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  דתשע"  שבט  'ח
  1024    ינואר  9

 
 לכבוד 

 ד"ר שוקי אמרני
 יו"ר המועצה הארצית לתכנון ולבניה 

 משרד הפנים 
 ירושלים 

 
 נ., א.

 
 

 השגות לתכנית –הוספת שימושים בתכניות מפורטות לצנרת הגז הטבעי  -  2/  73תמ"א  הנדון:
 

טיפול קבלה ו  –/ח 73לתמ"א רים הקשומסמכים נוספים עיון בולאחר קריאת התכנית שבנדון 
 להולכת גז טבעי, ברצוננו לעלות מס' השגות לתכנית:  / ב73תמ"א לבגז טבעי ובהתאם 

 
הנובע ייט( ונדנסקבאופן כללי הוספת קווי הולכה עבור דלק גולמי ) מאפשרתהתכנית המוצעת 

של גז טבעי. עם  ולדלקים נוספים בתחום רצועות צנרת אספקה ו/או הולכהמטיפול בגז הטבעי 
אתרי להעברת הקונדנסייט ממתקני הטיפול במהעובדה שהתכנית מכוונת להתעלם  זאת  לא ניתן

שכל כמות הקונדנסייט מניחים אנו מתחם בז"ן שבחיפה. לכן ודלקים נוספים ל "חגית " ו"מרץ" 
 למתחם בז"ן.  ודלקים נוספים אמורים להגיע 

 
נית , עורך התכנית ומי רשאי להגיש היתרים לקוי הדלק. מציינת מי יוזם התכהתכנית אינה  .א

עם זאת מאחר וחלק מתוואי קווי  י לביצוע התכנית ולעמוד בכל הוראותיה.ראלכן לא ברור מי אח
ב. כי בעת הגשת  2.1ההולכה לגז טבעי עוברים בקרבה לישובים אנו מבקשים להוסיף בסעיף 

בקטעים בהם  ,פי הנחיות המשרד להגנת הסביבה היתר בניה תהיה חובה בהגשת סקר סיכונים על
 וקבלת אישורו.  ,יעברו הקווים בקרבה לרצפטורים ציבורים

 
המאשרת חלק מפתרון כולל ללא מתן מענה להשפעות לא סביר בעייננו לדון בתכנית  ב.

וההשלכות הסביבתיות בקצה התהליך, בפתרון הקצה.  כלומר, במקרה שלנו  במתחם בתי 
המסבירים ומציגים נתונים  פרטים טכנייםוממסמכים  צורפותכנית לא פה . להזיקוק בחי

   כתוצאה מהובלת הדלקים.   ועל הסביבה בבית הזיקוק  ההשלכות והערכות לגבי 
 

עירוניים מסחריים ובקרבה בצמידות לשימושים  ,מתחם בז"ן ממוקם בלב מטרופולין חיפה
 לשכונות מגורים. 

 
ולאחר עבודה מאומצת על  אחר שנים רבות בהן האזור סבל מזיהום אווירכי ל עמדת האיגוד היא 

לצמצום פליטות לאוויר ולירידה ידי כל הגורמים המוסמכים, הרשויות, הציבור והמפעלים 
לאפשר תוספת  פליטות  ולהגדיל את ריכוזי המזהמים  אנו מתנגדים בריכוזי המזהמים באוויר, 

 באוויר מהקיים היום. 
טפת לצמצם סיכונים כך בפעילות השוובמסגרת תכניות ופועלים שים מאמצים גדולים כמו כן נע

 שהם לא יחרגו מגבולות גדר המפעלים. 
 

משמעויות והתייחסות ל הללא בחינ בלבד,צנרות לתוואי לפיכך, אנו בדעה שאין לאשר תוכנית 
טרם אנו מבקשים , ואולי סוגי דלק נוספים. לבית הזיקוקהקונדנסייט של העברת הסביבתיות 

 ולהגיב לבחון ולאפשר לנו  ,המפורטים להל"ןנושאים ב ,בין השאר ,מידע  להשליםאישור התכנית 
  .קבלתולאחר תכנית ל
 

שאמורה להגיע ליום/חודש/שנה כמות הקונדנסייט שיווצר משני האתרים חגית ומרץ  .2
 לבז"ן. 
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 של חומרת ואו המשוער ותאנליזה הצפויתוצאות ההרכב הכימי של החומר .  .1
מתכות  , חנקן,    H2S ההרכב הכימי של החומר ופרוט תכולת בעיקר הקונדנסייט. 

 . באם קיימים אחריםומזהמים  ,כבדות

באתרי הקבלה חגית ומרץ או והיכן הוא ימוקם? לקבלת החומר מהו נפח האחסון הנדרש  .7
אם יהיה צורך בהגדלת יהיה צורך באחסון בתוך בז"ן? במידה וכן ההאם באתר אחר? 

 מה יהיה אופו האחסון המתוכנן? נפח האחסון במפעל? 

האם הגעת הקונדנסייט או דלקים אחרים למתחם בז"ן ידרשו הקמת מתקנים נוספים  .4
 במפעל או הרחבת מתקנים קיימים? 

התוצרים שיתקבלו ממנו? מהם  איזה טיפול/עיבוד יעבור החומר בבית זיקוק ומה .5
 ליצירת התוצרים?  התהליכים הנדרשים

תהיה הגדלת הייצור במפעל וכתוצאה מכך גם הגדלת האם כתוצאה מקבלת הקונדנסייט  .2
 הפליטות לאוויר? 

במידה ויהיה צורך באחסון הקונדנסייט במפעל או באחסון ביניים מחוץ לגבולות המפעל  .3
קי סיכון על פי מדיניות מרח בטווחייש לבחון האם הוא יעמוד באזור מפרץ חיפה , 

/ח 73על פי התסקיר לתמ"א  ולא יגביל פיתוח סביבו.של המשרד להגנת הסביבה הפרדה 
מ' מאחסון  550 -וחוות דעת המשרד להגנת הסביבה יש לשמור מרחק הפרדה של כ

 הקונדנסייט. 
 
 
 

 בברכה                                                              
 
 
 

 ורד דרור                                                     
 מרכזת תכנון סביבתי                                                         

 
 
 
 מנכ"ל האיגוד –עתק: ד"ר עופר דרסלר ה

 כאן -לריסה בוכבינדר פרידה פישלר/ בלה בן דוד/              
 רד הפנים מחוז חיפה מתכננת המחוז , מש –ליאת פלד              
 תחום תכנון, המשרד להגנת הסביבה חיפה מנהלת –יהודית מוסרי              
 מהנדס העיר חיפה  -אדר' אריאל וטרמן               
 מהנדס העיר קרית אתא –אינג' שמעון דניאל              
 מהנדס העיר נשר –אינג' לאון גורודצקי              
 מהנדס ועדה מקומית זבולון –אדר' רן ברוקנר              
 מהנדס מועצה מקומית קרית טבעון –אדר' מריוס ראפ              
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