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 צונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם כלשהו במשרד הפנים"."מסמך זה נערך על ידי חברה חי •

"עובדי משרד הפנים אינם מורשים לערוך, לתקן או להורות על מחיקת מקטעים מן המסמך ואולם העברת מלל  •

 מותרת". –ממסמך זה לאחר 

מודגש כי קריאה  משרד הפנים וחברת התמלול עושים ככל יכולתם על מנת לייצר תמליל איכותי ובעל ערך. עם זאת •

 בתמליל צריכה להיעשות באופן מושכל תוך הבנה שיתכנו טעויות ו/או השמטות מסיבות אובייקטיביות שונות.
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  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

בעררים, בשני  בוקר טוב לכולם, שמי סילביה רביד אני נציגת שר המשפטים. אנחנו מתחילים את הדיון

/ א קרקעות הצפון. אנחנו נציג את עצמנו, אחר 1139בהתיחס לתכנית חפאג/  14/ 82-ו 14/ 78ערר עררים 

  כך נעבור על כל שמות הנוכחים ואז נתחיל את הדיון. אז כמו שאמרתי אני סילביה רביד.

  

  נאור: נועהגב' 

  נוי נאור, נציגת מנהלת מינהל התכנון.

  

 מר שחר רובין:

  שחר רובין, נציג ציבור.

  

  מר אמיר ריטוב:

  אמיר ריטוב, חבר שלטון מקומי.

  

  מר הלל זוסמן:

  הלל זוסמן, חבר, נציג רשות הטבע והגנים.

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  אז בואו נתחיל מכאן ואחר כך נעבור לצד השני. כן?

  

  ד"ר קרן אגאי שי:

  ת את פרופסור איתמר גרוטו.ד"ר קרן אגאי שי נציגה של משרד הבריאות, מייצג

  

  ד"ר אודי קלינר:

  .--- ד"ר אודי קלינר שירותי בריאות הציבור 

  

  ד"ר לילה יעקב:

  הסביבה. ---ד"ר לילה יעקב מנהלת המחלקה 

  

  גב' ליאת פלד:

  ליאת פלד מתכננת מחוז חיפה, משרד הפנים.

  

  מר רונן סגל:

  רונן סגל, סגן מתכננת מחוז חיפה.
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  גב' נורית שטורק:

  נורית שטורק, משרד להגנת הסביבה מחוז חיפה.

  

  עו"ד ניר שטרן:

  ניר שטרן, יועץ משפטי ועדה מחוזית חיפה.

  

  גב' אורנה הראל פלד:

  אורנה הראל פלד, מנהלת המחלקה לתכנון ארוך טווח עיריית חיפה.

  

  עו"ד דגנית קורן:

  --- דגנית קורן, יועצת משפטית של הועדה המשותפת למתחם 

  

  ר ארנון:מר אופי

  חיפה המגמה הירוקה. --- אני אופיר ארנון רכז 

  

  גב' שומרון:

  שומרון, תושבת חיפה מגמה ירוקה, מאד מודאגת מהתכנית הזאתי.  --- 

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  בסדר לא נואמים עכשיו. כן,

  

  אנג' מריוס ראפ:

  מריוס ראפ, מהנדס המועצה קרית טבעון.

  

  ר רם שוחט:מ

  רם שוחט. 

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  אתה בעצם בצד הזה. אוקי. בסדר טוב אז נמשיך בענייני השולחן שלנו, השולחן נתחיל מפה מי שיוב לידך?

  

  עו"ד יוחאי שכטר:

  עורך דין יוחאי שכטר משרד אברמזון, עורכי הדין של תש"נ.

  

  מר רפי רגב:

  ---ראש אגף אסטרטגיה ונכסים בחברת תשתיות רפי רגב 
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  :גדרוןעו"ד דרור 

  מייצג את חברת תש"נ. גדרוןעורך דין דרור 

  

  עו"ד אסף עולמי:

  עורך דין אסף עולמי מייצג את חברת תש"נ.

  

  גב' אלה נווה:

  .8214אלה נווה, עורכת בערר 

  

  גב' בלה בן דוד:

  חיפה, באזור חיפה.בלה בן דוד, איגוד ערים, הגנת הסביבה לאזור 

  

  גב' לריסה בוכבינדר:

  לריסה בוכבינדר, חומרים מסוכנים, איגוד ערים, חיפה.

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  טוב אז נמשיך מאחורנית כן.

  

  גב' מידן:

  מידן, תושבת מודאגת. --- 

  

  מר סנדר סאודר:

  גמה ירוקה., אני עם מ--- סאודר מקרית אתא, אני גם סנדר 

  

  מר אודי חן:

  --- אודי חן 

  

  פרופ' רון קנת:

  רון קנת,  סטטיסטיקאי.

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  . סליחה.--- הפרופסור שכתב  -זה הד"ר ש

  

  צלי פולישוק: ד"ר

  צלי פולישוק עורך התכנית.
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  מר יואב פריסטינר:

  .--- ועצי התכנית בתחום חומרים מסוכנים פריסטינר יואב מ"פז" הנדסה וניהול, י

  

  אינג' יהודה גסנר:

יהודה גסנר המנדס ראשי מינהל הדלק והגז במשרד התעשיה והתשתיות ומנהל לענייני בטיחות הגז על פי 

  חוק הגז.

  

  מר איציק לוי:

  א"קצאאיציק לוי מ

  

   בראוןעו"ד דינה 

  "אמייצגת את קצא בראוןעורכת דין דינה 

  

  אביבי:אדר' ליאור 

  ליאור אביבי, אדריכל.

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

טוב בסדר, לפני שנתחיל בדיון ונשמע את העוררים ונתחיל לפי, נתחיל עם תש"נ הם הגישו את הערר קודם 

ואחר כך נעבור לגברת נווה. אני רוצה שתציגו לנו בבקשה בתמצית מה התכנית עושה, מה ההיבטים 

אחד מהמתכננים לתת לנו תמונה קצרה  -לפני שאתה מציג את המצגת יש מישהו שיכול - פיזיים שלה ומהה

את המצגת שלכם תראו לנו, אין בעיה אנחנו פשוט רוצים  -או הועדה המחוזית לפני - בכמה מילים מה

  -קודם כל לקבל איזושהי תמונה כללית כל הסביבה ועל מטרות התכנית ו

  

  מר יהודה גסנר:

שלנו לדאוג שתהיה אנרגיה זמינה למדינת  -- -אנחנו במשרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים ה

  ישראל לכל ההיבטים ולכל הצרכים.

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  -לא, זה ברור אדוני, רק שניה אנחנו

  

  מר יהודה גסנר:

  -ו, גם לתפעול השוטף וגם להתכנית הזו כדי להבהיר נכנסת בדיוק לנישה הז

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

אדוני,  - אין בעיה אנחנו נשמע את כל מי שאפשר לשמוע, בסדר. אבל בהיבט הפיזי מי יכול לתת לנו איזה

  כן,
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  דובר:

  איפה הוא עובד, התש"נ?

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

התשתיות, יש פה נציגים של משרדי ממשלה שונים כי הסוגיה מערבת הרבה מאד אינטרסים  לא במשרד

, קצת מה התכנית עושה, מה -כפי שאנחנו רואים. טוב, אז בואו תתנו לנו בבקשה סקירה, אפילו עם ה

ם הצרכים של המתקנים שם, כדי פשוט לקרב אותנו לנושא. מי האדון תזכיר לנו? אתה יכול לבוא לכאן ע

התשריט דווקא כי זה קרוב לנו יותר אנחנו צריכים לראות, שם אנחנו לא רואים כלום. זה לא רק אני, זה 

  כולנו. אנחנו שישה אנשים.

  

  מר רפי רגב:

אחוז ובבעלות מדינת ישראל היא יזמה לפני  100בוקר טוב, חברת תשתיות ואנרגיה חברה ממשלתית 

להעתיק חוות דלק ישנות שמצויות באזור של מפרץ חיפה מספר שנים את התכנית הזו שמטרתה בעצם 

חוות כאשר אני אציג אותן כאן  3ומטרופולין חיפה ולרכז אותן באתר אחוד. אנחנו מדברים למעשה על 

דונם שנקראת בשם "טרמינל  870-בפנינו. החווה הראשונה שאתם רואים אותה פה בשטח בסדר גודל של כ

לק שמאחסנת דלק גולמי בלבד והיא המצויה כאן, הוקמה בתקופת המנדט קרית חיים" זוהי חוות מיכלי ד

. החווה השניה שנמצאת כאן למטה במקום הזה, היא נמצאת היום בתחום קראת 30-הבריטי בשנות ה

דונם. והחווה השלישית  300- טבעון, " חוות אלרואי" שזוהי חווה שיש בה תזקיקי דלק והחווה בשטח של כ

הזה שאני מראה לכם עכשיו והיא "חוות הטוונטי אייקרס" שהשטח שלה הוא בערך שנמצאת כאן במקום 

דונם אמורות להתכנס ולעבור  1200דונם. שלושת החוות האלה בסדר גודל של בערך  90- קצת יותר מ

לחווה אחודה בקרקעות הצפון, בשטח פחות או יותר שאנחנו רואים כאן בתכנית שאני מראה. זו בגדול 

  -נו חושבים שהתכנית הזו היא נכונההתכנית ואנח

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

בסדר, לא צריך לנאום. רק להציג את התכנית, סליחה. עכשיו רק אם תוכל בהתיחס לתשריטים מה 

 התכנית כוללת, כלומר הבנו מתוך התקנון שיש בה מיכלים, יש אתרי ניפוק. תסביר לנו קצת מה המתקנים

  קודם כל פיזי בסדר? - שנדרשים לצורך העתקה ומה צפוי להיות שמה פיזית ו

  

  :רפי רגבמר 

אוקי. מה שבעצם כוללת חוות, מה שבעצם כוללת חוות מיכלים כשמה זה מיכלי דלק, הן דלק גולמי והן 

  -תזקיקי דלק ובנוסף גם אתר ניפוק דלק למיכליות כביש ו

  

  יו"ר הועדה - ם גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטי

  , ממלאים?-, תסביר- מה זה אתר ניפוק? זה אתר שמתוכו מזרימים כאילו
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  :רפי רגבמר 

  אני אסביר?

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  כן.

  

  :רפי רגבמר 

באה מיכלית כביש יכולה להיות קצרה, יכולה להיות בינונית ויכולה להיות ארוכה יותר ולמעשה היא 

  מתדלקים.טוענת את הדלק מזרועות מילוי אל הצרכן הסופי שזוהי בעצם תחנת הדלק שממנה כולנו 

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  אוקי, עכשיו פיזית מה דורק אתר ניפוק?

  

  :רפי רגבמר 

יכלים שממנו מזינים אתר ניפוק דורש את אותן זרועות מילוי, דורש כמה מבנים לצורכי הפעלה ובעצם המ

ויכול להיות סולר תחבורה. הכל על פי  95את אותם המיכליות, כי תלוי בסוג הדלק זה יכול להיות בנזין 

  הסוגים למיניהם.

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

ק לקרקעות איך מגיע הדלק לאתר החדש? איך, כלומר איך מביאים את הדל אוקי עכשיו איך מגיע הדלק,

  הצפון? תסבירו לנו גם את המערכת הכללית.

  

  :רפי רגבמר 

זו שאלה מאד טובה, את כיוונת לאחד הדברים שבהחלט יעלו היום לדיון. אני אנסה אולי להסביר איך 

העסק הזה עובד היום ואיך הוא יצטרך לעבוד בעתיד, אולי זה יעזור. אני אעשה את זה באמת בקליפת 

  ה כשאני אומר תראי אני מתכוון לכולם.אגוז. תראי, למעש

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  ברור ברור. אנחנו לא נעלבים.

  

  :רפי רגבמר 

של כל התהליך זה אותה חוות מיכלים שנמצאת פה בקרית חיים. החווה הזו למעשה  --- עכשיו למעשה 

יע, צינור תת קרקעי, כשאני אומר צינור אני מתכוון מקבלת דלק גולמי משני מקורות. האחד מצינור שמג

צינור תת קרקעי שמגיע מאשקלון ולמעשה הולך בקטע הזה לאורך העיר התחתית של חיפה ונכנס לתוך 

ימי שמצוי בים באזור הזה, במרחק של  ---חוות המיכלים. המקום השני של הגלם שמגיע לאותה חווה הוא 
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י שנמאצ בנקודה הזו מתקשר, או מיכלית מתקשרת אל הצינור ולמעשה ק"מ מהחוף והצינור הזה הימ 3.2

  פורקת את הדלק ואותה חווה בקרית חיים, אם כך אלה שני המקורות הקו מאשקלון והקו מהים.

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  .אוקי

  

  :רפי רגבמר 

  - מיים שוניםבחווה מתבצעות עבודות של בלילה של סוגי דלקים גול

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  בלילה? לא שמעתי טוב, בלילה? ערבוב כן?

  

  :רפי רגבמר 

ולמעשה מזרימים את הדלק בארבעה צינורות  נ"בזבלילה, בוללים את הדלק על פי הצרכים הנדרשים ב

. ולמעשה כאן מסתיים השלב נ"בזל שזה הקו שאני כרגע מציג אותו לאותם מז"גים ש Aלאורך פרוזדור 

הראשון של שלב הגולמי מכאן ואילך אנחנו נדבר על תזקיקי דלק. בשלב הבא הדלק יוצא מתוך בית 

הזיקוק כאשר יש לו בעצם שלושה מקורות. האחד הוא הולך לצרכי השוק המקומי, הוא יוצא בשני 

ם "קמת חיפה" והולך אחד בקו הזה צינורות מתוך בית הזיקוק לתחנת שאיבה שנמצאת פה שנקראת בש

ארצי והולך דרומה לכיוון של בילו ואשדוד והקו השני שיוצא מתוך נקודת  10פחות או יותר שנקרא קו 

  "קמת חיפה" עושה את דרכו לאורך הכרמל, נקרא הקו הלבן וממשיך דרומה ומגיע לאשדוד.

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

איך בעצם אמור להגיע הנפט לקרקעות  -נייננו אם אנחנו מדברים על קרקעות הצפון, מה, איך האוקי, לע

  הצפון?

  

  :רפי רגבמר 

  שניה. אם תרשי לי עוד שניה,

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  סליחה.

  

  :רפי רגבמר 

  - אני אסיים את זה ואז

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 
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  אין בעיה, סליחה.

  

  :רפי רגבמר 

  -כי אני חושב שהשאלה ששאלת היא שאלה חשובה כי יש פה

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  אין בעיה, סליחה.

  

  :רפי רגבמר 

יש פה כמה דברים, השאלה התמימה שלך יש בה כמה דברים. לא שאת תמימה, אלא השאלה היא מגלמת 

תוכה כמה דברים שאנחנו נדבר עליהם. עכשיו למעשה המקור הנוסף ממה שדיברתי זה לשוק המקומי, ב

שיוצא מבית הזיקוק ולמעשה הולך לאורך התוואי שאני  Fמקור נוסף זה פרוזדור שנקרא בשם פרוזדור 

מנו הדלק שלושת רבעי אייקרסו ונמל מזח הדלק ומ ---אייקר ולכיוון שטח ה 20- מתווה לכיוון חוות ה

אותו דלק שלמעשה מגיע מכיוון של בית הזיקוק, זה המצב הנוכחי שאני מדבר  בדרך כלל הולך ליצוא.

  עליו.

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  אוקי.

  

  :רפי רגבמר 

  עכשיו מהו המצב העתידי? 

  

  מר הלל זוסמן:

  - כלומר יש פה תהליך -אוניות ורגע מה זה, סליחה מה זה יצוא? מפה זה עוד עובר ל

  

  :רפי רגבמר 

שאלת אדוני לגבי זה, כן בית הזיקוק מיצא דלק, חלק מהיצור שלו הולך ליצוא. עכשיו אני רוצה רגע 

אחוז בבעלות מדינת ישראל.  100שנסביר דבר אחד, חברת תשתיות נפט ואנרגיה היא חברה ממשלתית, 

השאלה מי מייצר, כמה מייצר, למה מייצר היא לא נשוא זוהי חברה שעוסקת בשירותי תשתית לדלק, 

  -הענין של תשתיות נפט. מדוע? כי החברה צריכה להבטיח למדינת ישראל יכולת לטפל בנושא הדלק, ואני

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  אוקי. 

  

  :רפי רגבמר 
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מינהל הדלק במשרד התשתיות, הוא מכתיב לנו מה  ואני פועל על פי, אנחנו פועלים על פי הדירקטיבה של

  לעשות,

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  בסדר,

  

  :רפי רגבמר 

הוא קובע לנו מה לעשות ולכן אני אומר אני צריך להערך לכל מצב, לכל סיטואציה הן ברגיעה והן בחירום 

  לכן השאלה הזאת היא לא שאלה רלוונטית. 

  

  יו"ר הועדה - ילביה רביד, נציגת שר המשפטים גב' ס

  -מבחינה פיזית הבנו שחלק מהתכנית הוא שטח לתכנון בעתיד וחלק הוא אזור תעשיה, כאילו חלק הוא

  

  :רפי רגבמר 

  לא לא לא אז אני אסביר.

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

את רוצה לימור אה סליחה ליאת לתת לנו תמונה  -פשוטבוא תציג לנו בבקשה את התשריט זה הרבה יותר 

בסופו של דבר אנחנו עוסקים בהיבט של  -אנחנו צריכים להבין את התשריטים פשוט. ברמת ה -זה יהיה

  תכנון פיזי אנחנו חייבים את התשריטים. כן.

  

  מר רונן סגל:

  אחרי ההקשר האזורי

  

  היו"ר הועד - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  כן, שנחזור לדון בו זה ברור לנו שזה חלק ממערך שלם, זה ברור. -שעוד מעט נדבר על

  

  מר רונן סגל:

  נצלול רגע לתוך התשריט עצמו של יעודי הקרקע, אז זאת התכנית המוצעת, 

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  כן,

  

  מר רונן סגל:

  ו לעצמכם כאן בתי זיקוק, כאן דשנים.זה הסטריפ של קרקעות הצפון דמיינ
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  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  דשנים?

  

  מר רונן סגל:

דשנים. מה שהתכנית מציעה למעשה זה ארבעה יעודים עיקריים. זה האזור המיכלים עד לפה, אתם רואים 

  את הפסים האלה.

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  פסים, כן.

  

  מר רונן סגל:

עד לפה זה המיכלים, זה אתר פסולת תכף אני אתייחס אליו וזה שטח תעשיה עתידי, נדרש עוד תכנון 

  מפורט בשביל לעשות שימוש בשטח הזה.

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  אוקי.

  

  מר רונן סגל:

  הזה. למעשה התכנית הזאת, התכנית מפורטת רק בשטח 

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  בסדר.

  

  מר רונן סגל:

ועוד רצועת שצ"פ שתוחמת, שמפרידה למעשה בין אזור התעשיה לנחל הקישון  ---ליעודים האלה התכנית 

  שזורם כאן.

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  -, אתה יכול להרחיב? מה השטח ה-חנו ראינו פהאוקי, עכשיו בהיבט התכנון הפיזי אנ

  

  גב' ליאת פלד:

ולטובת התעשיה המיוחדת להעתקת המיכלים. יש תשריט שהוא נספח מחייב, הוא  --- אלה שני הדונם 

  תשריט מחייב לבעצם מתחמים שהם מפונים מקרית חיים. 

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  אלה המתחמים?
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  ר רונן סגל:מ

  בתכנית הזאת. --- הזכיר אותם קודם שאמורים להיות מפונים,  ---אלה המתחמים, שלושת המתחמים ש

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  אוקי, עכשיו,

  

  מר רונן סגל:

ש דבר נוסף שרציתי להסב את תשומת לבכם בהקשר של התשריט זה לתשריטונים הקטנים האלה פה שי

להם גם משמעות, לראות את המקום הזה בהקשר הסטטוטורי ברמות של תכנית מתאר מחוזית מאושרת 

שהיא עוד לא מאושרת אבל יש החלטה לאשר אותה על ידי  30שזה אזור התעשיה ובהקשר של תמ"א 

  .--- המועצה הארצית, שוב אזור של תעשיה 

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  -צת יותר על יעודי קרקע קרובים, מה המרחק מהישוב, כאילו מה המרחק מק

  

  מר רונן סגל:

מערבי -הישוב הכי סמוך, אזור המגורים הכי סמוך זה האזור הזה זה נקרא קרית בנימין או החלק הדרום

  , זה החלק הכי קרוב.-. זאת השכונה הזאת, זה קצה ה--- נקרא לו של קרית אתא שנקראת שכונת 

  

  וברת:ד

  שקיימת בפועל, יש שמה שטח, שכונה שקיימת בפועל.

  

  מר שחר רובין:

  שניה, מה המרחק?

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  מ' מגבול התכנית? בנקודה הקרובה ביותר? 800-כ

  

  מר רונן סגל:

. רואים את זה, רואים יותר גדול מהפיתוח הקיים הפועל 6תראו, גבול הפיתוח של קרית אתא בתמ"מ 

  - , השכונה הזאתי היא למעשה היא קצה גבול הפיתוח-אבל שכונת ה - ברקע

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  אוקי, זו שכונה קיימת, בנויה, מאוכלסת?
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  מר רונן סגל:

  כן, שכונה קיימת בפועל, עשרות שנים.

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  זה מה שרצינו לדעת.

  

 גב' ליאת פלד:

ברשותך אני רוצה להוסיף לגבי תכנית הבינוי שהיא תכנית מנחה, נספח הבינוי הוא נספח מנחה. הדבר 

היחיד שמחייב בה זה בעצם הקוטר של המיכלים, זה הסך הכל קוטר. אי אפשר להרחיב אותם, זה 

  להם. עכשיו זה הדבר המחייב בנספח הבינוי.המיכליות כדי לא להגדיל את שטח הפנים ש

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  --- אוקי זה מיכלים 

  

 גב' ליאת פלד:

  ועליו העררים לכן אני מציינת את זה.

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  כולם עיליים? -כן, אוקי, זה מיכלים עיליים או

  

 את פלד:גב' לי

  כולם עיליים, כן.

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  ומה עוד יש כאן בנספח הבינוי?

  

 גב' ליאת פלד:

נספח הבינוי הוא כולל את הנגישויות, את מערכות הנגישויות, את קווי התשתית וגם את המיקום של 

  הניפוק.

  

  דוברת:

  ן.ניפוק ומשרדים. הניפוק והמשרדים מסומ

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

ומה אלו? זה  --- זה מסמך מנחה זה לא מחייב, זה  -מישהו יכול להראות לנו את הקו? סליחה פשוט כדי ש

  המיכלים ומה אלו? 
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  דובר:

  גם מיכלים גולמי ותזקיקי.

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

ם זה הגולמי והתזקיקים? עכשיו כולם מיכלים עיליים. אוקי, טוב. עוד נקודה מבחינת אה ההבדל בצבעי

  הגעת החומר אל המיכלים איך זה מגיע?

  

 גב' ליאת פלד:

  בצנרות. 

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  בצינורות.

  

 גב' ליאת פלד:

מערכות התשתית  -- -מצפון לבז"נ יש לנו את הקוים בצנרות, הנה אני רגע אראה. רפי קודם הציג את זה, 

  כאן ורואים את זה יש את השריד כאן.

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  בסדר.

  

 גב' ליאת פלד:

  וזה ממשיך ככה עד הקמה והלאה מערבה. 

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  -ת קיימת, התשתית קיימתזאת אומרת זה מגיע בתשתי

  

 גב' ליאת פלד:

  אז יש פה צנרות ופה צנרות. 

  

  (מדברים יחד)

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  , טוב, אוקי. -אנחנו נדבר על הדברים בפרטים, פשוט רצינו לקבל תמונת מקרו ואז

  

  גב' אורנה הראל פלד:
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  להעתקת חברות הדלק מחוף שמן. בתכנית הבינוי הראו שטח שמיועד בעצם

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

עוד מעט אנחנו נדבר גם על זה, זה מהנושאים של הערר אנחנו ערים לזה. אז טוב בואו נתחיל עכשיו 

דקה, לכל אחד ליד השולחן הזה שהוא משיב לערר  -מסודר. כאילו אחרי שקיבלנו את הרקע הכללי נכנס

ש זכות, וגם עורר, יש זכות דיבור מסודרת. אנחנו מקפידים על זה, אנחנו לא יוצאים מפה עד שכל אחד י

טוב בואו נתחיל עם העוררת תש"נ. אז, לפני שתטענו אני  -מיצה את הדברים שהוא רוצה להגיד בתמצית ו

יני דברים רק רוצה לחדד מספר נושאים שעלו אגב הקריאה של החומרים. אתם מתרעמים על כל מ

בהחלטת הועדה המחוזית, הדבר הראשון שרציתי שתתיחסו אליו זה הנושא של חוף שמן ובהנתן זה 

שהתכנית כפי שהיא הופקדה כללה התיחסות לנושא של נפח המיכול. בסדר? אנחנו רוצים להבין קצת יותר 

שא. בסדר? במקור למה תכנית שהגשתם כוללת התיחסות לחוף השמן אם מלכתחילה אין הסדר בנו

  ובהתיחס לסעיף שלכם בהתיחס לערר.

  

  עו"ד דרור גדרון:

טוב, אני לא אחזור על מה שרפי רגב אמר רק בקצרה. אז כמו שרפי אמר תש"נ זו חברה ממשלתית בבעלות 

מלאה של מדינת ישראל. יש לה חברת בת שנקראת "קו מוצרי דלק" קמ"ד שהיא מטפלת בהזרמות, היא 

של הדלק במדינת ישראל בעיקר צנרת של תזקיקים. תש"נ מפעילה אתרים של מחזיקה את כל הצנרת 

אחסון של דלקים ברחבי הארץ, מתקני ניפוק, מפעילה את נמל הדלק, מפעילה את המיקשר הימי ואת קווי 

 IPCוהיא יורשת של חברת  1959הדלק שמאפשרים בעצם למשק הדלק לפעול. תש"נ הוקמה בשנת 

  הבריטי והועברו אליה הנכסים שהיו של המנדט שהיו קשורים למשק הדלק.שהוקמה על ידי המנדט 

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

תשמרו בבקשה על שקט בסדר? סליחה, זה קשה נורא לשמעו גם ככה. כן. אנחנו צריכים ללמוד את 

  החומר.

  

  עו"ד דרור גדרון:

לתחבורה ולתעשיה ולתעופה מזוקק היום בבתי הזיקוק של אחוז מהדלק שנצרך במדינת ישראל  70-כ

חיפה. יתרת הדלק מקורו ביבוא ובבתי הזיקוק באשדוד. בתי הזיקוק הוקמו על ידי ממשלת המנדט 

של המאה הקודמת וזה היה חלק ממערך הובלה של נפט וזיקוקו מאזור המפרץ  30- וה 20-הבריטי בשנות ה

פה. עם הקמת בתי הזיקוק במפרץ חיפה הוקמה גם חוות המיכלים הפרסי למפרץ חיפה לשם יצוא לאירו

שאנחנו קוראים לה "טרמינל קרית חיים", זו החווה, והיא המקור היחיד בעצם של דלק נכנס לבתי 

הזיקוק. בחוות המיכלים מתחיל השלב הראשון של הליך הזיקוק, זה הכנת התערובות לזיקוק ובלי החווה 

יכול לפעול. אין לו מתקן פנימי שמאחסן את הדלק שהוא נצרך לזיקוק. בכל יום הזו בעצם בית הזיקוק לא 

אלף טון של דלק גולמי מחוות המיכלים לבתי הזיקוק לשם זיקוק. יום אחד בלי הזרמה ובעצם  20עוברים 

 בתי הזיקוק נאלצים להפסיק פעילות, זה משהו שלא יכול להיות. בנוסף, אל תעבור עדין, הוקם נמל הדלק,
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"מזח הדלק" בנמל חיפה, גם כן נמל חיפה הוקם גם הוא על ידי הבריטים. נמל הדלק מיועד ליצוא דלק, 

ליבוא דלק ולתדלוק של אוניות וכן לפריקה של מים ממיכליות לשם טיהור והפרדת שמנים במתקן שנמצא 

של אחסון בנמל הדלק. המתקן השלישי שאני מדבר עליו היום זה מתקן אלרואי שם יש לנו חווה 

תזקיקים, אנחנו תכף נתיחס גם אליה. אני רוצה קודם כל להתיחס "לטרמינל קרית חיים", אתם רואים 

אותו כאן בתמונה. "טרמינל קרית חיים" נמצא בקרית חיים, הוא סמוך לים ממנו נמצא המיקשר הימי, 

לשכונת דגניה מגדר בצידו הצפוני מצד ימין כאן בשקף נמצאת שכונת דגניה של קרית חיים, המרחק 

מזרחית אתם רואים עיגול זה איצטדיון - מ', זה המרחק היום. בפינה המזרחית, הצפון 60הטרמינל הוא 

קרית חיים, שם מתוכננת לקום שכונת האצטדיון בקרית חיים, כשהמרחק מקצה התכנית למיכלים הוא 

לקם מיועדים היום למסחר, מ'. בגדר המערבית נמצאים אזורי תעשיה כשח 40-מ', הוא כ 60- פחות מ

מתוכנן לקום שם קניון של האחים עופר, הוא נמצא שם בפינה הדרומית מערבית נמצא מתחם של טיב 

טעם ושופרסל והום סנטר ולאורך הגדר הדרומית של המתקן יש לנו אזורי תעשיה משולבים ומתחמי 

  צמוד למתקן הזה.  בילוי, מוקמים שם בשנים האחרונות פאבים ומתחמי בילוי שונים והכל

  

  מר הלל זוסמן:

  יש תלוי היום בין ההקמה של הדברים האלה לפינוי ולהעברה של הזה, אולי שאלה לועדה המחוזית.

  

  עו"ד דרור גדרון:

  -אחד הרציונלים של התכנית הזו

  

  מר הלל זוסמן:

  לא, שאלתי על תלות רציונל אני מבין שיש.

  

  עו"ד דרור גדרון:

  תלות יש בתכנית.

  

  יו"ר הועדה - ב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים ג

  זה חלק מהנושאים בערר, כן.

  

  עו"ד דרור גדרון:

אחד התנאים בתכנית שהיו מקובלים מלכתחילה גם על תש"נ הוצגו גם כטעם, זה פינוי של המקומות 

  -האלה

  

  מר הלל זוסמן:

  לא, שאלתי לגבי המתחמים החדשים שרוצים להקים.

  

  ן:עו"ד דרור גדרו
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  - המתחם, מתחם חדש אחד הרעיון הוא שהמתחמים הישנים לא ימשיכו לפעול אחרי תום תקופת

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  - לא, הוא שואל על משהו אחר. הוא שואל אם יש

  

  גב' ליאת פלד:

ית חיפה מנפיקה אותם היום, הם שימושים שמותרים על פי התכנית המאושרת שחלה בשטח ועיר --- 

היתרים. אנחנו משתדלים לא לעכב את הפיתוח העירוני עקב תש"נ אה עקב קיומם של המתקנים האלה 

כאן ובכל זאת מדובר בעיר שצריכה לספק את צרכי תושביה. עם זאת, המשרד להגנת הסביבה, איגוד ערים 

ה כל מיני תנאים שמגבילים גם לאיכות הסביבה נמצאים פה כולם ועירית חיפה עצמה, כורכת בהיתרי הבני

את תש"נ לעיתים בהקמת מחסומים כאלה ואחרים שנדרשים כדי להפחית את הסיכונים. אנחנו לא 

מונעים את הפעילות והמטרה שלנו בתכנית מתאר חיפה, בתכנית המתאר המחוזית היא לקיים עיר כמו 

  שצריך.

  

  מר הלל זוסמן:

  את כל המתחמים.לא לא, זה ברור, זה לא מחזיק בן ערובה 

  

  גב' ליאת פלד:

  לא.

  

  מר הלל זוסמן:

  זה השאלה.

  

  גב' נורית שטורק:

  לא לא לא זה לא נכון, סליחה ליאת,

  

  גב' ליאת פלד:

  בסדר.

  

  גב' נורית שטורק:

זה היום מחזיק דברים חדשים, כשעירית חיפה מבקשת את חוות דעתנו עד שחוות המיכלים של תש"נ לא 

 -צמצם את הסיכון יש היום שני פאבים שבעצם פועלים בלי רשיון עסק בגלל שהםתנקוט באמצעים כדי ל

  - בעצם העירייה אימצה את עמדתנו. זאת אומרת אנחנו נתנו לה חוות דעת שזה מסוכן

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  רק שהדוברים, סליחה שמך נורית נכון?
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  גב' נורית שטורק:

  כן.שמי נורית, 

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  -שכל אחד שמדבר יציג יציג את עצמו כי אחר כך קשה לתמלל את ה

  

  עו"ד דרור גדרון:

  שאלת השימושים היא באמת בעייתית,

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  כן, ברור, בסדר.

  

  עו"ד דרור גדרון:

ולים לראות שני המיכלים בפינה הדרום מזרחית של המתקן לא מופעלים זה בגלל הפעלה היום אם אתם יכ

של הקניון המתוכנן והמתחם של טיב טעם והום סנטר. אנחנו בהסכמה עם המשרד להגנת הסביבה ועירית 

  חיפה, עד למציאת פתרון מוסכם אנחנו הסכמנו להפסיק את ההפעלה של המיכלים האלה.

  

  יו"ר הועדה - , נציגת שר המשפטים גב' סילביה רביד

  אוקי.

  

  עו"ד דרור גדרון:

  אלף קוב שלא מופעל היום בגלל הקרבה. 110מדובר על נפח מיכול שהמשק צריך אותו היום של 

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  כמה קוב יש כרגע בחוות המכילים הזאת?

  

  עו"ד דרור גדרון:

  אלף? 600של  כיום יש נפח כולל

  

  מר רפי רגב:

  לא, זה נפח אופטימלי. 

  

  עו"ד דרור גדרון:

  אלף. 400אה אופטימלי? בשימוש השוטף הוא בערך 
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  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  אוקי. אז זה מתקן אחד, תמשיך בבקשה.

  

  עו"ד דרור גדרון:

ואי נמצאת ליד הישוב אלרואי שאתם יכולים לראות תמשיך, תעבור למתקן הבא. חוות אלרואי, חוות אלר

  כאן בפינה הצפון, בעצם 

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  (לא ברור) --- זה הכל 

  

  עו"ד דרור גדרון:

כאן זה נמצא בצד שמאל למעלה, זה אלרואי. מסביב לאלרואי אתם רואים את השכונות של קרית טבעון 

המרחקים כפי שאתם רואים הם מאד קצרים, אנחנו מדברים על מטרים ספורים רק כאן  מכל הכיוונים,

יש לנו הפרדה מפלסית. החווה נמצאת מתחת לשכונות בעמק כשהשכונות בנויות יותר גבוה. אלרואי כמעט 

  באותו מפלס, תעבור לשקף הבא. 

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  אוקי.

  

  ור גדרון:עו"ד דר

נמל הדלק. נמל הדלק נמצא בתוך נמל חיפה בעיר חיפה, חלק מהנמל מיוחד לפינוי, חלק ממנו צריך 

  - להשאר שם. כל עוד קיים שם נמל דלק

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  דונם האלה כולם אמורים להתפנות או רק חלק? 90-סליחה, ה

  

  עו"ד דרור גדרון:

  רק שליש אמור להתפנות. לא לא,

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  רק שליש?

  

  דובר:

  בשלב הראשון.

  

  עו"ד דרור גדרון:
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בשלב הראשון יתכן שבשלב מאוחר יותר, למעשה מה שמתפנה זה המיכלים שמשמשים ליצוא ויבוא. 

וישארו  MDRקן הפרדת מים ושמן הטעינת האוניות תעשה באמצעות צנרת אבל מה שישאר שם זה המת

  שם מיכלים שיאפשרו תדלוק של אוניות. וכמובן מזח הדלק עצמו.

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  אוקי. טוב. 

  

  עו"ד דרור גדרון:

  - שקף הבא, זה מה שראינו מקודם ממבט על אנחנו מדברים

  

  הועדהיו"ר  - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  -זה הקוי דלק שהוא תאר

  

  עו"ד דרור גדרון:

זה הקוי דלק שרפי תאר, אני לא אחזור עליהם וזה רק מציג את המצב הכולל בסביבה. אנחנו מדברים 

באותו אזור גיאוגרפי, הכל נמצא היום במפרץ חיפה גם מבחינת האזור הגיאוגרפי, האזור האקלימי, 

אנחנו מדברים בעצם על אותו אזור גיאוגרפי כשהיום יש לנו  משטר הרוחות, זיהומי האויר הקיימים.

אתרים שנמצאים בלב אוכלוסיות ואנחנו רוצים לרכז אותם במתחם קרקעות הצפון שהוא בעצם המקום 

האחרון שנשאר למפרץ חיפה ביעוד לתעשיה מהסוג הזה. במתקן שמתוכנן לא תהיה פעילות זיקוק, לא 

אך ורק אחסון של דלקים לפי הטכנולוגיות המתקדמות ביותר שידועות תהיה שום פעילות של יצור אלא 

היום ופעילות של ניפוק למיכליות כביש. זה הפעילות, פעילות פסיבית. חשוב לי להדגיש שהמתקן הזה לא 

אמור, הוא לא מתקן שדורש היתר פליטה, המקור של אחסון הוא לא נחשב מקור שדורש היתר פליטות. 

ויבויות שיש בחוק אויר נקי על מתקני יצור שפולטים לאויר עם ארובות ושהפעילות אין עליו את המח

שלהם מחויבת בפליטה והפליטות שאנחנו מכירים ממתקנים כאלה הם בעצם מאד מינימליים יחסית 

לסוגי התעשיה. האתר הזה בא להחליף את האתרים הקיימים, לא מתכוונים להמשיך לפעול באתרים 

מון של האתר מתבסס ברובו על כך שהקרקעות האלה יוחזרו למדינה והתמורה של הקיימים אלא המי

הקרקע תאפשר את הקמת המתקן החדש וזה מבטיח גם שבאמת לא תהיה פעילות במקביל לאורך זמן 

במתקנים האלה וכמובן שכדי לעשות שימוש חוזר בקרקעות יצטרכו לפרק את המתקנים ולנקות את 

להיות שקיים שם. אני מזכיר אנחנו מדברים פה על מתקנים שעוד מעט הם בני הקרקע מכל זיהום שיכול 

שנה, נוהלו בתקופות שבהם כל ההתיחסות הסביבתית וההבנה של השלטונות ושל החברה כמובן למה  100

הם נזקי דלק ואיך צריך לטפל בדלק היו אחרים לגמרי. אנחנו יודעים שעוד לפני קום המדינה היו הרבה 

של שפיכת דלק, היה כל מיני דברים שנעשו בשנים ההם שהיום כמובן לא היינו מעלים על דעתנו אירועים 

לעשות וכמובן שעם פינוי השטחים האלה ידרש ניקוי יסודי של כל השטח הזה. אם הערר שלנו לא יתקבל 

החלטה ואנחנו כפי שאני אראה, אנחנו סבורים שאם התכנית תשאר כפי שהיא כיום אנחנו למעשה נקבל 

שמשמעותה היא אי יישום התכנית. כי כמו שהתכנית נמצאת היום מבחינת תש"נ היא בלתי ישימה זה 
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אומר שאנחנו נצטרך להשאר בכל האתרים הישנים, צריך להשקיע בהם השקעות מסיביות כדי לעדכן 

ו אבל הם ישארו שם והמיקום שלהם לא ישתנה והסביבה שלהם לא תשתנה ואנחנ 21-אותם למאה ה

שנה הקרובות באתר שנמצא במיקום פחות אופטימלי מאשר  100נצטרך להשאר לחיות בעשרות ואולי 

האתר החדש שמוצע. שמענו כאן כל מיני טענות כלליות על מפרץ חיפה ועל ריכוז תעשיות, אני רוצה לקפוץ 

ות סדר בכל באה לעש 6מיעדת את השטח הזה לתעשיה, תמ"מ  6שהוצגה פה מקודם. תמ"מ  6רגע לתמ"מ 

המרחב הזה. המתחמים שאנחנו רוצים לפנות מיועדים להיות מתחמים נקיים לאחר הפינוי שלהם, עד 

הפינוי שלהם הם נחשבים אזור מעורב שבו עדין יש מקור לסיכונים כשהשטח של קרקעות הצפון שצמוד 

טבע שיקרה במפרץ לבתי זיקוק נשאר אזור מקור לסיכונים, כמעט היחיד בכל אזור המפרץ. כל אסון 

חיפה, כל אירוע קטסטרופלי שיכול לקרות, דברים קורים. רעידת אדמה, צונאמי וכל מיני תרחישים 

קטסטרופליים שהוצגו פה במסגרת עררים גם היום הם יקרו, אם הם יקרו הנזקים שיגרמו הם אותם 

נמצאים, אין שום תכנית נזקים כי המתקנים קיימים באזור מפרץ חיפה, בתי הזיקוק נמצאים איפה שהם 

נכון להיום להזיז אותם משם, נהפוך הוא יש תכניות להרחיב ולהוסיף מתקני ייצור שם אם הם יאושרו הם 

יאושרו אם לא הם לא, אבל מתקני הזיקוק נמצאים איפה שהם נמצאים היום ולא מתכוונים להעביר 

ה תכנונית אזורית אפשר להקים בעצם המקום היחיד שמבחינ 6אותם. כפי שאתם רואים כאן בתמ"מ 

מתקן כזה זה בקרקעות הצפון, המתקן הזה חייב להיות בסמיכות גיאוגרפית לבתי הזיקוק ולים. שני 

הדברים האלה נדרשים קודם כל בשביל היבוא של הדלק שדיברנו עליו מקודם דרך המיקשר הימי שאוניות 

, הוא לא יכול להיות מוזרם במרחקים גדולים, פורקות ישירות אליו והדלק הזה אמור להגיע לבתי זיקוק

אלף טון ליום שמוזרם מחוות המיכלים לבתי הזיקוק. זה אומר שאת  20אנחנו מדברים עוד פעם על 

המתקן הזה צריך למקם איפשהו במרחב ואם אנחנו מסתכלים מבחניה תכנונית על המרחב המקום היחיד 

, היא עדין לא אושרה אמנם על 30ם נעבור רגע לתמ"א שאפשר להקים את זה זה באתר קרקעות הצפון. א

, האזור הזה 30ידי הממשלה אבל המועצה הארצית אישרה אותה. התכנית הזאת תואמת גם את תמ"א 

שמסומן כאן בשחור זה מתחם מקור לסיכונים, כפי שאתם רואים למעט חלק קטן בנמל חיפה אין מקום 

. תעבור לשקף הבא. דיברנו קודם על 30ת גם את תמ"א התכנית הזאת תואמ 30נוסף, גם לפי תמ"א 

  התכנית עצמה אני אציג אותה בקצרה. אנחנו רוצים להקים בחלק הצפוני של המתחם בלבד,

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  מה זה? סליחה לא שמענו. מה אמרת?

  

  עו"ד דרור גדרון:

המתחם בלבד את חוות המיכלים כשיתרת השטח הוא לתכנון עתידי  אנחנו רוצים להקים בחלק הצפוני של

בהתאם לשימושים שמשרד התשתיות ירצה לקבוע שם. כל המתחם כולו הוא מקור לסיכונים לפי התכניות 

הקיימות ומיועד לתעשיה כבדה מהסוג הזה. כפי שאתם רואים בתכנית יש לנו מנח של מיכלים שהונח ככה 

ל מיני בחינה של חלופות ואפשרויות בהתאם לסקרי הסיכונים שנערכו ולסקרי סקר בתכנית הבינוי לאחר כ

האויר שנערכו ביחד עם המשרד להגנת הסביבה. והתכנית הזו אושרה כיון שהמנח הזה הספציפי התברר 

  -להיות הטוב ביותר גם מבחינת הסיכונים לסביבה
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  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  אבל המנח לא מחייב כי נספח הוראות בינוי מנחה. אוקי

  

  עו"ד דרור גדרון:

המנח לא מחייב, הוא מנחה אבל מבחינת תש"נ יישום התכנית לא יכול להיות אלא אם המנח הזה ככה. 

  ולמה זה? 

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  אוקי.

  

  עו"ד דרור גדרון:

ון מבחינת מה יהיה בכל מיכל, יש פה מיכלים שמיועדים לתזקיקים, יש כאן קודם כל יש כאן את התכנ

מיכלים שמיועדים לנפט גולמי ויש כאן מיכלים שמיועדים לשרת את הניפוק. כדי לבצע ניפוק למיכליות 

כביש צריך להיות מיכל יעודי שמכיל את המוצר שאותו רוצים לנפק למיכלית הכביש, הוא צריך להיות 

ר הניפוק. אזור הניפוק תוכנן קודם כל מתוך מחשבה על חסכון בשטח כשיש לנו משאיות סמוך לאזו

שצריכות להגיע לניפוק אז הן כמובן צריכות כביש, הן צריכות מסוף, צריכות מקום לתמרון, הן צריכות 

תקן מערבית של המ-מקום חניה והן צריכות מקום פיזית בשביל לטעון את הדלק. בפינה הצפונית, צפונית

תוכנן מתקן הניפוק, כדי למנוע גם תנועה של כלי רכב ברחבי המתקן שהיא לא נחוצה ולא דרושה ולרכז 

את כל השטח הזה של הניפוק באזור הזה. דווקא פעילות הניפוק לפי הסקרי, אה הסקרים ההסתברותיים 

פחות סיכון לסביבה והסקרי איכות אויר שנעשו הוא האתר שנקבע, הוא נקבע להיות, הוא הפחות מזהם ו

  -שמתוכנן להיות 772לכן הוא נקבע באזור הצפוני. הכניסהל מתחם תהיה מתוך כביש 

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  -תראה לנו, סליחה. תצביע עם הפוינטר או

  

  מר רפי רגב:

  הנה,  -מה שקורה, יש כאילו את רואה שהכביש

  

  יו"ר הועדה - שר המשפטים גב' סילביה רביד, נציגת 

  - אין לכם פוינטר? זהו תשתמשו בו כדי

  

  מר רפי רגב:

זה מעגל התנועה שבעצם מה שהסביר עורך הדין גדרון שבעצם אתר הניפוק שאנחנו רואים אותו פה הוא 

כי הועדה המחוזית ובצדק  772א תצא התנועה לכיון כביש  772סמוך אל מעגל התנועה, ממנו דרך כביש 

שהיא לא רוצה תנועה של מיכליות כביש שתגענה אל מפרץ חיפה אלא תצ"א החוצה לכיוון קבעה 

  -המטרופולין ולכן כל התנועה היא מותנית בפתיחת הכבישים שהיום הם אוטוטו גמורים ושמה
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  דובר:

  כביש דשנים.

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  אוקי, טוב.

  

  עו"ד דרור גדרון:

פח הוראות הבינוי, אם אתה יכול לעבור לשקף הבא, כולל הוראות מדויקות לא רק על המיקום של נס

  -המיכלים אלא גם על איך הם יוקמו, על מאצרות סביבם

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  -על מה? סליחה? תסביר ב

  

  עו"ד דרור גדרון:

  רות סביבם וישעל המבנה עצמו של המיכלים, על המאצ

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  -המעטפת? מה זה

  

  עו"ד דרור גדרון:

  מאצרה

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  -תסביר פשוט, סליחה, כי אנחנו לא כולנו חיים את העולם הזה ואנחנו צריכים ללמוד אותו כדי

  

  עו"ד דרור גדרון:

  - ה זה השטח שמקיף את המיכל מסביב והוא מיועד לעצור דלק במקרה של חס ושלוםמאצר

  

  דובר:

  זה גם בא' וגם בע'.

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  טוב, זה לאצור בא'.

  

  דובר:
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  לאצור, לאגור.

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  לאגור, אוקי.

  

  גדרון: עו"ד דרור

  -במקרה של תקלה במיכל

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

, אני -סליחה, שוב רק דקה. כן, עכשיו הנספח הוראות בינוי הזה הוא גם כן נספח מנחה. כן? אנחנו פשוט

  מחדדת את זה כדי להבין את המעמד של כל הנירות האלה.

  

  עו"ד דרור גדרון:

  מבחינת תש"נ,

  

  יו"ר הועדה - סילביה רביד, נציגת שר המשפטים  גב'

  כן,

  

  עו"ד דרור גדרון:

  - זאת תכנית שאנחנו מתכוונים לבצע

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

, אוקי עכשיו מה זה, אתה בסעיף -, אבל אנחנו רוצים כן להבין את האלמנטים ה-בסדר, ברור לי שיזם

  בתקנון כן? 

  

  ור גדרון:עו"ד דר

  - זה טבלה שהיא מחייבת, היא לא מנחה. זה הנפח ומספר המיכלים שיכולים להיות, זה קבוע

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  -סליחה, סליחה, באמת אנחנו ממש

  

  עו"ד דרור גדרון:

  - יש כאן פירוט

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  תעצור שניה. אנחנו ממש מבקשים לשמור על שקט, הנושא סבוך,  סליחה רק
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  דובר:

  --- הנושא רגשית 

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

לא, בסדר, אבל אנחנו לא בדיון רגשי. אנחנו מנסים ללמוד את המטריה כדי להיות מסוגלים לתת בזה 

ני לא יכול לשמור על שקט הוא יכול לצאת החוצה ולחזור החלטה וחשוב לנו לשמור על שקט. אז אם אדו

בסדר? אבל אנחנו חייבים לשמור פה על שקט באולם. כן? אנחנו שומרים על סדר הדיון, כולם מדברים וכל 

  אחד מדבר בשקט, בצורה שאפשר גם להבין מה שהוא אומר. כן? זה הכוונה. כן,

  

  עו"ד דרור גדרון:

, היא מחייבת בשני מובנים בהיקף הגיאומטרי הכולל של כל - כוללת הטבלה הזו היא מחייבת, היא

  המיכלים ונפח האחסון הכולל לפי המוצרים השונים. יש לנו נפט ויש לנו תזקיקים

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  -אני פשוט לא רואה 2.3אתה מקריא מתוך 

  

  עו"ד דרור גדרון:

   2.3.2כן, 

  

  יו"ר הועדה - יה רביד, נציגת שר המשפטים גב' סילב

  -ל 14בסדר זה הטבלה בעמוד 

  

  עו"ד דרור גדרון:

נכון. עכשיו החישוב של הכמויות בטבלה הזו נעשה באופן מצרכי. לקחנו את האתרים המפונים היום, יש 

יר מה איזושהי תוספת עתידית מאד קטנה ולקחנו בחשבון גם את חוף זמן, תכף אני אגע בזה אני אסב

  עשינו.

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  טוב.

  

  עו"ד דרור גדרון:

חברות דלק סונול, פז  3מבחינת תש"נ היא רואה את המרחב כולו, יש בחוף שמן מתקנים פרטיים של 

ל ודלק. אלו שלושת החברות שיש להם מתקנים בחוף שמן, גם המתקנים האלה הם עוד מתקופת המנדט ש

חברה שעברה, היום היא פז בעצם. הקימה את המתקנים האלה ושם יש כמה פעילויות שונות של חברות 

הדלק. פעילות אחת זה פעילות ניפוק, הם מקבלים דלק במיכלים קטנים יחסית, ישירות מבתי זיקוק 
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תוספים וכל ומנפקים שמה למיכליות כביש שמיועדות לתחנות שלהם. הם, יש שם פעילות יצור של שמנים ו

  -מיני דברים בתחום התחבורה ויש שם פעילות קטנה של אחסון. כשאנחנו תכננו את המתקן הזה

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  לקחת בחשבון רק את האחסון?

  

  עו"ד דרור גדרון:

ך שאם הם ירצו אנחנו כללנו בו מתקן שמסוגל לתת שירות לכל נפח האחסון והניפוק שמבוצע שם כ

להפסיק לעשות שימוש באתרים האלה לצורך אחסון וניפוק הם יוכלו להשתמש כלקוחות שלנו בשטחי 

החווה ולאחסן אצלנו דלק ולנפק אותו למיכליות כביש. יש לנו אתר דומה כזה בדרום, באשל, ליד באר 

  -שבע שם מגיעים, אה מגיעות מיכליות כביש של חברות הדלק השונות

  

  יו"ר הועדה - לביה רביד, נציגת שר המשפטים גב' סי

  -אפשר לסגור את החלון? אנחנו

  

  דובר:

  אבל לא שומעים את הדיון, אני מוציא אותו החוצה נו אי אפשר.

  

  דובר:

תקשיב רגע, תקשיב רגע אנחנו באים לכאן כדי ללמוד ולשמוע אם אתה לא יכול להשתתף בדיון תצ"א 

, אם אתה רוצה לשבת כאן, לא אני -גם לאינטרס שלך. אם אתה רוצההחוצה. תצ"א החוצה, אתה מפריע 

  אצא החוצה. בוא תשב כאן בשקט או שתצא החוצה.

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

טוב בואו, אנחנו מבקשים באמת באמת לשמור על שקט כי באמת המטרה של כולנו פה זה ללמוד את 

ים אותה כי אתם הייתם בועדה המחוזית, אנחנו עוד לא מכירים אותה. המטרה המטריה. ואתם אולי מכיר

שלנו זה לצאת מפה עם מקסימום הידע וזה לטובת הענין זה לא רק לטובתנו ולא רק לטובת, זה לטובת 

הענין. אז בבקשה תשמרו על השקט, גם ככה קשה מאד מתוך דברים של אנשים ללמוד את המטריה כי זה 

  ת. בסדר? אז המטרה היא עושים שיעורי בית, לומדים, תאמינו לנו שאנחנו לומדים. מטריה מסובכ

  

  דובר:

   (לא ברור) --- 

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  אנחנו לא בויכוח, תעצור בבקשה את ההקלטה. 
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  (הפסקת הקלטה)

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  הקליט בבקשה.תחזור ל

  

  עו"ד דרור גדרון:

מבחינת תש"נ וכך זה הוצג בתכנית, ככל שחברות הדלק וזה כל חברה בפני עצמה לא ירצו לסגור את 

  -המתקנים שלהם ולעבור להשתמש אצלנו, אנחנו לא נקים את הנפח מיכלים שמיועד לקלוט את

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  - הנפחי מיכלים כמה אוקי, מתוך

  

  עו"ד דרור גדרון:

  -מתוך המיכלים הקיימים, אנחנו

  

  דובר:

  לא שואלים שאלות?

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  , תוך כמה, מה הנפח שמוקצב לענייני השמן?- כן עוד מעט שואלים שאלות, עוד שניה רק

  

  עו"ד דרור גדרון:

  תזקיקים אני מדבר כמובן, לשלושת החברות.אלף סך הכל ל 80-באזור ה

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  לשלושת החברות.

  

  עו"ד דרור גדרון:

זה שולי יחסית בתכנית מבחינת הכמות. יש לנו את היכולת לעשות את זה, אם הם לא ירצו להקים 

לק מהתכנית שלנו זה אומר שהם בוחרים המשמעות היא שלא נקים מיכלים. אבל אם הם ירצו להיות ח

  - לסגור את המתקן שלהם מבחינת האחסון והניפוק ולהיות לקוחות של חברת תש"נ, לקבל שירותי אחסון

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  - לחבר הועדה היתה שאלה בהקשר הזה. היא האם

  

 מר שחר רובין:
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  , השתתפו, בנושא הדרישה של הועדה המחוזית לפינוי מתחמים?האם חברות הדלק הפרטיות נשאלו

  

  עו"ד דרור גדרון:

  לא, הם לא השתתפו בהליך, לא נשאלו ולא היו חלק.

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  אוקי והתכנון הזה, הוא נעשה בתאום איתם?

  

  עו"ד דרור גדרון:

  לא.

  

  יו"ר הועדה - משפטים גב' סילביה רביד, נציגת שר ה

  גם לא? 

  

 מר שחר רובין:

  אז איך אתם מפנים אותם?

  

  גב' ליאת פלד:

  אפשר להסביר?

  

 מר שחר רובין:

  כן. זה ממש מענין.

  

  גב' ליאת פלד:

אני אסביר. מאחר והתפיסה היא לרכז את כל התעשיות המיוחדות במקום הזה שנמצא במפרץ זה תפיסה 

  - חנו מנסים לנקות, לנקות את יתרת השימושים המזהמיםכבר בתכניות גבוהות יותר. אנ

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  זה ברור, הרצון הזה ברור.

  

  גב' ליאת פלד:

פשוט לרכז אותם במקום הזה. אז מה שעשינו בעצם יצרנו מצב שליתר ביטחון, אם זה יקרה יש להם 

לא מחייבים את חברות הדלק לעבור, הלוואי והיינו יכולים לעשות  מקום לעבור לכאן אנחנו לא מחייבים,

  את זה.

  

 מר שחר רובין:
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  אז יכול להיות שהמתקנים ישארו שם, בגדול.

  

  גב' ליאת פלד:

זה יכול להיות שהם ישארו שם אבל אם הם ירצו ואם הם יחפצו בכך כדי להמנע מנסיעות של משאיות 

  ם מקום פה.בתחום העיר חיפה, אנחנו שריינו לה

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  -י זה חלק מהנושאים שמטרידים אותם אז עוד מעטאוק

  

  דובר:

  זה נושא שמאד מטריד אותנו

  

  דוברת:

  זה מטריד אותנו אבל זה היה בהפקדת התכנית שלהם.

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

, זה חלק מהערר שלהם אז קודם כל שהם יציגו את הטיעון - ן כן בודאי הנושא הזה שלדקה. שניה שניה כ

  -שלהם למה זה מפריע להם ואז כש

  

  (מדברים יחד)

  

  דובר:

  אני אסביר את ההבדל בין מה שאנחנו, מה שאנחנו הצענו לבין מה שאושר ולמה הערר.

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  , כן,- סבירו לנו בעצם למהבסדר, ת

  

  עו"ד דרור גדרון:

רק שניה אני רוצה בזריזות, תעבור לשקפים הבאים. התכנית היא מאד מפורטת, יש בה נספח תשתיות 

מפורט, יש בה נספח ניקוז מפורט ויש בה נספחי תנועה מבחינתנו בראי של תכנית כזו גדולה ומורכבת זה 

ה אחת לנקודה שניה. כל שינוי בתכנית הזו מחייב בעצם תכנון לא משהו שכמו לגו אפשר להזיז מנקוד

שנים מאז  10מחודש של כל המתחם על כל התכנון המפורט שהושקע בו. אנחנו מדברים פה על הליך של 

  שהתכנית הופקדה של תכנון

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  לא הופקדה, סליחה.
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  עו"ד דרור גדרון:

  -ה, מאז שהתחלנו אתסליח

  

  דובר:

  שנה. 15

  

  עו"ד דרור גדרון:

  -שנים שבהם אנחנו משנים את ה 10שנה מאז ייזום התכנית ואנחנו מדברים על  15

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

מה מטריד אתכם בצורך להבטיח שטח עבור חברות הדלק במידה והם ירצו לעבור לשם. האינטרס 

  -בורי והאינטרס של המחוז ברור, כולם רוצים לרכז את כל ההצי

  

  עו"ד דרור גדרון:

  - מה ההבדל בין מה שאנחנו תכננו בתכנית לבין מה ש

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  מבקשים מכם.

  

  עו"ד דרור גדרון:

אם הם ירצו אנחנו נהיה ערוכים לתת להם וביקשו. אנחנו אמרנו, אנחנו מתכננים יכולת נפח, יכולת ביצוע. 

את השירות, אנחנו נבנה מתקנים ונספק שירות. אבל שלנו. מה שקבעה תכנית היא אמרה לא, אתם לא 

תעשו את זה בעצמכם, אתם תקצו תא שטח נפרד שיאפשר לכל חברה להקים את המערכים שלה, זה ניפוק 

  בנפרד, זה מיכלים בנפרד בתוך השטח שלכם,

  

  יו"ר הועדה - ילביה רביד, נציגת שר המשפטים גב' ס

  אוקי.

  

  עו"ד דרור גדרון:

עם דרכי גישה נפרדות והם יעשו את זה בעצמם. זה למעשה הפקעה של שטח ציבורי לטובת חברה פרטית. 

זה דבר שאין לו שום בסיס לא משפטי ולא הגיוני. אם נסתכל על כמות השטח שהיום הם תופסים ואם הם 

בנפרד אנחנו מדברים על כל האזור הזה, זה כמעט, זה קצת יותר משליש מהתכנית, זה  --- 3ד יצטרכו לעבו

אחוז משטח התכנית שאם נצטרך להקצות תא שטח נפרד לחברות הדלק זה השטח שהם יצטרכו  40כמעט 

  לתפוס.
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  דובר:

  ---איזה שטח? אתה מראה 

  

  (מדברים יחד)

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  סליחה סליחה לא להפריע. 

  

  עו"ד דרור גדרון:

  אני אראה איפה זה. זה, אני מדבר על אזור גיאוגרפי.

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  -תזכיר לנו הירוק זה התזקיקים, לא ההיפך? המיכל

  

  עו"ד דרור גדרון:

רות דלק כל אחת עם מתקן ניפוק ומתקן תזקיקים אם חב 3זה שטח המתקן המתוכנן היום חברות הדלק, 

אנחנו נעביר אותן, השטח שהן תופסות היום ואם אנחנו נצטרך להקצות להם תא שטח נפרד אנחנו, זה תא 

  שטח שנצטרך להקצות להם מתוך השטח של התכנית. 

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  -הבנו. מה שאתם אומרים זה

  

  ובר:ד

  ---למה הנפח שלהם היום הוא שליש 

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  -סליחה, לא להפריע. אנחנו גם שומרים על הסדר גם מול הועדות ה

  

  דובר:

  זה מה שהן תופסות היום?

  

  עו"ד דרור גדרון:

ים כיון שאנחנו מרכזים יכולות , אנחנו מתייעל-זה מה שהן תופסות היום. אנחנו מתייעלים, אבל כיון ש

לאותו מקום אם יצטרכו להיות שלושה אתרי ניפוק, זה דרכי גישה למשאיות, אזורי תמרון, צריך מיכלים, 

  ---כל אחד מהם מיכלים משלו? אנחנו, האפשרות להתיעל לא קיימת ואז יצטרכו לתפוס שטח 
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  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

שניה שניה, אני חושבת שכאן יש פה איזשהו רצון לתת, להבטיח אינטרס והשאלה היא, זה מה אוקי. 

  שניסתה הועדה המחוזית. היא ניסתה להבטיח את האינטרס שגם חוף השמן ילך משם במילים עדינות.

  

  עו"ד דרור גדרון:

  אני רוצה להראות אבל מה ההחלטה,

  

  ר הועדהיו" - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  בסדר, שניה, השאלה היא אתם במקור נתתם מענה למיכול ואתם נותנים

  

  עו"ד דרור גדרון:

  ולניפוק.

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  ולניפוק אבל באמצעותכם. 

  

  עו"ד דרור גדרון:

  נכון.

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

אני שואלת, למה אני  -הדבר הזה לצבוע, אני יודעת, תא שטח קטן שיתן את המענהאין דרך מתוך כל 

  -אומרת את זה? כי בסופו של דבר

  

  עו"ד דרור גדרון:

  לא הבנתי. -שיתן את המענה

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  ה שאני מכוונת.שיתן את המענה לאינטרס שאם ירצו להשתיק את הפעילות יהיה לאן, זה מ

  

  דובר:

  יש לי עוד שאלה, אם אפשר.

  

  עו"ד דרור גדרון:

אני אסביר, אנחנו חברת תשתית לאומית. אנחנו מוכנים לתת ללקוחות שירותי תשתית, אם הם רוצים 

לאחסן ולנפק אנחנו נשמח לתת להם, זה שונה לגמרי ממצב שבו אומרים תנו להם שטח, בתוך השטח 
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אתר שמתחרה באת שלנו ולא ישלמו לנו כלקוחות ואנחנו נצטרך להקצות להם שלכם כדי שהם יקימו 

  - שטח, לממן להם, לבנות להם תשתית לדבר הזה, לא נשמע כדבר הזה. עכשיו אני רוצה רגע להוסיף

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  -שניה, בוא תציג לנו, סליחה

  

  עו"ד דרור גדרון:

את ההחלטות שעליהם שאנחנו מערערים זה מתוך ההחלטה ובניגוד למה שאומרת הועדה את התכנית, 

המחוזית בתגובה שלהם שלכאורה רק ביקשנו שאפשר יהיה לשמר יכולות ההחלטה עצמה, הדברים 

שכתובים והדברים שכתובים בתגובה שלהם בכל הכבוד לא קשורים אחד לשני. ההחלטה מדברת בעד 

  "-וקצה תא שטח נפרד עם גישה נפרדתעצמה, היא אומרת ש"י

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  מתוך איזה סעיף אתה קורא? העתקת המיכלים?

  

  עו"ד דרור גדרון:

  4סעיף 

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  .4סעיף 

  

  עו"ד דרור גדרון:

  להחלטת הועדה. 4סעיף 

  

  יו"ר הועדה - ד, נציגת שר המשפטים גב' סילביה רבי

  "-"יש להוסיף לרשימת התנאים למתן היתר בניה

  

  עו"ד דרור גדרון:

תנאי להוצאת היתר בניה ראשון זה שאנחנו נגיש תכניות בינוי עדכניות, במסגרתן יוקצה תא שטח מוגדר 

של חוות הדלק בחוף ונפרד, עם גישה, שיאפשר העתקת נפחי האחסון הקיימים הנדרשים לחוות המיכלים 

  שמן והקמת מתקן ניפוק נוסף לשירותן"

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  שניה,

  

  עו"ד דרור גדרון:
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  זה לא מה שאנחנו תכננו. זה משהו אחר לגמרי.

  

  דובר:

  -יש לי שאלה

  

  עו"ד דרור גדרון:

  -עכשיו הדבר הזה, הדבר הזה

  

  יו"ר הועדה - המשפטים  גב' סילביה רביד, נציגת שר

מה מפריע לכם פה, הרי אתם יכולים לייחד חלק מהמיכלים, סליחה אני בכוונה מקשה כי אני רוצה לראות 

אם אפשר למצוא פתרון. אתם, אתם יכולים לייחד חלק מהמיכלים מראש לחברות הדלק כי יש לכם את 

  זה במאגר של כל המיכלים שתכננתם.

  

  עו"ד דרור גדרון:

  י אסביר איך זה עובד,לא, אנ

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  כן,

  

  עו"ד דרור גדרון:

, ואין, אין זהות על הדלק. לא כתוב על הדלק של --- , יש סולר, יש 95במתקן ניפוק יש לנו מוצרים. יש דלק 

א אכפת לה מאיזה מיכל מי הוא ומה הוא, הרישום כולו הוא נעשה בצורה רישומית שהמשאית שממלאה ל

אלף קוב שיש היום בחוות, אה  80-מיכלים שהם ה 4, 3היא ממלאה. אז אם אנחנו נחליט שאנחנו לא בונים 

מיכלים בסך הכל שלא יבנו באזור כמו שאנחנו נבחר כשהניפוק ושאר השירותים  3או  2בחוף שמן, תראו 

עכשיו אם צריך לייחד זה חברות פרטיות אי אפשר שניתנים בחווה ינתנו כמכלול. אנחנו לא יכולים לייחד. 

להגיד לסונול ולפז תשתמשו באותו מיכל כי כל אחת מהן יש לה משהו אחר, אז אני אצטרך לתת לכל 

  חברה מיכל נפרד לכל מוצר, כי אי אפשר לאחסן באותו מיכל גם סולר וגם דלק. 

  

 מר שחר רובין:

  ורטת די מקום להקמת שני מקבצי מתקנים?מה שאתה טוען זה שאין בשטח של התכנית המפ

  

  עו"ד דרור גדרון:

  - קודם כל אין מקום. דבר שני, אנחנו טוענים טענה משפטית שאי אפשר קודם כל אין מקום,

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  -של הפקעה, שאי אפשר כביכול
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  עו"ד דרור גדרון:

  טח לטובת גוף פרטי, חברה פרטית.שאי אפשר בתוך תכנית להפקיע ש

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  שניה - בסדר, אבל סליחה, אתם

  

  (מדברים יחד)

  

  עו"ד דרור גדרון:

  לא כתוב אבל זה מה שזה. 

  

  גב' ליאת פלד:

לדעתי. קודם כל  להציג את זה בנספח הבינוי כי יש פה כוונה להטעיה --- אני רוצה להראות לכם את הגדול 

הוא אמר שזה שליש מהיקף השטח, אז תראו מה נתנו בתכנית הבינוי לטובת חברות הדלק, אלה, אלה 

  ואלה. רק תגידו לי אם זה שליש, זה דבר ראשון.

  

  עו"ד דרור גדרון:

  זה לא לטובת חברות הדלק.

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  נעשה מסודר.שניה, דקה דקה, דקה. 

  

  גב' ליאת פלד:

דבר שני מאשר שהם מפוזרים כאן ומאחר שאנחנו רצינו לספק מקום עם גישה כי תשימו לב, זה מערכות 

הגישה. זה תשתית ונגישות והם מפוזרים בצורה כזאת גם כדי ליעל את העבודה של הריכוז של תש"נ וגם 

ורה מוסדרת ביקשנו שהם ירכזו את זה לתא כדי לאפשר לבנות בצורה מוסדרת, להקים את המיכלים בצ

היום הכל תא שטח אחד. הם יוכלו לייצר פה נגישויות שהן משולבות,  -שטח אחד, זה לא הפקעה, זה הכל

  -אבל צריכים לתת מערכת של נגישות אחרת. אני מצטערת אם הפרעתי

  

  (מדברים יחד)

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

קה, כדי להבין את הפערים ביניכם אנחנו צריכים להבין מה התכנית מציעה, מה תכננתם לעשות דקה, ד

ומה ביקשה הועדה המחוזית, אוקי? אז כדי להבין את זה בוא תתקרב אלינו ותסביר לנו באמת פה בצבעים 

  החביבים האלה מה שהגברת אומרת. מה זה הירוק? סליחה מה זה ירוקים ומה זה סגולים?
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  ד דרור גדרון:עו"

  טורקיז לא יודע -סגולים הם נפט גולמי ותכלת זה

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  - והירוקים, תכלת טורקיז לא יודעת

  

  עו"ד דרור גדרון:

  זה התזקיקים.

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  הכתומים זה התזקיקים. ומה אלה? אלו באמת המיכלים

  

  עו"ד דרור גדרון:

  זה מיכלי ניפוק.

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  זה מיכלי ניפוק.

  

  עו"ד דרור גדרון:

  הם מיכלי ניפוק, הם מחוברים למסוף של הניפוק ומהם פיזית מבוצע הניפוק.

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  ניפוק, כאן יש כמה כאלה?  שניה, אלה מיכלי

  

  עו"ד דרור גדרון:

  מספר מיכלים, הם קטנים יותר,

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

כי יש פערים, בגלל זה  -שניה ומה שאמרה הגברת? ואנחנו רוצים להבין אם זה נכון להשקפתכם, פשוט כדי

  את הכתומים האלה לטובת חברות הדלק. אתם פה. זה להבין אם היתה איזושהי מטרה לייחד

  

  עו"ד דרור גדרון:

  -אין קשר בין מיכלי הניפוק

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 
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  בסדר.

  

  עו"ד דרור גדרון:

אין קשר בין מיכלי הניפוק לבין הנפח אחסון לחברות הדלק אם הם ירצו לבוא. הניפוק יעשה בכל מקר 

  הם כולם נדרשים כדי להפעיל את הניפוק.מהמיכלים האלה, 

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  אוקי, הניפוק יעשה מפה פיזית.

  

  עו"ד דרור גדרון:

  -ניפוק ממיכל קטן

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  -אלה המיכלים הקטנים

  

  עו"ד דרור גדרון:

  ולא ממיכלים גדולים יותר. ---ממיכלים קטנים יותר 

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  אוקי ואיך מגיע החומר מהניפוק לכאן?

  

  עו"ד דרור גדרון:

  ---בתוך מתקן 

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  סליחה, אנחנו לא חיים בעולם שלך.

  

  עו"ד דרור גדרון:

תוך המתקן שמיועדת לניפוק. עכשיו מבחינת נפח אנחנו יכולים לאחסן את הדלק של יש צנרת פנימית ב

סונול, פז ודלק ביחד. באותו מיכל הוא יכול להיות למשל מיכל כזה, הם לא אמורים לקבל גישה למיכל 

הזה, היום כשהם כשהם למשל שוכרים מאיתנו מיכלים במקומות אחרים אין להם גישה לזה, הם לא 

  מיכלים. הם מקבלים מאיתנו שירותי אחסון.נוגעים ב

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  הם מקבלים את השירות מכם.
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  עו"ד דרור גדרון:

לקבל שם דלק ואנחנו לא נקים  ---ולא מענין אותם גם איפה נמצא הדלק, הם צריכים בסופו של דבר 

  מיכלים של אחסון

  

  יו"ר הועדה - ת שר המשפטים גב' סילביה רביד, נציג

  -רק בשביל

  

  עו"ד דרור גדרון:

, יהיו פה כמה חורים של מיכלים -לא, לא נקים מיכלים של אחסון אם הם לא ירצו לעבור, אנחנו נשאיר

נפח  מיכלים שיהיה מספיק 3, או 2שלא יוקמו אם הם לא יעברו. אם הם כן יעברו אז אנחנו נבנה עוד איזה 

משם אבל למשל לא נקים להם מיכלי ניפוק נפרדים, לא נקים להם אתר ניפוק נפרד. זה ושהם יוכלו ללכת 

  לא היה מעולם מתוכנן

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  , אתה לא יודע להצביע על איזה מיכלים מתוך הצבעים האלה רלוונטי למכסה של שמן?-וגם אין לכם

  

  עו"ד דרור גדרון:

  ה ענין של נפח,נכון. ז

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  זה מה שאני מנסה להבין.

  

  עו"ד דרור גדרון:

  זה ענין של נפח.

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  אוקי.

  

  עו"ד דרור גדרון:

 40הוא לא דווקא נכון. יש לה  אלף אני אומר מספר 40בסופו של דבר אם חברה מסוימת למשל פז, שיש לה 

  -אלף 40אלף טון ליום בחוף שמן, תרצה לעבור אלינו אז אנחנו נבנה מיכל שיהיה בו 

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  - טוב, עכשיו בוא

  

  עו"ד דרור גדרון:
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  או שנאפשר להם להשתמש בנפח קיים. 

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  - רק תציג את עצמך

  

  צלי פולישוק: ד"ר

  ד"ר צלי פולישוק, אני עשיתי את התסקיר הסביבתי.

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  כן,

  

  צלי פולישוק: ד"ר

הרעיון הוא שאתה לוקח מיכל מסוים, היות והדלק שקוף אתה יכול לשלוח אותו לכל מיכלית ולאן שאתה 

רוצה. אם מחלקים את זה למספר אתרים, ולא חשוב אם זה פז, סונול ודלק ואולי מישהו נוסף רוצה רק 

אתה צריך אותה מערכת של המיכלים הכתומים לבנות לכל אחד. לכן זה מכפיל למעשה או משלש את 

  כמות המיכלים שיהיו.

  

  דובר:

  הכתומים זה הקטנים.

  

  צלי פולישוק: ד"ר

, כי מה שאתם רואים -גדולים, אתה צריך לבנות למעשה כזה דבר עבור סונול מה? זה לא חשוב קטנים,

  שם. כזה דבר עבור דלק וכזה דבר עבור פז ואם יבוא עוד מישהו אז גם עבורו.

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  - מה שמטריד אתכם, אני

  

  צלי פולישוק: ד"ר

  -לא מטריד

  

  יו"ר הועדה - גת שר המשפטים גב' סילביה רביד, נצי

לא, לא, בסדר אני רוצה להבין פשוט הם רוצים, הועדה המחוזית רצתה להבטיח גם את פינוי, במידת 

האפשר גם את הפינוי של שמן וזה אינטרס שאני יכולה להבין אותו ברמת המחוז, כמה שפחות בעיר יותר 

זה מה  ח של החלטה הייתם יכולים לחיות?טוב. זה ברור. אבל השאלה היא, השאלה היא עם איזה נוס

שאני רוצה להבין כי ברור גם לכם שכן יש כוונה בתוך הדבר הזה להכניס גם את החברים האלה. אז 

  - השאלה היא איזה נוסח
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  עו"ד דרור גדרון:

זה לא להכניס את החברים זה להקים יכולת למתן שירות שתאפשר להם להשתמש, להכנס אצלנו כלקוח 

  טח בטבלת נפחים.וזה מוב

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  -רק בטבלת נפחים

  

  עו"ד דרור גדרון:

  אם, אם הם לא יפונו הנפח הנוסף הזה לא יבנה. לא נקבל היתר לענין הזה. 

  

  גב' ליאת פלד:

הם יקימו מתקני הם באים ואומרים בעצם אנחנו נותנים את השטח, משריינים אותו, אנחנו לא מוכנים ש

  ניפוק שונים עצמאיים,

  

  עו"ד דרור גדרון:

  כמתחרים שלנו.

  

  גב' ליאת פלד:

  כמתחרים.

  

  עו"ד דרור גדרון:

  -נכון, זה מה ש

  

  גב' ליאת פלד:

כי הרי ייחדתם להם מקום, לא היתה לנו בעיה עם זה, הפקדנו את התכנית  -אני צריכה רגע להגיד בבסיס

  בצורה כזאת.

  

  דרון:עו"ד דרור ג

  -אין ייחוד בתכנית, אין בתכנית היום

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  רק בכמות המיכל.

  

  עו"ד דרור גדרון:
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בתכנית שלנו לפחות, לא היה מקום ספציפי שהיה כתוב עליו חברת דלק, חברת פז, חברת סונול, אין דבר 

  כזה.

  

  גב' ליאת פלד:

  סולר, ניפוק לזה, ניפוק לזה.נכון, אבל היה ניפוק ל

  

  עו"ד דרור גדרון:

  - ניפוק למוצרים, נכון. יש ניפוק לסולר, יש ניפוק לדלק

  

  גב' ליאת פלד:

  אז מה הפער בין זה למה שעשינו?

  

  עו"ד דרור גדרון:

  הניפוק,

  

  גב' ליאת פלד:

  תסבירו לנו, כן, לא מבינה את זה אולי.

  

  עו"ד דרור גדרון:

ת שלנו. אני אסביר, למשל חברת דור אין לה מתקן ניפוק בחוף שמן. חברת דור היום הניפוק הוא ללקוחו

של בז"נ ישרות מבז"נ. אנחנו רוצים להציע לה ולחברות דלק אחרות שאין להם מתקני  6מנפקת בשער 

ניפוק בצפון לבוא ולנפק אצלנו, אני מקווה שגם בז"נ שהניפוק היום היא פעילות שולית וצדדית שלהם 

דיפו לנטוש את הדבר הזה ושכל הניפוק באזור הזה יהיה דרכנו כי אנחנו נקים מתקן ניפוק מודרני, נגיש, יע

נוח יותר למשאיות להכנס, משודרג, סמוך לתשתיות ושלא דורש נסיעה דרך חיפה וזה יתרון עבור, גם עבור 

וק שכל מי שירצה באזור חברות הדלק הדבר הזה הוא יתרון. לכן אנחנו מציעים פה הקמה של מערך ניפ

  הצפון להשתמש בו יוכל להשתמש. 

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  --- בסדר, הבנו

  

  עו"ד דרור גדרון:

  כוונה לייחד שטח, לתת שטחים, לאפשר לחברות הדלק נגיעה במתקן שלנו,  לא היתה מעולם

  

  עדהיו"ר הו - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  בסדר, הבנו.
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  עו"ד דרור גדרון:

  ---הם לא אמורים להכנס, הם אמורים להכנס עם מיכלית לעמדת ניפוק 

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  ואתם לא מוכנים לצבוע עבורם שטח ספציפי.

  

  עו"ד דרור גדרון:

  ---מעולם לא היתה כוונה 

  

  (מדברים יחד)

  

  דובר:

  ן שזה שטח פרטי. כי אתה טוע

  

  עו"ד דרור גדרון:

  צביעה של שטחים גורמת להכפלה של תשתיות בצורה מטורפת, לשילוש.

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  - מטעמים של צמצום תשתיות אין הגיון לעשות את זה בכמה

  

  עו"ד דרור גדרון:

עמדת ניפוק של סונול, פז, דלק או דור, כל אחת מהן  מיכלית צריכה להגיע לעמדת ניפוק, אין הבדל בין

  מגיעה לאותה עמדה ולא צריכה תשתית כפולה. 

  

  גב' ליאת פלד:

  הם יצטרכו לקנות את השירותים מהם.

  

  עו"ד דרור גדרון:

  נכון.

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  --- בסדר, 

  

  גב' ליאת פלד:

  -מצד אחד
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  יו"ר הועדה - רביד, נציגת שר המשפטים גב' סילביה 

  שניה שניה, דקה, דקה. זו קרקע מינהל?

  

  עו"ד דרור גדרון:

  זו קרקע, חלקה היא בבעלות תש"נ

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  בבעלות תש"נ?

  

  עו"ד דרור גדרון:

  חלקה מוחכרת לתש"נ

  

  "ר הועדהיו - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  אוקי זאת אומרת יש, מי שבעל הזכויות בקרקע זה רק תש"נ.

  

  עו"ד דרור גדרון:

  רק תש"נ.

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  זה לא מישהו אחר.

  

  עו"ד דרור גדרון:

  נכון.

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  -בסדר רק רצינו להבין

  

  ר גדרון:עו"ד דרו

  - אין פה תכנית איחוד וחלוקה ש

  

  דוברת:

  מישהו דיבר עם חברות הדלק ושאל אותן מה הן מעדיפות? 

  

  דוברת:

  -הן מעדיפות להשאר במקום שלהן, אים בכלל סימן שאלה. מה
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  (מדברים יחד)

  

  גב' ליאת פלד:

להשיג הישגים אנחנו מנסים מכל המטרות הארציות האלה של ריכוז תעשיות מיוחדות בחיפה גם 

עירוניים. ברור שחברות דלק הם חברות שהן כלכליות, אין להן שום הדיון ושום רצון לעקור לשום מקור 

  --- אחר בוודאי לא יהיה להם רצון אם הם יצטרכו לקנות שירותים מחברה 

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  -בסדר, בואו

  

  גב' ליאת פלד:

  -לכןזה הרעיון ו

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  -אוקי, עוד מעט אנחנו נשמע אתכם בצורה מסודרת. לא נפגע להם בטיעון ה

  

  עו"ד דרור גדרון:

  בעצם מה שאנחנו שומעים עכשיו את הועדה המחוזית אומרת זה שהם באמת רוצים להפקיע שטח,

  

  ו"ר הועדהי - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  טוב.

  

  עו"ד דרור גדרון:

והם רוצים לתת תמריץ על חשבון הקרקעות שלנו לתת להם שטח בחינם, למתקן מוכן וחדש על חשבון 

  מישהו אחר.

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  מר יהודה גסנר נכון? זה שימך.

  

  אינג' יהודה גסנר:

  כן.

  

  יו"ר הועדה - המשפטים  גב' סילביה רביד, נציגת שר

  -רק מילה הוא רצה להגיד משהו בהקשר הזה ואז

  

  אינג' יהודה גסנר:
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  תראו,  --- לא רק מילה וחלק מהדברים נאמרו 

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  אתה מתוך משרד התשתיות, מה התפקיד שלך סליחה?

  

  אינג' יהודה גסנר:

הל הדלק והגב והאינטרס שלנו, אנחנו רואים את הגלובל, את המדינה ואת כולם. אני מהנדס ראשי של מינ

חברות מכיון שמסיבות היסטוריות יש להם שם קרקע זה לא המקום. אנחנו  3לבוא ולפתור בעיה של 

חברות דלק, כולם מוזמנים ללכת ולקבל שירות או במתקן  3-צריכים להיות שוויוניים, יש הרבה יותר מ

 3או במתקן של בית זיקוק חיפה, יש להם אפשרות לבחור. לבוא ולהכניס לתוך תש"נ, למה רק  של תש"נ,

  -חברות? עכשיו כאשר נותנים זיכיון, סליחה על ה 30חברות? למה לא 

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  - לא לא, בסדר אדוני אנחנו

  

  אינג' יהודה גסנר:

ואני מקווה שאני אבהיר. כאשר משרד התחבורה נותן לעוד חברת אוטובוסים זכות  אני אתן דוגמה פשוטה

להסיע נוסעים הוא לא מקים עוד תחנת אוטובוסים לאותה חברה, אפילו לא בתוך התחנה המרכזית הוא 

לא מקים עוד תחנה. הוא אומר התחנה פה ברחוב תשמש גם וגם וגם והרציף בתחנה ישמש גם וגם וגם וכך 

  לעבוד.צריך 

  

  דוברת:

  ---את התחנות מקימים מקימי הרציף 

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

בואו, בסדר אנחנו מבינים את הדילמה נשקול מה לעשות איתה. הלאה. יש עוד הרבה נושאים בעררים 

  כן, -האלה ו

  

  עו"ד דרור גדרון:

שאר אנחנו לא נוכל להקים את התכנית הזו כי הבינוי זה חסם לביצוע תכנית אם התנאי הזה י מבחינתנו

הקיים לא מאפשר לנו הקצאת תא שטח שתאפשר מעבר בפועל של חברות הדלק כמו שהועדה המחוזית 

רוצה ואנחנו חושבים שזה גם לא חוקי ושזה הפקעה בפועל לטובת גורם פרטי של קרקע ציבורית, זה בדיוק 

  וב,רציונל הדיון המשפטי כתהפוך מכל ה

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  שלכם. הבנו, הטיעון קיים בניירות
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  עו"ד דרור גדרון:

אני לא אחזור עליו, זה מייתר את כל תכנון הבינוי שאנחנו עשינו והיום אין לנו אפשרות בבינוי הקיים 

הגיוני כי הוא מביא לבזבוז עצום  לעשות את זה. אנחנו חושבים שגם מבחינה תכנונית הדבר הזה הוא לא

של שטח, לכפילות מיותרת של תשתיות שלא נדרשות, הכמות של המשאיות שהיום מגיעות לכל אחד 

מהמתקנים של חברות הדלק הוא קטן יחסית, המתקן שלנו יכול לשרת כמות גדולה בהרבה ממה שהם 

באזור הצפון אם הם ירצו להשתמש  עושים היום ואנחנו יכולים לתת את השירות הזה לכל חברות הדלק

בשירות שלנו. לא ירצו להשתמש בשירות שלנו, יש להם קרקע פרטית, אי אפשר לחייב אותם לעבור וודאי 

  שאי אפשר להתנות את היתר הבניה הראשון בחווה כמו שכתוב בהחלטה, בכך שהם יסכימו לעבור. 

  

  דובר:

  לא נכון.

  

  יו"ר הועדה -  גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים

בסדר, סליחה רק אדוני, סליחה, רונן באמת אנחנו יודעים לקרוא זה חלק מהדברים שאנחנו יודעים היום, 

אז תעשו לנו טובה תנו רק להשלים את הטיעונים וננסה מסודר, זה מה שהם חושבים ואחר כך אתם תגידו 

  -מה אתם חושבים. זה ברור שלכל דבר יש

  

  עו"ד דרור גדרון:

וח לדעתי מדבר בעד עצמו, הוא בפניכם כאן, הוא מאד ברור. יש כאן איסור על המשך הפעלה הניס

במקביל, לא יכול להיות שאנחנו נהיה בני ערובה של חברות הדלק שיחליטו הם הן רוצות לעבור, לא רוצות 

  לעבור.

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  - לא לא, מה ש

  

  רון:עו"ד דרור גד

  וכתוצאה מזה לא נקבל היתר,

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

סליחה, אבל מבחינה לשונית לא כתוב כאן שתנאי להוצאת היתר בניה זה פינוי שלהם אלא זה יהיה הגשת 

  תכנית בינוי עדכנית שבמסגרתה יוקצה תא שטח מוגדר ונפרד עם גישה שיאפשר את ההעתקה. בסדר.

  

  עו"ד דרור גדרון:

  "---יש המשך, יש "לא יהיה אחסון במקביל בקרקעות הצפון 
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  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  איפה? איפה אתה רואה את זה? 

  

  עו"ד דרור גדרון:

  6.4סעיף 

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  "לא יהיה אחסון במקביל" 6.4

  

  ור גדרון:עו"ד דר

  גם 12.10וסעיף 

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  -הבנתי, כלומר מה ש

  

  (מדברים יחד)

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  התכוון לדרוש את בינוי מתקני שמן. בסדר. 6.4הבנתי, זאת אומרת שמבחינתכם סעיף 

  

  עו"ד דרור גדרון:

  , 3.2את הנושא של אפשרויות מעבר הולכי רגל ותחבורה זה בסעיף נכון ויש 

  

  דוברת:

  לא, הוא שם את זה תחת אותו סעיף.

  

  עו"ד דרור גדרון:

  שהוא גם כן לא הגיוני. בתוך, בתוך חוות מיכלים לאפשר מעבר הולכי רגל 

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  זה מה שהוא טוען. 

  

  דרור גדרון:עו"ד 

מתוך מתקן פרטי שאמור להיות סגור ומובחן למעט אזור הניפוק שאליו יש גישה עם מיכליות לא יכול 

  להיות שבתוך השטח שלנו של האחסון יהיה מעבר של הולכי רגל ושל כלי רכב של חברות זרות.
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  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

צית לשאול לגבי זה? זה לא משהו מתוכנן, זה התשובה שלו, תשובה יותר הבנו את האינטרס הזה. מה ר

מזה לא תקבל. בואו נמשיך הלאה הבנו את הנקודה הזאת, מיציתם את הנקודה של חוף שמן? כן, מה 

  האדון רצה, כן סליחה.

  

 מר שחר רובין:

לגיטימי לדרוש לוח  רציתי לשאול אותך שאלה, מטרת התכנית הינה פינוי של מתחם הישן, מדוע זה לא

  זמנים לפינוי? הרי זה המטרה המוצהרת של התכנית.

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  שניה, בסדר, זה נושא אחר עוד מעט נדבר עליו. אנחנו נעבור נושא אחד אחד. בסדר?

  

  מר רפי רגב:

  תראי,  --- מה שרציתי להגיד לך 

  

  יו"ר הועדה - ר המשפטים גב' סילביה רביד, נציגת ש

  לנו, כן.

  

  מר רפי רגב:

אתם, אתם מחפשים בעצם וזה די ברור, את ההתלכדות של הרצונות, זאת אומרת בינינו ובין הועדה 

המחוזית ולכן אני חושב שוב שיש אולי איזו לקות של הבנה בדברים אבל תש"נ קובעת שהיא מוכנה לקלוט 

תן שתהיה אופציה כזו. זאת אומרת הן תוכלנה להקלט בתחום את תשתית חברות הדלק מחוף שמן בהינ

  -המתן, הן תוכלנה 

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  -ומבחינתכם אין צורך בסעיף ספציפי בתקנון

  

  עו"ד דרור גדרון:

  -יש צורך, הצענו בתקנון סעיפים ספציפיים שאומרים

  

  יו"ר הועדה - ים גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפט

  חוץ ממה שהוסכם.

  

  עו"ד דרור גדרון:

  שלא נקים את הנפח מח"ל העודף שמיועד עבורם אלא אם הם יסכימו לעבור.
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  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  איפה, איפה זה מופיע? זה באיזה סעיף?

  

  עו"ד דרור גדרון:

  זה היה בתנאים הכלליים להיתר. 

  

  דוברת:

  ם הולכים לקבל שטח מהמדינה ומתנהג כאילו בעל הבית.ה

  

  עו"ד דרור גדרון:

  ---וזה תנאי שאנחנו הוספנו 

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  בסדר, איזה סעיף זה? תראה לנו אותו פשוט. 

  

  גב' ליאת פלד:

  בהוראות של התכנית זה כתוב. 

  

  יו"ר הועדה - פטים גב' סילביה רביד, נציגת שר המש

  יש תחנת כיבוי אש אני רואה. בית ספר לכבאות?

  

  גב' ליאת פלד:

  ביטלנו אותו.

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  ביטלתם את הבית ספר לכבאות?

  

  דובר:

  השארנו רק את התחנה.

  

  גב' ליאת פלד:

  הם היו בעד אבל אנחנו ביטלנו בגלל בריאות הציבור.

  

  יו"ר הועדה - ב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים ג

  אוקי. 
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  עו"ד דרור גדרון:

  לתקנון התכנית, בדברי הסבר לתכנית.  7נספח 

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  שניה, לא בדברי הסבר בהוראה מחייבת. דברי הסבר זה רקע כללי, הוראה מחייבת. 

  

  עו"ד דרור גדרון:

  מטרות התכנית, סעיף (ז)  2.1סעיף כן, 

  

  גב' ליאת פלד:

  נכון נפח המיכול יאפשר אחסון. 

  

  עו"ד דרור גדרון:

  "-"נפח המיכול בתכנית יאפשר אחסון לצרכי

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  -"יאפשר אחסון" בסדר, אבל

  

  עו"ד דרור גדרון:

  "--- "חברות הדלק 

  

  יו"ר הועדה - ביד, נציגת שר המשפטים גב' סילביה ר

  אבל לא כתוב שהקמת המיכלים בנפח הזה והזה

  

  עו"ד דרור גדרון:

  שהצגתי מקודם, 2.3.2-זה יחד עם הטבלה שמופיעה ב

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  אוקי.

  

  עו"ד דרור גדרון:

  שמחייבת. 

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

טבלה שמתיחסת לשמן? אני רואה טבלה שמתייחסת לכל מיני כותרים  2.3.2-איפה, איפה אתה רואה ב

  - ומיכלים. אבל איפה, איפה
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  עו"ד דרור גדרון:

אני אגיד את זה ככה, אנחנו מסכימים, נוסף תנאי אני זוכר אני פשוט לא מוצא אותו פה. יש תנאי כזה 

י ההסבר, הוא מופיע גם בתקנון התכנית זה תנאי שאומר ככה, נפח האחסון שהוא בנוסח שמופיע בדבר

בחוות קרקעות הצפון יתן מענה ואפשרות להעתקת נפחי אחסון, אנחנו מסכימים לדבר הזה, זה מופיע 

  -6בסעיף 

  

  דובר:

  -מופיע סעיף כזה בנוגע לנפח האחסון 6.23לא לא, בסעיף 

  

  יו"ר הועדה -  גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים

  איפה?

  

  דובר:

6.23  

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  , התקצר לי התקנון. אה הנה. אוקי זהו. -תראה לי את התקנון כי לי יש שהוא נעצר פה בסעיף

  

  גב' ליאת פלד:

נחנו רוצים מדבר על חוות מיכלים בקרית חיים אלרואי והטוונטי אייקרס שהם אלה המתחמים שא 6.23

לפנות. ברור שהם אמורים לתת את המענה לכל השטח הזה. הוא מדבר כאן על הענין של חיוב שלנו 

להעתיק את זה ולהגביל אתכם בפעילות עם העתקה של חברות הדלק, זה ממש לא כתוב בהוראות התכנית 

  ואין אמירה  כזו.

  

  עו"ד דרור גדרון:

  -אנחנו מסכימים

  

  יו"ר הועדה - ת שר המשפטים גב' סילביה רביד, נציג

  שניה דקה, דקה, 

  

  עו"ד דרור גדרון:

  - אנחנו מסכימים לקבוע הוראה

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  שמה אומרת?
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  עו"ד דרור גדרון:

  אלף  85שלא נוכל להקים את נפח האחרון שמיועד לחברות הדלק בסף כולל של 

  

  יו"ר הועדה - שר המשפטים גב' סילביה רביד, נציגת 

  לא נוכל להקים כמה?

  

  עו"ד דרור גדרון:

לא נוכל להקים את נפח אחסון שמקביל לנפח האחסון שנמצא בחוף שמן אלא אם, אלא כנגד פינוי מיכלים 

  מחוף שמן, זה אנחנו מסכימים.

  

  גב' ליאת פלד:

  אוקי.

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  -ניה, ומהבסדר, ש

  

  עו"ד דרור גדרון:

  -לא הקצאת תא נפרד, לא הקמת מתקן נפרד, לא דרכי גישה

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  כאילו על שימוש, אבל שניה מה היקף של המ"קים שם? -רגע דקה דקה, כאילו מגבלה על הכקמת

  

  עו"ד דרור גדרון:

  אלף 85זה 

  

  יו"ר הועדה - ציגת שר המשפטים גב' סילביה רביד, נ

  -אתם לא יודעים להגיד לי מדויק כדי שלא נכתוב משהו שאחר כך

  

  מר רפי רגב:

  -למעט דבר אחד שלדבר אנחנו לא נוכל

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  יש לנו אורחת אנחנו מבינים, כן, חברת כנסת.

  

  דוברת:
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  כאילו זהסליחה אני מתנצלת על הזה, 

  

  (הפסקת הקלטה)

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  אז שניה איפה היינו?

  

  מר רפי רגב:

מה שאני אומר יש רק דבר אחד שלא נוכל לעמוד בו וזה אני אסביר וזה שהחווה הזו היא כולה היא חווה 

  שאין בה אפשרות לייצר שמנים כפי שנעשה בחברות בחוף שמן.

  

  דרור גדרון: עו"ד

  אין בה פעילות יצור בכלל. 

  

  דוברת:

  לא אמרנו, דיברנו רק על יישום.

  

  עו"ד דרור גדרון:

, לא לא היא שאלה אם הכל יכול לעבור אז הסברתי לה שנפחי האחסון יכולים לעבור אבל לא -אני אומר

  היצור של שמנים.

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  -בל איזה נפחי אחסון אתם מוכנים ליטול על עצמכם ככאלה שלא ניתן להקיםאוקי, א

  

  עו"ד דרור גדרון:

  את כל נפחי האחסון שקיימים היום בחוף שמן.

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  בסדר, אבל תגידו לי, תגידו לי איך לנסח את זה.

  

  דובר:

  דע בצורה מסודרת.את המידע ונעביר לכם את המי --- 

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  -אוקי, טוב בסדר. אתם מוכנים לקחת מגבלה של הקמת חלק מהמתקנים שמלכתחילה נועדו
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  עו"ד דרור גדרון:

  זה היתה הכוונה שלנו במסגרת התכנית.

  

  :תדובר

  אלף. 80אלף אז  80הם אמרו 

  

  גב' ליאת פלד:

  --- ף אל 80הם אמרו 

  

  אינג' יהודה גסנר:

  אעביר מידע בדוק ואמין. אני חוזר על מה שאמרתי, אני ארכז את המידע והמחברות ואני

  

  (מדברים יחד)

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

זה נושא אחד אבל הערר שלכם תופס הרבה נושאים אז בואו ננסה להתקדם כי זה נושא  -סליחה, יש לנו

  ד שהבנו מה האינטרס שלכם. אח

  

  דובר:

  (לא ברור) --- 

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

אדוני אנחנו כנראה שאת העררים לא נגמור היום אז נקבע לנו עוד מועד ונמשיך, אנחנו לצערנו צריכים 

תנו אין ברירה,  לא לשמוע את כולם כמו שצריך. לשמחתנו, נדייק. אז הסופה היום כנראה מקצרת או

הצלחתי להבין אם באמת יהיה שלג באחת אבל לפחות יש תכניות כאלה. פקקי תנועה יהיו. טוב, אז בוא 

  אדוני תמשיך הלאה.

  

  עו"ד דרור גדרון:

הנושא הבא שאני רוצה, השני בחשיבותו מבחינתנו זה הדרישה שדי תקדימית כאן שאנחנו נצטרך להגיש 

  תסקיר סביבתי חדש כתנאי להיתר.תשריטי פינוי עדכניים ו

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

אתם קוראים מתוך ההחלטה של הועדה המחוזית צורך בתסקיר חדש. אבל  -שניה, דקה כאן אני רוצה

הועדה המחוזית לא נקטה במינוח תסקיר ולא סתם לא נקטה במינוח תסקיר. אז, עכשיו אני רוצה 

בבקשה עם זה שמתוך הניירות עולה שיש פער של זמנים בין כל הבדיקות של התסקיר שנעשו שתתמודדו 

ואנחנו לא מזלזלים בהם, אני מבינה שנעשתה שם עבודה רצינית ופער שדיבר עליו איגוד ערים, במסגרת 
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ירו ההתנגדות שלו. בסופו של דבר לפי מה שאני מבינה את החלטת הועדה המחוזית יכול להיות שהם יסב

לי אותה אחרת, אבל על פני הדברים אנחנו רואים שהמטרה של הדבר הזה היתה להבטיח שהמיקום 

והפיזור של המתקנים לעת בנייתם יהיה מיטבי ביותר מבחינת האוכלוסייה הכי קרובה ומבחינת התכלית 

ן התסקירים האיכות סביבתית, נקרא לה ככה. והשאלה היא, איך אתם,  אתם מבינים שיש איזשהו פער בי

לבין היום שבו ינתן היתר הבניה והיום שבו היום הזה יקום. אז איך אתם מציעים לגשר על הפער הזה? 

  ההצעה, מה שהם החליטו זה סוג של נסיון לגשר על הפער הזה. אוקי?

  

  עו"ד דרור גדרון:

  -מילה תסקיר לא מופיעה וזה לא סתם כי הם יודעיםקודם כל אני מסכים שה

  

  יו"ר הועדה - יה רביד, נציגת שר המשפטים גב' סילב

  , אנחנו יודעים מה זה.-תסקיר זה

  

  עו"ד דרור גדרון:

  תסקיר אין להם סמכות לדרוש בהיתר. 

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  - בסדר, אבל גם לא היתה כוונה לדרוש את זה בהיתר, הכוונה היתה

  

  עו"ד דרור גדרון:

  -כבוד חושב שזה בדיוק המטרה. תסקיר מוגדר בחוקאני בכל ה

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  זה כן, תקנות.

  

  עו"ד דרור גדרון:

מאד ברורה, זה מסמך הסוקר את הקשר בין תכנית מוצעת לבין הסביבה שבה היא מיועדת  בצורה

ל התכנית על אותה סביבה ופירוט האמצעים להתבצע, לרבות הערכות לגבי השפעות צפויות וחזויות ש

הדרושים למניעה וצמצום ההשפעות השליליות כפי שנקבע בתקנות. זה הגדרה של מה זה תסקיר, עכשיו 

  -התנאים שקבועים היום בהחלטה הם בעצם לעשות תסקיר חדש

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  לטה.בהח --- בוא תסביר לנו, שניה מה 

  

  עו"ד דרור גדרון:
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עכשיו, אנחנו עברנו פה הליך מאד מאד ארוך של תכנון, בצענו פה מספר תסקירים, עשינו שינויים שונים, 

חלופות בתסקיר, של מנחים שונים אחת  3. יש לנו, הצגנו 23-בחנו כמה חלופות אני אציג לכם, תעבור רגע ל

ע תסקיר, אחת זה החלופה המערבית שגם היא נבחנה זה החלופה הצפונית שהיא נבחרה בסוף לאחר ביצו

בפירוט בתסקיר וגם חלופה דרומית שנמצאה בתסקיר כחלופה הגרועה ביותר עבור הסביבה. בצענו 

תסקירים מקיפים של איכות אויר ושל סקר סיכונים לפי כל השיטות שהיו וכל הסקרים האלה אושרו על 

מאד והערות ומספר רב של חזרות. אנחנו מדברים על הליך ידי המשרד להגנת הסביבה אחרי הליך ארוך 

שנים עד שהגענו לתשריט הבינוי העדכני ולמנח הנוכחי של התכנית.  10 2010עד  2004שהיה רציך משנת 

התסקירים השתנו לאורך התקופה ועשינו עבודה מאד מקיפה, המשמעות מבחינתנו של צורך של בדיקה 

ית אחרי, בשלב ההיתר זה אומר שאנחנו בעצם לא יודעים מה אנחנו מחדש של הבינוי והמנח של התכנ

יכולים להגיש. אנחנו בשלב ההיתר אמורים להיות כבר אחרי שיש לנו ייזום ומימון של התכנית, מדובר על 

מיליארד שקל. אנחנו לא יכולים להגיע למצב הזה עם הגשה של היתר כשאנחנו צריכים  2תכנית של 

מחדש. גם המצב הסטטוטורי אומר שכל השלבים של הבדיקה, אה של ההשפעות על  להתחיל את זה הדבר

הסביבה ברמת התכנית מה מותר יהיה לעשות שם ואיך צריכים להיות לפי הכללים, צריכים להיות בשלב 

של התכנית. אי אפשר לדחוף אותם לתוך שלב ההיתר ברמה הזו, של ביצוע סקרים, סליחה, ביצוע סקרים 

לופות בינוי אחרי שהחלופות בינוי האלה כבר נבחנו ולמעשה החלופה שמדברים עליה פה, ומציאת ח

החלופה הדרומית שנדחתה כבר, שהיא בעצם שינוי של המנח בתוך התכנית להעביר לדרום התכנית שם 

מתוכנן מת"ש ויש תכניות אחרות, משרד התשתיות בענין הזה. שינוי של כל התשתית, שינוי של תשתית 

  -ורתית, הקצאת משאבים נוספים לתחב

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

שניה, דקה, דקה, דקה, אני מבינה מה שאתם אומרים, זה ברור לי מה אתם אומרים מנקודת המבט 

שלכם. זה ברור. אני רק רוצה לחדד את זה, קודם כל מבחינה משפטית תסכים איתי שהמנחים האלה הם 

  יבים, נכון? זה נספח שהוא לא מחייב כרגע בתקנון של התכנית, לא מחי

  

  עו"ד דרור גדרון:

  נכון.

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

ולכאורה אתם יכולים להגיש משהו אחר, זה דבר אחד. דבר שני שאני רוצה לחדד זה תיאורטית אפשר היה 

ו תכנית בינוי הרי יש תכניות שהם לפני שמוציאים איתר יש להקדים לכם שלב להיתר, להגיד לכם תעש

סמכות לאשר תכנית בינוי. אוקי? עכשיו בסופו של דבר האינטרס של פיזור בצורה המיטבית לסביבה זה 

אינטרס שהוא גם אתם פעלתם להבטיח אותו. עכשיו יכול להיות שמה שעשיתם עד עכשיו וזה החלופה 

כון מהניירות תתקנו אותי אם אני טועה, זה באמת אכן המנח הטוב ביותר הצפונית שנקבעה, אם הבנתי נ

לסביבה. ויכול להיות שאחרי איזושהי בדיקה מישהו ירצה לחשוב שאולי האפשרות הנוספת שעבדתם 

עליה ושהיא מתוכננת, נכון? הרי הניירות האלה הם לא ניירות שהם בעלמא, הם ניירות שעשיתם עליהם 

  יותר טובה. אני מבינה את האינטרס שלא תגררו לעשרות שעות של תכנון, היא חלופה
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  דובר:

  שנים, זה שנים.

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

שנים של, זה ברור לי, זה ברור לי לגמרי אבל צריך להיות ברור האינטרס הסביבתי כי יש פה פער, כמו 

  מכים הסביבתיים לבין הביצוע בפועל של הדבר הזה.שאמרתי בתחילה, בין המועדים של כל המס

  

  עו"ד דרור גדרון:

יש אינטרס סביבתי והמשרד להגנת הסביבה עמד בצדק על זה ואחד ההתנגדויות שלו היו, ואנחנו לא 

התנגדנו לזה, זה שהתשריט בינוי שעל יסודו נקבעו הסקרים והוא היה תוצאה של כל הדברים האלה יקבע 

  מסכימים לדבר הזה.כמחייב. אנחנו 

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

התשריט בינוי, מה? התשריט בינוי של החלופה הצפונית, שהחלופה הצפונית תהיה מחייבת? אבל 

  -בהתנגדות של איגוד ערים הם דיברו על זה

  

  עו"ד דרור גדרון:

  איגוד ערים זה לא המשרד להגנת הסביבה.

  

  יו"ר הועדה - ביד, נציגת שר המשפטים גב' סילביה ר

לא, אני יודעת שלא, אני יודעת אני פשוט, אם הבנתי נכון את ההחלטה של הועדה המחוזית היא נתנה 

ביטוי לפער הזה אז השאלה אם אכן לעת הקמת הדבר הזה האם אז החלופה הצפונית שנקבעה היא תהיה 

   -אני מנסה - רים, אולי אפשר להבטיחהמיטבית ופה, אולי אפשר להבטיח לוחות זמנים סבי

  

  עו"ד דרור גדרון:

  --, אני רוצה להמשיך -אז את זה צריך

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  אני צריכה פה את העזרה של המשרד להגנת הסביבה.

  

  עו"ד דרור גדרון:

  -ריכים להגיע לאיזשהו שלבבמישור המשפטי קודם כל, יש את עיקרון סופיות התכנון. אנחנו צ

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  שניה, דקה,
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  עו"ד דרור גדרון:

שבו אנחנו אומרים בדקנו ואפשר להמשיך, אפשר לבנות והשלב הזה הוא בשלב זה אישור התכנית הוא לא 

  ת.בשלב ההיתר. בשלב ההיתר אנחנו צריכים לראות שמה שבונים מתאים לתכני

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

לא, לא, סליחה אמרתי יש שלב מקדמי בתכניות וזה תכניות בינוי וזה לא משהו שממציאים אותו לצורך 

  הענין היום.

  

  עו"ד דרור גדרון:

  אז אמרתי, אנחנו מוכנים לקבוע את נספח הבינוי שיש היום כנספח בינוי מחייב.

  

  יו"ר הועדה - ביד, נציגת שר המשפטים גב' סילביה ר

, אם הייתם אומרים לי שזה וודאי שלעת הקמת התכנית זה -אני - אבל אתם לא יכולים להגיד שלעת הקמת

יהיה הפתרון המיטבי מבחינת אינטרסים של איכות סביבה, אז יכול להיות שאפשר לומר דבר כזה אבל את 

  נחנו עוסקים בו.זה לא אמרת ולא ראיתי התיחסות לפער הזה שא

  

  עו"ד דרור גדרון:

אנחנו בתחום הזה אנחנו נמצאים בפני מדיניות שמשתנה, מעת לעת. הטכנולוגיות משתנות, המדיניות 

שנים יהיה תאוריות חדשות, יהיה תקנים  10משתנה זה מציאות אנחנו לא כופרים בה. יכול להיות שעוד 

נכון גם אם אנחנו נוציא היתר, נבנה את המתקן ואחר כך  חדשות ומדיניויות חדשות, כל זה נכון הוא יהיה

יהיה שינוי. בכל הכבוד הנושא של התכנון צריך להגמר בשלב של התכנית, אי אפשר למשוך אותנו עם 

  סקרים ועם תסקירים על הסביבה. הם לוקחים המון זמן,

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

ביבה, זה לא המסמך שהתבקש מכם. תקריא את ההחלטה בוא נעבור מתוך זה לא תסקירים על הס

  ההחלטה.

  

  גב' ליאת פלד:

לא, תקריא את ההוראות של התכנית. ההוראות של התכנית כוללות את כל הדרישות האלה עוד פעם. אני 

שמרו את אומרת כאן בינינו למה הכנסנו את זה להחלטה? ואני אגיד לך למה הכנסנו את זה להחלטה, הם 

הדובדבן הרי לסוף. הכנסנו את זה להחלטה ולו רק בגלל שהחמרנו, החמרנו את הדרישות הסביבתיות 

כתוב פה בכלל  6.1.1ביחס לערכי היעד ואת זה אנחנו כותבים ואז חזרנו על מה שכתוב כבר בתכנית. סעיף 

אני אקריא,  -ב פה מה צריך מהתחלה, מה היתר בניה צריך לכלול שזה גם סוג של בעצם תכנית בינוי, כתו

אני רוצה לבזבז את הזמן שלכם ולהקריא מה כתוב. "היתר הבניה למיכלי האחסון או למערך הניפוק או 
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למתקנים הנלווים יאושרו לאחר שיובטח כי מתכונן בהם שימוש בטכנולוגיה הסביבתית המיטבית 

  העדכנית ביותר," 

  

  עו"ד דרור גדרון:

  על זה לא ערערנו.

  

  ליאת פלד:גב' 

" רק תקשור את המשפטים אחד לשני ותגיד לי מה שיניתי. "ויוכח כי תוספות פליטות -רגע "ויוכח כי

המזהמים לאויר הנובעות מהפעילות המבוקשת לא תגרום לאיכות האויר בסביבה לחרוג בתנאי פיזור 

יה מיוחדת תלווה מטריאולוגיים מחמירים מתקני הסביבה וערכי היעד, בקשה להיתר בניה בתחום תעש

במסמכים הבאים, כולם או חלקם, בהתאם לחוות דעת המשרד להגנת הסביבה. תאור ופירוט הפעילות 

המבוקשת, מסמכים הקשורים לבדיקת איכות האויר ומניעת חריגות מתקני הסביבה, ערכי יחוס וערכי 

ונים ומניעתם, פירוט כמויות וסוגי השפכים והפסולת המתוכננים מהפעילות המבוקשת יעד, הערכת סיכ

ובכלל זה פרטים לגבי בוצה הנוצרת מהם, מערכות האיסוף וההולכה של דליפות ותשקיפים, אופן אחסונם 

עד פנוים ו/או הטיפול בהם ויעד סילוקם, אמצעים למניעת זיהום קרקע ומים, אמצעים למניעת מפגעים 

סביבתיים, מערכות ניתוב ובקרה, נהלים וכללים לטיפול באירועים חריגים וכל נושא אחר שידרש. 

המסמכים יוכנו על פי הנחיות המשרד להגנת הסביבה ויאושרו לאחר קבלת חוות דעת המשרד להגנת 

קור הסביבה. הצבת המתקנים והמרחקים ביניהם יקבעו על פי הוראות הבטיחות, אין להזרים מים מכל מ

שהוא לקישון, אין להזרים כל נוזל, תנאי להוצאת היתרי בניה תוגש למשרד להגנת הסביבה בחינה של 

אפשרות להפחתה מירבית של הפליטות לאויר בדגש על חומרים מסרטנים,.... לרבות אמצעים, תנאי 

ון לבנזין ואתר להוצאת היתר בניה סעיף ו' יהיה הגשת תכנית בינוי עדכנית בה יבחן מיקום מיכלי האחס

הניפוק כך שלא יגרמו חריגות באיכות הסביבה בסביבת התכנית" ואנחנו כאן הוספנו גדר, בהחלטה 

הוספנו את הגדר והגבול של שכונת המגורים כפי שרונן קודם ציין כערכי יעד. "תכנית הבינוי תלווה 

קה סביבתית מחודשת, גם בתכנית ניקוז" זאת אומרת שגם היעד, גם היתה דרישה לנספח סביבתי ובדי

היה דרישה לנספח בינוי עדכני כי מי יודע מה יהיה בעוד עשרות שנים כשמישהו יחליט להעביר את זה 

  -סופסוף ולכן אנחנו חושבים, אני לא מוצאת להמשיך את הסעיף הזה

  

  דובר:

  השאר כבר לא רלוונטי. 

  

  גב' ליאת פלד:

  כי הוא לא קשור לנושא. 

  

  עו"ד דרור גדרון:

  עכשיו אני יכול להסביר מה הבעיה שלנו?
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  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  דקה לא, ברור, ברור.

  

  עו"ד דרור גדרון:

  לכל זה אנחנו מסכימים, לא הגשנו ערעור על זה. 

  

  גב' ליאת פלד:

  אז מה השוני?

  

  עו"ד דרור גדרון:

  -החלטה החדשה אומרת? אומרת ככהמה הגשנו ערעור? על השינויים בהחלטות. מה ה

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  תקריא לנו מתוך ההחלטה בסדר?

  

  עו"ד דרור גדרון:

  להחלטה נקבע ככה, 12.15יש בסעיף 

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  דקה,

  

  עו"ד דרור גדרון:

  זה מופיע כאן על הלוח. 

  

  יו"ר הועדה - ילביה רביד, נציגת שר המשפטים גב' ס

רק שניה זה מאד יפה שזה מופיע על הלוח רק שחלקנו לא מצליחים לקרוא ממרחקים כאלה, כן, זה לא 

  נלקח בחשבון שיש אנשים עם משקפים.

  

  עו"ד דרור גדרון:

  ההתחלה דומה אבל יש תוספת. 

  

  עו"ד דרור גדרון:

  -במידת הצורך ימוקמו

  

  יו"ר הועדה - ה רביד, נציגת שר המשפטים גב' סילבי

  ?1מאיזה סעיף אתה מקריא? 
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  עו"ד דרור גדרון:

  1.1 נתחיל מסעיף

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  כן, תנאי להגשת היתר הבניה.

  

  עו"ד דרור גדרון:

נית והיא בסדר. אני קורא את הפיסקה האחרונה, הפיסקה הראשונה מאד דומה למה שמופיע בתכ

הפיסקה השניה אומרת ככה: "במידת הצורך ימוקמו מתקני האחסון לבנזין ואתר ניפוק דרומה ככל הניתן 

  "---בתוך תא השטח ביעוד אזור תעשיה עם הנחיות מיוחדות כך שימנעו חריגות באיכות האויר בסביבת

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  ה?מה הבעיה עם ז
  

  עו"ד דרור גדרון:

  -כי זה בדיוק הפוך מהתכנית שבסוף אנחנו אישרנו. אנחנו -12סעיף 
  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

רגע, דקה דקה דקה, הנספח בינוי אתם אמרתם בעצמכם שאין לו מעמד מחייב. אז, סליחה אז מה הבעיה 

  בזה? סליחה.

  

  עו"ד דרור גדרון:

  הסכמנו לכל התנאים שהוקראו מקודם, כשאנחנו
  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  כן,
  

  עו"ד דרור גדרון:

  אנחנו עשינו את זה אחרי שבדקנו ביחד עם המשרד להגנת הסביבה ועם איגוד ערים,
  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  סליחה, סליחה לא להפריע פה.
  

  ד דרור גדרון:עו"

  את המנח המוצע והגשנו תכנית מסודרת,
  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 
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  בסדר, זה שיש מנח שהוא מבחינתכם היה המנח האופטימלי,

  

  עו"ד דרור גדרון:

  ואנחנו הסכמנו גם,
  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  אין בעיה. כן,
  

  גדרון: עו"ד דרור

ואנחנו הסכמנו גם שעל יסוד הדבר הזה שהיה בסיס מקובל של כל הצדדים אם הם ירצו לבדוק את זה שוב 

פעם בסדר, נבדוק את זה שוב אבל פה בהתנגדות הם כבר נותנים החלטה שהם דוחים לגמרי את כל 

את כל השטח שלכם, הסקרים ואת כל התכניות שהגשנו ואומרים לנו לא, אל תעשו ככה תעשו הפוך. תקחו 

  -תעבירו אותו דרומה לתוך תא שטח

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  לא, במידת הצורך.

  

  עו"ד דרור גדרון:

  בוא נמשיך, רגע רגע רגע,

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

וך ההחלטה לצורך הענין אתה חי סליחה סליחה, אם המשפט הזה, סליחה אם המשפט הזה יעלה מת

  איתה.

  

  עו"ד דרור גדרון:

  לא לא, שניה אני רוצה להמשיך.

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  אני רוצה להבין.

  

  עו"ד דרור גדרון:

  הוא חי ביחד עם עוד כמה סעיפים.
  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  לנו את ההמשך.או, אז תסביר 

  

  עו"ד דרור גדרון:
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  "-להחלטה אומר ככה: "יש לקבוע בהוראות התכנית 12.15סעיף 

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  איפה? סליחה.

  

  עו"ד דרור גדרון:

12.15   

  
  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  דקה, כן, "יש לקבוע בהוראות התכנית"

  
  עו"ד דרור גדרון:

"שהערכת הסיכונים תתיחס לתכנית הבינוי העדכנית ובמסגרתה יורחקו מתקני האחסון לבנזין באתר 

  "-דרומה

  
  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  הבנתי. הבעיה זה האמירה הזו שזה יותר טוב, יותר טוב, זה הבעיה אתכם?

  
  דובר:

  דרומה?אתה לא רוצה שיהיה יותר 

  
  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  -אתה לא רוצה אמירה בתוך ההחלטה שמתיחסת לפתרון המיטבי? זה מה שמטריד הרי ממילא זה

  
  עו"ד דרור גדרון:

מתוך הבנה שהיתה לנו ביחד וגם הועדה אומרת שרוב הסיכויים שלא יהיה שינוי. שזה הדבר שהוא  --- אני 

על כולם שהוא הכי טוב. לא יכול להיות שיבואו ויגידו לי ובתוך התכנית אתה מראש אנחנו  היום מקובל

  - תכין תכניות, אישרנו לך תכנית אומרים לך איך אני יכול להכין היתר בניה כזה, כשאתם אומרים לי

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

" כי -"במידה ו-סליחה, נוריד לך את הסיפא של ה - ה נוריד לךבוא, אנחנו אנשים פרקטיים, שורה תחתונ

  -, יש לקבוע בהוראות שהערכת-הרי זה במידה, סליחה אנחנו  בעייני

  

  עו"ד דרור גדרון:

  זה לא במידה, 5-ו 12בסעיף 

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  בסדר בסדר, זה הסעיף שמטריד אותך?
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  דובר:

  ההתאמות. אם, במידה ויעשו התאמות זה בסדר? יעשו את

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

שניה, הרי בסופו של דבר אנחנו צריכים להבטיח שהבחינות הסביבתיות תהיינה כאלה שתבטחנה את 

  המיקום בצורה מיטבית גם באינטרס איכות הסביבה.

  

  דובר:

  הציבורי.

  

  יו"ר הועדה - יגת שר המשפטים גב' סילביה רביד, נצ

באינטרס הציבורי שבגללו אנשים שם עם מסכות וכאלה, אוקי? עכשיו השאלה היא אם האם מענה כזה 

  -שממילא אומרת הגברת ובצדק כבר היה לנו בתוך התקנון, האם

  

  עו"ד דרור גדרון:

  מה שיש בתקנון אנחנו מסכימים לו, לא הגשנו עליו ערר.

  

  יו"ר הועדה - נציגת שר המשפטים גב' סילביה רביד, 

  -לא לא, בסדר, השאלה אם

  

  עו"ד דרור גדרון:

  - התוספות באות להבהיר שהועדה חושבת כבר היום שכל מה שיש כאן

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

זה ברור לנו  לא, הועדה, סליחה הועדה לא חושבת בנושא איכות סביבה, יש בגלל זה אנשי מקצוע. כאילו

  אם אותו נמחוק? אתם חיים עם זה טוב? 12.15אבל שניה, מפריע לכם סעיף  -שכל אחד יש לו את ה

  

  עו"ד דרור גדרון:

  1.1-אנחנו רוצים למחוק, את הסיפא ב 12.15את 

  

  גב' ליאת פלד:

נה אנחנו רוצים שיהיה ברור שהבחינה המחודשת, הבחינה העדכנית בחלוף הזמן היא לא תהיה בחי

  -בעלמא. שמישהו מתכוון לבדוק הוא מתכוון לבדוק

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 
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  בסדר, זה ברור.

  

  עו"ד דרור גדרון:

  זה הבעיה שיש לנו. מה הם אומרים פה? הם אומרים פה תעשו תסקיר חדש. 

  

  (מדברים יחד)

  

  עו"ד דרור גדרון:

  מה שהם רוצים? מה ההבדל בין התסקיר שהכנו לבין

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  -אני רוצה להבין, אני לא הצלחתי

  

  גב' נורית שטורק:

  אני מצטערת אני צריכה ללכת.

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  נורית?

  

  גב' נורית שטורק:

  נורית מהמשרד להגנת הסביבה.

  

  יו"ר הועדה - נציגת שר המשפטים  גב' סילביה רביד,

  נורית שטורק?

  

  גב' נורית שטורק:

שטורק. בין הבקשות האלה של לבדוק את איכות האויר ולעשות הערכת סיכונים לבין תסקיר יש הבדל 

מהותי. אנחנו לא מבקשים את כל פרק א' ואת כל המכלול, אנחנו לא מבקשים את הניקוד ואנחנו לא 

  מבקשים לבדוק מסמך של זיהום אויר ומסמך של בדיקה של חומרים מסוכנים. מבקשים את הזה, אנחנו

  

  עו"ד דרור גדרון:

אם נשנה את תכנית הבינוי לא נצטרך לעשות נספח ניקוז חדש? לא נצטרך להכין נספח תשתיות חדש? לא 

  הכל מחדש. --- נצטרך להתיחס 

  

  גב' נורית שטורק:
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תצטרכו לעשות את זה אבל זה מתוך ההוראות של התכנית, זה אתם יכול להיות שתצטרכו, יכול להיות ש

  לא משהו חדש שביקשנו וזה לא תסקיר.

  

  עו"ד ניר שטרן:

בתכנית יש סעיף שמאפשר למשרד להגנת הסביבה לדרוש כל דבר נוסף אז מה ההבדל שהם ידרשו את זה 

  בכל דבר נוסף או עכשיו, לפחות עכשיו אתה יכול לדעת מה הם רוצים.

  

  ד דרור גדרון:עו"

  המשרד פועל לפי הכללים שחלים עליו וזה לא חלקה חדשה, 

  

  (מדברים יחד)

  

  דובר:

  הבנו אותך והכל בסדר. בואו נתקדם.

  

  גב' נורית שטורק:

  אנחנו לא מתכוונים לדרוש מכם דברים הזויים, אנחנו מבקשים לדרוש דברים מקצועיים.

  

  הועדה יו"ר - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  בסדר, שניה, דקה דקה.

  

  מר רונן סגל:

  אני חושב שלא צריך לבטל אותו, 12.15לגבי סעיף, מילה אחת לגבי סעיף 

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  --- תסביר לנו למה אבל, בסדר? קודם כל אני 

  

  מר רונן סגל:

ורחקו שמזה חוששים העוררים לכתוב שתבחן את מילים. במקום שבמסגרתה י 2רק צריך לעדן, להחליף 

  הצורך בהרחקת, זה הכל.

  

  עו"ד דרור גדרון:

  -שנים. (לא ברור) את הצורך, הצגנו, בדקנו, המשרד להגנת הסביבה אישר 10 --- אז סליחה, אני לא מבין 

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  הבנו את מה שאתם אומרים.
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  ר גדרון:עו"ד דרו

  שנים אחורה? 10איך אפשר להחזיר אותנו 

  
  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  -לא לא תקשיבו

  

  עו"ד דרור גדרון:

נפנה למשרד האוצר ונבקש מימון לפרויקט כזה אם התכנית נראית ככה, שאנחנו לא מסוגלים להגיד  --- 

שנים של תכנון הושקעו בדבר הזה, אם אנחנו  10 עצומים.להם מה הבינוי שיהיה. ההבדלים בעלויות הם 

נצטרך עכשיו לעשות את כל תכניות הבינוי מחדש בגלל שיקולים סביבתיים שהם לא מדובר על הזזה של 

  -מ' של מיכל אחד ממקום לשני, מדברים פה על שינוי בקונספט של התכנית. הזזה של מתקן הניפוק 10

  

  יו"ר הועדה - המשפטים גב' סילביה רביד, נציגת שר 

  -טוב, הבנו

  

  עו"ד דרור גדרון:

  --- מצפון התכנית לדרום התכנית מחייבת שינוי של כל

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  לפני שהגברת שטורק הולכת, 

  

  עו"ד דרור גדרון:

  -הדבר הזה

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  כי פשוט היא הולכת ורצינו רק לוודא שאם יש לך גברתי משהו נוסף שאת רוצה לומר? רק שניה 

  

  דובר:

  יש לה הרבה דברים.

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  - יש לה הרבה, אז בסדר אנחנו

  

  גב' נורית שטורק:

  אני נורא מצטערת הפילו עלי ישיבה אצל המנכ"ל ואני חייבת ללכת. 
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  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  -טוב יהיה המשך לדיון, זה אנחנו רואים שלא

  

  גב' נורית שטורק:

  אני לא מתפארת בזה, אלא פשוט לאור זה אני לא יכולה להמלט מזה.

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

נו לא נסיים את זה היום כנראה. כן, בוא אז זה הנושא הזה בסדר, יהיה לנו, היא עוד תחזור אלינו כי אנח

  מיציתם אותו? הנושא השלישי,

  

  עו"ד דרור גדרון:

  --- הנושא הזה 

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  יש עוד נושא? 

  

  מר רפי רגב:

  קט קרקעות הצפון.תראי אני רוצה שגם תסתכלי תש"נ מאד רוצה לקדם את פרוי --- אני רוצה שוב 

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  זה ברור.

  

  מר רפי רגב:

לא לא, זה לא כל כך ברור למה? כיון שגם היום בנסיבות הכלכליות שהפרויקט הזה עולה הרבה כסף ואין 

אז בסופו לנו את המשאבים האלה והאוצר הקים ועדה שבוחנת את הראיה המקרו כלכלית של הפרויקט 

של דבר כשנתכנס לתכנית וכשנשים את תג המחיר שלה לא יעלה על הדעת, אני אומר לכם, לא יעלה על 

הדעת או אז כשיתחילו הסקרים והבדיקות ויגידו רגע רגע, שניה שניה זה לא ככה. את הגולמי בכלל תזיזו 

לדרום. את המתקני הניפוק הוא עכשיו בדרום תזיזו אותו לצפון, את התזקיקים תקחו מהצפון תורידו 

, זה לא עובד ככה.  לכן, לכן מה אני בא ואומר? אני חושב בכובע שלך, אין מניעה - תורידו מהצפון תעבירו

שתואיל הועדה לבוא ולעשות חשיבה של הדבר הזה, זה בסדר גמור. כל עוד התכנית שהיא הקונספט, 

היתר הבניה, אין בעיה. אפשר לבחון אותו, הבסיס הרעיוני של כל מה שאנחנו נעשה בהמשך בהליך של 

אפשר להגיד לנו גם היום חבר'ה תעשו תכנון מחדש נעשה את זה. אבל אנחנו רוצים להגיע ומה שדרור 

  -אמר

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 
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  -הבנתי, האינטרס

  

  מר רפי רגב:

  את סופיות התכנון.

  

  יו"ר הועדה - משפטים גב' סילביה רביד, נציגת שר ה

  -לא, זה שיש לכם אינטרס בזה זה ברור לנו, הנקודה היא

  

  מר רפי רגב:

  -זה לא, זה

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

שניה, דקה, דקה, אני מבינה. אנחנו מבינים את מה שאתם אומרים הנקודה היא שיש פה פער בין זמני 

את הפער הזה והפער הזה הוא בסופו של דבר הכלי הזה שנקבע בתקנון הוא  ואתם לא יכולים, כאילו יש

נועד לגשר על הפער. עכשיו, אני מנסה להבין איתך עם מה אתם יכולים לחיות. כלומר, עם איזה סוג של 

הוראה שהיא קצת משפרת את מה שיש כיום בתקנון אתם יכולים לחיות ולהבין שזה מה לעשות, זאת 

יזשהו אלמנט של תכנית בינוי, של בינוי שהוא לא רק בתכנית הזאת קיים, הוא קיים אומרת יש פה א

בהרבה תכניות שהבינוי בפועל, של פרויקטים גדולים הוא לא רק, הוא לא משהו שאנחנו יכולים מראש 

לדעת אותו בוודאות עד הקצה ביום התכנון. אז תלכו קצת, תנסו לחשוב יצירתית כדי לראות איך אפשר 

בטיח את האינטרס, מה אתם רוצים שזה יהיה ברור שזה לא תסקיר? זה ברור שזה לא תסקיר הם לה

אומרים את זה וזה גם ברור לנו שזה לא תסקיר. זה לא תסקיר כי לא חלות עליו התקנות ולא, הכוונה היא 

ה גם לא שיעשה תסקיר כזה. השאלה היא עם מה אתם יכולים לחיות שיתן מענה לאינטרס הזה ושיהי

, לטובתכם מצד אחד שתהיה לכם וודאות ומצד שני גם לטובת האינטרס הציבורי שאנחנו - לטובת ה

  עוסקים בו, שהוא חשוב מאד.

  

  מר רפי רגב:

תראי הועדה, אני אענה לך גברתי. הועדה למעשה דורשת ובצדק ואנחנו מקבלים את זה שתש"נ תעבוד לפי 

BAT שזה ה- Best Available Technology.  ,וברור שכל העדכונים וכל המתקנים וכל התשתית שתבנה

גם משרד, הרי אנחנו נגיש אותה כבקשה להיתר בניה והמשרד יעבור עליה והמשרד יראה שאנחנו נעשה עם 

שנים יכול להיות  5הטכנולוגיות המתקדמות ביותר שתקפות לאותה עת. מה שתקף היום ומה שתקף בעוד 

הדברים הכי מתקדמים שיכולים להיות, וזה הכל מתוך מטרה הן להקטין  שזה יהיה שונה ולכן נעשה את

  --- את הפליטות והן להקטין את הסיכונים כך שעם דבר מהסוג הזה בהחלט אנחנו מוכנים ל

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

   - מה אז מה הבעיה פה?



  19/02/15תמלול ישיבה מתאריך 

  למען הרישום הטוב -"חבר"                                                       
צועי במשרד הפניםתמליל זה נערך על ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מק                      

  
  

70
  

  מר רפי רגב:

  - לקבל החלטות שמהם עולה שינוי מג'ורי של בעצם ---תהיה  הבעיה היא שאנחנו לא רוצים שהועדה

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

, סליחה, אין לך תוקף מחייב לארגון שלך. זה מה שאני מנסה לומר, הארגון הזה של החלופה -אבל אין לך

, אין, הנייר הזה -פונית שהיא ההזו שהיא החלופה הצפונית אם אני זוכרת נכון, נכון? זה החלופה הצ

שאתם בחרתם ושהוא נבחר כאופציה הטובה ביותר על דעת כל הגורמים לעת ההיא, לנייר הזה אין מעמד, 

לא נייר שהוא מחייב, כרגע. נכון? אז אין מחלוקת, זה נספח מנחה. אז מה הקושי בקביעות  הוא - הוא לא

  האלה?

  

  נאור: נועהגב' 

יחס להוראה שנקבעה בתקנון וההחלטה של הועדה, למה נדרשה החמרה בהחלטה רגע, אני רוצה להבין ב

של הועדה, במה זה משנה הרי ההוראה הזאת היא מספיק פתוחה שתוכלו לדרוש מה שאתם רוצים 

  בהמשך. אז בשביל מה להוסיף על זה?

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  אפשר לשאול את זה משני הצדדים. היא שואלת מהצד השני. ככה זה,

  

  נאור: נועהגב' 

  היא יכולה לאפשר לכם לדרוש מה שאתם רוצים.

  

  גב' ליאת פלד:

בגלל, סליחה אני לא מהמשרד להגנת הסביבה, אבל על פי מיטב הבנתי עמדות הניפוק הם בדיוק אלה 

  -שגורמות פה לזיהום ולכן אותם ניסו

  

  אינג' יהודה גסנר:

  , אני עוד מבין בניפוק.---ת את זה? סליחה לא אמרת פה משהו אני מבקש על סמך מה אמר

  

  גב' ליאת פלד:

  אני לא. 

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  סליחה, סליחה,

  

  גב' ליאת פלד:
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  -אני לא ואמרתי את זה

  

  אינג' יהודה גסנר:

  (לא ברור) --- שמים פה סטייטמנט 

  

  נאור: נועהגב' 

ו' אפשר מכוחו לדרוש את כל מה שאתם דרשתם בהחלטה הנוספת  6.1.1ל ליאת, כשקוראים את סעיף אב

  שלכם.

  

  גב' ליאת פלד:

  זה בדיוק מה שאני אמרתי קודם. 

  

  נאור: נועהגב' 

  נכון, אז בשביל מה?

  

  גב' ליאת פלד:

  --- הקראתי 

  

  נאור: נועהגב' 

  ---בשביל מה סתם ל

  

  גב' ליאת פלד:

  אם כתוב שזה יבחן לעתיד.שכתוב  --- 

  

  נאור: נועהגב' 

  - אם זה כל כך מרתיע וזה כל כך כובל וזה כל כך יוצר חששות

  

  גב' ליאת פלד:

אנחנו לא ידענו שזה כל כך מרתיע וכל כך כובל אני חייבת לומר את זה. אני לא ידעתי שכשאומרים 

שלך, שאתה הפקדת, במערך הבינוי למישהו שאתה כבר צריך לעשות מסמך בינוי על פי הוראות התכנית 

הזה שאתה בוחר אנא ממך תבדוק לעתיד את עמדות הניפוק קצת דרומה זה כובל, זה המילים שאת 

  -משתמשת הם לא

  

  נאור: נועהגב' 

  -לא כובל אבל
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  דובר:

  להציע את זה.  --- באופן תיאורטי אין 

  

  (מדברים יחד)

  

  גב' ליאת פלד:

  י זה נספח מנחה.הופכות להיות לגיטימיות כ --- 

  

  נאור: נועהגב' 

גם דרומה, גם צפונה, גם מזרח וגם  --- בסדר, אבל מה שאני אומרת, הסעיף עצמו מאפשר לעשות גם 

  מערב. 

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  טוב הבנו את הדילמה, בסדר. 

  

  גב' ליאת פלד:

אם נשמעה פה  - מוכנים להגמיש את ההוראות אם אנחנואני חושבת שמיצינו את הסוגיה הזאת, אנחנו 

  -בהחלטה סוג של קביעה שמחויב להעביר את זה דרומה, אני חושבת שאפשר לכתוב

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  לא, זה די ברור. זה ברור שזה לא היתה הכוונה.

  

  גב' ליאת פלד:

ב את זה, אמרנו שצריך לבחור את ההעתקה של עמדות הניפוק, זה מה במידת הצורך, לא התכוונו לחיי --- 

  שהיה כתוב.

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  -בכל אופן איגוד ערים אזור מפרץ חיפה

  

  גב' אורנה הראל פלד:

ם באלרואי, לדעתי מאד חשובה. כיום בשלושת החברות של תש"נ אין עמדות ניפוק. רק אחת לשעת חרו --- 

לשעת חרום, קטנה. מה שאני רוצה להגיד שבתכנית של קרקעות הצפון במקור לא היתה אמורה להיות 

עמדת ניפוק. המבקשים ונדמה לי שגם משרד האנרגיה והמים ביקשו להוסיף את העמדת ניפוק למרות 

שקיבלו את נושא לא אהבנו את הדבר הזה, יוכנס. כלומר תש"נ היטיבו את מצבם בכך  ---שהישובים ו

  -הניפוק לא כניפוק לשעת חירום, אלא כניפוק ניפוק. אז רציני להעיר
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  דובר:

  זו היתה דרישה שהגיעה בגלל הבקשה לאפשרות להעתקת חוף שמן, נכון זה לא היה בתכנון המקורי.

  

  גב' אורנה הראל פלד:

  זה לא בגלל זה.

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

ניה, דקה דקה, בואו נעשה מסודר. סליחה אנחנו צריכים לחזור לעוררת כי היא דיברה ואנחנו נשמע את ש

-אדוני רוצה להגיד עוד משהו? אני מבינה שאתה מרשה לו במסגרת הטיעון ה -כולם בצורה מסודרת אז רק

  , כן,

  

  אינג' יהודה גסנר:

, המשרד שלנו גם משרד להגנת הסביבה, לא מדבר תראו, מתרכזים פה בנושא ניפוק. אנחנו, שוב אני חוזר

המחוז, המשרד להגנת הסביבה אנחנו הסכמנו על הכללים. רוצה הגברת להשאר עם הניפוק הישן של בית 

  זיקוק חיפה? זה מה שאני שומע? או רוצים ניפוק מודרני שהוא יהיה הכי בטיחותי?

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  -, הבנו את האינטרס של-דר, זה שבס

  

  אינג' יהודה גסנר:

  לא מבין על מה הדיון.

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  על זה אין ויכוח. בסדר, טוב בואו נתקדם.

  

  גב' ליאת פלד:

  ---יש בתכנית 

  

  אינג' יהודה גסנר:

  לא, את אומרת להזיז אותו ימינה, שמאלה, 

  

  לד:גב' ליאת פ

  - אתה יכול להזיז אותו, זו לא מילה רעה לבחון בפערי הזמנים שאנחנו

  

  אינג' יהודה גסנר:

  זה נבחן.
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  גב' ליאת פלד:

נהיה כולנו זקנים אף אחד לא יהיה  ---והיא עוד לא אושרה.  2015-אנחנו ב 2001בשנת  --- לא. זה נבחן, 

  בתפקידנו, 

  

  ר הועדהיו" - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  בסדר, בואו נמשיך, דקה דקה אני רוצה. כמה זמן אתה מעריך שאתה עוד צריך כדי לסיים את הטיעון?

  

  עו"ד דרור גדרון:

  בלי הפרעות חצי שעה. 

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  עוד חצי שעה בלי הפרעות? טוב. 

  

  עו"ד דרור גדרון:

  כבר יודע. בנושא הבא יפריעו לי, אני

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  -אוקי, שניה שניה דקה דקה, טוב

  

  גב' ליאת פלד:

  חלק מהענין של לדחות את התהליכים.

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  טוב, אוקי אז בוא תמשיך בבקשה עם הנושאים הבאים.

  

  עו"ד דרור גדרון:

ה הנושא שאני מניח שיהיה עליו הפרעות בכל זאת. יש פה ענין עקרוני שהוא הגדרות של ערכי טוב, ז

הסביבה מחוץ למתקן. אנחנו מתקן שהוא לא מקור פליטה מחויב היתר פליטה. כמות הפליטות בו יחסית 

לשאר המתקנים בסביבה הן קטנות. חלק גדול דווקא מהפליטות שהם חלק מהתכנית הם דווקא 

יות הכביש שיגיעו לאתר הניפוק כי המיכלים עצמם זה מיכלי דלק, יש להם גגות צפים בטכנולוגיה ממיכל

מיטבית, הפליטות מהם מאד נמוכות. ערכי הסביבה היום מסביב הם במגמת שיפור קבועה אבל מי 

ש שמשתמש במכסות מסביב זה האתרים שנמצאים סביבנו. זה בתי זיקוק, תעשיות פטרוכימיים ולכולם י

  היתרי פליטה.

  

  דובר:
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  תחבורה.

  

  עו"ד דרור גדרון:

וכמובן תחבורה בכל מפרץ חיפה. תחבורה פרטית ומשאיות. השכנים שלנו שזה בז"נ ותעשיות 

פטרוכימיות, גדיב וכולי כולם יש להם היתרי פליטה במסגרת חוק אויר נקי, מי שיש לו היתר פליטה יש 

עמידה בערכי סף מחוץ לגדר. היום בפועל אנחנו יודעים שיש סמכות למשרד להגנת הסביבה לדרוש ממנו 

חריגות לפעמים מהדבר הזה, אני לא יודע מה המשרד עושה מולם אבל במישור הסמכויות המיקוד של 

המחוקק היה מי שנדרש היתר פליטה, הוא מקור פליטה דורש היתר עליו אפשר לדרוש שערכי הסביבה לא 

דול. אנחנו יחסית למזהם הגדול אנחנו מזהם קטנצ'יק. ההוספה של התנאי יושפעו ממנו כי הוא המזהם הג

  -הזה, שהיה גם בתקנון המקורי והוא פה עוד יותר הוחמר

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  לא הגשתם התנגדות עצמית לנושא הזה.

  

  עו"ד דרור גדרון:

  הגשנו התנגדות, הגשנו עליו.

  

  יו"ר הועדה - ביד, נציגת שר המשפטים גב' סילביה ר

  הגשתם התנגדות עצמית?

  

  עו"ד דרור גדרון:

הגשנו, הגשנו התנגדות עליו ואנחנו עומדים עליה. בעצם אומר שאנחנו, המזהם הקטן והחדש שנכנס כן. 

כפוף עכשיו בעצם היכולת שלו להקים את האתר מלכתחילה במה עושים השכנים שכפופים למשטר 

  חר, שאפשר לחייב אותם בערכי הסביבה.רגולטורי א

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  ,-סליחה, אנחנו צריכים פה את ה -טוב, בואו תמקדו אותנו

  

  עו"ד דרור גדרון:

  כן,

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  יש בהחלטה ערכי סביבה וערכי יעד נכון?

  

  רון:עו"ד דרור גד

  כן.
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  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  עכשיו ערכי סביבה, מה המזהם העיקרי פה זה הבנזן?

  

  גב' ליאת פלד:

  בנזן.

  

  עו"ד דרור גדרון:

  -יש בנזן, הוא מגיע משני מקורות

  

  דובר:

  -הם מוסיפים

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

אנחנו רוצים יותר להבין את היחס בין הסמכות, בין מה שנקבע בתכנית לבין הסמכויות  סליחה, דקה דקה,

  והתקנות וחוק אויר נקי. בסדר? תסבירו לנו את זה קצת יותר כדי להבין.

  

  עו"ד דרור גדרון:

  -בתכנית

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  -לחוק אויר נקי, נכון? אני צודקת? אני לא זוכרת 6ף , יש ערכי סביבה וערכי יעד מכח סעי-ערכי

  

  עו"ד דרור גדרון:

שלפי חוק אויר נקי מי שאין לו היתר פליטה אי אפשר לדרוש ממנו עמידה בערכי היעד. אפשר לדרוש ממנו 

  - שלא יזהם יותר, שלא יגרום לזיהום אויר

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  סליחה, -מה שאתה אומרשניה, את 

  

  עו"ד דרור גדרון:

אם משהו פולט, אם משהו פולט הוא בתוך הטווח של החוק אז לגבי מי שאין לגביו היתר פליטה אין הסדר 

  סטטוטורי שמחייב אותו להפחית את הפליטות שלו כדי לעמוד בערכי הסביבה.

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  ה שאתה אומר, אתה אומר על יסוד איזה סעיפים בחוק? תחדד, תשלים לי את הפער, שניה, את מ
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  עו"ד דרור גדרון:

  -יש את ה

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  תשלים לי את הפן המשפטי שאתה טוען בבקשה.

  

  עו"ד דרור גדרון:

  - יש לנו תוספת לחוק אויר נקי

  

  דובר:

  לפי איזה סעיף?

  

  עו"ד דרור גדרון:

  לחוק. 2סעיף 

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

דקה, דקה דקה תנו לי שניה להוציא אותו כי הוצאתי אותו אני רק רוצה יחד אתכם לקרוא מה אתם 

  אומרים עליו.

  

  עו"ד דרור גדרון:

  לחוק כולל הגדרה שנקראת "מקור פליטה טעון היתר".  2סעיף 

  

  :דובר

  זה?

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  לא לא זה חוק התכנון והבניה, שניה. אנחנו פה בשמחה של חוקים. אה הנה מצאתי. כן,

  

  עו"ד דרור גדרון:

  לחוק יש הגדרה של נקראת "מקור פליטה טעון היתר" 2בסעיף 

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  אוקי,

  

  עו"ד דרור גדרון:
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ההגדרה הזו מופיעה בתוספת השלישית לחוק "אויר נקי", יש פה הגדרה מפורטת מהם התעשיות 

והמתקנים שדורשים היתר פליטה. אין מחלוקת שהאתרים שלנו נכון להיום ובהתאם לחוק הקיים אין 

  להם פליטות,

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  במחלוקת? אתם יודעים, יש לנו נציג של משרד להגנת הסביבה.  זה באמת לא

  

  :גב' בלה בן דוד

  יש כאן נציגה של איגוד.

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  כן, יש מחלוקת או אין מחלוקת?

  

  :גב' בלה בן דוד

  אני לפי דעתי

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  ד?איגו

  

  :גב' בלה בן דוד

, חוק אויר נקי קובע תקני ---איגוד ערים. אני בלה בן דוד אחראית על נושא זיהום אויר באיגוד ערים חיפה 

, ערכי איכות אויר. ערכי איכות אויר זה ערכי --- סביבה. ערכי איכות אויר. לא קשור לפליטה, אין כאן 

י זה זיהום אויר בלתי סביר, הוא קובע גם ערכי יעד סביבה שזה תקני איכות אויר שאסור לעבור אותם כ

  שזה ערכים ששואפים להגיע אליהם וזה מבוססים על בריאות. וערכי התראה, לא משנה.

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  ערכי התראה זה לא הנושא שלנו.

  

  :גב' בלה בן דוד

  . לא קשור, זה לא קשור לנושא של יתרי פליטה

  

  עו"ד דרור גדרון:

  זה סותר את מה שאמרתי.

  

  :גב' בלה בן דוד

  -יש מפעלים שיש להם
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  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  לא, הוא אומר משהו אחר, הוא יחדד את מה שהוא טוען. כן,

  

  :גב' בלה בן דוד

  אם אני יכולה להסביר עוד שניה,

  

  יו"ר הועדה - שפטים גב' סילביה רביד, נציגת שר המ

  סליחה, מי מדבר פה שקשה להקשיב?

  

  :גב' בלה בן דוד

אנחנו, האיגוד אנחנו ביקשנו לעמוד בערכי יעד, גם בגדר התכנית וגם בשכונות המגורים, בשכונת המגורים 

  - , הפליטות מתקרבות, מתקרבות עכשיו לשכונה אחרת. אמנם-החדשה אליה מתקרב כל

  

 מר שחר רובין:

  ה מטר מהשכונה?כמה, כמ

  

  :גב' בלה בן דוד

  מ' 800

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  זו השכונה שדובר עליה קודם?

  

 מר שחר רובין:

  השכונה שדובר עליה מקודם?

  

  :גב' בלה בן דוד

  כן.

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  מין?איך קוראים לה תל בנימין? קרית בני

  

 מר שחר רובין:

  ומה עם שכונת התימנים, איפה זה? זה זה, אוקי הבנתי. אבל זה לא שכונה ישנה? 

  

  גב' ליאת פלד:
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  היא ישנה, ותיקה. 

  

  :גב' בלה בן דוד

מ' כלומר אמנם זה, אנחנו מאד שמחים שהחוות של קרית חיים תתרחקנה  800-מ --- מרחק של 

יך לעשות את המקסימום. לארגן מחדש את השטח, מה שצריך, מהאוכלוסיה וגם באלרואי אבל כאן צר

כדי למנוע מטרדים נוספים לאלה שכבר קיימים כיום. כלומר היום  BATוביונד  BAT להשתמש באמצעים

כמו שאמר האדון יש את מבחן בז"נ ואם אנחנו מודדים בנזן בקרית בנימין, אני יש לי מצגת אני יכולה 

  -להראות את ה

  

  יו"ר הועדה - רביד, נציגת שר המשפטים  גב' סילביה

  עוד מעט נראה אותה.

  

 מר שחר רובין:

  נראה אותה גם.

  

  :גב' בלה בן דוד

  אתה רוצה לראות?

  

 מר שחר רובין:

  כן אני רוצה לראות אחרי זה.

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  אחר כך נראה אותה, לא עכשיו. אנחנו בשלב של העורר.

  

  :גב' בלה בן דוד

-ערכי היעד בקרית בנימין, כלומר הריכוזים של בנזן שהוא מזהם מסרטן, ודאי, מוכר מסרטן על ידי ה

WHO  ואנחנו יודעים שם גם שבאזור חיפה על פי משרד הבריאות יש עודף תחלואה, ממשיך המגמה של

יטות, הפליטות באזור חיפה מבחינת יורדת, וחוץ מזה יש עוד משהו יש פל - עודף תחלואה. היא לא, היא לא

  - חומרים אורגניים 

  

  דובר:

  -אנחנו קצת סוטים

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 
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כן כן שניה. אנחנו ניתן לה לדבר בצורה מסודרת אבל שניה, השאלה שהיתה, השאלה שחידדתי היא האם 

  צריך היתר פליטה לצורך הפעלת הדבר הזה.

  

  :ה בן דודגב' בל

  לא. 

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  לא צריך היתר פליטה?

  

  :גב' בלה בן דוד

  - כלומר זה

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  את מסכימה, אתם מסכימים שמבחינת חוק אויר נקי זה לא מתקן טעון היתר פליטה?

  

  גב' ליאת פלד:

  גיד את זה.לא יודעת לה

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  אתם לא יודעים להגיד?

  

  עו"ד דרור גדרון:

  המשרד יודע להגיד את זה, המשרד נותן לנו היתרים ואין לנו היתר פליטה.

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  בסדר, אנחנו נשאל.

  

  עו"ד דרור גדרון:

  היתר פליטה ואנחנו לא נדרש לתת היתר פליטה ואין פה טענה כזאת. אין לנו

  

  :גב' בלה בן דוד

  -אבל אין קשר בין

  

  עו"ד דרור גדרון:

  אני אסביר למה יש קשר.
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  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  בסדר.

  

  עו"ד דרור גדרון:

  אני אסביר למה יש קשר.

  

  יו"ר הועדה - המשפטים גב' סילביה רביד, נציגת שר 

  הוא אומר יש הרבה מזהמים אתם רוצים להפיל את זה עלי, זה מה שהוא אומר בלשון משפטית.

  

  עו"ד דרור גדרון:

  אני אתן לכם דוגמה ואני אסביר לכם למה זה לא חוקי. 

  

  :גב' בלה בן דוד

  אין קשר.

  

  עו"ד דרור גדרון:

זה מוגדר לפי חוק אויר נקי כמקור פליטה נייד ולפי חוק אויר אני בעוונותי אני נוסע ברכב עם מנוע בנזין. 

נקי, אני עם הרכב שלי אסור לי לזהם את הסביבה ולחרוג מערכים שנקבעו לזיהום מהרכב שלי. אבל לגבי 

  -הרכב שלי, אני שאני נוסע באזור מזוהם אם התוספת זיהום הקטנה של הרכב שלי

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  הבנו את הטענה.

  

  עו"ד דרור גדרון:

תגרום לחריגה בערכי הסביבה אז אי אפשר לבוא מכח החוק אלי בתור המזהם הנוסף ולדרוש שדווקא אני 

  אפחית את הזיהום. 

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  , כן.- ולדרוש שדווקא אתה לא

  

  עו"ד דרור גדרון:

ומה למצב שלנו, אם נסתכל על החוק, חוק אויר נקי הוא מפריד בין מתקנים טעוני היתר המצב הזה ד

פליטה ומתקנים שאינם טעוני היתר פליטה. מתקן טעון היתר פליטה אפשר לדרוש ממנו לפי החוק, וזה 

  -23לחוק אויר נקי, אפשר לדרוש ממנו עמידה בערכי סביבה. וסעיף  22-ו 20מופיע בסעיף 

  

  יו"ר הועדה - יה רביד, נציגת שר המשפטים גב' סילב
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  . 23, 22, דקה 22

  

  עו"ד דרור גדרון:

נותן הוראות בענין תכנון ובניה חל אך ורק על מתקנים שהם טעוני היתר פליטה ולגביהם יש  23כן. סעיף 

סמכויות נרחבות למוסדות התכנון לקבוע ערכי סף וערכי סביבה כי הם באמת מזהמים גדולים שצריך 

הגביל אותם בערכי הסביבה. עכשיו, אצלנו מדובר בריכוז פעילות שהיא לא דרושה ערכי סביבה, כולה ל

באזור ככל שיש זיהומים קיימים אז הם בערכים שהם נמוכים יחסית, לא דורשים היתר פליטה והם כולם 

ם אלא להיפך, קיימים היום במרחב. אנחנו לא מדברים על הגדלה של היקף הפעילות והגדלה של הזיהומי

אנחנו מדברים על הפחתה כתוצאה משיפור בטכנולוגיה. עכשיו לא יכול להיות שבאים אלינו שאנחנו 

המזהם הקטן בסביבה אומרים לנו אתה לא תוכל להקים את האתר שלך אם בתי זיקוק שנמצאים לידך 

א רחוק היום, שבגלל שיש לגביהם היתר פליטה יחרגו מערכי הסביבה. יכול להיות מצב תיאורטי והוא ל

פעילות של בז"נ ותעשיות פטרוכימיות בסביבה נגיע לערכי הסביבה ואז מה? לא נוכל להקים? למה? כי 

התוספת הקטנה שלנו תביא לחריגה. במקום שהממונה שמוסמך תמיד לפנות לבעל היתר הפליטה ולהגיד 

ד עובד ככה והוא אכן פונה ויפנה לו סליחה אדוני, תוריד את ערכי הפליטה שלך ואנחנו יודעים שהמשר

לבתי זיקוק וידרוש מהם את ההפחתה באים אלינו, במסגרת תכנון של מוסד אה של מתקן קיים שלא 

  -מוסיף

  

  דובר:

  המתקן שלך לא קיים, סליחה. מתקן חדש.

  

  עו"ד דרור גדרון:

הכולל, כמות הזיהום מתקן חדש אבל הוא מחליף מתקנים קיימים. במרחב  -נפלתי בלשוני, נפלתי בלשוני

הכולל שאני, ככל שאני פולט ואנחנו עומדים בכל ערכי היעד הזיהום שלנו לא ישתנה סביבתית מבחינת 

מפרץ חיפה. לדרוש שדווקא אנחנו שלא מחויבים על פי החוק נעמוד בערכי הסביבה שאנחנו תלויים לגמרי 

שה שלא תואמת את החוק ולא, אין בצדדים שלישיים, אין לנו שום שליטה על מה הם עושים זה דרי

אה והיא מעמידה בספק את יכולת הביצוע. כי  - סמכות בכל הכבוד למוסדות התכנון לקבוע אותה, ואנחנו

אם בז"נ יחרגו עד להגשת ההיתר מערכי הסביבה, עדין יעמדו בערכי היעד, יגיעו לקצה של ערכי הסביבה 

אותו היגיון היה מחייב למשל שיאסרו על תנועת זה אומר בעצם שאי אפשר להקים את המתקן שלנו. 

אה מערכי הסביבה. אבל זה ברור לכולנו שלא  - משאיות באזור בז"נ כי גם הם גורמים לחריגה מהיתר ה

יקרה, אבל מבחינת החוק והדין הקיים אין הבדל בין מקור פליטה נייד לבין אלינו.  אומר פה משרד 

וספים שאנחנו נצטרך לעמוד בהם במועד הקמה וזה רשיון עסק והיתר הבריאות ונכון, יש לנו שני היתרים נ

  רעלים לאחסון. 

  

  דוברת:

  ---רשיון עסק מחייב זה 
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  עו"ד דרור גדרון:

יחייב, יחייב אותי לגמרי ואנחנו נעמוד ויהיה לנו היתר, יהיה לנו רשיון עסק. אבל במסגרת מוסד תכנון, 

  ---וע הוראות שהן בסמכות של רגולטור בקביעת תכנית מתאר מקומית אי אפשר לקב

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

סליחה, שניה אני חושבת שהתזה שאומרת שמוסד תכנון לא יכול בשום פנים ואופן  -דקה דקה דקה, זה

  היא לא פשוטה. -לקבוע משהו שהוא קשור לנושאים שהם ברגולציה אחרת היא תזה בעייתית. מה ש

  

  עו"ד דרור גדרון:

אני לא טוען את זה. למשל אם היו רוצים לקבוע ערכי יעד נמוכים יותר היו אומרים לנו אתם לא תפלטו 

. ולמרות שאני חושב שזה לא חוקי ואין לכם סמכות אני עדין חושב שלא יכולנו לחיות עם זה X-יותר מ

  היינו מערערים על זה. 

  

  יו"ר הועדה - ם גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטי

  על מה, לא הבנתי.

  

  עו"ד דרור גדרון:

קביעה של ערך יעד לכמה אנחנו מותר לנו לפלוט. לא קבוע היום בשום חוק, קבוע בחוק אויר נקי ואנחנו 

עומדים בו היו רוצים להפחית מחוק אויר נקי לגבינו זה משהו שאנחנו יכולים לעמוד בו. יכולים לעשות 

  - --תכנון, להגיד אוקי 

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  -מה שהוא אומר זה שזה לא תלוי בו. זה מה ש

  

  (מדברים יחד)

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  דקה דקה דקה,

  

  עו"ד דרור גדרון:

לא סביר ברמה זה מכסה שיעורית, זה לא מכסה. אמרו לנו אתם תהיו תלויים במישהו אחר וזה גם 

  המינהלית וגם לא חוקי.

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  הבנו, בסדר.
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 מר שחר רובין:

  אפשר לשמוע אותם?

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  שניה דקה דקה, 

  

  גב' ליאת פלד:

גם ערר על בז"נ ואנחנו נצטרך לדון גם בפתיח להחלטה דיברנו על זה שגם בז"נ שאתם מכירים שיש 

  (לא ברור) ---בנושאים האלה בדיוק שם, זה בדיוק הנושא וזה 

  

  עו"ד דרור גדרון:

לחוק אויר נקי שנותן סמכויות למוסדות התכנון לקבוע הוראות מיוחדות  23בז"נ אפשר להחיל עליה סעיף 

  וגם מחברת את היתר התכנון לרשות התכנון.

  

  יו"ר הועדה - יד, נציגת שר המשפטים גב' סילביה רב

  - בסדר הבהרת את הטיעון. שניה, אנחנו מבינים פה את

  

  עו"ד דרור גדרון:

  אנחנו לא בז"נ.

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  תקשיבו, שניה,

  

  גב' ליאת פלד:

  ---מבז"נ לעמוד בזה וזה כתוב בפתיח  --- 

  

  יו"ר הועדה - ר המשפטים גב' סילביה רביד, נציגת ש

  אז הוא טוען שיש הבדל בינו לבין בז"נ, זה מה שהוא טוען.

  

  גב' ליאת פלד:

  לא, אין הבדל.

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

דקה דקה, ליאת, ליאת את תטעני מסודר ותסבירי שאין הבדל אבל דקה, זה עכשיו תורו ואנחנו צריכים 

  רוצה, סליחה כן. להבין מה הוא
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  עו"ד דרור גדרון:

יש הבדל מהותי גם מבחינת הדין וגם מבחינה קונספטואלית בינינו לבין בז"נ. בז"נ יש להם ארובות והם 

פולטים לשמים חומרים מזהמים ולכן הם חייבים במגבלות מכח החוק. אנחנו ההסדר הפליטה שלנו הוא 

  וככה צריך להיות וזה החוק, אחר, זה שעושים משהו שלבז"נ זה טוב וראוי 

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  של השכן. --- זה תמיד 

  

  עו"ד דרור גדרון:

אז החוק היום קובע הבדל בין מקורות פליטה טעוני היתר פליטה לבין מקורות פליטה שלא טעוני היתר  --- 

  פליטה.

  

  הועדה יו"ר - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  אוקי, דקה דקה דקה

  

  עו"ד דרור גדרון:

  .ומה שחשוב לנו שגם מבחינה הגיונית ומבחינת סבירות המכסה שנקבעה לנו היא לא הגיונית

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  היא לא יכולה להיות שיעורית.

  

  עו"ד דרור גדרון:

  לי שום שליטה עליו. היא שיעורית והיא תלויה במישהו אחר שאין

  

  מר אמיר ריטוב:

  אני יכול שאלה?

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  כן בוודאי.

  

  מר אמיר ריטוב:

יש לי שאלה, אני יושב פה ומקשיב וקודם דובר פה שזה המדינה, כאילו מדינת ישראל צריכים לספק 

באזור מאד מאד רגיש, נתוני תחלואה וכולי, למה אתם למדינת ישראל. עכשיו אתם יודעים שאתם יושבים 

  כל כך מביעים, למה אתם לא אומרים אנחנו נעשה כמו שצריך? 
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 מר שחר רובין:

  לא לא לא, אתה לא אומר את זה.

  

  עו"ד דרור גדרון:

  -יש הבדל, אנחנו נשמח לעשות כמו שצריך אבל התנאי הזה אומר

  

  מר אמיר ריטוב:

  הרי אתה מדינה.

  

 שחר רובין:מר 

  -אתה לא רוצה

  

  עו"ד דרור גדרון:

  שלא נוכל לעשות.

  

  מר אמיר ריטוב:

  זה התושבים של המדינה.

  

  עו"ד דרור גדרון:

למה לא נוכל לעשות? כי באתר כזה לא נוכל להגיע מעולם, בשום דרך טכנולוגית שאנחנו מכירים לאפס 

  פליטה. 

  

 מר שחר רובין:

  אז יש בעיה עם זה.

  

  גדרון:עו"ד דרור 

אם ערכי הסביבה כתוצאה מזיהום של בז"נ שהוא לא אני, שהוא חברה פרטית, שנתונה לרגולציה של 

המדינה יגיע לערכי הסביבה, התוצאה של הדבר הזה היא שאני לא אוכל להקים את המתקן כי הסביבה 

  הזו כבר מזוהמת על ידי מישהו אחר.

  

  ועדהיו"ר ה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  - הבנתי, שניה, דקה דקה

  

  עו"ד דרור גדרון:

, אז זה משהו שהוא לא תלוי בי. אני מוכן להגיע למינימום האפשרי להשקיע באמצעים טכנולוגיים

  להשקיע כסף כדי להגיע לפליטה המינימלית האפשרית.
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  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

י היעד או ערכי הסביבה או שני הדברים גם יחד? הסביבה זה חובה , מה שמפריע לך זה ערכ-מה ההבדל

  בכל מקרה.

  

  עו"ד דרור גדרון:

  גם יעד.

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

שניה, דקה דקה דקה, דקה, אני רוצה להבין פשוט מה מפריע לך בקביעה הזאת גם ערכי הסביבה וגם ערכי 

  כול לחיות ועם השני אתה לא יכול לחיות?היעד או שעם אחד אתה י

  

  (מדברים יחד)

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  דקה דקה דקה, אני רוצה להבין. אל תקפצו עלי ברור לי שאחר כך צריך לחשוב על מה שהוא אומר. כן,

  

  עו"ד דרור גדרון:

חוק אויר נקי ומה שאני פולט אין לי בעיה איתו.  ערכי יעד מתיחסים למה שאני פולט. האם אני עומד לפי

  אני מוכן לעמוד בו, ערכי סביבה זה לא מה שאני פולט, זה מה שיש בסביבה. 

  

  (מדברים יחד)

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

   -דקה דקה דקה, אנחנו עוסקים רק בבנזן או

  

  דוברת:

  אני אסביר אולי?

  

  יו"ר הועדה - ד, נציגת שר המשפטים גב' סילביה רבי

  כן בואו תסבירו את המונחים ואז נראה.

  

  נאור: נועהגב' 

  היה נכון, סליחה, שנציג מהגנת הסביבה יבוא ויסביר את זה

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 
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  מהגנת הסביבה ישב פה ויסביר את זה.

  

  נאור: נועהגב' 

  יון הבא. כדאי להזמין אותו לד

  

  דובר:

  נזמין אותו לדיון הבא, ברור.

  

  אינג' יהודה גסנר:

  אני מבקש לזמן נציג מהנהלת המשרד להגנת הסביבה ולא מהמחוז.

  

  דובר:

  למה, מה ההבדל?

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  גם וגם.

  

  גב' ליאת פלד:

ניות מתאר ארציות ומחוזיות לא רואים בתכניות מה שרואים מכאן לא רואים משם. מה שרואים בתכ

  מקומיות. זה בדיוק ההבדל.

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  קשה.  -כן, דקה, סליחה לא להפריע. סליחה לא להפריע באמת אנחנו ממש

  

  ד"ר קרן אגאי שי:

  -סליחה, מאחר ואני נציגת משרד הבריאות

  

  דובר:

  המחשב שישמעו אותך כי הרמקול שלך קצת מכוסה.תוציאי רגע את 

  

  ד"ר קרן אגאי שי:

חוק אויר נקי ותקנות אויר נקי נקבעו ערכי יעד וערכי סביבה בעבור מזהמים שונים. ערך יעד הינו ערך 

שמעליו יש חשש לסיכון או לפגיעה בחיי אדם או בבריאותם ובאיכות חייהם. ערכי סביבה הינם ערכים 

רמת לזיהום אויר גבוה או בלתי סביר. לפי חוק אויר נקי, וזה ציטוט, "ערכי הסביבה שחריגה מהם גו

יקבעו על בסיס ערכי היעד והידע המדעי הטכנולוגי העדכני ובהתחשב באפשרות המעשית למניעת חריגה 

  מערכי היעד". זאת אומרת שהשאיפה צריכה להיות ערכי היעד.
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  דובר:

  במגבלות החיים כמובן.

  

  אגאי שי: ד"ר קרן

  במגבלות מה שאפשר. אוקי? אם אפשר יהיה להציג את עמדת משרד הבריאות אנחנו נשמח.

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  -טוב, אני מציעה שנמשיך, הוא יסיים את הנקודה הזאת ואז

  

  עו"ד דרור גדרון:

  ההתנגדות שלנו היא בעצם על קביעה שיעורית, 

  

  יו"ר הועדה - יה רביד, נציגת שר המשפטים גב' סילב

  זה הבנו, כן.

  

  עו"ד דרור גדרון:

אם אפשר היה לקבוע לנו ערכי יעד ספציפיים וערכי סביבה ספציפיים שאנחנו נדרש לעמוד בהם במנותק 

  ממה שקורה בסביבתנו אנחנו מוכנים.

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  שאתה מוכן להכנס לגרולציה שהיא וולונטרית? אני מנסה להבין. מה שאתה אומר זה

  

  עו"ד דרור גדרון:

רגולטורית. בסביבה שהמשרד  ---כן. מה אני יכול לשלוט בדברים שאני יכול לשלוט בהם אני מוכן להיות 

  להגנת הסביבה יפעיל את הסמכויות שלו ויטפל בה. 

  

  הועדה יו"ר - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  טוב.

  

  עו"ד דרור גדרון:

הסוגיה הבאה היא סוגית הפנוי. אין לנו מחלוקת אני רוצה לעבור רגע לסוגית הפינוי, תעבור לשקף הבא. 

ברמה העקרונית שאנחנו צריכים לפנות את האתרים שאנחנו מעבירים אליהם, אנחנו מקבלים את המנגנון 

ת פינוי. אבל, מסגרת הזמנים שנקבעה כאן היא בכל שצריכה להיות תקופת הרצה ושלאחריה צריך להיו

הכבוד מסגרת זמנים לא הגיונית וגם לא צריכה להקבע. ככל שהתכנית הזו מתיחסת אליה המסגרת 
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שצריכה להיות היא שבתום תקופת ההרצה לא תהיה פעילות במקביל ולזה אנחנו מוכנים להתחיב ואת 

  -סוגית הפינוי

  

  יו"ר הועדה - המשפטים  גב' סילביה רביד, נציגת שר

  -לא תהיה פעילות במקביל, שניה,דקה, שתנאי

  

  עו"ד דרור גדרון:

  - לא נעשה

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  -אין פה אכלוס כי אנחנו, תנאי להפעלת ה -סליחה, איך לנסח דבר מהסוג הזה. תנאי ל

  

  דובר:

  אחרי הרצה.

  

  דובר:

  את זה כבר, בהרצה הוא מפעיל זה לא, זה הפינוי.לא אבל הוא מפעיל 

  

  גב' ליאת פלד:

  כאילו מה הרעיון? 

  

  (מדברים יחד)

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

עכשיו אנחנו עוסקים בניסוחים, שניה זה אנחנו לא עוסקים פה במחלוקת מהותית אלא רק בלבוש 

  המשפטי.

  

  עו"ד דרור גדרון:

פת ההרצה אין מחלוקת, יש תקופת הרצה צריך לרוקן מיכל, למלא מיכל, לסדר את התשתית, על תקו

  לבדוק שהכל בסדר ואז להשבית את המתקן הקיים. אין לנו ויכוח על הדבר הזה,

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  אוקי.

  

  עו"ד דרור גדרון:
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רתי בהתחלה מקור המימוני שלנו לתכנית הוא בפינוי של ואז מתחיל שלב הפינוי, עכשיו כמו שאמ

שנים ואנחנו נשמח  5הקרקעות האלה, אין לנו ויכוח אנחנו רוצים לפנות אותם. אנחנו הצענו תקופה של 

נקודות. קודם כל תקופה של  2מאד לעשות את זה בפחות. מה הבעיה שלי עם ההוראה פה של הפינוי? 

  -שנתיים היא תקופה

  

  יו"ר הועדה - יה רביד, נציגת שר המשפטים גב' סילב

  שניה תקריאו לנו את ההוראה, תדברו מתוך ההוראה.

  

  עו"ד דרור גדרון:

  . 6.3-ו 6.1סעיף 

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

אי "רשימת התנאים למתן היתר בניה, יש להוסיף תנ 6.1, בסעיף 6.1-. מה כתוב כאן? ב6.3-ו -6.1כן, 

להיתר בניה היא הכנת תכנית עבודה עם לוח זמנים מפורט ובליווי ערבויות לפינוי וניקוי מתקנים קיימים 

. תכנית הפנוי והניקוי תתיחס בין השאר 6.2כמו מיכלים, צנרת, כולל צנרת קבורה בהתאם למפורט בסעיף 

המיטבית למניעת פליטות לאמצעים לטיפול בבוצה שהצטברה בתחתית המיכלים תוך שימוש בטכנולוגיה 

חומרים אורגניים לאויר, מטרדי ריח, התכנית תוגש לאישור המשרד להגנת הסביבה. " וברשימת התנאים, 

   6.2- ו

  

  עו"ד דרור גדרון:

  כתוב שצריך להיות תוך שנתיים.

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

לם תוך שנתיים מתום תקופת ההרצה שתקבע כחלק "פינוי חוות המיכלים בקרית חיים אלרואי יוש

  מהבקשה להיתר למתן היתר בניה ראשון למיכלי האחסון". 

  

  דובר:

  בתום תקופת ההרצה.

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  - מה הבעיה שלכם עם

  

  עו"ד דרור גדרון:

  אני אסביר. 

  

  גב' ליאת פלד:
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  כם אפילו.אנחנו קיבלנו את ההתנגדות של

  

  עו"ד דרור גדרון:

  יש לנו שתי בעיות עם זה. 

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  כן,

  

  עו"ד דרור גדרון:

אחת היא שלקבוע בדיוק מה ההיקף של העבודות אני אוכל לעשות אחרי שאני אבצע סקרים, אחרי שאני 

טון קרקע שהיא נגועה בזיהום ויכול להיות  100לפנות אהרוס מיכלים כי אני, כי יכול להיות שאני צריך 

אלף טון. את הדברים האלה אני אדע אחרי שאני עושה סקר סיכונים בשיתוף  100שאני אצטרך לפנות 

המשרד להגנת הסביבה שהוא יקבע, אה סקר קרקעות והוא יקבע לי את מסגרת הזמנים ואני מניח שבצו 

ד ואנחנו, מה שהם יקבעו לנו אנחנו נעשה. היום מראש, בשלב ההיתר, פינוי ואנחנו נעשה את זה איתם ביח

לפני שהשבתתי את המתקנים אני לא יודע מה אני אצטרך לעשות, יש לי בעיה מבחינת לוח הזמנים של מה 

  אני צריך לעשות.

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  מנים מפורט בליווי ערבויות מקובל עליך?אז מה, תכנית עבודה מקובל עליך, עם לוח ז

  

  עו"ד דרור גדרון:

  לא, ליווי ערבויות לא מקובל עלינו, בוודאי שלא. 

  

  דובר:

  - למה לא? למה לא מקובל עליך

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  שניה, דקה דקה דקה

  

  עו"ד דרור גדרון:

ד, הרגולטור הרלוונטי לענין הזה זה המשרד להגנת הסביבה שיש אין סמכות לקביעת ערבויות עם כל הכבו

  - לו סמכויות פליליות, הוא יכול להפעיל את הסמכויות שלו עלינו

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  הפינוי מקובל עליך רק ניקוי לא מקובל עליך?
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  עו"ד דרור גדרון:

ל עלי, אני אגיש תכנית הועדה תאשר אותה או לא תאשר אותה, את הקביעה מראש של שנתיים לא מקוב

המשרד יאשר אותה או לא יאשר אותה, התכנית תכלול התיחסות לזמן, היא תהיה אחרי בדיקה אם ברור 

שנים. היום מראש,  3שנים יקבעו  3את זה בשנה יאשרו לי שנה, אם יחשבו שזה צריך לקחת  שצריך לעשות

נצטרך לעשות שם ואני לא יכול לדעת את זה עד להשבתה אני לא יכול להכין  לפני שאנחנו יודעים מה

תכנית ולהתחייב על שנתיים, זה לוח זמנים לא סביר. אני מוכן, אנחנו כפופים לגמרי בענין הזה למשרד 

להגנת הסביבה, הוא הרגולטור הרלוונטי אין פה סוגיה של ערבויות, בטח לא של הועדה המקומית ואין פה 

  ם סוגיה תכנונית, הנושא של השימוש במקרקעין מקובל עלינו, שו

  

  גב' ליאת פלד:

  (לא ברור) --- מה, 

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  שניה, דקה,

  

  עו"ד דרור גדרון:

הרי להרוס את המיכלים נצטרך לקבל היתר, אנחנו זה לא משהו שאפשר לעשות ככה  -לא נפעל בדבר הזה

  תם. לקבל היתר לנושאס

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  שניה, ברמת העיקרון מקובל עליכם שלא תהיה פעילות כפולה.

  

  עו"ד דרור גדרון:

  נכון.

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  זה מקובל, 

  

  עו"ד דרור גדרון:

  אין מחלוקת.

  

  יו"ר הועדה - גת שר המשפטים גב' סילביה רביד, נצי

מקובל עליכם שאחרי תקופת הרצה לא תהיה פעילות בחוות האלה והאלה זה מקובל. זה עיקרון מקובל, 

  לא תהיה פעילות.

  

  עו"ד דרור גדרון:
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  וגם מקובל שתתחיל מיד פעילות לפינוי. בלי עיכוב.

  

  גב' ליאת פלד:

לנו את ההתנגדות שלהם, הם הגישו התנגדות על מה זאת אומרת? אני רוצה להסביר משהו. אנחנו קיב

בהוראות התכנית זה לו"ז לפינוי חוות המיכלים. בתכנית  6.2.3הנושא זה של שלביות הפינוי וסעיף 

שנים נקודה. לא כתוב היה  5המופקדת היה כתוב שפינוי חוות המיכלים מקרית חיים ואלרואי יערך עד 

עם תחילת עבודות ההקמה  כה, "עם תחילת עבודות ההקמה"ממתי, הם ביקשו את ההבהרות ואני ממשי

  "יחל תהליך פרוק המיכלים הלא שימושיים יותר מינהל הדלק בקרית חיים. לא יהיה אחסון מקביל ...." 

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  איזה סעיף את מקריאה?

  

  גב' ליאת פלד:

  בהוראות התכנית. 6.2.3

  

  ור גדרון:עו"ד דר

  - לזה לא התנגדנו, אנחנו מתנגדים למה שהוסיפו ב

  

  גב' ליאת פלד:

  - אבל לא יכולת, אתה עורר, אתה התנגדת אז אנחנו שינינו בהחלטה הועדה לאשר

  

  עו"ד דרור גדרון:

  -אמרתם את זה

  

  דובר:

  לא נכון, להיפך. 

  

  גב' ליאת פלד:

את התכנית. ידענו שאף אחד לא ממהר היום  שנים לבצע 5תחשוב שהיית מאישור התכנית צריך תוך 

  -להעביר ולא מתקצב אתכם אנחנו הרי באותה סירה, יש לנו את אותן מטרות. אז לכן שינינו את ה

  

  דובר:

  עד שנתיים מתום תקופת ההרצה. 

  

  גב' ליאת פלד:

  -אני חושבת שהועדה לא
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  עו"ד דרור גדרון:

  וד בה.מסגרת כללית הגיונית שאנחנו יכולים לעמ --- 

  

  גב' ליאת פלד:

  שנים?  5מהיום, מיום אישור התכנית 

  

  עו"ד דרור גדרון:

  רשיון ביצוע אבל שנתיים אנחנו יודעים שאין סיכוי. --- 

  

  גב' ליאת פלד:

  שנים מיום אישור תכנית,  5אבל אני מתקנת את הוראות התכנית המופקדת שאתה הפקדת אותה. לא 

  

  עו"ד דרור גדרון:

  נגדנו לסעיף הזה, את אומרת שהתנגדנו.אבל אנחנו הת

  

  גב' ליאת פלד:

  אתם התנגדתם

  

  :תדובר

  אז הם קיבלו את ההתנגדות.

  

  עו"ד דרור גדרון:

  לא קיבלו את ההתנגדות. 

  

  (מדברים יחד)

  

  עו"ד דרור גדרון:

  שנתיים אנחנו לא יכולים לעמוד וערבויות לא יקרה. 

  

  מר אמיר ריטוב:

ה לשאול שאלה, יש לדעתי, לטעמי, יש פה משהו אחד שהוא פשוט וקל להרוס את אני רוצהבנו הבנו הבנו. 

  -המיכלים זה

  

  עו"ד דרור גדרון:
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בכלל לא אדוני. במיכלים יש תחתיות, יש בוצה, יש ניקוי, הניקוי צריך להיות במערכת סגורה כדי לא 

  לפלוט לאויר זה הליך של כמה חודשים לכל מיכל.

  

  מר אמיר ריטוב:

הבנתי זה עדין הליך, אבל זה עדין הליך אני מסכים. אבל עדין זה לטעמי ההליך הפשוט. אחרי זה יש אוקי, 

את כל נושא של זיהום הקרקע נכון? אוקי, זיהום הקרקע לפחות מקצת נסיון שיש לי בערר אחר, בתע"ש 

רגע שניה שניה,  - רמת השרון אז יש הרבה דברים שהם עדין לא יודעים. אז אני לא יודע, עכשיו השאלה

שניה, השאלה שלי היא אחרת בסדר? רק, עוד לא הגעתי בכלל לשאלה. האם אתם יכולים לבוא באמצע 

התהליך הזה ולהגיד התברר לנו שיש כאן כל כך הרבה חומר להוציא, זה עלויות ענק, אנחנו לא מתוקצבים 

כי יכול, מה יוצא כתוצאה, איך  -תקציב מדינה, לא יודע מה וזה ישאר ככה. כאילו איזה ביטחון יש, מה

  אתה מטפל בזה?

  

  עו"ד דרור גדרון:

  - אנחנו כדי

  

  מר אמיר ריטוב:

  גם במימד הזמן וגם במימד הביטחון שיש שזה יבוצע.

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  יש פה אינטרס ציבורי שזה יבוצע.

  

  עו"ד דרור גדרון:

שורים. קודם כל יש רגולטור שעושה עבודה טובה בענין הזה וזה המשרד להגנת אני אענה על זה בשני מי

הסביבה. אם הוא יודע על זיהום קרקע הוא לא מחכה והוא לא נותן לך להשאר עם קרקע מזוהמת. יש לנו 

נסיון עם זה, הוא מוציא לך צו לפינוי ולוחות זמנים ומעמיד לדין כולל את המנכ"ל של החברה והוא פועל 

כה, אני יכול להעיד מידיעה אישית לא לגבי תש"נ כי תש"נ לא מגיעה למצבים האלה אבל יש הרבה כ

גורמים במשק שנאלצים על ידי המשרד להגנת הסביבה לפנות קרקעות כך שהתרחיש הזה שיהיה קרקע 

שיודעים שהיא מזוהמת ולא מטפלים בה הוא תרחיש לא קיים. היום במדינת ישראל המשרד להגנת 

ביבה לא נותן להגיע לפינות האלה והוא משתמש באמצעים פליליים. מי שלא עומד בזה זה צה"ל הס

  ודברים כאלה וזה סוגיה אחרת. 

  

  דובר:

  אבל המדינה לא תובעת את עצמה, אתה אומר שאתה מדינה עכשיו.

  

  (מדברים יחד)
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  עו"ד דרור גדרון:

  -אנחנו לא צה"ל

  

  גב' ליאת פלד:

יודעים שיש זיהום קרקע, יודעים את זה ואנחנו יודעים שיש פה תחלואה, עודפת  מה שמרגיז זה שאנחנו

  מכל הארץ. יש פה שני נושאים שהם ידועים והם לא יכולים להיות מטופלים כל זמן שהם קיימים כאן.

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  ?-שנים ו 5- רוצה את האוקי, מבחינתכם אתה לא רוצה את הערבויות, אתה לא 

  

  עו"ד דרור גדרון:

  שנים אבל מהיום שהתחלתי לפנות. 5שנים אני מסכים, שנתיים אני לא.  5

  

  דוברת:

  שנים מאישור התכנית. 5

  

  עו"ד דרור גדרון:

לא לא לא מאישור התכנית. אנחנו חושבים שתקופה, קודם כל אני חושב שלא צריך לקבוע תקופה מראש 

  הקבע על ידי המשרד להגנת הסביבה אחרי שיעשו בדיקה מעמיקה. אלא שהיא צריכה ל

  

  דובר:

  אבל אתה מבקש את התכנית היום.

  

  עו"ד דרור גדרון:

שנים כי אנחנו חושבים שזה טווח זמן סביר בהתחשב בזה שצריך לרוקן  5אנחנו לחלופין מוכנים לקבוע 

  (לא ברור) --- יסה את הבוצה שם בהליכים סבוכים, צריך לקבל היתרים, היתרי הר

  

  דובר:

  יהיה לך מימון מהמדינה.

  

  עו"ד דרור גדרון:

ואחרי זה לבצע את זה בהנחה שיהיה לי מימון. בלי שיהיה לי מימון לבצוע הפינוי אני לא אעשה, אני לא 

אבצע את התכנית זה ברור לי. את התכנית של קרקעות הצפון, אני לא אגיע לזה כי המימון יהיה מזה שאני 

  כל לפנות את הקרקע הזאת, למסור אותה נקיה. אני, אין לי מקור אחר למימון.או

  

  מר רפי רגב:
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מה שחשוב בבקשה להדגיש, סך הכל אני חושב שהמחלוקת פה צריכה להבין, יותר נכון הדברים שאנחנו 

  -לא יכולים להתפשר עליהם שלא יהיה אי הבנות, תש"נ לא תפעיל את שני המתקנים יחד, ללא

  

  ר:דוב

  זה הבנו.

  

  מר רפי רגב:

זה וודאי, זה אחד. שתים, לוחות הזמנים צריכים להיות סבירים כי אני רוצה שתבינו, יש פעם אחת לפרק 

את המיכלים שזה אופרציה ופעם שניה לבצע סקרים והכל בתאום מוחלט ומשולב עם המשרד להגנת 

, מה הוא רוצה, באיזה רזולוציה, אני לא הסביבה. והמשרד יגדיר איזה סקרים הוא רוצה, איפה הוא רוצה

יכול היום לבוא ולתת צ'ק פתוח על הדברים האלה. ולכן, ברגע שיבוצעו הסקרים האלה יתחיל התהליך של 

שנים מיום אישור התכנית, ממש לא. כי הלוואי שהייתי יכול  5ניקוי הקרקע אבל לבוא ולהגיד שזה יתבצע 

ד שבוע והנה אנחנו מתחילים את קרקעות הצפון. לא, אנחנו לא היום להגיד תראה התכנית תאושר בעו

  מתחילים את קרקעות הצפון גם אחרי שהתכנית תאושר, זו הטרגדיה הגדולה בכל הסיפור הזה.

  

  מר אמיר ריטוב:

  ומה אתה אומר לגבי האחריות שלכם לפנות את זה גם אם זה מאד יקר?

  

  עו"ד דרור גדרון:

  זה.אין לו שיקול דעת בענין ה

  

  מר רפי רגב:

מה זה שיקול דעת? תע"ש רמת השרון לפי מה שאתם אומרים היו צריכים כבר מזמן לתבוע את מנכ"ל 

  --- משרד הביטחון על זה שהוא 

  

  עו"ד דרור גדרון:

  ---אז יש שם תהליך 

  

  דובר:

  נו אבל יש הליך פלילי. יכול להיות לך הליך פלילי אבל לא תפנה, רבותי יש פה תושבים.

  

  מר רפי רגב:

אז לכן אני אומר, תראי, בסופו של דבר כשאני רואה את הדברים אני מערך שבסדר גודל, אני מקווה, של 

  מספר שנים בודדות מישהו יקבל החלטה בענין. הפרויקט יצא לדרך

  

  עו"ד דרור גדרון:
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  לא, הוא מתכוון לביצוע התכנית.

  

  מר רפי רגב:

ני מתכוון לפרויקט קרקעות הצפון ובוא ניקח נניח את הטרמינל רגע, הפרויקט כשאני אומר הפרויקט א

שיטופל, או אז יקימו את ה"טרמינל החדש" במרכאות לקרקעות  1שמן הסתם הוא יהיה הרכיב מספר 

  שנים שדיברנו עליהם. 5הצפון, יריצו אותו, יראו שהוא עובד ואז יתחילו למנות את אותם 

  

  גב' ליאת פלד:

  זה מה שאתם מבקשים. 5-ות משנתיים לאת אתם מבקשים להעל

  

  עו"ד יוחאי שכטר:

שנים גמרתי להריץ, המפעל הזה עובד תנו לי  5- אנחנו, מיום סיום תקופת הרצה אנחנו מוכנים להתחייב ל

  שנים ואני כפוף לרוגלטור.  5

  

  עו"ד דרור גדרון:

  הפסקת פעילות מיידית.

  

  עדהיו"ר הו - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  בסדר הפסקת הפעילות.

  

  דובר:

הפסקת הפעילות אין להם בעיה הם מסכימים הבעיה שלהם היחידה על הזמן אני אומר, לא רוצים שנתיים 

  .5הם רוצים 

  

  דובר:

  --- לא הם כותבים מיום אישור התכנית זה יכול להיות תיאורטית עוד חודשיים שלא יהיה 

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  הבנו הבנו. שיש איזשהו פער בין הנייר שמאושר עד הביצוע של התכנית זה הבנו.

  

  מר רונן סגל:

  צריך לשים לב שמדובר פה על פינוי מיכלים ולא על הפנוי, לא הניקוי של הקרקע זה שני דברים שונים.

  

  דובר:

  לגמרי.
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  מר רונן סגל:

יודעים כרגע, בשביל לבדוק מה מצב הקרקע צריך לפנות זאת אומרת בשביל לבדוק כמו שאמרו שהם לא 

  - שנים רק לפנות את המיכלים 5את המיכלים. אז אם נחכה עכשיו 

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  -לא, הוא רק אומר שלפרק

  

  מר רונן סגל:

  משהו. שנה עד שיקרה 30ורק אחרי זה יבדקו את הקרקע ואחרי זה ינקו את הקרקע 

  

  עו"ד דרור גדרון:

  שנים למסור את הקרקע נקיה בלי כלום. 5

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  -שנים אה 5

  

  מר רונן סגל:

  -זה שני דברים שונים זה לא

  

  דובר:

  מיום סיום תקופת הרצה למסור את הקרקע כפי שנדרש על ידי המשרד להגנת הסביבה.

  

  גב' ליאת פלד:

  זה נראה לי הרבה זמן.  5אפשר להתגמש אבל 

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  -טוב בסדר, אנחנו נקבע לנו המשך כי נראה לי שהשלג בירושלים

  

  מר רונן סגל:

  שנים כולל קרקע נקיה. אפשר כבר לבנות עליה בתים. 5

  

  (מדברים יחד)

  

  יו"ר הועדה -  גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים

  -סליחה, אני פה מתבקשת לעשות משהו שהוא לא בסדר. דקה אם
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  מר רונן סגל:

  שנים עמוס יכול לבנות, לעשות תכניות למגורים שם מקובל עלינו. 5תוך 

  

  עו"ד דרור גדרון:

  זה כבר לא אנחנו.

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  -אנחנו בסיטוציה קצת חריגה

  

  מר רונן סגל:

  לא, קרקע נקיה זאת המשמעות.

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

כי כמו שגברתי מבינה, לא מדברת כרגע על הפורס מאז'ור אלא מבחינת, אנחנו כאן עובדים מסודר ברמה 

  שיש עוררים ויש משיבים, 

  

  עו"ד דרור גדרון:

עלינו בערר חלקן כבר ראיתי שהועדה קיבלה, חלקן לא מספיק אני אקצר, אני חושב ששאר הסוגיות שה

  חשובות שנחזור על מה שכתבנו. אני אעצור פה. 

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  לא הבנתי את המשפט האחרון, זה אומר שהכל נשאר או שויתרת עליהן?

  

  עו"ד דרור גדרון:

  -ככל שיהיה צורך בתשובה שלנו למה ש ---כן לסיים את ההצגה לא לא, לא ויתרתי על כלום. אני מו

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  את רוצה לומר משהו? כן, -טוב, אז רק מאחר שאני מבינה ש

  

  עו"ד דרור גדרון:

  לפרופסור לרון קנת להציג את המכתב שלו אני רק מבקש עוד כמה דקות. --- 

  

  יו"ר הועדה - יד, נציגת שר המשפטים גב' סילביה רב

  טוב, אנחנו פועלים קצת שלא בדרך הרגילה אבל מאפשרים לגברת לומר כמה מילים.

  

  ברג:גב' תמר זנד
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אני רק רוצה להוסיף לועדה, שמי תמר זנדברג אני חברת כנסת. אני חברה בועדת הפנים והגנת  תודה.

נסת דב חנין שלקחה על עצמה את כל נושא מפרץ הסביבה והייתי חברה בועדת חנין שבראשות חבר הכ

  -חיפה, הגישה מסקנות ועדת הפנים ובין היתר דנה גם בנושא הזה ואני רוצה לומר לכם כמה מילים

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  המסמכים הוגשו על ידי העורר? על ידי הגברת אלה נווה.

  

  ברג:גב' תמר זנד

ון שעדין לא שמענו אני יודעת שיש לפחות עוד ערר אחד שעומד בפני הועדה ואולי יותר ושאני  אז זהו, מכי

מניחה שיהיה דיון המשך בגלל מזג האויר אבל אני רוצה בכל זאת דוקא בנקודת הזמן הזאת להביא 

בפניכם כמה מילים בשם הועדה ומן הסתם בשם הציבור ששלח אותנו לעשות את העבודה הזו. תראו, 

מטבע הדברים זה דיון בערר ויש כאן, אני ככה למרות תקופת הבחירות וכולי, הקשבתי קשב רב לדיון 

לדיון שנערך כאן ומטבע הדברים, כיון שזה ערר, יש כאן איזושהי נטיה לדון בפרטים שמובאים בפני מוסד 

יג תמונה טיפה יותר ברמת המיקרו. אני רוצה רגע לפתוח זום אאוט ולהצ - התכנון וללכת מאד מאד לפי ה

כוללת שקשורה לדיון הזה וגם לדיונים אחרים שיובאו כאן בפני הועדה בזמן הקרוב. נושא מפרץ חיפה כפי 

שנאמר כאן בהערות אגב הוא נושא, זה מטרופולין גדול מאד שגרים בו מאות אלפי אנשים שסובלים כבר 

עובדה שקיים ריכוז כזה של תעשיה היום מתחלואה גבוהה ומרמת זיהום גובהה ומסיכונים מעצם ה

פטרוכימית כבדה ומזהמת באוזר מסוים וגם התכנית הזאת, בצד ההיגיון שבריכוז התעשיה הרחק 

מריכוזי אוכלוסיה היא טומנת בחובה גם סיכונים. אנחנו עומדים בפני טילים שמגיעים היום לחיפה, שלא 

זה ברמת המקרי קיצון שיכולים לקרות אבל לדבר על אסונות, דליפות ודברים אחרים מן הסוג הזה, 

יכולים לקרות ולהביא אסון מאד מאד גבוה, ובחיי היומיום השגרתיים אחראים על זיהום שכבר מביא 

לתחלואה גבוהה באזור הזה. וזאת היתה נקודת המוצא גם של ועדת חנין כשהיא באה לבדוק את כלל 

. עכשיו התכנית הזאת, בצד התועלות שיש בה ויש הימצאותה ואופן הימצאותה של התעשיה במפרץ חיפה

בה, היא לא מנותקת גם מתכניות אחרות שעומדות לבוא כאן. מהרחבת בז"נ ובתי הזיקוק, מתכנית מתאר 

מטרופולינים למטרופולין חיפה שתסתכל מה השימושים העירוניים, התעסוקתיים, התעשייתיים 

הפנים דנה בו והשאלה מה טווח הזמנים ומה הולך לקרות והאחרים באזור. ממיכל האמוניה שגם כן ועדת 

ואני רוצה כאן להביע חשש מכך שהדיון בתכנית הזאת באופן מנותק מהתכניות האחרות ומהחזון ארוך 

הטווח שאנחנו רואים לאזור מפרץ חיפה עלול לייצר נזק ולא תועלת. שוב, למרות שיש תועלת בריכוז 

מצב שבלי שהחברות שעומדות להעביר את המתקנים שלהם לאזור הזה התעשיה עלול בעצם להיווצר כאן 

יעמדו במדדים הסביבתיים שכבר הוצבו בפניהם ובלי שהיעדים האלה ישמרו בבדיקה מדוקדקת מאד 

ויוכיחו הפחתה משמעותית לפני שזה קורה ובלי שאנחנו נדע מה עתידה של הרחבת בז"נ ובלי שנדע מה 

אנחנו נגיע למצב שאנחנו כאן פותחים איזה פתח, עם מחשבה מה יקרה עתידו של האזור כולו בעצם 

בתכניות האחרות אבל נגיע למצב של הרחבה בפועל של התעשיה המזהמת במקום של צמצום שלה. מפרץ 

חיפה משווע לצמצום של הזיהום, צמצום של התחלואה ומחשבה אולי באמצעות טכנולוגיות אחרות, 

ת על כל האזור ברמה המטרופולינים. אם אנחנו נמשיך בתשריט של עסקים אנרגיות אחרות, מחשבה כולל

כרגיל לכל האזור הזה ובאותו זמן גם נרחיב את בתי הזיקוק, גם נאשר את תכנית קרקעות הצפון בלי 
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שהמפעלים שעוברים לשם עומדים במדדים הסביבתיים בעצם אנחנו נראה כאן הליכה לקראת אסון 

י בשם הועדה אנחנו, הדברים האלה, המסמך הבנתי מונח בפניכם וגם בערר נוסף שפשוט מחכה לקרות. ואנ

שעדין לא נשמע וישמע אבל אני רוצה לבקש ממוסד התכנון הזה, כיון שזה מוסד התכנון העליון, לשקול גם 

את יודעת יש  -את השיקולים האלה ולא ללחוץ על משחת השיניים ולהוציא אותה בלי יכולת לחזור כש

פסים בצבעים של משחת השיניים, אנחנו לא יכולים לדון רק בכחול בלי הלבן ובלי האדום. יש כאן כמה 

דברים שיוצאים ביחד ואם לא נסתכל על התמונה הכוללת אז אנחנו נצא שבגלל שהועדה היא מקצועית 

לכן אני ושוקלת שיקולים מקצועיים אז אנחנו נצא ששקלנו משהו קטן אבל פספסנו את התמונה הכוללת ו

  מציעה, שהועדה תבחר חלופות. או לדון בכל התכניות גם יחד, בלי לנתק אותם

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  אנחנו דנים בערר ספציפי.

  

  ברג:גב' תמר זנד

  - אני יודעת, אני יודעת ועדין

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  -את הרקע התכנוני בהתיחס לתכניות נוספות שבצנרת זה ברור לנו. זה לא לא, זה שיש לנו

  

  ברג:גב' תמר זנד

, את יודעת אני גם הייתי חברה בועדה מקומית -אני חושבת שראוי שהדברים ישמעו כבר עכשיו מכיון ש

לא, פה  בעיריית תל אביב יפו, יש איזה משהו כזה במוסדות התכנון שבכל מוסד שאת לא באה אומרים לך

זה רק ערר צריך שם במקום אחר ידונו בתכנית הקודמת. את באה לתכנית האחרת במועצה הארצית 

אומרים לך לא, התכנית הזו כבר אושרה. כלומר, אנחנו חייבים לדעת איפה המקום המתאים לדון 

ין בתכניות האלה, אני כן חושבת שגם הועדה הזו צריכה לתת את דעתה ולומר את דברה בהקשר שב

  התכנית הזאת לתכניות אחרות ולהסתכל גם על הערר הזה בהקשר של החזון למפרץ חיפה כולו, תודה.

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  -תודה רבה. טוב, אנחנו חוזרים, אז אנחנו רק

  

  אנג' מריוס ראפ:

  סילביה?

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  חה, כן,סלי

  

  אנג' מריוס ראפ:
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  -אני מאד אשמח

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  כן כן, רק אדוני אתה מציג קרית טבעון, מהנדס המועצה של קרית טבעון, כן.

  

  אנג' מריוס ראפ:

  אני ממש לפני סיום, 

  

  (מדברים יחד)

  

  הועדהיו"ר  - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  פשוט מבקש לא להיות בדיונים הבאים, זה, נכון? זה האינטרס?  ואה

  

  אנג' מריוס ראפ:

  כן.

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

רק שניה אז אנחנו נסטה מהסדר ונחזור לסדר ונקפיד עליו וגם נאפשר לכם להשלים את הדברים שלכם, 

 -הזה יש נציגים של משרדי ממשלה שונים, ברור שהבעיה פהזה לא סתם שסביב השולחן  -זה ברור לנו ש

  כן, אני מבינה שאתה מדבר על האינטרס שמקרית טבעון יקחו את מה שיש לידה, כן?

  

  אנג' מריוס ראפ:

אמרת הכל לא נכון. קרית טבעון היא קצת שונה מאשר המיקום של שתי החוות האחרות. א' אנחנו לא 

את זה, לא בקרית חיים ולא הטוונטי וואן אייקרס ואלרואי תחום שיפוט  באותו תחום שיפוט צריך להבין

של קרית טבעון. אבל יכולה, התכנית חלה עליה כאילו אותו דברו וזה לא אותו דבר. עכשיו, אנחנו רוצים 

דקות ובזה אסיים. בגדול אנחנו חושבים  3להגיד, אני אגיד אמירה כללית בדקה ואחרי זה נכנס לעוד 

היא נכונה יותר מאשר מה שקורה היום ואני לא נכנס לפרטים א' כי אני לא איש איכות הסביבה  שהתכנית

ולא איש זה, אבל ברמה העקרונית היום יש שלשוה אלמנטים, שטחים שבנויים מלפני הרבה שנים, מגירים 

על  את מה שמגירים ומדיפים את מה שמדיפים ואם יש אפשרות לעשות את אותו דבר, אני לא מדבר

הרחבה, על אותו דבר בבסט אביילבל טכנולוג'י עם מוגנים יותר, שמורים יותר אז זאת הזדמנות טובה זו 

לא הזדמנות רעה. גם מבחינת הקרבה לאוכלוסין פיזית אפשר לראות שמוציאים אותם ממרכזי אוכלוסין 

אלרואי מטילה על  כולל באלרואי ובטח ובטח ליד קרית חיים ומפסיקים מגבלות שהיום לדוגמה חוות

הקמת שכונות בטבעון, יש לנו שתים כאלה ועדה מחוזית מכירה אותם שהם כרגע בהולד או בתסקיר 

מרחקי בטיחות כזה או אחר. אז ריכוז של האלמנטים בטכנולוגיות יותר טובות, ממוגנים יותר, עם 

, סביר להניח שנשתפר. אז אבטחות שהיום אין לנו אותם. זה לא שהיום יש לנו איזה גן עדן כן? זה לא

  - אנחנו מבחינה הזאתי בעד התכנית, אנחנו חושבים, ושוב אני לא אומר שאין פה טיעונים טובים
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  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  ברור אתה מסתכל על נקודת המבט שלכם.

  

  אנג' מריוס ראפ:

עכשיו בוהה הוא קיים. למרות הסכנות וכן הלאה. בדיוק, העיקרון התכנוני בריכוז, ברמה טכנולוגית ג

נסתכל על קרית טבעון, אני אפתח כאילו באמירות בומבסטיות בנושא תכנון. כשאנחנו מתכננים חבלי עיר 

או שטחים חדשים אנחנו בונים פאזל, מצרף של שימושים שכולל בתוכו מגורים וכולל בתוכו תעשיה 

וכן הלאה, שכל אחד משרת את כל האחרים וביחד זה הפאזל.  ותעסוקה וגנים פתוחים ומוסדות חינוך

ואנחנו לא נתכן מגורים שזה העיקר, אנחנו אנשים, מגורים אם לא ניתן להם איפה לעבוד ולא נתכנן 

מגורים ולא ניתן מקומות בילוי או שהיה וכן הלאה וזה פאזל. לפאזל הזה יש עוד רובד כי אשר אנחנו 

ל רשות לא רק טבעון. כשאנחנו מקימים אזור למגורים הוא עולה כסף, צריך מקימים אזור, כל רשות, כ

לתחזק אותו ואנחנו יודעים כי כשבנינו את המצרף העליון שאנחנו משלמים מאמצעים אחרים ויש רק 

אחד, ארנונה. ואנחנו גובים את זה מתושבים, ואנחנו לוקחים את זה מתעשיה ולוקחים את זה מאחרים 

  א כולו קיים, הוא תכנוני.וזה הפאזל, הו

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  סליחה, רק לא להפריע באמת. טוב אדוני, כן,

  

  אנג' מריוס ראפ:

הוא פאזל תכנוני וככה בעצם אנחנו יוצאים כי אם אנחנו מוציאים את אחד מחלקי הפאזל הוא לא יוכל 

את התשריט למצב מבוקש, מוצע ומבוקש. יש כאן את חוות להתקיים. עכשיו אם תסתכלו כאן יש פה 

  המיכלים באלרואי, זה מצב מאושר. אבל אין לנו מצב עתידי, אין לנו מוצע

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  כי זה עוד לא בתכנון.

  

  אנג' מריוס ראפ:

  רגע וזו בעיה,

  

  "ר הועדהיו - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  לא, סליחה אדוני, זה לא בתכנית הזאת. התכנית הזאת לא חלה על השטחים.

  

  אנג' מריוס ראפ:

היא חלה על השטחים אני אסביר למה. את לא יכולה להגיד שתכנית שנותנת הנחיות להריסה, לניקוי 

  שטחים, שדורשות היתרים אגב ההיתרים הם אצלי לא בחיפה. 
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  יו"ר הועדה - שר המשפטים גב' סילביה רביד, נציגת 

  אוקי.

  

  אנג' מריוס ראפ:

תכנית שמתוכה ניתן להוציא היתרים אין לו מצב עתידי, מה זאת אומרת? יש מצב שאני מזכיר לכם הוא 

  -נתן בעצם את הבאלאנס לכל הישוב. כל מה שאנחנו מתכננים

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  באמת קשה נורא להקשיב.סליחה, לא להפריע. 

  

  אנג' מריוס ראפ:

אני יודע שכאילו לכאורה זה לא נשמע הכי מחובר, זה סופר מחובר. כי כשאנחנו מתכננים איך ישוב חי וזה 

מה שאנחנו עושים, מתכננים ישובים. מקומות חיים. אז אנחנו גם יודעים איך הוא חי כי אם הוא לא 

  -יו שלושה מספרים, קו כחול של טבעון סוגר עליה לחלוטין, חוותמצליח לחיות אין לו זכות קיום. עכש

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  סליחה, לא הבנתי מה שאתה אומר.

  

  אנג' מריוס ראפ:

קו כחול של טבעון שיכון ופיתוח סוגר אותה לחלוטין. יש מקומות שבהם ככה קו השיפוט המחוזי 

  מגרש הם אותו קו, עד כדי כך.והמועצה וגוש וקו 

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  אוקי.

  

  אנג' מריוס ראפ:

זה בהרבה מקומות. אין לנו אפשרויות, אין, אפס, נאדה. תכנית המתאר שמתחילה היום עורכי התכנית 

  התחילו לפני חודש כבר מבינים את זה. עכשיו

  

  יו"ר הועדה - המשפטים גב' סילביה רביד, נציגת שר 

  שניה, אבל זו לא בעיה של השולחן שלנו.

  

  אנג' מריוס ראפ:

  אני מסביר, אני בונה טיעון ברשותך, אני בונה טיעון.
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  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  כן, אני מנסה להבין קשר.

  

  אנג' מריוס ראפ:

דקות ואני מסיים. גבול יפה מאד זה ההיתר  2לי שוב בסדר, ואז בעצם מספר זה קטע הפיזי, קטע הכלכ

תש"נ. אתם  16מיליון וחצי, או  16מיליון, מתוכה  54שלו. כאשר מספרים, הארנונה שיש בטבעון היא 

מבינים שאם מחר לצורך הענין תש"נ יוצאים, ושוב אני אומר התכנית היא נכונה אבל אין, המדינה שהם 

נין, אם המדינה לא מבינה מה המשמעות של הוצאת חלק מהפאזל הזה המדינה ואתם המדינה לצורך הע

 20בלי להשלים אותו באופן אחר מיידית או מחשבה כבר היום הישוב קורס. עכשיו זה לא שיש לנו, שזה 

  -מיליון מעל התקציב הנדרש, לא אנחנו איבן. כלומר בעצם

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  מובן אבל מה שאתם אומרים זה שלא על השולחן הזה אתם צריכים ליזום תכנית. לא, זה

  

  אנג' מריוס ראפ:

תכנונית חובה על התכנית לתת פתרון, א' לא יכול להשאיר לא, אני אומר שתכנונית המלאכה לא הושלמה. 

  הוא לא יכול להשאיר בלי מצב מוצע.

  

  גב' ליאת פלד:

  טח?אתה רוצה שתש"נ תתכנן לך את הש

  

  אנג' מריוס ראפ:

  לא, לא.

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

אתה לא יכול לתכנן של תש"נ. תקשיב, סליחה, הנושא של פינוי של פעילות מסוימת שמכניסה לך ארנונה 

  - היא לא

  

  (מדברים יחד)

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  -לא, הבעיה

  

  את פלד:גב' לי

מריוס מדבר על כלכלה אורבנית. אתה צודק בהיבט הזה שהיום תש"נ היא רכיש משמעותי מהתקציב של 

טבעון ובאמת כשהם יצאו אז בנוסף וזה דבר חיובי, הם לא ישליכו ולא יגבילו תכניות פיתוח עתידיות 
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יצאו. מהצד השני הם  שכבר היום הם מגבילים ולא יוצאות לפועל ומוגבלות הוצאת היתרי בניה עד שהם

בעצם יגרמו לבור תקציבי מאד מאד גדול. בשולחנות אחרים של המדינה, אם זה בועדות לחלוקת הכנסות 

מבז"נ שהוקמה ולא המשיכה את עבודה ואם זה בנושאים אחרים שאנחנו מטפלים בהם וגם בתכנית 

סה לטפל גם בתכנון וגם המתאר שהתחילה כמו שהוא אמר בחסות משרד הפנים לפני כחודש אנחנו ננ

  בהיבט האורבני.

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  אוקי.

  

  דובר:

  אנחנו ועדה תכנונית אבל, זה שונה.

  

  גב' ליאת פלד:

מי שנעלב מזה שאנחנו צוחקים זה סך הכל מתוך  --- הוא צודק בהיבט של הביצוע, בשלב של הביצוע לכן 

  ו מבינים שהם היו מעדיפים שעד שלא יהיה פתרון אחר כלכליהבנה של טבעון. אנחנ

  

  דובר:

  לא נפנה את הזה.

  

  גב' חדוה פיניש:

  עדיף להם שתש"נ עוד ישארו.

  

  דובר:

  לא שישארו, יכולים לצאת אבל שימשיכו לשלם ארנונה.

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  שהם יצאו וישלמו ארנונה. 

  

  יוס ראפ:אנג' מר

בנושא לוחות הזמנים אז האמירה צריכה להיות מאד ברורה, גם אם שנתיים לא יספיקו וכנראה שלא 

יספיקו, אבל אם הועדה לא תגיד שקובעים שנתיים ומנגנון להערכת לוחות הזמנים לתש"נ לא יהיה שום 

ת לוחות זמנים לפינוי אינסנטיב באמת לזרז עניינים. והדברים האלה הם חייבים כן להכלל וכן צריך לת

הזה כמובן שכל עוד החווה קיימת שם ואין אלמנט אחר אז תש"נ ימשיכו לשלם ארנונה וזה לא קשור, רפי 

  יודע את הזה.

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 
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   -טוב תודה רבה, שניה אנחנו

  

  (מדברים יחד)

  

  הועדה יו"ר - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

דקה מי האדון? לא אז שניה אנחנו בענייני, נלך מסודר כי יש לנו עוררת שהיא אזרחית גם ואחר כך נראה 

  אם היא תתן לך זמן. 

  

  דוברת:

  ---חשבתי שעם השלג תתנו לי לדבר ואז 

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

. אנחנו נתן לך לדבר וגם נשמע אותך. כמו כולם. שניה, זה לא עובד ככה -שניה, דקה דקה דקה, אנחנו לא

  -רק דקה, אני צריכה להבין. אתם סיימתם את ה

  

  עו"ד דרור גדרון:

  -יש לי שני משפטים להגיד ואני מבקש את פרופסור

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  -כן, אבל מבחינת העמידה על כל הסעיפים כי ה

  

  גדרון: עו"ד דרור

  אנחנו עומדים על כל הסעיפים.

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  -על כל הסעיפים שנכללים

  

  עו"ד דרור גדרון:

  -כפי שהם כתובים, חלקם התקבלו על ידי ועדת ערר אז מבחינתנו

  

  דובר:

  הועדה המחוזית.

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  ה והתשובות שנתנה הועדה המחוזית בהקשר של הסעיפים האלה מקובלות עליכם?סליח
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  עו"ד דרור גדרון:

  אחוז וודאי.  100-מה שהם קיבלו ב

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

דקה דקה אנחנו עובדים מסודר פשוט, אני רוצה להבין מה נשאר לנו לתת בהחלטה. יש נושאים 

ם התשובות שהועדה המחוזית נתנו לכם מענה תגידו לי מה הם כדי שנעבוד מסודר ונעשה שמבחינתכ

עליהם וי ונוכל להתקדם בפתרונות לדברים שלא, בסדר? בסופו של דבר צריך להתיחס ספציפית לכל טענה 

  -וטענה ותשובה ותשובה. אז אם התשובה מקובלת זה מבחינתנו פותר קצת את ה

  

  עו"ד דרור גדרון:

  אני כן אמשיך בענין הזה, בסדר.  אז

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

אתה יכול להגיד בתמצית אם אתה רוצה להגיד לפעם הבאה גם טוב, אם אתה רוצה לעשות  -לא, כי אם

  את זה מסודר לפעם הבאה.

  

  עו"ד דרור גדרון:

שלא צריך לחזור על מה שכתבתנו בערר לענין  אני מוכן להשאיר את זה לדברי תשובה בסוף. אני חושב

  - הזה. ככל שאני ארצה להתיחס למה שהם יגידו אז

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  בסדר, טוב.

  

  עו"ד דרור גדרון:

  אני שומר את הזכות לסוף. שני דברים קטנים,

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  ליחה,כן, ס

  

  עו"ד דרור גדרון:

קודם כל נושא של פליטות, אוהבים להגיד פה שאנחנו אתר מזהם, חורג וכולי. על הגדר של הטרמינל היום 

  -,עד לפני זמן קצר היה מתקן ניתור של

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  איזה טרמינל?
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  עו"ד דרור גדרון:

  של טרמינל קרית חיים.

  

  יו"ר הועדה - ' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים גב

  בקרית חיים, כן,

  

  עו"ד דרור גדרון:

אז נמדד שם בין היתר בנזן שהוא חומר מסרטן, כולנו יודעים. לא נמצאה שם מעולם חריגה והערכים 

שנמצאו בסביבה שם הם נמוכים בהרבה מערכי היעד וזה לאורך בדיקות של שנים שעושה איגוד ערים 

  - נת הסביבה, זה דבר ראשון. דבר שני אני רוצהלהג

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  אז בדיקה סביב הגדר מבחינתכם לא מייצרת בעיה.

  

  עו"ד דרור גדרון:

כי ערכי הסביבה שם הם לא, אנחנו לא צמודים של לבז"נ, אנחנו נמצאים שם בשכונת מגורים, על ידי 

  החוף,

  

  יו"ר הועדה - ביה רביד, נציגת שר המשפטים גב' סיל

  אוקי הבנתי.

  

  עו"ד דרור גדרון:

  -ואנחנו רואים שהזיהום שאנחנו תורמים

  

  דובר:

  אבל אתה מדבר על אחרים כל הזמן. 

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  מבחינתו זה האינדיקציה.

  

  דובר:

  זה בעיה נו.

  

  עו"ד דרור גדרון:

  רוצה להתחבר דווקא למה שאמרה חברת הכנסת כאן,  אני
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  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

סליחה רגע תנסו לשמור בבקשה, סליחה סליחה כולם כולם כולם כל אחד ינסה לשמור טיפה על שקט כי 

  כן, -נורא קשה. זה הרבה אנשים, גם ככה אנחנו

  

  עו"ד דרור גדרון:

סתכלות צריכה להיות מרחבית וצריך לראות באמת מה קורה בכל המרחב ולבחון את כל אני מסכים שהה

התכניות תוך כדי הסתכלות של המרחב. מצד שני, אי אפשר לפתור את הבעיות של המרחב על ידי זה 

שמכניסים הוראות לתכנית ספציפית שמתעלמים בעצם מהמרחב. כי הבעיה של זיהום האויר שקיימת 

ולנו, אף אחד כאן לא מכחיש אותה. תש"נ לא טוענת שאין בעיות זיהום אויר במפרץ חיפה, באזור הזה וכ

זה לא הטענה שלנו. הטענה שלנו היא שהתרומה השולית שלנו היא לא זו שצריכה לעמוד במוקד הבעיה. 

יום עכשיו יש פה, ראינו, הרבה ארגונים שהגיעו לכאן וכולם הם מתנפלים על הערר הזה כי הוא נמצא ה

בדיון לא כי הוא באמת הגורם הבעייתי וההסתכלות הנכונה של כל המרחב הזה היא להסתכל מי הם 

שבכל  ---הגורמים שהם המחוללי הפליטות העיקריים והם המזהמים הגדולים בסביבה ומי הם הגורמי 

את השינוי  הכבוד לכולנו כאן לא תש"נ היא זו שגורמת לשינוי הדרמתי במרחב ולא התכנית הזאת תהווה

  שישפיע על התחלואה לטובה או לרעה. 

  

  דובר:

  עמדו היא שלא יהיה שינוי. 

  

  עו"ד דרור גדרון:

לא בגלל תש"נ. אני מקווה שיהיה שיפור באזור כי כל האזור משתפר אבל התכנית הזו בוודאי לא תביא 

  -להרעה של התנאים בסביבה. עכשיו אני מבקש שפרופסור קנת

  

  יו"ר הועדה - נציגת שר המשפטים  גב' סילביה רביד,

  (לא ברור) - אני מבינה שההתיחסות שלך היתה לחוות, אה להתיחסות של

  

  פרופ' רון קנת:

  - אני סטטיסטיקאי, אני הייתי נשיא

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  קודם כל סליחה, אני רק רציתי לוודא אתם ראיתם את זה?

  

  דובר:

  זה הבוקר. קיבלנו את

  

  (מדברים יחד)
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  דובר:

תגובת משרד הבריאות קיבלנו שלשום רק, לא שלחו לנו מהועדה את התגובה שלהם והזדרזנו הכי מהר 

  -שיכולנו

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  לדברים. אנחנו נעבוד מסודר. הוא יגיד את מה שהוא יגיד ואחר כך בדיון הבא תוכלו ממילא להתיחס

  

  דובר:

  אבל צריך להשיב להם.

  

  פרופ' רון קנת:

  אני אסכם במילים שלי, כל אחד אוקי. 

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  אם יהיה צורך בעוד איזה השלמה נראה.

  

  פרופ' רון קנת:

  אוקי. אני כאמור סטטיסטיקאי, 

  

  הועדה יו"ר - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  רק בבקשה לשמור על שקט.

  

  פרופ' רון קנת:

תחום הסטטיסטיקה הוא אבדינס בייסד ואני מאד מכבד את הרצון להבין ואחר כך לחשוב, להבין את 

המציאות ולפעול בצורה עניינית כמה שאפשר. הפנו אלי מכתב שפרופסור איתמר גרוטו כתב וביקשו ממני 

תיחסים לרמת הזיהום ולתחלואה הגבוהה, זאת אומרת פה אין להתיחס לא לסעיפים שהם מקובלים ושמ

שום חילוקי דעות אלא לאיזושהי התיחסות שהיא כנראה, ופה זה לא צוטט אז אני באיזושהי 

שעשה שימוש בשיטה שנקראת "דאבל קרנל דנסיטי" והוא יותר  2012- אקסטרפולציה מתיחס למאמר מ

אה שבסוף ההתיחסות של פרופסור גרוטו יש התיחסות מחקר אקולוגי מאשר מחקר אפידימיולוגי ונר

  למאמר הזה.

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  איפה אתה רואה את זה? סליחה.

  

  דוברת:
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  מחקר אקולוגי זה מחקר אפידימיולוגי אני רוצה להדגיש.

  

  פרופ' רון קנת:

  -המאמר מתיחס להשפעת מרחק ה

  

  יו"ר הועדה - גת שר המשפטים גב' סילביה רביד, נצי

  סליחה, פשוט מדברים מתוך המסמכים ומנסים להבין את המסמכים.

  

  פרופ' רון קנת:

אני מתיחס לבולט השני בעמוד, זה בעמוד השני "בנוסף מבקש משרד הבריאות להציג בפני הועדה נתוני 

  מחקר"

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  לואה העודפת""שבחן את התח

  

  פרופ' רון קנת:

"שבחן את התחלואה העודפת בשכונת קרית חיים" עם התיחסות למרחק מקום המגורים ולתחלואה 

  מסוגי סרטן מסוימים.

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  אוקי.

  

  פרופ' רון קנת:

ואז ביקשו  2012-חנה ופורטנוב מ-ב, ברוזה כנראה נשען על אותו מחקר שהזכרתי קודם של זוסמן, דובנו

ממני לבחון את המחקר הזה ולראות מתוך מחשבה להבין, כן? המחקר, המחקר המדובר הוא בעצם מחקר 

שנקרא מחקר אקולוגי שהוא שונה ממחקר אפידמיולוגי. ההתיחסות היא לדיווחים וזה מה שכתבתי 

כשהמקובל הוא כשיש מקרי תחלואה באותו מסמך שאתם קיבלתם כנראה הבוקר, למקרי תחלואה 

שנראים בהיקף לא סביר, כלומר קלאסטר או מקבץ, יש קודם כל מאמץ לזהות האם המקבץ הזה הוא 

מובהק משמעותי ובמידה וכן לנסות לחקור ממה זה נובע והסיבות וכך הלאה. העבודה פה היא לא 

שיטה שעושה החלקה ובונה אומדנים אפידמיולוגית באופיה, זה אני חושב די ברור היא משתמשת באיזה 

ממוצעים, אני אומר את זה בצורה פשוטה כרגע בשביל לא להכנס למתמטיקה של הענין ובשונה ממחקרים 

חנים השפעה של גומרים היא נותנת איזושהי תמונה כללית ומכאן שהמסקנה שצוטטה אפידמיולוגיים שבו

   באותו מכתב של פרופסור גרוטו היא קצת מרחיקת לכת.

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  "-הוא מדבר על הפסקה שמתחילה ב"עבור מי שגר ברדיוס



  19/02/15תמלול ישיבה מתאריך 

  למען הרישום הטוב -"חבר"                                                       
צועי במשרד הפניםתמליל זה נערך על ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מק                      

  
  

116
  

  פרופ' רון קנת:

  אותה פסקה שהזכרתי קודם שהיא כנראה מתיחסת לעבודה הזו.

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

בקרב  4.73מטרים מחוות המיכלים נצפתה עליה פי  200עד  מגורים של --- סליחה, "עבור מי שגר ברדיוס 

  "65מבוגרים עד גיל 

  

  פרופ' רון קנת:

  -נכון, זאת הנקודה, זה נראה לי, אם זה העבודה שעליה זה מתבסס

  

  דובר:

  -זה אחת העבודות

  

  דוברת:

  זה אחת העבודות אבל המשפט הספציפי הזה מתיחס למאמר.

  

  פרופ' רון קנת:

  הזה?

  

  דוברת:

  כמובן.

  

  פרופ' רון קנת:

  -אוקי, המאמר

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  סליחה, אז למאמר שהוא אכן מדבר עליו?

  

  דוברת:

הפסקה הספציפית הזו שבנוסף מבקש משרד הבריאות להציג את המחקר, גם מחקר, המחקר הוא של 

  י זוסמן. מחקר אקולוגי הוא סוג של מחקר אפידמיולוג

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  שניה, דקה דקה אל תבלבלו אותנו במושגים שניה אנחנו נצטרך להבין מה אתם אומרים גם.
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  פרופ' רון קנת:

  "Residential Proximity To Petroleum Storageהמאמר שאני מתייחס אליו נקרא "

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  שניה הוא טוען שלמחקר הזה אין כח משכנע, למה בעצם?

  

  פרופ' רון קנת:

  - לא עומד בקריטריוןהוא 

  

  דובר:

  הוא צודק, 

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  דקה דקה,

  

  פרופ' רון קנת:

דמיולוגי. הוא לא מחקר הוא לא, השיטה שיושמה פה שממנה נבע המכפיל הזה שחושב הוא לא מחקר אפי

אני טוען  -אפידמיולוגי הם גם כותבים את זה. המחקר נכתב בהגינות ובשקיפות מלאה, זה לא שיש פה

לאינטרפרטציה שהיא קצת מרחיקת לכת. ומפה הייתי נזהר בהצהרה הזו שהיא מבוססת על מחקר שהוא 

  לא מחקר אפידמיולוגי והייתי ממתן את האימפקט שזה עשוי להיות. 

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  אוקי. טוב. 

  

  דוברת:

  --- אני יכולה להציג אולי 

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  - שניה דקה דקה, אני פשוט תוהה אם זה נכון שתציגו את זה עכשיו או שנשיב, כשתשיבו תשיבו

  

  דוברת:

  ביקשנו להציג בנוסף להביע את עמדת משרד הבריאות בנוסף.אנחנו לא משיבים, אנחנו 

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

  בסדר, שניה. טוב
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  דוברת:

  אנחנו לא צד בערר ולא הגבנו.

  

  גב' ליאת פלד:

  אני חושבת שכדאי שעמדת משרד הבריאות תשמע כשעמדת משרד להגנת הסביבה תשמע.

  

  יו"ר הועדה - נציגת שר המשפטים  גב' סילביה רביד,

לנו יש מחסור כאן, אנחנו צריכים את המשרד להגנת הסביבה גם אם אפשר להזמין את היועץ המשפטי 

  שמלווה את חוק אויר נקי יעזור לנו שגם נקבל פה את התמונה המשפטית המתקנת.

  

  דובר:

  -אפשר לתת להם תשובה חלקית לבינתיים עד שתגיע

  

  יו"ר הועדה - , נציגת שר המשפטים גב' סילביה רביד

  תעשו שניה הפסקה,אתה יכול שניה לעצור?  -כי מבחינת רק שניה נראה מה אנחנו עושים.

  

  (הפסקת הקלטה)

  

  יו"ר הועדה - גב' סילביה רביד, נציגת שר המשפטים 

ודה רבה אנחנו נקבע דיון המשך, ת  -טוב אנחנו נעשה דיון המשך בסדר? לא כרגע. תסגרי בבקשה אנחנו

 לכם וסוף שבוע נעים.


