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הנדון:בקשה להצגת עמדת משרד הבריאות בוועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית לתכנון ובניה הדנה
בערר על תכנית קרקעות הצפון (חפאג/1139א) 





אנומבקשיםלהשתתףבדיוניוועדתהעררשבנדוןולהציגעמדתנוכמפורטלהלן :יש לשאוף ,ככל שניתן ,להגיע
לערכי היעד שנקבעו בחוק אוויר נקי בסביבת מגורי האוכלוסייה .הנימוקיםלכךמבוססיםעלנתוניהתחלואה
המעודכניםבאזורכפישידועיםלמשרדהבריאותומפורטיםבקצרהבמסמךזה .
פליטתמזהמי VOCוזיהום אוויר בכלל,ידועיםעפ"יסוכנותהחקרלסרטן()IARCשל ארגוןהבריאותהעולמי
כמסרטנים,והוגדרוברשימתעשרתהסיבותהמובילותבעולםלתמותה. 
נתוני ניטור מזהמי  VOCבמפרץ חיפה אינם מספקים ,אך נתוני מרשם פליטות לסביבה (מפל"ס) לשנת ,5146
שפרסם לאחרונה המשרד להגה"ס ,מצביעים על פליטות חומרים אורגניים נדיפים שאינם מתאן ()NMVOC
ביחידות ריכוז לשטח הגבוהות בישראל (פי  5.8מאשר באשדוד ופי  41ויותר מאשר בשאר הארץ) . בנוסף ,לפי
רשימת מצאי פליטות המזהמים שפורסמה בדצמבר  5147על ידי המשרד להגנ"ס ,מתוך  569רשויות ,חיפה
נמצאת במקום ה 1-בעבור פליטות של תרכובות מסרטנות ידועות.
נתוני תחלואה באזור מפרץ חיפה 


באוקטובר, 5147לאחרמועדאישורהשלתכניתקרקעותהצפוןעםהתנאיםהמחמיריםבוועדההמחוזית,
פורסמו נתוני הרישום הלאומי לסרטן שמצביעים על המשך תחלואה גבוהה מהצפוי בכלל הסוגי הסרטן
ובסוגים ספציפיים כגון סרטן ריאות ולימפומה שאיננה הודג'קין בנפת חיפה.ישנהתחלואהמוגברתבאופן
מובהקבסרטןעםגרורותבכללהאתריםבגוףבהשוואהלממוצעהארצי.כמו-כן,בעבורסרטןריאות,אשר
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הוגדר כקשור סיבתית לזיהום אוויר נמצא כי בנפת חיפה ישנה תחלואה מוגברת באופן מובהק בהשוואה
לממוצע הארצי  .נתוני התחלואה בסרטן בנפת חיפה עולים עם הזמן וזאת למרות הפחתה בערכים של
מזהמיםסביבתייםהנמדדיםע"יאיגודעריםלהגנתהסביבה -מפרץחיפה.חשובלהדגישכיניטורזהאיננו
משקףאתכללהתמונהבדברפליטתמזהמיםלאווירשכןהואכוללמזהמיםמסוימיםבלבד.כמו-כןיצויןכי
ממצאזהאינומעידבהכרחעלקשרסיבתי.
עםזאת,במחקרשנערךבשיתוףהלמ"סהושוושיעוריהתחלואהבסרטןבנפתחיפהבהשוואהלנפותהאחרות
בארץ.החוקרים עקבו במשך  41שנים אחר משתתפי סקר הלמ"ס ()4008ומצאו כי לתושבי נפת חיפה יחס
הסיכונים ( )Hazard ratio-HRלחלות בסרטן היה גבוה באופן מובהק בהשוואה לשאר הארץ לאחר תקנון
למשתנים סוציודמוגרפים .בעבור כלל סוגי הסרטן יחס הסיכונים בנפת חיפה היה גבוה ב 16%-בהשוואה
לשאר הנפות .ובעבור סרטן ראות יחס הסיכונים היה גבוה ב 29%-בנפת חיפה בהשוואה לשאר הנפות.


בנוסף,מבקשמשרד הבריאותלהציגבפ ניהועדה נתונימחקרשבחןאתהתחלואההעודפתבשכונת קריית
חייםאשרבעירחיפה.החוקריםבחנומקריםשלהיארעותשלסרטןריאהושללימפומהשאיננההודג'קין
שאובחנו במהלך השנים   5111-5119בקרב תושבים הגרים בקרבת מיכלי הדלק בקריית חיים (עד  5ק"מ).
במחקרנמצאכיישנהעלייהבתחלואהבסרטןככלשקטןהמרחקשלכתובתהמגוריםממיכליהדלק.נמצא
כי עבור מי שגר ברדיוס מרחק מגורים של עד  200מטר מחוות המיכלים נצפתה עלייה פי ( 4.73בקרב

מבוגרים עד גיל  )65עד פי ( 17.7מעל גיל  )65בסרטן ריאה בהשוואה למי שגר במרחק מ 800-ועד  1000מטר
מהמיכלים .
תכניתקרקעותהצפוןבתנאיםשקבעההוועדההמחוזית,הינהשיפורהמצבהקיים,שכןהיאתתרוםלהרחקת
מזהמי סביבה קיימים ממוקדי אוכלוסייה .זאת בעיקר לאור העובדה כי עפ"י התסקיר הסביבתי שנערך היקף
הפליטותשלחומריםאורגנייםנדיפים))VOCמהחווההחדשהיהיהקטןמסךהפליטותהקיימותמחוותטרמינל
קריתחייםוחוותאלרוייחד. 
עםזאתיודגשכיהחלטהזותקפהרקעםקיוםהחלטתהוועדההמחוזיתלקביעתמסגרתשלכלליםהמורהעל
פינויהאתריםהקיימים.הכלליםלפינויהאתריםהקיימיםמחויביהמציאות,שאםלאכןעלוללהיווצרמצבבו
פועלות  חוותהמיכליםהקיימותבמקביללחווהחדשהבקרקעותהצפון,ובכךיוכפלו פליטות המזהמים מחוות
המיכלים במפרץ חיפה ביחס למצב הקיים  .במצב בו לא יפונו החוות הקיימות ,אין לדעת משרד הבריאות כל
הצדקהלאישורתכניתקרקעותהצפוןבכללה.
כמו-כן ,תכנית קרקעות הצפון הצמודה בצד אחד למתחם בתי זיקוק ,מתקרבת ,מצדה השני ,לבתי המגורים
בקרית אתא עד למרחק של  800מטר. בהחלטתועדתהתנגדויותבמחוזנדרששבגבולהתכנית המוקמת יעמדו
בערכי סביבה ,ובגבול שכונת המגורים יעמדו בערכי יעד .תנאי זה אשר צריך להיבדק באמצעות ניטור מתאים,
נדרשבכדילשמורעלבריאותהתושביםבקריתאתאוסביבתההקרובה .
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לסיכום: 
משרדהבריאותתומךבדחייתהערריםשהוגשו,ובאישורתוכניתקרקעותהצפוןבכפוףלתנאיםהבאיםשקבעה
הוועדההמחוזית :
 .4פינויהחוותהקיימות.
 .5עמידה בערכי היעד בסביבת האוכלוסייה הקרובה ,ובמקרה בו לא ניתן לעמוד בערכי היעד עקב רמות
הרקעהקיימות–איןלאשרעלייהנוספתבזיהום,שישלההשפעהעלתחלואהברמותשהןמעללמקובל
במדינותהעולםהמפותחות .
משרדהבריאותמבקשלהציגאתעמדתוהמקצועיתבפנייועדתהערר .

 


בברכה ,










פרופ'איתמרגרוטו 
ראששרותיבריאותהציבור 


העתק :
פרופ'שמואלרשפון,רופאמחוזחיפה,משרדהבריאות 
ד"ר יהונתן דובנוב ,סגן רופא מחוז חיפה ,משרד הבריאות 
מרעמיריצחקי,מהנדסראשילבריאותהסביבה(בפועל),משרדהבריאות 
מרדודויינברג,מהנדסארציתכנוןוקולחים,משרדהבריאות 
ד"ראיזבלהקרקיס,המחלקהלאפידמיולוגיההסביבתית,משרדהבריאות 
ד"רלילהיעקב,מהנדסתהמחוז,לשכתבריאותחיפה,משרדהבריאות 
ד"ראודיקלינר,עוזרראששירותיבריאותהציבור,משרדהבריאות 
ד"רקרןאגאי-שי,עמיתתממשק,יועצתמדעיתלראשהשירות,משרדהבריאות 
עו"דמיכלגולדברג,יועצתמשפטיתבריאותהסביבה,משרדהבריאות 
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