
 1

  ועדת המשנה לעררים 
  המועצה הארצית לתכנון ובניה  

  2016לינואר  3
  

   82/14ערר 
  בעניין:

  אלה נווה 
   34404חיפה  32/3רות 

   0528484770נייד  04-8360224טלפון 
Enave2609@gmail.com  

  , חיפה. 15ובכתובת זמנית נוספת: שלומציון 
  העוררת

  
  נגד 

 הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה .1

 הוועדה המקומית המשותפת לתכנון ולבניה מתחם בז"ן  .2

 הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חיפה .3

 הוועדה המקומית לתכנון ולבניה זבולון .4

 הוועדה המקומית לתכנון ולבניה קריית טבעון  .5

 הגנת הסביבה –איגוד ערים מפרץ חיפה  .6

 עיריית חיפה  .7

 עיריית קרית אתא (הוגשה עמדה) .8

 עיריית קרית נשר (הוגשה עמדה)  .9

 קו צינור נפט אילת אשקלון בע"מ  .10

  מדינת ישראל, משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים  .11
   

  
  5.1.2016מיום  תגובת העוררת לבקשת תש"ן

  

  5.1.2016מיום  תשובתה לבקשת תש"ןהעוררת מתכבדת להעביר אל ועדת הערר הנכבדה את 

 

 מעיון בבקשת תש"ן עולים הדברים הבאים: .1

 של מסמכי העוררת.לעורכת  מבקשת להתמנותחב' תש"ן   .א

 חב' תש"ן מבקשת אורכה להגשת תגובה להתייחסות משרד הגנת הסביבה.  .ב

 

מדינת ישראל, והינה חברה ממשלתית הנשלטת ע"י ן היא זרוע ביצועית של "תשיודגש כי חברת ראשית,  .2

ייתרה מזו,  .19.1.2015מכתב מיום יתנה בר נתיק כבבדתו עמגוף אשר  ,משרד התשתיות הלאומיות

אשקלון בע"מ -להתאחד עם חברת קו צינור נפט אילת 2015בשנת חב' תש"ן אף ביקשה  – 1כעולה מנספח 

 .)בנספח א' - פירוט נוסף לסעיף זה ראו (  (חברת קצא"א)

 

ישויות משפטיות שהן למעשה גוף אחד (תש"ן, מש' התשתיות, חברת  שלושהערר ישנן ועדת בפני  כלומר, .3

 קצא"א). 



 2

לועדת הערר  מידע מהותי ביותר הצגתמהעוררת  למנועכדי ו ישויות אלנעזר בת הלאומיות התשתיומשרד 

השאיר את להמשרד מטרת  .ישראל המוסד התכנוני הבכיר במדינת, של המועצה הארצית לתכנון ולבניה

תוכנית "קרקעות  אתלפועל  להוציאונתו תיפגע כו - המידעאת קבל שכן אם הועדה ת, עיני הועדה עצומות

  הצפון".

תש"ן היא הזרוע הביצועית חב' תש"ן מתנהלת בחוסר תום לב, היות וברור מן האמור לעיל, כי חב'  בכך

  זו. בקשהעות האמיתית של של משרד התשתיות, ומטרתה להסתיר את המשמ

  

כל זכות ן "תשתקנותיו, ואין לחוק התכנון והבניה ועומדת בקנה אחד עם  ן אינהבקשתה של חב' תש" .4

 מלומר את דבריהם. אותםלנסות להשתיק /או יהם, ואת מסמכלערוך לאחרים 

אכן ועדת הערר, קבעה כי בפניה תוצג תגובת העוררת המתייחסת לעמדת משרד הגנת הסביבה כפי 

  אחד לאחד.  - עשתה העוררת. וכך בדיוק 9.12.2015ר ביום שהועברה אל ועדת הער

  

 למעלה מן הצורך, תבהיר העוררת, כי אין כל ממש בבקשה זו. .5

 תופעל במלואהמשרד הגנת הסביבה התבקש ע"י ועדת הערר להבהיר האם תוכנית קרקעות הצפון כאשר 

  צה. של זיהום האוויר בחיפה ומפר תעמוד בערכי יעד

סנו בקרקעות הצפון חלעמוד בערכי יעד אך ורק כאשר יאותגובת משרד הגנת הסביבה הצביעה על יכולת 

אלף מ"ק דלקים נוספים  800כלומר לא ניתן לאכסן  –מ"ק)  450,000-אלף טון (כ 400דלקים בהיקף של 

  מ"ק. 1,280,000של  איחסוןכאמור בהוראות התוכנית שנועדה להקמת חוות דלקים בהיקף 

  

  .2פרק . לשם כך הוכן רלבנטית לתגובהעובדתית הערר תשתית ראשית, נדרש היה להציג בפני ועדת  .6

"קרקעות  בשטח סןחמשרד הגנת הסביבה כי אין אפשרות לא מסקנת של מוקדש למשמעות 3פרק שנית, 

 –מעבר לכך תהיה חריגה בערכי יעד משום שאלף מ"ק),  450 - אלף טון דלקים (כ 400 - יותר מ הצפון"

דהיינו היה צורך להצביע לועדת הערר הנכבדה כי המשמעות היא שאין אפשרות להכניס גפ"ם בהיקף של 

אשר כפי שהוצג בדו"ח משרד הגנת הסביבה הינו שותף פעיל  – / ג1/ 32ן ע"י תמ"א נאלף טון (כמתוכ 20

), זה במסגרת התוכנית איחסון, ועל כן בקיא היטב במשמעויות הכנסת להכנסת הגפ"ם אל קרקעות הצפון

המאפשר הקמת בית  222וכי אין אפשרות להוסיף גם בית זיקוק לאור ייעוד הקרקע של תוכנית חפ/

  זיקוק.

 איחסוןכשלים בדרך שבה הגיע משרד הגנת הסביבה אל המסקנה כי למוקדשים  5 -ו 4שלישית, פרקים 

ד התבסס על כך שהמשרהעוררת הצביעה על  . של זיהום אוויר אלף טון דלקים יעמוד בערכי יעד 400של 

ואשר היה עליהם  ויתול בבדיקשהמשרד לא כלומזהמים וכן הצביעה על נתונים , מוטעהע חלקי ומיד

    .הז ןייענל הסקת מסקנות בטרםלהיכלל 

כאשר אינו מודיע לועדת הערר  פועל בחוסר תום לב,משרד ההגנה על הסביבה המבהיר כי  6, פרק רביעית

מטבעון, קרית הדלקים חוות  הנכבדה, כי התוכנית חדלה לקיים את מטרותיה, וכי אין כוונה לפנות את

המשרד לא באופן ש הרחבת הזיהוםישירות על נן השלכות  ישזו  עובדהל, וכי שטחהאל  –חיים וחוף שמן 

במצב  ייעוד הקרקעבייחוד כש, ת חדשות מזהמותשתיוייכנסו ת - משום שהיכן שקיים "ריק תכנוני" בחן, 

  זיקוק. ל ד נוע – מאושר
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ות , כאשר העובדשאין כל משמעות לפניית ועדת העררהיה על משרד הגנת הסביבה להודיע בתגובתו 

למותר לציין,   צביעה על כך.הרק ררת חוסר תום לב, והעו , זהוזאת , משלא עשהבשטח מצביעות אחרת

  זו שערוריה! –כי אם הסתירו ממשרד הגנת הסביבה את אשר מתוכנן וקורה בפועל 

, ואשר צורפו כנספחים כדי 3-6הינם נספחים המציגים עובדות התומכות בנטען בפרקים  8פרק  –חמישית 

   ה.להקל על ועדת הערר הנכבדה להבין מיידית את גודל חומרת התמונה שמציגה העוררת בפני

 

 רלבנטי ביותר לתגובת משרד הגנת הסביבה.והינו כל מה שהציגה העוררת היה משכך,  .7

   

להשיב גם לתגובת העוררת, משכך אפשרה לחב' תש"ן  28.12.2015ועדת הערר הנכבדה בהחלטתה מיום 

בידי חב' תש"ן גם האפשרות, ככל שתמצא לנכון להסביר לועדת הערר מדוע המידע שהציגה העוררת 

  , ולא בדרך של בקשות נפרדות.קשור להתייחסות משרד הגנת הסביבהאיננו רלבנטי בכל ה

     

גם אם אינה  ,עדיין צריכה להיבנות "קרקעות הצפוןתוכנית " בדה, כי לשיטת תש"ןהעו

שינוי תוכנית במהלך דיוני  םהעובדה כי לשיטתו , תוכננהאת חוות הדלקים שלשמן מפנה 

  אומרת דרשני!     –ועדת הערר, הינו עניין של מה בכך 

  

בקשת חב' תש"ן למחוק קטעים ממסמך העוררת (בנימוק של היעדר רלבנטיות) היא דרך 

 את הכשלים האדירים עליהן הצביעה מתחכמת לנסות להסתיר מועדת הערר הנכבדה

תש"ן כל יכולת  רתהעוררת, ולמנוע מועדת הערר הנכבדה להבין כי למעשה אין לחב

 .או לסתור אותם -  גה העוררת להתמודד עם הטיעונים שהצי

  

                

  

  

  אלה נווה

  "אמהות ואבות מצילים את חיפה והקריות"                                                                           

  והפורום הישראלי לשמירה על החופים                          

   82/14עוררת בערר                                                                                                 

  

  

  

  מסמך זה נכתב בהתנדבות עבור קהילת חיפה ומפרצה •

   



 4

 הלאומיותחב' תש"ן היא זרוע ביצועית של משרד התשתיות   - 1נספח 

 להלן תוצג תשתית עובדתית המראה כי: .8

 חב' תש"ן (חב' תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ) היא זרוע ביצועית של משרד התשתיות הלאומיות.  .א

 חב' תש"ן פועלת להתאחד עם חברת קו צינור נפט אילת אשקלון בע"מ (חברת קצא"א)  .ב

 משרד התשתיות הלאומיות: חב' תש"ן (חב' תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ) היא זרוע ביצועית של

להלן תפורט תשתית עובדתית המראה כי חב' תשן היא זרוע ביצועית של משרד התשתיות הלאומיות,  .9

 בה. 100%אשר למדינה שליטה של 

ששר התשתיות הלאומיות הוא  –משרד התשתיות הלאומיות מפרסם באתר האינטרנט של המשרד  .10

 :1שאחראי על חב' תש"ן

 

 :100%2הבעלות של מדינת ישראל היא  –בדו"חות רשם החברות הממשלתיות נאמר  .11

                                                
1
 http://energy.gov.il/INFORMATIONFORPUBLIC/Pages/GxmsMniAboutGovernmentCompany.aspx - קישור  
2
 http://www.gca.gov.il/NR/rdonlyres/CD2087E5-F004-4893-ADFE-CB3DA89BE09C/0/145.pdf - קישור  
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 :3גם חב' תש"ן באתר האינטרנט של החברה, תחת "אודות החברה" מעידה על כך .12

 

   

                                                
3
 - קישור  

http://www.pei.co.il/content.asp?type=1&type_pic=93&title=%D7%90%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D

7%94%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94 
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 חב' תש"ן פועלת להתאחד עם חברת קו צינור נפט אילת אשקלון בע"מ (חברת קצא"א)

 :4ולה כי חב' תש"ן ביקשה להתאחד עם חב' קצא"אממנו ע 3.2.2015פרסום בעיתונות מיום להלן  .13

 

                                                
4
 http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3651474,00.html - קישור  


