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 2022ינואר,   2                   
 
 

 לכבוד      לכבוד
 , אהובי בלוך     מר נחשון צוק, 

 הועדה המקומית    מנהלת   יושב ראש הועדה המקומית  
 לתכנון ובניה חיפה     חיפה  לתכנון ובניה 

 
 
 
 .נ.,א

 שלום רב, 
 
 

   ת לתכנון ובניה בנושאמקומי ה ועדה ה דחופה של הנוס ישיבבקשה לכי הנדון: 
 נמלי ישראל   תכנית מתחם לוגיסטי

 

ה  אנו חברי הועדה המקומית מבקשים כי תעלה את ההצעה הבאה לסדר היום של ישיבת הועד

האפשרי המקומית   בהקדם  לכנסה  יש  לה   אשר  בהמשך  מיום  וזאת  המחוזית  הועדה  חלטת 

 . לפטור את תכנית מתחם לוגיסטי נמלי ישראל מהכנת תסקיר השפעה על הסביבה  20.12.2021

שפטית של הועדה המקומית חיפה להגיש ערר על החלטה זו, כפי  ות ליועצת המבקשתנו היא להור

 שיפורט להלן.  

ולפיכך, יש לכנס הועדה המקומית עוד    20.1.2022תשומת ליבך כי המועד האחרון להגשת ערר הינו  

 קודם לכן. 

   נימוקי הבקשה:

 

, מתחם  304-311852התקבלה החלטת הועדה המחוזית לפטור את תכנית    20.12.2021.      ביום  1

 לוגיסטי נמלי ישראל, מהצורך בהכנת תסקיר השפעה על הסביבה. 

שכן, לתוכנית המבוקשת    .      הח"מ סבורים כי החלטה זו מוטעית ושגויה מיסודה ושומה לבטלה2

 . ת ייחודית הקרובה לנחל הקישוןהשפעות סביבתיות רבות, בפרט בסביבה אקולוגי

היום של ישיבת הועדה המקומית הקרובה את ההחלטה האמורה    .      על כן נבקשך להעלות לסדר3

במטרה שחברי הועדה ידונו בעניינה ותתקבל ההחלטה להגיש כנגדה ערר לועדת המשנה לעררים  

 של המועצה הארצית.

   

 נוסח החלטה:  להלן  

-304התקבלה החלטת הועדה המחוזית לתכנון ולבניה חיפה לפיה אין בתכנית    20.12.2021ביום  

, מתחם לוגיסטי נמלי ישראל, כדי לגרום להשפעה ניכרת על הסביבה ועל כן הוחלט לפטור  311852

  13כנית מהצורך בהכנת תסקיר השפעה על הסביבה ויתר המסמכים הנדרשים בתמ"א  ואת הת

 .1מהצורך בהכנת מסמך נופי סביבתי בתמ"א   ,וכן

הינה מוטעית ויש לבטלה ועל כן יש    הועדה המקומית סבורה כי החלטתה זו של הועדה המחוזית 

 לערור עליה לועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית לתכנון ולבניה. 
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היום   כבר  באזור המיועד  ולפיו מדובר  הנימוק בהחלטה,  כי  הועדה המקומית סבורה  בתמצית, 

כניות  לתעשייה ומלאכה אינו מדויק וספק אם נכון. בכל הכבוד, עצם העובדה כי האזור מיועד בת

להוציא   ניתן  אם  ספק  שכן  לבנייה,  בהכרח  זמינה  הקרקע  כי  משמעו  אין  לתעשייה  מנדטוריות 

שצוינו   התמ"אות  של  מכוחן  שלא  )ולבטח  מנדטוריות  תכניות  אותן  של  מכוחן  בניה  היתרי 

בהחלטה(. מכל מקום, כך או אחרת, המצב המאושר לאשורו כלל לא נבדק. הועדה המחוזית לא  

לא בחנה את כלל התכניות המנדטוריות התקפות באזור והאם ניתן מכח כל אחת  עשתה מלאכתה ו 

מהן להוציא היתרי בניה. אם וככל שהקרקע אינה זמינה לבנייה לתעשייה אזי שהנחת העבודה  

לעת   לפטור.  הטעם  מתאיין  ובהתאמה  נכונה  אינה  התכנוני  המצב  את  משפרת  התכנית  כאילו 

ה לא  המנדטוריות  התכניות  הוכנו  שאושרו  שלא  ולבטח  הסביבה  על  לשמירה  מודעות  כל  יתה 

 תסקירים. משמונחת כיום התכנית, שומה לבחון את השלכותיה על הסביבה ולהכין תסקיר. 

  

רצפטורים   מסכנת  ולא  הסביבה  על  ניכרת  השפעה  מהווה  לא  התכנית  ולפיו  הנימוק  גם,  כך 

אף הוא אינו נכון. הועדה המקומית סבורה כי לתכנית ישנה השפעה ניכרת על    - ציבוריים סמוכים  

הנחל )בין היתר על חורשת האקליפטוס המשמשת כחורשת לינה לעופות מים וכן על מלחת הקישון  

נדיקס בהן נשמר נוף מלחה נדיר(. כך גם, הועדה המקומית סבורה כי לתכנית השפעה  וסביבת האפ 

המחוזית   הועדה  הפניית  הכבוד,  בכל  לאחרונה.  אך  אושר  אשר  הקישון  נחל  מורד  פארק  על 

להוראות בתכנית בדבר התיאומים הנדרשים עם המשרד להכנת הסביבה / איגוד ערים לאיכות  

היה להכין תסקיר שיבחן את כל אותן השלכות, כמו גם חלופות  אין בהם די. שומה    –הסביבה  

 מיקום, ולאורו היו נקבעים בתכנית תנאים / צורך בתיאומים וכיוצא בזה. 

  

הוועדה המקומית מסמיכה את הייעוץ המשפטי של הועדה להגיש את הערר על בסיס טענות אלו  

 ולהרחיב ככל שישנם נימוקים נוספים לצורך בהכנת תסקיר.

 
 

 בברכה,

 

 :חיפהנון ובניה הועדה המקומית לתכ חברי

 עו"ד שרית גולן שטיינברג 

 חדווה אלמוג

 סופי נקש

 יוסי שלום

 אור ברק

 אלי לנדאו

 צביקה ברבי 

 יואב רמתי 

 רג'אא זעאתרה 

 שמשון עידו

 אלי בן דיין 

 תבור להט
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