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 ערר  כתב

  ה "תשכ לחוק התכנון והבניה,  110לפי סעיף    ערר למועצה הארצית לתכנון ובניה מוגש בזאת  

"להלן(  1965  – מוגש  ערר   .")והבניה  התכנון  חוק:  המחוזית    של  ההחלטת  נגד  זה  הועדה 



חיפה מחוז  ובניה,  "  לתכנון  להמחוזית  הועדה(להלן:  העוררת ")  התנגדויות  את    דחות 

מיום    ")התוכנית (להלן: "   )2/ב/1833חפ/ (  מתחם לוגיסטי נמלי ישראל   304-0311852  תוכניתל

הערר מוגש באישורו של יו"ר הוועדה, מר איתמר בן דוד,    .")ההחלטה(להלן: "  20.07.2020

  . 16.08.2020מיום 

  הקליניקה   באמצעות)  ר"ע(  החופים  על  לשמירההישראלי    הפורום   מטעם  מוגש  הערר

  .אילן-בר  אוניברסיטת, למשפטים הפקולטה, סביבתית לרגולציה

לעררים המשנה  התוכנית  ו  הערר   את  לקבל  בזאת  מתבקשת  וועדה  את  השבת  על  להורות 

המחוזית   התיקונים  לוועדה  תכנוניים  ה  הנימוקים   מן  והכל  , להלןכמפורט  לביצוע 

  .זה בערר המפורטים משפטייםוה

  הערר  נימוקי

 הקדמה   .א

במפרץ    הפעילות הנמליתהתוכנית היא חלק ממערכת תוכניות המסדירות את התכנון של   . 1

חומרים  חיפה.   איחסון  כוללת  בצמוד התוכנית  ונמצאת  ציבוריים  ורצפטורים  מסוכנים 

     לאזור בעל רגישות אקולוגית גבוהה.

התיקונים . 2 על  מברכת  המחוזית  בתוכנית    העוררת  הוועדה  הורתה  בעקבות  עליהם 

זאת,   עם  שהוגשו.  מבקשההתנגדויות  על  ת  העוררת  להורות  לעררים  המשנה  מוועדת 

 : ה מספק או למענה כללשלא זכו למענ  עקבות התנגדויותבהתיקונים הבאים 

בחינה  בכלל זה,    .הוראות לביצוע תסקיר השפעה על הסביבהעל הוועדה המחוזית לתת    .א

מהתוכנית הנובעים  הסיכונים  של  סמוכות  מצרפית  השפעה זאת,    .ומתוכניות  כולל 

 חלק במיוחד לנוכח העובדה שזאת,  .  ("אפקט דומינו")מסוכנים  חומרים    ביןהדדית  

 ) וגפ"ם הפרדה (כגון צנרת גז רחקי ים למדיניות מלא כפופ מהחומרים בשטח התוכנית  

   .אירוע ביטחונימומניעת סיכונים 

שניתן לאחסן כמות החומרים המסוכנים    בתוכנית המגבילות את יש לקבוע הוראות    .ב

על    הגבלות עללקבוע  יש  ו  בה של    רמתסוג החומרים, כגון הוראות  ורעילות  נפיצות 

לאחסן שניתן  באופן   .חומרים  הפרדה  מרחקי  בעניין  הניסוח  את  לעדכן  לחילופן, 

 שיבטיח הגבלות כאמור.

ניסוחיש לבצע    .ג בעניין מרחקי   :, כגוןתיקונים טכניים והבהרות  ברורות  הגדרות לא 

תחולת  יח,  הפרדה וגז דוד  נוזלי  צובר  איחסון,    איסור איחסון  היעדר ומחוץ לשטחי 

  .השטחים ההנדסייםפירוט של 

  השתלשלות העניינים   .ב

של   הינו  התכנית  של  עניינה . 3 הלוגיסטית  מהשרשרת  כחלק  עורפיים  נמל  שטחי  פיתוח 

חיפה.   במפרץ  הנמלית  איחסון  הפעילות  כוללת  בהתוכנית  מסוכניםוטיפול    חומרים 

. בנוסף, התוכנית כוללת את מעגנת שביט ולתוכנית ממשק משמעותי  המהווים גורמי סיכון



פארק מורד הקישון אף כולל    ם פארק מורד נחל הקישון המהווים רצפטורים ציבוריים.  ע

 אזורים בעלי רגישות אקולוגית גבוהה. 

. מועד הגשת ההתנגדויות נדחה בעקבות  5.2.2020- התוכנית הופקדה להתנגדויות ביום ה . 4

 ). נספח א'( 16.6.2020-משבר הקורונה. העוררת הגישה את התנגדותה ב

ב . 5 התקיים  בהתנגדויות  פנימי  13.7.2020-הדיון  בדיון  התקבלות  בהתנגדויות  ההחלטות   .

ב ב'(  20.7.2020-שנערך  העוררת,    .)נספח  התנגדויות  דחיית  בקשת בעקבות  הגישה  היא 

 .16.08.2020ניתן ביום להגשת ערר  יו"ר הוועדה המחוזית אישור. 9.8.2020- רשות ערר ב

המרכזיים    .ועקרוניות  מקיפות  התנגדויות,  מספר   הוגשו  התוכנית  נגדכ . 6 הנושאים  אחד 

   .שהעלתה העוררת הוא אחסון וטיפול בחומרים מסוכנים בשטח התוכנית
 התייחסות התוכנית לחומרים מסוכנים:

 התוכנית מאשרת איחסון חומרים מסוכנים.   . 7

 כללה הגבלות מסוימות על חומרים מסוכנים:  , בנוסח שהופקד להתנגדויות,התוכנית . 8

תחום הסיכון מהם  התוכנית קובעת שיאסר שימוש, איחסון וייצור חומ"ס אם "  .א

החומרים מפעל  גדר  מתחום  חורג  בלבד  פסיביים  באמצעים  שימוש    לאחר 

    1". המסוכנים, כפי שיוצג בסקר מרחקי הפרדה

 2בצורה סגורה.התוכנית אוסרת על איחסון צובר מוצק שאינו   .ב

לאיחסון או פעילות של חומרים מסוכנים יעברו להתייחסות  בקשות להיתר בנייה    .ג

 3המשרד להגנת הסביבה. 
 בעקבות ההתנגדויות הוספו הגבלות מסוימות:   . 9

  4, למעט צורכי תפעול. בעקבות ההתנגדויות הוסף איסור על איחסון צובר נוזלי וגז  .א

ההתנגדויות    .ב לבעקבות  בהתאם  תיקבע  הפרדה  מרחקי  שמדיניות  "מצב  - נקבע 

 5מתוכנן". 

וודאות לגבי היקף הסיכונים וטיבם. .10 נותרה אי    ההתנגדויות   רוב  חרף הגבלות אלו, עדין 

י סוגיות מהותיות נותרו  שת ם מסוכנים והשפעה על הסביבה, נדחו.בנושא בטיחות, חומרי

נזכיר    אפקט דומינו וההגבלות על צובר מוצק נותרו לא ברורות.לא נבחן    –ללא התייחסות  

ב  שקרתה  הטרגדיה  ביירות כי  אוגוסט  נמל  חודש  שבו בתחילת  הדומינו  מאפקט  נבעה   ,

לא מדובר ברמת סיכון דומה, מדובר  המחוזית  לעמדת הוועדה  אף אם    6מעורב צובר מוצק. 

בתמרור אזהרה חשוב בכל הנוגע לעיסוק בחומרים מסוכנים והצורך בתכנון המבוסס על  

 מגבלות ברורות.  הקובע בדיקות יסודיות  

 מכאן הערר. .11

  טענות העוררות   .ג

 
 לתוכנית. )6(ד)(4.1.2-ו) 10(ב)(4.1.1 1
 .לתוכנית )10(-) ו9(ב)( 4.1.1 פים סעי 2
 . לתוכנית 12) 1(6סעיף  3
 להחלטת הוועדה בהתנגדויות. 27סעיף  4
 להחלטת הוועדה בהתנגדויות.  3סעיף  5
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  :יש להורות על מתן הוראות לביצוע תסקיר השפעה על הסביבה

סביבתית   .12 דעת  או חוות  הסביבה  על  תסקיר השפעה  ללא  להתנגדויות  התוכנית הופקדה 

הנחיות המשרד להגנת הסביבה. זאת, חרף העובדה שהתוכנית כוללת אחסון    המבוססת על

 .  , נמצאת באזור הסביבה החופית ובסמיכות לאזורים רגישים אקולוגיתחומרים מסוכנים

לא מהווה חוות דעת סביבתית ולא נכלל במסמכי    הנספח הסביבתי שהוגש על ידי היזם, .13

מסמך בעניין      7. 25.8.2018בהתאם להמלצת המשרד להגנת הסביבה מיום וזאת,  התוכנית,  

הוא "הוכן על דעת היזם, ולא על סמך הנחיות.    : קבע המשרד להגנת הסביבה כי הואזה  

ואין בו המלצות אופרטיביות לשלב בהוראות התוכנית. כמו  שזור באי דיוקים סביבתיים  

בתוכניתכן   את השימושים  תואם  לא ממש  כחלק    ולכן  המסמך  לצרף אותו  לא  מומלץ 

 .)'גנספח [ההדגשות לא במקור, י.ש] (ממסמכי התוכנית" 

לנושא,   .14 הוועדה  לדברי  כי  בהתייחס  של יצויין  לפעילות  הסביבה  להגנת  המשרד  הנחיות 

סביבתה   התוכנית,  הוראות  של  פרטנית  לבחינה  תחליף  מהוות  לא  ותעשייה  אחסנה 

  תסקיר השפעה על הסביבה.   יש לבצע בחינה זו במסגרת  .והשימושים אותם היא מתירה

 ).ד'נספח , 7.1.2019לתמליל מיום    182עמ'  (ראו 

לערוך תסקיר  עקרונית  חלה חובה  הוועדה הכירה בכך ש מדיוני הוועדה המחוזית עולה כי   .15

 .  ניתן לתת פטור ושעל חובה זו, שכן התוכנית נמצאת בסביבה החופית הסביבה השפעה על
זאת, .16 לנכון    עם  ראתה  לא  סביבתיתהוועדה  בדיקה  לביצוע  הנחיות  במסגרת לתת  לא   ,

  .ואף דחפה למתן פטור מתסקיר השפעה על הסביבה  תסקיר ולא במסגרת חוות דעת,

דחיית   .17 כיאת  בטענה  הוועדה  דחתה  תסקיר,  היעדר  על  מתסקיר  ניתן  ההתנגדות    . פטור 

  8ניתן במסגרת דיון בתוכנית אחרת.פשוט  הוועדה ציינה כי הוא

באתר מנהל  שפורסמו  לא מופיעה במסמכי התוכנית    לפטור את התוכנית מתסקירהחלטה  .18

תחת תוכנית    מופיע   7.1.2019מיום  . הדיון בפטור  תכנון זמין תחת התוכנית מושא הערר

". לפיכך,  21"שימושי עורף נמל וניוד זכויות לשטח המתפנה מבח"א    304-0602375מספר  

לאחר רק  אלא  ההתנגדות  הגשת  במועד  העוררת  בפני  היו  לא  אלו  שהתקבלה    מסמכים 

 ) 'הנספח ראו צילום מסך מעמוד התוכנית במנהל תכנון זמין,  .תההחלטה בהתנגדויו

   .התנהלות בעייתית בלשון המעטהחיפוש שנעשה למציאת ההחלטה למתן פטור העלה  .19

כאילו    .א התנהלה  המחוזית  המשרד  ניתן  הוועדה  נציגת  של  אמירות  חרף  הפטור 

 שפטור כזה לא ניתן.  להגנת הסביבה 

נקבע    .ב ההחלטות  לפטור  במסמך  בנוגע  להגנ"ס  המשרד  התיחסות  ש"תתקבל 

בתמ"א". התייחסות זו לא מופיעה במסמכי    1מהכנת הסקרים הנדרשים בסעיף  

 התוכנית. 

דעת    .ג חוות  על  מתבססת  הסביבה  על  השפעה  תסקיר  בעניין  ההתנגדות  דחיית 

של   הכנה  דרש  לא  חו"ד  מסעיפי  אחד  ש"באף  בטענה  הסביבה  להגנת  המשרד 

זאת חרף העובדה שהתסקיר הוא ברירת המחדל    9הסביבה".תסקיר השפעה על  

 ולכן יש לתת את הפטור באופן אקטיבי. 

 
 הערות אלה לא פורסמו. גב' שטורך ציינה כי יש לה הערות נוספות לתוכנית.מכתב סוף ה ב 7
 . 5ראו גם תשובת הוועדה המחוזית להתנגדויות רשות הקישון, סעיף  8
 . רשות הקישון להחלטה בהתנגדות 5 סעיף  9



דיון מקצועי בפטור    .ד לאמירת    ,7.1.2019בדיון מיום    –לא התקיים כל  בהתייחס 

מתסקיר בתוכנית  פטור  ניתן  כי  הוועדה  להגנת    ,יו"ר  המשרד  נציגת  אומרת 

יהיה לתת פטור.    שניתן"אני לא כתבתי ככה. אני כתיבת    :הסביבה באופן מפורש

טוטאלי  אתםאבל   פטור  כתבתי  נתתם  להגשת    –.  גמישות  סעיף  להשאיר  יש 

דעת המשרד   ניתן    לקבל פטור".  ניתןהמסמך הסביבתי, שעל סמך חוות  הפטור 

ללא כל דיון נוסף. למעשה, הדיון בפטור נחתם במילותיה של נציגת המשרד להגנת  

[ההדגשות לא    ".  אתם לוקחים ממני פטור, תסבירו לי"אני רוצה להבין.  הסביבה

 במקור, י.ש] 
 10).'ונספח ( 197.1.20לתמליל הדיון מיום  209-206מצורפים עמ' 

כל    הפטור ניתן כלאחר יד, ללאמקריאת העמודים הרלוונטיים בתמליל, ניכר כי  אם כך,   .20

- כאשר ברירת המחדל היא עריכת תסקיר, יש לתת את הפטור באופן חדזאת ועוד,    דיון.

 משמעי, בהתבסס על דיון מקצועי מעמיק ובאופן שנגיש לציבור.  

החובה לבחון    11קל וחומר, שלא נדון הצורך בתסקיר שיבחן השפעות של חומרים מסוכנים.  .21

על הסביבה),   מתן הנחיות לתסקיר אף נובעת מתקנות התכנון והבנייה (תסקירי השפעה

 12איחסון חומרים מסוכנים.  ת, שכן התוכנית כולל2003-תשס"ג
בדיקות   .22 מספר  להגדיש  נבקש  בתוכנית,  סביבתי  מסמך  בהעדר  העקרוני  לקושי  מעבר 

כיום, אין בחינה    .סקר מרחקי הפרדה וסקר סיכונים  –שלטעמנו יש לכלול במסמך שכזה  

אין קביעה של סוג וכמות החומרים המסוכנים    ,של רצפטורים ציבוריים בסביבת התוכנית

 .  ואין בדיקה של השפעות הדדיות בין חומרים מסוכנים שיאוכסנו בתוכנית 

הת .23 סקר   וכנית אישור  וללא  הפרדה  מרחקי  סקר  ללא  הסביבה,  על  השפעה  תסקיר  ללא 

סיכונים מצרפי באזור הוא קבלת החלטה מנהלית ללא תשתית עובדתית מלאה. על החובה  

כאשר מדובר בבחינת שיקולים סביבתיים    טות על בסיס תשתית עובדתית, בפרטלקבל החל

   13כבר נאמר רבות.,  שמשמעותם קבלת החלטות בלתי הפיכות בהליכי תכנון

כי  גנד .24 ולא  יש  תכנון  של מרחקי הפרדה בהליכי  מגבלות  קביעת  רעלים לא מחליף  היתר 

לא שונים  הכלים של הרגולטור בהליכי רישוי  ככלל,    מחליף סקר סיכונים בהליכי תכנון.

תוכנית צריכה לקבוע מה הסיכון    14בהליכי תכנון. מלאה  מהווים תחליף להערכת סיכונים  

ברורה  המקסימלי בצורה  מסוכנים  הסיכון    ,מחומרים  מה  קובע  רעלים  היתר  בעוד 

הקונקרטי מאחסון חומר ספציפי בכמות ספציפית ומה האמצעים המפורטים שמבטיחים  

  שאין חריגה מהסיכון המקסימלי תוך התחשבות בתנאים הנוכחיים למועד מתן ההיתר.

היא בראש   בהתאם לחוזר המנכ"ל  מדיניות מרחקי הפרדה  לעניין סקר מרחקי הפרדה:  .25

 ) נספח ז'( 15 בשלב אישור התוכנית. תה עודיישם אוובראשונה כלי תכנוני ויש ל

 
 .170בשולי הדברים, נגיד כי בניגוד לאמור בהחלטת הוועדה הדיון לא נמצא בעמ'  10
 . 209-209ראו עמ'  11
התכנון סבורה כי בביצוע התוכנית יש לגרום להשפעה  ) (א) הקובעת כי ישנה חובה להגיש תסקיר אם רשות  3(2תקנה    12

 "אחסון או שינוע של חומרים מסוכנים". -ניכרת על הסביבה והיא עוסקת, בין היתר, ב
693-,  673)  5(נה   ד"פ,  הפנים  שר '  נ  הסביבה   להגנת  ישראלית   אגודה  –  ודין  טבע  אדם   288/00  ץ"ראו לעניין זה: בג  13

  מחוז ,  ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה '  נ  הסביבה  להגנת   ישראלית   אגודה   –  ודין  טבע  אדם  10112/02  ם"עע ;691
)  2, פ"ד נז(ועדת ערר מחוזית, חיפה נ' חברה לבנין הירדן בע"מ  7654/00ע"א    ;843-834)2003(  817)  2(נח  ד"פ,  ירושלים

895 ,905-904 )2003(( .  
  91-ו  57'  ראו לעניין זה פ),  28.7.2019(פורסם בנבו,  ובנייה    לתכנון  הארצית   המועצה'  נ  חיפה  עיריית  2605/18  ם"עע  14

 פוגלמן.  השופט  של דינו  לפסק
 קישור לנוהל. . 5), עמ' 2020ראו חוזר מנכ"ל, מדיניות מרחקי הפרדה במקרות סיכון נייחים (מאי  15



עולה כי סקר מרחקי הפרדה יערך רק בשלב   תוכניתל  )6()ד(4.1.2-ו   )10((ב)4.1.1מסעיפים   .26

אמצעי  , עלולה להקשות על הטמעת  דחיית הבדיקה לשלב היתר הבנייה  היתרי הבנייה.  

הפרדה לצמצם מרחקי  שיכולים  פסיביים  בתוכניתהגנה  שנדרש  כפי  באפשרות    ,  ופוגעת 

  .הציבור לדעת מהם הסיכונים בתוכנית

 כי "על המשרד  מדגיש את החשיבות של סקרי מרחקי הפרדה וקובעדוח מבקר המדינה   .27

הסביבה] למנ  [להגנת  מנת  על  הפרדה,  מרחקי  בנושא  מחייבות  נורמות  לקבוע  וע  לשקול 

"לגבי מוסדות התכנון,   –ועוד    16אישור תוכניות שלא נקבו בהן מרחקי ההפרדה הנדרשים".

אם הם לא יתאימו את החלטותיהם למסמך מדיניות מרחקי ההפרדה, עלולות להתקבל  

 )ח' נספח( 17. תכניות המאשרות קרבה מסוכנת בין מפעלים לאוכלוסייה"

שסקר מרחקי הפרדה לדחיית ההתנגדות בעניין מרחקי הפרדה הייתה  הסיבה המרכזית   .28

ושלא ניתן לדעת בשלב זה איזה חומרים יאוחסנו    דורש לבחון סוגים וכמויות ספציפיים

סקר מרחקי    לבצע  מניעהאין    ,המחוזית   אולם, בניגוד לקביעת הוועדה  18. ובאיזה מיקום

בשטח   מאוחסנים  להיות  שצפויים  מסוכנים  חומרים  למגוון  בכמות  הפרדה  התוכנית 

 חורגים מגבול המגרש שהחומרים המתוכננים אכן לא  כדי להבטיח המקסימלית המותרת 

 מאפשרת יצירת אמצעי הגנה פסיביים לחומרים מסוגים אלה.  שהתוכנית אכןו

  השפעה   תסקיר  במסגרת  הפרדה  מרחקי  בחנו נ  המפרץ   בנמל  התפעולי   השטח   עבור,  למשל .29

 ).'טנספח ( .לתסקיר   208-209'  עמ לגורמי סיכון מרכזיים. הסביבה על

הוא מצב בו אירוע חומ"ס  אפקט דומינו  לעניין סקר סיכונים מצרפי ובחינת אפקט דומינו:   .30

ציבוריים   לרצפטורים  שהנזק  בעוד  סמוכים.  מסוכנים  לחומרים  מתפשט  אחת  בנקודה 

שלא  סיכונים  על  דומינו משליך  מדיניות מרחקי הפרדה, אפקט  באמצעות  ברובו  מוגבל 

ההפרדה   מרחקי  מדיניות  ידי  על  וסיכון    –מכוסים  לרכוש  סיכון  לעובדים,  סיכון 

 התפשטות האירוע למקורות סיכון בהם לא נבחנים מרחקי הפרדה.  לאוכלוסייה בעקבות

שטח התוכנית ואזורים    יש להבטיח שטרם אישור התוכנית יערך סקר סיכונים שיכלול את .31

בשל הסמיכות לצנרת הגז  , בין היתר  ה בחינת הסיכונים מ"אפקט דומינו"סמוכים, ובכלל ז

 . 304-0098590ותכנית מס'   2/37  , תמ"א4/2א/ /37/ב ותמ"א 37בהתאם לתמ"א 

"על מנהל התכנון ומוסדות התכנון להקפיד כי  יפה לעניין זה קביעתו של מבקר המדינה כי   .32

אם יוגשו להן בעתיד תכניות סטטוטוריות נוספות בעניין אזור מפרץ חיפה ותכניות אחרות  

השפעתן המצרפית  בעלות מאפיינים דומים, הן ייבחנו להבא בראייה כוללת תוך שקילת  

חומרים  של  הימצאותם  את  מציין  אף  דוח המבקר  בריאות התושבים"  ועל  על הסביבה 

בחינת אפקט דומינו חשובה   19מסוכנים רבים באזור ואת הצורך בסקר סיכונים מצרפי.

לצנרת  סיכון  הגברת  הפרדה.  מרחקי  למדיניות  כפופה  לא  הגז  שצנרת  העובדה  לנוכח 

 . שההשלכות שלו לא נבחנוסייה משמע הגברת סיכון לאוכלו 

 פורסם לעיון הציבור. לאות הגז נציין כי אישור רש .33

 
 .  759), עמ' 2016ו ("התשע  ג66 שנתי דו  מבקר המדינה, דוח  16
  . 774שם, עמ'  17
  בתשובת הוועדה להתנגדות הפורום. 1סעיף  18
 ,2019,   היבטים בפעולות הממשלה בנושא זיהומים סביבתיים במפרץ חיפה, דוח ביקורת מיוחדמבקר המדינה,    19

  .מצורפים  עמודיםראו  



יצוין כי בעוד חוזר המנכ"ל בעניין מרחקי הפרדה לא עוסק במרחקי הפרדה בין  זאת ועוד,   .34

שני מקורות סיכון, מדיניות האיחוד האירופאי עליה הוא מבוסס קובעת באופן מפורש כי 

הדומינו   אפקט  את  לבחון  על    –יש  אחד  סיכון  במקור  תקלה  של  מצטברת  השפעה  קרי 

 ') י(נספח  20. סמוכיםמקורות סיכון 

נדרשת   .35 אף  סיכונים  סקר  היבטים  עריכת  הטמעת  סביבתי,  לתכנון  למדריך  בהתאם 

דורש מיפוי של מקורות    . המדריך)'יא  (נספח  22-27), עמ'  2015סביבתיים בהליכי תכנון (

ו  כלליות  סיכון  רמות  לפי  ולאופי  -הסיכון  המסוכנים  החומרים  ולכמות  לסוג  "בהתאם 

 ז.  הפעילות והשימוש בהם." כולל צנרות ג

  תיקון הוראות התוכנית, בדגש על חומרים מסוכנים: 

), כך שיובהר שמדובר במצב תכנון ולא מצב קיים  7ב (  4.1.2אנו מברכים על תיקון סעיף   .36

. עם זאת, אנו סבורים שלא לצרכים תפעוליים ועל איסור אחסון חומ"ס בצובר נוזלי או גז

 ולחדד.  להוסיףשיש מספר הגבלות שיש 

בטרם נדון בתיקונים מורכבים יותר, נבקש כי הוועדה תבהיר כי האיסור על צובר נוזלי וגז,  .37

 למעט צרכים תפעוליים, חל בכל שטח התוכנית ולא בשטחי האחסנה בלבד.  

  :תיקוני ניסוח בעניין מרחקי הפרדה

במהלך הדיון הצבענו  .  לא ברורות ולא מספיקות  בעניין מרחקי הפרדההוראות התוכנית   .38

על כך שניתן לתקן את נוסח הסעיפים העוסקים במרחקי הפרדה כך שיהיה ברור שתחום  

. ככל שזאת כוונת הוועדה,  המגרש (תא השטח)הסיכון לא יצא משטח מתקן האחסון או  

 ראוי שהדבר ינוסח באופן ברור וחד משמעי. 

 ישנם שלושה סעיפים העוסקים במרחקי הפרדה: .39

עם    )6()ד(4.1.2- ו  )10((ב)4.1.1סעיפים    .א ול"ממשק  אחסנה  לשטחי  מתייחסים 

מגדר   היוצא  סיכון  על  איסור  קובעים  הסעיפים  בהתאמה.  רגישים"  שטחים 

(שטחים לשימוש אחסנה). הסעיפים מנוסחים באופן    1-13"המפעל" בתאי שטח  

 21א מציין "מפעל/מתקן" בעוד הסייפא מדבר על "מפעל". לא ברור. הריש

פיתוח    )7(ב)(4.1.2סעיף    .ב ו/או  לבינוי  אחסנה  מתייחס  של  בשטחי  שילוב  ואוסר 

. בסעיף זה  באותו תא שטח  רצפטור ציבורי ומקור סיכון המחוייב במרחקי הפרדה

הוסיפה הוועדה המחוזית בתשובה להתנגדויות הוראה הקובעת כי "הקריטריון  

   22תכנון".לחישוב מרחקי הפרדה בתחום התוכנית יהיה לפי מצב 

 אזור הסיכון: הגבלת   –  )6() ד(4.1.2-ו )10((ב) 4.1.1סעיפים 

ולא רק   " או על "מגרש"  מתקני אחסון"גם על    יםחל   םולהבהיר שהיש לתקן את הסעיפים   .40

   על "מפעל".

 
20 Involving Dangerous Sabstances -Control of Major accident Hazards -EU/9682, SEVESO II  
נוסח הסעיפים זהה: "יחול איסור על הקמת מפעל/מתקן העושה שימוש, אחסון או יצור של חומרים מסוכנים, אשר    21

מפעל החומרים המסוכנים, כפי שיוצג  תחום הסיכון מהם לאחר שימוש באמצעים פסיביים בלבד חורג מתחום גדר  
 . "בסדר מרחקי הפרדה

 להחלטה הוועדה בהתנגדויות  3סעיף  22



תהיה זהה    בגבול המגרשכמו כן, יש להוסיף לסעיפים הבהרה כי רמת הסיכון המקסימלית   .41

לחשוף רצפטור ציבורי במצב תכנון או שיקבע שלא תתקבל שום לרמת סיכון אליה ניתן  

 רמת סיכון מחוץ לגבול המגרש. 

 מקור סיכון ורצפטור ציבורי:איסור שילוב  – )7(ב)(4.1.2סעיף 

חישוב מרחקי הפרדה נוגע למרחק מגדר המפעל שיש לשמור כדי למנוע סיכון לרצפטור   .42

לעומת  .  המגרש/מחוץ לגדר המפעלציבורי. מכאן, שחישוב מרחקי הפרדה מתייחס לסיכון  

חל איסור בתוכנית על אחסנת זאת, מתשובת הוועדה להתנגדויות, עמדת הוועדה היא כי "

 בתשובה להתנגדויות). 16" (עמ' גבולות המגרשחומ"ס שהסיכונים ממנו חורגים מ

כי מרחקי ההפרדה יקבעו    , הקובע) עליו הורתה הוועדה7(ב)(4.1.2אם כך, התיקון לסעיף   .43

בהתאם ל"מצב תכנון" אף מגביר את הבלבול. קביעת מרחקים בהתאם למצב תכנון, נועדה  

יוצא מגבולות גדר המפעל, בעוד מדברי הוועדה עולה שהכוונה היא   למקרים בהם הסיכון

אם כוונת הוועדה היא אכן למנוע מצב בו הסיכון יוצא מגבולות המגרש,  למנוע מצב זה.  

ולא  ה לרמת הסיכון שנשקפת מחוץ למגרש  תכנון" רלוונטיות  הפנייה אל הגדרות "מצב 

 23. בכל שטח התוכניתלעניין המרחקים מהמגרש 

כוונת הוועדה המחוזית הייתה לקבוע הוראות לשטחים שהם לא שטחי  אם  לעומת זאת,   .44

שטח   (תאי  אלו  ),  1-13איחסון  בשטחים  הוועדה  שכן  חלות  לעמדת  הוראות  ממילא 

איכות   –הוראות נוספות    6.4מקום ההוראה הוא תחת סעיף    . מחמירות יותר על חומ"ס

המיקום של ההוראה כך שיהיה ברור שהיא  שינוי   אחרת מדובר בהוראה מיותרת.  סביבה.

התוכנית   שטח  כלל  על  הסעיף  חלה  אופי  לנוכח  נדרש  איחסון    איסור  –אף  בין  השילוב 

חומרים מסוכנים ורצפטורים ציבוריים. איסור שיש להחיל על כלל התוכנית ולא רק על  

 שטחי האחסנה. 

שטח  בנוסף,   .45 לתאי  מחוץ  חומ"ס  שימושי  שישנם  ברורות  1-13ככל  הוראות  לקבוע  יש   ,

חובה   של התוכנית  הכלליות  ההוראות הסביבתיות  במסגרת  לקבוע  ויש  שטחים  לאותם 

 לבחון מרחקי הפרדה בהתאם למצב תכנון. 

את הצורך בסקר מרחקי הפרדה במסגרת התוכנית עבור    ולא ייתר  נים אלהיובהר, כי תיקו  .46

להשתמש  האפשרות  הבטחת  לצורך  דרוש  זה  סקר  שכן  אופייניים  מסוכנים  חומרים 

 באמצעים פסיביים למניעת החריגה של הסיכון משטח המגרש.

 ויות החומרים:קביעת הגבלות על סוג וכמ

הסביבה, מוצע   .47 על  השפעה  תסקיר  על  בהתבסס  הבאות,  ההגבלות  את  כשכבה   להוסיף 

 משלימה להגבלות על מרחקי הפרדה.  

הגבלות על כמות החומרים המסוכנים והגבלות על  הנוגעות ל הוראות  התוכנית לא כוללת   .48

סבורים שדרושות הגבלות    ובנוסף להגבלה על חומ"ס במצב נוזל או גז, אנ  נפיצות ורעילות.

 
מתייחס קובע מרחק מינימאלי שיש לשמור בין מקור סיכון לרצפטור ציבורי כי להבטיח הגנה מפני  "מצב תכנון"    23

במרחק אפס מגדר המפעל, יש משמעות לרמת  סוג ספציפי של סיכון. בעוד המרחק אינו משנה, כי לדברי הוועדה מדובר  
הסיכון אליה ניתן להיחשף מחוץ לגדר המפעל. גם במצב תכנון, סיכון כלשהו הוא אפשרי. כך, בעוד במצב קיים רמת  
הנזק אליה ניתן לחשוף רצפטור ציבורי היא של "נזק בלתי הפיך" בחשיפה במשך שעה, במצב מתוכנן סיכון כזה אסור  

יש משמעות להגדרת הנזק המקסימלי המותר בהתאם למדיניות מרחקי  הגורם לנזק הפיך. כך ש  אולם מותר סיכון
 לעניין מרחקי הפרדה.בחוזר המנכ"ל  ההפרדה. ראו



על חומרים נפיצים ורעילים (למשל לאסור על אחסון חומרים רעילים למעט רמת רעילות  

PAC1 .( 

שלהם הוא נתון מהותי לתוכנית ויש לפרט   החומרים המסוכנים והכמות  סוג החומרים .49

  אותו.

כי   .50 וועדת  נציין  החלטת  את  סותרת  המסוכנים  החומרים  לכמות  הגבלה    המשנההיעדר 

נמל המפרץ בעניין שטח תפעולי  ובנייה  וועדת המשנה  לעררים של המועצה לתכנון  , שם 

 24.קבעה שיש לקבוע בתוכנית הוראות לכמות מקסימלית של חומ"ס

רק לאחרונה ניתן פסק דין שהדגיש את החשיבות של פירוט הסיכונים העולים מתכונית.   .51

ובנייה    2605/18עע"ם  ראו   לתכנון  הארצית  המועצה  נ'  חיפה  בנבו,  עיריית  (פורסם 

הוועדה המחוזית, מדובר בסיכונים שונים ופחותים, העיקרון    לעמדתאף אם,    ).28.7.2019

זהה.   תוכנית צריכה לקבוע בצורה ברורה את רמת הסיכון המקסימלית  המשפטי נשאר 

 בשטחה. מחומרים מסוכנים 

אף נדרשת כדי להגשים את זכות ההתנגדות שהיא עיקרון בסיסי    יותר  ההוברמת פירוט ג  .52

 25הסיכונים באופן שנגיש לציבור, זכותו להתנגדות נפגעת.   בהליכי תכנון ובנייה. ללא פירוט

 תיקונים נוספים:

זכויות  "  5מספר  ל המגרש של מתקנים הנדסיים, ראו טבלת  התוכנית לא כוללת את גוד  .53

, העמודה "גודל מגרש" לא ברורהבעניין זה  החלטת הוועדה    ')יב  נספח(."והוראות בנייה

ועוד,  .  בטבלה בפירוש ריקה נציג הנמל ציין במפורש בדיון כי הם יתקנו את היעדר  זאת 

 26השטח בתוכנית והכירו בכך שמדובר בפגם. 

יש איחסון חומרים מסוכנים גם בשטח המעגנה.    עולה כי) להחלטת הוועדה  22ף א( סעימ .54

יש לקבוע הגבלות על חומרים   .ווה רצפטור ציבוריה מדובר באיחסון חומ"ס בתוך שטח המ

ורק לצרכים תפעולייםואלה   אך  יהיה  לו    לקבוע שאחסון חומ"ס בשטח המעגנה  שאין 

 מרחקי הפרדה ולאסור כל שימוש ואחסון אחרים. 

רות, ובהתחשב (ב) קובע איסור על שימושים הפולטים זיהום אוויר. בשם הזהי  6.4סעיף   .55

א מוקדי.  חסון, ראוי לחדד ולהגדיש שאיסור זה כולל זיהום אוויר לבכך שמדובר בשטחי א

תשובת הוועדה בעניין זה הייתה כי "אין חשש לפליטות המוכרות כבלתי מוקדיות" (סעיף  

ככל שאין כוונה לאחסן חומרים הגורמים לפליטות  לתשובת הוועדה להתנגדות העוררת).    6

 לא מוקדיות, אין מניעה לאסור עליהן באופן מפורש בתוכנית. 

 סיכום  .ד

חומרים מסוכנים  וטיפול בעל איחסון    ההגבלות איחסון חומרים מסוכנים.  התוכנית כוללת   .56

 .ן חלקיות ולא מספיק ברורותה

 
 התכנית שם נקבע כי "  17.5.2019שטח תפעולי נמל המפרץ, מיום    –  0277111-304ראו החלטה בעניין תכנית מס'    24

 מסוכנים". חומרים של מקסימלית לכמות  התייחסות תכלול
,  ירושלים  מחוז,  ולבניה  לתכנון   המחוזית   הוועדה '  נ  הסביבה   להגנת   ישראלית   אגודה   –  ודין   טבע   אדם   10112/02  ם"עע  25
 .834-843בעמ'  ,)2003( 817) 2(נח ד"פ

  אנחנו, ההערה את   מקבלים אנחנו -הנדסי מתקן   של מגרש גודל  כוללת לא התכנית" נציג חנ"י אומר במפורש " 26
      https://www.youtube.com/watch?v=NEGUYwRRCBM, 33:40צילום הדיון, דקה    "זה את   ננתקן



. חרף זאת, היא לא כוללת אף נוספות  התוכנית אף כוללת השפעות סביבתיות משמעותיות .57

הפטור מתסקיר השפעה  מדיוני הוועדה עולה כי  מסמך סביבתי כחלק מהוראות התוכנית. 

 בהליך פגום בלשון המעטה. ן על הסביבה נית

,  סיכון מאפקט דומינוכגון    –בסקר מרחקי הפרדה    נבחנים במסגרתסיכונים שלא  יש לבחון   .58

במיוחד לנוכח קיומה    . בחינה זו נדרשתולא רק בסביבת התוכנית  ביטחוני  מאירועכולל  

  של צנרת גז בשטח התוכנית. 

 תוכניות קיימות ועתידיות. מעבר לכך, ראוי כי סקר הסיכונים יכלול בדיקה של  .59

הם פגמים מהותיים    – היעדר תשתית עובדתית מלאה ורמת פירוט מספקת    – פגמים אלו   .60

 בתוכנית, הן תכנונית והן משפטית.  

  לפיכך, נבקש מוועדת המשנה לעררים להורות על התיקונים הבאים: .61

 יש להורות על עריכת תסקיר השפעה על הסביבה.   .א

i .   לבחון מרחקי הפרדה על בסיס תרחישים צפויים. במסגרת התסקיר יש 

ii.   כולל דומינו,  מאפקט  סיכונים  לבחון  מצרפיים  יש  סביבת  בסיכונים 

 התוכנית. 

באמצעות    שחל איסור על חריגת סיכון מגבול מגרש   ברור יותריש לקבוע באופן    .ב

 .)6() ד(4.1.2- ו )10( (ב)4.1.1תיקון הניסוח של סעיפים  

 איחסון צובר נוזלי וגז חל בכל שטח התוכנית.יש לוודא כי האיסור על   .ג

 ) להוראת הסביבתיות הכלליות בתוכנית. 7(ב)(4.1.2יש להעביר את סעיף   .ד

יש לוודא כי בשטחים שאינם שטחי האיחסון יקבעו הגבלות על איחסון חומ"ס   .ה

  שימוש אך ורק    יש להבהיר כי יותרבמעגנה  או שיאסר איחסון חומ"ס באופן ברור.  

  מרחקי הפרדה   לא נדרשים במרחקיש  , בסוג וכמויותחומ"ס לצרכים תפעולייםב

 . ולאסור כל שימוש ואחסון אחרים

 :תיקונים נוספים  .ו

i . להוראות התוכנית הוסיף את שטח המתקנים ההנדסיים יש ל . 

ii. על פליטות לא מוקדיות, לכל    יש לחדד שאיסור זיהום אוויר כולל איסור

 הפחות מאחסון. 

          

  בברכה,              

  עו"ד יותם שלמה               

  מנהל הקליניקה לרגולציה סביבתית               

  

  

  

 


