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  3.1.16מיום  82/14בקשה למחיקת חלקים מתגובת העוררת בערר 

  תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ – 78/14מטעם העוררת מערר 

, 78/14העוררת בערר מס' , מתכבדת 31.12.15בהמשך להחלטת וועדת הערר הנכבדה מיום 

להגיש לוועדת הערר בקשה למחיקת חלקים "), תש"ן(להלן: "תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ 

  "). התגובה(להלן: " 3.1.16, גב' אלה נווה, מיום 82/14מתגובתה של העוררת בערר 

לתגובה, בהם נכללו  8-ו 6, 5 ,3.2, 2מחיקת פרקים  ועדת הערר הנכבדה תתבקש להורות על

, ותוך התעלמות בוטה מהחלטת 3.12.15טענות אשר אינן קשורות להחלטת הוועדה מיום 

  . 31.12.15הוועדה מיום 

בנוסף תתבקש ועדת הערר להורות כי תגובת תש"ן לתגובת המשרד להגנת הסביבה מיום 

נת שתש"ן תוכל להתייחס ימים ממועד מתן ההחלטה בבקשה זו, על מ 7תוגש בתוך  9.12.15

  בתגובתה לחלקים בתגובת גב' נווה אשר ייוותרו בפני ועדת הערר לאחר מתן החלטה בבקשה זו. 
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   ואלו נימוקי הבקשה:

קבעה ועדת הערר כי על המשרד להגנת הסביבה (להלן:  3.12.15בהחלטתה מיום  .1

על ידי ועדת ") להגיש תגובה משלימה בהתייחס לשאלה ממוקדת אשר הועלתה המשרד"

ניתנה  31.12.15. ביום 9.12.15הערר. תגובה ממוקדת כאמור הוגשה על ידי המשרד ביום 

על ידי ועדת הערר החלטת ביניים במסגרתה ניתנה לגב' נווה, לפנים משורת הדין, ארכה 

להגשת תגובתה לתגובת המשרד להגנת הסביבה. לצד זאת, ובאותה החלטה, קבעה ועדת 

אך ורק לתגובת המשרד להגנת הסביבה, של גב' נווה תתייחס "הערר כי תגובתה 

לא תורשה התייחסות לטענות נוספות, שכן הטיעון " וכי "בהתייחס להחלטת הביניים

 ". בעררים הושלם בימי השמיעה

, התגובה שבפנינו, המחזיקה 31.12.15למרות ההנחיות הברורות שבהחלטת הועדה מיום  .2

סות למגוון סוגיות אשר אין בינן לבין התגובה הממוקדת של (!) עמודים, כוללת התייח 39

החלטות הוועדה הנכבדה, לרבות המשרד דבר וחצי דבר. בכך התעלמה העוררת ביודעין מ

 מכאן בקשה זו. אשר הופנתה ישירות כלפיה.  31.12.15מיום החלטת הביניים 

 להלן נפרט, בקצרה, ביחס לפרקים השונים בתגובה את מחיקתם מתבקשת:  .3

לתגובה עוסק בסקירת התכנית והוראות תכנוניות שונות החלות על  2פרק  .3.1

 המקרקעין, ועל כן אין בינו לבין שאלת הועדה ותגובת המשרד דבר. 

לתגובה אינו עוסק בשאלת הועדה ובתגובת המשרד, אלא בהשלכות  3.2פרק  .3.2

 יות של תכניות אחרות על התכנית דנן. אפשר

לתגובה עוסק בטענת גב' נווה לפיה למרות שהדבר נאסר במפורש  5פרק  .3.3

בהוראות התכנית, יש לקחת בחשבון אפשרות של אחסון קונדנסטים במתחם 

נשוא התכנית. טענה זו הועלתה ונידונה בדיונים בפני ועדת הערר, ומכל מקום 

 ותגובת המשרד.  אין לה כל קשר לשאלת הועדה

לתגובה עוסק בהיעדר כוונה מצד משרד האוצר להעניק את המימון אשר  6פרק  .3.4

יאפשר את התכנית. לטענה זו, אשר הועלתה ללא ביסוס, אין קשר לשאלת 

 הועדה ולתשובת המשרד. 

לתגובה כולל סקירה הנוגעת לתכניות אחרות הנידונות בפני המועצה  8פרק  .3.5

הארצית לתכנון ולבניה, שעניינן אחסון גפ"ם. נושא זה כלל אינו קשור לתכנית, 

קל וחומר שהוא אינו קשור לשאלתה הממוקדת של הועדה ולתגובת המשרד לה. 

ר לתכנית או כמו כן, נכללים בפרק זה מסמכים וטענות שאין להם שום קש

לשאלת הוועדה (כגון מכרזים שפרסמה תש"ן ביחס לטרמינל קריית חיים) ויש 

 למחוק אותם.

למען הסר ספק יובהר, כי תש"ן חולקת מכל וכל על הטענות המפורטות בחלקים הנזכרים  .4

בתגובה. עם זאת, מאחר ומכל מקום יש למחוק טענות אלו מההליך דנן, מוגשת על ידי 

 על מנת לייתר את הצורך להתייחס בפירוט לטענות הנזכרות. תש"ן בקשה זו, 

: כל עוד לא התקבלה החלטה בבקשה זו, תש"ן אינה באשר להארכת המועד המבוקשת .5

יודעת לאלו נושאים עליה להתייחס בתגובתה, ולמעשה אף לאלו נושאים היא רשאית 




