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 י"ט אב תש"פ

2020אוגוסט  09  

 
 שלום רב, 

 
 

 ישראל נמלי לוגיסטי מתחם 0311852-304 מספר תכנית בעניין הארצית למועצה ערר רשות בקשתהנדון: 
 למועצה לערור רשות למתן 1965-ה"תשכ, והבניה התכנון לחוק( 2()א)110 סעיף לפי בקשה בזאת מוגשת .1

 מיום"( הוועדה: "להלן) הוועדה המחוזית לתכנון ובייה חיפה החלטת על ולבניה לתכנון הארצית

-304 תכנית את ולאשר לוועדה שהוגשו התנגדויות עיקרי את לדחות"( ההחלטה: "להלן) 20.7.2020

 התכנית"(." להלן) ישראל נמלי לוגיסטי מתחם, 0311852

 הקליניקה באמצעות( ר"ע) בישראל החופים על לשמירה הפורום מטעם מוגשת הערר רשות בקשת .2

 .אילן-בר אוניברסיטת, למשפטים הפקולטה, סביבתית לרגולציה

 פגמים בהגבלה על חומרים מסוכנים:

(, כך שיובהר שמדובר במצב תכנון ולא מצב קיים ועל איסור 7ב ) 4.1.2אנו מברכים על תיקון סעיף  .3

במהלך הדיון  אחסון חומ"ס בצובר נוזלי או גז. עם זאת, אנו סבורים שיש מספר הגבלות שיש להוסיף.

חום הסיכון כך שיהיה ברור שת ו על כך שניתן לתקן את נוסח הסעיפים העוסקים במרחקי הפרדההצבענ

, ראוי שהדבר ינוסח באופן ברור הוועדהככל שזאת כוונת  לא יצא משטח מתקן האחסון או תא השטח.

 וחד משמעי.

 על חומרים נפיצים ורעילים בנוסף להגבלה על חומ"ס במצב נוזל או גז, אני סבורים שדרושות הגבלות .4

 . (PAC1למעט רמת רעילות למשל לאסור על אחסון חומרים רעילים )

ולא  ( יש לתקן ולהבהיר שהסעיף חל על מתקן גם על מתקני אחסון6ד ) 4.1.2סעיף בנוסף, יש להבטיח  .5

 .רק על "מפעל" או להגדיר מפעל בהוראות התוכנית כך שיכלול מתקן אחסון

 היעדר מסמך סביבתי

לא רק תסקיר השפעה על הסביבה, אלא אפילו לא חוות דעת  מסמך סביבתי רשמי.אף אין בתוכנית  .6

מדובר בתוכנית לאחסון  .והשפעתה על הסביבה סביבתית הבוחנת את סוג החומרים שיאושרו בתוכנית

 חומרים מסוכנים הסמוכה לשטח בעל חשיבות אקולוגית שעובר הליכי שיקום. 

 
 הקליניקה לרגולציה סביבתית
Environmental Regulation Clinic   

 

 
 :לכבוד

 דוד בן איתמר
  ר"יו

 לתכנון ובנייה חיפה המחוזית הועדה
 

 נ.א
 

 
 

 
ItamarBd@iplan.gov.il      
ElenaMa@iplan.gov.il  

mailto:ItamarBd@iplan.gov.il
mailto:ElenaMa@iplan.gov.il


Tel: 03 531 7984 : ' / פקסטל  | Clinics.law @ biu.ac.il | law-clinics.biu.ac.il 

Bar-Ilan University, Ramat Gan 52900, Israel • www.biu.ac.il • ישראל, 52900 גן רמת, אילן-בר אוניברסיטת  

בעניין הערכת  להגנת הסביבה ומדיניות המשרד מדובר בסטייה משמעותית מהוראות הפסיקה .7

 השפעות סביבתיות של תוכניות.

היעדר מסמך סביבתית חמור במיוחד לנוכח העדר סקר מרחקי הפרדה וסקר סיכונים לבחינת אפקט  .8

 דומינו. 

שלא ידועים החומרים  נימוק הוועדה שלא נדרש סקר מרחק הפרדה שכןלעניין סקר מרחקי הפרדה,  .9

לקבוע מרחקי הפרדה בהתאם למספר חומרים מסוכנים בעלי סיכון גבוה . ניתן סבירהספציפיים לא 

שצפויים להיות מאוחסנים בשטח. היעדר מסמך סביבתי מדגיש סוגיה, שכן מסמך כזה היה מפרט את 

 מסמךתוכנית בכלל ולסוגי החומרים ואת הסיכון הצפוי מהם באופן שישפר את יכולת הציבור להגיב ל

 .הסביבתי בפרט

יצוין כי בעוד חוזר המנכ"ל בעניין מרחקי מסמך הסביבתי צריך לכלול בחינת אפקט דומינו. הבנוסף,  .10

הפרדה לא עוסק במרחקי הפרדה בין שני מקורות סיכון, מדיניות האיחוד האירופאי עליה הוא מבוסס 

קרי השפעה מצטברת של תקלה במקור סיכון  –קובעת באופן מפורש כי יש לבחון את אפקט הדומינו 

 1חד על מקורות סיכון אחרים.א

הסיכון מאפקט דומינו.  סקר סיכונים שיבחן את יפורסםיש לדרוש כי במסגרת המסמך הסביבתי  .11

ק בין מקור סיכון לרצפטור ציבורי ולא את ההשפעה ההדדית בוחנת את המרח –מדיניות מרחקי הפרדה 

 .או יותר בין שני מקורות סיכון

הגברת  העובדה שצנרת הגז לא כפופה למדיניות מרחקי הפרדה. בחינת אפקט דומינו חשובה לנוכח .12

 סיכון לצנרת משמע הגברת סיכון לאוכלוסייה שלא נבחן. 

ולא מחליף סקר  בלות של מרחקי הפרדה בהליכי תכנוןיודגש, כי היתר רעלים לא מחליף קביעת מג .13

 .סיכונים בהליכי תכנון

ה על הסביבה בתוכנית התקבלה באופן אגבי ההחלטה שלא לדרוש תסקיר השפע כפי שעלה בדיון, .14

 יש בכך פגיעה משמעותית באפשרות הציבור להגיב על ההחלטה.  במהלך דיון בתוכנית אחרת.

 2.שבו מעורב צובר מוצק נזכיר כי הטרגדיה שקרתה בלבנון לפני ימים אחדים, נבעה מאפקט הדומינו .15

 הוספת השטח של המתקנים ההנדסיים:

                                                      
1 Involving Dangerous Sabstances -Control of Major accident Hazards -EU/9682, SEVESO II 
. 5.8.2020, אירוע חומרים מסוכנים קטלני בלבנון: פיצוץ אמוניות חנקתי, nfospotIמערכת  2

https://infospot.co.il/n/Deadly_hazmat_Incident_Lebanon?utm_source=%D7%A0%D7%99%D7%95
%D7%96%D7%9C%D7%98%D7%A8+%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA+%D7%90%D7%99

94&utm_campaign=c82e0372%D7%9B%D7%95%D7%AA+%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%
170123697-c82e03721f-88_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_981af44b9c-1f 

 

https://infospot.co.il/n/Deadly_hazmat_Incident_Lebanon?utm_source=%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%96%D7%9C%D7%98%D7%A8+%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA+%D7%90%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA+%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%94&utm_campaign=c82e03721f-88_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_981af44b9c-c82e03721f-170123697
https://infospot.co.il/n/Deadly_hazmat_Incident_Lebanon?utm_source=%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%96%D7%9C%D7%98%D7%A8+%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA+%D7%90%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA+%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%94&utm_campaign=c82e03721f-88_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_981af44b9c-c82e03721f-170123697
https://infospot.co.il/n/Deadly_hazmat_Incident_Lebanon?utm_source=%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%96%D7%9C%D7%98%D7%A8+%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA+%D7%90%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA+%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%94&utm_campaign=c82e03721f-88_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_981af44b9c-c82e03721f-170123697
https://infospot.co.il/n/Deadly_hazmat_Incident_Lebanon?utm_source=%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%96%D7%9C%D7%98%D7%A8+%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA+%D7%90%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA+%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%94&utm_campaign=c82e03721f-88_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_981af44b9c-c82e03721f-170123697
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 נציג הנמל ציין במפורש בדיון כי הם יתקנו את היעדר השטחהחלטת הוועדה לא ברורה בעניין זה.  .16

 .בתוכנית והכירו בכך שמדובר בפגם

 עמידה בדרישות לקבלת רשות ערר:

התוכנית מעלה שאלות עקרוניות ורוחביות הנוגעות להליך הערכת סיכונים סביבתיים בהליכי תכנון  .17

התוכנית עוסקת בשאלות של מדיניות חומרים מסוכנים וסותרת עקרונות יסוד שנקבעו בפרט,  ובנייה.

 בפסיקה בנושא הערכת סיכונים בתוכניות. 

ספציפית, נושא חומרים מסוכנים במפרץ חיפה הוא נושא טעון מבחינה ציבורית ואף "זכה" להתייחסות  .18

דוח ת אף סותרת את המלצותיו. מפורשת ומעמיקה בדוח מבקר המדינה. בנוסחה הנוכחית, התוכני

מבקר המדינה מבהיר כי "על המשרד לשקול לקבוע נורמות מחייבות בנושא מרחקי הפרדה, על מנת 

"לגבי מוסדות התכנון, אם  –ועוד  3למנוע אישור תוכניות שלא נקבו בהן מרחקי ההפרדה הנדרשים".

ולות להתקבל תכניות המאשרות הם לא יתאימו את החלטותיהם למסמך מדיניות מרחקי ההפרדה, על

  4קרבה מסוכנת בין מפעלים לאוכלוסייה."

עריכת סקר סיכונים אף נדרשת בהתאם למדריך לתכנון סביבתי, הטמעת היבטים סביבתיים בהליכי  .19

-. המדריך דורש מיפוי של מקורות הסיכון לפי רמות סיכון כלליות ומצורפים 22-27(, עמ' 2015תכנון )

סטייה  מות החומרים המסוכנים ולאופי הפעילות והשימוש בהם." כולל צנרות גז."בהתאם לסוג ולכ

 יה עקרונית עם השלכות רוחביות.להגנת הסביבה לתכנון, מהווה סוג מהנחיות של המשרד

 לנוכח האמור לעיל, נבקשך לאשר את הגשת הערר. .20

     
 
 

 בברכה,      
 עו"ד יותם שלמה      
 לרגולציה סביבתיתמנהל הקליניקה       

 
   

 
 
 

 
 

 

                                                      
  .759עמ' (, 2016ו )"התשע ג66 שנתי דו מבקר המדינה, דוח 3
 .774שם, עמ'  4


