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 הדנה ובניה לתכנון הארצית המועצה של לעררים המשנה בוועדת הבריאות משרד עמדת להצגת בקשההנדון:
( ב/1200חפאג) הזיקוק בתי הרחבת תכנית על בערר


 


 להגיע, שניתן ככל, לשאוף יש אנומבקשיםלהשתתףבדיוניוועדתהעררשבנדוןולהציגעמדתנוכמפורטלהלן:

לכך האוכלוסייה הקרובה לתכנית שבנדון. מגורי שנקבעו בחוק אוויר נקי בסביבת היעד לערכי הנימוקים

אזורומחקריםמהעולםכפישידועיםלמשרדמבוססיםעלנתוניהתחלואההמעודכניםכוללמחקריםעדכנייםמה

הבריאותומפורטיםבקצרהבמסמךזה.

פרסםהצהרהכיקייםקשרסיבתיבין(American Heart Association-AHA)ארגוןהקרדיולוגיםהאמריקאי

האקדמ בנוסף, לביןתחלואהותמותהממחלותלב. לזיהוםאווירחלקיקי יהחשיפהקצרתמועד)שעותוימים(

האמריקניתלרפואתילדיםפרסמההצהרהובהנקבעכיישקשרביןחשיפהלזיהוםאווירחלקיקיוזיהוםאוויר

אסתמה ובעיקר נשימתיים מסימפטומים כתוצאה ואשפוזים  ריאה, תפקודי לבין חנקן( תחמוצות )אוזון, גזי

בקרבילדים.

 ובזיהוםאווירחלקיקי,Volatile organic compoundsתרכובותאורגניותנדיפות)VOCזיהוםאוירבמזהמי ,)

סיבותהעשרתברשימתכמסרטנים,והוגדרו(IARC)ארגוןהבריאותהעולמישלנקבעועפ"יסוכנותהחקרלסרטן

במפרץחיפהאינםמספקים,אךמצביעיםעלחריגותVOCנתוניניטורמזהמיהמובילותבעולםלתמותהכללית.

 מערכי היעד:מתמשכות בוטדיאן  1,3בעבור בשנת באדם(, וודאי 2013)מסרטן  יממות נרשמו 26 במהלך,

 בשיעור בתקן היממתי היעד מערך היממתי היה גבוה הממוצע היממתי. ערך ערך היעד מעל יממתיים ממוצעים

מסרטנים  כן, נמצאו חריגות חוזרות ונשנות מערכי היעד היממתים בדיגומים בעבור חומרים-כמו .4 עד פי של

, בהתאמה.4.7ועד פי  6.2פי פירן ופורמלדהיד עד -א -כגון בנזו  נתונימרשםפליטותלסביבה)מפל"ס(בנוסף,

,שפרסםלאחרונההמשרדלהגה"ס,מצביעיםעלפליטותחומריםאורגנייםנדיפיםשאינםמתאן2013לשנת
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(NMVOC )פי לשטחהגבוהותבישראל ביחידותריכוז מאשר2.5( ופי ויותרמאשרבשארהארץ(.10באשדוד

רשויות,236,מתוךעלידיהמשרדלהגנ"ס2014שפורסמהבדצמברבנוסף,לפירשימתמצאיפליטותהמזהמים

 בעבור פליטות של תרכובות מסרטנות ידועות. 1-חיפה נמצאת במקום ה

תעשייה אזורי מגורים ליד וויר ומחקרים אשר בחנו קשר בין זיהום או נתוני תחלואה באזור מפרץ חיפה

 בעשור האחרון:

 סרטן: 

 2014באוקטובר לאחר, תכניתחפאג אישורהשל עםהתנאיםהמחמיריםבוועדההמחוזית,1200מועד /ב'

המשך תחלואה גבוהה מהצפוי בכלל סוגי סרטן חודרני  פורסמונתוניהרישוםהלאומילסרטןשמצביעיםעל

ישנהתחלואהמוגברת.טן ריאות חודרני ולימפומה שאיננה הודג'קין  בנפת חיפהובסוגים ספציפיים כגון סר

) הארצי בהשוואהלממוצע האתריםבגוף בכלל חודרני מובהקבסרטן בחיפהלגברים)באופן לשנים10%:

2006-2011לשנים15%-ו2001-2005 לנשים; כמו(2006-2011לשנים15%-ו2001-2005לשנים11%: כן,-.

בנפתחיפהישנהתחלואהבע נמצאכי אשרהוגדרכקשורסיבתיתלזיהוםאוויר, ריאותחודרני בורסרטן

 הארצי. לממוצע בהשוואה מובהק באופן בנפת חיפה נותרים גבוהים בסרטןנתוני התחלואהמוגברת

דיםע"ילמרותהפחתהבערכיםשלמזהמיםסביבתייםמסוימיםהנמדבהשוואה לממוצע הארצי, לאורך זמן 

עריםלהגנתהסביבה התמונהבדבר-איגוד משקףאתכלל זהאיננו ניטור להדגישכי חשוב חיפה. מפרץ

 פליטתמזהמיםלאווירשכןהואאינוכוללאתכללהמזהמים.

החוקרים.בארץהאחרותלנפותחיפהבנפתבסרטןהתחלואהשיעוריהושווס"הלמשנערךבשיתוףבמחקר

 Hazard)הסיכוניםיחסחיפהנפתלתושביכיומצאו(1995)ס"הלמסקרמשתתפיאחרשנים10במשךעקבו

ratio-HR  למשתנים תקנון לאחרהארץלשארבהשוואהמובהקבאופןגבוההיהבסרטןלחלות(

לממוצע  בהשוואה  16%-ב גבוה היה חיפה בנפת הסיכונים יחס הסרטן סוגי כלל בעבור. סוציודמוגרפים

   .לממוצע הארצי בהשוואה חיפה בנפת 29%-ב גבוה היה הסיכונים יחס ראות סרטן ובעבור. יכלל ארצ

-כמו סרטןכן, מקרי הארעות וצפיפות חיים בקריית הדלק למיכלי מגורים מרחק בין מובהק קשר נמצא

ארעות מטר מחוות המיכלים צפיפות מקרי ה 200עבור מי שגר ברדיוס מרחק מגורים של עד ריאה,דווחכי

-( בהשוואה למי שגר במרחק מ65)מעל גיל  17.7( ופי 65)בקרב מבוגרים עד גיל  4.73בסרטן ריאה גבוהה פי 

דלקלביןמטר מהמיכלים. 1000ועד  800 חומריםנדיפיםהאופיינייםלמיכלי בין קשר על מצביע המחקר

תחלואהבאזור.

 מובהקועלייה דווחקשר אחר  SO2ריאה בקרב גברים עם העלייה ברמות  בצפיפות מקרי סרטןבמחקר

תעשי אוויר לזיהום יכ"סמן את  0.45%-העלתה ב, חמצניתדוגופרית– SO2ברמות  1%)עלייה של תי"

העלתהאתPM10מיקרוגרםלמ"קשל1-כיעלייהבדווחבמחקראחרצפיפות מקרי סרטן ריאה בגברים(.
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אקונומישלהאזורהסטטיסטי.הממצאיםלא-למדדסוציובקרבגברים,בתקנון12%-הסיכוןלסרטןריאהב

 היומובהקים.

 –תחלואהלבבית

2009מנתוניסקרלמ"סלשנת מחוז חיפה )הכולל את נפת חיפה ונפת חדרה( מוביל בשיעור הדיווחים על ,

32)אוטם שריר הלב ו1,000-מקריםל22לעומתממוצעארצישל וח של בעיר חיפה שיעור הדיותושבים(

ובהשוואהעל ידיי רופא הנו הגבוה מבין שש הערים הגדולות בישראלנים בחואהמאוטם שריר לב  יאירוע

הארצי 35)לממוצע של הארצי ממוצע ל22לעומת 1,000-מקרים -כמותושבים(. בנפת חיפה שיעור כן,

100-לשיעור)50-74נימבגבוה מהממוצע הארציהלב ויתר לחץ דם שריר כרוניות באוטם במחלות התחלואה

 ,בהתאמה(.33.8לעומת38.1ממוצעארצי,6.8לעומת7.4)(תושבים


על במספר  PM2.5-עבור 5%ועלייה מובהקת של   PM10-עבור 6%עלייה מובהקת של   חוקריםדיווחו

קיקימעלערכיזיהוםאוירחלבהשוואהביןימיםעםמתחלואה לבבית שלביתחוליםרמב"םהפניות למיון 

ימיםבהשוואהל)רבעוןעליון(PM2.5 -לק"לממיקרוגרם21.75מעלוריכוזPM10-לק"ממיקרוגרם41.5

מתחתעםריכוז רבעון)PM2.5-לק"לממיקרוגרם13.1-למתחתוריכוזPM10-לק"ממיקרוגרם25.6-ל

הרכבמתכותכבדותבחלקיקים.(התחתון מובהקבין נמצאקשר כן, למיוןומכמו הפניות מתחלואהספר

ערכיעםבימיםמתחלואה לבבית בבית  בפניות למיון 19%בעבור ארסן נמצא קשר מובהק ועלייה של לבבית.

0.00021מתחתל עםערכיזיהוםהלימיםבהשווא עליון(ה)רבעוןמיקרוגרםלמ"ק0.00042מעל זיהוםאויר

)רבעוןהתחתון(. מיקרוגרםלמ"ק


–מתיתתחלואהנשי

במחקר של אסתמה, ההימצאותPM10שבאזורים עם זיהום אוויר גבוה של  נמצא6-14בקרבילדיםבני

 אסתמה עם ילדים זמן)מספר ל,בנקודת באסתמהבניגוד שחלו חדשים ילדים זמןמספר במשך בקרב (

ת היו בערכים החוקרים מציינים שהתוצאומאשר באזורים עם זיהום נמוך. 2.5הילדים הייתה גבוהה פי 

 .,והדברלאמנעאתהשפעתהזיהוםעלהתחלואה"ק(לממיקרוגרם40-50)  מתחת לערכי הסביבה



 /ב'שבחןקשרבין1200בנוסףלמחקריםאלה,להלןהממצאיםהעיקרייםשלהסקרהבריאותילתכניתחפאג

ך מודל חשיפה שהוערך מתוחלקיקים(PM10תחמוצותחנקן,NOXתחמוצותגופרית,SOX)זיהוםאוויר

שוניםבנפתחיפה)היארעותכללומאפייני תחלואה הזיקוק  בתי ממתחם על סמך נתוני פליטות מארובות 

 לשנים הודג'קין שאיננה ולימפומה ריאות סרטן סרטן, 1995-2004מקרי בשנת למיון פניות שיעור 2005;

2000-2005ושיעוראשפוזיםבשנים בגישהאקולוגית:כתוצאהמתחלואהבדרכי  הנשימהותחלואהלבבית(
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בהיארעותכללמקריסרטן29%-3%-ועלייהבSOX-:נמצאקשרמובהקביןחשיפהלסרטןבעבור 

 של 54%-7%ועלייה ריאה. סרטן מקרי ביןתחלואה לבבית: בעבור בהיארעות מובהק קשר נמצא

כן,-,בהתאמה(.כמו85%-20%-ו50%-5%-ועלייהבפניותלמיון)עלייהבPM10-וSOX-חשיפהל

ל חשיפה בין מובהק קשר בPM10-נמצא )עלייה אשפוזים בשיעור 50%-10%-ועלייה בעבור (.

חשיפהלתחלואה נשימתית:  מובהקבין בPM10-וSOX-נמצאקשר )עלייה -ועלייהבפניותלמיון

בהתאמה(.212%-25%ו50%-5% כן-כמו, נמצאקשרמובהק, ועלייהPM10-וSOX-חשיפהלבין

.,בהתאמה(42%-3%-ו70%-20%-בשיעוראשפוזים)עלייהב

 
הצטברות הממצאים לגביי החריגות בחומרים המנוטרים, החריגות בממצאי הדיגומים, נתוני לאור 

מפרץ חיפה ובהתאם לידע הקיים בספרות  המפל"ס, נתוני התחלואה והמחקרים האפידמיולוגים באזור

כי  28.1.2015-וועדה המייעצת לאפידמיולוגיה סביבתית של משרד הבריאות בישיבתה בהרפואית, קבעה ה

. הועדה המייעצת לאפידמיולוגיה חיפה במפרץ העודפת והתחלואה האוויר זיהום בין סיבתי קשר קיים

סביבתית כוללת רופאים, נציגי ציבור, נציגי אקדמיה, נציגי משרדי הממשלה, אשר עוסקים בתחום והיא 

 נתה ע"י ראש שירותי בריאות הציבור על מנת לייעץ למשרד הבריאות.מו

 

 חפאג קובעת1200תכנית הזיקוקבתימתחםשלהסטטוטוריתהמסגרתאת/ב' מאזכיוםבמקומוהנמצא,

למעט,והבנייההתכנוןחוקמתוקףתכניתשוםלתוכניתזו,לאחלהעלכללהמתחםעד.הבריטיהמנדטתקופת

בהקבועות,כןכמו.מיוחדותהנחיותעם,התעשייהלאזורייעודיקרקעקובעתהתכנית.בווגבליםמקטעיםעל

.סיכוניםצמצוםבדברסביבתיותוהוראותהנחיות,בנייההוראות

היתרי2014בינוארהתכניתאתלאשרהחליטההמחוזיתהוועדה קבלת הכוללות להסתייגויות בכפוף בנייה,

המצב")הקייםלמצבבהשוואהלאווירהמזהמיםפליטתבקצבלעלייהלגרוםכדיבהםיןאאםרקלמתקנים

למפעלים(.הציבהסביבהלהגנתשהמשרדהמרכזיותהדרישותיישוםהשלמתלאחרהנוהמצב"הקיים

כליבידיישלוודאכיהניטורהאפידמיולוגייהווה/ביבוצעניטוראפידמיולוגי.1200מתוקףהוראותתכניתחפאג

המאפשר רגולטורי ככלי הפנים, ומשרד הסביבה להגנת המשרד הבריאות, משרד קרי הרלוונטים, המשרדים

 דהיינו, חדשים. בנייה לאישורי בדרישות בהתאםהחמרה כי המחוזית הוועדה שקבעה הסקרלממצאיכפי

ערכים6.1.2סעיףי"עפבניהתרהימתןבעתלדרושהמשותפתהוועדהרשאית(וסופיים חלקיים)האפידמיולוגי

ס.לפיכך,הסקרהאפידמיולוגיאינו"והגההבריאותמשרדיעםובהתייעצותומיםאווירזיהוםבנושאימחמירים

מחקראקדמאיגרידאאלאיהווהכליבידייהרגולטורוניתןיהיהלהשתמשבממצאיםבכלשלבלקביעתמדיניות.

אוויראיכותלערכיביחסבתוכניתמחמיריםתנאיםעתקביבדברהמשפטיותלטענותבנוגע דעתחוותב"מצ,

.כאמורתנאיםלקבועמוסמכתהמחוזיתהוועדהלפיה,הבריאותבמשרדהמשפטיהייעוץ
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:לסיכום

הממצאים בניטורחריגותלגביילאור בדיגומיםחריגות, ס"המפלנתוני, והמחקריםהתחלואהנתוני,

ובהתאםלידעהקייםבספרותהרפואיתמשרדהבריאותתומךבאישורתוכניתחיפהפרץמבאזורהאפידמיולוגים

/ב'בכפוףלתנאיםהבאים:1200חפאג

האווירממפעלבז"ןוישלהתנותקבלתהיתרבנייה,רקאםאיןבמתקןאיןלאשרעלייהנוספתבזיהום .1

ובכלמקר בהשוואהלמצבהקיים. לגרוםלעלייהבפליטות, התחלואהבמפרץהחדשכדי לאורנתוני ה,

לאניתןלעמודבערכיהקרובההאוכלוסייהבסביבתהיעדבערכיעמידהחיפהישלשאוףל ובמקרהבו ,

ובוודאיהיעדעקברמותהרקעהקיימות לאשרעליהנוספתבזיהוםכאמור אין לעבוראתערכי, שאין

 הסביבה.

 רהאפידמיולוגיככלילקביעתמדיניותבאזור.התנייתאישורהתכניתביכולתלהשתמשבנתוניהסק .2

,נציין.בבהוראותהתכנית6.4.4מבקשלבטלאתסעיףבעררשלחברתבז"ן,הב'82סעיףכלליבמענהל .3

,האפידמיולוגימשרדהבריאותסייםלפנימספרשניםלהכיןאתהנוהללהקמתוהפעלתמערךהניטורכי

תחיל.לכןחלקזהשלהסעיףניתןלמחוק.ישהוףחוקרוהמחקרנבחרג,והוסדרנושאמקורותהמימון

 להשאיראתהדרישהלהעברתנתוניבריאותתקופתייםשלהעובדיםבמתחםלצורךהמחקר.


 .העררועדתהמקצועיתבפנייעמדתואתלהציגמבקשהבריאותמשרד

 
בברכה,

 
יתמרגרוטואפרופ'

ראששרותיבריאותהציבור
העתק:

פ'ארנוןאפק,מנכ"למשרדהבריאותפרו
פרופ'שמואלרשפון,רופאמחוזחיפה

הבריאות משרד ,חיפה מחוז רופא סגן ,דובנוב יהונתן ד"ר
המשפטיתהיועצת,הראל-היבנרמירהד"עו

מהנדסראשילבריאותהסביבה)בפועל(מרעמיריצחקי,
מרדודויינברג,מהנדסארציתכנוןוקולחים

זבלהקרקיס,המחלקהלאפידמיולוגיההסביבתיתראי"ד
משרדהבריאות,מהנדסתהמחוז,לשכתבריאותחיפה,לילהיעקבד"ר

עוזרראששירותיבריאותהציבורד"ראודיקלינר,
עו"דמיכלגולדברג,יועצתמשפטיתבריאותהסביבה,משרדהבריאות

שי,עמיתתממשק,יועצתמדעיתלראשהשירות,משרדהבריאות-ד"רקרןאגאי
האגףלאפידמיולוגיה,סביבתיאפידמיולוגד"ררענןרז,
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 הבריאות במשרד המשפטי הייעוץ דעת חוות
 
 


בשל,ותמותהתחלואהלתוספתלהביאעלולאשרמתוכנןפרויקטלאשרישבהכרחהאםהשאלהעלתהלאחרונה

יסודאיןכיהיאלכךהתשובה.הסביבהלערכימתחתיישארהצפויהאווירזיהוםסךכאשר,אווירזיהוםספתתו
לתוספתיגרוםאשרמתוכנןפרויקטזהובכלל,סביבהערכישלהתקןלערךמתחתהמצויאוירזיהוםכילטענה
לאשרוחובהקיימתכןועלנקיויראולחוקבהתאםהינו,סביבהמערכילחריגהיגרוםלאאךאווירזיהום

.לולהתנגדניתןלאולחלופין


 .נקיאווירחוקלפי"אוירזיהום"-ו"יעדערכי","סביבהערכי" .1


מזהםשלבאווירכנוכחות"אווירזיהום"מגדיר(,החוק–להלן)2008–ח"התשס,נקיאווירחוק .א
.סביבהוערכייעדערכיכוללים"האוויריכותאערכי"כאשר,האוויראיכותמערכיחריגההמהווה

...מרבייםערכים"כהסביבהלהגנתהשרי"עלחוק6סעיףלפינקבעיםוהסביבההיעדערכי
בסעיףקובעהחוק".נתוניםזמןבפרקי,הראשונהבתוספתהמנוייםמזהמיםשלבאווירלנוכחותם

אובבריאותם,אדםבחיילפגיעהאולסיכוןשחשמהווהמהםשחריגהערכים"הםהיעדערכיכי(א)6
לשאוףשיש,ובצומחבחי,במים,בקרקעלרבות,בסביבהאובנכסים,אדםבנישלחייהםבאיכות
,סבירבלתיאוחזקאווירזיהוםמהווהמהםשחריגהערכים"הםסביבהערכיואילו",כיעדלהשיגם
למניעתהמעשיתבאפשרותובהתחשב,העדכניולוגיוהטכנהמדעיוהידעהיעדערכיבסיסעלשייקבעו
נקבעו2011-א"התשע(,שעההוראת()אוויראיכותערכי)נקיאווירבתקנות".היעדמערכיחריגה
על,הקייםלמצבבהתאםהמזהמיםלמרביתנקבעוהסביבהערכי.המזהמיםלמרביתכאמורערכים
משרדעםהתייעצויותלאחרלאחרונהתוקנוהתקנות.קייםאווירזיהוםשלבפועלמדידותבסיס

מזהמיםשישהלגביכאשר,המזהמיםלכלסביבהערכינקבעולאבתקנות.נוספיםוגורמיםהבריאות
 .2016במרס1ליוםעדיעודכנוהסביבהערכיכינקבע

 
חריגהכאשר"סבירבלתיאוחזקאווירזיהום"גרימתשלפליליתעבירה(,א)3בסעיףקובעהחוק .ב

חריגהרקלא.לחוקומנוגדת(לחוק(1()ב)3'סע")סבירבלתיאוחזקאווירזיהום"היאסביבהמערכי
(2()ב)3'סע")זהחוקלהוראותבניגודלאווירמזהםפליטת"גם,החוקשלהפרהמהווהסביבהמערכי
זיהום"מהווה,לחוק'דפרקלפישניתןפליטההיתרמתנאיבחריגהלאווירמזהםפליטתכמו(,לחוק
,לחוק(ב)3בסעיףהמנוייםהמקריםשני.לחוק(א)3'סעהוראותשלוהפרה"סבירובלתיחזקאוויר
"סבירבלתיאוחזקאווירזיהום"נגרםכיייקבעבהםנוספיםמקריםוייתכנוממצהרשימהאינם
 .לנסיבותבהתאם,פליטההיתרמתנאיאוסביבהמערכיחריגהללאגם,החוקלהוראותבניגוד

 
מערכיחריגהללאגםיעדמערכיחריגההכולל"אווירזיהום"שללצמצומולפעוליש,החוקלפי .ג

המקומיותהרשויותעל,האווירזיהוםלצמצוםיעדיםלקבועהממשלהעללחוק5'סעלפיכך.סביבה
לתתהממונהבסמכותוכןלחוק9'סעלפיבתחומןהנגרםהאווירזיהוםשלולצמצוםלמניעהלפעול

 .לחוק41'סעלפיאווירזיהוםשלוצמצוםמניעהלשםהוראות
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איכותשיפורשלהחשיבותאתומדגישהרחבההחוקתכליתכינקבעלאחרונהשניתןדיןבפסק .ד
מטרתוזהחוק"–מטרותיואתהמגדירלחוק1סעיףלאורזאתהאווירזיהוםוצמצוםהאוויר
קביעתידיעלהשארבין,האווירזיהוםאתולצמצםלמנועוכןהאוויראיכותשללשיפוראלהבי

ואיכותבריאותם,אדםחייעלהגנהלשםוהכל,המונעתהזהירותלעקרוןבהתאםוחובותאיסורים
והמגווןהאקולוגיותהמערכות,הטבעמשאבילרבות,הסביבהעלהגנהולשםאדםבנישלחייהם
 ".בצורכיהםובהתחשבהבאיםהדורותולמעןהציבורלמען,יהביולוג

 
זיהוםוכלבלבדסביבהמערכיחריגהעלאוסרנקיאווירחוקכילפרשנותמקוםאין,האמורלאור .ה

.אותולאפשרבהכרחוישהחוקלפימותר–הסביבהמערכיחורגאינואךהיעדמערכיהחורגאויר


פליטההיתר .2

בחשבוןלהביאישאלא,סביבהמערכיחריגהבמניעתדיאין,נקיאווירחוקלפיפליטההיתרבמתן .א
להביאעליופליטהלהיתרבקשהלשקולהממונהבבואלחוק(1()ב)20'סעלפי.היעדערכיאתגם

פליטתוהשפעתההיתרמתןבעקבותסביבהמערכיחריגהלגרימתהסתברות"האתבחשבון
 ".ייחוסערכיאויעדערכיהשגתאפשרותעליטההפלממקורהצפויההמזהמים

 
במסגרתזהשיקוללהביאניתןולאלחוק5סעיףלפילאומיתתכניתאושרהלאעודכל,בנוסף .ב

לשקולבבואוהממונהשלמחובתו,לחוק(4()ב)20'סעלפיפליטההיתרלמתןהנדרשיםהשיקולים
הצפויההמזהמיםפליטתהשפעתלבתשומתביתרלבחון(ב)20סעיףלפיפליטהלהיתרבקשה
 .סעיףלאותו(1)פיסקהלפיכנדרש,יעדערכילהשגתהאפשרותעלהפליטהממקור

 
הזמינההמיטביתהטכניקה"אתלכלולהבקשהעל,לחוק18'סעלפיהמוגשתפליטהלהיתרבבקשה .ג

אמצעים"וכן..."וירהאוזיהוםשלמרבילצמצוםאולמניעה,הפליטהבמקורליישוםהמוצעת
,כןכיהנה((.ו)–(ה)18'סע")הפליטהממקורהאווירזיהוםשלולצמצוםלמניעההמוצעיםנוספים
למניעהאמצעיםגםאלאסביבהבערכיעמידהרקלאלהראותישפליטהלהיתרהמוגשתבבקשה

.היעדלערכיהאווירזיהוםשלולצמצום


תכנוןהליכי .3

איכותעלהשפעותלפרויקטשישוככלוהבניההתכנוןדינילפיפרויקטיםישורלאהליךקיוםבעת .א
עלמכךיוצאוכפועלהסביבהעלהפרויקטהשפעותאתהיתרביןלבחוןהתכנוןמוסדעל,האוויר
הסביבתייםלשיקוליםלתתשישהמיוחדהמשקללעניין.השוניםהשיקוליםביןולאזןהאדםבריאות
הקמת"–העליוןהמשפטביתעמד,האדםבריאותעלהישירההשפעתםבשלכנוןהתהליכיבמסגרת

ולפגועורעשריחמפגעיליצור,ומיםקרקע,אווירלזיהומילגרוםעלולהשוניםמסוגיםפרויקטים
השפעהבעלותהןהסביבהבאיכותאלהמעיןפגיעות.להןומחוץהעריםבתוךפתוחיםבשטחים

.קניינםועלחייהםאיכותעלולמצער,רביםאדםבנישלבריאותםעלביותרתמשמעותיפוטנציאלית
לפגיעההגורםבאופןהסביבהבאיכותהפוגעחוק:"כיברק'אהנשיאידיעלצויןכברזהבהקשר

 ".ובחירותוהאדםבכבודפוגע,האנושיהקיוםבמינימום
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(,התסקיריםתקנות–להלן)2003–ג"תשס(,הסביבהעלהשפעהתסקירי)והבניההתכנוןתקנות .ב
תקנה)הסביבהעלניכרתהשפעהבביצועןשישבתכניותהסביבהעלהשפעהתסקירהגשתמחייבות

נדרשאם,וכןלסביבהביחסכאמורתכניתשלוהחסרונותהיתרונות"היתרביןייבחנובתסקיר(.2
שלאהחלופה,בתכניתהמוצעלמיקוםאחרותחלופותשלהסביבתיותלהשלכותהתייחסות,בהנחיות

למיקוםהנוגעיםנוספיםוענייניםבתכניתלמוצעטכנולוגיותחלופותאובתכניתהמוצעאתלבצע
ובניהלתכנוןמשותףהליךקיוםבעת((.2()ב)8תקנה")הענייןלפיהכל,ולאופייהלהיקפה,התכנית
בתסקירהאוויראיכותפרקאתתהווההפליטלהיתרהבקשה,לחוק23סעיףלפי,פליטהוהיתר
אתתכלול,הסביבהעלההשפעהבתסקירהאוויראיכותפרקבענייןהסביבתיהיועץדעתוחוות
(3)-(2()ד)23'סע)המחויביםבשינויים,לחוק20סעיףלפיפליטהלהיתרבבקשההממונהקביעת
התכנוןמוסדובסמכותהתסקיריםתלתקנו12תקנהלפינערך,בתסקירהתכנוןמוסדדיון(.לחוק

תקנה")התוכניתבהוראותייכללוהסביבהעלשליליותהשפעותלמניעתהוראותאילוגם"להחליט
 (.לחוק(6()ד)23'וסעהתסקיריםלתקנות(ג)12

 
תכנוןנבחןכאשר.הוקמוטרםאשרמיתקניםשלעתידילתכנוןמתייחסיםטיבםמעצםתכנוןהליכי .ג

היא,נקיאווירחוקלפימטרתםאשרהיעדלערכילהתייחסהתכנוןמוסדעל,התכנוןדבמוסמיתקן
נקיאווירבחוקנקבעובכדילא.עתידיבתכנוןמדוברכאשרבוודאי,לכווןישאליוהיעדאתלסמן
בסיסעלבעיקרונקבעו,הקייםלמצבמתייחסיםהסביבהערכי.הסביבהלערכיבנוסףיעדערכי

סבירבלתיבאופןחורגיםאשרמקומותלאותםלפעולהומכווניםאווירזיהוםשלבפועלמדידות
אין,עתידיתכנוןעלמדוברכאשר,זאתעם.הארץחלקיבשארלמצבבהשוואההאווירזיהוםברמת

החלופהאתלבחורויש,היעדמערכירמתואתתרחיקאשראווירזיהוםשללתוספתלהביאנכוןזה
 .מהיעדלהתרחקותולאהיעדערכילכיווןהאווירזיהוםשללהפחתהשתביאלכךביותרהמתאימה

 
עצמאימקצועידעתשיקוללהפעילהיאהתכנוןבמוסדותהבריאותמשרדנציגשלוחובתותפקידו .ד

וכאשרלכךהמתאימיםבמקרים.דיןכללפיוסמכותותפקידומתוקףהתכנוןבמוסדדיוןבעת
מוסמךהבריאותמשרדנציג,אוירזיהוםתוספתהיתרוביןלתוכניתסביבתיותהשפעותצפויות
התכנוןהליכיבמסגרתבריאותיתסיכוניםהערכתביצוע.בריאותיתסיכוניםהערכתשתבוצעלדרוש
ומקובלותמעודכנותהערכותלפיסיכוניםהערכתביצוע,ספרותסקירתביצוע-הכוללתהליךהינו

משרדנציג,ההליךשלבסיומו.הציבורבריאותבתחוםמומחיםי"עוהמבוצע,נייןעבעליושמיעת
אתהכוללת,הסיכוניםהערכתממצאיאתהתכנוןלמוסדלהציגיוכלהתכנוןבמוסדהבריאות
ביחסעמדתואתוכןהמתוכנןמהפרויקטכתוצאה,ותחלואהלתמותהבסיכוןהצפויההעלייה
ביןלאזןעליו,בתכניתלדוןבבואוהתכנוןמוסד.התכנוןבמוסדותהבריאמשרדכנציגלתוכנית

אחרת,מיוחדמשקללהםוהסביבתייםהבריאותייםהשיקוליםזהובכלל,השוניםהשיקולים
 .התכנוןלמוסדהנתוןהסבירותממתחםלחרוגעשויההחלטתו

 
בתכניתלקבועוכןסביבהמערכייותרמחמיריםערכיםעלהחלטתואתלבססתכנוןמוסדבסמכות .ה

כל,נקיאווירחוקלפיפליטהבהיתרהממונהי"עשנקבעומערכיםיותרמחמיריםערכיםאותנאים
המחוזיתהוועדהידיעללאחרונהנעשהכך.כללייםמרבייםערכיםהמהוויםסביבהמערכישכן
הוועדה.חיפהמפרץפטלנזיקוקבתימתחם–'ב1200/חפאגתכניתלאישורבהחלטהחיפהב"לתו

יינתנובניההיתריכי-סביבהלערכיביחסהמחמיראווירזיהוםמניעתבענייןתנאיבתוכניתקבעה
 הקייםלמצבבהשוואהלאווירהמזהמיםפליטתבקצבלעלייהלגרוםכדיבהםשאיןבתנאירק
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המחוזיתהוועדהקבעה,אחרבמקרה.הקייםבמצבהמזהמיםפליטתלקצבבתכניתהגדרהוקביעת

התנאי.התכניתבגבולותמהמיתקןשתיפלטהמירביתהקרינהרמתבענייןבתכניתתנאיחיפהב"לתו
,מייננתהבלתיהקרינהחוקלפיהממונהשקבעלתנאיםבנוסףהיהענייןבאותוהוועדהשקבעה
החלטתעלערר,לישראלהחשמלחברת,היזםהגישענייןבאותו.מיתקןלאותו2006–ו"תשס

החלטותאתאישרהובניהלתכנוןהארציתהמועצהשללערריםהמשנהוועדת.המחוזיתהוועדה
שלקיומהכמונוספיםשיקוליםלשקולהתכנוןמוסדשלמתפקידוכיוקבעההמחוזיתהוועדה

.התכניתבתחוםהגובלתרגישהאוכלוסייה


.לפיוואסורההחוקשלהפרהמהווה,נקיאווירחוקלפישנקבעוהסביבמערכיחריגהכימחלוקתאין,לסיכום
שאושרהיתראותוכניתלפיוהןנקיאווירחוקלפיהן,דיןלפיאסורהלהיותעשויהיעדמערכיחריגהגם,אולם
אוראישונותן,נקיאווירחוקלפיהממונהזהובכלל,דיןלפיהמוסמכיםהגורמים.והבניההתכנוןדינילפי

אחדכל,והבניההתכנוןדינילפיהמאשריםוהגורמיםהתכנוןמוסדות,עסקיםרישויחוקלפיהמקומיתהרשות
ייתכנו.לנסיבותבהתאם,הסביבהמערכייותרמחמיריםבערכיםעמידהלדרושומוסמךרשאיסמכותובתחום
האווירזיהוםערכיאםגם,אווירוםזיהתוספתהמאפשראישוראוהיתרלתתסבירזהיהיהלאבהןנסיבות
הגדלההיאהזיהוםתוספתמשמעותבהםמקריםבאותם,הסביבהבערכייעמדולזיהוםהתוספתאישורלאחר

.המערביבעולםמקובליםאינםאשרבערכיםלתמותההסיכוןשל







,בברכה                                                                                                                                






ד"עו,גולדברגמיכל
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