים.
 הרחבת מסלול ההמראה לכיוון הים תאפשר למטוסי נוסעים כגון בואינג 737 ובואינג 757 לנחות בשדה

 התעופה, כך ששדה התעופה יוכל לשרת טיסות לאירופה.
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 אמנם בשנת 2007 הציע משרד האוצר למקם את שדה התעופה במקום חלופי במגידו אך בכנס "בונים

 תשתית לישראל", שנערך באפריל 2010 אמר שר התחבורה ישראל כץ: "קיבלנו החלטה להארכת המסלול
 בשדה התעופה בחיפה, בעוד 316 מטר, שתבוצע בקרוב, וזה ייתן פתרון תעופתי לעשר או עשרים השנים

 הבאות. .תוספת זו תביא את המסלול לאורך של כ 1,594 מטרים (5,229 רגל).
 

 התפתחות מדיניות ממשלת ישראל ביחס לשדה התעופה ברמה ההצהרתית והחוקית מוצגת במסמך זה
 בנפרד, בפרק 2, הכולל סקירה היסטורית של שדה התעופה, מבחינה תכנונית ופוליטית.

  
 הצהרות אלו פונות כנראה לאזניים מעוניינות אך תכניות סטטוטוריות אינן משתנות בהבל פה. נקודת המוצא
 לכל דבר ועניין הקשור במעמד שדה התעופה הינה איפה, כי על פי המצב החוקי התקף להיום ועל פי סעיף 7
 לתמ"א 15, השדה מדורג בדרגה 2. סיווג 2 מקנה לשדה התעופה מעמד של שדה תעופה בינלאומי לטיסות

 שכר בינלאומיות ולטיסות פנים.
 

 תשריט התכנית אינו מתיר כל מקום לספק וממנו עולה כי מיקום שדה התעופה המצוי בשימוש בחיפה עולה
 בקנה אחד עם המיקום שיוחד לו בתפרושת שדות התעופה אליבא דתמ"א 15 .

 על סימון האתר שיוחד לשדה התעופה של חיפה, אין חלות הוראות סעיף 5 לפרק ג' בתמ"א 15 , זאת יען כי
 השדה כבר בשימוש רוצה לומר  אין הגבלה על סימונו.

 
 עוד נקבע ומפורשות בסעיף 8 לתכנית, כי "הוספה או גריעה של מיקום שדה תעופה תתאפשר רק עבור שדות

 תעופה בדרוג 3 ו4 "כשעורכי תמ"א 15 מדגישים יותר מפעם כי "שימוש בפועל של שדה אינו מלמד על
 דרגתו."

 פרק ג לתמ"א 15 שעניינו  "עריכת תכניות מפורטות" קובע כלל ביחס  לשדות המסומנים בתשריט 1 כשדות
 בשימוש . במסגרת סעיף זה מורה תמ"א 15 לועדה מחוזית להשלים תכניות מפורטות שילוו בתסקיר השפעה
 על הסביבה וזאת בתוך 3 שנים מיום אישור התכנית (התמ"א). השלמה נחוצה זו היא 'מעשה עשוי' והיא תידון
 בהרחבה בתת הפרק 2) המוקדש לאי סבירות הפקדת התכנית ביחס לתכניות ארציות המצויות בשלבי תכנון.

 

.1.1 
 דרישותנו: לאור הסתירות של תכנית חפ'/1833/יא/1 עם תמ"א 15, ולאור העובדה שבחודשים
 האחרונים פורסם מכרז לתכנון מחודש של תמ"א 15  אנו דורשים לגנוז תכנית זו עד שתכנית

 תפרוסת שדות התעופה הארצית תהייה מתוכננת, מקובלת ומאושרת. בנוסף, אנו דורשים לעצור כל
 תכנית שעלולה לסכל את עתיד שדה התעופה בחיפה כל עוד אין תכנית מקובלת ומאושרת להקמת
 שדה תעופה חליפי אחר שישרת את צפון מדינת ישראל. גם על פי הנחיות ועדת בודינגר לתפרוסת

 שדות התעופה בארץ, אין לבטל שדות תעופה כל עוד אין להם חלופה מוסכמת ומאושרת, שהיא כבר
 עובדת ומתפקדת.

 
   1.2.2. התייחסות תכנית חפ'/1833/יא/1 להוראות תכנית המתאר המחוזית לחיפה תמ"מ 6

 עם אישורה של תמ"מ 6 בחודש אפריל 2013 , נכנסה לתוקף ההוראה כי פיתוח הנמל של חיפה ושל שדה
 התעופה של חיפה ייקבעו במסגרת תכנית מתאר ארצית. ראה: סעיף 10 לתכנית שעניינו תחבורה. אשר על כן
 תמ"מ 6 כורכת את פיתוח הנמל (ומטבע הדברים את עורפו ואת דרכי הגישה אליו) עם תכנון שדה התעופה

 ולפיכך, על הועדה הנכבדה לפסוק, כי אין ולא היה מקום לקדם פיתוח הנמל בלא שתוכנן שדה התעופה
 בהתאם להוראות תמ"א 15 המוזכרת במבוא לתמ"מ 6 .
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 תמ"מ 6 מבטאת יותר מכל כי רצון המועצה הארצית לתכנון ולבנייה הינו לתכנן את שתי התשתיות הלאומיות,
 נמל ושדה תעופה  באופן סימולטני, בין היתר בגלל שבחיפה שתי תשתיות אלה נמצאות בסמיכות המחייבת

 ראייה תכנונית משולבת.
 

 בתשריט הכללי בתמ"מ 6, שדה התעופה מופיע רק כצלמית "אתר לשדה תעופה" בתוך איזור המשורטט
 כ"תחום תמ"א 13". החלק הקרוב לחוף הינו בתחום "הסביבה החופית".

 בתשריט מערכת התשתיות, השדה מופיע כנ"ל בצמוד לתשתיות הגז והחומ"ס, אך אין זכר לתשתיות כבישים
 ומסילות ברזל. כמו כן, להבדיל מחפ/1833/יא/1, תמ"מ 6 אינה חוסמת את ציר המסלול. יש לראות באלה

 חריגה של חפ/1833/יא/1 מהמותר בתמ"מ.

 

 זאת ועוד, בהוראות התכנית, סע' 7.4, אתר לשדה התעופה (עמ' 27), מוכפפת התכנית לתמ"א 15 בכל
 הנוגע לשדה התעופה. משתמע מכך שתמ"א 15 מקובלת ללא הסתייגות בגין אי הגשת תוכניות מפורטות

 במועד.
 בנספח להוראות התכנית, סע' 10 – תחבורה (עמ' 42) נאמר כי "פיתוח הנמל, כנמל בינלאומי ראשי ותכנון
 שדה התעופה יקבעו במסגרת תכנית מתאר ארצית." תמ"א 13/ב/1/1 אינה יכולה להחשב כתכנית המתאר

 הארצית המוזכרת במובאה זו, כי כותרתה והמתקדותה היא במבנים הימיים במפרץ חיפה בלבד ושדה
 התעופה כלל אינו בתחומה. מאחר שנכון להיום עדיין אין תמ"א כזו, אין לאפשר שתכנית בדרגה של חפ/

 תמנע אותה, לא כל שכן תכנית חפ'/1833/יא/1..

 כאמור, חפ/1833/יא/1 כפופה לתמ"מ 6.

1.2  
 דרישותנו: לאור הסתירות של תכנית חפ'/1833/יא/1 עם תמ"מ 6, שהיא התכנית המאושרת בדרגה
 הגבוהה ביותר שקיימת היום עבור מפרץ חיפה, והיא גם התכנית היחידה שמציגה התייחסות לכל
התשתיות הקיימות במפרץ חיפה בראייה אינטגרטיבית  אנו דורשים לעצור את קידום תכנית חפ'/
 1833/יא/1 עד שתוצג תכנית אינטגרטיבית מלאה אחרת למפרץ חיפה, המשקללת את כל היבטי

 המפרץ  תעשיות, תשתיות, שדה תעופה, זיהום, כלכלה וכו'  שתהייה מקובלת על כל הגופים בעלי
 העניין במפרץ חיפה, תהייה בהתאמה לכל התכניות המאושרות שכבר קיימות במרחב מפרץ חיפה,

 ותעבור את כל האישורים הנדרשים.
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 ⬛⬛⬛ תת פרק 1.3 : איסבירות ואיקוהרנטיות של הפקדת חפ/1833/יא/1 נוכח תכניות

 ארציות אשר מצויות בשלבי תכנון. להלן שיטת תכנון חדשה: "התא הסרטני".
  

 תכנית זו נמצאת בסתירה לתכניות אחרות, הגבוהות ממנה בהיררכיה, שהוגשו במהלך השנתיים האחרונות
 ונמצאות בתהליך או רק בשלב הייזום. קידום ואישור תכנית חפ'/1833 עלול להכתיב מראש את תוצאות הדיון

 בתכניות העתידיות האלה, שנמצאות רק בתחילת דרכן, ומכך אנו חוששים יותר מכל!
 

 לא יתכן שמוסדות התכנון יאשרו תכנית "זוטרה" בהיררכית התכנון לפני שתכניות בדרגה גבוהה קיבלו את כל
 האישורים הנדרשים. לא יתכן שתכניות "בכירות" ממנה בהיררכיה יוגשו לאחריה, ויאלצו להתחשב בה "כי
 היא כבר מאושרת". זו היא שיטה נלוזה שבוחרת לשנות את המציאות בשטח, ואז להוציא תכנון מסודר

 רחבהיקף לאחר שנתוני הפתיחה השתנו. זו היא שיטה מקוממת המחייבת את התכניות הבאות אחריה, שהן
 חשובות יותר ומכילות מגוון רחב יותר של שיקולים, להתחשב בתכנית מקומית שאולי יש לה מספר פתרונות
 שונים, אבל הם מעולם לא נבדקו, כי מעולם לא הוצגה "התמונה הרחבה" המכילה שיקולים רחביהיקף. זו

 היא שיטה המתקבעת על פתרון טכני מקומי רק בגלל שהוא כבר אושר ונבנה. תוך התעלמות מוחלטת
 משאלות גדולות והרות גורל. זו היא שיטה שקובעת עובדות בשטח, כי קל יותר לאשר תכניות בהיררכיה

 נמוכה מאשר תכניות בהיררכיה גבוהה.
 

 השיטה הזו היא לא שיטת ה"סלאמי" המוכרת והידועה שפורסת מרחב תכנוני למספר רב של תכניות קטנות
 ומקומיות, המטשטשות את יכולת הראייה הכללי ואת יכולת התפיסה המערכתית. כאן מדובר להבנתנו בשיטת

 ה"תא הסרטני", היינו  אישור של תכנית אחת קטנה ומקומית, שלעיתים קרובות נראית תמימה ולא מובנת
 ע"י הציבור. לאחר אישורה תכנית זו הופכת לעובדה בשטח ומכתיבה את התכנית הבאה אחריה, הבכירה

 יותר, כי המציאות השתנתה ואין ברירה. כמו תא סרטני  גם כאן מדובר בקביעת המציאות ע"י תא אחד קטן
 ביחס לתמונה הרחבה, ששולח גרורות בדמות אינטרסים שנכנסים ומשפיעים על תכניות אחרות. תא אחד קטן

 שהשפעתו הולכת ותופחת, משפיעה על כל המערכת, וסותמת אותה.
 

 חובה על רשויות התכנון לעבוד בצורה מסודרת. חוק התכנון והבניה מחייבת להוציא תכניות רחבות ולגזור
 מהן תכניות מקומיות, ולא להיפך. מוסדות התכנון מחויבים לסיים את הדיון בתכניות האב ה"בכירות", ורק

 אח"כ לעסוק בתכניות פרטניות.
 

 להלן סתירות בין התכנית לבין תכניות אחרות שנמצאות ברמות תהליך שונות:
 

 א. תת"ל 80
 התכנית עוסקת במידה רבה באותם תחומים כמו אלה של התכנית שהוגשה כאן. המטרה, הארכת שדה

  התעופה חיפה בכ300 מטרים, לשם שיפור בטיחות הטיסה.
 בנוסף, התכנית מכילה "פתרון קונפליקטים" עם תכנית נמל המפרץ, ולשם כך מאפשרת חדירה של תשתיות
 (המתוארות לעומק בתכנית 1833/י"א/1) באזור 300 המטרים האחרונים שבין קצה הארכת המסלול בתת"ל

 80 לבין קו המים.
 

 התכנית הוצגה לראשונה ב"קונגרס", ישיבות הכנה מקדמיות של המועצה הארצית, וטרם פורסמה, פרט
 לפרוטוקול, כך שלא ניתן להביא מובאות מתוכה. פרוטוקול הישיבה הזו מצורף כנספח ב' למסמך זה.

 בכל מקרה, להבנתנו, על התת"ל הזה להיות סגור ומאושר טרם מוגשת תכנית מפורטת כמו חפ'/1833/יא/1,
 שהיא מושא ההתנגדות הזו. במידה ותהליך האישורים יבוצע בסדר הפוך, הרי אין ספק שהתכנית המקומית

 תשפיע על התכנית הבכירה שאמורה להכיל ראייה רחבה יותר. אם כן, מי יבטיח שהתכנית המקומית לא
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 תסכל ותסנדל אפשרויות ופתרונות שראייתם רחבה? אף אם יטען כי שתי התכניות חופפות, והוכנו מתוך
 התחשבות זו בזו, עדיין חובה לאשר את התכנית הבכירה יותר, התת"ל, קודם להפקדת התכנית הזוטרה יותר

 בהיררכיה.
 

 ב. חפ/2000
 תכנית זו אינה אמנם לכאורה "בכירה" מהתכנית שהיא מושא ההתנגדות, אך בכ"ז היא תכנית המוגשת אחת
 לעשרות שנים, וזו תכנית האב היחידה שהוגשה ונמצאת כעת בדיון לגבי העיר חיפה מאז קום המדינה. גם אם

 מעמדה של חפ'/2000 זהה למעמדה של תכנית חפ'/1833, הרי שהראשונה היא תכנית בעלת ראייתה
 אינטגרטיבית ורחבה, לעומת התכנית השנייה שראייתה צרה.

 
 חפ'/2000 עברה את כל שלבי התנגדות הציבור והרשויות (כולל התנגדויות של עיריית חיפה, וחנ"י), עברה
 את שלב ההופעה של המתנגדים בפני החוקר, אך בתאריך הפקדת חפ/1833/י"א/1 טרם אושרה, ואף טרם

 פורסמו מסקנות החוקר.
 

 האם נכון היה להפקיד את 1833 טרם שחפ/2000 אושרה? אחת הבעיות של חפ/2000 היתה "החור הלבן",
 השטח המרכזי הממוקם במפרץ חיפה, שהוחרג משטח התכנית למרות שיושב בתחום השיפוט של עיריית
 חיפה. זה היה סעיף מרכזי בהתנגדות של גופים רבים. כרגע מבקשים מוסדות התכנון לאשר תכנית "חפ",
 תב"ע באותו מדרג חשיבות, בשטח שעליו כבר הוגשו אינספור התנגדויות מבלי שיש לציבור אפשרות לקבל
 תגובה להתנגדויות שלהם. האם סביר שהציבור יתנגד שוב ושוב לאותו עניין, כל פעם בתכנית אחרת, מבלי
 לקבל תגובה ומבלי להבין מה היא החלטת מוסדות התכנון בנושא התנגדותו? אנו סבורים שרק אחרי הצגת

  התשובות להתנגדויות של חפ'/2000, יש להפקיד את התכנית החדשה.
 

 אנו מבקשים לעצור את תכנית חפ'/1833/יא/1 כל עוד אין תשובות ברורות על תכנית חפ'/2000, וכל עוד
 הציבור אינו יכול ללמוד את תשובות מוסדות התכנון ולהיערך להמשך הדיון איתם. לא יכול להיות שהציבור לא
 מקבל מענה להערותיו, וממשיך לדבר אל הקיר. לא יכול להיות שאין לציבור אפשרות להגיב על התשובות של
מוסדות התכנון, והוא נשאר בערפל. בנוסף, לא יתכן שתאושר תכנית פרטנית העוסקת בנגזרת קטנה של חפ'/

 2000, לפני שתכנית מתאר ראשית זו תאושר סופית.
 

 ג. תמ"א 15/2
 לאחרונה התפרסם מכרז לתכנון גירסה נוספת לתכנית תמ"א 15, שעוסקת בתפרוסת שדות התעופה בארץ.
 רק לפני מספר חודשים טען נציג רש"ת, בקונגרס תת"ל 80 העוסק בהרכבת שדה תעופה חיפה, שתמ"א 15
 היא תכנית חדשה יחסית, משנת 2000, ואין צורך לשנותה מכיוון שלא משנים תכנית בהיקף כזה כל 1015
 שנה. בפועל, לא כך הדבר. מספר חודשים לא רב לאחר ההכרזה הזו של רש"ת", מוגשת התכנית למקצה

 שיפורים ועדכונים.
 לאור זאת, ובהינתן שתכנית תפרוסת שדות התעופה רחוקה מלהיות סגורה וברורה  אנו דורשים שלא לקבוע

 כעת עובדות בשטח לגבי אפשרויות ההרחבה העתידיות של שדה התעופה חיפה, לפני שברורה לרשויות
 התכנון, לממשלה, ולתושבי המדינה, מהי תפרוסת שדות התעופה המתוכננות במסגרת תמ"א 15/2 שנמצאת

 בשלבים ראשוניים של תכנון.
 

 ד. תת"ל 65
 נמצא כעת בשלב תכנון, לאחר "קונגרס" ראשוני (דיון מקדמי) שנערך במועצה הארצית בשנה שלפני הגשת
 תכנית חפ 1833/י"א/1. תכנית זו עוסקת בהכפלת מסילת החוף במקטע שפיים בדרום עד סדנאות אפרים

 בצפון, וכוללת מספר מקטעי משנה.
 המטרה היא להגישה כמיקשה אחת, אך בקונגרס נאמר כי במידה ויהיה צורך, היא תוגש במקטעים.
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 מכיוון שמדובר בקונגרס, אין בידינו סימוכין נוספים שטרם פורסמו, על מצב התכנית.
 

 בקונגרס הוצג חיבור המסילה המוכפלת, אל דרכי הגישה לנמל המפרץ והגשרים מעל הקישון. החיבור נמצא
 מערבית ל"הר הזבל", המזבלה הישנה של חיפה, הנמצאת דרומית לכביש 22, בקו ישר עם אזור הגשרים

 המתוכננים לחיבור נמל המפרץ, והמופיעים בתכנית 1833/י"א/1.
 

 נראה שתכנית חיבור הרכבת לגשרים מעל נחל הקישון מניח שתת"ל 65 יאושר. במידה ולא יאושר, גשרי
 הרכבת שבמסגרת התכנית יהיו "פיל לבן". במידה ובסופו של התהליך תת"ל 65 לא תאושר, או שיחולו בה
 שינויים   הרי שלמעשה לא יהיה חיבור בין המסילה המתוכננת של הרכבת בתכנית חיבורי המפרץ, אל קווי

 הרכבות הארציים !!!
 

 גם כאן אנו רואים כיצד תכנית חפ'/1833/יא/1, שהיא תכנית "זוטרה" (לעומת תת"ל 65)  במידה ותאושר 
 תאלץ להכתיב את "תכנית האב" למסילות הרכבת (תת"ל 65), שעדיין נמצאת בשלבי תכנון ראשוניים.

 
 סיכום  משיטת "הסלאמי" לשיטת "התא הסרטני"

 אנו מזהים כאן שיטת תכנון חדשה שהפציעה לעולם התכנון הישראלי.
 כבר שנים רבות שהמונח "שיטת הסלמי" מקובל בז'רגון התכנוני בארץ. במקום לתכנן מראש תכנון כולל

 ולהפיק ממנו תכניות מקומיות כפי שחוק התכנון והבניה מחייב, במקום להציג חזון מערכתי, להשליך ממנו לכל
 מקום ומקום ולגזור ממנו תכניות מפורטות  אנו מתמודדים בשנים האחרונות עם העדר תכנון אחד רחב

 ומחייב, אלא עם פריסת התכניות לרצועות קטנות נפרדות, כמו סלמי, שמקשות על הראייה הכוללת, ועל הכנת
  תסקירי השפעה רחבים.

 
  תכנית חפ'/1833 מציעה לעניות דעתנו שיטה חדשה, מתוחכמת אף יותר ממה שמכונה "שיטת הסלאמי".

 כאן אנו רואים מגמה הפוכה  קידום נמרץ של תוכנית מפורטת הנמצאת ברמת תכנון נמוך (תכנית בינוי עיר
 באחריות ועדה מחוזית, שמספרה "חפ") מבלי שיש תכניות מדרג גבוה יותר לכל הסביבה, מבלי שישנה

 תמונה רחבה לכל המפרץ בדמות תכנית מאושרת, מבלי שנעשו תסקירי השפעה על הסביבה מלאים לכל
 המרחב המלא. הפקדתה ואישורה של תכנית מקומית זו יאלצו את התכניות הבאות אחריה, גם אם מעמדן

  ודרגתן גבוהות יותר  להתיישר לפיה "מחוסר ברירה".
 

 הרי ברור שבמידה וחפ/1833/י"א/1 תאושר, והבניה תחל, עובדה זו תשפיע על התכנון העתידי של תת"ל 80,
 של תת"ל 65, ושל תמ"א 15/2. במקום "סלאמי", נקניק שחותכים אותו לפרוסות פרוסות, ומגישים כל פרוסה

 בנפרד, כאן אנחנו רואים איך מתכננים קודם כל את הפרט הקטן (ה"כפתור") ואחריו יתכננו את התמונה
 הרחבה המורכבת מתת"ל 80, תת"ל 65, ותמ"א 15/2 (ויתפרו לכפתור את החליפה). במילים אחרות 

 השיטה הזו מציבה עובדות בשטח, שסיכוייהן לעבור את עין הציבור בלי ביקורת היא גבוהה יותר, ולאחריהן
 התכניות הגדולות כבר יאלצו להתיישר לפי המציאות "שכבר אושרה". אינספור פעמים שמענו במוסדות
 התכנון את המשפט השגור "הגעתם מאוחר מידי, זה כבר אושר. אין מה לעשות". בתכנית זו אנו חוזים
 בתהליך המקדמי שמכשיר את הקרקע לקביעת עובדות בשטח, בלי מחשבה, בלי ראייה כוללת, בחוסר

 אחריות. בתכנית זו אנו חוזים כיצד מוסדות התכנון יוצרים את התשתית כדי לטרוק את הדלתות בפני הציבור
 בשלב מאוחר יותר עם האמירה "הגעתם מאוחר מידי, זה כבר אושר. אין מה לעשות".

 
 כך בדיוק נראית חליפה שתופרים סביב כפתור. כך בדיוק נראה תא סרטני אחד שהולך ומתפשט ומשפיע על

 כל סביבתו בצורה אלימה, ע"י הפצת ה DNA שלו, או במקרה כאן, ע"י חיזוק והפצת האינטרס שעומד מאחורי
 ההגיון התכנוני הראשוני גם לכל התכניות העתידיות.
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 להבנתנו הדבר עומד בניגוד לתפיסת התכנון הראויה, בניגוד לחוק התכנון והבניה, אך יותר מזה, טרם נבחן
 משפטית, האם אפשרי לקדם תכנון "הפוך" שכזה. במידה והתכנית כן תאושר, למרות כל טענותינו במסמך

 זה, אנו נדרוש ממערכות הבקרה הארציות, ממבקר המדינה ובמידת הצורך גם ממוסדות השיפוט, לבדוק את
 תהליך קבלת ההחלטות, ולדרוש את הבחינה המשפטית של אופן מהלך התכנון הנ"ל, ומידת חוקיותו

 והתאמתו לפרקטיקה וגם למהות וכוונת חוקי התכנון והבניה.
 

1.3 
 דרישתנו: לגנוז לאלתר את תכנית חפ'/1833/יא/1. להוציא תכניות ארציות לתכנון כולל של מפרץ
 חיפה, בראייה אינטגרטיבית מלאה. לאור טיעוני סעיף זה, המשך קידומה של תכנית זו יהווה עילה

 לפניה אל מוסדות הבקרה הארציים לבדיקת תהליכי קבלת ההחלטות במפרץ חיפה.

 
 

 ⬛⬛⬛ תת פרק 1.4 : איסבירות של הפקדת חפ/1833/יא/1 נוכח תכניות ארציות שנגנזו
 מסיבות שאינן ברורות עד היום

 
 למעשה, מדובר בשתי תכניות עצומות שהגיעו לשלבים מתקדמים ביותר, שהושקעו בהן עשרות אם לא מאות

 מליונים רבים של שקלים, ושסיבות גניזתן אינן ברורות.
 

 א. תת"ל 6

 חוק התכנון והבניה קובע כדלהלן:

 סימן ה':2 תכנית לתשתית לאומית
 מיום 1.1.2002
 תיקון מס' 60

 ס"ח תשס"ב מס' 1831 מיום 17.2.2002 עמ' 160 (ה"ח 3043, ה"ח 3065, ה"ח 3072)הוספת סימן ה'2
 תכנית לתשתית לאומית (תיקון מס' 60)  תשס"ב2002 (תיקון מס' 101) תשע"ד2014

 תכנית לתשתית לאומית תהיה תכנית מיתאר ארצית, הכוללת הוראות (א)76ב.
 של תכנית מפורטת כאמור בסעיף קטן (ב), ותקבע את התכנון של תשתיות לאומיות

 בשטח המדינה כולה או בחלק משטחה.
 (תיקון מס' 101) תשע"ד2014

 תכנית לתשתית לאומית תכלול את כל ההוראות המאפשרות מתן (ב) 
 היתר בניה או ביצוע עבודה לפיה, בלא צורך באישור תכנית נוספת טרם מתן ההיתר או
 ביצוע העבודה, ואולם הוועדה לתשתיות רשאית לקבוע לגבי חלק מתחום התכנית שאינו

 משמעותי וביצועו אינו נדרש באופן מיידי לאותה תשתית נושא התכנית, כי ביצוע
 העבודות על פיה יהיה טעון תכנית נוספת טרם מתן ההיתר או ביצוע העבודה.

. 
 ב28.2.2002 יצאה מלפני רשות שדות התעופה ההודעה על תכנון שדה התעופה חיפה במסגרת התכנית

 המוכרת במנהל התכנון כתת"ל 6 . במהלך שנת 20122013 התכנית נגנזה, לאחר שינוי באוירה הפוליטית.
 תת"ל 6 הכילה מסמכים מקצועיים רבים, שאת חלקם ראינו לאחר מאמצים עילאיים, ואינספור פניות לרשויות.

  במשרדי הועדה לתשתיות לאומיות התיק של תת"ל 6 ריק כמעט לחלוטין, או לפחות זה שהוגש לנו לעיון.
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 ב. תכנית המתאר לדרום מפרץ חיפה  תמ"א 30 ויחסה לתכנית נשוא התנגדות זו
  

 תמ"א 30 קודמה במשך שנים רבות וזאת לאחר שמוסדות התכנון הבינו את הצורך בתכנון מפרץ חיפה
 בראייה אינטגרטיבית. התכנית זו היתה מונחת על שולחן מוסדות התכנון מעל 20 שנים, משנת 1991 עד
 שנגנזה בשנת 2012 ככל הנראה, בלי תיעוד לסיבות גניזתה, בלי הסברים, בלי נימוקים. גניזת תמ"א 30
 התרחשה פחות או יותר באותן השנים שבהן אושרה תכנית נמל המפרץ, תכנית מתאר ארצית שקודמה

 במקביל ובסתירה לתכניות האחרות במרחב זה, מכיוון שהיא מציגה סט שלם של אינטרסים שונים שנכנסו
 לתכנון הכולל של המפרץ ושינו אותו לבלי היכר. תמ"א 30 הגיעה לשלבים מתקדמים ביותר, כמעט אושרה ע"י

  ממשלת ישראל.
 

 בהמשך המסמך, בפרק 2, אנו מביאים פרטים נוספים על תמ"א 30, על עמדתה בנושא שדה התעופה ועל
 ההוראות שלה. תכנית חפ'/1833/יא/1 ממרה באופן בוטה את ההנחיות של תמ"א 30. לגניזת תמ"א 30 יש

 משמעות פוליטית אדירה, שכן, תכנית המתאר זו היתה צריכה לקבל היום לכל הפחות מעמד של תכנית
 מנחה, גם אם אינה מאושרת, כפי שנהוג במקרים רבים של תכניות כוללניות שבחנו נושאים לעומקם אך לא
 אושרו. תכניות אלה מציגות את ההבנה המעמיקה והמתקדמת ביותר שקיימת בנושא, בוודאי ובוודאי כאשר
 בוחנים תכניות זוטרות ולא ארציות כדוגמת התכנית נשוא התנגדות זו. למרות שחוקית אין לתמ"א 30 כל

 תוקף, הסתירה שלה עם התכנית הנידונה, ההיעלמות שלה ללא הסברים, והאוירה הפוליטית באותן השנים 
 יכולות להיות מקור חשוב לבדיקת מערכת קבלת ההחלטות במפרץ חיפה בשנים אלה.

 
 

.1.4 
 דרישתנו: שתי התכניות הללו, שקודמו בעלויות תכנון ככל הנראה גבוהות, אחת משך כ 10 שנים

 והשניה משך כ 20 שנים, בליווי של משרדי ייעוץ בינלאומיים המתמחים בנושאים המיוחדים שיושבים
 לפיתחו של מפרץ חיפה  נגנזו בקול ענות חלושה, ומבלי שנמצאו סיבות ברורות בפרוטוקולים

 להחלטה זו. לא ברור אם הסיבות לגניזת התכניות הן מקצועיות או פוליטיות. מדובר בתכניות שהגיעו
 לשלבי תכנון מתקדמים מאד, והוכיחו היתכנות גבוהה לקיומו של שדה התעופה הבינלאומי משולב

 באיזור. תקופה קצרה אחרי גניזתם החלו להישמע שמועות מפי פוליטיקאים כאלה ואחרים שלא ניתן
 לקדם שדה תעופה במקום, טיעונים שלא מצאנו להם סימוכין בפרוטוקולים ובמסמכים של התכניות

 עצמן. בנוסף, ידוע כי האוירה הפוליטית השתנתה בשנים אלה, והחלה דחיפה פוליטית חזקה להקמת
 נמל המפרץ.כל זאת מעלה את ההשערה שהסיבות לשינויים הדרסטיים בתכניות נבעו מסיבות לא

  מקצועיות ולא ענייניות.
 

 אנו מעלים זאת כדי לבקש ממוסדות התכנון להאיר את אופן קבלת ההחלטות שנעשה בשנים אלה
  בכל הקשור לתכניות מפרץ חיפה, ולהוכיח כי שיטה פסולה זו, אינה קבילה עוד.
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 פרק 2: ההיסטוריה התכנונית במפרץ חיפה  התערבות שיקולים פוליטיים
 שאינם בהכרח מקצועיים וענייניים.

 
 להלן סקירה היסטורית של השתלשלות תכניות מפרץ חיפה, השפעתן על תכנון שדה התעופה ונקודות

 התנגדות חפ/1833/יא/1 הקשורות אליהן.
 

  ⬛⬛⬛ תת פרק 2.1  השתלשלות תוכניות בינוי מפרץ חיפה הנוגעות לשדה התעופה
 

 2.1.1  תמ"א 30 – דרום מפרץ חיפה
 במועצה הארצית: החלטה בדיון בבקשה למתן הוראה לעריכת התמ"א. 1/1/1991

 16/12/2008  המלצת הולנת"ע (379): להעביר התכנית לאישור הממשלה.
 במועצה הארצית (505), בדיון פנימי: 3/2/2009

 המועצה מאמצת את החלטות הוולנת”ע מיום 16.12.08 ומסמיכה את היו”ר להעביר את התכנית לממשלה
 בתיקונים הבאים:

 1. סעיף 9.3 ג’ 2 יתוקן כלהלן: “תכנית זו קובעת את המסגרת המרחבית המתארית לשדה התעופה וזאת עד
 לאישור תכנית ייעודית לשדה התעופה. בתכנית הייעודית שתאושר ייקבעו גבולות שדה התעופה, מגבלותיו,

 הוראות מפורטות בהתייחס לחלק היבשתי ולחלק הימי.
 2. יתווסף סעיף קטן ה’ לסעיף 9.3 כלהלן: “עד לאישור תכנית לשדה התעופה רשאי מוסד תכנון לאשר

 תכניות/ היתרי בנייה בשטח זה לשימושים שאינם שדה תעופה ובלבד ששוכנע כי לא תסוכל האפשרות לפעול
 למימוש ייעודי השטח שנקבעו בתכנית זו.”

 בדיון זה העירו (וכנראה גם התנגדו) נציגי משרדי התחבורה והאוצר. ההערות נגעו לצימצום רב מדי, לדעתם,
 של שטחי הנמל ויעודם לשימושים אחרים. חנ"י והאוצר מבקשים הקלות וסעיף גמישות ולמעשה התאמת

 התמ"א לתוכניות הנמל העתידי. סביר שהמתנגדים הם ששכנעו את הממשלה לדחות את התכנית.
 [כלכליסט] בלחץ חנ"י והנהלת ועובדי נ"ח, הממשלה מחזירה את התמ"א לועדה הארצית.17/8/2009

 25/12/2011 – 12/1/2012 הממשלה / ועדת השרים לפנים ושירותים החליטה להחזיר את התכנית לדיון
 במועצה והמליצה לגרוע מתחומה את החלק שמצפון למסילת הברזל ולהעבירו תחת תמ"א 13/ב/1.

 במועצה הארצית (542): המלצת הממשלה התקבלה במלואה. 7/2/2012
 מכאן ואילך לא נמצא תיעוד לפיו חלקו הדרומי של תחום תמ"א 30 המשיך להיות מטופל. התכנית מתה מות

 הזנחה, אך גם יורשתה החלקית, תמ"א 13/ב/1, לא שרדה לאורך זמן.
 

 נקודות התייחסות לשדה התעופה
 לתכנית כפיפות מהותית לתמ"א 15 ולסימון בדרגה 2. לעומת זאת: "במידה שיוחלט בתמ"א 15 על (1)

 העתקת שדה התעופה ממקומו, תוכן תוכנית לשטח זה ויותרו בה שימושים לתכליות אחרות, לרבות שימושי
 נמל ועורף נמל." (כידוע, תמ"א 15 לא שונתה. התכנית מעידה כי למרות שלא הוגשו תוכניות מפורטות לשדה

 תעופה מדרגה 2, ב2008 עדיין רואות רשויות התכנון את דרגת השדה המיועד כ2.)
 למתחם שדה התעופה יש הרחבה הנכנסת עמוק לתוך הים ועורף נמל (משבצות) מצומצם למדי. (2)

 ראה קטע תשריט צמוד.
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 סיכום: היסטורית ניתן לטעון שדחיית תמ"א 30 ע"י הממשלה, פיצולה והורשת חלקה לתמ"א 13/ב/1 הןהן
 החטא הקדמון שיצר את הואקום התיכנוני אליו התפרצו תכניות חנ"י והצמיתו את שדה התעופה. העובדה

 שהאחרונה היא "תכנית מתאר ארצית לנמל חיפה" מלמדת שלמעשה כל החלק הצפוני של תחום תמ"א 30,
 שהיה אמור להיות רבשימושי, הוכפף למעשה לאינטרסים של חנ"י.

 
 2.1.2 תמ"א 13/ב/1 – תכנית מתאר ארצית לנמל חיפה

 במועצה הארצית (423): התוכנית נולדה ע"י פיצול מתמ"א 13/ב, משיקולי תסקיר סביבתי 5/3/2002
  ומתוך כוונה לאפשר קידום בנפרד של נמל הדייג ופרוזדור תשתיות לנמל המפרץ.

 תכנית אב אסטרטגית לפיתוח נמלי הים התיכון, נערכה ע"י חנ"י. 12/2006
 החלטת ממשלה: אישור תכנית חנ"י כבסיס לפיתוח נמלי הים התיכון. (בהחלטה זו מכפיפה 27/5/2007

 הממשלה את רשויות התכנון הסטוטוריות שלה לגוף הבלתי סטטוטורי הנקרא חנ"י!)
 במועצה הארצית (492): שינוי הוראת עריכת התמ"א בהתאם להחלטת הממשלה. 5/2/2008

 29/7/2008 – 5/5/2009   בולנת"ע (370, 392): אישור תכנית העבודה ופרק א' וב' של ההנחיות
 הסביבתיות.

 25/12/2011 – 12/1/2012   הממשלה / ועדת השרים לפנים ושירותים החליטה להחזיר את תמ"א 30 לדיון
 במועצה והמליצה לגרוע מתחומה את החלק שמצפון למסילת הברזל ולהעבירו תחת תמ"א 13/ב/1.

 במועצה הארצית (542): המלצת הממשלה התקבלה במלואה ותמ"א 13/ב/1 קיבלה תחתיה 7/2/2012
 את חלקו הצפוני של תחום תמ"א 30 (אך לא שרדה הרבה מעבר לזה.)

 ועדת עורכים (28): המלצה להתחיל בדיוני תמ"א/13/ב/1/1. זהו התעוד האחרון של טיפול31/5/2012
 בתמ"א 13/ב/1 ולמעשה נשימת החיים האחרונה שלה.

 
 2.1.3.   תמ"א 13/ב/1/1 – מבנים ימיים במפרץ חיפה

 עם הוראות של תכנית מפורטת להקמת מסוף מכולות חדש
 

 במועצה הארצית (525): הוראת הכנת התכנית. מטרת התכנית היא, לטענת חנ"י, השלמת14/9/2010
 תמ"א 13/ב/1 בהבט של מבנים ימיים, החסר בה. נעשה פיצול, לכאורה, בין תמ"א 13/ב/1 למבנים היבשתיים
 לבין תמ"א 13/ב/1/1 למבנים הימיים. למעשה, תמ"א 13/ב/1 חדלה לחיות ותמ"א 13/ב/1/1 עתידה להשתלט

 גם על התחום היבשתי בהמשך מסלול שדה התעופה.
 במועצה הארצית (551): לבקשת חנ"י הוסכם והוחלט לפצל גם את תמ"א 13/ב/1/1 לשניים,6/11/2012

 כאשר נושא מקורות החול יטופל במסגרת תמ"א 13/ב/2/1. העילה היתה עמידה בלו"ז שקבעה הממשלה. לא
 הועילו מחאות נציג השר להגנת הסביבה על הפגיעה בראיה הכוללת. (חנ"י תמות וכל תאוותה בידה.)

 בולנת"ע (500): דיון על המלצה למועצה הארצית להעברת התכנית להערות הוועדות4/12/2012
 המחוזיות והשגות הציבור. נקודות שעלו בנוגע לשדה התעופה: א' כל החלופות שנבחנו כללו אפשרות הארכת
 שדה התעופה. ב' תינתן התייחסות לאפשרות הארכת שדה התעופה לתוך שטח התפעולי הנמלי. ג' נדחתה
 הצעת "אירגון הגג" לבחון חלופה המבטלת את שדה התעופה בכלל. ד' נציגי חנ"י מתנגדים להצגת החלופות

 לתכנון המבנים הימיים בטענה שאלה נבחנו במסגרת "תכנית האב" שלהם.

 



21www.bhaifa.org  ⬛  info@bhaifa.org  ⬛ חיים בחיפה                

 
 החלטה ראשית: העברה לדיון במועצה הארצית לקראת העברה להערות הוועדות המחוזיות והשגות הציבור.
 11/12/2012  בועדה המחוזית (553): החלטה להעביר להערות הוועדות המחוזיות ולהשגות הציבור בכפוף

 לשינויים מסויימים.
 בולנת"ע (514): דיון פנימי בדוח החוקרת. המלצות החוקרת בנוגע לשד"ת: לקבל את 9/7/2013

 השגות רש"ת, תיאום עם רש"ת בנושא בטיחות טיסה, שימושי הקרקע להארכת המסלול ב316 מ' יתואמו עם
 רש"ת ורת"א. משהב"ט לא מסכים להארכת המסלול בכלל. יו"ר הוועדה אינה מסכימה לציין את מידת

 ההארכה. המלצת החוקרת ביחס לרש"ת הוחלפה בדרישת התייעצות עם רת"א ורש"ת בשטח ההנחיות
 המיוחדות.
 במועצה הארצית (560): העברה לאישור הממשלה. (אין כפיפות לתמ"א 15.) 6/8/2013

 אישור ממשלה, רישום החלטת ממשלה ופרסום ברשומות. 5/111/2/2014
 

 ההוראות המיוחדות של תמ"א 13/ב/1/1 אומרות על השטח שבו עוסקת תכנית חפ'/1833/יא/1 ש"אם לא
 יהיה שדה תעופה זה יהיה שטח נמל". מבחינה זו אין סתירה בין תכנית חפ'/1833/יא/1 ובין תמ"א 13/ב/1/1,

 אלא הסתירה קיימת בין שתי תכניות אלה לשאר התכניות המאושרות, ובעיקר לתמ"א 15. היכן הוחלט
 שהשטח המוצג בתכנית חפ'/1833/יא/1 ששייך באופן רישמי לשימושי התעופה, לא ישרת את שדה התעופה?

 הרי תמ"א 15 אומרת שבמקום הזה כן יהיה שדה תעופה, ותת"ל 80, שאמור להציג תכנון המגשר על
הקונפליקטים, עדיין בחיתוליו. למעשה, אין אף תכנית מאושרת שנותנת תוקף להוראה הזו של תמ"א 13/ב/

 1/1, להעביר את שטחי שדה התעופה לשטחים לשימושים נמליים.
 

 2.1.4  תמ"מ 6 – תכנית מתאר מחוזית למחוז חיפה
 בועדה המחוזית: נדונה לראשונה והומלץ להפקידה במועצה הארצית. תכנית המתאר22/1/2002

 הארצית השלטת היא תמ"א 35.
 במועצה הארצית (425): המועצה מאמצת את עקרונות התכנית. 7/5/2002
 במועצה הארצית (433): הפקדה בתנאים. 7/1/2003

 23/1/2004 – 15/4/2004  פירסומי הפקדה והארכות מועד התנגדויות.
 סיום התנגדויות. 2/1/2006
 בולנת"ע (449): דיון בדוח החוקרת.25/1/2011

 16/10/2012  החלטה בהתנגדויות, אישור המועצה הארצית.
 תאריך מסמך ההוראות. (מרתק: התשריטים ללא תאריך. חותמת אישורם 16/10/2012.) 4/2013

 פירסום אחרון בעיתון על אישור התכנית.17/5/2013
 

 נקודות התייחסות לשדה התעופה
 בתשריט הכללי, שדה התעופה מופיע רק כצלמית "אתר לשדה תעופה" בתוך איזור המשורטט כ"תחום תמ"א

 13".החלק הקרוב לחוף הינו בתחום "הסביבה החופית".
 בתשריט מערכת התשתיות, השדה מופיע כנ"ל בצמוד לתשתיות הגז והחומ"ס, אך אין זכר לתשתיות כבישים

 ומסילות ברזל. כמו כן, להבדיל מחפ/1833/יא/1, תמ"מ 6 אינה חוסמת את ציר המסלול. יש לראות באלה
 חריגה של חפ/1833/יא/1 מהמותר בתמ"מ.

 



22www.bhaifa.org  ⬛  info@bhaifa.org  ⬛ חיים בחיפה                

 

 בהוראות התכנית, סע' 7.4, אתר לשדה התעופה (עמ' 27), מוכפפת התכנית לתמ"א 15 בכל הנוגע לשדה
 התעופה. משתמע מכך שתמ"א 15 מקובלת ללא הסתייגות בגין אי הגשת תוכניות מפורטות במועד.

 בנספח להוראות התכנית, סע' 10 – תחבורה (עמ' 42) נאמר כי "פיתוח הנמל, כנמל בינלאומי ראשי ותכנון
 שדה התעופה יקבעו במסגרת תכנית מתאר ארצית." תמ"א 13/ב/1/1 אינה יכולה להחשב כתכנית המתאר

 הארצית המוזכרת במובאה זו, כי כותרתה והמתקדותה היא במבנים הימיים במפרץ חיפה בלבד ושדה
 התעופה כלל אינו בתחומה. מאחר שנכון להיום עדיין אין תמ"א כזו, אין לאפשר שחפ/ ימנע אותה.

 חשוב לזכור שחפ/1833/יא/1 כפופה לתמ"מ 6.
 

 2.1.5.   חפ/1833/יא/1 – תכנית דרך – חיבורי נמל המפרץ באמצעות דרך ומסילה
 קבלת התכנית. 8/7/2013
 בועדה המחוזית (2015013): החלטה להפקדה בתנאים. חשוב לציין שהדיון על ההפקדה27/1/2014

 היה הדיון הרשמי הראשון על התכנית בועדה המחוזית.
 

 פרטים משמעותיים הנוגעים לשדה התעופה: רש"ת אינה משתתפת בדיון ולא התייחסה בכתב; ההתייחסות
 לתמ"א 15 נוגעת רק לגבהי הבניה ולא לחסימת אפשרות מימוש דרגת השדה; ההתייחסות לשדה עצמו

 נוגעת רק לעובדת מיקומו שם בתמ"א 35 ובתמ"א 15 ולהיות התכנית בתחום רעש מטוסים; תמ"א 13/ב/1
 (שלבסוף לא תופיע בהוראות התכנית) נחשבת כקובעת את גבולות הנמל, בזמן שהיא אות מתה ומסמכיה לא

 מפורסמים.
 

 בועדה המחוזית (2014002):חידוש ההחלטה להפקדה בתנאים, עקב שינויים שחלו10/8/2015
 בגבולות תחום התכנית. אחד השינויים הנדרשים לעתיד הוא הנמכת הדרך לאיפשור הארכת מסלול שדה

 התעופה. רש"ת ורת"א אינם כלולים בין הגופים שנדרש לידעם.
 10/3/2016 – 10/4/2016  פעולות פירסום הפקדה.

 כיום מוגשות התנגדויות.
 

 2.1.6.  חפ/2000 – תכנית מתאר מקומית לעיר חיפה
 קבלת התכנית. 8/7/2010

 23/2/2014  24/3/2014 פירסומים בדבר הפקדת התכנית.
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 תום מועד הגשת התנגדויות.10/4/2014
 כיום עדיין בטיפול החוקר/רשויות התכנון.

 
 נקודות התייחסות לשדה התעופה:

 האיזור בו נמצא שדה התעופה וכל תחום חפ/1833/יא/1 הוחרג מתחום חפ/2000 (יקרא להלן "החור הלבן").
חפ/1833/יא/1 אינה מופיעה בהוראות התכנית כבבעלת זיקה לחפ/2000, אך תשריט נספח 14 של חפ/1833
 /יא/1 (מסמך רקע) מתאר את תחומה על גבי תשריט חפ/2000 והחור הלבן. מלבד השגת גבול פארק הקישון,
 חפ/1833/יא/1 כלולה בשטח המסומן בחפ/2000 כבעל "יעוד עפ"י תכנית מאושרת אחרת". תכנית יחידה כזו
 היא תמ"מ 6, שבה תחום חפ/1833/יא/1 נמצא בתחום תמ"א 13. חדירתו לציר מסלול שדה התעופה נמצאת

 בתחום תמ"א/13/ב/1/1.
 

 2.1.7   תת"ל 80 – שדה תעופה חיפה
 27/12/2015  בות"ל: ישיבת היגוי (קונגרס), הצגת התכנית ודיון ראשוני.

 זו תכנית נוספת המסתכלת נקודתית ואופורטוניסטית ומסתדרת לפי התוכניות האחרות בנוחיות המירבית שהן
 מאפשרות לה. הזימון לישיבת הקונגרס מצורף כנספח ג' למסמך התנגדות זה. פרוטוקול קונגרס תת"ל 80

 מצורף כנספח ב' למסמך התנגדות זה.
 
 

 2.1.8   תת"ל 65 – הכפלת מסילות החוף
 6/7/2014  הוכרזה כתכנית תת"ל: ישיבת ועדת ההיגוי (קונגרס), התקייימה ב 8.6.15 בדיון ראשוני.

 פרוטוקול קונגרס תת"ל 65 מצורף כנספח ד' למסמך התנגדות זה.
 תכנית זו אמורה לחבר את תכנית חפ'/1833/יא/1 עם תשתיות הרכבת הארציות. אלא שהיא אפילו לא החלה
 את דרכה, ועדיין אינה בחיתוליה. במידה ותהייה תקלה כלשהי בקידום תכנית זו, הרי שחפ'/1833/יא/1 תיבנה

 ותהפוך לפיל לבן.
 

  ⬛⬛⬛ תת פרק 2.2  השתלשלות תכניות ש"ת חיפה  סקירה היסטורית, תכנונית ופוליטית
 (נתב"ח = נמל תעופה בינלאומי חיפה)

 
 מוצגת תכנית אב נמל חיפה של רשות הנמלים והרכבות—תכנית רנ"ר. התכנית משלבת 1995

 בתוכה את נתב"ח. בשלב הסופי מתוכנן השדה לקוד 4C, עם מסלול 34/16 באורך 2400 מ', החודר לים
 והצמוד ממזרח לרציפי הנמל. נחיתה וגישת מכשירים מתוכננות למסלול 16 בלבד, המראה מתוכננת למסלול
 34 בלבד. (בכל זאת, בתנאי רוח חריגים המונעים נחיתה על מסלול 16, אין למעשה מניעה מהותית לגישת

Parsons  ראיה למסלול 34, כמתבצע כיום.) התוכנית נבדקה ואושרה כבת ביצוע ע"י יועצים מוזמנים מחברת 
.& Brinkerhoff 

 החלטת שר התחבורה על תיכנון נתב"ח עם מסלול 1900 מ', במשולב עם נמל ימי. 5/1995
 קידום תכנית נתב"ח: ביצוע סקר אוירונוטי; הסכם עם רנ"ר על גבהי עגורנים; החלטה על 8/1996

 תיכנון השדה.
 החלטת ממשלה מס' 2468: נתב"ח יהיה שדה פרטי. 8/1997
 קידום תכנית נתב"ח: סיום סקר סיכונים אינטגרטיבי, ובמסגרתו השדה, ע"י החברה 1/1998

.TNO  ההולנדית 
 תחילת התיכנון הראשוני של נתב"ח ע"י רש"ת. שתי חברות, אמריקאית וקנדית (ביניהן 1998

 Arup) נשכרות כצוות יעוץ.
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 "מטרופולין חיפה" – תכנית אב ומסמך מדיניות: מחייבת פיתוח נתב"ח ויעוד שטחים עבורו 89/1999
 ע"פ תמ"א 15. (תכנית זו נערכה ע"פ הוראת תמ"א 31. למרות שאינה חלק ממערך התכניות הארציות היא

 מתואמת איתן והוכרה ע"י המועצה הארצית כבסיס לתכנון.)
 תמ"א 15 מאושרת בממשלה. נתב"ח מופיע בה כשדה בדרגה 2, דהיינו, שדה שיאפשר גם 4/5/2000

 טיסות שכר ליעדים בינלאומיים, עם מסלול באורך 2400 מ'.
 קידום תכנית נתב"ח: סיום התכנון הראשוני, השלמת התכן האוירונוטי, סקר היתכנות 8/2000

 כלכלית נוסף.
 החלטת שר התחבורה: להקים צוות ביןמשרדי בהובלת רש"ת לקדם תיכנון נתב"ח ולבחון 10/2000

 הארכת המסלול עד ל2400 מ', 500 מ' מהם מעבר לקו החוף.
 החלטת ממשלה 2191 במסגרת המדיניות הכלכלית לשנת 2001: מינוי ועדת מכרזים 2000

 לפיתוח והפעלת נתב"ח, העזרות בחברה הכלכלית חיפה, תכנון מתארי ומפורט למסלול 1900 מ' עד קו
 החוף, סיום התכנון  עד 31/3/2001, דוח ביניים עד 31/12/2000.

 החלטת ממשלה: להכריז על תכנית נתב"ח כמיזם לאומי ולהעביר את קידומו לות"ל. 1/7/2002
 החלטת שר התחבורה: להעביר את הובלת תכנית נתב"ח מרש"ת לעירית חיפה ולהקים 10/2002

 צוות היגוי בין משרדי בראשות מנכ"ל המשרד.
 משרד התחבורה, רש"ת ועירית חיפה מגישים בקשה לממשלה להכיר בתכנית נתב"ח 12/2002

 כתוכנית תשתית לאומית.
 הממשלה מאשרת את תכנית נתב"ח כתכנית תשתית לאומית, תת"ל 6, ומטילה על הות"ל 4/2/2003

 את הטיפול בה.
 טיוטת הסקר האוירונוטי של תת"ל 6 מוגשת לצוות היועצים הקנדיאמריקאי להערות. 2/2003

 יונה יהב מתחיל את כהונתו כראש העיר חיפה (רע"ח). 19/7/2003
 הות"ל מחליטה לפרסם דבר הכנת תת"ל 6 ע"פ סעיפים 76ג(1) ו77 לחוק התיכנון והבניה 22/9/2003

 וקביעת תנאים למתן היתרים ע"פ סעיף 78 לחוק הנ"ל.
 הודעת רע"ח במועצה: אישר את הפעילות להקמת נתב"ח במקום השדה הקיים. 21/10/2003
 בישיבת מועצת העיר, יו"ר ומנהל התאחדות התעשינים בחיפה והצפון תומכים בהקמת 13/1/2004

 נתב"ח ורואים בו חשיבות לקידום עיסקי של האיזור.
 חברת Arup מגישה טיוטת דו"ח חלקי הנוגע לחלופות מנח המסלול והחלופה המועדפת. 3/2004

 הודעת רע"ח במועצה: סוכם עם הממשלה על תוכנית להארכת מסלול ש"ת חיפה ב300 מ', 4/5/2004
 במקביל להמשך תיכנון נתב"ח.

 הודעת רע"ח במועצה: בעלי חברת ארקיע הביעו תמיכה בהרחבת ש"ת חיפה לשירות יעדים 6/7/2004
 בקדמת אירופה.

 מיזם נתב"ח נעצר. 78/2004
 (דברי מהנדס העיר דאז, הד"ר יעקב רוט, 20/7/2015: המיזם נעצר בשל התניית חברות היעוץ את מסירת

 הדוחות המסכמים בקבלת התשלום המגיע להן, דילדול תקציב המיזם, סירוב האוצר לתוספת התקציב
 שנדרשה, וחוסר עניין של  שר התחבורה החדש [מאיר שיטרית].)

 הודעת רע"ח במועצה: משרד התחבורה אישר 5.5 מיליון ש"ח לשיפוץ הש"ת ועוד 4.5 מיליון 5/4/2005
 ש"ח להארכת המסלול ב300 מ'. ראש העיר רואה זאת בחיוב, כפתרון ביניים עד שמיזם השדה הבינ"ל

 השלם יצא לדרך.
 הודעת רע"ח במועצה: שיפוץ המסלול הסתיים. הארכה ב300 מ' צפויה בהמשך. 5/5/2005
 מתכנן מחוז חיפה לרע"ח: מדוע תת"ל 6 אינה מקודמת, למרות שנקבע בתוכנית האב 2/6/2005

 למטרופולין כי השדה חיוני לו ומיקומו הנכון הוא במיקום הנוכחי?
 עמדת רע"ח במועצה: חיובית לגבי השדה והארכת מסלולו ב300 מ' לשירות יעדים קרובים 5/7/2005

 באירופה, להבדיל מנ"ת בינלאומי מלא.
 משרד התיירות מבטיח לסייע בפיתוח שדה התעופה והפיכתו לבינ"ל. 13/9/2006
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 תיקון להחלטת ממשלה מס' 561(צח/5): להטיל על הגורמים הנוגעים בדבר לבחון הקמת 28/9/2006
 נתב"ח והרחבה נוספת של נמל חיפה.

 שר התחבורה מופז רומז שנמל התעופה הבינלאומי הצפוני לא יהיה בחיפה. 19/12/2007
 ועדת בודינגר משלימה עם העדפת משרד התחבורה את הרחבת הנמל הימי בחיפה ע"פ 11/2008

 נתב"ח, אך מחייבת את שימור השדה בדרגה 3 או 4 – ש"ת פנים ארצי.
 שר התחבורה מופז מסביר החלטה לפנות את ש"ת חיפה ולהקים שדה בינ"ל במגידו בצורך 31/12/2008

 לפנות שטח לנמל גדול.
 תמ"א 30, המקצה שטח לנתב"ח, נדחתה בממשלה עקב התנגדות חנ"י ועובדיה. 17/8/2009
 הודעת לע"ח במועצה: החלטה משותפת לעיריה ולמשרד התחבורה על הקמת ועדה 6/4/2010

 שתכריע בנושא פיתוח הנמל ומיקום שדה התעופה. (לא נמצאו סימוכין המלמדים על ביצוע החלטה זו או
 למסקנות הועדה, באם היו כאלה.)

 במעמד ההחלטה הנ"ל היתה הצעת משרד התחבורה לאפשר את המשך פעולת הש"ת כל 7/4/2010
 עוד הוא אינו מפריע לפיתוח נמל ואפילו להאריך את מסלולו, כפתרון ביניים לש"ת בינ"ל צפוני.

 מצגת של משרד הפנים / מנהל התכנון, בכנס רת"א, מתארת תוכניות מתאר ארציות 13/5/2010
 לתעופה, ובכללן תמ"א 15. תוכנית מפורטת לש"ת חיפה, תת"ל 6, מוזכרת גם היא במצגת זו אך נאמר עליה

 כי לא קודמה.
 מתוך דוח שנתי 62 של מבקר המדינה לשנת 2011, עמ' 1293: בדיון בהשתתפות משרד 5/2011

 התחבורה והגופים הנוגעים בדבר הוחלט להמליץ שהש"ת ישאר במקומו ומסלולו יוארך ב316 מ'. חנ"י מסרה
 למבקר כי השינויים לא יגבילו את היכולת להקים ולהפעיל את נמל המפרץ.

 החלטת ממשלה מס' 3986: משרד התחבורה יאיץ קידום תמ"א מפורטת מס' 13/ב/1/1; 18/12/2011
 מינהל התכנון יתן לה קדימות, להבטיח אישור מוקדם; מינהל התכנון יבחן תוכניות אחרות המשליכות עליה.

 (תמ"א 13/ב/1/1 אינה כפופה לתמ"א 15!)
 תת"ל 6 נעדרת מתוכניות התשתיות הלאומיות שבהליכי תכנון. 1/1/2012
 בטקס איזרוח ש"ת חיפה אומר רע"ח כי תוכניות פיתוח הנמל והתעשיות לא יאפשרו שדה 26/7/2012

 בינ"ל גדול ומשוכלל כראוי לחיפה. שר התחבורה אמר בטקס הנ"ל שהמסלול לא יוארך. (זאת בניגוד להבטחת
 יהב משכבר שהמסלול יוארך ב300 מ'.) דובר משרד התחבורה: התוכנית להארכת המסלול לתוך הים

 התבררה כבלתי ישימה טכנית.
 תמ"א 13/ב/1/1 מועברת ע"י המועצה הארצית להערות הוועדות המחוזיות ולהשגות 11/12/2012

 הציבור.
 תכנית מתאר מחוזית למחוז חיפה, תמ"מ 6, מאושרת למתן תוקף. התוכנית מצביעה על 4/2013

 מקום שדה התעופה ומפנה לתמ"א 15 באשר לתיכנונו.
 תמ"א 13/ב/1/1 מפורסמת לתוקף. 11/2/2014
 בישיבת מועצת העיר חיפה, עמדת רע"ח בנושא שדה התעופה שלילית בהחלט. 4/3/2014
 אושרה הבקשה להתר בניה ע"פ תמ"א 13/ב/1/1. 13/4/2014
 תוכנית בנין עיר חיפה – תב"ע חפ/2000 – מופקדת לעיון והתנגדות הציבור. האיזור בו 7/37/6/14

 מתוכנן הנמל המזרחי והכולל גם את שדה התעופה הקיים מוחרג מתחום התוכנית כך שהיא מאפשרת לבעלי
 עניין בו להציע ולקבל אישור תוכניות כראות עיניהם.

 רש"ת מפרסמת מכרז לתיכנון וקבלת אישור של תוכנית מתאר לשדה התעופה, לעתיד 7/7/2014
 תת"ל 80. התוכנית תהיה סטטוטורית ע"פ נוהל מבא"ת ודרישת משרד הפנים, תחת תמ"א 15, עם הוראות

 של תוכנית מפורטת שמכוחה ניתן להוציא היתרי בניה. השדה ישמש לטיסות פנים, איזוריות ובינלאומיות
 ליעדים קרובים. המסלול יוארך בכ300 מ' והמסלול הצולב יבוטל.

 יהב דורש הקמת ש"ת בינ"ל צפוני במגידו או ברמת דוד. 31/7/2014
 החלטת ממשלה מס' 2050 (בקובץ התוכנית הכלכלית 2015): להקים ש"ת בינ"ל פרטי 7/10/2014

 משלים לנתב"ג במרחב בסיס "רמת דוד" וסביבתו, להורות לשר התחבורה לקדמו, להקים צוות היגוי.
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 רע"ח מכנס דיון חירום של ראשי ערים במחוז במטרה לטרפד משפטית העברת חלק 5/2/2015
 מפעילויות ש"ת הרצליה לש"ת חיפה.

 נשיא לשכת המסחר והתעשיה של חיפה והצפון מצטרף לרע"ח בהתנגדות להעברת מטוסים 7/5/2015
 קלים מהרצליה לחיפה, בשל ההפרעה לפיתוח הנמל. לדעתו הצפון צריך ש"ת בינלאומי ולא "מגרש חניה

 למטוסים קלים".
מפורסם מכרז חברת "יפה נוף" לניהול תכנון מיזם חיבורי נמל המפרץ, לעתיד, תכנית חפ/ 7/2015

 1833/יא/1. תשריט "התוכנית הכללית" מראה חדירת נתיבי תחבורה לתוך שטח הנחוץ להארכת המסלול, גם
 אם ב300 מ' בלבד.

 עירית חיפה מגישה עתירה לבג"ץ נגד רש"ת, משרד התחבורה והיועמ"ש לממשלה למניעת 15/7/2015
 הגדלת ש"ת חיפה לטובת העתקת פעילות המטוסים הקלים מש"ת הרצליה. העיריה טוענת לעבירות בניה נגד

 תמ"א 13/ב/ 1/1 ולהטעייה.
 בג"ץ מוחק את עתירת חיפה נגד רש"ת. (ר' 15/7/2015). 21/9/2015
 קונגרס תת"ל 80: תכנית לשד"ת חיפה במימדים המוכתבים ומוגבלים ע"י חפ/1833/יא/1. 27/12/2015

 התכנית מוצגת כעונה על דרישות תמ"א 15 לשדה בדרגה 2 בעוד שהגבלות הבניה תהיינה של דרגה 3.
 המסלול אמור להיות מוארך בכ300 מ'. בעוד שחנ"י מוכנה לחיות עם התכנית (בינתיים), עיריית חיפה

 מתנגדת בנחרצות לשדה כלשהו במקום.
 הפקדת תכנית חפ/1833/יא/1. מתברר שהארכת מסלול שדה התעופה שיכולה להתקיים 11/3/2016

 בצד התכנית אינה מגיעה ל316 מ', כפי שנמסר למבקר המדינה (ר' 5/2011), ואפילו לא ל300 מ' שהוצהרו
 ע"י רע"ח (ר' 5/7/2005), התבקשו ע"י רש"ת (7/7/2014), והוצגו בקונגרס תת"ל 80 (27/12/2015).

 ההארכה המתאפשרת היא של 226 מ' בלבד והיא מקבעת את השדה בדרגה 4.
 

 ⬛⬛⬛ תת פרק 2.3  נקודות להתנגדות
 

 יש לראות בכל פרק זה את דרישותנו לשינויים / תיקונים / עצירת תכנית זו.
 

 א.   יש לעצור כל תכנון נקודתי כל עוד קיים כאוס מתארי
 איזור דרוםמזרח מפרץ חיפה מוכה כיום בכאוס של תכנון מתארי וכל תכנית נקודתית בתוכו, אם תתממש,

 עלולה להתברר כבכיה לדורות. לפחות, היא עלולה להיות אבן נגף לכל ניסיון עתידי לעשות סדר
 באנדרלמוסיה. העדר תכנית מתאר מפורטת כוללנית לאיזור—כפי שתמ"א 30 אמורה היתה להיות—מונע

 תכנון עם ראיה מערכתיתכוללנית ("אינטגרטיבית").
 

 בציטוט מדברי אדר' שמואל גלבהרט לחברי ועדת משנה של הכנסת לנושא מפרץ חיפה מאפריל 2014:
 על שטח מצומצם, עתיר בעיות וקונפליקטים, חלות איןספור תכניות, ניגזרות שלהן, שינויים,

 עידכונים, ותכניות שאישורן לא הושלם. חלקן ממוקד במיקטעים זעירים ו/או בפתרונות אדהוק
 לנושאים נקודתיים, ללא ראיה כוללת. מגדל בבל של שפות תכנוניות וכלים מיקצועיים, יוצר
 סבך רגולטיבי המונע שקיפות, מקשה על תכנון מושכל וכוללני, ומקל על ניצולו באופן יזום

  למטרות זרות.
 "מבחינתנו, כמה שיותר בלגן, יותר טוב"  כך הוסבר לגורם ביקורת רשמי ע"י עובד במוסד

 תכנון מקומי.
 תכנית המיתאר למפרץ חיפה, תמ"א 30, נועדה ליישב את מירב הקונפליקטים, ולהשליט סדר

 תכנוני. ... הכנתה [הושלמה] ב2008, כולל אישורה במועצה הארצית. אולם ... התכנית
 [למעשה גוועה].
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 החלל הסטטוטורי שהותירה תמ"א 30 איפשר לתמ"א 13/ב/1/1 מחטף אשר בתיכנון ומינהל תקינים לא היה
 מתרחש. וכעת חפ/1833/יא/1 מנסה "לנצל הצלחה" ולבסס את השגיאה תוך נעילת כל שער לתיקונה בעתיד
טוב יותר. לנוכח תכניות ארציות המצויות בשלבי תכנון או בתקוותהחייאה (חפ/2000, תת"ל 80, תמ"א 15/ 2

 , תמ"א 30 ועוד) יש בהפקדת חפ/1833/יא/1, המאיימת לנגוף אותן, איסבירות קיצונית.
 

 יש להכיר ולהתחשב בעובדה שבישראל אורך חיי מרבית החלטות הממשלה הוא כאורך חיי הממשלה
 שהחליטה אותן, ותמ"אות מאבדות את חינן ומוחלפות בחדשות. כשם שתוכניות תת"ל 6 ותמ"א 30 נדחו ע"י
 גורמי ממשל—לא בשל העדר יתרונן, אלא בשל העדפות לא מוכחות ולא מתועדות, כך עשוי להיות גורלה של

 תמ"א 13/ב/1/1. תתחלפנה ממשלות, תתחלפנה עיריות,ביצועי הנמל הכלכליים יאכזבו, ומה אז?
 חמורה במיוחד העובדה שתכנית חפ/1833/יא/1, שהינה בעלת משמעות כבדה ברמה הארצית, מטופלת ע"י

 ועדה מחוזית, כאילו לא היתה תשתית לאומית, וללא תמ"א מתאימה מעליה. ביצועה יקבע את מעמדם
 ואופיים של מחוז ומטרופולין חיפה ביחס לשאר ישראל ויקבע את אופיה של כלכלת ישראל כמדינה העוסקת
 בתעשיות שמדינות העולם הראשון שואפות להתפרק מהן. תוכנית עם משמעויות כאלה חייבת להיות ברמה

 ארצית.
 

2.3  
 אי לזאת אנו דורשים:

 להקפיא את המשך הליכי התכנון של חיבורי נמל המפרץ עד להשלמת ואישור תמ"א 30 או כל1.
 תכנית מתאר אחרת, בעלת מוטה ופירוט דומים, שתחליף אותה.

 לחילופין, להקנות לתמ"א 30 מעמד של תכנית מתאר ממלאתמקוםבפועל, שבהעדר תכנית2.
 מאושרת סטטוטורית תהיה היא תחליף זמני. יצויין שתמ"א 30 עברה את כל האישורים

 הדרושים ברשויות התיכנון פרט לאישור הממשלה. לעניין מעמדה המנחה של תמ"א 30, ראה
 הוראות תמ"מ 6, סעיף 12  איכות הסביבה (עמ' 43), פסקה א2.

 לחילופין, אנו דורשים לעצור כל הליך תכנון העלול לחסום את האפשרות להאריך בעתיד את3.
  מסלול שדה התעופה עד לחוף הים.

 
 ב. תכנית חפ/1833/יא/1 סותרת את רוח תמ"א 30

 בכך שהיא משרתת את תוצרי תמ"א 13/ב/1/1, תכנית חפ/1833/יא/1 סותרת את רוח תמ"א 30 שמן הראוי
 היה שתהיה תכנית המתאר השלטת באיזור.

 
 ג. תכנית חפ/1833/יא/1 סותרת את תמ"מ 6
 חשוב לזכור שחפ/1833/יא/1 כפופה לתמ"מ 6.

 בתשריט מערכת התשתיות, השדה מופיע בצמוד לתשתיות הגז והחומ"ס, אך אין זכר לתשתיות כבישים
 ומסילות ברזל. כמו כן, להבדיל מחפ/1833/יא/1, תמ"מ 6 אינה חוסמת את ציר המסלול. יש לראות באלה

  חריגה של חפ/1833/יא/1 מהמותר בתמ"מ. יצויין שתמ"מ זו חדשה ואושרה
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 בהוראות התכנית, סע' 7.4, אתר לשדה התעופה (עמ' 27), מוכפפת התכנית לתמ"א 15 בכל הנוגע לשדה

 התעופה. סטייה מתמ"א 15 (המטופלת בפרק התנגדות נפרד) מהווה גם סטיה מתמ"מ 6.
 בנספח להוראות התכנית, סע' 10 – תחבורה (עמ' 42) נאמר כי "פיתוח הנמל, כנמל בינלאומי ראשי ותכנון

 שדה התעופה יקבעו במסגרת תכנית מתאר ארצית." נכון להיום אין תמ"א כזו.
 

 ד. תכנית חפ/1833/יא/1 סותרת את תמ"א 15
 לנושא זה מוקדש פרק מיוחד במקום אחר במסמכי ההתנגדות.

 
 ה.  תכנית חפ/1833/יא/1 סוגרת ומונעת חלופה שיכולה להיות חשובה בפני תמ"א 15/ 2

 במצב בו תיתכן בהחלט אפשרות שתכנית שדה התעופה הבינלאומי ברמת דוד לא תוכל להתממש, חסימת
 האפשרות להשאירו בכל זאת בחיפה, במסגרת תמ"א 15/ 2, הינה מעשה נמהר ובלתי אחראי.

 
 ו.  תכנית חפ/1833/יא/1 בשילוב עם מסלול שדה התעופה מסכנת את הסביבה

 את הבעיה דלהלן לא מצאנו בדיוני התכנית בהקשר הסביבתי: משתמשי המסילה/הדרך בהמשך ציר המסלול
 לא יהיו רשאים להוביל שם חומ"ס ובודאי שלא להמתין שם עם חומ"ס. בין התרחישים היותר מתורגלים ע"י

 טייסים הוא כביית מנוע מיד לאחר ההמראה. התרגולת המחייבת היא "נחיתת אונס ישר קדימה". אם במקום
 שהוא "ישר קדימה" ישנן קרונות רכבת או משאיות, העוברות או ממתינות על המסילה/הדרך—בישמזל לטייס
 ולנוסעים. אך אם הקרונות/המשאיות הן מיכליות חומ"ס—בישמזל לכל הסביבה. יהיה צורך בעוצר המראות
 על מסלול 34 בזמן תנועת חומ"ס על המסילה/הדרך או, לחילופין, עוצר תנועת חומ"ס שם בזמן המראות.

 בשני המקרים תהיה פגיעה בתפקוד אחד מהגופים. במילים אחרות  הסמיכות של מסלול תעופה עם מסילות
 רכבת המשנעות חומרים מסוכנים חייבת להיבדק ולקבל את מלוא תשומת הלב. במידה ואין כוונה לאפשר
 טיסות מעל מסילות הרכבת  הרי שיש להודיע על הכחדת שדה התעופה. במידה ואין כוונה להעביר רכבות
 עם חומרים מסוכנים בתוואי המסילות, הרי שיש להסביר לציבור את התכנית הנ"ל, שיצאה למכרז תכנון ע"י

 חברת יפה נוף בקיץ 2015.
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 איור  תשריט חיבורי התשתיות לנמל המפרץ, פורסם ע"י חברת הבת של עיריית חיפה, יפה נוף, כחלק ממכרז פומבי

 מס' 65/2015 שהוציאו ביולי 2015 למתן שירותי ניהול התכנון של פרויקט חיבורי נמל המפרץ. יש לשים לב בתשריט זה
 לסימון נמל הדלקים וצוברי הנוזלים הממוקם בחלקו הדרומי של הרציף. התמונה נלקחה מאתר יפה נוף.

 
 ז. תכנית חפ/1833/יא/1 מפרה הבטחות שניתנו להארכת המסלול ב316 מ'

 הבטחות להארכת המסלול ב316 מ' ניתנו ע"י גורמי ממשל שונים בהודעות רבות לאורך זמן וכן הן מופיעות
פעמים רבות, ככוונות תכנון, בדיוני ועדות התכנון—הארצית והמחוזית. אולם מתוך תשריט נספח 2 של חפ/
 1833/יא/1 עולה חדמשמעית שהארכת המסלול האפשרית בנוכחות תוצרי חפ/1833/יא/1, כפי שהופקדה,
 תהיה של 226 מ' לכל היותר. (266 מ' הארכת "רצועת" המסלול.) בכך מפרה התכנית את כל אותן הבטחות

 וכוונות.
 

 ח.  תכנית חפ/1833/יא/1 מונעת בעתיד שדה תעופה בינלאומי נכון, מוצדק ושאושר בעבר
 בהוראות התכנית, טבלת השטחים של המצב המאושר לעומת המצב המוצע מראה על הורדת שטחים

 משמעותיים מנמל התעופה  מ 36,998 מ"ר ל 5,248.34 מ"ר. ירידה דרסטית של 86% ! היות ושטחי
 תכנית חפ'/1833/יא/1 גוזלים שטחים שונים משטחי שדה התעופה הקיים, ולמרות שכביכול הגזילה הזו

 מקובלת על ידי רש"ת ורת"א ונעשתה בהסכמתן  בדיקות ראשוניות שערכנו מראות ששדה התעופה לא יוכל
 לתפקד בעתיד, היות ופונקציות תפעוליות חשובות כמו חניה וטרמינל יפגעו.

 
 לאור זאת, אנו דורשים לשמור לעצמנו את הזכות להביא לדיוני הועדה המחוזית נתונים נוספים וחדשים
 שאינם מוצגים במסמך זה לכשנוזמן לועדה להציג את התנגדותנו, הנוגעים בהיבטי השטח והמיקום של
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 תיפקודי שדה התעופה. בנוסף, בדיקת ההשפעות של השטחים שהורדו משטח שדה התעופה על תיפקוד
 שדה התעופה בעתיד  היא קריטית. נתון זה מחייב את הוצאת תכנית שדה התעופה באופן מיידי, בד בבד עם
 תכנית חיבורי הנמל, כדי להוכיח מעל לכל צל של ספק שתכנית חיבורי הנמל לא תפגע באופן בלתי צפוי בשדה

  התעופה ותיפקודו בעתיד.
 

 ובאופן כללי  היסטוריית השתלשלות תכניות נמל התעופה הבינלאומי של חיפה (נתב"ח, ר' סעיף 2 לעיל)
 מוכיחה כי שדה התעופה שנמנע ע"י חפ/1833/יא/1 (וחלקית ע"י תמ"א 13/ב/1/1) אינו חלום באספמיה על

 מיזם שנגזר עליו להיות נפל, אלא מיזם רציונלי, ריאליסטי, כלכלי, בטיחותי וסביבתי, לטובת כלכלת ואיכות חיי
 מטרופולין חיפה והצפון. ההיסטוריה מראה שהמיזם הוסכם ונתמך ע"י כל רשויות הממשל והתכנון, עד שסר

 חינו בעיניהם מטעמים שאינם לגמרי ברורים, והטיות שאין להם תיעוד בפרוטוקולים, אולי אף מסיבות לא
 ענייניות.

 
 תכנון השדה היה נכון ומבטיח:

 תכנית ראשונית (של רנ"ר) עברה בהצלחה בדיקות היתכנות אוירונוטיות, בטיחותיות, סביבתיות ותפקוד
 משותף עם נמל ימי כבר ב 199598. בשנים 19982000, במסגרת רש"ת, הושלם חקר ההיתכנות והתכנון
 הראשוני. התוצאה היתה מרשימה ומבטיחה מספיק עד הביאה להתערבות חיובית של הממשלה כדי לקדם
 אותו כפי שרק ממשלה יכולה לקדם, עד כדי הפיכתו, ב2002, לתכנית תשתית לאומית, תת"ל 6, המופקדת
 בידי הות"ל. המשך עבודות התכנון לא הוכיחו אחרת ואין מקום לטעון שמשהו לא היה תקין במיזם עצמו או

 בסיבות קיומו.
 

 עמדת הרשויות היתה חיובית ותומכת.
 עד להתמנותו של שאול מופז לשר התחבורה, באמצע שנת 2006, היתה עמדת כל משרדי הממשלה ועיריית

 חיפה חיובית באשר לשדה בינלאומי בדרגה 2 במקום השדה הנוכחי. הממשלה הפכה אותו למיזם לאומי
 ועיריית חיפה הובילה את ביצועו. אילו קידמה העירייה את תת"ל 6 ביתר זריזות, נחישות ואחריות תקציבית,

 ואילו נוצרו עובדות בשטח—לפחות תוכניות מתאר מאושרות עם התרי בניה—לפני כניסת אינטרסים
 מתחרים, כי אז יתכן שהיה לנו כיום השדה הרצוי. אין מקום לטעון שהמיזם לא התאים לצרכי העיר, הצפון, או

 המדינה. לפיכך אנו מתנגדים לחסימת התקווה שמיזם מבורך להקמת שדה תעופה בינלאומי מדרגה 2,
 במתכונת מצומצמת יותר מזו שקודמה בעבר  יקום בעתיד לתחיה.

 
 ט. תכנית חפ/1833/יא/1  הערות טכניות

 הערה  בנספח 13 "תחום התכנית ע"ר תמ"אות ותמ"מים" חלק מהתשריטים מכילים מידע לא רלוונטי
 (תכנית רקע בלבד, בלי התמ"א שמצוינת בכותרת), עם קו כחול בצבע אפור בהיר שלא ניתן לזהות, עם

 שרטוטי רקע באיכויות גרועות במיוחד, כך שלא ניתן להבין דבר וחצי דבר, ובעיקר  עם מיקום לא נכון של
 גבולות התכנית והקו הכחול שלה, ראו במיוחד בתמ"מ 6, שהיא תכנית קריטית לענייננו. באופן אירוני התכנית
 היחידה הברורה היא "נספח 14  תחום תכנית תכנון כביש ומסילה ע"ר חפ/2000" המכילה את סימון גבולות
 התכנית חפ1833 על גבי תכנית המתאר המופקדת של חיפה, חפ2000, שאין לא ניתנה הכרעה בגינה. באם
 מקובל להציג גבולות של תכנית על גבי תכניות שלא קיבלו אישורים  הרי שיש להוסיף לרשימת התשריטים
 והנספחים עוד מספר לא מבוטל של תכניות לאמאושרות. באם חוק התכנון והבניה מחייב להציג התייחסות

  לתכניות מאושרות  הרי שאין משמעות לנספח זה.
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 חלק שני  היבטים אורבניים תכנוניים.

 
 מטרתה הרישמית של תכנית חיבורי נמל המפרץ שמספרה 1833/י"א/1 היא "להקים מסדרון תחבורה

 ותשתיות לנמל המפרץ". על פי התכנית, האזור יהווה מוקד לשימושי נמל עירוניים בשרשרת הלוגיסטית
 מהנמל ואליו והיא מתווה כבישים, מסילת ברזל, מנהרת תשתיות, וגשרי רכבת וכביש שיחצו את נחל הקישון.

 בפועל כופה הממשלה על תושבי חיפה עיר שרובם ככל הנראה אינם רוצים בה, ואינם מודעים לשינויים
 שעומדים לחול עליה.

 
 התכנית תהפוך את מפרץ חיפה למרחב הלוגיסטיקה והפטרוכימיה מהגדולים בארץ, ותחסל את

 האפשרות להרחיב במעט את שדה התעופה עלמנת לאפשר את פתיחתו לאירופה. למרות שמדובר
 בתכנית כביכול קטנה, אין ספק שיהיו לה השלכות משמעותיות על דמותה של העיר חיפה בעתיד, כיוון שהיא

 מתחברת לשלוש תכניות משמעותיות שיחד, מציגות תמונה מבהילה:
  

דורשים שלהם המשפטנים (והיום שלושה פי לגדול ביקשו הזיקוקשבמקור בתי מתקני               1.הגדלת
את יאפשרו לא אם ברור שלא אחרים ומונחים התכסית הגדלת על מדברים בערפל, לוטות                הגדרות

 הגדלת כושר הייצור של המפעל ובאיזה היקף).
מתקני כיום שתיים. פי במפרץ הדלקים מחסני שטח את להכפיל המבקשת הצפון קרקעות                2.תכנית
יעיל. תיפקוד להמשך להם הנדרש השטח דונם, 600 כ של שטח על יושבים תש"ן של הדלקים                  אחסון
את המאגדת חדשה דלקים מיכלי חוות עבור דונם 1200 כ של שטח דורש הצפון קרקעות פרויקט                  אולם

 כל מחסני הדלקים במפרץ.
נמל חיפה. ממפרץ היום המיוצאת מהכמות דלקים של שישה פי גדולה תכולה שישנע דלקים                 3.ונמל
לחוות ומחובר הקיים, הנמל של במזרחו הנמצא (הרציף היום מהקיים 2 פי ארוך רציף כולל                 הדלקים
גאומטרי חישוב עמוקים. יותר בו המים וכן, צידיו, משני לעגון שניתן טוונטיאיקרס), הנקראת               המיכלים
6 פי הגדול נפח בעלי יהיו לייצוא, דלקים ממנו ולהוציא זה, בנמל לעגון שיוכלו שהאוניות מגלה                  פשוט
אפשר ולכן תוקצב, טרם אך המפרץ, נמל תכניות במסגרת עקרונית אושר אמנם הדלקים                מהקיים.רציף

  עדיין לעצור הקמתו.
  

שלא מכיוון אחרות. מדינות ומשרתים לייצוא מיועדים חיפה במפרץ המפעלים מתוצרי 85% ל 50% בין                 כיום,
עם להצטמצם צריכה אפילו ואולי לעין, הנראה בעתיד דרסטי באופן תגדל במדינה הדלקים תצרוכת כי                 סביר
לעיר אותנו להפוך מהלך כמו שנראות כוונות על מצביעה האלה התשתיות הרחבת בגז, לשימוש                המעבר

  נחשלת ומזוהמת שמייצרת עבור מדינות אחרות.
 

של הגדלה גם הנראה ככל משמעה הייצור הגדלת ביותר, המתקדמות בטכנולוגיות יבנו המתקנים כל אם                 גם
ואת הזיהום את תגדיל הייצור שהגדלת הסברה ולהיחקר. להיבדק חייב זה נושא מקרה ובכל                הזיהום,
אבי מר לשעבר, הסביבה להגנת השר עם רישמיות בפגישות אחרת. מוכח לא עוד כל סבירה, היא                  התחלואה
הייצור הגדלת בין קשר קיים כי לו להוכיח בהתנדבות, הפועלים מועצה חברי מאיתנו, ביקש הוא                 גבאי,,
בין קשר שאין לנו להוכיח הרשויות שעל סבורים אנו הציבור, למען בהתנדבות שפועלים כמי הזיהום.                 להגדלת
אחריות לקחת זו, קריטית לנקודה להתייחס התכנון ממוסדות גם דורשים אנו לפיכך להיפך. ולא                השניים,
או פעילים של לפיתחם האחריות את להפיל ולא עתידיות, בעיות יהיו ולא שאין להוכיח בסוגייה,                 ולהתעמק

 חברי מועצה שאין ברשותם האמצעים והמשאבים להוציא מחקרים כאלה, כפי שיש למוסדות השלטון.
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היא היום המזהמות, התעשיות של הלוגיסטיים המתקנים הרחבת את הממשלה קידמה האחרונות בשנים               אם
מה כל 'לשטקר'. המערכת של בחיבור הנידונה.מדובר התכנית באמצעות לזה זה אותם לחבר                מבקשת

 שנדרש זה להכניס את התקע לשקע כדי שמפעל התעשייה הגדול יתחיל לעבוד.
  

מסלול בקצה שנמצא במיוחד קריטי שטח על משתלטת העגומה:התכנית מהתמונה חלק רק שזו                אלא
במקום  תובלה משאיות עבור וכבישים רכבת מסילות תשתיות, למנהרת אותו מייעדת היא התעופה.                שדה
לשם הים), קו (עד למסלול נחוצים מטרים 300 כ עוד בעתיד.רק לגדול התעופה שדה יוכל שבו                   היחידי
כמו ליעדים שיגיע קטן אזורי תעופה שדה ויכונן לאירופה, חיפה את שיפתח התעופה, שדה של                 הארכה

  פריס, אמסטרדם, סטוקהולם, אוסלו, ליסבון, ברצלונה, קופנהגן, המבורג או סןפטרבורג.
 

בשום אסור דוד, רמת כדוגמת לצפון, חלופי תעופה שדה אין עוד היסטורית!כל בהחמצה                מדובר
 אופן לסכל את עתיד השדה החיפאי.

  
הנדל"ן היבטי כל ועל העירונית, הכלכלה על התושבים, בריאות על לכת מרחיקות השלכות זו                לתכנית

 בעיר. להלן תמצית הטיעונים של 'חיים בחיפה' כנגד התכנית:
  

כל את לשקלל היתה שאמורה היחידה התכנית – חיפה מפרץ לכל אינטגרטיבית תכנית לעשות                 1.חובה
התחלואה נתוני כל שלאור הדעת על עולה לא אושרה. לא מעולם והיא ,30 תמ"א היא כמכלול                  המפרץ
המקודמות התכניות כל את תבחן לא ישראל ממשלת חיפה, מטרופולין באזור האחרונה בשנה               שפורסמו
יחד המפרץ תכניות את לחבר אין לשיטתנו, כזו! תכנית אין  פלצות מעורר ואף מפליא אחת. כמקשה                   במפרץ

 לפני שנעשתה בדיקה אינטגרטיבית.

 דרישתנו: לדאוג לתכנית אינטגרטיבית לכל מפרץ חיפה, בין אתם תמ"א 30 או אחרת, מאושרת
 וקבילה על פי חוק

 
הגדלת  האלה? המוגדלות הזיקוק כמויות כל ישרתו מי את חיפה: לתושבי לדווח ישראל ממשלת                  2.על
שמאפשר המוגדל הדלקים נמל והקמת הצפון, בקרקעות הדלקים מחסני הקמת הזיקוק, בתי של הייצור                כושר
שכ ידוע היום כבר ותוצריהם. הדלק תזקיקי ייצור שרשרת הגדלת את יאפשרו אלה כל – לחו"ל הייצוא                  את
מה  יגדל הייצור כושר אם מתוצרתם. 85% עד שמייצאים מפעלים ישנם מייצוא. מגיעות בז"ן מהכנסות 50%                 

 יהיה נפחו, וכמה ממנו ישרת מדינות אחרות?

 דרישתנו: במסגרת התכנית האינטגרטיבית, להציג את הצפי להיקפי התעשיות המזהמות שיפעלו
 במפרץ חיפה, ביחס לקיים היום

 
 3. תעשייה מוגדלת תביא לזיהום מוגבר  יש לבחון את הצפי של הגדלת הזיהום לאור הגדלת התעשייה.
 המשרד להגנת הסביבה אינו מציג את צפי הזיהום בעתיד, רק מבטיח הגבלות חמורות. ומה יקרה אם לא

 תהייה אכיפה הדוקה, כפי שלא היתה בחלק מהשנים האחרונות? כיצד הגדלת התעשיות תשפיע על בריאות
 התושבים, כאשר מצב נתוני התחלואה ולכבר היום אינו ברור? אנו סבורים שחובה להמתין עד לסיום המחקר

 האפידמיולוגי בטרם מאשרים תכנית לה יהיו השפעות עצומות על הגדלת כושר הייצור של התעשיות
 הממוקמות במפרץ חיפה. היות ורק בשנה האחרונה החלו לעשות את הסקר אפידמיולוגי (באיחור של שנים),
 והיות והכנתו תימשך חמש שנים (משך זמן ארוך באופן בלתי סביר)  האם לא ראוי לפחות לחכות לתוצאותיו

 לפני שמאשרים הרחבה של כושר הייצור של התעשיות המזהמות? נדרש לפחות לדעת מה אומר הסקר
 האפידמיולוגי לפני שאצה לכולם הדרך לאשר את התכניות הללו.
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 דרישתנו: על הממשלה ומוסדות התכנון להוכיח לציבור שהגדלת כושר היצור של התעשיות אל יגדיל
 את הזיהום, ולא יגדיל את היקפי התחלואה במפרץ. בנוסף, יש להמתין עד לסיום הדו"חות

 האפידמיולוגיים בטרם מקבלים החלטות להן השפעה עצומה על הגדלת כושר הייצור של התעשיות
 במפרץ

 
וחיפה מטרים 300 עוד רק – כלכלית מבחינה כדאי לא ויהפוך הנוכחי, בגודלו יונצח התעופה                  4.שדה
מת. ולא חי לא התעופה שדה כיום .lowcost תעופה לחברות ואפשרות קטנים מטוסים עם לאירופה,                 תיפתח
שימושים לעשות ניתן כי שיוכיחו כלכליים דו"חות יוצאו כלכלי, לא יהפוך מאד מהר הנוכחי, בגודלו יונצח                  אם
אחרות, במילים הנמל. תיפקודי שעבור להניח סביר יותר, כדאיים לשימושים יועברו ואלה בשטחיו, יותר                טובים
לא שכבר מכיוון כדאי. אינו כי להוכיח ספורות שנים בעוד יאפשר היום, שהוא כפי נכה, תעופה שדה של                    שימור
חפ/ תכנית סופית. אותו לחסל בקלות יאפשרו הכלכליים השיקולים במעט, לא אף אותו, להרחיב יהיה                ניתן
אזורי תעופה שדה בנוסף, חיסולו. לקראת התעופה שדה של בייבוש הראשון כשלב להתברר עלולה 1833               
הממשלה נתוני פי על פטרוכימיות, ותעשיות מנמל ובאיכות) (בכמות עבודה מקומות יותר הנראה ככל                יספק
היבטיו כל על קטן אזורי תעופה שדה של היתכנות נבדקה לא מדוע .6 תת"ל מתסקירי שהוצאו                  הישנים

 הכלכליים?

 דרישתנו: על הממשלה ומוסדות התכנון להוציא דו"חות כלכליים מעמיקים הבוחנים את ההיתכנות של
 שדה התעופה חיפה, ההשפעות הכלכליות שלו על מטרופולין חיפה, וכמות מקומות התעסוקה

  האפשריים בו.

 
כלי כל עם הנמל– של הצפוןמזרחי לקצה יעבור הים חיל בסיס ייסגר, חיפה של התעופה ושדה                    5.במידה
מגורים ומשכונות חיים מקרית קילומטרים 2 במרחק יתמקמו אלה – הביטחוניות והסכנות בו שיש                הנשק
היא זה לשטח הים חיל בסיס העברת לגבול. מעבר אוייבנו של מוצהרת מטרה הוא חיפה מפרץ                  עצומות.

 מהלך חסר כל הגיון.

 דרישתנו: לקבל את נתוני משרד הבטחון בנוגע לדרישותיהם ממפרץ חיפה כדי להבין מה בתכניותיהם
 להקים שם, וכדי להבין כיצד הם רואים את הסיכונים העתידיים  בנוגע לשדה תעופה, בסיס צבאי של

 חיל הים, וכמובן  כל הסיכונים לעורץ האזרחי בעקבות נוכחות התעשיות והחומרים המסוכנים.

 
תיירות עיר שני מצד מוגדלת, תעשייתית עיר אחד מצד העיר: של הכלכלי עתידה על קריטית                  6.השפעה
על וישפיע הקיים השדה של האיטית לגסיסתו יביא התעופה שדה את להרחיב האפשרות סיכול                  מחוסלת
ורביירה, חופים ים, של עיר ולא תעשייתית, עיר בדמות חיפה הנצחת  בה התעסוקה ומקומות העיר                  כלכלת
הנדל"ן על גם לכת מרחיקות השלכות תהיינה לכך ובילוי. כנסים מרכזי קטנים, עסקים מסעדות,                מלונות,
בצידו ישראל. למדינת שיש היחיד יפיפיה, מפרץ למרגלות השוכנת יפיפיה, היסטורית עיר היא חיפה                העירוני.
מדינת של 'הפרובנס' נמצא אלה ערים לשתי בסמוך עכו. נוספת, יפיפה עתיקה עיר שוכנת המפרץ של                  השני
ההחמצה את הממשלה רואה לא כיצד נדיר. ואקלים משובח אוכל טבע, וצליינות, דת באתרי עשיר                 ישראל,

 הגדולה של חבל ארץ זה?

 דרישתנו: על הממשלה ומוסדות התכנון להוציא דו"חות כלכליים מעמיקים הבוחנים את ההשוואה בין
 כלכלת התיירות והשירותים הנסמכים על שדה תעופה לבין כלכלת התעשיות והשירותים הנסמכים על
 נמלים בכלל ונמל המפרץ בפרט. בדו"חות אלה יש להכליל השוואה של כמות מקומות תעסוקה, וכן,
 עלויות סביבתיות ובריאותיות הנובעות מהיבטי הזיהום בכל אחד מהמקרים. את הדו"חות הללו יש

 להציג לציבור.
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לשכיית פוטנציאל  חיפה מטרופולין של הירוקה הריאה הקישון, פארק של החיסול במאמצי פרק                 7.עוד
נמלי (חברת חנ"י של אדירים בלחצים עומד היום שכבר חיפה, של המטרופוליני הקישון בפארק ירוקה                 חמדה
בשמורה אנושות שיפגע ענק, כפול גשר על רכבת מסילת תעבור עליו שטחיו, על להשתלט המנסה                 ישראל)

 ובפארק.

 דרישתנו: על הממשלה ומוסדות התכנון להוציא תכנית מסודרת לפארק המטרופוליני של חיפה. היות
 וגם בתכנית המתאר של חיפה נושא זה אינו מקבל מענה ראוי, יש לעצור את התכנית הנוכחית כדי

 שגם סוגייה זו מקבלת התייחסות ופתרון.

  
 

הסברנו בו האחרונים, בחודשים ניהלנו אותו ציבורי קמפיין לאחר חיפה. מתושבי נכבד נתח מייצגים אנו                 כיום
מתושבי רבים מייצגים שאנו ולממשלה לכם ואומרים אליכם פונים אנו  התכנית על והאזור חיפה                 לתושבי
מזהמת. תעשייה של עיר רק ולא ומתקדמות, נקיות תעשיות המשלבת תיירות עיר אותה לראות שרוצים                 חיפה

 בבחירה בין "חולירע או רביירה", אנחנו בוחרים ריביירה!
  

חיפה למטרופולין ובתיירות מתקדמות תעשיות באקדמיה, פורחת, בכלכלה בבריאות, בחיים, חפצים             אנחנו
זה במסמך חדש. כלכלי עתיד עם למטרופולין הפיכתה ועל חיפה של דמותה על להילחם ומוכנים הצפון,                  ולכל
לעצור בלי האנרציה, מכוח תכניות שקידום ולהבין יותר, טוב עתיד מגיע לחיפה כי להפנים מכם מבקשים                  אנו
העיר. בתולדות שפל היסטורי רגע הפיך, בלתי מהלך קשה, טעות היא  לעיר הנכון העתיד הוא מה                   ולשאול
הכבדה" התעשייה של המיושנות התשתיות "בשדרוג הצורך על וערב השכם מפזרים שפוליטיקאים              הסיסמאות
תעשייה האלטרנטיבות. מול אל ולהיבחן לעומק, להיבדק צריכות העיר" תושבי את שמפרנסת "התעשייה               ועל
כבדה תעשייה תשתית כל וירוקות. מתקדמות נקיות, תעשיות לקדם הזמן הגיע אבל נהדרת, להיות                יכולה
את מעליה ומרחיקה שנים, עשרות לעוד חיפה העיר של וגורלה דינה את חורצת אלה בשנים שתיבנה                  ומזהמת
אלה מזהמים שמפעלים הסיכוי את מעלינו ירחיק בחדש, שיוחלף ישן הנדסי מתקן כל הנקיות. התעשיות                 חזון

 יתרחקו עם הזמן ממוקד אוכלוסייה צפוף זה.
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 פרק 3: היעדר תכנון אינטגרטיבי למפרץ חיפה. לאחר שנחשפו לאחרונה בעיות
 התחלואה סביב המפרץ, קידום תכניות המחזקות את התעשייה ומאפשרות לה

 להתרחב הינן בלתי קבילות.
 

 תושבי חיפה רבתי שרויים בלחץ, לאור נתוני התחלואה הלאברורים. האם זו העת לאשר תכניות להרחבת
 התעשיות?

 בשנתיים האחרונות הפך מפרץ חיפה למוקד הדיון הציבורי בארץ בכלל ובחיפה בפרט, לאחר שנתוני
 התחלואה הקשים המצויים בנפה זו נחשפו בתקשורת. חשיפת הנתונים הינה פרי עבודה קשה של ארגונים
 רבים, ופעילים עירוניים, שחוששים מהיעדר שקיפות ומבינים את היקפי הבעיה. בלי להיכנס להיסטוריית
 המאבק על התקשורת, וחשיפת הבעיות של מפרץ חיפה, נבקש רק להציג בלינק זה את המצב המביש

 המסכם כ 30 שנות התעלמות, טמינת ראש בחול, והמשך ריצה קדימה על פי מנטרת ה"יהיה בסדר" המוכר
 לנו כל כך.

 
 את הסיכום המרשים ביותר אפשר אולי לקרוא בכלכליסט "קחו אויר ותרגעו" של קרן צוריאל הררי, המציג יותר
 מ 30 שנות מחקר, יותר מ 70 דו"חות ומחקרים, מאות נתונים מבהילים על הקשר בין הזיהום באזור חיפה
 לתחלואה של התושבים בסרטן, מחלות נשימתיות, דם ולב. למרות שיודעים שמשהו לא בסדר, עדיין אין מי

http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L3680687,00.html :שידרוש לעצור את הרכבת 
 

 לראשונה החליטו מוסדות השלטון לקדם את המחקר האפידמיולוגי, שאותו מבקשים אנשי סביבה להוציא כבר
 שנים רבות. בחודשים האחרונים היינו אמורים לקבל לידינו את ממצאי הביניים של המחקר אותו עורכים

 חוקרים מאוניברסיטת חיפה, אבל עליות ומורדות גם בנושא זה מנעו את פירסומו עד לרגע שבו נכתב מסמך
 זה. סיפור השתלשלות המחקר האפידמיולוגי משקף ככל הנראה את פוליטיקה המתרחשת מאחורי הקלעים,

  את היעדר שקיפות, ורק מקשה על התושבים להאמין לרשויות.
 

 בתקופה זו, בשיא תחושת הייאוש, הפחד, וחוסר האמונה ברשויות  מבקשת ממשלת ישראל, באמצעות
 מסודות התכנון שלה, להפקיד תכנית שתחבר מספר תשתיות תעשייתיות מזהמות. הכיצד?

 
 בהנחה שכל התכניות להגדלת תשתיות התעשייה המזהמת יאושרו, כושר הייצור של מפרץ חיפה יגדל.

  משמעו הברורה היא הגדלת הזיהום, והגדלת הזיהום משמעו הגדלת התחלואה במפרץ. הנוסחא היא פשוטה:

 הגדלת ייצור תעשיות הדלקים ← הגדלת זיהום האויר ← הגדלת התחלואה

 
 בנוסף, השטח שעליו זה מתבצע, בא על חשבון כלכלת התיירות שהיא במהותה כלכלה בריאה ונקייה יותר.

 אפילו זיהום המטוסים אינו בר השוואה לזיהום שמקורו מאניות ותעשיות מוטות דלקים וגזים, ולכן על מוסדות
 התכנון לערוך השוואה בין הזיהום הצפוי משתי כלכלות אלה.

 
 כיצד יכול להיות שאחרי תקופה כה סוערת, אחרי שציבור גדול חי בחרדות והמציאות לוטה בערפל, אחרי

 המתנה מורטת עצבים לדו"חות האפידמיולוגיים הרישמיים, לאחר כל ניסיונות ההסתרה שלהם  כיצד אפשרי
 שגופי התכנון הרישמיים מנסים להעביר תכנית עם השפעה עצומה על עתיד המפרץ, הזיהום והתחלואה,

 וזאת מבלי שהתמונה המלאה ברורה עדיין? כיצד אפשרי שמוסדות התכנון לא מבקשים לעצור את התהליך
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 בעצמם עד לאחר שהסערה תשכח ותמונת המצב של מפרץ חיפה תתבהר? האם זה הזמן לאשר את התכנית
 המדוברת, שתפקידה הוא חיבור תשתיות תעשייה כבדות, כמו גנב בלילה?

 
 בשיחה עם השר להגנת הסביבה לשעבר, מר אבי גבאי, פרשנו בפניו את מכלול התכניות שיאפשרו את

 הגדלת כושר הייצור של התעשיות המזהמות במפרץ חיפה. השר ביקש הוכחה כי הגדלת ייצור דלקים תגדיל
 את זיהום אויר. לכם אנו אומרים: איננו מחויבים להוכיח דבר וחצי דבר, לא למוסדות התכנון ולא לנציגי

 הממשלה. אתם הם אלה שמחויבים להוכיח לנו שהגדלת ייצור הדלקים לא תגדיל את הזיהום. כסיעה במועצה
 העירונית, הפועלת בהתנדבות מלאה, וכקבוצת פעילים חיפאיים התורמים את זמנם, מרצם וכישוריהם למען

 העיר, בהתנדבות מלאה  עליכם להרגיע אותנו, ולא לדרוש מאיתנו הוכחות. זה תפקידכם.
 

 אנו דורשים להמתין להתבהרות התמונה לפני שרציםאצים להוסיף תעשיות, להרחיב אותן ולחבר
 אותן אחת לשניה.אנו דורשים לעצור את התהליך של אישורי תכנית זו, כמו גם את אישורי כל התכניות

 העוסקות בתעשיות הכבדות והמזהמות, עד שיושלמו שני תנאים:
 דו"חות התחלואה והאפדמיולוגיה ישפכו אור על מצב התושבים המתגוררים בסמוך למפרץ1.

 חיפה.
 תוכן תכנית אינטגרטיבית לכל מפרץ חיפה, המציגה את עתיד המפרץ לאור על התכניות2.

 המקודמות בימים אלה, ועם כל התסקירים הנחוצים  כדי שנבין לאן פנינו מועדות.

 
 היעדר תכנית אינטגרטיבית לכל מפרץ חיפה

 כיום אין תכניות "רישמיות" שמציגות ראייה אינטגרטיבית לכלל מפרץ חיפה. יתרה מזאת, גם אין תכניות "לא
 רישמיות". אם הן קיימות, הרי שמעולם לא הוצגו לציבור! האם סביר שיקדמו שינוים כה משמעותיים במפרץ

 והציבור לא יהיה מיודע?
 

 בחלק הראשון של מסמך זה הופיע ניתוח של תכנית זו ויחסה לתכניות ארציות, מחוזיות ותב"עות אחרות.
 בנקודה זו רק נציין כי תכנית האינטגרציה החשובה והרחבה ביותר למפרץ חיפה, אמורה היתה להיות תמ"א

 30. אלא שתכנית זו מעולם לא אושרה, וזאת למרות שעבדו עליה שנים רבות מאד. התמ"אות היחידות
 שקיבלו אישורים וששטחם קשור למפרץ חיפה הינן תמ"אות תימטיות, ייעודיות, שאינן מתכללות את כל
 השיקולים העירוניים ואת כל האינטרסים הלאומיים והמקומיים  אלא מציגות רק פן צר של אינטרסים

 המקודמים על ידי גופים ממשלתיים ייעודיים: תמ"א 13/ב/1 העוסקת בנמל, ותמ"א 15 העוסקת בתפרושת
 שדות התעופה. לאף תכנית מתאר ארצית מאושרת, שמשפיעה על מפרץ חיפה, אין ראייה עירונית ואזורית

 רחבה, ובוודאי שאין הבנה לגבי מצבה וצרכיה של העיר חיפה.
 התכנית היחידה שגם אושרה לא מזמן, וגם מציגה ראייה כוללת, היא תמ"מ 6 שדרגתה נמוכה יותר בהיררכית
 התכניות ועל כן היא כפופה לתמ"א 13/ב/1 ולתמ"א 15. למעשה, תכנית זו מחייבת בתפיסתה הכוללת למפרץ

 חיפה, אלא שהיא לא מעודכנת לאור כל צרכי הנמל שקודמו בתכניות אחרות במהלך שנים אלה, במקביל.
 

 עוד תכנית חשובה שטרם קיבלה אישורים היא תכנית המתאר של חיפה, חפ/2000, שהופקדה לפני כשנתיים.
 בתכנית המתאר של חיפה הוחרג כל שטח מפרץ חיפה, להבנתנו כדי להוציא אותו מהמחוז ולהעביר אותו

 לאחריות המועצה הארצית. אלא שהמועצה הארצית עד כה מוכיחה אוזלת יד וחוסר אחראיות בקידום תכנית
 אינטגרטיבית למפרץ. המהלך הזה יכול היה להיתפס כרצון לקחת אחראיות על בעיה גדולה, אבל בפועל הוא
 דחייה של ההחלטות, שהמדינה לא מצליחה לקבל מזה עשרות שנים, בגלל אינטרסים עצומים, מאבקים על

 עתודות קרקע, והיעדר חזון ברור לעיר חיפה ולמטרופולין חיפה.
 

 חלק גדול מההתנגדויות שהגשנו אנו, סיעת 'חיים בחיפה', לתכנית המתאר של חיפה  עסקה בהחרגת שטח
 מפרץ חיפה מהתכנית הרחבה. באופן אירוני, עד לרגע כתיבת מסמך זה עדיין לא קיבלנו תגובה או תשובה
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 לטענותינו הרבות שהועלו במסמך ההתנגדות. והנה, אנו מוצאים את עצמנו מנסחים התנגדות חדשה, לתכנית
 נוספת, באותו המקום, שמקודמת כאילו לא עסקנו בנושא זה לפני שנתיים. האם אנו נידונים להעביר אליכם
 מסמכי התנגדות כל שנתיים? אולי כל שנה? כיצד יכול להיות שמוסדות התכנון ממשיכים לקדם עוד ועוד

 תכניות, מבלי שנלקחות החלטות על תכניות קודמות? כיצד יכול להיות שאין לנו תשובות רישמיות להתנגדות
 שלנו לתכנית המתאר של חיפה, שהוא יהווה את בסיס הידע החדש להתבסס עליו ככל שתכניות חדשות

 ממשיכות להתקדם אחריו?
 

 על כן אנו מבקשים לשמור לעצמנו את הזכות להוסיף טיעונים על תכנית חפ'/1833 לאחר שנקבל מענה
 מועדת התכנון על מסמך ההתנגדות שהעברנו לתכנית חפ'/2000. לא יכול להיות שהתשובות יוסתרו מאיתנו,

 ונמשיך לעסוק באותו נושא כשעיננו, ידינו ורגלינו קשורות.
 

 התעלמות מסוגיית הסיכונים והבטחון הלאומי שנוצרה במפרץ חיפה
 

 בעית הסיכונים והבטחון הלאומי במפרץ חיפה מחייב את שיתוף משרד הבטחון  גם לאור המצב הקיים,
 ובוודאי ובוודאי לאור המצב העתידי, במידה והיקפי כמויות הדלקים והחומרים המסוכנים יגדלו בו משמעותית.
 מפרץ חיפה הוא מטרה נייחת לאויבים חיצוניים. בהקשר זה יש לבחון את ההשפעות של התכנית הרבה מעבר

 לגבולות הקו הכחול שלה, הרבה מעבר לגבולות איזורי ההשפעה המוניציפליים, והרבה מעבר לגבולות
 השליטה של מדינת ישראל.

 
 כמה דלקים וחומרים מסוכנים רצים מידי יום בצנרות האלה היום? כמה יהיו בעתיד, לאחר אישורי כל

 התכניות? אנו מבקשים ממוסדות התכנון להציג לנו ולציבור החיפאי את חוות הדעת המקצועיות המלאות של
 משרד הבטחון על כל שלוחותיו בנוגע לעתיד המפרץ, לסכנות הטמונות בו, ולהכנה של הצבא, פיקוד העורף

  וכל הגורמים הרלוונטיים, במקרה של פיגוע או מלחמה, חלילה וחס.
 

 בהקשר זה יש לראות גם את הערותינו בתתפרק 4.3, ולהשיב עליהן.
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 פרק 4: שדה התעופה של חיפה יסונדל בטרם עת, לפני שעתיד התעופה בארץ
 ובצפון המדינה הוכרע.

 
 ⬛⬛⬛ תת פרק 4.1  פגיעה באופציה להארכה עתידית של מסלול שדה התעופה  וסינדול עתיד

 התעופה בצפון מדינת ישראל
 

 התכנית מתווה את תוואי מסילת הרכבת כך שהיא חוצה את 300 המטרים האחרונים שבין קצה המסלול
  לאחר הארכתו המתוכננת (בעוד 226 מטרים), ובין קו המים.

 החדירה של מסילת הרכבת לתוך המשך קו המסלול, ולמעשה החדירה של הקו הכחול לשטח שיוכל בעתיד
 לאפשר את הארכת מסלול התעופה אינו ברור. נראה שאין בחדירה זו הכרח תפעולי מבחינת דרכי הגישה,
 ושאפשר היה להעביר את מסילות הרכבת בגאומטריה אחרת, בקו מקביל למישור התעופה, כך שלא תהייה

 חפיפה או חדירה ביניהם.
 לפי הבנתנו, הסיבה למסלול העקלתון של תוואי המסילה נובעת כנראה ולכאורה מהצורך לשמור על ערוגות
 המכולות שעל פני רציף נמל המפרץ נקיות ממסילה. המסילה עוברת בצידו הצפון מזרחי של הרציף, מקבילה

 לקצהו ליד קו המים, כדי להמנע מכניסה לאזור התפעול של המכולות.
 תוואי זה אולי משרת טוב יותר את הנמל, אך פוגע בשדה התעופה שהרחבתו העתידית לא תתאפשר יותר.

 
 בעתיד, לאחר שמסילות הרכבת יבנו ויפעלו, התוואי שלהם ימנע את הארכת מסלול שדה התעופה ואולי את

 שימושו בכלל, מסיבה נוספת: על המסילה הזו תעבורנה רכבות נושאות חומ"ס, למשל קרונות הנושאים
 מכולות המלאות בברום ליצוא. האם שדה התעופה יוכל לתפקד כאשר רכבות עם חומרים מסוכנים נמצאים

 בקצה המסלול?
 לא תיתכן הרחבת השדה, כך שמטוס שיצטרך לנטוש נחיתה ולעצור בסוף המסלול או אף לגלוש בעת אסון,

 אם בעת מצוקה כזה קיים סיכוי שיתנגש במכולת ברום או חומ"ס אחר, הניצבת או עוברת בסמוך לקצה
 המסילה באותה עת.

 
 אנו מבקשים ממוסדות התכנון לבדוק את נחיצות החדירה של תוואי מסילות הרכבת לתוך תוואי קצה מסלול
 התעופה  טעות שנעשתה, כך אנו רוצים להאמין, בתום לב. בדיוני הקונגרס של תת"ל 80 בה נכחנו (ישיבות
 מקדימות בהן הציגה המועצה הארצית את תת"ל 80), הודו נציגי המתכננים, היזם (רש"ת), וחנ"י, כי ניתנה
 למתכננים הנחיה לפתור קונפליקטים על גבי אזור הקו הכחול של אותו תת"ל, כך שתתאפשר גם הארכה

 מינימלית של מסלול התעופה לצרכי בטיחות של השדה בלבד, וגם מתן חופש מלא לשימושים נמליים בשאר
 האזור שעד קו המים.

 
 אנו מבקשים לבדוק אם בכלל קיים כורח הנדסי בחדירת הצנרת והמסילה שבתוך הקו הכחול של התכנית

 המדוברת לתוך אזור ההרחבה העתידית. זה הוא שטח הרזרבה של קרקעות שדה התעופה, שיוכלו בעתיד
 במידת הצורך (אם לא יאושר פתרון אחר לצפון המדינה) להאריך את מסלול התעופה בחיפה במאות מטרים
 נוספים ספורים. לשיטתנו אין כאן כורח הנדסי. אנו תוהים אם החדירה והרס עתיד השדה נובעים משיקולים

 תפעוליים של חנ"י, ומבקשים ממוסדות התכנון להבין זאת לעומק.
 בנוסף אנו מבקשים להבין ממוסדות התכנון  האם מתכננים שדות תעופה בישראל על פי דרישות חברה

  ממשלתית אחרת, במקרה דנן  חנ"י?
 

 כפי שציינו בסעיפים נוספים, ונחזור ונציין שוב  כל עוד התכנית לתפרוסת התעופה הארצית אינה ברורה, כל
 עוד חלופת שדה התעופה ברמת דוד אינה סגורה, מאושרת ומתוקצבת, וכל עוד אין בטחון מוחלט שיש לצפון
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 מדינת ישראל פתרון בנושא התעופה  אין לקבוע עובדות בשטח שישנו בהמשך את חופש התכנון, את חופש
 הפעולה לבחון חלופות תכנוניות ולבחור ביניהן, ואין להציב עובדות בשטח (בדמות "חניקה" של שדה תעופה

 קיים) שישנו את המציאות גם בטווח הקצר וגם בטווח הארוך.
 

4.1 
 דרישתנו: לשנות את תוואי מסילת הרכבת כך שלא יחבל בסיכוי להאריך את מסלול שדה התעופה

 בעתיד

 
 

 ⬛⬛⬛ תת פרק 4.2  שדה התעופה הוא חשוב לכלכת הצפון. השפעה כלכלית של שד"ת על התיירות.
 

 צפון ישראל עשיר באתרי תיירות קיימים, ויכול להיות אבן שואבת לסוגי תיירות נוספים שעדיין לא קיימים בו.
 אם יש מרחב אחד בארץ שיוכל להפוך ביום מן הימים לפרובנס של ישראל  זה הצפון  הגליל העליון

 והתחתון, הגולן, ועמק יזרעאל. עיר מטרופולינית עם שדה תעופה תשים את כל הצפון על מפת התיירות
 העולמית.

 
  תיירות בינ"ל לאזור הכנרת ונצרת, ותיירות מקומית למקומות קדושים בצפת ומירון.●
 תיירות היסטורית/ארכיאולוגית רחבה, החל מעכו (אתר מורשת עולמית), הבהאים בחיפה, מגידו,●

  ועשרות אתרים נוספים.
 תיירות חופים ונופש  במפרץ היחיד שיש למדינת ישראל לאורך חופי הים התיכון, מקום ייחודי●

 שנהנה מנוף ומתנאים חד פעמיים. תיירות חופים ונופש עדיין לא מפותחת בחבל ארץ זו, מכיון
 שרצועת החוף בין ראש הכרמל בחיפה לבין עכו היא בעיקר תעשייתית/צבאית, ויש בה רק שני

 קילומטרים וחצי אזרחיים. יחד עם זאת, שיקום חלק מהחופים והחזרתם לשימושים ציבורים, יכול
 להפוך את פני המציאות.

 תיירות מורשת ישראלית, לעמק יזרעאל, אתרים לאורך חופי הכינרת, ובגליל העליון והמערבי●
 תיירות שייט וספורט, החל מצוק מנרה וכלה בשייט בחיפה ועכו●
 תיירות כפרית מפותחת כבר כעת באופן יפה, אבל ניתנת לפיתוח מהרמה המקומית לבינ"ל, והיא●

 כוללת מזון, יקבים וכו'.
 תיירות ממוקדת השכלה גבוהה   בחיפה ובצפון קיימים מרכזי השכלה מרכזיים כמו הטכניון●

 ואוניברסיטת חיפה, מכללות כמו עמק יזרעאל, גליל מערבי, אורנים, אוהלו, שני בתי"ס לרפואה, מכון
 לחקר הימים והאגמים, ועוד מרכזים רבים אחרים. מוסדות אלה צריכים לארח כנסים ואנשים מכל

  העולם.
 תיירות עיסקית  תעשייה מתקדמת, נקייה וקלה היא תעשייה שדורשת הרבה מאד נסיעות ומפגשים●

 מסביב לעולם. מרכזי הייטק ותעשיה מתקדמת כמו מת"ם בחיפה, יוקנעם, גוש שגב, וגוש תפן יכולים
 לעודד שימושי תעופה רבים לחבל ארץ זו.

 
 

4.2 
 דרישתנו: לקבל חוו"ד ממשרד התיירות הכולל בדיקת ההשפעה של שדה תעופה קטן על הכלכלה
 האזורית, ובעיקר אם יתופעל ע"י חברות תעופה lowcost. יש לשים דגש על השפעות כלכליות

 במקרה של הרחבת התיירות הצליינית, התיירות העירונית ותיירות הכנסים המקצועיים והאקדמאיים
 באזור צפון הארץ.
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 ⬛⬛⬛ תת פרק 4.3   שדה התעופה חיפה נופל בין הכיסאות לא בגלל שאינו נדרש, אלא בגלל שאין לו

 גב פוליטי או מוסדי
 

 לשדה התעופה חיפה אין אב. לא פוליטי ולא של חברה או רשות ממשלתית. רת"א ורש"ת מציגות לכאורה
 "ראייה רחבה" של המערכת, אבל נוקטת בגישת הגשש החיוור הידוע בשמו "הכנה למצית", או במילים

 אחרות, במקסימליזציה תכנונית שאוהבת את "אופציית ההרחבה". במקום לעשות תכנון כולל מראש, לחשוב
 קדימה ולכוון אל המטרה המדויקת, מתכננים כיום את שדות התעופה בארץ מתוך מטרה לאפשר מראש את

 ה"הכי גדול". מבלי להיכנס לנבחי שיקולי התעופה בארץ, לא וודאי שישראל בכלל זקוקה למספר שדות תעופה
 גדולים, אלא אולי נכון לה יותר לתפקד עם שדה תעופה אחד גדול (נתב"ג), ועוד מספר שדות תעופה קטנים
 ובינוניים המפוזרים ברחבי הארץ שתפקידם לשרת את האזורים המרוחקים בנסיעות קצרות טווח, וכן, להוות
 שדה חליפי לנחיתות חירום במקרים של אסונות, פיגועים, מלחמות או תקלות חלילה. בעולם נהוג לשלב בין

 שדות תעופה קטנים ובין שדות תעופה גדולים. גם סביב ערים ראשיות, ראו לונדון, ניו יורק, או מילנו (עם שדה
 גדול, ושני שדות קטנים). כאמור, נראה שהמידה "קטן" ו"בינוני" לא שגורה בז'רגון הישראלי, למרות

  שמידותיה של ישראל היא  פטיט.
 

 משרד התחבורה מקדם בפועל שני שדות תעופה ענקיים בארץ, במקום שדה אחד גדול וכמה קטנים, ולא
 בטוח שיש בכך בכלל צורך במדינה כה קטנה כשלנו. בין אם הגישה הזו נכונה או שגויה, העובדה שהמהלכים

 של מוסדות התכנון לא רואים את מגוון האפשרויות ומקבעים את העתיד בלי חשיבה קדימה  מטרידה
  ודורשת חשיבה נוספת.

 
 מלימוד גישת רש"ת ורת"א בנוגע לשדה התעופה בחיפה, אפשר להבין את הגישה המקסימליסטית שלהם,
 היינו, טיפוח שדות תעופה ענקיים (לעיתים מגלומניים ביחס לגודל האוכלוסייה ולכוחה התיירותי הדל של
 מדינת ישראל) תוך ייתור שדות קטנים, כמו אלה המשרתים במקומות אחרים בעולם בהצלחה רבה יעדים

 תיירותיים ראשיים כגון רודוס או ונציה עם שמונה מליון נוסעים בשנה. גם שדות קטנטנים יכולים להביא כמויות
 ענק של תיירות, מליונים של נוסעים בשנה, ויש לכך תקדימים רבים.

 
 כיום אין בנמצא גם אף גורם פוליטי הרואה בשדה התעופה של חיפה גורם חשוב לצמיחתה של כלכלת

 מטרופולין הצפון, ושל התיירות בחלק ארץ זה. נציגי הממשלה האחראים על הנושא ומובילים אותו הם רק
 נציגי משרד התחבורה, שאמר מזמן את דברו, למרות שלא מתפקידו להוביל את חזון שיקום הכלכלה

 העירונית או האזורית. יו"ר רש"ת, יעקב גנות, התבטא באופן רישמי בסיור שנערך בפני חברי הכנסת של תת
 הוועדה לבחינת מפרץ חיפה בראשות ח"כ דב חנין על ההכרעה בין שדה תעופה או נמל: "כשנשאלה השאלה

 נמל או שדה, הכריע שר התחבורה לטובת נמל". המסר שלו זכור היטב לכמה מאיתנו (למרות שהניסוח
 המדויק אינו מצוי בידינו אלא מופיע בתמלילים ובהקלטות של הועדה בכנסת). ההסדרים השקטים ונטולי

 הקונפליקטים כביכול של חנ"י עם רש"ת ורת"א, הכל תחת ניצוחו של משרד התחבורה, רק מוכיחים כי עתיד
 המפרץ הוכרע בדרג גבוה יותר  עיר עם נמל ולא עיר עם שדה תעופה. ליתר דיוק  עיר עם נמל שני ובלי אף
 שדה תעופה (גם לא רמת דוד  לפחות כל עוד אינו מתוכנן, מאושר ומתוקצב, וכידוע, עד שכל זה אינו מובטח,

 הסיכויים למימוש פרויקטים עומדים במדינתנו על עשרות אחוזים בודדים). בנוסף, אין נציגים ממשרדים
 אחרים שמביעים דעה שונה מזו של משרד התחבורה, שלא לומר דעה סותרת. אפילו במסמכי משרד

 התחבורה כפי שמופיעים בתסקירי ההשפעה על הסביבה, ניכר שהדאגה העיקרית היא לקיומו העתידי של
 הנמל, שחלילה לא יבוא על חשבון קיומו של שדה התעופה. נראה שכל עוד שני המתקנים מסוגלים לתפקד

 יחד (שד"ת ונמל)  שניהם ישארו. ברגע שתידרש הכרעה  ההכרעה תהייה לטובת הנמל. למעשה, ההחלטה
 כבר נעשתה, בדרג הפוליטי, וללא גיבוי של שיקולים כלכליים או סביבתיים רחבים.
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 אין משרדי ממשלה אחרים המציגים חזון כלכלי לצפון מדינת ישראל, שיכול להטיל ספק בתכניות משרד
 התחבורה. אין עירייה חזקה בחיפה שמובילה את העיר על פי חזון ברור המשלב גם ראייה כלכלית וסביבתית.

 עיריית חיפה, המשתפת פעולה עם משרד התחבורה בשלל פרויקטים ברחבי העיר, לא סביר שתילחם
 במשרד התחבורה על חזון סותר, באם בכלל היה קיים. אדרבא, יכול להיות שבגלל הסיטואציות הפוליטיות

 בארץ, והתלות המוחלטת שיש לרשות המקומית במשרדי הממשלה ותקציביהם  עירייה כמו זו בחיפה אפילו
 לא תנסה לגבש חזון אחר בנושאים גדולים אלה.

 
 הצמרת הפוליטית, הארצית והמקומית, עוסקת כיום רק בנושא הנמל. נדמה לנו כי זו פעם ראשונה בהיסטוריה

 של מדינת ישראל בה הלובי של הספנות גובר על לובי התעופה. אמנם חיפה היא עיר בעלת מסורת ימית
 מפוארת, אך כאן לא מדובר דווקא על יוזמה מקומית, אלא על החלטה שבאה מלמעלה, מצמרת הכוח של

 המימשל, ואין מי שיעז וימרה את פי הכוחות החזקים בצמרת הממשלה בנושא זה. הרי עד לפני כ 13 שנה
 הצמרת הפוליטית רצתה לקדם בחיפה שדה תעופה משלים גדול לנתב"ג, ומצאה את זה אפשרי ובעל

  היתכנות. משהוחלפו הנציגים הפוליטיים, המוזיקה התחילה להשתנות, עד לבלי היכר.
 

 האם יתכן שרק מאוויים פוליטיים של דמויות פוליטיות, שבאות ונעלמות, ישפיעו על היבטים קריטיים לעתיד
 אזור שלם בארץ, מבלי שיש מקום גם לשיקולים מקצועיים, לתסקירי השפעה כלכליים, להבנה מעמיקה של

 ההשלכות הרחבות? מאוויים פוליטיים הופכים ללגיטימיים כאשר מאחוריהם קורטוב של הגיון. כיצד יכול להיות
 שרק לפני 13 שנה קידם ראש עיריית חיפה דאז מר עמרם מצנע את תת"ל 6, תכנית להקמת שדה תעופה
 בינלאומי גדול, ותוך שנים ספורות נעלמו מסמכי התכנית הזו מכל מסמכי הרקע של מפרץ חיפה? המסמכים
 נעלמו תרתי משמע, גם ממכלול השיקולים שנלקחים בימים אלה, וגם מתיקי הועדה לתשתיות לאומיות. את

 מסמכי תת"ל 6 מצאנו לאחר מאמץ של יותר משנה בתיקי עיריית חיפה, וגם זאת לאחר אינספור פניות
 ודרישות גם של גופים חיצוניים. תת"ל 6 היתה בשלבים מתקדמים מאד על תכנון, ואף הכילה תסקירי סיכון
 ובדיקות הנדסיות מקיפות שנעשו על ידי חברות התכנון הגדולות והמובילות בעולם בתחום זה. מדוע מספר

 שנים אחרי התחיל לפתע להתנגן ניגון אחר, המתעלם מקודמו לחלוטין?
 

 אנו מבקשים מהועדה המחוזית, ומכל מוסדות התכנון  להציג לציבור החיפאי את ההגיון התכנוני שעומד
 מחורי תכנית זו (חפ/1833) על כל השלכותיה  איזה מתקנים היא מחברת, ואיך כל המערכת הזו תשפיע על
 מפרץ חיפה? מה הוא ההגיון הכלכלי, התיירותי, והסביבתי הרחב של מקבץ התכניות הקיימות או המקודמות

 במפרץ חיפה, שאותן מחברת חפ'/1833? אנו דורשים ממוסדות התכנון להציג לנו, ולכלל תושבי חיפה, בחינת
 חלופות תכנוניות כפי שהיו אמורות להיעשות עבור מפרץ חיפה, ולהראות שהחלופה הנבחרת היא

 האופטימלית למטרופולין ולסביבה  מבחינה סביבתית, כלכלית וחברתית. בנוסף, אנו מבקשים לראות את
 תפקידה של חפ/1833 בתוך כל הסיפור הרחב.

 
 

4.3 
 דרישתנו: כל עוד אין לשדה התעופה של חיפה 'בית' פוליטי שדוחף לשמירתו ולהרחבתו, על מוסדות
 התכנון להוכיח ולהסביר לציבור את ההגיון התכנוני שעומד מאחורי קידום תעשיות נמליות על חשבון

 התעופה, ואת ההשלכות הכלכליות של הפגיעה הצפויה בשדה התעופה.
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 פרק 5: תסקיר ההשפעה על הסביבה  דל, דלוח, ומדלל את יכולת קבלת
 החלטות למען עתיד כלכלי וסביבתי טוב יותר למטרופולין חיפה.

 
  ⬛⬛⬛ תת פרק 5.1: רקע 

 
 הערה טכנית: באתר מנהל התכנון עשרות קבצים המסומנים תחת השם "תסקיר ההשפעה על הסביבה",

 בעוד רק שלושה מהם מציגים בחינה של הנושא, שגם היא חלקית, דלה ומקוממת. תחת כותרת זו מופיעים
 תשריטים רבים ושונים שאינם בינם לבין תסקיר ההשפעה על הסביבה דבר וחצי דבר.

 
 למרות שמטרת התכנית חפ/1833 היא לחבר את הנמל עם תשתיות אחרות, וזה אף מופיע בשמה  התסקיר
 לא בוחן את כל ההשפעות של תשתיות המפרץ לאחר שיחוברו יחדיו  לתכניות שקורמות עור וגידים במפרץ
 חיפה בשנים האחרונות יש השלכות הרבה מעבר לקו הכחול שלהן. במקרה שלנו  אוסף של תכניות שהסך
 שלהן גדול עשרות מונים בהשפעתן מההשפעה של כל תכנית בנפרד. נדרשות תשובות של מוסדות התכנון

 והממשלה על ההשלכות של מצבור התכניות, מעבר לקו הכחול של תכנית זו. נדרש תסקיר השפעה על
 הסביבה לכל מפרץ חיפה, לאור החיבורים של כל תשתיות התעשיה הגדולות והמזהמות יחד, באמצעות

 תכנית זו, חפ/1833. למעשה, תכנית זו היא היא התכנית שתאפשר לכל התכניות האחרות להתחבר יחד. זו
 התכנית, ואין עוד אחת אחרת, שכהמחייבת הכנת תסקיר השפעה על הסביבה לכל תכניות התעשייה

 ותשתיות התעשייה של מפרץ חיפה יחד.
 

 במילים אחרות, וכדי להבהיר שוב  לתכנית 1833 אמנם שטח מצומצם יחסית, כפי שמסומן בקו הכחול, אבל
 היא היא שתאפשר בעתיד את חיבורן של מספר תכניות אחרות (הסדרת בתי הזיקוק שלא ברור אם יוכלו

 להגדיל את כושר יצור תזקיקי הדלק שלהם, ולא ברור אם יכניסו לגבולם גם חומרים אחרים לזיקוק), קרקעות
 הצפון (על כל המחסנים החדשים שיגדילו את נפח הדלקים השוכנים המפרץ חיפה ככה הנראה פי 2) ונמל

 הדלקים שיושב בפתחו של נמל המפרץ. והרי צנרות הדלקים ומכולות החומרים המסוכנים מן הסתם יגיעו אליו
 (ואו יאפשר לאוניות מטען גדולות הרבה מהקיימות היום להוציא סחורת דלקים ממפרץ חיפה, לפי חישובנו עד

 פי 6 מהנפחים שיוצאים היום). משמעותן של תכניות אלה היא קריטית והשפעתן תהייה עצומה על מפרץ
 חיפה ועל כמליון תושבים. לכן חובה לבחון לא רק את ההשפעות של תכנית חפ/1833 בתוך הקו הכחול שלה,

 אלא גם את מצבור כל הקוים הכחולים של התכניות המקודמות בימים אלה אפילו אם אינם מתחברים
 גאומטרית כרגע (אלא יחוברו בעתיד ע"י תכניות חיבור מקומיות נוספות), וגם את כל התכניות שנושקות או

 מתקרבות או תתחברנה בעתיד לקו הכחול של חפ/1833.
 

 אנו דורשים לתקן את תסקיר ההשפעה על הסביבה ולהסביר לציבור 
 1. מה היא המטרה המלאה של תכנית חפ/1833? בעוד השם הרישמי של התכנית הוא "חיבורי נמל המפרץ",
 נבקש לציין איזה מתקנים תעשייתיים ואחרים המפוזרים במפרץ ובמקומות אחרים בארץ, מתעתדת תכנית זו

 לחבר עם נמל המפרץ, ולציין איזה מתקנים בתוך הנמל יתחברו אליהם וישרתו אותם בדיוק? נבקש לקבל
 הסבר  איזה מתקני תעשייה אמורים להתחבר באופן מיוחד באמצעות צנרות הדלקים ומסילות הרכבת?

 השימוש של כבישים הוא ברור בכל הנוגע לצרכי נמל המכולות. גם רכבות יכולות לשנע מכולות עם סחורות לא
 מסוכנות. אבל רכבות יכולות לשנע גם מכולות עם חומרים מסוכנים, בוודאי ובוודאי צנרות, המובילות דלקים
 וחומרים אחרים. איזה מתקני תעשייה העוסקים בתחום ייצור הדלקים והפטרוכימיה אמורים להתחבר לנמל

 המפרץ? לאיזה מהמתקנים שיתחברו לנמל המפרץ יש היסטוריה של זיהום?
 2. נבקש להוציא תסקיר השפעה על הסביבה לכל מפרץ חיפה, ולהציג את השינויים הצפויים לנו ברגע

 שתכנית חפ/1833 תחבר את כל מתקני התעשייה שאמורים לקבל שירות ממנה.
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 הדרישות המקדמיות אותן דרש המשרד להגנת הסביבה לא כוללות את מנהרות התשתית
 במכתב של נציגת המשרד להגנת הסביבה גב' נורית שטורך לאינג' גל גרונר מיום 20.8.2012, היא מונה את
 הדרישות של המשרד לבחינת תסקיר ההשפעה על הסביבה. היא מציגה את התכנית כחיבור תחבורתי ישיר
 אל נמל המפרץ ואל מערכת הדרכים והרכבות הארציות. במכתב שלה היא מציינת במפורש כי "בכל מקום בו
 מצוין בהנחיות תוואי דרך/הדרך, הכוונה היא לכביש והמסילה" (עמוד2 בנספח 17), וזה אף מסומן בצבע

 מודגש.
 

  
 

 באופן יותר מפורט, הדרישה של המשרד להגנת הסביבה בתסקיר ההשפעה על הסביבה היא לבחון את ערכי
 הטבע והאקולוגיה של השטחים הפתוחים, ערכים נופים וחזותיים, קרקע וגאולוגיה, הידרולוגיה, שימושי קרקע
 וייעודי קרקע בתכניות מאושרות ומופקדות, רעש, ארכיאולוגיה, אתר פסולת, וקוי דלק וקוי גז (הכוונה לאלה
 שנמצאים כיום בשטח, ותכנית הכביש והמסילה תחצה אותם, ולא על צנרות חדשות שיעברו בשטח התכנית

 החדשה).
 
 

 דרישתנו: בהוראות תכנית חפ/1833 מופיעה מנהרת התשתיות. האם ההנחיות של המשרד להגנת
 הסביבה לא אמורות היו לכלול את בחינת ההשפעה של מנהרת תשתיות זו, על כל הצנרות שיעברו
 דרכה? אנו דורשים לעדכן את תסקיר ההשפעה על הסביבה, שכן, ההנחיות אותן העביר המשרד

 להגנת הסביבה כנראה מיושנות ולא כוללות את מנהרת התשתיות, הכוללות מן הסתם צנרות למעבר
 חומרים כאלה ואחרים.
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 יתרה מזאת, בתשריט התכנית חפ/1833 מופיעה מנהרת התשתית פעמיים  פעם אחת כמסדרון תשתית
 מתחת לקרקע, ופעם אחת מעל הקרקע, היות וישנו סימון נפרד לשניהם. אם כך, לא מדובר רק בתשתיות

 תתקרקעיות, אלא גם עיליות, דבר שדורש הרכנת תסקיר מחודש.
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 היעדר חלופות תכנוניות משורטטות 
 במכתב של המשרד להגנת הסביבה מתבקש עורך תסקיר ההשפעה על הסביבה להציג חלופות תכנוניות.
 בתסקיר עצמו מוזכרות חלופות שונות, אולן, הן מוצגות באופן מילולי. כיצד יכול להיות שתכנון פיסי לא מציג
 תשריטים פיסיים, וכיצד יכול להיות שחלופות לתכנון המפרץ נעשו רק באופן מילולי? כמתכננים המכירים את
 שיטות התכנון ואת תוצרי התכנון כשהם מבוצעים בצורה מקצועית ורצינית, העדר תשריטים המציגים חלופות
 מעביר מסר של זלזול בקורא ובאינטיליגנציה שלו, ונסיונות 'למרוח' חלופות שאולי נידונו בישיבות התכנון, אבל

 לא וודאי שנבחנו לעומק.
 

 נבקש להוסיף את התשריטים של חלופות התכנון לתסקיר ההשפעה על הסביבה. אנו סבורים שחומרים אלה
 יהפכו להיות משמעותיים ביותר לכשתגיע אחת מהתכניות של מפרץ חיפה, והדיון על תכנון מפרץ חיפה כולו,

 למערכות הבקרה והשיפוט הארציים.
 

 ⬛⬛⬛ תת פרק 5.2: תסקירי השפעה על הסביבה  השינוי הצפוי בזיהום האויר בסביבת מפרץ חיפה,
 והשפעתו על בריאות התושבים.

 
 כאמור, לכל תכנית הקשורה עם הקמת או הסדרת או הרחבת מתקן תעשייתי כזה או אחר מבוצע תסקיר

 השפעה על הסביבה, בנפרד, ורק עבור התכנית המדוברת, במסגרת הקו הכחול שלה. במידה ומדובר במתקן
  מזהם, נושא הזיהום, התקנים והדרישות לפליטות נבדק ומוגדר בתוך גבולות התכנית.

 
 אבל במפרץ חיפה הסיטואציה היא כאמור שונה לחלוטין. כיום מקודמות בשטח זה מספר תכניות גדולות

 והרותהשפעה. מה הוא הדין של הכנת 'תסקיר השפעה על הסביבה' כאשר מקודמים מספר מתקנים שלהם
 השפעה נרחבת על הזיהום, במקביל,, ושקיומם משפיע אחד על השני? למשל, הימצאות מחסנים גדולים של
 חומרים כימיים ודלקים שונים בסמוך למפעלים כימייים ופטרוכימיים כאלה ואחרים, יוכל לאפשר להם להחזיק
 מלאי גדול יותר או להעביר בצנרות שלהם כמויות גדולות יותר של חומרים נכנסים ויוצאים,  לייצר יותר, דבר
 שישפיע כמובן על מצב הסביבה. נבקש ממוסדות התכנון להראות לנו, ולכל תושבי עוטף המפרץ  תסקיר
 השפעה על הסביבה שמראה גם את יחסי הגומלין בין מתקני התעשייה, בין המפעלים, בין המחסנים, ובין

 הנמל שמתפקד כברז להוצאת החומרים האלה לחו"ל. על התסקיר להכיל את הצפי להגדלת כושר הייצור של
 כל התעשיות במפרץ, בהנחה שכל הפרויקטים שנמצאים היום בקנה יאושרו, ולחשב את התשריט הקיצוני
 ביותר, בו כל המתקנים גדלים, כולם מאושרים, וכולם עובדים בתפוקה מלאה. היות ותמ"א 30 היא תכנית

 המתאר הארצית שאמורה להסדיר את כל שטח מפרץ חיפה, והיא מעולם לא אושרה במוסדות התכנון, האם
 מערכת התכנון מקדמת תסקיר השפעה על הסביבה לכל מפרץ חיפה כפי שתמ"א 30 היתה אמורה להציג
 במסגרת אחריותה , והאם תסקיר ההשפעה של כל מפרץ חיפה יבחן את את ההרחבה של כל התעשיות

  והמתקנים כמקשה אחת?
 

 למעשה, כיום אין אף גורם אחראי על הכנת תסקיר ההשפעה לכל מפרץ חיפה, כיוון שאין תכנית אינטגרטיבית
 מקודמת שכוללת את כל שטח המפרץ. אדרבא, התכנית היחידה שהוגשה לעיון הציבור לא מזמן היא תכנית

 המתאר של חיפה, חפ'/2000, ושם מפרץ חיפה הוחרג משטח התכנית והפך ל"חור שחור" שצבוע בלבן.
 כלומר, גם שם נפל תסקיר ההשפעה על הסביבה בין הכיסאות.

 
 אם כך, נראה שתסקיר ההשפעה החשוב הזה נופל בין הכיסאות בכל התכניות, הקיימות והנעדרות, ואנו
 מבקשים לשאול בהזדמנות זו את נציגי מוסדות התכנון אם למרות הנפילה הזו בין הכיסאות, שבוודאי

 התרחשה בתום לב, לא נדרש תיקון ולקיחת אחריות על הכנת מסמך חסר הזה. בהנחה שהמשרד להגנת
 הסביבה אינו יכול לדרוש את הכנת תסקיר ההשפעה על כל שטח המפרץ כל עוד אין תכנית לכל המפרץ

 בצנרות מוסדות התכנון  הרי שהאחריות לנושא זה יושבת על כתפיהם ופיתחם של נציגי מוסדות התכנון.
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 יתרה מכן  מוסד התכנון הוא המוסד המופקד על ראיית העתיד, כי הרי זו מהות התכנון: ראייה קדימה. על
 מוסדות התכנון לדרוש הכנת תסקיר זה ולא לאפשר למסמך חשוב זה ליפול בין הכיסאות רק בכלל הקידום

 של תכניות מקומיות קטנות, מופרדות, ומפוצלות.
 

 לאור הפירסומים בשנתיים האחרונות על התחלואה העודפת במפרץ חיפה וסביבתה, על נציגי מוסדות התכנון
 לסרב לקחת על עצמם, באחריות אישית שלהם, החלטות שיכולות להיות הרות גורל לחייהם ובריאותם של

  מאות אלפי בני ובנות אדם.
 

 ⬛⬛⬛ תת פרק 5.3: תסקירי השפעה על הסביבה  סיכונים.
  

 אחד הנושאים הקריטיים שצריכים היו להיבחן לעומק במסגרת פרק זה הוא נושא הסיכונים הבטיחותיים.
 התסקיר אינו צריך להיות בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה, אלא גם תחת פיקוחו הצמוד של רשות
  התעופה האזרחית, ומשרד הבטחון. דווקא פרק זה חסר, ומצוין שיבדק "עם קידום התכנון ההנדסי המפורט".

 
 למעשה, תתפרק זה מאפשר לתכנית חפ/1833 לעבור זקופת קומה דרך דלת מוסדות התכנון עד לאישורה,

 בלי שקיים סקר סיכונים רציני, תוך התחייבות שהסקר יעשה בהמשך הדרך, לאחר שהתכנית תאושר.
 שאלתנו למוסדות התכנון  מה יקרה אם בעקבות סקר הסיכונים שיעשה בעתיד, תעלה מסקנה שהתכנית

 צריכה להיגנז? ומה יקרה עם התכנית כבר תאושר? הרי התכנית תשנה את העובדות בשטח, ותושבי חיפה
 יעמדו מול אמירות פקידותיות בסגנון "התכנית קיבלה אישורים  מאוחר מידי לעצור אותה",המנטרה שכבר

 שנים רבות מצויה בפרוזדורי מוסדות התכנון ולפעמים נדמה שאליה שואפים כולם להגיע.
 

 במילים אחרות  נושא זה בתסקיר ההשפעה על הסביבה כל כך מגוחך, שאין סבירות כי בית משפט יקבל
 אותו, לכשסוגייה זו תגיע לפתחו. אנו דורשים ממוסדות התכנון לשלב את חוות הדעת של משרד הבטחון ושל

 כל הגורמים הרגולטוריים הקשורים לתעופה אזרחית, במסגרת תסקיר השפעה מסודר העוסק בסיכונים,
 ובמיוחד של רכבות המסיעות חומרים מסוכנים בקצה של שדה תעופה.

 
  ⬛⬛⬛ תת פרק 5.4: תסקירי השפעה על הסביבה  השפעות כלכליות על מטרופולין חיפה והצפון.

 
 היות ואין תכנית מתאר בדרגה גבוהה, ארצית או מחוזית, המתכללת את כל התכניות המקודמות היום במפרץ
 חיפה, ומציגה את חזון המפרץ שישפיע באופן חסר תקדים, מהותי ואף קטלני על דמותה ועתידה של חיפה,
 של המטרופולין כולו ואף של צפון מדינת ישראל  הרי שבחינת עתיד המפרץ גם בהקשרים הכלכליים שלו,

  מקורות הפרנסה שהוא יציע, וסוג הכלכלה והסחר שיובילו את הדינמיקה העירונית  מעולם לא נבדקו.
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 ואיך זה קשור לתכנית חפ/1833?

 בשנים האחרונות התפרסמו עשרות כתבות המוכיחות את תהליך החלשותה של חיפה  כלכלית, דמוגרפית,
 חברתית. העיר סובלת מזיהום שהיקפו טרם התבהר, ונמצא היום במחלוקות קשות. למצבה הלוט בערפל של

 העיר יש השפעות רבות על התפתחותה הדמוגרפית, על עזיבת תושבים. למצאי מקורות התעסוקה יש
 השפעה אדירה על ההחלטות של זוגות צעירים להתמקם כאן או לעזוב למקומות אחרים. ככל הידוע, לממשלה
 אין תכנית לחיזוק כלכלת מטרופולין חיפה, שפורסמה במסמך כלשהו, לא כל שכן בתכניות בנייןעיר מסודרות.

 הגורם הממשלתי היחיד אותו שמענו מדבר לא אחת על "התחדשות הכלכלה העירונית" ואף מציג שקף
 שנקרא "התחדשות עירונית" הוא לא פחות ולא יותר מאשר... חנ"י. נראה שחנ"י לקחה על עצמה את

 האחריות לשקם את הכלכלה החיפאית, לפחות כך היא מציגה את ההצדקה להקמת נמל המפרץ, או מנסה
 לשכנע את מי שאין לו יכולת להבין. מעבר לחוצפה שבעניין, מדובר בזריית חול מוחלטת בעיני כל המשתתפים

 בהליכי אישורי התכניות. כאשר שמענו את מהנדס עיריית חיפה חוזר במילים כאלה ואחרות על המסר של
 חנ"י, הבנו שנושא העתיד הכלכלי של חיפה הועבר לידיה (המאד לא מסורות אך החרוצות) של חנ"י. ועל כן

 אנו שואלים  האם נבדקו חלופות אחרות טרם הופקד עתידה הכלכלי של חיפה בידיה של חנ"י, ובידי
 מתכנניה, המכירים היטב את הצרכים של רציפים ועורף תפעולי, ולא מבינים דבר וחצי דבר בהתחדשות

 עירונית או בחיפה?
 

 הטיעונים שנמל המפרץ יביא מזור לכלכלה החיפאית מוטלים על ידינו בספק, ואנו מגובים במידע לא מבוטל
 מאנשי ספנות העוסקים בתחום. מכיוון שתכנית חפ/1833 אינה עוסקת בנמל עצמו, לא נטען כאן את הטיעונים

 כנגד תועלתו הכלכלית למטרופולין חיפה, וגם לא נסביר שאף אם יש לו תועלת מסוימת  ככל הנראה
 שימושים עירוניים אחרים יכלו להביא לתועלת גדולה פי כמה וכמה. אנו משאירים לעצמנו את הזכות לטעון כל

 זאת בפני נציגי מוסדות התכנון לכשנוזמן להציג את טענותינו. אנו כן מבקשים לשאול את נציגי מוסדות
 התכנון, ולדרוש גם תשובה  היכן ניתן לקרוא את המסמכים שערכו נציגי הממשלה או מוסדות רישמיים

 אחרים לחלופות השונות לשיקום הכלכלה העירונית של מטרופולין חיפה? כיוון שנמל המפרץ הוא זה שמשפיע
 יותר מכל על תכנית חיבורי נמל המפרץ ועל 'סינדול' שדה התעופה, שהוא גורם משמעותי מאד לקידום כלכלת
 התיירות, נבקש לראות האם והיכן נבדקו חלופות לפיתוח במפרץ, מלבד תעשיות נמליות, כימיות ופטרוכימיות,

 שחלקן הגדול מזהם?
 

 לשיטתנו, היעדר תכניות כאלה יוכיחו חוסר אחראיות משווע של גופי התכנון האחראים. העובדה שתכנון
 המפרץ מחולק למקטעים מקטעים, העובדה שכיום אין מאמץ להוציא תכנית אינגרטיבית למפרץ, העובדה

 שתכניות מקומיות קטנות עומדות להשאיר חותם בלתי הפיך על המציאות בשטח, ולהוביל את המפרץ בלי כל
 ראייה כוללת  כל אלה לא מורידות מהאחריות של גופי התכנון ואנשיהם לנהל את התכנון כראוי, ולעצור אותו
 כל עוד אין ראייה כוללת. גופי התכנון לא אמורים להיגרר אחרי התכניות שנכנסות לפרוזדורים שלהם ביוזמה
 של גופים אחרים, אלא גם ליזום תכניות בעצמם, במיוחד כשהן חסרות. היות ותכנית אינטגרטיבית לכל מפרץ

 חיפה היא חסרה, כבר זמן רב   על מוסדות התכנון לעצור את כל תהליכי התכנון וליזום את הכנתה. את
 האחריות על הראייה הכוללת לא ניתן יהיה להפיל על אף ש.ג., ועל כן אנו מצפים לקבל תשובות ברורות

 ומרצות המוכיחות כי למוסדות התכנון יש הבנה ברורה לגבי עתיד המפרץ ועתיד מטרופולין חיפה.
 

 כל עוד אין חלופות תכנון הכוללות שימושים אופטימליים עבור מפרץ חיפה, אותן ניתן להציג לציבור, המינימום
 הנדרש הוא לבחון את ההיבטים הכלכליים בתסקיר ההשפעה על הסביבה. התכניות המקודמות בימים אלה
 במפרץ חיפה עוסקות רובן ככולן בגורמים תעשייתיים וכלכליים. ההשפעה שלהם אינם מוגבלת רק לסביבה

 הטבעית או הבנויה, אלא גם לסביבה הכלכלית שמשפיעה יותר מכל על חייהם ורווחתם של בני האדם.
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 תסקיר ההשפעה על הסביבה של חפ/1833 מכיל פרקים שלמים העוסקים בצומח ובחי, אלא שהחי הנבדק
 בתסקירים אלה כולל מיני זנים של עופות, זוחלים ודו חיים, אפילו יונקים, תוך התעלמות מלאה מיונקים

 חשובים לא פחות  הם בני האדם (עמודים 14 ואילך, 12 בקובץ). תסקירי ההשפעה נראים ממש אובססיביים
 בנסיונותם לרצות את ארגוני הסביבה השומרים על הצומח והחי, מתעלמים מהבדיקות האמיתיות שהם

  צריכים לבצע בהשפעתם העתידית על חיי ייצורי האנוש.
 

 בדרישות המקדמיות של המשרד להגנת הסביבה להכנת תסקיר ההשפעה על הסביבה  הוא דורש לבחון
 חלופות בשלושה נושאים: 1. התווית המסילה והכביש. 2. חלופות של הקו האדום (חציית נחל ופארק הקישון)
 ו3. חלופות של פרישת העמודים ביחס לנחל וגדותיו. כאמור, אין התייחסות אפילו לא קלה להשפעות רחבות

 יותר של התכנית הזו, לא כל שכן להשפעות הרחבות של מצרף התכניות שתכנית זו תחבר.
 

  כאמור, ההשלכות של התכניות אינן מוגבלות רק לנושאי סביבה, אלא גם לבריאות ולכלכלה.
 אנו מבקשים לראות מחקרים המוכיחים כי כלכלת מטרופולין חיפה תצא נשכרת ולא נפגעת מתכנית זו בכלל,

 ומכל התמורות שמתרחשות בימים אלה על מפרץ חיפה בפרט. אנו דורשים לקבל לידינו דו"חות ובדיקות
 כלכליות הבוחנות אפשרויות לשיקום האזור מבחינה כלכלית, שהולך ומאבד מכוחו. פוליטיקאים משחררים

 סיסמאות שהנמל ישקם את הכלכלה האזורית, אבל למיטב ידיעתנו, המצב מורכב הרבה יותר, ומוטל בספק.
 במחובתם של מוסדות התכנון לאושש או לדחות את הסיסמאות האלה, באמצעות דו"ח מקצועי ורציני.

 
 חפ/ 1833 היא אמנם תכנית "קטנה ומקומית", אבל ההשלכות שלה על קיבוע הכלכלה של מטרופולין הצפון

 בתחום התעשיות המזהמות הוא משמעותי. תסקיר השפעה על הכלכלה כבר נדרש היה להיעשות לפני שנים,
 כשהתחילו לקדם את תכניות ההרחבה של בז"ן, קרקעות הצפון והקמת נמל המפרץ הכולל את נמל הדלקים.
 אבל מכיוון שזה לא נעשה  הגיע הזמן להכין מסמך זה, דקה אחת לפני שכל המערכת מקבלת אישורים, רכע

 אחד לפני שמחברים את כל מערכת התעשייה המוגדלת "לשטקר", וזאת מבלי שקיימת כל הבנה על
 ההשלכות של תכנית זו ושאר התכניות על העיר השלישית בגודלה בארץ, ועל המשמעויות הכלכליות בחייהם

 של חצי מליון איש בסביבה המיידית, ועד מליון ומעלה בסביבה המרוחקת.
 

 אנו מקווים שמוסדות התכנון לא ייתלו על הטיעון החלש "כל זה נמצא מחוץ לקו הכחול ועל כן לא בתחום
 האחריות של התכנית", שהפך בשנים האחרונות לקולב רפה, עליו תולים את ההסברים מדוע אין צורך לבדוק
 בראייה כוללת, במיוחד כאשר מקדמים תכניות בשיטת ה"סלמי" הידועה. אנו מקווים שלא תאמצו שיטה זו,

 תנערו מעל עצמכם את האחריות ותטמנו ראשכם בחול. מכיוון שמדובר על תכנית שעניינה "חיבורים", ומכיוון
  שזה אף שמה הרישמי, יש לבחון אותה ברוחה ובמהותה.

 

5.4 
 דרישתנו: לתקן את תסקיר ההשפעה על הסביבה ולהוסיף בחינה מעמיקה גם להשפעות הצפויות של
 מנהרת התשתיות הקיימת בתכנית בה יעברו דלקים, גזים, חומרים מסוכנים, וכל מה שמתוכנן לעבור

 במנהרת התשתיות הזו. לתקן את תסקיר ההשפעה על הסביבה בהיבטים של הזיהום הצפוי מכל
 תשתיות התעשייה במפרץ, בהינתן שתכנית זו מחברת את כולן יחד. לתקן את תסקיר ההשפעה על
 הסביבה ולהוסיף את הזיהום הצפוי מהמשאיות שיכנסו ויצאו מנמל המפרץ, בעיקר מרציף המכולות.

 במידה ומוסדות התכנון יטענו שהיבטים אלה אינם במנדט תסקיר ההשפעה על הסביבה של תכנית זו,
 אלא של תכניות אחרות  הרי שבגלל שתכנית זו מחברת תכניות רבות יחד  עליה לוודא שנושאים

 אלה נבדקו כולם כראוי, קיבלו את אישור כל הגורמים המוסמכים, ולא נפלו בין הכיסאות. בהתנגדותנו
 זו אנו דורשים להוציא תסקיר השפעה על הסביבה הכולל את כל התכניות שיתחברו בעתיד יחד, ע"י

 התכנית הנ"ל.
 בננוסף, יש לתקן את תסקיר ההשפעה על הסביבה בהתייחס לסכנות ולסיכונים.
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 פרק 6: את מי משרתים תוצרי מפרץ חיפה המיוצרים בתעשיות המזהמות?
 

 באפריל 2015 הצגנו את הנתונים הבאים, שנלקחו מתוך הדו"חות הכספיים של בז"ן לשנת 2014: 51%
  מההכנסות של בז"ן לשנת 2014 הם מייצוא; 47% מייצוא הדלקים הגיעו לטורקיה.

 
 בישיבה הראשונה של שדולת חברי הכנסת למען תושבי מפרץ חיפה שהתקיימה ב 20.3.16 במשרדי רשות

 פארק הקישון, ענה מר שלמה כץ, נציג המשרד להגנת הסביבה במחוז חיפה, לשאלתנו על היקפי הייצור
 שמיועדים לייצוא במפרץ חיפה. לדבריו, בין 50% ל 85% מתוצרי התעשיות המיוצרים במפרץ חיפה מיועדים
 לייצוא. במילים אחרות, נראה שמעל למחצית מהתוצרים של מפרץ חיפה אינם משרתים לא את תושבי מדינת

 ישראל, ובדוואי שלא את תושבי חיפה וסביבתה.במידה והירפי התעשייה והייצור הללו יגדלו, את מי הם
 מיועדים לשרת?

 
הדו"חות הכספיים אותם ניתחנו הגיעו גם לתקשורת. כאן אפשר להתעמק עוד בנתונים.

 http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L4648749,00.html "בתי הזיקוק ייצאו לטורקיה מוצרים בכ1.5
.YNET,19.4.15 מיליארד דולר ב2014" מאת ירון דרוקמן ואחיה ראב"ד מיום 

 
 בית הזיקוק כמשל  מה הוא פרופיל התעשייה המזהמת במפרץ חיפה, ואת מי היא משרתת?

 על פי הדו"ח הכלכלי של בתי הזיקוק לשנת 2014, הפסד קבוצת בז"ן בשנה זו עומד על 93 מיליון דולר.
 הרווח התפעולי של בז"ן עומד על 63 מליון דולר, אך הוצאות המימון (142 מליון דולר) ומס החברות, מביאות

 את בז"ן להפסד שנתי קבוע. על פי דו"חות החברה, הכנסות בז"ן עומדות על 9,328,000 מליון דולר, אך
 הרווח הגולמי הוא 197 מליון דולר, ואלה מהווים רק 2.1% מההכנסות, רווח קטן ביחס להוצאות המימון.

 
 במילים פשוטות, חובותיה של בז"ן, ימשיכו ככל הנראה להעיק על רווחיה גם בעתיד, שכן, החברה תלויה

 בגורמים גיאופוליטיים שאינם בשליטתה למשך שנים ארוכות. האם בז"ן תוכל אי פעם להרוויח כל עוד תמשיך
 בתפוקות הייצור הנוכחיות שלה, ובפרט לנוכח הירידה במחירי הנפט, וכניסת הגז לשוק האנרגיה? האם

 למצבה הכלכלי יש קשר ישיר עם המאמצים האדירים שהיא משקיעה בשנים האחרונות להגדיל את מתקניה
 לשם הגדלת יכולת הייצור? התמונה הנשקפת מדו"חות בז"ן מסבירה את הצורך שלה לגדול, ומצטרפת

 לשורת החלטות הממשלה שיקבעו את חיפה כעיר תעשייתית שנים רבות קדימה.
 

 על רקע הדו"חות, יש לבחון לעומק את ההגדלת נתח הייצוא של מוצרי בז"ן. ייצור לייצוא משמעו תוספת
 בזיהום שאין תושבי המפרץ וסביבותיו יכולים לסבול יותר, ובפרט שבז"ן ממשיכה להפסיד למרות מגמת
 הגידול בנתח מוצריה לייצוא. אותנו, התושבים, צריכה לעניין כמות החומרים שבז"ן מזקקת, כי הם אלה

 שמשפיעים על בריאותנו. יש לכמות הזו קשר ישיר עם הרווחים של החברה. כל עוד לא נבין כמה דלק צריך
 לעבור בצינורות של המפעל כדי שהוא יהיה רווחי, לא נוכל להקיש על עתיד בריאותנו, ועל עתיד כלכלת

 המטרופולין. לבז"ן אין שליטה על מחירי השוק, וגם לא יתרון טכנולוגי או ניהולי. על כן אנו נתונים במילכוד
 גדול עם בז"ן – הפסדים הכרוכים בזיהום וסיכונים. מדובר במפעל אחד שמשליך על חיינו הכלכליים ועל

  בריאותנו יותר מכל גורם אחר בעיר.
 

 האם בז"ן היא באמת נכס אסטרטגי של מדינת ישראל? מזה שנים שאנו שומעים כי בז"ן היא נכס אסטרטגי
 של מדינת ישראל, וכי מדינת ישראל אינה יכולה להרשות לעצמה לוותר על מקורות זיקוק הדלקים שלה, כדי

 לא להסתמך על מדינות אחרות בעולם. יחד עם זאת, מדינת ישראל תלויה לחלוטין במקורות נפט גולמי
 מחו"ל. למרות שבדו"ח מצוין כי "להערכת בז"ן אין לה תלות בספק נפט גולמי אחד", הנתונים מראים שבז"ן

 

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4648749,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4648749,00.html
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 תלותית מאד באספקת הנפט שמגיע מהים הכספי ומרוסיה. בשנת 2013 האספקה עמדה על 89%, וב
 2014 עמדו על 80%. אם כך, עולה השאלה המתבקשת: אם ישראל תלויה במדינות אחרות לקבלת נפט

 גולמי, מדוע אינה יכולה להיות תלויה במדינות אחרות לקבלת נפט מזוקק? מדוע התלות בדלק גולמי מקובלת
 על ממשלת ישראל, ואילו תלות בדלק מזוקק אינה מקובלת? מדוע תלות מסוג אחד היא 'בעיה אסטרטגית'

 ותלות מסוג אחר אינה בעייתית כלל?
 

 בז"ן מבקשים להגדיל את שטח המתקנים שלהם, ככל הנראה כדי להעלות את תפוקת הייצור שלהם בעתיד.
 הדרישות של משפטני בז"ן כפי שעולות בועדת הערר שדנה בתכנית זו אינן ברורות כלל ועיקר. בדיקה של

 צריכת הסולר לתחבורה במדינת ישראל מגלה שאין שינוי משמעותי בצריכה, שעמדה בשנת 2012 על 2,721
 אלפי טון, בשנת 2013 על 2,782 אלפי טון, ובשנת 2014 על 2,851. צריכת הסולר להסקה דווקא ירדה, ועוד

 עומדת להשתנות בוודאי עם כניסת השימוש בגז הטבעי למחוזותינו. נתונים אלה רק מחזקים את הטענה
 שמאמצי בז"ן להגדיל את היקפי ייצור התזקיקים שלהם, במיוחד לאחר הקמת המתקן החדש הקרוי 'הפצחן

  המימני', אינם משמשים ככל הנראה לגידול בצריכה האמיתית של תושבי מדינת ישראל, אלא לייצוא.
 

 מדינות היעד העיקריות לייצוא בשנת 2014, הינן טורקיה, כ 47%, וקפריסין כ 27%. בשנת 2013, הייצוא
 לטורקיה וקפריסין היה 40% ו 23% בהתאמה. בשנתיים האחרונות ישנו גידול בייצוא למדינות אלה, בדיוק

 באותן השנים שבהן בז"ן מרגיעה את הציבור עם שיפור באיכות האויר במפרץ חיפה וסביבתו. על פי הדו"חות,
 בשנת 2014  51% מהכנסות בז"ן הגיעו מייצוא. מדובר במגמה שהולכת וגדלה, לאחר בשנת 2013

  ההכנסות מהייצוא עמדו על 49%, ובשנת 2012 עמדו רק על 38%.
 

 להתנהלותה הכלכלית של בז"ן השלכות קריטיות על בריאותם של תושבי חיפה. כמחצית מההכנסות של בז"ן,
 מגיעות ממדינות אחרות, היינו, מייצוא. מפתיע לגלות שכמחצית מהתוצרת המיוצאת לחו"ל ומשרתת מדינות

 אחרות, מגיעה דווקא לטורקיה.
 

 התעשיות הכבדות הן מקור תעסוקה? את הטענה כי מדובר במקור עבודה חשוב בחיפה יש להפריך. בבז"ן
 עובדים 1455, מתוכם 228 אנשי מטה והנהלה. הטענה הזו הפכה למיתוס במרוצת השנים, אבל היא מטעה.
 יש לבדוק את היתרונות והחסרונות של מקור תעסוקה זה בהקשר הרחב. אם בז"ן מספקת כ 1500 מקומות
 עבודה, אבל דוחה את כניסתן של חברות תעשייה נקיות ומתקדמות לעיר, שהיו יכולות להעסיק אלפים ואולי

 אפילו עשרות אלפי עובדים, בתנאים טובים יותר, הרי שיש לשקול נושא זה בשנית.
 

 בלינק זה אפשר לקרוא ניתוח מעמיק לנושא מקורות התעסוקה של בתי הזיקוק 
/https://bhaifa.org/2016/03/14/haifaeconomy 

 
 כמו הנתונים שנחשפו על בז"ן  כך יש להציג את התמונה הכלכלית המלאה של כל מפעל ומפעל היושב

 במפרץ חיפה ומשפיע על הזיהום שלו.
 

 כשבוחנים את השפעתה העצומה וההרסנית של בז"ן על מטרופולין הצפון, מבחינה כלכלית וסביבתית, יש
 לראות את התמונה הרחבה. נכון להיום כל גופי התכנון הרישמיים של מדינת ישראל, בגיבוי מלא של

 הממשלה, פועלים להעמיק את זהותה של חיפה כעיר תעשייתית, עם נמל חדש שימלא את המפרץ של חיפה
 בנוף תעשייתי שטרם נראה כמותו, עם חוות איחסון דלקים וחומרים מסוכנים בכמויות חסרות תקדים, ועם בתי

 זיקוק שעומדים להרחיב משמעותית את מתקניהם, מבלי שברור בדיוק מה עומד מאחורי דרישותיהם
 הפתלתלות, בתכנית שהיום נידונה בוועדות הממשלה. הנמל, בתי הזיקוק, וחוות האחסון יתחברו לרצועה
 עצומה, שתנתק את חיפה מהקריות באופן סופי ובלתי הפיך, במקום לחזק אותה כמטרופולין כלכלי איתן.

 

 

https://bhaifa.org/2016/03/14/haifa-economy/
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 על מנת להקים את המתקנים הללו, שיגדילו את שרשרת ייצור תזקיקי הדלק, פועלים גורמים רבים לסגירת
 שדה התעופה בחיפה, בדחיפה של חנ"י (חברת נמלי ישראל) וראש עיריית חיפה יונה יהב, שלאחרונה אף
 חזר על כך בעת דיוני קונגרס תת"ל 80 העוסק בהרחבת שדה התעופה חיפה, כשהוא ואנשיו הציגו דרישה
 לצמצמו. הטענות כי יקום שדה תעופה ברמתדוד עדיין אינן מגובות בהחלטות ממשלה ובתיקצוב, וגם לא

 מתייחסות למכשולים רבים שטרם נבדקו. הממשלה, בתמיכה מלאה של יהב, מכוונת את חיפה לעתיד עגום
 ואפור: נמל דלקים, נמל מטענים וחומרים מסוכנים, מחסנים ומתקנים לוגיסטיים ושממה עירונית. בעבור עוד
 300 מטרים סך הכל תוספת למסלול התעופה הקיים, עד קו הים, ובעלויות יחסית נמוכות, אפשר היה לקיים

 שדה תעופה דרגה 2 שיחבר את חיפה והצפון עם לב אירופה, כפי שגם מופיע בהחלטות תמ"א 15, בתפרוסת
 שדות התעופה של ישראל. שדה כזה יוכל להוות בסיס לחברות תעופה lowcost שימשכו לצפון צליינים

 ותיירים בהיקפים שטרם נראו כמותם בעבר. נכון להיום, משרד התחבורה בוחר בנמל שמשרת את התעשיות
 על פני שדה תעופה, ויהב איתו.

  
 חיפה נמצאת על צומת דרכים. התעשיות הכבדות וחנ"י מבקשים להשתלט על כל השטחים במפרץ חיפה,
 כולל אלה של שדה התעופה, וזאת על מנת להקים את התשתיות למתקנים שלהם, ולנמל המפרץ הנוסף,

  ולחבר אותם אל המתקנים היבשתיים שבעורף.
 

 לפי החזון שלנו, עתידה הכלכלי של חיפה צריך להתבסס על תעשיות מתקדמות ונקיות, פרי המוסדות
 האקדמיים שלה, ועל ניצול נתוניה הטבעיים הייחודיים – עיר שיושבת על הר הגולש לים, כמו מרסיי, גנואה,
 ליבורנו, ריו, עם פוטנציאל ל30 ק"מ של חופי רחצה בטווח המטרופוליני, והפיכת נכסים אלה למוקד תיירות

 מרכזי בישראל ובמזה"ת. הגידול של בתי הזיקוק, מפעל שעתידו הכלכלי לוטה בערפל, בנוסף להקמת
 תשתיות תומכות לעיר תעשייה כבדה, ישאירו את חיפה בלי לב מטרופוליני ובלי שדה תעופה, בלי חופי הים

  של הקריות ועם מיעוט יחסי של מקומות עבודה חדשים.
 

 איך זה קשור לחפ'/1833?
 מה יהיו היקפי הייצור בעתיד, לאחר שתכנית חפ/1833 תחבר את כל מתקני התעשייה, שמן הסתם יגדלו כל
 אחד בנפרד? האם למוסדות התכנון ולמשרד להגנת הסביבה תמונה רחבה ומלאה של הצפי של כל המוצרים
המיוצרים במפרץ, שיעברו בכבישים, במנהרות התשתית ובקרונות הרכבת שאותה מאשרת תכנית חפ'/1833
 ? האם ברורים השימושים שלהם, והיקפי הייצוא שלהם למדינות זרות? האם למוסדות התכנון ולמשרד להגנת
 הסביבה יש מידע לגבי היקפי הייצור שיגדלו עם ההרחבה/הסדרה של כל מפעל או מתקן בנפרד, והאם ישנה

 גם תמונה כוללנית שעושה אינטגרציה של כל המידע הזה יחד? תמונה זו נדרשת למוסדות התכנון וגם
  לתושבי מטרופולין חיפה לפני אישור תכנית זו, שתחבר את כל מתקני התעשייה יחד.

 
 אנו סמוכים ובטוחים שגם מערכות הבקרה והשיפוט בארץ ירצו לדעת ש"סוף מעשה במחשבה תחילה",
 בוודאי ובוודאי בנושא כל כך משמעותי לבריאות התושבים, לאור כל נתוני התחלואה המדאיגים שפורסמו
 בשנתיים האחרונות, וטרם אוששו או נשללו. אנו מבקשים לדעת שמידע זה קיים, נבדק ויוצג לציבור לפני
 שמוסדות התכנון ימהרו לאשר תכניות. על מוסדות התכנון להציג לציבור החיפאי תמונה ברורה מה הולך

 לקרות במפרץ חיפה בעוד כמה שנים, ואת מי כל הדלקים והתוצרים התעשייתיים ישרתו.
 

 אנו דורשים ממוסדות התכנון להוציא מסמכים ברורים המראים את היקפי הייצור של כל תוצרי
 התעשייה נכון להיום, ואת מי שהם משרתים  בארץ או בחו"ל. בהנחה שהיקפי הייצור יגדלו בעתיד,

 ובהנחה שגם כמות האוכלוסייה תגדל, אנו מבקשים לדעת מה צפי הייצור המתוכנן למפרץ חיפה
  בעתיד, ומה היחס בין שיעור הגדילה של תוצרי התעשייה לבין הגדילה הדמוגרפית שצפוי כאן.
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 פרק 7: עוד מכה לתהליך חיסול הפארק המטרופוליני נחל הקישון
 

 התכנית תפגע פגיעה אנושה בפארק הקישון, שהוא הוא האזור בו להבנתנו צריך להיבנות הפארק
 המטרופוליני. לתפיסתנו פארק זה צריך להיות מתוכנן כך שיחבר את מורדות נוה יוסף ונוה פז דרך גשר

 "הזרע", והר המזבלה הישן, אל דרום שמורת מורד הקישון, משם באמצעות גשר הביילי ההיסטורי אל צפון
 הנחל, ומשם ברצועה ירוקה צרה עד לאזור האיצטדיון בקרית חיים, פתרון שהיה מחבר את החלק השטוח של

 חיפה בקרית חיים עם החלק ההררי של מורדות נווה שאנן.
 

 במרכז הפארק ממוקמת המרינה היחידה של חיפה (בשלב זה), הנמצאת במעגן שביט. המרינה היתה יכולה
 להיות פנינה בלב הפארק, ונקודת משיכה לתושבי הקריות מצפון, ותושבי השכונות הצפוניות מזרחיות של

 חיפה.
 

 כעת מתוכננת הזזת הגשר ההיסטורי, ובמקומו יבואו גשרי ענק המכילים שני נתיבי כביש למשאיות , ושני
 נתיבי מסילה, שכולם נועדו לשרת את נמל המפרץ. באופן מקורי הפארק היה אמור להיות בשטח של כאלף

 דונם. בתכנית המתאר של חיפה, חפ/2000 אנו רואים צמצום לכ586 דונם, וכעת אנו לומדים מדפי העיתונות
 שחנ"י מבקשת לצמצמו ל160 דונם. ועכשיו גם מעל לשטח המצומצם הזה, עומדים לעבור גשרים ענקיים
 עבור מסילות רכבת שיסיעו מכולות וחומרים מסוכנים. מוסדות התכנון אולי הגיעו להסדר עם רשות פארק

 הקישון על העברת הגשרים האימתניים מעל שטחה במסגרת תכנית חפ'/1833, ואולי רשות הפארק מקבלת
 גזירת גורל זו לאור המכות הרבות שהיא סופגת בשנים האחרונות, אבל לנו תושבי חיפה ברור שהפארק הזה,

 בתוך כל הסביבה התעשייתית הכבדה הזו, יהיה פארק לא אטרקטיבי בלשון המעטה.
 
 

 בהצגת ההתנגדות של חנ"י לתכנית המתאר של חיפה, ביקשה החברה לקבל את כל שטח הפארק לרשותה,
 לשימושי עורף נמל. זאת אנו למדים גם מהעיתונות בחודשים האחרונים, המסקרת את המאבק בין חנ"י ובין
 רשות פארק הקישון, בגלל כשלונה של חנ"י למצוא עוד עתודות קרקע לשימושי עורף הנמל ואחסון מכולות.

 
 היכן נמצאת עתודת הקרקע היחידה של חיפה לפארק מטרופוליני?

 פארק מורד נחל הקישון הוא האזור המרכזי שאמור לשמש כפארק מטרופוליני שטוח בתחומי העיר חיפה,
 ולחבר בין שכונותיה. אף אם ישאר הפארק בגודלו המתוכנן בתכנית המתאר, 586 דונם (וספק גדול אם זה
 יהיה המקרה), איזה פארק זה יהיה עם רכבות שפוקדות את הנמל 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, 364

 ימים בשנה, הנושאות חומרים מסוכנים, וכביש מסיבי עם אלפי משאיות ביום?
 

 על מוסדות התכנון להבטיח את עתידו של פארק מטרופוליני למטרופולין חיפה.
 

 על פי תכנית המתאר של חיפה, הפארק המטרופוליני הגדול של חיפה הינו "פארק מטרופוליני קישון",
 המחובר אל "פארק גדות הקישון", והוא כולל שני שטחים עיקריים – אחד סביב נחל הקישון המשוקם, בשטח

 של 586 דונם לפחות, ואחד למרגלות בתי הזיקוק בצידם הדרומי. בעוד פארק גדות הקישון הפך בשנים
 האחרונות למקום יותר נעים, הרי שהמתחם המיועד לפארק מטרופוליני הצמוד לבתי הזיקוק הינו בבחינת לעג
 לרש, וכנראה יוכל לשרת תתרנים בלבד. בחודשים האחרונים אנו שומעים שחנ"י מבקשת לצמצם את שטח

 פארק גדות הקישון עוד יותר, לכדי 160 דונם, שעליהם יעברו עוד גשרים של רכבות משא בגלל אישורי
 "תכנית חיבורי נמל המפרץ".
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 במילים אחרות, הפארק המטרופוליני המיועד לחיפה נמצא היום בסכנה גדולה. בנוסף, תכנית המתאר מייעדת
 שני אזורים לפארקים רובעים – אחד במורדות הדרומיים ואחד בקרית חיים. זה ישאיר חלקים גדולים משכונות

 חיפה מיותמות או מרוחקות מאד מפארקים נדרשים אלה.
  

 ראוי יהיה להציג תכניות ברורה לפארקים העירוניים והמטרופוליניים בעיר בעתיד הקרוב והרחוק, לאור בעיות
 הטופוגרפיה, היעדר השטחים הפתוחים, לאור המתרחש בחודשים אלה במפרץ חיפה, המסכן את עתיד
 הפארק המטרופוליני כפי שמופיע בתכנית המתאר של חיפה, ולאור קידומם של פרויקטי מגורים רבים על
 שטחים שהיו יכולים לאפשר הקמת פארקים גדולים יחסית ברחבי העיר. נראה שאין אף 'הורה אחראי'

 המבטיח את עתידו של פארק מטרופוליני לעיר חיפה, במקום זה או אחר.
 

 על מוסדות התכנון להבטיח שעתודות הקרקע לפונקציה חשובה זו לא יבוזבזו על צרכים אחרים, ואחרכך
 ישארו תושבי העיר בלי פארק ועם המשפט "מאוחר מידי".

 

 דרישתנו:  לדאוג לפארק מטרופוליני איכותי בחיפה. במידה ובסופו של דבר הוא לא יהיה בפארק נחל
 הקישון, על מוסדות התכנון להראות חלופות אחרות,ולהציג תכנית עבודה ברורה להקמת פארק זה.
 היות ובתכנית מתאר חיפה נושא זה נופל בין הכיסאות במידה רבה גם כן, אין לקדם תכנית זו בטרם

 נקבעה סוגייה זו גם בתכתית המתאר של חיפה חפ'/2000.
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 פרק 8: עתיד הכלכלה של מטרופולין חיפה  עיר מוגדלת של תעשיות כבדות
 ומזהמות, או עיר של תיירות עם שדה תעופה אזורי בגודל בינוני?

 
 בתמונת הסיכונים והקונפליקטים של ארבע התכניות המקודמות במפרץ, שחלקן אושרו וחלקן בתהליכי אישור

 (נמל המפרץ, הסדרת בז"ן, קרקעות הצפון וכעת חיבורי נמל המפרץ) יש לדון בעת אישור תכנית חיבורי
  המפרץ, גם בנושאים קשורים, שאינם מצויינים בה ישירות:

 1. הזזת הנמל הצבאי אל אזור מסתור הגלים שמזרחית לשובר הגלים המזרחי של רציף נמל המפרץ
 2. נמל הדלקים שבנייתו אושרה במסגרת תמ"א 13/ב/1/1 אך הוא טרם תוקצב

 3. התיירות באזור מפרץ חיפה
 

 1. מכיוון שהוגשה תכנית לפתיחת הנמל המערבי ומסיבות תפעוליות של חיל הים, נוצר הצורך להעתיק את
 בסיס חיל הים שנמצא במערב הנמל למקום אחר. המקום שנקבע ע"י בית משפט הוא מזרחית לנמל המפרץ.

 משרד הבטחון מתנגד להעברת הבסיס לאזור הזה כל זמן ששדה התעופה חיפה עדיין פעיל (כפי שנאמר
 לאחרונה גם בקונגרס תת"ל 80, הרחבת שדה התעופה חיפה).

 כלומר, ברגע ששדה התעופה מבוטל, יש סיכוי למעבר בסיס חיל הים מזרחה.
 יש לכך כמובן השפעות אנושיות הרות גורל  הבסיס יוזז מאזור מגורים אחד (בת גלים) לאזור שנמצא פחות

  משני קילומטרים לאזור מגורים אחר (קריית חיים).
 יש לכך גם משמעויות תיירותיות  אבדן חופי הרחצה הפוטנציאליים מזרחית לשובר הגלים, ובשטח נרחב
 שיכול להכיל שימושים עירוניים ותיירותיים מרהיבים באזור המתפנה של חוות המיכלים בקריית חיים (היות

 והחווה אמורה לעבור למתחם קרקעות הצפון).
 

 2. רציף נמל הדלקים אושר עקרונית בתמ"א 13/ב/1/1, אך טרם תוקצב. השילטונות (המקומי והמרכזי)
 טוענים שכרגע לא מדובר על הקמת רציף הדלקים. ראש עיריית חיפה השיב לשאילתה שלי רק השבוע שאין

 נמל דלקים כחלק מתכנית נמל המפרץ (נספח ה' למסמך התנגדות זה).
 

 באה תכנית זו ומראה ההיפך, מכיוון שהיא כוללת מנהרת תשתיות לדלקים תזקיקים ואולי אף כימיקלים אל
 ומרציף הדלקים המתכונן במסגרת נמל המפרץ. במידה ואין כל כוונה להקים נמל דלקים בפיתחו של נמל

  המפרץ  הרי שדרישת תכנית זו להעביר מנהרת תשתיות מיותרת, ועל כן יש להוריד אותה לאלתר מהתכנית.
 

 בנוסף, בתכנית יפה נוף שפורסמה במסגרת מכרז פומבי מס' 65/2015 למתן שירותי ניהול התכנון של
 פרויקט חיבורי נמל המפרץ, ניכר בבירור שקיים נמל צובר נוזלי (נמל דלקים) בחלקו הדרומי של רציף נמל
 המפרץ. על פי תכניות אלה ותכניות אחרות אותן ראינו במהלך השנה האחרונה  אורך רציף נמל הדלקים
 המתוכנן גדול פי 4 מהרציף שקיים היום במסגרת נמל חיפה הישן, וממוקם (מאז תקופת המנדט הבריטי)
 בחלקו המזרחי של נמל חיפה (הטוונטיאיקרס). עומקו של רציף הדלקים החדש הוא כ50% יותר. מכאן,

 תכולתן הפוטנציאלית של אוניות המטען שתוכלנה לעגון בו זמנית ברציף החדש, תהיינה בעלות נפח של פי
  שישה דלקים וחומרים אחרים, בהשוואה לרציף הקיים היום.

 
 נמל הדלקים הוא למעשה ברז הייצוא של הדלקים למדינות זרות. הגדלת ברז היצוא הזה פי שישה, מרמזת
 על הגדלת היצוא באופן דרסטי, דבר שיש לו כמובן השפעה על רמת הפליטות והזיהום במפרץ ובאזור חיפה,
 לעומת המתרחש היום. כבר היום נמצא הנושא בלב השיח הציבורי והתקשורתי, ובמעקב ע"י משרדי הגנה"ס
 והבריאות. כולם ממתינים לסקר האפידמיולוגי שהכנתו תימשך כחמש שנים, שיראה האם עודף התחלואה
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 באזור קשור לפליטות מהתעשיה המזהמת. אישור תשתית הצנרת ומנהרת התשתיות משמעה קביעת עובדות
 מראש, עוד טרם אושרה הרחבת/הסדרת בז"ן, ומעמד חוות המיכלים של קרקעות הצפון.

 להבנתנו נוצרו תנאים חדשים המחייבים המתנה באישור כל תכנית הקשורה בתעשיות המזהמות, עד
 שתמונת המצב של התחלואה באזור, והקשר שלה לזיהום  תתבהר.

 
 3. התיירות באזור מפרץ חיפה.

 להגבלת האפשרות להרחבה עתידית של שדה התעופה משמעויות כלכליות נרחבות לתיירות במפרץ חיפה.
תת"ל 6 שנגנז (הרחבת שדה התעופה לאורך של כ2.4 מטר, כולל חדירה לתוך הים) מציין שהשדה יכיל כ
 4000 מקומות עבודה. זאת בטרם לקחנו בחשבון את אפשרות פיתוח התיירות באזור בכלל, ובפרט בחלקות

 של חוות המיכלים המתפנה בקרית חיים, אזור התעשייה שדרומית לחוות המיכלים, ואזור שדה התעופה.
 

 למיטב ידיעתנו, לא נערך מחקר כלכלי מקיף המראה מה עדיף לחיפה  תעשיה פטרוכימית משודרגת ע"י
 רציף דלקים או שדה תעופה אזורי המוקף במוקדי תיירות.

 
 בנוסף נבקש לציין בנקודה זו את ההחלטה של בית המשפט להעתיק את בסיס חיל הים מזרחית לנמל

 המפרץ. במקרה של ביטול שדה התעופה, העתקת הבסיס לשם תגזול מהעיר חיפה את עתודת החופים
 האחרונה שנותרה לה, הרצועה שבין צפון חוות המיכלים, סמוך לחוף נאות, ודרומה עד שטח ההארכה של

 מסלול השדה עד המים. זהו חוף מהיפים בארץ, עם מבט ישיר אל חיפה ואל ההר. החוף הזה מתועד בעשרות
 איורים ותחריטים של צליינים שהגיעו לאדמות פלסטינה במאות השנים האחרונות. זו היא הנקודה היחידה

 שבה מורגש המפרץ במלוא עוצמתו  עם עכו בצפון, חיפה בדרום, עם מפגש הכרמל והים. האם סביר
 להעתיק מתקנים צבאיים לאחד המקומות הרגישים והמיוחדים ביותר שיש למדינת ישראל? אנו מבקשים

 ממוסדות התכנון לראות בשטח זה נכס לאומי, שיכול להיות אטרקטיבי במיוחד לצרכי תיירות.
 

 שלוש הנקודות האלה יחד מחייבות ראיה אינטגרטיבית הוליסטית, וניתוח כלכלי וחברתי שטרם בוצעו.
 

 השאלה היא מה נכון יותר לעתיד העיר והאזור  האם עתיד תעשייתי ומזוהם, או עתיד תיירותי?
 הגבלת השדה דרך תכנית חיבורי המפרץ הנדונה כאן שמה כליה על עתיד הרחבת השדה, ובכך עונה בבירור
 על השאלה טרם שנערך דיון ציבורי, כלכלי, סביבתי, בשאלה הרחבה של עתיד האזור, ותיפקודיו הכלכליים.

 
 אנו מבקשים ממוסדות התכנון לשקלל גם את הסיכונים והפגיעה בכלכלת התיירות, לאור התכניות להעתקת
 בסיס חיל הים מבתגלים לחלקו המזרחי של נמל המפרץ. במקרה של ביטול שדה התעופה, תיפתח הדלת
 לנמל צבאי בחוף ק. חיים. לכך יהיו השלכות על חופי הרחצה של קרית חיים שכבר היום בסכנת פגיעה קשה

 ואף אנושה מנמל המפרץ. אלה מתווספים לסיכונים הבטחוניים הקשים שמהם סובלים כל תושבי האזור, מיכלי
 החומרים המסוכנים ובמיוחד מיכל האמוניה, שמשך שנים רבות מתמהמהת הממשלה להעתיק אותו, למרות
 שישנן הסכמות לצורך הזה מקיר לקיר. במקום להעתיק את הסכנות ולהרחיק אותן מאיזורי יישוב ומחופי הים
 המוצלחים ביותר שיש במדינה, מאשרות התכניות הכנסת סיכונים נוספים. במקום להאריך את חופי הרחצה
 של קרית חיים ולשקם את השכונה שנפגעה אנושות מהקירבה לתעשיות המזהמות של מפרץ חיפה, במקום

 לאפשר לה לנצל את נכסיה החשובים ביותר הם חופי הים על מנת שתהפוך לשכונת ריביירה אמיתית 
 התכניות המקודמות למפרץ חיפה רק הולכות ופוגעות בנכסיה האחרונים שעוד נותרו לה. יש לוודא שחופי הים
 של חוות המיכלים המתעתדת לזוז משם  יהפכו לחופים פתוחים לציבור, וחלק משכונת קריית חיים. יש לוודא

 שחוות המיכלים, הכוללת 1000 דונם, תאפשר את הרחבת קרית חיים ואת הטריגר הכלכלי להתחדשות
 עירונית בקריית חיים, ולא תשרת תעשיות חדשות, או את עורף הנמל כפי שמבקשים מוסדות התכנון בתכנית

  מתאר חיפה.
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 דרישתנו: להציג לנו ולציבור בחינה כלכלית מעמיקה לאפשרויות הפיתוח הכלכלי של מטרופולין חיפה,
 והשפעתו על כל צפון מדינת ישראל. בדוחות אלה יש להציג והשוואה בין מצבה הכלכלי הצפוי לאור

 הרחבת התעשיות הכבדות, הכימיות והפטרוכימיות, הצבאיות וכו', ובכללן גם תעשיות מזהמות  ובין
 תעשיית התיירות על כל השימושים הנלווים שהיא יכולה להביא עימה  מרכזי כנסים, בתי מלון, חופי

 ים, עסקים קטנים, ופריחה של שכונות מרכזיות בלב העיר.

 
 דרישות כלליות נוספות:

באשר1. התכנון וממוסדות הרלוונטיים הגופים מכלל ומעמיקה מקצועית התייחסות לקבל דורשים             אנו
הצפון, למטרופולין חיפה, לעיר הפיכות בלתי אסטרטגיות משמעויות בעלת זו תכנית וטענותינו.              לשאלותינו

 ולכל צפון מדינת ישראל.
  אנו דורשים כי תעצרו את כל הליכי קידום התכנית עד שכל שאלותינו וטענותינו מתבהרות, לנו ולציבור.2.
כל3. על מקובלת שתהיה חיפה, למפרץ מלאה אינטגרטיבית תכנית להכנת עד זו תכנית לעצור דורשים                 אנו

 הגורמים הרלוונטים ומאושרת.
  אנו דורשים לתקן את תסקיר ההשפעה על הסביבה, שאינו מתייחס לכל היבטי התכנית.4.
אלה5. בימים המקודמות יחד, חיפה מפרץ תכניות לכל הסביבה על השפעה תסקיר הכנת דורשים                אנו

במהותה. חיבורים תכנית היא (חפ/1833/יא/1) ההתנגדות נשוא שהתכנית בגלל וזאת הנפרד, אך              במקביל
בתסקיר כאמור זאת וכל לעומק, לבדוק יש שלה החיבורים של ההשפעות את גם מחברת, והיא                 היות

 השפעה על הסביבה, שכולל התייחסות למנהרות התשתית ולהיקפי הייצור שיעברו בכל מפרץ חיפה.
הסרטני"6. "התא שיטת  כאן ציינו אותה העבודה לשיטת התכנון מוסדות התייחסות את דורשים                אנו

קידום על אחרכך שישפיעו אישורים ומקומיות, קטנות (תב"עות) תכניות של אישורן את              שמאפשרת
מקומיות, לתכניות אישורים מתן אחרי בשטח. עובדות קביעת בבחינת מהן, ומשמעותיות גדולות              תכניות
מדיניות קובעות מקומיות תכניות שבפועל כך לעשות", מה ואין מאושר כבר "זה היא הרווחת                הטענה

 ואסטרטגיה רחבה.
 אנו דורשים התייחסות לסתירות בין תכנית זו לבין תכניות מתאר ארציות.7.
של8. וההשלכות היות לאומיות, תשתיות לתכנית או ארצית מתאר לתכנית זו תכנית להפוך דורשים                אנו

במספר שנחתמנו שלנו, ההתנגדות למסמך שהוספנו התצהירים חיפה. מחוז מגבולות יוצאות זו              תכנית
 מקומות מחוץ למחוז חיפה, מגבים טענה זו.

מטרופולין9. של הכלכלה לעתיד השונות החלופות את שתבחן מלאה כלכלית דעת חוות הכנת דורשים                אנו
לאפשרויות התייחסות ותוך בפרט, המזהמות והתעשיות בכלל התעשיות כלכלת בין השוואה תוך              חיפה,
לבחון יש החלופות את הצפון. תיירות לכל נוח מוקד להוות שיכולה חיפה עבור התיירות מכלכלת                 הצמיחה

 גם בשקלול ההיבטים הסביבתיים והבריאותיים, ועלותן הכלכלית.
  אנו דורשים לקבל זימון על מנת להופיע בפניכם ולשטח בפניכם את טענותינו בעל פה.10.
שהולכים11. נוספים ניתוחים ולהציג נושאים לחדד נוספות, טענות לטעון הזכות את לעצמנו מבקשים               אנו

 ומתגלים לנו מידי יום ביומו, לכשנוזמן לועדה להציג את עמדתנו.

 לוט: נספחים:
 נספח א'   הנתונים והבדיקות שעומדים בבסיס הטיעונים בתייחסות תכנית חפ'/1833/יא/1 לתכנית מתאר

 ארצית לתפרושת שדות תעופה תמ"א 15
 נספח ב'  פרוטוקול ישיבת הקונגרס של תת"ל 80
 נספח ג'  הזימון לישיבת הקונגרס של תת"ל 80

 נספח ד'  פרוטוקול ישיבת הקונגרס של תת"ל 65
 נספח ה'  תשובת ראש עיריית חיפה לשאילתה מס' 92, מיום 2.5.16, השוללת את קיומו והקמתו של נמל

 דלקים כחלק מתכנית נמל המפרץ
 

 



 נספח א'

 ביצועי שת"ח הקיים, המוצע והמבוקש: 1.2.1נספח לפרק 

 השדה הקיים וההצהרות בפמ"ת הנוגעות אליו 1נ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :מקורות

 באמצעות כלי המדידה שלו. Google Earth-: נמדדו במידות גיאומטריות

שדות תעופה,  –רשות התעופה האזרחית, פירסום מידע תעופתי פנים ארצי, פרק ד' : וצהריםנתוני מסלול מ
 ;28/4/2016, 1/16תרשים השדה, עדכון  –נתוני המסלולים ונספח א'  – 9שדה תעופה חיפה, סעיף 

http://caa.gov.il/index.php?option=com_docman&view=download&alias=5407-dalet-haifa-
final&category_slug=28-04-2016&Itemid=669&lang=he .  
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http://caa.gov.il/index.php?option=com_docman&view=download&alias=5407-dalet-haifa-final&category_slug=28-04-2016&Itemid=669&lang=he


 נספח א'

TORA = Take Off Run Available;   TODA = Take Off Distance Available; 
ASDA = Accelerate  & Stop Distance Available; LDA = Landing Distance Available. 

 1/יא/1833אפשרי במגבלות חפ/המירבי תקני שדה  2נ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :מקורות

הבהרה לנתונים אלה  .המוצעת 1/יא/1833של תכנית חפ/ 2מבוססות על נתוני נספח : מידות גיאומטריות
 , נתונות מידות קצה המסלול הדרומי.2איור מס' בעמוד הבא. בעמוד שלאחריו, ב 1ס' מובאת באיור מ

 :י מסלול מוצהריםמרחקהגדרות 
International Civil Aviation Organization (ICAO), “Session, Declared Distances, Overview and 
Applications,” online document,  
http://www.icao.int/NACC/Documents/Meetings/2015/GREPECASPF2/GRPECASF2-P09.pdf 

3
4
 1

6
 

30 

16 LDA = 1443 

16 TORA & TODA = 1393 

16 ASDA = 1533 

50 60 1343 100 50 

1443 

1493 

1543 

1603 

34 LDA = 1393 

34 TORA & ASDA = 1493 

3
4
 R

E
S

A
 

x
x

 

150 

06  

1693 

90 

34 TODA = 1643 

34 CLW 

16 STW 

http://www.icao.int/NACC/Documents/Meetings/2015/GREPECASPF2/GRPECASF2-P09.pdf


 נספח א'

TORA = Take Off Run Available;   TODA = Take Off Distance Available; 
ASDA = Accelerate  & Stop Distance Available; LDA =    Landing Distance Available; 
STW =    Stop Way;     CLW =    Clear Way. 



 נספח א'

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בצד התוכנית. ; שילוב שד"ת מוצע34בהמשך מסלול  1א//י1833של חפ/ 2: קטע מתשריט נספח 1-נ איור מס'



 נספח א'

 2כשדה מדרגה  1/יא/1833חפ/ המוכתב ע"יחקר אפשרות הפעלת השד"ת  3נ.

 "קבוצת הביקורת"(להלן ) בחירת משפחת דגמי מטוסים להשתתפות בחקר 3.1נ.

 מקורות

 :Low Costמובילי [ מקור לרשימה נרחבת של 1]

Niels Trubbach (niels.trubbach@ch-aviation.ch), “Analysis: Ryanair and other low-cost 

carriers eliminate rivals with unique fleet strategy,” ch-aviation GmbH, July 10, 2013,  

http://www.ch-aviation.com/blog/2013/07/10/low-cost-carriers-eliminate-rivals-with-unique-

fleet-strategy/ 

 . /Low Cost: http://www.airfleets.net/home-[ מקור להרכב ציי מובילי  ה2]

 :שיטה

 מובילים העונים לקריטריונים הבאים: 26[ נבחרו 1מתוך הרשימה המלאה של מקור ] (1)

 ;("חשתב' המוביל מבוסס במדינה אירופית/ טורקיה/ישראל )סיכוי כלשהו שיפעיל טיסות שכר א

 בוסס בארה"ב אך הוא גדול מספיק כדי להשפיע על המגמות;' המוביל מב

 [.2' מידע על הרכב צי המוביל נמצא במקור ]ג

סוכמו מספרי המטוסים מכל דגם, מספרם הומר לאחוזים, הם סודרו בסדר יורד  Excelבאמצעות תוכנת  (2)

 .2-איור מס' נבעמ' הבא כומהתוצאה הופק גרף עמודים המוצג 

רציה של התוצאה כדי לקבל את התפלגות שכיחות הדגמים. נקודת קיטוע אינטגExcel -בוצעה ב (3)

המובילים שנבחרו  26-הנכלל בLow Cost -מצי ה 90%-. נמצא כי למעלה מ90%-ההתפלגות נבחרה כ

 .B737-800, B737-700, A320-200, A319, B737-300, A321-200מורכב מהדגמים  

 {B737-800, B737-700, A320-200, A319, B737-300, A321-200}לפיכך נבחרת הקבוצה  (4)

 בחקר הנדון. פתמשתתה "קבוצת הביקורת"כ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Low Cost Providers Fleet, Type Prevalence

26 LCCs (European + LLHA likelihood + US dominant + data available)
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 נספח א'

 Boeing 737 קבוצת-תת - ליעד אירופי בטווח בינוני 34חישוב תפוסה אפשרית בהמראה ממסלול  2.3.

 :מקור

Boeing Commercial Airplanes, “737 Airplane Characteristics for Airport Planning,” Doc D6-

58325-6, Sep. 2013. http://www.boeing.com/assets/pdf/commercial/airports/acaps/737.pdf  

 

 חישוב:הת שיט

 הטווח הנבחר הוא רגל. 4900=מ' 1493 ,דלעיל 2מסע' נ. TORA 34לפי נקבע אורך ריצת ההמראה  (1)

 .מיל ימי 1400

 .737-800/700/300: בקבוצת הביקורת בגוף המסמךהכלולים המשתתפים בחישוב הם  המשנה דגמי (2)

ים מושבה מס', וOEWהמשקל הריק המבצעי, עבור כל דגם מצא נ, (20 – 13)עמ'  2.1מקור הנ"ל, סע' ב (3)

  .”All-economy, 6 abreast“בתצורת 

וגובה  , מובאים גרפים של טווח הטיסה לעומת משקל ההמראה(161 – 104 )עמ' 3.3סע' , הנ"ל במקור (4)

בגובה פני הים  רגל 4900המתאימים לריצת המראה  ,TOW, משקלי ההמראהמשם נלקחו המסלול. 

 .STD+15 (30C)ובטמפ' 

 .TXWעה, לקבל את משקל תחילת ההסכדי ליב'  500 וסף משקל שלנ (5)

לעומת  (OEW+Payload) דלק ללא משקל(, מובאים גרפים של ה98 – 85)עמ'  3.2סע' , הנ"ל במקור (6)

, כתלות OEW+PLD ,דלק-ללא-המשקל משם נלקחו ערכי, TXW ומשקל הסעה, Rangeטווח טיסה 

 .מ"י( ובמשקל ההסעה 1400בטווח )

במשקל  PLD. חלוקת PLDלם, נותנת את המטען המשת OEW = PLD – (OEW+PLD)פעולת חיסור  (7)

את מספר הנוסעים שניתן להעמיס על  נותנתק"ג(,  100ליב' ) 220הנומינלי של נוסע בודד וכבודתו, 

 את התפוסה. נותנתהמטוס. חלוקת מספר הנוסעים במספר המושבים 

 כלכליות בעליל.-. רואים שמדובר בתפוסות לאדלהלןתוצאות החישוב מרוכזות בטבלה 

בהמראה ועם רוח נגדית בטיסה  רכיב רוח גב םע ,30C-מ גבוההה רטורת המראהטמפבתנאי שחשוב לציין 

. מאחר שמפעילי התעופה לא יכניסו את עצמם למיטת סדום, התפוסה המותרת תקטן משמעותית ,אל היעד

 ערכי התפוסה שיופיעו בחישוביהם יהיו נמוכים משמעותית מאלה המופעים בטבלה זו.

B737 
Dash# 

Engine 
Type 

SLST
klb 

Seat- 
ing 

OEW 
klb 

TOW 
klb 

TXW 
klb 

OEW+ 
PLD  klb 

PLD 
klb 

# Occu- 
pancy 

% Occu- 
pancy 

300 CFM56-3B1 

 

20.0 134 69.40 111.5 112.0 90.0 20.60 93 69% 

700 CFM56-7B20 / 
7B22 / 7B24  

148 83.00 124.0 124.5 103.0 20.00 91 61% 

800 CFM56-7B24 
/7B26 / 7B27  

184 91.30 136.0 136.5 113.5 22.20 101 55% 

http://www.boeing.com/assets/pdf/commercial/airports/acaps/737.pdf


 נספח א'

 Boeing 737 קבוצת-תת - אירופי בטווח בינוני מנ"ת 16מסלול  בנחיתה עלחישוב תפוסה אפשרית  3.3נ.

 .כנ"ל[ 1] :מקורות

  [2  ]ICAO Annex 6, Part II, Sec. 2.2.3.6. 

 //:www.airberlin.com/en/site/flotte.phphttps, צי המטוסים, Air Berlinאתר [ 3]  

 :שיטת החישוב

רגל. מסלול הנחיתה נחשב  4730מ'= 1443דלעיל,  2מסע' נ. LDA 16אורך ריצת הנחיתה נקבע לפי  (1)

 מיל ימי. 1400(. הטווח הנבחר הוא 040-אפשרית )מדפים ב-רטוב ומהירות הגישה מזערית

 .737-800/700/300בגוף המסמך:  צת הביקורתקבושנה המשתתפים בחישוב הם הכלולים במדגמי ה (2)

, נלקחו כפי ”All-economy, 6 abreast“, ומס' המושבים בתצורת OEWהמשקל הריק המבצעי, ערכי  (3)

 .לעיל 3.2שהם מטבלת סעיף נ.

בו טרם  והדלק שתודלק תועתודל שוהכמות הדלק המירבית האמורה להמצא במטוס בזמן הנחיתה  (4)

אחת השיטות התקניות לקביעת כמות זו היא השיטה הפשטנית של . כלל וצללא נוהן ש במידה ,ההמראה

המטוסים הנדונים אינו זמין  צריכתדק' טיסת שיוט. קצב  45 ה שלצריכ יש לקחת[ דלעיל, לפיה 2מקור ]

-B737 דגמילרק נתונים קיימים  בו [ דלעיל,3, מקור ]AirBerlinלאתר  במקורות הפתוחים, פרט

אפשר , ולכן kg/hr 2600...2420בתוך קבוצה זו הוא קטן,  הצריכהזאת, פיזור קצב . יחד עם 700/800

 45 המשקל הנצרך במשך. kg/hr (5500 lb/hr) 2500כאן קצב צריכה אחיד של  דגמיםה כלשל ניחלה

 .ObF@L, ליב' ומונח שזה משקל הדלק השמיש איתו מגיע המטוס לנחיתה 4200-הוא כדק' 

אורך המסלול הנדרש לעומת משקל (, מובאים גרפים של 287 – 270)עמ'  3.4סע' , הנ"ל[ 1] במקור (5)

מטרים נתונים מדפים. כל הפרהמסלול ומצב השדה, רטיבות הגובה ב כתלות, OLWשל המטוס, הנחיתה 

 המחולצים מתוך הגרפים. מלבד משקלי הנחיתה,

ומשקל המטען  OEW המשקל הריק המבצעי, הוא סכום של משקל הדלק בנחיתה OLWמונח כי  (6)

במשקל הנומינלי של נוסע  וחלוקת .Payload = OLW– ObF@L–OEWלכן   .Payloadהמשתלם, 

ק"ג(, תתן את מספר הנוסעים שניתן להעמיס על המטוס. חלוקת מספר  100ליב' ) 220בודד וכבודתו, 

 הנוסעים במספר המושבים תתן את התפוסה.

  .דלהלןתוצאות החישוב מרוכזות בטבלה 

B737 
Dash# 

Available 
Seating 

OEW 
klb 

Onboard Fuel @ 
Landing, klb 

OLW 
klb 

Payload  
klb 

# Occu- 
pancy 

% Occu- 
pancy 

300 134 69.4 4.2 100.3 26.7 121 90% 

700 148 83.0 4.2 108.5* 21.3 97 65% 

800 184 91.3 4.2 99.8* 4.3 20 11% 

 030עבור תצורת מדפים  *

' ב' אי אחידות בתצורת המדפים; אזה לא יוכללו בגוף המסמך בשל הסיבות הבאות: חישוב תוצאות : הערה

 ' אמינות לא ברורה של נתוני המקור. גתצורת מדפים לא מירבית; 

https://www.airberlin.com/en/site/flotte.php


 נספח א'

 2כשדה מדרגה  ה המבוקש"השד"הפעלת אפשרות חקר  4נ.

 Boeing 737 קבוצת-תת - יליעד אירופ 34מירבית בהמראה ממסלול  תפוסהטווח או חישוב  4.1נ.

 :מקור

Boeing Commercial Airplanes, “737 Airplane Characteristics for Airport Planning,” Doc D6-

58325-6, Sep. 2013. http://www.boeing.com/assets/pdf/commercial/airports/acaps/737.pdf  

 שיטת החישוב:

במידה שתפוסה מלאה רגל.  5950, בגוף המסמך 6.1מסע'  TORAאורך ריצת ההמראה נקבע לפי  (1)

 ., במטרה למצוא את התפוסה המתאימה לומיל ימי 1600 שלטווח גוררת טווח נמוך מדי נבחר 

 .737-800/700/300דגמי המשנה המשתתפים בחישוב הם הכלולים בקבוצת הביקורת בגוף המסמך:  (2)

 פר, ומסOEWהמשקל הריק המבצעי,  (, נמצא עבור כל דגם20 – 13)עמ'  2.1במקור הנ"ל, סע'  (3)

  .”All-economy, 6 abreast“המושבים בתצורת 

(, מובאים גרפים של טווח הטיסה לעומת משקל ההמראה וגובה 161 – 104)עמ'  3.3סע' , הנ"ל במקור (4)

רגל בגובה פני הים  5950, המתאימים לריצת המראה TOWהמסלול. משם נלקחו משקלי ההמראה, 

 .STD+15 (30C)ובטמפ' 

 .TXWליב' כדי לקבל את משקל תחילת ההסעה,  500וסף משקל של נ (5)

לעומת  (OEW+Payload)(, מובאים גרפים של המשקל ללא דלק 98 – 85)עמ'  3.2סע' , הנ"ל במקור (6)

, כתלות OEW+PLDדלק, -ללא-, משם נלקחו ערכי המשקלTXW, ומשקל הסעה Rangeטווח טיסה 

 דלק.-ללא-או, לחילופין, הטווח כתלות במשקל ההסעה ובמשקל י(מ" 1600בטווח )במשקל ההסעה ו

 לשאר המשתנים ע"י הנוסחאות:והתפוסה קשורים  מספר הנוסעים (7)

PLD  = (OEW+PLD) – OEW;  Occupancy = PLD/0.22;  %Occupancy = 

100*Occupancy/Seating 

 .תוצאות החישוב מרוכזות בטבלה דלהלן

בהמראה ועם רוח נגדית בטיסה  רכיב רוח גב ם, ע30C-מ הגבוהה המראה בתנאי טמפרטורתחשוב לציין ש

 .צפויים לקטוןת ירביהתפוסה המהטווח או  אל היעד,

B737 
Dash# 

Engine 
Type 

SLST
klb 

Seat- 
ing 

OEW 
klb 

TOW 
klb 

TXW 
klb 

OEW+ 
PLD  klb 

PLD 
klb 

Occu- 
pancy 

%Occu- 
pancy 

Range 
NM 

300 CFM56-3B1 20.0 134 69.40 121.5 122.0 95.8 26.40 120 90% 1600 

300 CFM56-3B2 22.0 134 72.54 129.0 129.5 102.0 29.50 134 100% 1600 

700 CFM56-

7B20/22/24 

20.0 148 83.00 160.5 161.0 115.5 32.50 148 100% 2700 

800 CFM56-

7B24/26/27 

26.0 184 91.30 152.5 153.0 126.0 34.70 158 86% 1600 

 

http://www.boeing.com/assets/pdf/commercial/airports/acaps/737.pdf
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 כ"ד בטבת התשע"ו
 2016בינואר  5

 2015-9490תש 
 
 
סיכום ישיבת ועדת היגוי )קונגרס( שהתקיימה במשרדי  -שדה תעופה חיפה  – 80"ל  תת :נדוןה

 27.12.15הות"ל ביום ראשון 
 

 מטרת הישיבה

לרשויות וגופים העשויים להיות הצגה ראשונית של הפרויקט לבעלי ענין, : מתכננת הוועדה
 שמיעת הערות והצפת קונפליקטים.מושפעים מהפרויקט, 

 

 מהלך הישיבה

 הצגת הפרויקט .1

: הוצגה מצגת המכילה את המרכיבים הבאים: רקע לתכנית, מצב קיים ורקע מתכנן הפרויקט  
 קיימת, תחזיות והגבלות גובה וסביבתיות. סטטוטורי, פעילות תעופתית

 רקע לתכנית: 
o קידום ואישור תכנון סטטוטורי של השדה בתכנית  - 8: המלצה מס' תכנית אב לתחבורה

 מ' וביטול המסלול הצולב. 1,600מפורטת לאורך מסלול של 

o נדרשת הארכת  .תעופה האזרחית והפנים ארציתלשדה יש חשיבות רבה ל: עמדת רת"א
 ים, תוך תאום עם תכניות הפיתוח בסביבת הנמל.בינלאומילות להתאמה לתקנים יהמס

o 2012-אוזרח באופן מלא בו, 1934שנת בהבריטי,  השדה הוקם בימי המנדט. 

o מושי הקרקע במצב הקיים והעתידי בסביבתו יאות של השדה, ש"הוצגו תרשימים ותצ
י שטח והשימושים בשדה ובמפרץ חיפה בכלל, גבולות מקרקעי השדה כיום, מיפוי תא

 ידית.יעצמו ובסביבתו המ

 תכניות ארציות,  : נסקרו התכניות הבאות ויחסיהן לשדהסקירת מצב סטטוטורי קיים(
 :מחוזיות ומקומיות(

o  לא קשור לקוד  2שדה בשימוש מדרגה  -15תמ"א(של  2ICAO מיועד לטיסות שכר ,)
 ות.בינלאומי

o  כולל סימון "תחום רעש מטוסים" ,מסומן כ"שדה תעופה קיים" -35תמ"א. 

o  קידומה הוקפא. קובעת מסגרת מרחבית לשדה -30תמ"א. 

o  תכנית מתאר ארצית למבנים ימיים במפרץ חיפה". בקצה הצפוני של  -1/1/ב/13תמ"א"
השדה מורה על הגשת תכנית מפורטת עם הנחיות מיוחדות תוך היוועצות עם חנ"י 

 ורת"א.

o  מחוז חיפה. מופיע סימון מתחם השדה.תכנית מתאר מחוזית  -6תמ"מ 

o /נגרעו אזורים נרחבים של כל אזור המפרץ לרבות  -תכנית מתאר חיפה )בהכנה( - 2000חפ
הנמל ושדה התעופה, אזורי תעשיה וכד', וסומנו לקביעת יעוד במסגרת תכנונית אחרת. 

הי מבנים עם זאת, בנספחיה, שטח השדה מופיע במצרף תכניות של האזור, קיים מיפוי גב
שדה  – 1091ונספח גובה בניה המגביל אזורים בסביבת השדה בהתייחס לתכנית חפ/

 תעופה חיפה, בהתאם להנחיות רת"א.
בין מגבלות גובה הבניה של השדה  רת"א הגישה התנגדות לתכנית זו עקב אי התאמה

ת לגובה המתוכנן בעיקר באזורים מדרום לשדה, העדר הנחיות אקוסטיות, העדר הוראו
 . 15למזעור סכנת ציפורים והעדר התייחסות לתמ"א 

o /1938 משנת תכנית עמק זבולון -222חפ. 

o /1961 משנת הגבלות שדה התעופה חיפה -1091חפ. 
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o /פה. כוללת ביטול קטע כביש בתוך ומערכת כבישים מוצעת באזור שדה התע -1630חפ
 שטח השדה וכן הפקעה של שטח קטן ממנו.

o /התכנית בהכנה ומתואמת עם רש"ת. .ומסילה לנמל המפרץדרך גישה  -1833חפ 

לגבי התכניות  הסקירה הסטטוטורית, מתואר שמתקיים תאום שוטף עם חנ"יסיכום הצגת ב
 המתמשקות עם הנמל על חלקיו השונים.

 :פעילות תעופתית קיימת ותחזיות 

o תנועות 10. בשעת שיא: 21,250 :: תנועות שנתיותמצב קיים . 
 .נוסעים 142בשנה. בשעת שיא:  102,600נוסעים: 

 ת.בינלאומיארצית ו-הוצגו גרפים המראים את החלוקה בין תנועות ונוסעים פנים
o 35. בשעת שיא: 70,000: תנועות שנתיות: תחזיות. 

 .200בשעת שיא: בשנה.  400,000:  נוסעים
o  של פרישת השימושים המוצעת בשדה, הכוללת הארכת המסלול  סכמה עקרוניתהוצגה

 מ' לכיוון צפון. 300-בכ

o על הגבלות בניה ע"פ המסלול הקיים, הגבלות  צגו תשריטיםו: ההגבלות השדה על הסביבה
הכולל הארכה והתייחסות למגבלות סביבתיות  3בפועל, הגבלות בנייה למסלול בדרגה 

אחרות בסביבה כגון תשתיות וחומרים מסוכנים, פוטנציאל לזיהום קרקע, איכות אוויר 
כי הן יתבטלו  התכנית תצמצם את מגבלות הגובה הקיימות כיום וכרגע מתוכנן ורעש ועוד.

 לכיוון דרום מערב.מרח' דרך העצמאות 

 אזורי, המסלול  בינלאומיפנים ארצי ותעופה השדה ישמש כשדה מבוקש כי : סיכום המצגת
מסוף הנוסעים מתוכנן כי , מ'( 1,600)סה"כ  מ' 300-בכותיבחן הארכתו  3יותאם לקוד 

תקנות לובהתאם לחוקים וים בינלאומיישאר במקומו, המתקנים יעמדו בסטנדרטים 
 . כל זאתהימי מתקני הנמלבקיימים. כמו כן, פיתוחו יתחשב וישתלב בסביבתו, בדרכים ו

שלבי הפיתוח וקשרי  שתגדיר את מאפייני פעילותו, מפורטת מתאר במסגרת הכנת תכנית
 הגומלין עם הסביבה.

 
 . הערות המשתתפים2

 התייחסות / הערות דובר

ראש העיר, 
 מהנדס העיר

ויועמ"ש 
 עיריית חיפה

העירייה הצגת הדברים בקשר לעמדת עיריית חיפה מעוותת. טוענים כי 
לאומי בחיפה, אך כיום, בגלל נאמנם תמכה בעבר בשדה תעופה בי

החלטות שונות שהתקבלו בנושא העירייה מתנגדת להשארת פעילות 
 השדה במקומו. 

יה כוללת. ברא הפתרונות התעופתיים בצפון הארץתכנון יש צורך ב
לא יכולה להיות במסגרת תכנון  בינלאומיההחלטה על מיקום שדה 

. יש להתחשב נקודתי, אלא תוך בדיקה מתכללת של הצרכים בצפון
בהחלטת הממשלה על קידום שדה תעופה בינלאומי ברמת דוד וכן 

 15המתווה הנכון הוא לעדכן את תמ"א בתכנית לשדה התעופה במגידו. 
 .)או ביטולו( את מעמדו של השדה בחיפה ורק במסגרתה לקבוע

טוענים כי התכנית עיריית חיפה תתנגד לתהליך תכנון נקודתי בות"ל. 
למטרות בינוי  דבשדה פינוי השדות בהרצליה ו נועדה לאפשר את

-למגורים במרכז הארץ אך בכך בעצם מקשה על קידום תכניות לפינוי
והקריות צריכות  . גם חיפהבינוי בקריית חיים ובאזורים נוספים

 מגורים והתחדשות עירונית ולא רק מרכז הארץ. 
מתאים להמשך פיתוח של חשוב מאוד לעיר והשטח התפוס ע"י השדה 

ועוד. חוששים  אזור הנמל, לשימושים של עורף נמל, לתעסוקה ומסחר
 תש"ן ועודאת חוות  "קרקעות הצפון"כי השדה יפגע ביכולת להעתיק ל

בנוסף יש קונפליקטים בין פעילות  .ואת מימוש העתקת הנמל הצבאי
 התעופה לבין שימושים אחרים במפרץ חיפה )כמו מיכל האמוניה(. 
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 התייחסות / הערות דובר
, אך מוכנה לשקול שימוש "שדה סגור"כעיריית חיפה רואה את השדה 

 חורג לפרק זמן קצוב.

נציגת 
 משהב"ט

לא תתאפשר ה הנמל הצבאי המתוכנן מצפון לשדה התעופלאחר הקמת 
. כך שנמל צבאיות-טחוניותיוזאת מסיבות ב מעליופעילות תעופתית 

מוסכם כי פעילות השדה לא יוכלו להתקיים יחד.  צבאי ושדה תעופה
על המדינה לקבל להקמת נמל צבאי.  דבמתכונתה הנוכחית תימשך ע

עד היום אין  .שדה תעופה או העתקת הנמל הצבאי – החלטה בנושא
משרד התחבורה בוחן משמעית של משרד התחבורה בעניין. -אמירה חד

ומגידו, והצבא משתתף בוועדת )כשד"ת בינ"ל( את קומפלקס רמת דוד 
 ההיגוי. 

הזזת הנמל הצבאי הקיים למיקומו החדש מתואמת ומוסכמת ע"מ 
לאפשר, בין היתר, את מימוש תכנית "חזית הים" בחיפה, ולבנות נמל 

צבאי מודרני. יש על כך התחייבות של מערכת הביטחון ותאום עם 
 המועצה הארצית.

שאר עד לקבלת החלטה על תכנון והקמת ישדה התעופה הקיים יכול לה
 .של חיל האוויר בית הספר הטכנייש להתייחס לפעילות בהנמל הצבאי. 

נציג המשרד 
 להגה"ס

. מבקש ההשפעהבמסגרת תסקיר  יש לבצע סקר סיכונים "הסתברותי"
יכולה להיות בעיה בהוספת סיכונים תאום עם משרדו בכל הקשור לכך. 
 במפרץ ללא הזזת מיכל האמוניה. 

מרחב חיפה הוא מורכב ויש בעיה לדון בפרויקט נקודתי במנותק  נציגת חנ"י
 . הקיימת במינהל התכנון ובוועדה המחוזית מהראיה הכוללת

הנמל הקיים ועם נמל המפרץ הממשק העיקרי של השדה הוא עם 
החדש. צריך שכל הצרכים והמגבלות של הנמל יהוו רקע לתכנון שדה 

התעופה ולא ההיפך. השדה צריך להתאים את עצמו למגבלות הקיימות 
 והעתידיות ולא להטיל מגבלות נוספות על הסביבה.

נציגת עיריית 
 קרית אתא

ינויה ותיקוניה. אך יש להתייחס לשלא חלה בקטע זה  30אומנם תמ"א 
המאושרות לגבי התכניות  המקומית עם הרשותתיאום מבקשת 

יש לקחת  .)כולל תכנית האב( הן למגורים והן לתעסוקה והמקודמות
בחשבון שימושים רגישים במפרץ. מבקשים לבחון את ההנחיות 

שיינתנו לתסקיר. קביעה של גמישות לצורך הרחבת שטח שדה התעופה 
 ת. יכולה להיות בעייתי

לבצע מבקש . וים של קצא"איש רצועת קומדרום וממזרח לשטח השדה  נציג קצא"א
 תאום תכנון.

 -/ב' ו37ברקע הסטטוטורי לא הוצגו תכניות מאושרות של מערכת הגז:  נציג נתג"ז
. כמו כן, יש תחנת גז ו"וונט")מערכת נישוב( המהווה בעיה 2/א'/32

 בטיחותית. יש לבצע תאום תכנון.

נציגי סיעת 
"חיים 

 בחיפה"

יש ליקוי בתכנון נמל המפרץ בכל הקשור ליכולת לבצע דרכי גישה 
ולהניח מסילה כפולה, וזה עלול לסכל את האפשרות להאריך את 

מ'  300-מ' מעבר ל 300-המסלול של השדה )מציעים הארכה של כ
 שבתכנון המוצע(.

לאומי שיוכל לשרת טיסות למרכז ובינהסיעה בעד שדה תעופה מקומי 
רצון זה מתנגש עם תכניות חנ"י  אירופה, צ'רטרים לצליינים ועוד.

את השטח המאפשר הארכה נוספת של המסלול המוצע  לספח לנמל
 מ'. 300-לעוד כ

ולא  וכד' , אקדמיהטק יעיר תיירות, נופש, הימציגים חזון של חיפה כ
 .יש השפעה על מימוש החזון להחלטה על שד"ת -של עיר תעשייתית 
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 התייחסות / הערות דובר

נציג לשכת 
תכנון מחוז 

 חיפה

צריך לדייק את ההצגה של המצב הסטטוטורי. הוצגו מרכיבים 
ים לא מדויקים. אחד המטרות של התכנית היא ביטול יסטטוטור

 קו הכחול.יש להכלילו ב -המסלול הצולב 
התעופה את ההקשר הכללי של קידום הפרויקט לבחון טרם מציע 
 ית וכן את הקשר בין שדה התעופה לנמל הצבאי.האזור

נציגת החברה 
 להגנת הטבע

חשוב לערוך בחינה  מבקשים לקבל את כל החומר התכנוני הרלוונטי.
של התעופה האזורית ולקבל החלטה אסטרטגית. יש לבחון את 

, תוספת סיכונים פיתוחעל הההשפעות על חיפה מבחינת מגבלות 
 למפרץ ותעדוף אזורי. 

 

 תגובת המתכנן/רש"ת:

לפתור בעיות  היאהתכנון המוצע מטרת פועל מכוח תכנית תקפה קיימת. השדה הקיים 
קבעה את המסגרת לתכנון השדה  15תמ"א ולהגביר את הבטיחות.  סטטוטוריות של תפעול

בחיפה והתכנון המוצע הוא בהתאם לכך ויפתור את בעיות התפקוד והתפעול בהתחשב בסביבה. 
 . הבמקומה שימוש חורג אינ ם את השדה בדרך שלההצעה לקד

 מ'.  300 -ההנחיות של משרד התחבורה ורש"ת הן להכין תכנית מפורטת תוך הארכת המסלול לכ

 כל הנושאים הסביבתיים ייבחנו בתסקיר ההשפעה על הסביבה. 

שדות כיום למציאת חלופות לפועלת רש"ת במקביל להכנת התכנית לשדרוג שדה התעופה בחיפה, 
  .הרצליה ושדה דבהתעופה 

 
 

 קרלוס דרינברג  רישום:
 10:00-13:00הישיבה התקיימה בין השעות 

 
 

 :רשימת משתתפים
 :צוות ות"ל

  ועדה לתשתיות לאומיותומתכננת ה -נאוה אלינסקי רדעי 
  מנהלת אגף א' -תמי בולר 

  ראש צוות תכנון - קרלוס דרינברג
 יועצת תנועה לות"ל –רחל ברקן 

 יועץ נוף לות"ל –איתמר רעיוני  
 מזכירת הוועדה ומרכזת הפרויקט –ורד ספיר חוף 

 
 :חברי ות"ל
 נציגת משרד הביטחון  - עדנה פרדו

 נציג המשרד להגנת הסביבה –יואב צלניקר 
 

 :מוזמנים
 סגן מתכננת מחוז חיפה, מינהל התכנון  –רונן סגל 

 נהל התכנוןאגף בכיר לתכנון ארצי, מי –דרור -ליאת דופור
 ראש אגף תכנון, רש"ת –מימי רוזנשטיין 

 מתכננת בכירה, רש"ת –ארזה פינצ'וק 
 עו"ד, רש"ת – רון צין

 מנהל מקרקעין, רש"ת  –מנחם לנדאו 
 רא"ג תפעול, רש"ת –יואב אורן 

 צפריר אדריכלים-מתכנן הפרויקט, פרחי –דורון צפריר 
 צפריר אדריכלים-מתכנן, פרחי –נתנאל יוסף 
 תכנון פרוגרמה, אתוס –אלון פרלמן 

 איכות הסביבה, אתוס  –ברק כץ 
 מרכז תפעולי, אתוס – תום פלג



 מדינת ישראל          
 מינהל התכנון –משרד האוצר יחידת סמך    
 עדה הארצית לתכנון ולבניה של תשתיות לאומיותוהו           
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 ראש העיר חיפה –יונה יהב 
 מהנדס העיר חיפה –אריאל וטרמן 

 יועמ"ש עיריית חיפה –רשף חן 
 אדריכלית העיר קרית אתא –קובי -חגית חרותקה

 תנועת "חיים בחיפה" –דב אלידע 
 תנועת "חיים בחיפה" –חיים מילר 
 תנועת "חיים בחיפה" -נחשון צוק 

 מנהל סניף ב"ש, מהוד הנדסה –אמנון אופנהיים 
 אגף התחדשות עירונית, משב"ש –גלית רונן 

 מהנדס אגף הנדסה, קצא"א –דורין פטקולסקו 
 מהנדס אגף הנדסה, קצא"א –עוזי אהרוני 
 עו"ד, יועמ"ש קצא"א –דינה בראון 

 רכז תכנון סטטוטורי, נתג"ז –עדן ששון 
 חנ"י –מיכל טוכלר אהרוני 

 מחוז חיפה, חלה"ט –יעל לביא אפרת 
 

 העתק: 
 חברי ותל

 מוזמנים שלא נכחו
 



 מדינת ישראל         
 מינהל התכנון – משרד האוצר יחידת סמך   

 עדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיותוהו   
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 "א בכסלו התשע"וכ

 5102בדצמבר  3

 5102-0331 תש

 
 

 שלום וברכה,

 

שדה  - 08הזמנה לקונגרס )ישיבת היגוי( להצגת תכנית לתשתית לאומית מס' תת"ל  הנדון:

 תעופה חיפה

 שדה תעופה חיפה

 

  ,1127121872בתאריך  ביום ראשוןבנושא שבנדון   קונגרסהנכם מוזמנים לישיבת 

 2, ירושלים 2קומה  (112) 111במשרדי הות"ל , רח' יפו ,  78:88-71:88בין השעות: 

 

 על סדר היום:

 הצגת הפרויקט –רשות שדות התעופה וצוות התכנון  .0

 התייחסות המוזמנים .5

 

 .15 -2935335או בפקס:  yonitza@iplan.gov.il:  בדוא"ליונית נא אשר/י השתתפות ל

 שתתפותכם חיונית, נבקשך להגיע לישיבה ולהביא עמך חומר ויועצים לפי העניין.ה

 

 .מצורף מסמך בקשה לקידום הכנת התכנית בות"ל

 

 

 

 בברכה,        

 ורד ספיר חוף                            

  אומיותל מזכירת הוועדה לתשתיותמרכזת הפרויקט ו                                              

 

 

 רשימת מוזמנים:

 נציגי הוועדה לתשתיות לאומיות:
 חברי הות"ל

 עדה לתשתיות לאומיותומתכננת הו -נאוה אלינסקי רדעי 
 מנהלת אגף א' -תמי בולר 

 מנהל תחום רישוי ומסמכי ביצוע –יובל ענתבי 
 ראש צוות תכנון, ות"ל -קרלוס דרינברג 

 ראש צוות סביבה, ות"ל -רונית טורק 
  יועץ נוף, ות''ל -יתמר רעיוני א

mailto:yonitza@iplan.gov.il


 מדינת ישראל         
 מינהל התכנון – משרד האוצר יחידת סמך   

 עדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיותוהו   
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 ה לות"ל, א.מ.י.א הנדסת תחבורה בע"מעופיועצת ת -רחל ברקן 
 

 מינהל התכנון וועדה מחוזית
 מנהלת אגף בכיר לתכנון ארצי – רונית מזר

 מנהלת אגף תחבורה, אגף בכיר לתכנון ארצי – אילנה שפרן
 אגף בכיר לתכנון ארציתחבורה, צוות  – דרור-רליאת דופו

 אגף לתכנון משולב –שמעון בר שמעון 
 מתכננת הוועדה המחוזית חיפה – ליאת פלד

 סגן מתכננת הוועדה המחוזית חיפה – רונן סגל
 

 יזם ומתכנני התכנית
 רא"ג תכנון, רשות שדות התעופה -מימי רוזנשטיין 

 מתכננת אזורית בכירה, רשות שדות התעופה -ארזה פינצ'וק 
 אדריכל, פרחי צפריר אדריכלים -דורון צפריר 

 אתוסמנהל הפרויקט, חברת  –תום פלג 
 

 נציגי גופים ורשויות
 ראש אגף תשתיות תעופתיות, רת"א –מוטי שמואלי 

 הל תחום שדות תעופה, רת"אמנ –יוסי שפיצר 
 , רת"אמנהל תחום הגבלות בניה ואיכות הסביבה -פנחס ברגר 

 מהנדס הוועדה המקומית חיפה –אריאל וטרמן 
 מהנדסת הוועדה המקומית לתו"ב מורדות הכרמל –אורית מרץ 

 מהנדס הוועדה המקומית לתו"ב קריות –משה יבין 
 קרית אתא מהנדס הוועדה המקומית לתו"ב -שמעון דניאל 

 חנ"יראש היחידה לתכנון סטטוטורי,  –מיכל טוכלר אהרוני 
 רכבת ישראלממונה סטטוטורית,  –תמי גנון 

 חברת נמל חיפהמנכ"ל  –מנדי זלצמן 
 יפה נוףמנכ"ל חברת  –אבישי כהן 

 קישוןניקוז ונחלים שות ר מנהל מחלקת הנדסה, – אורי רגב
 רשות נחל קישון –שרון ניסים 

 בז"ןמנהל רישוי ותשתיות,  –ביץ בנצי הורו
 מספנות ישראלמנכ"ל  –צבי שכטרמן 

 תעשייה ימבנאדריכל חברת  – יואב לניר
 דור כימיקלים  -תמיר בלעיש 

 נציג גדות תעשיות ביוכימיה
 ים-גב"ת נציג א

 יוניליוור )בלו בנד( מפעל נציג 



 מדינת ישראל         
 מינהל התכנון – משרד האוצר יחידת סמך   

 עדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיותוהו   
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 מדינת ישראל          
 משרד הפנים   
 הועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות           
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סיכום ישיבת ועדת היגוי )קונגרס( שהתקיים  –הכפלת מסילות החוף  – 65"ל תת :נדוןה

 8.6.15במשרדי הות"ל ביום שני, 
 
 
 

 רקע .1
 
 כתכנית לתשתית לאומית. 6.7.14הכפלת מסילות החוף, הוכרזה ביום  – 65תת"ל 

ט שדרוג המסילות הפרויקמטרת מסדנאות אפרים בצפון ועד שפיים בדרום.  ,ק"מ 70-כ אורך התוואי

מסילות מהירות בין חוף הכרמל לבין תחנת האוניברסיטה, ממערב לרצועה  2הקיימות ותוספת 

קמ"ש, ותעשה את הדרך  250-כק"מ במהירות תכן של  80הרכבת המהירה תיסע לאורך הקיימת. 

 ד'. 50סעו בסביבות יבכחצי שעה. הרכבות הפרבריות י

הקיימות על התוואי כיום, שישמשו את הרכבת הפרברית, והקמת  התחנות 10שדרוג של  יקט כוללהפרו

תחנת מעבר חדשה בין הפרברית למהירה. הרכבת המהירה תעצור בתחנה אחת בלבד בין תחנת 

 . האוניברסיטה בת"א לתחנת חוף הכרמל, ונבחנות חלופות למיקומה

 
 מהלך הדיון .2

 
 

 כללי
 : "לבותתכנון  וותצאש ר

 האלי המתקיימת עם תחילת הליך התכנון, שיבה לא סטטוטוריתי -סאת מטרת הקונגר ההציג
זומנו כל בעלי העניין בתכנית. הכוונה לשמוע התייחסויות, להציף נושאים המצריכים 

 התייחסות ולזהות בעלי עניין נוספים רלוונטיים לפרויקט. 
ע"י צוות הות"ל,  ההצגה היום היא של התכנית המוצעת על ידי היזם, מכאן יחל ליווי הפרוייקט
לאחר הקונגרס  ייבחנו חלופות תכנוניות ותגובש תכנית שתלווה בתסקיר השפעה על הסביבה.

הוועדה לתשתיות לאומיות תפגוש את התכנית בשלוש אבני דרך: הצגת התכנית )דיון על פי 
 לחוק(, דיון העברה להערות והשגות, דיון לאישור התכנית. 77סעיף 

 י היזםהצגת הפרויקט על יד
 : לתכנית הרקע את הציג מנהל הפרוייקטאבישי גרינברג 

מסילת החוף היא השלד העיקרי של תנועת הרכבות במדינה ולא ניתן להגביר את התנועה 
בתוואי זה ללא הוספת מסילות. מטרת התכנית היא הגדלת קיבולת הנסועה בתוואי. בנוסף, 

כל המעברים ישונו להפרדות מפלסיות ויאותר  תחנות, 2ישודרגו כל התחנות הקיימות ויתווספו 
קמש,  160מיקום לתחנת מעבר בין הקו המהיר לפרברי. במסילות הקיימות המהירות היא עד 

ש, כאשר המקום היחיד "קמ 250מסילות מחושמלות המותאמות למהירות של  2ולהן יתווספו 
המסילות מהיישוב  בו מוצע שינוי לתוואי הקיים הוא בבנימינה, שם מוצע להוציא את

 .4ולהצמידן לדרך מס' 
 מיליון נוסעים ברשת המסילות כולה. 250-היא ל 2040-תחזית הנוסעים ל

 
מטר ויותאם במשך התכנון לסביבתו. רוחב  50-כ של רצועת המסילה הינו טיפוסי חתך רוחב

בקטע שבין נתניה לשפיים הרצועה הקיימת מאפשר בד"כ הרחבה לשתי מסילות נוספות. 
התוואי כולל  נתניה יוספו בצד מערב.-ע חוף הכרמלטהמסילות הנוספות יהיו בצד מזרח, ובק

 שיקוע בין בית המכס לדגון בחיפה.
 

 תוואי התכנית הוצג על רקע תמ"אות ותמ"מים.



 מדינת ישראל          
 משרד הפנים   
 הועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות           
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הסבירו את עקרונות התפעול: לנוסעים מחיפה דרומה, תחנת  נציגי ר"י דרור ניר ויגאל קליימן
היה בזכרון יעקב. הרכבות המהירות יסעו ללא עצירה בין חיפה לת"א, העצירה הראשונה ת

קמ"ש, גם במסילות  160כאשר חלקן יעצרו בחדרה. בתחום העיר חיפה המהירות לא תעלה על 
 גם בתחומי חדרה.כך הנוספות, ו

ה עקרונות תכנון נוף ראשוניים על רקע יחידות נוף, הציג אדריכלית הנוף ברברה אהרונסון
ת, מסדרונות אקולוגיים, שבילי מטיילים, הולכי רגל וכן היבטי ניקוז והידרולוגיה, ערכי ניצפו

  טבע )עצים( ועוד. הובהר כי ישנם היבטי בטיחות של רכבת ישראל המשפיעים על התכנון הנופי.

 עקרונות תכנון לגשרים ולמבני הדרך יגובשו בהמשך ההליך התכנוני.

רשימת הנושאים להתייחסות בתסקיר ההשפעה על הסביבה: ת א הציג עורך התסקיר גלעד חזן
נוף ושטחים פתוחים, קישור לשבילי טיול ודרכים קיימות, קישורים אורבניים וחקלאיים, עצים 

בוגרים, אקוסטיקה, איכות אויר, קרינת אלמ"ג, זיהום קרקע, אקולוגיה, עתיקות ומבנים 
 היסטוריים.

 

 התכנון המוצע עפ"י מקטעים: הציג את המתכנן הראשי גרונר גל

 בת גלים -: סדנאות אפרים 1קטע 
בין סדנאות אפרים לתחנת בת גלים במקטעים: מעבר מסילה שלישית  1תכולת התכנון בקטע 

מעל נחל הקישון, שדרוג תחנת לב המפרץ ובת גלים, שיקוע מסילות בין בית המכס לבית דגון 
רק"ל חיפה נצרת.  -56למסילת העמק ותת"ל ומסילות עיליות בהמשך, תיאום מול החיבור 

 מעבר הרכבת באזור הנמל הוצג על רקע המשמעות מול הנמל ודגון.
 חיפה מרכז.תחנת תחנה חדשה תת קרקעית של בית המכס וביטול 

השדרוג באזור עירוני זה מתייחס להיבטי קיבולת ולא  -קמ"ש בלבד 60-120מהירות נסיעה בין 
 מהירות.

 
 אור עקיבא/בנימינה: –ם : בת גלי2קטע 

, חציית נחלים ומעבר שטחים פתוחים, שטחי עתיקות תכנון כולל שדרוג תחנת חוף כרמלה
קמ"ש, שדרוג תחנת עתלית, חציית  250-ושמורות טבע, ביצוע הפרדות מפלסיות להתאמה ל

 מחלף זכרון יעקב תוך תאום מול נת"י למחלף המתוכנן, שינוי תוואי המסילות באזור תחנת
זכרון יעקב, הקמת תחנת זכרון יעקב חדשה, הצגת המעבר באזור בנימינה תוך ביטול המסילה 

ימינה הקיימת ומעבר מערבית לבנימינה והתחברות חזרה לתוואי הקיים באזור שמורת אחו בנ
 אור עקיבא.-רת תחנה חדשה בנימינהיצי ופרדס חנה,

 
 57כביש   -: אור עקיבא 3קטע 

מסילה המזרחית ושלוחה למסוף מטענים חדרה צפון )מסוף המטענים לא התכנון כולל חיבור ל
 הפרדס חנה נמוכות יותר מכיוון שמהירות גבוה -המהירויות בקטע בנימינה .חלק מהתכנית(
חציית נחל חדרה, ממשק עם תחנת חדרה מערב ושדרוג התחנה קיצוניים בתוואי. תחייב שינויים

 שם הגדלת מהירויות הנסיעה, חציית נחל אלכסנדר. תחנת מעבר, חדירה לשטח יער חדרה לכ
 

 שפיים - : נתניה4קטע 
מסילות, שדרוג תחנת בית יהושע  4לטובת  57שדרוג תחנת נתניה, שינוי הפרדה מפלסית בכביש 

 30מסילות. טיפול במפגש  4-תחנה חדשה ספיר, חציית נחל פולג ונחל רשפון בהתאמה להקמת ו
. כל 65ל "( וביצוע רציפים לתחנה בתת67ל "שפיים חדשה )תתמסילות , תחנת רכבת  4-ל

 קמ"ש.  250-התוואי ב
 

 הערות המשתתפים

 מקטע בנימינה/אור עקיבא

 עורכת תכנית המתאר , דורית שפינטנציגת אגף לתכניות מתאר במנהל התכנון מיכל מריל
איך תתקיים  בבנימינה החלה הכנת תכנית מתאר והחלה חשיבה על שטח המסילה שיתפנה.

קישוריות בין שני חלקי המושבה בשלב הביניים, והאם יושקעו כספים מיותרים בביצוע חישמול 
על התוואי המיועד להסטה? האם ניתן להפריד ולקדם תחילה תכנון להעתקה של המסילה 

 מערבה?
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 נימינההמקומית ב מהנדס המועצה ברייטבורד דוד
התוואי מבנימינה מוקדם יותר ולתיאום לגבי מצטרף לבקשת מנהל התכנון לקידום הסטת 

השטח שיתפנה. בנימינה ואור עקיבא מבקשות שהתחנה המרכזית האזורית תישאר באזור, 
יש  השיפוט של בנימינה. בשטחכלכלת בנימינה נשענת על התחנה ויש להבטיח כי היא תהיה 

המסומן  אקליפטוסיםלהימנע מפגיעה במבנים לשימור דוגמת בורג' בנימינה ומפגיעה ביער ה
 .כפארק מטרופוליני 6בתממ/

 מהנדס הועדה המקומית שומרון שריקלר מנדי
תחנת המעבר העתידית  נילחם להשארתיום את רוב האוכלוסיה באזור, כתחנת בנימינה מרכזת 

 . צריך לאפשר לבנימינה אזור תעסוקה נרחב ליד הרכבת.בבנימינה
 נציגת לשכת התכנון, מחוז חיפה סלע הדר

להמשיך ולגשר גם על העליה באור עקיבא,  בצומת רח'יש לכלול בתכנית הפרדה מפלסית 
 .4המפגש של הרחוב עם כביש 

נמצאת בתכנון ויש לתאם  652מתוכנן בית עלמין אזורי באזור רולידר ליד קיסריה. דרך אזורית 
 הפרדה מפלסית. נחל תנינים הוא רצועה מאד ייחודית בעינינו.

עמדת לשכת התכנון היא שתחנת המעבר צריכה להיות בסמוך לאזור   -מעברלנושא תחנת ה
כולל מרכז תחבורה, הנגישות אליו  אזה"ת. 6המסומן בתמ"מ/בזכרון יעקב תעסוקה משותף 

, לא רואים הגיון למשוך את הנסיעות דרומה עד לבנימינה או חדרה. 70ומכביש  2טובה מכביש 
יש לוודא שהסטת המסילה תתואם עם התכנית לא.ת.  כרון.אנשים המגיעים מהצפון יגיעו עד ז

 זכרון.
 

 מהנדס עיריית אור עקיבא תיראלי אורן
 4תכניות בצמוד לכביש  תוך שנתיים יצאו לשיווק מספרתומך בנושא שלביות הביצוע. 

 ית.רכבתתחבורה כתכנון מוטה המקודמות 
 

 שפיים -מקטע נתניה 

 מהנדס עיריית נתניה אקרמן אבנר
ק"מ. האזור המוגדר כאזור תעסוקה מטרופוליני  11תוואי המסילה חוצה את נתניה לאורך 

, התופסים 20והמשך כביש  2משני, נקטע ע"י שלשה צירי תחבורה אורכיים: המסילה, כביש 
מ' ומטילים מגבלות רעש, רעידות וקרינה. הדבר מונע  500ועד  250-ביחד רצועה ברוחב של כ

 ור התעסוקה ולכן סבור שיש לבצע מינהור לאורך הקטע העובר בעיר.  פיתוח של העיר ואז
, תכנית המתאר והתכנית תכניות המתאר של נתניה אמורה להגיע לועדה המחוזית באוקטובר

 .למתחם התעסוקה יהיו בקונפליקט מול התת"ל
ת. עד תחנת ספיר. הכביש יעבור מתחת למסילת הרכב 57יהפוך לכביש מקומי מדרך  20כביש 

 ייתכן והדרך תהיה למעלה והרכבת למטה. 
תוקם תחנה נוספת מול קרית האוניברסיטה על פי סיכומים עם הרכבת ותכנית המתאר וצריך 

 לשלב את התכנון עם תחנה זו.
 מהנדס הועדה המקומית חוף השרון ירדן ערמון

זכויות בניה יש לתת את הדעת לתנועה הרבה ולשטחי החניה. מבקשים להקצות  - שפיים חניון
שפיים השנאה התחנת סמן את . יש לבחניוןומתנגדים לחניית אוטובוסים לשירותי נוחות 

 וקו המתח העליון. 18ל"שבתת
 לשלבןמפלסיות בתחום המועצה האזורית להכפלת המסילה וההפרדות ה להתאים אתיש 

ורים האזבית יהושע, יקום ורשפון; בת ואקוסטי בדיקותבמסלולי האופניים במועצה; 
 החקלאיים של בית יהושע ואודים מועדים להצפות ויש להציע פתרונות ניקוז ראויים. 

 על תביעות פיצויים. 100%מבקשים שיפוי של 
 יש לתאם את התכנון עם שדרוג החניון והתחנה של בית יהושע. 

 
 חיפה

 מהנדס עיריית חיפה אריאל ווטרמן
פעולה טוב עם ר"י והוסכם על מקטע משוקע  שנים הגענו לשיתוף 4-ב 18לאחר עיכוב תת"ל/

שהוצג כאן היום. התוואי הממונהר אושר בועדת היגוי רכבתית ונתמך ע"י מנכ"ל הרכבת. 
לא מקובל  במשרד התחבורה החליטו שהתקציב גדול מדי וזה בזיון. יש זלזול בחיפה.

ן את אזורי כאשר חושבים על העלויות הכלכליות יש לקחת בחשבו שמתעלמים מחלופה זו.
 הדיור והפיתוח שייתפנו.

בנושאים אחרים, יש להתייחס למפגש עם נחל הקישון, שבמורדו מתוכנן פארק; המימשק בין 
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; בצוות משותף שהוקם בעקבות ההסכם עם הרכבת 22מתחם  התחזוקה חיפה מזרח וכביש 
 נבדקו שתי חלופות לתחנת בת גלים.

 
  מסיעת חיים בחיפה רותם-עינת קליש

כת בדברי מהנדס העיר.  עיריית חיפה ניהלה מאבקים קשים והציבור החיפאי כולו יהיה תומ
כאן אם יהיה צורך. לא קיבלנו תשובה בנושא ההפרדה בין משאות ונוסעים. מלבד שיפור 

ואנחנו רוצים לדעת כמה  השירות לנוסעים יש גם לשפר את השירות לתעשיה ולנמלים
ורסים את העיר חיפה ואת הפוטנציאל שלה. לא יתכן שיוצג . דמהפרויקט מיועד לשיפור שכזה

כי הפתרון הכולל לחיפה הוא  פשייתכנון כל כך רע. גם השיקוע מבית המכס עד דגון הוא ט
 . פתרון המינהור

 
  נציגת עיריית חיפהחדוה 

הכעס מצטבר כאן לאורך הרבה מאד זמן בשל חוסר ההבנה של מה שהולכים לעשות. נקרית 
היסטורית לעיר ולתושביה לקבל בחזרה את הים שהבריטים לקחו ממנה, ולא מוכנים  הזדמנות

 לפספס אותה. דו השיח עם הרכבת השתפר עם הזמן, ומאכזב לראות היום נסיגה.
קטע אחד כבר הוסכם. נעשתה עבודה מאד גדולה על נושא המינהור ואי אפשר להתעלם ממנה 

ם. אנחנו לא מוכנים אפילו להתייחס למה שהוצג כאן תוך זלזול בתושבים בגלל שיקולים כספיי
ע"י הרכבת, אחרת יבוזבזו שנים והתכנית הזו לא תהיה. שבענו מאבקים וחבל לבזבז משאבים 

רטן ובינת על מאבקים נוספים. מאמצים את המתווה שהוצג בועדת ההיגוי של הרכבת. אבי פו
שוורץ אמרו במפורש שהסרת החייץ תידון בעת הכפלת המסילה. ניצול השטחים המתפנים יוכל 

 .המינהור לתרום למימון
לענין הנמל הקיים: יש מצגת עם כל הפתרונות, כולל מהלך עם ממגורות דגון, אחרי סיכום עם 

 הצבא. 
 

 נציג לשכת התכנון, מחוז חיפה סגל רונן
 מה שמציעה הרכבת, ניתן לקבל הצעה לבדוק את התוואי הממונהר. אם היום הוצג רק 

 
  הגופים הירוקים במליאת הות"לנציג  בוימל דרור

יש להורות לר"י להציג בחינת חלופות מעמיקה ואיכותית. לא כל דבר צריך להיבחן מנקודת 
 מבט כלכלית גרידא.

 
  , מחוז חיפהנציג המשרד להגנת הסביבה מיכאל ברויאר

לבדוק מה תועלות המינהור למשק ולחיפה, ולא רק דרך הפריזמה של יש בעמדת מה"ע.  תומך
משרד התחבורה. להוסיף חיבורים לים. ישנן תכניות לפינוי תע"ש. מבקש כי יבחנו אזור נחל 

הקישון, התשטיפים המזוהמים באזור לב המפרץ, אתר ההטמנה וכן מעבר אקולוגי בנחל 
 סעדיה ועין סעדיה.

 
 עתלית - חדרה מקטע

  הנדס עיריית חדרה נועם גרייף
בחדרה מתוכנן מתחם שיתן מענה לנוסעי רכבת המגיעים מהמחוז כולו. יש כבר היתר לחניון של 

, דרך יצחק שמיר והחניון 43תת"ל/ –כ"ר. חדרה רוצה את תחנת המעבר ולא רואה בעיה 8000
 ישרתו את המתחם.

, זה יקל על התכנון המוצע 4שיקוע בהפ"מ בכביש  . בהנחה שיהיה43 חוסר הלימה לתת"ל/
. ברחוב וייצמן יש פתרון שמקובל על הרשות המקומית ומבקשים שיהיה סינכרון 43בתת"ל/

איתו. באזור אגרובנק יש מחסור בחניה. מעוניינים שתחנת המעבר תהיה בחדרה ומתנגדים 
יום חונים בתוכם. התכנית ד' שכבר ה 1219שתהיה במקום אחר. התכנית נוגסת ביער חדרה, 

 עולה על שני קווי חלוקה לגז שאושרו ברשות רישוי חיפה וחוצים את העיר מצפון לדרום.
 

  נציג המשרד להגנת הסביבה, מחוז חיפהברויאר מיכאל 
 יש לבחון את המימשק עם שמורת בריכת החורף סמר באזור תחנת חדרה.

 
  נציגת לשכת התכנון, מחוז חיפההדר סלע 

חשש מאד כבד שדרכי ההגעה לאגרובנק לא יוכלו לעמוד  ות שחדרה היא עיר הנפה, ישלמר
 בעומסי התנועה האלה וגם תכנית המתאר של חדרה לא מכוונת לזה.

בנימינה נותנת היום שירות לכל המרחב, לעמק ולצפון ולכן ברור שהתחנה צריכה לצאת מן 
 תחנות.כבות, סוגי ההישוב. מבקשת יותר מידע בנושאי התפעול, סוגי הר

דיון  לאחר שהופקדה לעתלית החדשה המתאר תכנית עם תיאום לערוך ישבנושא עתלית: 
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המע"ר החדש המוצע משני צידיה,  על הכפלת המסילהאת המשמעויות של  להבין"ע: בולנת
 ולבחון את ההפרדה המפלסית המוצעת בתכנית, שהיא שונה מהמעבר המוצע ע"י הרכבת.

 
  נציגת משרד הביטחון בות"ל למיכא-רנטה בן

 בסמיכות לתוואי יש מתקנים בטחוניים, יש לערוך תיאום.
 

 נושאים סביבתיים

 שאל על מאפייני החישמול. נציג רט"ג ניר אנגרט
כי נענה שאל על העתקת מסוף המטענים הקיים בחדרה.  נציג רשות ניקוז שרון דרור אפשטיין

 פה.זוהי תכנית נפרדת המקודמת במחוז חי
שאלה מה יקרה בשטח המסילות הננטשות. הושב כי כל המסילות  נציגת קק"ל ענבל זרחין

מבקשת שתיבחן חלופה שאינה פוגעת ביער חדרה.  הננטשות ייכללו בקו הכחול וישוקמו.
תיאום ככל הניתן, ובדיקה אם  םולהקדים איתשל קק"ל לתאם גם מול מרחב צפון מבקשת 

 קלאות.נדרש גם תיאום עם משרד הח
ציין כי התכנית חשובה ביותר, מקדמת תח"צ. זו  נציג הגופים הירוקים בות"ל דרור בוימל

ההזדמנות לקדם פתרונות אקולוגיים לסוגיות לא מעטות שאותרו לאורך הדרך: נחל קישון, 
פארק השרון, נחל אלכסנדר ומרחב פולג, נחלי חדרה, תנינים, חולות ליד. מבקשים לייחד ישיבת 

 לנושא. יש לדאוג עבודה
לחיבוריות לאמצעי תחבורה משלימים ולא ליצור שוב מגרשי חניה ענקיים. לסנכרן בין המסילה 

 ומעברים מעליו. 2לבין שדרוג כביש 
 שאל על חיבור מסילת העמק לנמל המפרץ.וכי באחו בנימינה יידרש מעבר אקולוגי  סבר

תנועת רכבות המטען ואם מתוכנן נמל שאלה אם לא רצוי להפריד את  נציגת חל"ט יפה איזרט
 . יבשתי בתוואי

: הגשר הקיים בנחל קישון מוצב בתוך המים, מועד לשטפונות וגם קוטע רשות ניקוז נחל קישון
את מעבר הולכי הרגל לאורך הנחל. יש לפתור את הבעיה הניקוזית החמורה ולאפשר מעבר 

 הולכי רגל.
 

 תשתיות

 "ןותש"א קצא נציגי
מטר בין רצועת צנרת  7ת דלקים לאורך המסילה הקיימת. באגרובנק בחדרה צנרקיימת 

 לתוואים הקיימים והעתקת התשתית מסובכת. מבקשים להבין את השפעות החישמול. 
מבקש לתאם כמה שיותר מוקדם עם חב' החשמל כדי לראות שהתכנון  :נציג חח"י שחר ניצן

. כמה קטעי 161קווי  5-6ועוד  400קווי  2ה של ישים, בעיקר באזור מדרום לבנימינה בו יש רצוע
 –מדרום לבית יהושע, ממזרח למסילה; תה"רים חדשים  –קיימים  161מקבילות לאורך קווי 

 המובילים לתה"רים. 161יש לבחון היתכנות חשמלית ולשלב בתכנית גם את קווי 
 

 תגובות היזם
 לנציגי בנימינה

 לבינוי.  6מ "ן בתמתוואי המסילה אינו חודר לשטח המסומ
קמ"ש  250מדרום לבורג' המעבר הוא בעייתי, בשל הצורך להתאים את הגיאומטריה למהירות 

 וגם להגיע לתחנת פרדס חנה. התוואי ייבדק. 
ר"י מעוניינת בתחנה קרובה  .ואין פגיעה ביער האקליפטוס המבנה לשימור ידוע ויילקח בחשבון
ורכב בשל מגבלות גשר הקשתות הקיים וההשתלבות ככל הניתן לצומת בנימינה. התיווי מ

 במפתחים הקיימים. 
 . כל ההפרדות המפלסיות ייכללו בקו הכחול. עצמו לתת"ל יצטרך להתאים 652כביש 

מוקדם להחליט. כרגע התת"ל תקודם כחטיבה אחת ובהמשך ן הפרדת המקטע מהתכנית, ילעני
 .הבקשה תישקל במידת הצורךהדרך 

בתוך מספר חודשים  -הוסיף כי לוחות הזמנים של החישמול הם מיידיים  רהנציג משרד התחבו
 יוצא מכרז, ואילו תכנון הכפלת המסילה יארך מספר שנים.

 
 לנציגי חיפה

החלופות נבחנו ואם הות"ל יבקש, יוצג כל תהליך הבדיקה. גם החלופה שהוצגה היום היא 
 מענה בחלופת המינהור. לגיטימית בעיני משרד התחבורה ויש סוגיות שאין להן
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 לנציג נתניה

 הוצגו שדרוג והכפלת המסילה ולא נאמרה מילה על שיקוע המסילה. לעירייה
 

. 18החישמול יבוצע תחילה לשתי המסילות הקיימות בהתאם לתתל/החישמול: לסוגיית 
חישמול המסילות הנוספות ייבחן בתסקיר ההשפעה על הסביבה, כולל בדיקה אם נדרשים 

 נוספים וכד'. תה"רים
 

מהות התכנית היא תוספת מסילות מהירות. תחנת המעבר מחברת בינן לבין  התפעול: תולסוגי
המסילות הפרבריות. שאר התחנות יהיו פרבריות. התחנה הטרמינלית, המקבילה לתחנת 

 בנימינה היום, תהיה בזכרון יעקב. 
 

ר בין נמל חיפה ונמל אשדוד. תוואי החוף הקיים היום הוא היחיד המקש לסוגיות המטענים:
לראיית המדינה, בעתיד תתבסס הובלת המטענים על המסילה המזרחית, אולם מחיפה עד פרדס 

חנה הם ינועו על מסילת החוף. רק לאחר אישור מסילת עירון, הנמצאת בדיונים בועדה 
י חלופי. לתחבורה יבשתית לבחירת חלופה, וביצוע המסילה המזרחית ומסילת עירון, יהיה תווא

נמל יבשתי לא כלול בתכניות. הועדה המחוזית חיפה ביקשה לבחון חלופות לחיבור ישיר בין 
מסילת העמק ונמל המפרץ. בדיקת ההיתכנות תכלול תיאום עם מסילת החוף, אך הדבר יהיה 

 כדאי רק עם חיבור מסילת העמק למסילת עירון.

 
 חב' התשתיתלנציגי 

קובל על כל הצדדים לקווי חומ"ס. העתקת התשתיות תהיה במסגרת התכנית יינתן פתרון מ
 בתיאום מלא והתכנית תכלול רצועות חלופיות.

 
 
 
 ות"לר"צ תכנון,  –סיכום . 3
 

 סוגיות עיקריות שיטופלו בהמשך הליך התכנון:
 

 .בחיפה תיבחן גם חלופת המינהור .א

הוצאת בחינת חלופות תכנוניות כאשר נקודת המוצא הינה תתקיים בנימינה:  .ב
מיקום התוואי, מיקום התחנה, הפרדות  . 4המסילה מהישוב והצמדה לדרך מספר 

 . ייבחנו כחלק מהליך התכנון -מפלסיות 

ובעיות הנגישות. דיון על  כעיר הנפתית תחנת המעבר: יישוב בין המעמד של חדרה .ג
 חלופות למיקום תחנת המעבר בראייה מרחבית: זכרון/בנימינה/חדרה/פרדס חנה.

 כפי שהוזכר במצגת ובדיון.  -אים סביבתיים  נוש .ד

 תשתיות: ייוחד דיון לנושא, בדגש על חומ"ס. .ה

 נתניה: המימשק עם תכנית המתאר ואתמ"מ יידון בהשתתפות עורכי התכניות.  .ו

י, מחוז "יוזמנו חנ –יוצגו לעומק נושאי התכנית האסטרטגית למטענים ונוסעים  .ז
 חיפה ומרכז. 

 
 
 

 רישום:
 אבני, הועדה לתשתיות לאומיות אור ראש צוות תכנון –לינור לנקין 

 
  סביבהראש צוות   -רונית טורק 

 
 

 12:30-16:30הישיבה התקיימה בין השעות 
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 העתק:
 מתכננת הועדה לתשתיות לאומיות, מינהל התכנון -גב' נאוה אלינסקי רדעי 

 חברי ותל
 מנהלת אגף תחבורה , מינהל התכנון -גב' אילנה שפרן 

 יועץ תנועה, ות''ל -אילון פרייברג 
 אדריכלית נוף ומפקחת, ות"ל -יהודית גרמי 

 מרכז פרויקטים, מינהל התכנון -דרור יוסף 
 הועדה לתשתיות לאומיות, מינהל התכנון -אור אבני 

 אגף לתכנון מקומי, מינהל התכנון -אולה אקסלרוד 
 תכניות(, מינהל התכנוןמנהלת אגף א' ) תכנון מקומי ובקרת  -גב' מיכל מריל 

 מנהלת תחום )תכנון ופרוגרמות( , מחוז חיפה -גב' הדר סלע 
 סגן מתכננת  מחוז חיפה, מחוז חיפה -מר רונן סגל 

 מרכז פרויקטים, ות"ל -מיכאל בן מיכאל 
 רכז תכנון תשתיות, החברה להגנת הטבע -דרור בוימל 

 למנהל אגף תכנון )בפועל(, רכבת ישרא -יגאל קליימן 
 ממונה תכנון מוקדם, רכבת ישראל -משה וייס 
 מרכזת תכנון סטטוטורי, רכבת ישראל -ניצן בלין 
 ממונה סטטוטורית, רכבת ישראל -תמי גנון 

 ממונה איכות סביבה ונוף, רכבת ישראל -מיכל זוסמן 
 מתכנן תנועה ותחבורה, גרונר ד.א.ל -גל גרונר 

 יועץ, גיאופרוספקט -גלעד חזן 
 אדריכלות נוף -רונסון ברברה אה

 מרכוס מהנדסים -ניהול הפרויקט, שפירא  -שרה כצנלסון 
 מתכננת , ת.ד.מ -פנינה בן נון 

 מהנדס המועצה, אור עקיבא -אורן אליתים 
 מהנדס העיר, עיריית חדרה -נועם גרייף 
 ראש מדור זכויות ונכסים, תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ -אתי סופר 
 עירון, קק"ל ערן גוש -אוהד  דגן 
 מתכנן, פרחי צפריר אדריכלים -יוסי פרחי 

 מהנדס העיר, עיריית נתניה -אבנר אקרמן 
 רכזת תכנון סטטוטורי מרחב מרכז , קק''ל -ענבל זרחין 

 מהנדס, קצא"א -דורין פטקולסקי 
 תכנון יעוץ ומחקר בע"מ-מתכנן, ינון -גיא  אורינגל 
 כנית, עוזי גורדון אדריכליםיועצת ראשית ומתכננת הת -דורית שפינט 

 מחוז חיפה , המשרד להגנת הסביבה -תכנון  -מיכאל ברויאר  
 מנהל מח' פיתוח תשתיות, עיריית חדרה -יהושע אבישר 

 מתכננת סביבתית, איגוד ערים ושמירת איכה"ס -טובי דנינו 
 מנהלת קהילת חיפה והסביבה, החברה להגנת הטבע -יפה איזרט חן 

 נהל אגף שטחים פתוחים, רשות הטבע והגניםמ -ניר אנגרט 
 נחשון צוק, סייעת חיים בחיפה

 יו"ר, סיעת חיים בחיפה -עינת קליש רותם 
 אדריכל מבנים, מרסלו פישמן אדריכלים -מרסלו פישמן 

 תכנון סטאטוטורי, חברת החשמל -שחר ניצן 
 מתכננת פיזית אגף תכנון, רשות המים -אורלי זיו 

 מהנדס מועצה, בנימינה גבעת עדה -דיויד ברייטבורד 
 מהנדס סביבה, רשות ניקוז ונחלים שרון -דרור אפשטיין 
 מהנדס עיר, עיריית חיפה -אריאל וטרמן 

 מנהלת הקו של פרויקט שדרוג והכפלת מסילת החוף, רכבת ישראל -שרון בר 
 עו"ד, קצא"א -דינה בראון

 שומרון מהנדס הועדה, מהנדס הועדה המקומית -מנדי שפיגלר 
 מידן  –דרור ניר 
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