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  ישראל מדינת

  הפנים משרד

  
  

  תמליל

  ובניה  לתכנון הארצית המועצה

   לעררים המשנה וועדת

  

  24.3.2015  ה"התשע בניסן'  ד, שני יום:  הישיבה תאריך

  

  הממשלה קריית הפנים משרד: הישיבה מקום

  ירושלים 8 הפסגה רחוב,  וגן בית אכסניית

  ) הרצל הר מול( 

  

  

  

   נגרין. ש: מתמללת

  

 

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

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

  מותרת". –ממסמך זה לאחר 

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

 .שונות אובייקטיביות מסיבות השמטות או/ו טעויות שיתכנו הבנה תוך מושכל באופן להיעשות צריכה בתמליל
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   הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

   רובין שחר מר
   נאור נועה'  גב

   ג"רט,  זוסמן הלל מר
   ריטוב אמיר מר
   ס"הגנ,  שטרוך נורית'  גב
   מזכירות,  חן שולמית'   גב
   שטרן - רפאל ניר ד"עו
   פולישוק צלי ר"ד

   ערים איגוד,  דוד בן בלה'  גב
   נפט תשתיות,  גדרון דרור ד"עו
   חיפה. מ,  הדר מדלן ד"עו
   דוד רחלי'  גב
   פלד ליאת ד"עו
   תשתיות,  הוכנר דורית'  גב
   בריאות,  קלינר אודי ר"ד

   נאור נועה'  גב
   סגל ונןר מר
   בריאות,  יעקב לילה'  גב
   נפט תשתיות,  גדרון דרור ד"עו

   חיפה. ע,  וטרמן אריאל מר
   שקד - לירן רונית ד"עו
   אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב
   קופרמן חנה'  גב
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  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
 אנחנו 78,82/14 עררים הצפון קרקעות בעניין הדיון את ממשיכים אנחנו,  לכולם טוב בוקר
 הנוסף הערר את נשמע ובהמשך הנוכחים כול להצגת נעבור כך ואחר עצמנו את נציג,  נשוב

 נציגת הוועדה ר"יו אני,  רביד סליביה שמי.  המשיבים תשובות את נשמע זה ואחרי שהוגש
  .המשפטים שר

  
  : ג"רט,  זוסמן הלל מר

  .ניםוהג הטבע רשות נציג זוסמן הלל
  

  : נאור נועה'  גב
   .הפנים משרד,  התכנון מינהל נציגת,  נאור נועה

  
  : רובין שחר מר

  .המקומי השלטון נציג,  רובין שחר
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
 עורכת שתדבר מבינה אני,  הגברת של הערר לשמיעת ונפנה הדיון את ממשיכים אנחנו אז

  ? תדברי שאת או הדין
  

  : שקד לירן יתרונ ד"עו
  .וגם גם

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  , שאמרנו כמו,  בסדר וגם גם

  
  ) רעשים( 
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
 או אחד מיקרופון רק לנו יש. נפתור איך נראה אז שמיעה של בעיה תהיה אם,  להקלטה זה

 ולאז לדבר תתחילי בואי. וןהמיקרופ את נעביר הצורך במידת. בסביבה שם אחד עוד שיש
 אנחנו,  כמובן ואנחנו ארוכים טיעונים כתבתם. בעיה שאין או שמיעה בעיית יש אם נראה

 בין גם,  האחרת לעוררת גם שאמרתי וכמו העיקריות בטענות להתמקד אפשר אם מבקשים
 ואנחנו החלטה שהיא איזה פה ניתנה דבר של בסופו כי ההחלטה עם להתמודד היתר
 איזה בהחלט בה יש כי. ההחלטה של בהיבטים רצונכם לשביעות לא מה להבין םצריכי
  , כן. מהדברים לחלק באופן מענה שהוא

  
  : שקד - לירן רונית ד"עו

 בפני שקבעו הדיון את לבטל מיוחדת בקשה הגשתי כול קודם. שקד לירן רונית דין עורכת
  .הוועדה

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  .הערר את שומעים אנחנו ועכשיו נדחתה תהזא הבקשה



4 

 24.3.2015                                                                                                     לעררים משנה תוועד

 

                                      
   הטוב הרישום למען  -"   חבר"                                                

 הפנים במשרד מקצועי גורם של הגהה או בדיקה עבר ולא חיצונית חברה י"ע נערך זה תמליל                      

 

  
  : שקד - לירן רונית ד"עו

  , תדון שהבקשה נקבע
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  .חומרים להוסיף הבקשה אלא לדחייה הבקשה לא,  לא

  
  : שקד - לירן רונית ד"עו

 כמות בגלל הדיון יידחה שלא גברתי אמרת אלא,  הדיון של דחייה נושא על דיברנו לא
 אנחנו. חדש מידע שקיים מציינת הבקשה. שלנו הבקשה לעניין להוסיף רוצה אני. המשיבים

 מונח היה לא הוא. לקצה מקצה התמונה כול את משנה הזה המידע אבל. בערר עליו נתייחס
 הערר וועדת הפיכת שלמעשה כך אז. הזאת בתוכנית דנה כשהיא המחוזית הוועדה בפני

 אני. להציג הולכים שאנחנו המידע את,  החומר את ששומעת הראשונה לערכה הנכבדה
  .לפגם טעם בזה שיש חושבת

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

 ואחר בערר שהועלו בטענות שתתמקדי מציעה אני. אותך קוטעת שאני סליחה,  מציעה אני
 הוא,  זה את מציפה ואני שהבנתי מה שלפי לגביו להשלים רוצה שאת לנושא תתחברי כך

  .בפנינו לא והיא בסמכותנו לא שהיא ולתוכנית בעתיד לתכנון לשטח מתייחס
  

  : שקד - לירן רונית ד"עו
  , הכול. להכול פה מתייחס אני,  לא,  לא,  לא

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  , -ה שלפחות למקד תנסי אז שעתיים לך יש אבל,  בסדר
  

  : שקד - לירן רונית ד"עו
 הזה המידע,  חדש מידע התגלה,  מציינת רק אני. בסדר הכול,  הכול את דתממק אני

 את הופך. לקצה מקצה המצב את משנה הזה המידע. פברואר חודש של הדיון לאחר התגלה
 חדש זיקוק בית של להקמה ביותר מסוכן לאזור,  זה על אעמוד תיכף אני,  הזה האזור כול

 לערכאה ערר וועדת את ולהפוך יד כלאחר הזה הדבר את להשאיר אפשר ואי לבזן בנוסף
  . ראשונה

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  .שלך בטענות נכריע אנחנו
  

  : שקד - לירן רונית ד"עו
 כרגע אעבור ואני. שקיים מה לגבי הטענות של לגופם גם אדבר אני מקרה בכול,  בסדר
  , אלא לבקשה חוזרים לא אנחנו אומרת זאת,  הלאה

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  , בסדר
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  : שקד - לירן רונית ד"עו

 שם זה הצפון קרקעות. הלאה אתקדם ואני. הערר וועדת בפני מונחת הזאת הבקשה אלא
 ביותר המזוהמים האזורים באחד פה עוסקים אנחנו למעשה אבל. וחביב ירוק למקום נפלא

  . ישראל במדינת ביותר והמסוכנים
 על,  לאלה השרביט את יעביר שאני לפני בקצרה אדבר כרגע אני. בקצרה עכרג אדבר אני
  . ישראל מדינת של אחד מספר הלאומי האסון שיהיה והאסון מחדל פה קורא שאני מה

  . חלחלה ומעוררים ביותר מדהימים מספרים הם פה לשמוע הולכים שאתם והמספרים
 הגז משק תוצרי את לקדם ושנועד תוכניות של שלם ממארג חלק היא הזאת התוכנית

 שנה 17 מזה שלי המומחיות ובמסגרת ובדקתי טרחתי אני. ישראל מדינת של הטבעי
 מתאר לתוכניות והתנגדויות סביבה וענייני ובניה תכנון בענייני שמתעסקת דין כעורכת

 הזאת שהתוכנית מצאתי אני. שונות בתוכניות הארצית במועצה כבר מוכרת,  הגדלים מכול
. הגולמי הגז את ישראל מדינת לתוך שמכניסה ח/ 37 א"תמ של ממארג חלק להיות הולכת

 מוגדר קונדנסטים.  ולקונדנסטים טבעי לגז,  לשניים מתחלק מכיר שלא למי הגולמי הגז
. מפיץ גם הוא בתוספת וגם נפט כמו מתנהג שהוא וייחודו. הקל הנפט כלומר,  אויל כלייט

 הכמויות על מלמדים שם שמופיעים האכסון שטחי ללכו ח/ 37 א"תמ פי על הכמויות
 את ניקח אנחנו אם,  על מדברים אנחנו כאשר. הצפון קרקעות אזור לתוך להיכנס הצפויות

. ק"מ 600.000 בתוכנית שמוגדר מה לפי גולמי נפט לנו יש,  הצפוי הצפון קרקעות של המבנה
 של תכנון שלפי מ"גפ. שרפהמ יהיה שבו סבורים שאנחנו פסולת אתר 680.000 תזקיקים

. כן גם זה את אומר אני תיכף ולהערכתנו מ"גפ טון 20.000 -ל מועדף מקום 1/ 32 א"תמ
 אפשר אי. ליום מעוקב מטר,  ק"מ 100.000 עד 75 של בהיקף לקונדנסטים זיקוק בית

 1.170 -ל מתוכננת צפון קרקעות שתוכנית העובדה,  לא זה,  האלה מהמספרים להתעלם
 ותא 6 תא,  מיוחד תעשייה אזור שנקרא העתידי לתכנון השטח את גם בתוכה כוללת,  דונם

 שיטת לזה קוראת שאני מה את ולעשות לבוא אפשר אי בתוכנית אותם שכללו ברגע. 7
 אף כאילו שני ומצד מיוחד תעשייה לאזור שטח מגדירים אחד מצד אנחנו שבו. הסלאמי

 על היה אז נפט למיכלי שטח רק לתכנן רוצים אם. שם לקרות אמור מה יודע לא אחד
 את גם בתוכו שכולל שטח שמתכננים ברגע. נפט למיכלי שטח רק ולתכנן להתכבד היזמים

 התעשייה אזור את שקורא ומי. המיוחדת התעשייה אזור ואת מ"לגפ אכסון שטח אותו
. דבעתי שייעשה תכנון הסתמית האמירה את יש אלא מגבלות שם מוצא לא המאוחדת

 מזה ולהתעלם לבוא אפשר אי,  בעתיד שצפוי התכנון מה למעשה יודעים אנחנו וכאשר
 כול של המשמעות לכול יש כאשר לא. לזה תייחס היא,  הבאה המפורטת תוכנית זו ולהגיד
  . הלאה וכן הדדיות השפעות האלה אכסון השטחי

,  יוקנעם באתר אחד. יגולמ לגז קבלה מתקני שני יש,  ליוותן ממאגר מגיעים הקונדנסטים
 זה השני. וזיכרון יוקנעם תושבי על משפיע זה כי יוקנעם לזה קוראת אני,  חגית אתר נקרא
 -ל אכסון אזור ח/ 37 א"תמ פי על מהם אחד בכול. מרץ ש"מט מכונה,  חפר עמק אתר

 15 על רבוע מטר 8.500. שלי המצאה לא זה,  התוכנית מהוראות זה. קונדנסטים 127.500
 2 שעה כול להיכנס אמור,  מיליון שני כול. 127.500 של אכסון נפח לנו נותן,  גובה טרמ

 קודם שאמרתי כמו מופק וזה טבעי גז מיליון 2 מופק להיות אמור,  טבעי גז קוב מיליון
. גז לשדות מומחים פי על העולמית בספרות מצאנו שאנחנו המידע ולפי. הגולמי מהגז

 מתקן כול כלומר. לשעה קונדנסטים ק"מ 1.680 -ל לפחות,  כזה בהיקף בלפחות מדובר
 ממלאים אנחנו ימים שלוש שבכול היא והמשמעות. ליום קונדנסטים 40.000 לפחות יפיק

 למפרץ מועברים ימים שלושה שכול כך,  מתקנים שני לנו ויש 127.000 -ה של המיכל את
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. קונדנסטים ק"מ 510.000 בחיפה לנו יש ימים 6 שבכול כך. קונדנסטים ק"מ 255.000 חיפה
 קונדנסטים 80.000 לזקק לפחות צריכים אנחנו האלה הקונדנסטים את לזקק שכדי כך

. מ"גפ אכסון שם מופיע למה סיבה יש שבהחלט כך מ"גפ מפיקים מקונדנסטים. ליום
 כמו אותם לאכסן אפשר וגם אתילן כמו שונים תזקיקים מפיקים גם האלה מהקונדנסטים

 בעצם אנחנו כי. שם קונדנסטים שיהיה מעוניינים אנחנו,  לוועדה כתב התשתיות שמשרד
 על נדבר ועכשיו. הזה מהמידע להתעלם אפשר אי עכשיו אז. נפט כמו זה את רואים

  . בקצרה המשמעויות
 בכוחותינו שאנחנו הסיבה וזו אותו לאתר זמן הרבה הרבה ולוקח שמסתירים הגדול הסוד

 ויש נפט בשדות ועתירה גז בשדות עתירה ישראל שמדינת למעשה זה הגדול הסוד. הדלים
 של והגז הנפט את לקלוט למעשה נועדו בפניכם שנמצאים התשתיות וכול חיפושים של ים

 סוף,  עכשיו.  הזיקוק בבתי חיפה ובאזור אשדוד באזור אותם לעבד כדי המאגרים אותם
 למה יודעים בעצם אנחנו ועכשיו. נתגלה הזה המידע,  המדינה מבקר דוח בזכות סוף

 הכול. שלושה פי בזן את להגדיל למה. הצפון קרקעות את להוסיף,  להגדיל הזאת הלהיטות
 את בדקתי אני,  בכמויות נפט כנראה ישראל למדינת יש. העיניים מול כאן מתגלה פה

 הסכם לפי. ליוויתן של הזכיינית שהיא,  נובל עם ישראל מדינת של ההתקשרות הסכם
 נפט שם שיש וכנראה האלה המאגרים של הנפט כול את שנה 30 מקבלת נובל ההתקשרות

  . דולרים של מיליארדים שהם הגז מתקני כול את להקים מוכנה שהיא זה לאור בכמויות
 את שלוקחים תרגומים ומוציאים הולכים כאשר. מחריד משהו על אתכם אדבר אני,  עכשיו

. לשבוע ק"מ 500.000 על שדיברנו,  עליהם יברתישד הכמויות את האלה הקונדנסטים
 אנחנו. 75.000 שיזקק זיקוק ובית מ"גפ טון 20.000,  קונדנסטים תזקיקי 680.000

 ייקרה חלילה אם להתרחש שאמורה הפיצוץ אנרגיית,  tnt טון לקילו זה את מתרגמים

. בטילים יעהפג עם מלחמה או ע"פח אירוע או אדמה רעידת או תקלה או שם ויהיה אסון
 במטרה הזה לאזור טילים 4.000 ירו שחיזבאללה האחרונה שבמלחמה לכם מזכירה ואני

 לסורים יש. ליום טילים 1.000 על שמדברים גלוי מידע יש כבר הבאה במלחמה. לפגוע אחת
 עצמנו את לפוצץ הולכים אנחנו. אטום פצצות שום צריך לא,  מונחים טילים ולחיזבאללה

  .בהתנדבות

,  1945 שנת את זוכרים כולם. tnt טון קילו פה רואים אתם. מזה לכם אתרגם אני שיוועכ

,  טון קילו 15 של פצצה הירושימה. נגסקי על פצצה עוד הירושמה על שהוטלה קטנה פצצה
,  נגסקי זה. המקום על הרוגים 70.000 חום וגל הדף גל,  קרינה בלי הדף גל המקום על הרגה

 פה רואים שאתם כמו. לנו לקרות הולך מה ולמד צא,  מזה נלמד אנחנו ועכשיו. הירושמה זו
,  הקונדנסטים של רק הפיצוץ עוצמן זה ט"ק 4.000,  מדהימים מספרים הם כאן המספרים

 ייכנס עוד שיזקק עצמו הזיקוק בית. ט"ק 2.300 מ"גפ טון 20.000,  התזקיקים של5.600
,  מימן בפצצות פה מדברים אנחנו ט"ק12.000 הכול סך. ט"ק 600 של אנרגיה עוד,  לשם

 הזה הדבר שכול,  פה והפינלה. מחקר עבודת זה על עשיתי,  ט"ק 500 זה רגילה מימן פצצת
. המוני הכחדה אירוע על מדברים אנחנו. חיפה מפרץ באזור לשבת הולך,  יושב ט"ק 12.000
 הקטסטרופה גודל את לקלוט שתתחילו כדי המוני הכחדה האירוע על נדבר אנחנו ועכשיו

 של בימים הייתי אני,  זה את מנפחת כשאני,  לכם לאומר רוצה ואני. פה לקרות שהולכת
 כבר הרוגים 1.000 כבר שבו למצבים והגעתי. המספרים כמויות על מלחשוב רק דיכאון

 המוני הכחדה באירוע. עכשיו לקרות שהולכים המספרים לעומת וכלום זניח מספר לי נראה
 עוצמות שמנחת גרעינית להיסטוריה מומחה ידי על שנכתבה מיוחדת לתוכנה פניתי אני הזה

 מה נראה אנחנו וכעת. התושבים כמויות בסיס ועל הפיצוץ עוצמת נתוני בסיס על פיצוץ
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 הזה באסון,  אחד מספר הלאומי האסון ולפנינו. התוכנה לתוך טון 12.000 שמכניסים קורה
 זה ואם. יתפוצץ הזה המתקן וכול במידה הפיצוץ אזור לש המקום את כרגע רואים אנחנו

. הרוגים 467.000 על כרגע על אנחנו. כולל פיצוץ של בצורה זה אם,  דומינו אפקט של בצורה
 אנחנו,  סתם פצועים על פה מדברים לא אנחנו,  קשה פצועים 333.000,  הרוגים 467.000
 תצליח לא בריאות מערכת אף. 3 דרגה תכוויו כלומר,  תרמי גל של פצועים על פה מדברים

 מכוויות זבובים כמו ימותו המסכנים האלה האנשים ולהערכתי מספרים בכאלו לעמוד
  .וזיהומים כואבות

 אבל גרעינית פצצה של אלמנט את מנפח הזה התרשים פה לראות יכולים שאתם כמו
 עוצמות את זההשמ אחרת תוכנה שום לנו ואין ט"ק 12.000 פה לנו שיש מכיוון למעשה
 את שיש איפה המרכזי הקטן בעיגול. הבא הדבר את פה לראות יכולים אנחנו,  הפיצוץ

 איפה,  השני. ענקי הדף גל פלוס ענקית שריפה של חום גל של אזור זה האמצעי הסמן

 תרמי גל זה לזה ומעבר psi 5 עד של ברמה הדף גל זה,  והקריות חיפה אזור את שמכסה

  . כולל ויקנעם יעקב לזיכרון עד העמק מגדל,  נצרת,  נהרייה את מכסה רואים שאתם שכמו
 מייצר ט"ק 1.000 של הפצצה. גרעינית פצצה של עוצמה זה מה נבין שאנחנו כדי,  עכשיו

 שמתרגמים' אינטש...  זה  psi .Psi מיליון של psi לחץ מייצרת,  המרכזי הפיצוץ של באזור

 גם,  בעולם חזק הכי הבטון.  רבוע למטר טון 700.000 על מדברים אנחנו. רבוע למטר זה את

 וכול בטון כול מוחקת 50 פי הגרעין פצצת כלומר. psi 19.000 -ל מגיע מחקר עשיתי זה על

 הקריות כול להראות יכולים שאתם כמו דבר של פירושו,  עכשיו. בסביבה שיהיה בניין
 ימין על בניינים של הרס יהיה ממנו צפונה ואזור חיפה אזור,  מחוקה נשר,  מחוקות
 על פה מדברים ואנחנו. המפרץ של לכיוון במבנה שיהיה מי כול כמובן,  האזור כול. ושמאל

 של ההמוניים ההכחדה אירועי את כולל לא וזה המוני הכחדה אירוע של מזעזע משהו
 של מדהימים למספרים פה נגיע ואנחנו. בנפרד אשדוד ואת בנפרד שהם הקבלה מתקני
 כול על מדברים אנחנו אם מדברת אני. פצועים של דומה וכמות הרוגים 800.000 לפחות

  , הגז משק
  
  ) ברקע מדברים( 
  

  : שקד - לירן רונית ד"עו
 הזאת שהתוכנית מכיוון אבל. אחרים במישורים יטופל זה,  לזה כרגע אתכם נכנסת לא אני

 הגז הפקת של התוצר שהם טיםהקונדנס נושא את לקדם נועדה,  הטבעי הגז במשק נוגעת
 מול פה רואים שאנחנו המחרידות למשמעויות להתייחס גם אל ברירה לנו אין אז הטבעי
 האלה בתוכניות אזכור שום פה אין. קודם בפנינו היו שלא נתונים אלה עכשיו. עינינו

 ח/ 37 א"לתמ כשנכנסים גם אז. שיהיו הקודנסטים כמויות של קונדנסטים של למשמעות
 דבר שום. שלהם ההשפעות את בודק לא אחד אף,  הקונדנסטים על מדבר לא אחד אף

 רק יש. ראשונה ממדרגה כימית פטרו למעצמה הופכים יוק תושבים כאילו,  ישראל במדינת
 החליטה ישראל שמדינת ברגע. ביחד הולכים לא ותושבים פטרוכימית מעצמה,  קטנה בעיה

 פה שיש בזה להתחשב אלא ישראל למדינת ברירה ןאי תושבים יגורו הזיקוק בתי שסביב
  . מהמחיר חלק זה,  תושבים

 הירוק הגז שהוא לנו מספרים הטבעי הגז את,  הטבעי מהגז להביל הקונדנסטים,  עכשיו
 שכחו הקונדנסטים הבונוס את. מעולה וזה הכבדות התעשיות כול יעבדו שעליו הטבעי
 הם איך לנו שמספרים נובל של בסרטן כלתמסת אני. המשעשעת...  אפילו,  לנו לספר
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 מהגז המוצקים את מפרידים אנחנו,  כן,  המהנדס אומר ובסוף הטבעי הגז את מפיקים
 של אלמנט פה יש,  ישראל מדינת לזה מתייחסת ככה,  נובל לזה מתייחסת וככה. הטבעי

 אי,  קודם םקיי היה לא הנכבדה הוועדה בפני קודם שציינתי כפי הזה המידע וכול. הסתרה
. לנו שמגלים מידע לא זה,  בתסקירים שנמצא מידע לא זה. קודם עליו לעלות היה אפשר
 כול של מלאה מפה לארגן בעיה שום לו אין התשתיות שמשרד יודעת אני גם כול וקודם
 תשתיות מפת כול הוצגה. ף"הולחו בפני לאחרונה שהוצג כפי,  ישראל במדינת הגז מערך

  .ו"ת ולעד ף"מאל הגז
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
   שחידדת מה

  
  : שקד - לירן רונית ד"עו
  .כן
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
 התוכנית את רק לא המתחם כול את עורכת את,  מתארת את. נחדד שקצת רוצה אני... 

  .ביחד הזאת
  

  : אפידמיולוגית,  והנו אלה'  גב
  , כול על חלה התוכנית

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד לביהס ד"עו

 לא. הזה לנושא התייחסות המחוזית הוועדה של בהחלטה יש לקונדנסטים הנוגע בכול
 נבדק לא זה ונושא מאחר זו תוכנית מכוח התוכנית בתחום קונדנסטים אכסון יתאפשר
  .מתאימות הוראות כוללת לא והתוכנית הסביבה על ההשפעה ובתסקיר התכנון בתהליך

 הוכרע הקונדנסטים של הנושא כרגע בה עוסקים שאנחנו בתוכנית,  הזה בטבהי כאן אז
  ... -ל בהתייחס

  
  : שקד - לירן רונית ד"עו

 כול לאורך כי,  הזאת הגישה את מקבלת לא אני,  -ה כול של והנושא קונדנסטים נושא
 הופך זה כך ואחר חרום לשעת זה כמו דברים לנו מציגים ישראל במדינת תכנון נושא

  , ויגידו יבואו הם מחר,  בקונדנסטים...  לא מחוזית וועדה תבוא היום. רגיל אלמנטל
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  .מהחלטה חלק זה,  החלטה זה,  לא

  
  : שקד - לירן רונית ד"עו

  , הזאת מההחלטה חלק
  

  : אפידמיולוגית,  והנו אלה'  גב
  .התשתיות משרד עליה מערערים אבל
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  : שקד - לירן ניתרו ד"עו
  , בפני בא פה התשתיות וכשמשרד

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  ,  הבנתי למיטב ערר אין
  

  : שטרן - רפאל ניר ד"עו
  .הקונדנסטים על ערר אין

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  .הזה הסעיף על ערר אין
  

  : אפידמיולוגית,  והנו אלה'  גב
  .ומפורש גלוי באופן קונדנסטים שם ציבלה מבקש התשתיות משרד

  
  ) יחד מדברים(  
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  , טענות מאוד הרבה לטעון יכולים אנחנו. העניין את ללבן רוצה אני,  שנייה

  
  : אפידמיולוגית,  והנו אלה'  גב
  .כתוב זה טענות לא זה

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  .בפנינו שעומדת ובהחלטה בפנינו שעומד בנושא זאת בכול. .. רוצים אנחנו
  

  : שקד - לירן רונית ד"עו
  , מזכירה כרגע אני אז

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  , מייצגים שאתם המאבק את מבינה אני
  

  : שקד - לירן רונית ד"עו
  , גברתי למאבק קשור לא

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  , אותו מכבדת אני
  

  : שקד - לירן רונית ד"עו
  , לדעת שצריך לזה קשור זה,  למאבק קשור לא

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
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  .שלנו התוכנית על זום לעשות,  להתמקד ננסה
  

  : שקד - לירן רונית ד"עו
 על זה כרגע מדברים שאני המספרים כול,  כרגע מדברת שאני מה כול. זום פה עושה אני אז

  , בזן את כללתי לא,  אחר דבר שום על לא,  הצפון ותקרקע
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  , שהיא קרקע חטיבת זה הצפון קרקעות אבל,  ברור

  
  : שקד - לירן רונית ד"עו

 על שמשפיע דבר שום כללתי לא,  המפרץ נמל את כללתי לא,  האחסון את כללתי לא
  .האחרים הדברים

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
 בעצם שהיא רואים ההחלטה את כשקרואים,  נקודה זו,  למשל הקונדנסטים אבל,  קי או
  . בפנינו במחלוקת לא

  
  : שטרן - רפאל ניר ד"עו

  , אפשר אם סליביה
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  , אחד משפט,  כן
  

  : שטרן - רפאל ניר ד"עו
 למה קשור גם זה אבל. שלנו בהחלטה ברורה מאוד בצורה הבהרנו אנחנו,  איתך מסכים אני

  . עדין הוכרעו ושלא לוועדה שהוגשו הצטרפויות מיני כול שיש זה על, אתמול שכתבתי
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  , נחדד אנחנו

  
  : שטרן - רפאל ניר ד"עו
 ולשנות דנסטיםקונ להכניס כן מבקשים שהם,  נטענים שבו התשתיות משרד של מכתב יש

 ידי על לא אפילו אליהם בנוגע ערר הוגש לא שבכלל סעיפים מיני כול ולשנות ההחלטה את
  .ן"תש

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  , לא ושהם גורמים מיני כול ידי על ניירות שהוגשו,  שיש הזה לעניין ערים אנחנו,  בסדר
  

  דוברת
  .עמדתנו את להציג נוכל גם אנחנו

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
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  .ברור,  ברור
  

   דוברת
  .בסדר

  
  : שטרן - רפאל ניר ד"עו

  , ערר הגישו לא הם,  עמדתם את יציגו שהם לזה מתנגדים אנחנו
  

   דוברת
  .לעררים ביחס עמדתנו את נציג אנחנו,  לערר קשר בלי אנחנו

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
 לא שאנחנו או בזה עוסקים אנחנו אם להבין כדי זה הגברת את שקטעתי הסיבה,  קי או

  .בזה עוסקים
  

  : דוברת
  . בזה עוסקים

  
  ) יחד מדברים( 
  

  : שטרן - רפאל ניר ד"עו
  .בזה שיעסקו קדימה אז בזה לעסוק התשתיות משרד אם

  
  |: דוברת

  , שלהם ההערות את שיעירו כדאי אז
  

  : שטרן - רפאל ניר ד"עו
  ... אמתב הזה במצב ואולי

  
  ) יחד מדברים( 
  

  : תשתיות,  הוכנר דורית' גב
  .ידה על שנאמרים לדברים גם להתייחס יכולה אני

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  .המחלוקת את לצמצם אפשר אם לראות רציתי פשוט אני אבל,  בסדר כן
  

  : תשתיות,  הוכנר דורית' גב
  .הכחדה של לרמות הגדל פה המחלוקת שבאמת לי נראה. בעיה אין

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
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,  אותם קוראים ואנחנו שלכם הניירות בתוך הם מסוכנות של הטענות שבאמת חושבת אני
  .החומר של לימוד של בתהליך שאנחנו לנו ברור הזה במובן. בוריים על אותם נלמד אנחנו

  
  : שקד - לירן רונית ד"עו
  , לזה מעבר אומר אני,  כן
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  .שלנו התוכנית על זום ולעשות להתמקד ננסה בואו אבל

  
  : שקד - לירן רונית ד"עו
  , קונדנסטים כרגע שאין הטענה את ניקח אנחנו אם גם

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  , לא והיא החלטה זו,  כרגע לא זה

  
  : שקד - לירן רונית ד"עו

 הם שכן דברים שני לנו יש. קונדנסטים אחסון,  קונדנסטים שאין השיחה לצורך נניח
. מ"גפ טון 20.000 של אחסון כאזור הזה האזור את הגדירה 1/ 32 א"שתמ פה פתוחים
  . מילה שום עליו מוזכרת שלא העתידי לתכנון והשטח

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  ? השטח,  שנייה
  

  : שטרן - רפאל ניר ד"עו
  .עתידי לתכנון השטח

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  , עתידי לתכנון השטח
  

  : שקד - לירן רונית ד"עו
  .כאן הוא העתידי

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  , לתכנון השטח אבל,  כן
  

  : שקד - לירן רונית ד"עו
  .כאן הוא העתידי,  נכון

  
  : שטרן - רפאל ניר ד"עו
  , לעשות אפשרש תוכנית לא זו
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
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  .בו לעשות שאפשר קובעת התוכנית מה היא השאלה,  העתידי לתכנון השטח אבל
  

  : שקד - לירן רונית ד"עו
  ...  את קובעת התוכנית

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

 אפשר מה אומר וןהתקנ איפה,  בתקנון לי תראי,  בו לעשות אפשר מה אמירה בו אין אבל
  ... לעשות

  
  : שקד - לירן רונית ד"עו

 הקרקע את מכשירים כלומר. נקודה מיוחדת תעשייה,  פשוט מאוד דבר אומר התקנון
 יבואו. זיקוק בתי של לתעשייה תהיה הבאה התוכנית היום וכשיבוא מיוחדת לתעשייה

,  מיוחדת תעשייה של אזור פה היה. קודם להתנגד יכולתם אתם יגידו,  התנגדות ויגישו
 ולבוא התכנון במסגרת ישראל במדינת תוכנית להכין אפשר אי. לגיטימציה יש בסדר הכול

 אחד אף שם יש מה. מיוחדת תעשייה bay the way של כללי ייעוד מגדירים אנחנו ולהגיד

  , יודע לא
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  , בתקנון תפני,  סליחה

  
  : שקד - לירן רונית ד"עו
  .יודעים היום היא התשובה אז

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

 של בהיבט לך שמפריעה להוראה בתקנון אותי תפני. המסמכים מתוך קוראים אנחנו,  תפני
  .לתכנון האזור

  
  : שקד - לירן רונית ד"עו
  . הסברתי כבר אני אז

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
 לעשות אפשר אי שממילא זה במובן מפריע לא זה לגביו תכנונית אמירה ואין נכלל שזה זה

  .איתו כלום כרגע
  

  : שקד - לירן רונית ד"עו
  ... תוכנית צריך

  
  ) יחד מדברים( 
  

  : שקד - לירן רונית ד"עו
  , אפשר שאי ברגע אבל
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  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  .הקושי את מחדדת אני בסדר,  כן
  

  : שקד - ירןל רונית ד"עו
 אתם,  ארצית מועצה והן המחוזית הוועדה הן תכנון מוסד,  תכנון וועדת,  לך מזכיר אני אז

 את לשקול זה תכנון מוסדות של מהתפקיד וחלק. הארצית המועצה כנציגי פה יושבים
 על רק מדברכת,  לפניכם יושבת נ"תש. הכוללת הראייה את ולראות הרלבנטיים השיקולים

 יזמית בראייה וודאי. האחרים הדברים אותנו מעניין לא זה,  אנחנו מה אומרת. נפט מיכלי
 לתכנן ן"מתש וביקשו לעשות מה אבל. שלי הקטע את רק אני,  אני,  ויגיד יבוא יזם כול גם

 6 מתא להתעלם אפשר ואי. 7 תא ואת 6 תא את גם כוללים דונם 1.170 -וה דונם 1.170
/ 32 א"תמ הייתה כשלא להגיד יכולתם זה את אז. יודעים לא אנחנו זה את ולהגיד 7 ומתא

 ח/ 37 א"תמ את לנו שיש ברגע אבל. קיימת הייתה לא ח/ 37 א"שתמ להגיד יכולתם ואת 1
. הזיקוק בתי אל הזאת הצנרת את מקשרת 2/ 37 א"תמ,  צנרת עם מתקשרת,  ובועטת חיה

 לא זה,  מעניינינו לא זה,  דעיםיו לא אנחנו ולהגיד לבוא אפשר אי ולהגיד לבוא אפשר אי
 לוועדה ותגידו תבוא לזה תתייחסו אל אם אז. לזה נתייחס לא אנחנו ולכן לפנינו מופיע

 מה יודעים לא אנחנו כי,  פה להיות יכול לא זה כי?  למה. החוצה 7 ותא 6 תא,  המחוזית
. 7 ותא 6 תא של למשמעויות נתייחס אנחנו אז,  נמצא 7 ותא 6 תא אם אז. פה לקרות הולך
 אבל 7 -ה ואת 6 -ה את נאשר אנחנו,  הריון חצי,  וחצי חצי ולהגיד לבוא אפשר אי אבל

 זה,  ראוי תכנוני הליך לא זה,  להחליט צריך אז. שם להיות הולך מה יודעים לא אנחנו
 הולכים אנחנו שם להיות הולך מה יודעים אנחנו אם אז. מהיסוד פגום תכנוני הליך

  .7 ותא 6 תא במסגרת זהל להתייחס
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
 בתוך שהאמירה ורואה מדברת שהגברת זה כדי תוך בתקנון מעיינת בכוונה אני,  סליחה
  . אחרת בתוכנית הוסדר שהנושא היא התקנון

  
  : אפידמיולוגית,  והנו אלה'  גב

  , כאן היא אבל
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
 להגיש סיבה מבחינתכם תהיה היא האחרת התוכנית. כאן לא עוד האחרת וכניתהת,  לא

  , הצורך במידת ערר לוועדת ללכת,  התנגדות
  

  : דוברת
  , אפשרות לנו תהיה לא

  
  : אפידמיולוגית,  והנו אלה'  גב

  . אפשרות אין
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
 ייקבעו בניה והוראות שתכליות מירהא פה יש,  במפורש פה היא הפניה. שכן בוודאי

  ... השטח למכלול נפרדת מפורטת בתוכנית



15 

 24.3.2015                                                                                                     לעררים משנה תוועד

 

                                      
   הטוב הרישום למען  -"   חבר"                                                

 הפנים במשרד מקצועי גורם של הגהה או בדיקה עבר ולא חיצונית חברה י"ע נערך זה תמליל                      

 

  
  : שקד - לירן רונית ד"עו

 תוכנית לנו ויש למעשה כרגע אנחנו כאשר. ייעוד להגשים נועדה מפורטת תוכנית,  יפה
 תוכנית זה המיכלים לגבי. מפורטת תוכנית וגם מקומית סמכות של תוכנית גם  שמערבבת

 בענייני מתעסקים אנחנו כאשר. מפורטת לא מקומית תוכנית זו 7 ותא 6 תא לגבי,  מפורטת
 הולך מה השאלה עולה אז,  7 ותא 6 תא לגבי מפורטת לא מקומית תוכנית ויש ובניה תכנון

  .שם להיות של הפוטנציאל מה,  שם להיות
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  .מהתוכנית שיוצא שטח שזה רוצים אתם מבחינתכם

  
  : שקד - לירן רונית ד"עו

 הולך מה ולהגיד לבוא רוצים לא אם,  מהשניים אחד שיבחרו אמרתי אני. לא,  אמרתי לא
 בתוכנית יהיה זה כי קיים לא זה להתייחס וכאילו זה על לדון ולא 7 ותא 6 בתא להיות

  .7 ותא 6 תא רוצים לא אז עתידית
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  ,  בתקנון שכתוב מה הז
  

  : שקד - לירן רונית ד"עו
  .מפורטת תוכנית,  וחצי חצי,  לשעטנז זה את הפך התקנון לכן אז. בתקנון

  
  : פלד ליאת ד"עו

  ,  עמדתי את להסביר רוצה אני
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  , להתייחס רק ניתן

  
  : שקד - לירן רונית ד"עו

  .בקשה
  

  : פלד ליאת ד"עו
 ונדרשת מתאריים הם האלה שטח תאי,  התחתון שהחלק כתוב בתקנון אכן,  ברשותך
. א"כתמ הארצית המועצה בסמכות מקודמת המפורטת שהתוכנית אלא. מפורטת תוכנית

 יוכלו לא הם,  התנגדות להגיד יוכלו לא הם. במושגים ההבנה אי בעצם שכאן חושבת אני
 בוועדה שמתאשרת מפורטת תוכנית של רמה היהי לא זה. רק השגות ויהיו ערר להגיש

  .העניין כול זה. ערר זכות להם ויש מקומית
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  .הזו בתוכנית מוסדר לא שהוא נושא זה,  נותנים לא שאנחנו נושא זה אבל,  קי או
  

  : שקד - לירן רונית ד"עו
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  .נכון
  

  : פלד ליאת ד"עו
 על השפעה תסקיר כולל,  הכללים כול פי על נערכת מפורטת כניתתו אותה זו. נכון,  נכון

  .הסביבה
  

  : שקד - לירן רונית ד"עו
  .הנקודה בדיוק זו אבל

  
  : פלד ליאת ד"עו

  .הנדרש כול כולל
  
  ) ברקע מדברים( 
  

  : שקד - לירן רונית ד"עו
  , פה לנו יש אז,  לבוא אפשר אי
  
  ) יחד מדברים( 
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  ... הטענות עניין את מציפה אני לכן

  
  ) יחד מדברים( 
  

  : שקד - לירן רונית ד"עו
 שיטת לפנינו הנה. שנאמר מה של המשפטי בפאן כרגע מתייחסת כרגע אני אבל,  בסדר

,  כן לציבור התנגדות זכות שיש מקומית מתאר לתוכנית ההתנגדויות במסגרת,  הסלאמי
 אבל. כללי משהו רק זה כי להתנגד מה על לכם אין,  טוב אבל . שטח תא לנו יש הנה אז

 או אז,  ארצית מתאר תוכנית במסגרת אותה יעשו המפורטת התוכנית וזאת כשיבואו
 למשל 1/ 32 א"תמ. לציבור השגות שאין שיחליטו או לציבור השגות שם שיש שיחליטו
  .תכנוניות בגחמות תמימים להיות יכולים לא אנחנו. לציבור השגות שאין החליטו

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  , להתמקד ננסה בואו,  בפנינו לא זה מקרה בכול אבל
  

  : אפידמיולוגית,  והנו אלה'  גב
  , בפניכם כן זה

  
  : שקד - לירן רונית ד"עו

  , בדצמבר הארצית המועצה ידי על אושרה 1/ 32 א"שתמ ברגע,  לפניכם
  
  ) ברקע מדברים( 
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  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  .שקט על לשמור ננסה בואו,  סליחה
  

  : שקד - לירן רונית ד"עו
 טון 20.000 על מדברת 1/ 32 א"ותמ הארצית המועצה ידי על בדצמבר אושרה 1/ 32 א"תמ
  .הזה באזור מ"גפ
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  , שוב אבל,  בסדר

  
  : שקד - לירן רונית ד"עו
  . ידע לא רחמים,  ידענו לא ולהגיד לבוא אפשר יא אז

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  ... הבנו
  

  : שקד - לירן רונית ד"עו
  . פה לא

  
  ) יחד כולם מדברים( 
  

  : שקד - לירן רונית ד"עו
 פה אחד אף פה תגידו אל,  ידעתם לא תגידו אל. ידע לא רחמים הזאת הסיטואציה את אין
 הרוגים 460.000 יש למה הסבר ויהיה פה תשבו שאתם הבאה החקירה דתבווע. ידע לא

  , ידעתם לא תגידו אל. פצועים 330.000,  ישראל במדינת
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  .הלאה,  הבנו

  
  : שקד - לירן רונית ד"עו

  .יודעים אתם היום הנה  אז,  ידענו לא להגיד רק נועד הזה ההשתקה תהליך כול
  
  : שטרן - רפאל ניר ד"וע

 את יש,  אפשרויות שתי יש אז מפורטות תוכניות על כשמדברים. אחת הבהרה רק,  סליביה
 בכול כשזה. קודם שדובר כמו הארצית המועצה ידי על מפורטת תוכנית של האפשרות

 כתוכנית זה את לעשות היה אפשר המתארי הסימון את פה עושים היינו לא אם גם מקרה
  , מפורטת

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  , ברור
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  : שטרן - רפאל ניר ד"עו
 גם מזה ובנפרד. האלה הדברים כול את ולעשות היתרים להוציא אפשר יהיה שמכוחה

 התכנוני ההליך כול את שמחייבות,  רגילות מחייבות שעדין מפורטות תוכניות לעשות אפשר
  .הרגיל

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

 ולכן אצלנו פה מתוכננת לא שעוד קרקע חטיבת שבעצם שזו זה בדברים להגיד שניסיתי מה
 בפורומים אבל עליה להגיד מילים הרבה שיהיו בטוחה אני כלומר. מילים עליה להכביר חבל

  .אחרים
  

  : שקד - לירן רונית ד"עו
 מה יודעים לא שאנחנו קרקע חטיבת זו שאומרת תוכנית לכלול אפשר אם,  מזכירה אני לכן

  , כשהיום אבל,  בה יהיה
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
 לשאלה ביתר בין נשיב,  תענה המחוזית כשהוועדה הזאת השאלה את אציף אני,  בסדר
  .התוכנית בתוך אותה להכליל המקום היה בעצם למה

  
  : שקד - לירן רונית ד"עו

 המתחם של ההשפעות לכלל תכנונית כראייה להתייחס חובה יש יודעים אנחנו וכשהיום
 שטח לתוך לנזול ויכולה דלק של מיכלים חוות ששמים,  השני כלפי אחד בתוך כן. כולו

 אנחנו שעליו קטן פסולת אתר של לאזור נפיץ חומר מ"גפ להיות אמור ששם עתידי לתכנון
 הזיקוק תבי את גם לזה ובנוסף. ליום בוצה טון 1.000 של משרפה להיות שהולך הבנו כבר

  . בקונדנסטים לטיפול שם שיהיה הנוסף החדש
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  , שלנו בתוכנית לא זה הזיקוק בית

  
  : שקד - לירן רונית ד"עו
  , שלכם בתוכנית זה

  
  : אפידמיולוגית,  והנו אלה'  גב
  .תעשייה שתהיה מבהירה מחוזית וועדה,  שלכם בתוכנית זה

  
  : שקד - ןליר רונית ד"עו

 ידענו לא ולהגיד לבוא אפשר שאי אומר זה מיוחד תעשייה אזור שיש ברגע 7 בתא 6 בתא
 את לנו ואומרת מאושרת ח/ 37 א"תמ לנו כשיש ידענו לא,  זיקוק בית שם להיות שהולך

  .האלה הכמויות
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  ? הטענה זו ? 7 -ו 6 -ב הזיקוק שבית היא הטענה,  להתמקד רק
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  : שקד - לירן רונית ד"עו
 לכם שאמרתי,  ליום טבעי גז ק"מ מיליון 2 ואומרת מאושרת ח/ 37 א"שתמ אומרת אני

 ליום ק"מ 40.000 של בהיקף קונדנסטים יהיה האלה הכמויות את לייצר בשביל,  שמייצר
 אנחנו,  הלז מתייחסים לא אנחנו זה,  ולהגיד לבוא אפשר אי לכן אז. קבלה אתר לכול

 אז. ח/ T 37"תמ על פה יושבים לא אנחנו כי,  מעניינינו לא זה אבל ח/ T 37"תמ שיש שמענו

. להתעלם יכולים לא אתם ומזה לפה הקונדנסטים את מכניסה ח/ 37 א"תמ אבל,  ברור
 היום לבחון משמעות יש אז,  מ"גפ טון 20.000 רוצים אנחנו פה אומרת 1/ 32 א"וכשתמת

 תכנון כבר המשרפה של באזור וכשיש. מ"גפ טון 20.000 עם הנפט מיכלי של המשמעות מה
,  שריפה לעשות גם,  נפיץ באזור עוד חומר שתשרוף משרפה להכניס הפסולת באזור,  לאזור

 יהיה זה עניינינו לא זה,  טוב,  ולהגיד לבוא אפשר אי,  לזה שמתייחסות הפליטות כול
 ושל שלכם לתפקיד לחטוא זה,  ראשונה ממדרגה יתכנונ כשל זה אז. מפורטת בתוכנית
  .המחוזית הוועדה

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  , נתמקד בואו. הובן הטעון,  בסדר
  

  : שקד - לירן רונית ד"עו
 מחוזית וועדה ושל שלכם,  תכנון וועדת של מהתפקיד חלק כי,  חשוב שיהיה זה הוא אבל

 רלבנטיים לא,  רלבנטיים סופר שיקולים ואלה נטייםהרלב השיקולים כול את לשקול זה
  .רלבנטיים דופר סופר

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  ... כי הבאים לטיעונים בבקשה להמשיך רוצה את,  הלאה. הטיעון את הבנו, בסדר
  

  : שקד - לירן רונית ד"עו
. ידעתי לא אני,  להגיד ליוכ לא פה אחד אף,  לפרוטוקול ושיירשם ברור שיהיה רוצה אני אז

 מדינת יתרחש וכשהאסון. אחד מספר לאומי לאסון צפויה ישראל שמדינת ידעתי לא אני
 שחיפה יידע כשהוא המרכז באזור להתפקד יוכל לא אחד אף כי,  לגזרים תתפרק ישראל
 זה כול. מחוקה אשדוד,  מחוקה חפר עמק, מחוקה יוקנעם,  מחוקות הקריות,  מחוקה

 לי יש אני אבל,  זעם נביאת שאני מצטערת אני. אחד מספר לאומי אסון פה ותלהי הולך
 שהולכים האסון גודל את להבין בשביל ולילה יום זה על עובדת ואני הידע את מספיק

 בתוכנית זה,  ידענו לא ולהגיד להתעלם אפשר אי ומזה.  ישראל מדינת על פה להעמיד
 כול,  מאתכם פה ואחד אחד כול.  כזאת חיה אין,  ידעתם לא תגידו אל. אחרת מפורטת

 חיה אין,  ידענו לא יגיד שלא האלה התוכניות את שמקדם התשתיות ממשרד פה אחד
  .שתדעו כזאת

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  .בטענות להתמקד בבקשה,  טוב
  

  : שקד - לירן רונית ד"עו
 אנחנו אומר אחד וכול אנשים יושבים כי?  למה,  חשוב וזה בטענות התמקדתי אני,  וודאי

 שפיר וועדת. בודקים לא אנחנו,  הסביבה הגנת משרד. בודקים לא אנחנו,  בודקים לא
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. לבדוק הולכים לא אנחנו,  אומר אחד ואף האלה במתקנים ישירות פגיעות לבדוק אומרת
 ישירה פגיעה שתהיה,  עצמם הנפט מיכלי של,  המשמעות של בדיקה שעושה מישהו פה יש

 אנחנו ואם. הסביבה על יתרחש כשזה הדמינו אפקט של ההשלכות מה,  שלה ההשלכות מה
 מאגרי רק לא שם לנו יהיה אז,  לקונדנסטים שינוי כך אחר עשו כן,  שם לשים הולכים

 וכשאני. מזה ולהתעלם לבוא אפשר אי אז. נפיצים נפט מאגרי על מדברים אנחנו,  שנשרפים
 שריפה יש אם,  אותי מדאיגים שהכי הדברים הם אלה,  אומר האש מכבי מפקד,  קוראת

 אי. הקריות כול את לפנות נצטרך אנחנו ומהזיהום מהחום רק ימים מספר במשך נפט של
 התוכניות אחת זו. ישראל במדינת קטנה תוכנית איזה כעוד זה על ולהסתכל לבוא אפשר

 שאני מצטערת ואני. ישראל מדינתב ביותר ההרסניות,  ישראל במדינת ביותר המשמעויות
 שנים 17 במשך שלי הניסיון ועם זה על יושבת אני,  לעשות מה אבל כזאת זעם נביאת

 אנרגיה,  פיזיקה,  כימיה,  רוצים שאתם מה כול את פה ועברתי ובניה בתכנון בהתעסקות
 פצצה שהוא המפרץ נמל את גם בודקת אני,  הלכתי גם אני,  משמעות,  בטון חוזק,  גרעינית

 של המשמעות את בודקת ואני עצמה בפני פצצה שהוא בזן את בודקת ואני. עצמו בפני
  . עצמה בפני פצצה שהם הקבלה מתקני

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  , הובנה הזאת הטענה,  נתמקד בואי,  סליחה
  

  : שקד - לירן רונית ד"עו
 פה באה לא ואני הזיה של ברמה פה באה לא אני,  פה אומרת אני מה שתבינו רוצה אני כי

 שלי הרב המקצועי הניסיון כול עם פה באה אני. אותה לנפנף שאפשר שסתם מי של ברמה
,  אטום פצצות לאירנים צריך לא. לאבדון הולכת ישראל מדינת,  פה לכם ואומרת באה ואני

. גמורה ישראל דינתמ,  הכול זה,  לשם יש מונחה פצצה זה שצריך מה כול,  כלום צריך לא
 מועצה של לאומית כאחריות,  שלכם מאחריות כחלק בחשבון לקחת צריכים אתם וזה

 הולך כמה. מקפת תשובה פה מאנשים ולדרוש לבוא. האלה המשמעויות את להבין ארצית
 אני כי,  ואומרת באה כשאני. המשמעות מה,  להיות הולך קונדנסטים כמה,  שם להיות

 לבדוק רוצים לא,  כלום בודקים לא,  בודק אל אחד אף,  זה את תואומר שבאה היחידה
  .ישירה פגיעה של בדיקה של דבר שום אין  ח/ 37 א"תמ את בודקת כשאני. כלום

  
  ) יחד מדברים( 
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  .הזמן על חבל תמשיכי בואי,  לנו ברורה בדיקה נעשתה שלא הטענה

  
  ) יחד מדברים( 
  

  : שקד - לירן רונית ד"עו
  , האסון גודל את ותפנימו זה את שתבינו רוצה אני אז

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  .הובנה והטענה החומרים את קוראים באמת
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  : שקד - לירן רונית ד"עו
  .בו לעמוד צפויה ישראל שמדינת

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  ... הזמן את שתחמיצי חבל כי הבאות בטענות תתמקדי בואי אז

  
  ) יחד מדברים( 
  

  : שקד - לירן רונית ד"עו
. דקות כמה שתדבר לחנה יעביר אני ועכשיו הזאת הנקודה את הבהרתי אני לכן אז,  בסדר

  . קופרמן חנה
  

  : קופרמן חנה'  גב
 את חוקרת אני. החופים על לשמירה הישראלי הפורום ראש יושבת אני,  קופרמן חנה אני

 להפקת ארצי מאבק,  מובילה שאני המאבק במסגרת שנים לחמש קרוב הגז מתקני ושאנ
 כחלק המחוזית בוועדה בערר גם השתתפתי כאן אני אוכלוסייה לרבדי מחוץ הגז מתקני
  .אלה של מהערר

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  ... על נדבר בואי עצמך על תדברי אל בואי
  

  : קופרמן חנה'  גב
  , אני אז. רשומה לא ואני הגעתי שאני אמרת את כי , לא

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  ... במובן רשומה לא,  לא,  לא
  
  ) יחד מדברים( 
  

  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב
  .התנגדויות בוועדת הייתה חנה

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  , בןבמו לא,  הזה במובן אז,  זה אחרי ונכנסת
  

  : קופרמן חנה'  גב
  .הדברים את שם והצגתי מחוזית בוועדה בדיון השתתפתי גם שאני הבהרתי פשוט אני אז

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  ... הגברת ידי על שהוגש לערר להתמקד תנסו,  בבקשה נדבר בואי אז

  
  : קופרמן חנה'  גב
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  . הסתרהה של הנקודה על להתגבר בשביל כאן אני,  קי או
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  , הסתרה

  
  : קופרמן חנה'  גב

 בנושא הציבור שיתופי בכול,  הישיבות בכול השתתפתי אני. התכנון הליך במהלך הסתרה
 הייתי. להיכנס לי נתנו עוד כול הארצית המועצה גם ישיבה אף פספסתי לא. ח/ 37 א"תמ

 את להקים שמאפשרים המתקנים הקמת על בה שהוחלט מהאחרונה חוץ הישיבות בכול
 שבמשך דברים הבנתי אני האחרון בחודש שרק לאומר מנסה שאני ומה. ביבשה המתקנים

 ידעתי לא אני שאם המהותי הדבר את להבהיר רוצה אני וכאן ממני הסתירו שנים חמש
 קוליםהפרוטו כול את שקרא כמי,  בחומר ששוחה כמי,  הדיונים בכול שהשתתף כמי אותו
 אז,  האחרון בחודש רק זה את יודעת ואני אותו יודעת לא אני אם אז. התסקירים כול ואת
  , חברי של השולחן על אותו לשים מבקש אני

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  , הסתרה על טיעון בערר יש,  שנייה
  

  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב
  , יש

  
  : דההווע ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  ... כדי בכוונה מייעדת אני,  הסתרה על טיעון יש

  
  ) יחד מדברים( 
  

  : קופרמן חנה'  גב
 ידעתי ולא למדתי שאני מה. יקר פה כולנו של שהזמן יודעת אני כי,  לקצר אנסה באמת אני

 זו,  הגז של להפקה ניתן שרק ההליך כול לגבי והטכני המקצועי החומר לימוד מבחינת
 שואבים הגז את. ביותר הקצר באופן אותה להדגיש רק פה רוצה שאני טהפשו אחת תמונה

 החליטה ישראל מדינת. הקליטה למתקני אותו ומוביל האדמה ממעברי הגולמי הגז את
 בידי נתון התמהיל לגבי הוטו בזכות ביבשה יהיו שהמתקנים מאפשרת שהיא ח/ 37 א"בתמ

 ורק. ביבשה התמהיל רוב את רוצה שהיא מצהיר התשתיות ומשרד. התשתיות משרד
 יותר התמקדתי עכשיו עד. הזה הדבר של העמוקה המשמעות את הבנתי האחרון בחודש
 והמיכלים הקונדנסטים כמות בנושא הארצית למועצה שמהותה שהגשתי בהשגה,  בנושא
 הדבר אבל. מעט עוד זה על אדבר אני,  בתסקיר עלה לא גם הזה שהדבר הפליטות וגודל

 ביבשה שיהיו הוחלט שהמתקנים העובדה שמעצם זה עכשיו רק הבנתי שאני ותרבי המהותי
  .אסביר ואני הצפון קרקעות על שמשפיע מסוים מאוד מצב יותר זה

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  ... מדברים אנחנו אז,  סליחה,  סליחה
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  : קופרמן חנה'  גב
  , לשם אגיע אני,  כן,  כן
  
  ) יחד מדברים( 
  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"וע

  , ביבשה שקודם אגיד אני
  

  : קופרמן חנה'  גב
 אם. הצפון קרקעות של ההחלטה על פה משפיע זה איך לנקודה אגיע אני,  לנקודה אגיע אני

  .אסביר אני רצופות דקות שתי לי תתני אם,  ומייד
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  ,  בעיה אין

  
  : פרמןקו חנה'  גב

 מה. שעה קוב מטר,  שעה ק"מ מיליון 2 של בקצב הזמן כול זורם הגז,  הזמן כול זורם הגז
. ולהפיק להפיק צריך הזמן שכול,  הזרימה את לעצור אפשר שאי,  זה של המשמעות

 צריך הזמן שכול,  זה של המשמעות מה. מהקונדנסטים הטבעי הגז...  הקליטה ובמתקן
 לנו אין כי,  התהליך את לעצור אפשר אי כי. ולייצא ולזקק לאכסןו ולפנות ולפנות לפנות
 תגיעו נניח ההחלטה במהלך,  נניח ואם. במערכת שרץ דבר זה,  זה את לאכסן איפה

 וכמויות. הקריות תושבי את מסכנים האכסון שמיכלי הזה השולחן על כאן למסקנה
 ערכי את יעבור בטוח וזה. יםהתושב של הבריאות את ויסכנו יעד תקני את יעברו הפליטות
 האלה התשתיות את חייבים אנחנו,  חשוב הוא טבעי גז,  ואומרת המדינה באה. הסביבה

 צריכים ואנחנו הצפון בקרקעות זה אם,  אחסון מיכלי הפרץ בנמל זה אם במתחם כאן
. גז כאן יהיה לא אחרת כי התוצרים כול ואת מ"הגפ כול ואת התזקיקים כול את לאכסן

 מחוזית וועדה אם שגם אומרת זאת. התשתיות משרד של...  במרומז כבר נאמר הזה ברוהד
 במתחם להקים רוצה לא שהיא הציבור בטובת התחשבות ותוך רבה בחוכמה המליצה היא
 משקלה כובד כול עם הממשלה ותבוא המדינה תבוא. הקונדנסטים הקמת לאפשר גם,  הזה

 אומרים אתכם נראה ואז. ישראל במדינת טבעי גז יהיה לא לנו תאפשרו לא אם אבל,  ותגיד
 אומרת זאת,  אחת נקודה זו. הצפון בקרקעות הקונדנסטים מיכלי את תאשרו לא שאתם
 הקונדנסטים מיכלי את להקים יתאפשר לא שאם הזה החשוב המידע של הזה ההליך

 זה,  ישראל נתבמדי גז יהיה לא אוכלוסייה ריכוזי ליד או חיפה במפרץ או הצפון בקרקעות
 צריך מעכשיו שכבר הוועדה חברי של השולחן על לשים מנסה שאני מה. הוועדה על הלחץ

 ולראות כמכלול התוכנית לכול להתייחס גדולה משמעות יש ולכן. הזו לנקודה להתייחס
 כבר הלחץ של הרמז,  ואומרת חוזרת ואני. להיות שהולך מה זה כי הציפור ממעוף אותה
 הזו ההחלטה את תתנו לא שאם מרמז כבר הוא,  התשתיות משרד של תבהמכ בתוך נמצא

  . ישראל למדינת הגז כניסת את לשבש עלול זה
 ההקפדה כול את לעשות ניתן,  מרוחקת חלופה שקיימת,  לאומר רוצה אני מוסגר במאמר

 שזה הוחלט שזה ומרגע נעשה לא הדבר אבל,  הים בלב הקונדנסטים עם הטבעי הגז של
 ללא לזהם אלא ברירה אין,  ברירה אין. אליו שנקלענו המצב זה ביבשה להיות רמתאפש

 כפותות ידינו,  לייצא אלא ברירה אין,  האוכלוסייה את לסכן אלא ברירה אין,  הגבלה
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 אתם,  בשלום תפגעו את...  לחץ לכם יהיה. כפותות הן אם גם נכבדים וועדה חברי וידיכם
 יהיה הוא עליכם שיהיה הלחץ אתם.  מצריים עם נחתמוש החוזים,  הגז באספקת תפגעו
 אחרי האחרון בחודש רק אותה הבנתי אני שגם,  ההסתרה של הנקודה זו ולכן. נסבל בלתי
 נקודה זו. השולחן על המידע כול את לי ויש והשתתפתי ונוברת חופרת שאני שנים חמש
  , מהמיכלים פליטותה של העניין את יש.  השנייה לנקודה עוברת אני עכשיו. אחת

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  , של בערר נתקפת היתר בין שהיא הוועדה של החלטה יש הפליטות של הנושא
  

  : קופרמן חנה'  גב
. הפליטות כמויות על תסקיר אין,  בתסקיר לא בכלל שזה לאומר מנסה שאני מה,  לא,  לא
  , התייחסות שום אין. הסתרה של סוג זה

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  ? ההסתרה לטענת מתייחס זה

  
  : קופרמן חנה'  גב
 הוא כמה קונדנסטים איקס לו שיש אחסון מיכל פולט כמה?  קונדנסטי מיכל פולט כמה. כן

 במהלך,  להגיד רוצה שאני השלישי הדבר. אחד זה,  לאוכלוסיה ייגרם זיהום כמה?  פולט
 101 תיקון אומר מה. והבניה התכנון לחוק 101 תיקון נולד,  הז תחכום איזה תראו,  התכנון

  , המדינה שאם?  בעצם
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  , כן דברים הרבה

  
  : קופרמן חנה'  גב

 הדעת חוות להביא ויוחלט התוכנית תאושר שאם,  פה אלינו שקשורים החשובים אחד אבל
 מטבעון הגיע. הפרטיות לחוות מתנגדים ן"שתש יודעים ואנחנו. הצפון לקרקעות לכאורה

 זקוקים אנחנו כי אצלנו המיכלים את תשאירו,  תעבירו אל,  חברים,  ואומר המועצה נציג
 למשרד בכלל יעבור אולי הזה ההליך כול אומרת זאת,  ברור לא גם הטרמינל ועם. לארנונה

 סעיף באמצעות?  לקרות ליכו מה ואז. הטרמינל להעברת גם ז"לו יהיה לא ואז התשתיות
 מבחינה,  מזה ויותר. אישור לשום זקוקים לא והם קונדנסטים מיכלי יקומו אחד יום,  101

 דורית שמול ובהשגה. כנפט מוגדרים הם כי,  תסקיר לשום זקוקים לא הם,  ובדקתי חוקית
 גללב תסקיר שום לעשות צריך שלא במפורש אמרה הגז רשות נציגת הוכנר דורית,  הוכנר

  .ההגדרות כול את לנו יש. כנפט מוגדר שזה
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  , בערר שנטענו בטענות נתמקד בואו

  
  : קופרמן חנה'  גב
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 יהיה הכול,  כאן לא שזה נותנת כשאת,  האחורית בדלת איך להסביר רוצה אני,  בסדר אבל
 ההסתרה של התשתית כול,  המוכנ התשתית כול כי,  דבר שום יודעים שאנחנו בלי שם

  .מוכנה
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
 ועם הזה הספציפי בתקנון,  הזאת הספציפית בתוכנית דנים אנחנו,  לחדד רוצה אני

  , הנושאים של בהקשר הטיעון את למקד חשוב מאוד ולכן הספציפיות המטרות
  

  : קופרמן חנה'  גב
  ... אני אז,  קי או,  בהקשר אבל

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  .בסדר. הטענה את הבנו...  שזה אומרת את,  הבנתי
  

  : קופרמן חנה'  גב
 ראשון דבר. הערר לוועדת למאי 12 -ב הגעתי כשאני. הערר לוועדת נגעתי אני,  קי או אז

  , בפרוטוקול מוזכרים לא בכלל שלי שהדברים הופתעתי,  הפרוטוקול את שראיתי אחרי
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  , למאי 12,  סליחה,  ערר וועדת לא

  
  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב

  .התנגדויות וועדת
  

  : דובר
  .להתנגדויות המשנה וועדת

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  , אומרת שאת למה מקשירה אני. פשוט ערר וועדת לא זה,  בסדר,  התנגדויות בוועדת
  

  : קופרמן חנה ' גב
 את ומצאתי נברתי אני...  בפרוטוקול כתובים לא שלי הדברים,  לוועדה הגעתי,  בסדר

,  דוברת אני,  מוזכר לא שלי הפרטי השם כאשר, לתמליל 55 בעמוד קבורים שלי הדברים
  .מלא לחלוטין הוא שלי השם,  דוברת לא אני אחרים כשבמקומות

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  , הפרוטוקולים את לשנות יכולים לא אנחנו,  נתמקד בואי,  שנייה
  

  : קופרמן חנה'  גב
 כי. לי ענו לא מה ועל אמרתי אני מה קריטי מאוד זה כי,  להקריא רוצה אני אבל,  לא

  .לתוכנית שקשורות שאלות פה שאלתי
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  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  , אנחנו בערר פה שכתוב מה

  
  : קופרמן החנ'  גב

..  הנקודות על דיברתי אני עכשיו. בפרוטוקול מופיע לא זה,  האלה לשאלות ענו ולא
 נכנסים הארצית במועצה הוועדה חברי כאשר.  התוכנית...  פונה היא כאשר.  השיפוט
 או גורם כול כאשר. הפרוטוקול את קוראים כול קודם,  מגיבים כי התוכנית את לקרוא
 ואז בפרוטוקול שקוף באופן מוצגות לא ששאלתי השאלות,  וקולהפרוט את קורא תושב

 רוצה ואני. יודע לא איש,  מידע אין,  שאלות אין,  קונדנסטים אין. קיים לא הזה המידע
 מה על מבין ולא פה שיושב לציבור גם משמעותי מאוד זה כי,  שאמרתי מה את להקריא

  .ארוכה לא פסקה זו כי להקריא רוצה אני אז. בכלל מדובר
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  , בסדר

  
  : קופרמן חנה'  גב

  , לכם אתן גם אני,  בסדר
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  ... את לשנות יכולת שום באמת לנו אין כי,  עצמו בנושא להתמקד תנסי

  
  ) יחד מדברים( 
  

  : קופרמן חנה'  גב
  .להתמקד רוצה אני. ניתנו שלא בתשובות להתמקד רוצה אני

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  , -ב לא עצמו בעניין תתמקדי אז,  בסדר
  

  : קופרמן חנה'  גב
  .קי או בעניין

  
  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב
  , הראוי הזמן את מבקשים אנחנו,  נרחב בהיקף ערר זה

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  , בעיה אין
  

  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב
  .טיעונים ספור אין יש כי
  

  : קופרמן חנה'  גב
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 היות,  מדקה יותר צריכה לא אני. פה רלבנטי מאוד שאמרתי מה דבר אותו אז,  קי או
 והמשמעות לבזן קונדנסטים אל צינור שמגיע יודעים אנחנו,  32 א"תמ לגבי, 2/ 37 א"ובתמ

 באזור שייצרו,  ת"בי. כימיים פטרו מפעלים דיי על בו לטפל שצריכים,  ף"אל זה של
 את יקימו הם...  פה אין,  פה אין,  בלשנית חידה זו היום והשאלה. מזקיקים מים"גפ

. הצפון בקרקעות יקרה שזה מאוד סבירה אפשרות יש פה התוכנית פי ועל. האלה התשתיות
. רוצים אם נוספים יםכימי פטרו מפעלים פה להקים אפשר. תעשייה מפעלי על פה מדובר כי

 עם מאוד מזוהמים חומרים על פה מדובר כי בתקנים ירדו לא הם שהוחלט מה בעקבות אם
 משהו זה אומרת וזאת?  זה את ימדוד מי אבל פה יהיו הם אולי אז. מסרטנות מתכות
 תאסור הזו התוכנית האם,   ף"אל. שואלת יותר אני,  השאלות לכן. אליו להתייחס שצריך

 כימיים פטרו מפעלים כמה תאסור הזו התוכנית האם,  ת"בי?  קונדנסטים ןאחסו על
?  פליטות על מגבלות שהם איזה יש הזה באזור האם,  ל"גמ. הגז תוצרי לעיבוד,  הגז לעיבוד

?  באוויר חיפה מטרופולין כול של אלא בזן של רק לא,  כול של הגלובלית ברמה אומרת זאת
,  פה נעשה האם אבל. לא לי שידוע כמה עד הזול התוכנית האם?  בכלל נעשה האם,  ת"דל

 תשובה קיבלנו. קיבלנו לא השאלות לרוב תשובות,  טוב. ביטחוניים תסקירים פה נעשו
  . קונדנסטים מפעלי יקומו שלא להחלטה להמלצה

 סגן,  סגל רונן...  דובר שהוא דובר לי עונה,  לדברי שבהמשך לספר רוצה אני,  עכשיו
 ששאלתי השאלות בגלל,  לנו מגלה הוא ואז. שם לו אין,  דובר פתאום הוא. המחוז מתכננת

,  ראשונה פעם,  אומר הוא אז?  מכינים איפה?  התזקיקים איפה?  מ"הגפ איפה...  לא ואני
 שכשרונן זה הצפון בקרקעות מ"גפ תוכנית שיש ידע חיפה במפרץ שהציבור ראשונה פעם
 א"תמ תוכנית שקיימת לנו מספר הוא ואז. מ"הגפ נושא על לדווח רוצה שהוא הכריז סגל

  .זה את שומעת ראשונה פעם ואני ד/ 2/ 37
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  ... אמרת שאת הדברים בין חפיפה יש

  
  ) יחד מדברים( 
  

  : קופרמן חנה'  גב
 ולהמשיך להתריע מגיעים אנחנו. השיפוט חוסר לגבי שלישי דבר. שלישי דבר עכשיו,  קי או

 הבכירה התכנון וועדת,  ע"הולנת של ההמלצה לפני רגע,  לפני רגע הוועדה לחברי ולספר
. חיפה למפרץ 2/ 37 א"תמ כניסת על,  37 ע"תמ של התוכנית על ישראל במדינת ביותר
 עם נכנסנו,  לוועדה באנו ואנחנו. ידענו לא שיטת פה יש,  סלאמי שיטת פה יש נאמר,  ונאמר

 יודעים אנחנו כי. השולחן על לנו שיש המידע את לחלק ראש מהיושב ביקשנו,  תביםהמכ
 את הקריאו לא,  מוחלט סירוב וקיבלנו. הזה הנושא על דבר יודעים לא הוועדה שחברי

 לאשר החלטה התקבלה הזו ובישיבה ההחלטה אחרי פניתי אני. אותו הדפיסו לא,  המכתב
  , לחברים ופניתי. הצפון בקרקעות מ"גפ טון 20.000 אחסון

  
  : שטרן - רפאל ניר ד"עו

10.000 ,  
  

  : קופרמן חנה'  גב
  , כתוב זה 20.000 עד
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  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  ,  סליחה,  בואו,  בואי
  

  : שטרן - רפאל ניר ד"עו
  , מקרה בכול הזאת התוכנית לא זה אבל

  
  ) יחד כולם מדברים( 
  

  : וועדהה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  , בתכנון עוסקת לא שלנו התוכנית

  
  : קופרמן חנה'  גב

  , אבל
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  , להבין מנסה אני,  החטיבה של התכנון על,  חבל אז

  
  : קופרמן חנה'  גב

  ...  מ"הגפ תוכנית
  
  ) יחד מדברים( 
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  , הטיעונים בין חפיפה יש אבל

  
  ) יחד מדברים( 
  

  : קופרמן חנה'  גב
  ,  מתכננת לא אני

  
  ) יחד מדברים( 
  

  : אפידמיולוגית,  והנו אלה'  גב
 דוברים וכמה כמה אצל חוזרת,  כללית טענה טוענים הם,  שם בעניין...  רוצה אני,  סליביה

  , נושאים הפרדת של השיטה לגבי. כאן
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
 בפני אותו להעלות צריך שאולי נושא זה כי. זה את נקצר בואו אז,  שעולה לנושא זה,  רבסד

  .הערר וועדת בפני שיידון ולא הארצית המועצה
  

  : קופרמן חנה'  גב
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  , שזה חושבת אני,  קי או
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  ...  תנסו,  הובנה הטענה,  בואי

  
  ) יחד מדברים( 
  

  : ופרמןק חנה'  גב
 דברים של הצורה בגלל הציבור מבחינת,  הציבור שמבחינת לאומר רוצה אני,  בסדר,  קי או

  .בזמן להתנגד היה יכול לא הוא. מ"הגפ תוכנית על דבר ידע לא הציבור שתוכננו
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  .מ"הגפ תוכנית את עכשיו תעזבי

  
  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב
 תכנן לא עוד אחד אף 2001 בשנת התחילה הזאת כשהתוכנית,  להבין רוצה אני אבל,  גער

  , מ"הגפ של א"התמ את
  

  : קופרמן חנה'  גב
  , אחרון משפט

  
  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב

 אנחנו לא,  הצפון קרקעות של הזא הקרקע חטיבת את קיבלנו כשאנחנו ולכן.  רגע שנייה
 על זה על דיברו לא,  החוות ולהעתקת לתכנון מהמדינה זה את קיבל התשתיות משרד

  , מ"הגפ על דיברו לא עדין,  מ"הגפ
  

  : קופרמן חנה'  גב
  , לא הטבעי הגז גם

  
  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב

  , אתכם שהטעינו לא זה,  הגז על וגם
  

  : קופרמן חנה'  גב
  .2006 -ב נתנה כן ד/ 32 א"תמ,  2006 -מ זה על דיברו

  
  ) יחד מדברים( 
  

  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב
 לא שעוד דברים על אתכם עדכנו העתידי התכנון שבמהלך...  וטוענים באים אתם,  עובדה
 הייתה הזאת התוכנית של והמטרה. תנועה כדי תוך זורמים שאנחנו אומרת זאת. ידעתם
  ... מצב לייצר
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  ) יחד מדברים( 
  

  : קופרמן חנה'  גב
  .2009 -מ היא ד/ 32 א"מת
  

  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב
  .עכשיו לרעה זה את מנצלים ואתם

  
  ) לתמלול ניתן לא יחד מדברים( 
  

  : שקד - לירן רונית ד"עו
,  לציבור פה פה אנחנו. הזאת הוועדה את לרעה לנצל בא לא פה אחד אף,  מיד פה שייאמר

  . פה לקרות שהולך האמיתי הדבר מה,  פה לקרות הולך מה תשמעו,  ולהגיד לבוא
  
  ) יחד מדברים( 
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  ... להתמקד מבקשת אני

  
  : שקד - לירן רונית ד"עו

 מסתכלת שכשאני זה לרעה ניצול,  לרעה ניצול לא זה. ידענו לא ולהגיד לבוא אפשר אי ולכן
 זה,  לרעה ניצול זה. לעניין קשורותש מתאר תוכניות 15 רואה אני הגז משק של מפה על

 על שעות על שעות לעבוד צריכה אני. לרעה ניצול וזה הסלאמי בשיטת הכול את להסתיר
 משרד פה אתם. האמיתית התמונה את יודעים כשאתם התמונה כול את לראות כדי שעות

 תבהתנדבו ושם הולך לא אחד אף. האמיתית התמונה את יודעים התכנון ומשרד התשתיות
  .הפאן בשביל סתם,  הכיף בשביל סתם קונדנסטים קוב 127.500 של אחסון

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  ... שלנו התוכנית,  שוב שנייה
  

  : שקד - לירן רונית ד"עו
  .לקבל הולכת ישראל שמדינת הכמויות את בדיוק יודעים

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  .בדברים להתמקד תנסה
  

  : שקד - לירן רונית ד"עו
  . לרעה ניצול לא זה אז

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  ... בבקשה הבאים הטיעונים
  



31 

 24.3.2015                                                                                                     לעררים משנה תוועד

 

                                      
   הטוב הרישום למען  -"   חבר"                                                

 הפנים במשרד מקצועי גורם של הגהה או בדיקה עבר ולא חיצונית חברה י"ע נערך זה תמליל                      

 

  ) יחד מדברים( 
  

  : שקד - לירן רונית ד"עו
  .זה את ותזכרו לרעה הניצול זה,  פה שהולכת הסתרה זה לרעה הניצול

  
  : קופרמן חנה'  גב

 רגע גם שוב ובאנו. לאומר שניסיתי מה את לסיים שבילב. לסיים רק,  אחרון משפט עכשיו
,  הוועדה בפני אותו שהקראנו מכתב עוד עם הארצית במועצה אושרה שהתוכנית לפני

 שמייצגים הסביבה לנציגי פניתי וכשאני. סירבו וגם הראשון המכתב את שיפיצו שביקשנו
 במפרץ,  הצפון קרקעותב להיות הולך מה יודעים אתם,  אתכם ושאלתי הציבור את אותנו
 לנו אין לי אמרו כולם?  הייצוא נושא וכול ותזקיקים הקונדנסטים,  מ"הגפ בנושא חיפה
,  אותנו מייצגים הם. הזה הסיפור כול על מושג להם אין שלנו הסביבה ארגוני נציגי,  מושג

 ץלהפי וניסינו והתרענו שבאנו הזה והחומר האלה שהמכתבים ובגלל. לספר אמורים הם
 של הוועדה ראש יושב. אותנו עצרו,  אותנו עצרו,  לתכנון...  כדי מסודר באופן בעצמנו
  .אותנו עצר ע"הולנת

  
  ) יחד מדברים( 
  

  : קופרמן חנה'  גב
  ... הכבוד כול עם אנחנו כי,  הזכירו ומה אמרו ומה היה מה לגבי... 

  
  ) לתמלול ניתן לא יחד מדברים( 
  

  : וועדהה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  ... לתוכנית בהתייחס,  אלה

  
  : קופרמן חנה'  גב

 לא אני אבל. א/ 1139 ג"חפ קוראים הצפון קרקעות לתוכנית התחתונה בשורה,  בסדר
 אני,  2006 -מ תוכנית,  התוכנית הוראות את לראות נכנסתי כשאני יודעת רק אני,  מתכננת

  .התוכנית כול הוא,  המיכלים של הקטע על רק לא הוא הכחול שהקו רואה
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  .לחדד רוצים שאתם נוספות טענות יש,  הלאה. מובנות השאלות בסדר,  קודמתך ידי על... 

  
  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב

  ...  חלק,  הזה לעניין שהכנתי המסודרת המצגת את עכשיו...  למעשה
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  .לאט לאט,  מדי מהר מדברת את,  אותך מבינים לא אנחנו,  שנייה רק

  
  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב
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,  בביולוגיה ראשון תואר בעלת,  במקצועי סביבתית אפידמיולוגית אני,  נווה אלה שמי
 הזה בתחום נרחב ידע ובעלת אוויר בזיהום עוסקת שאני עשור. ציבור בבריאות שני תואר
 ותחלואת אוויר זיהום על השני. ילדים ותחלואת אוויר זיהום על אחד. שכתבתי וחותד בשל

 אתחיל עכשיו ואני הזאת התוכנית. והשלכותיו אוויר בזיהום שעסק כללי נוסף ח"ודו. נשים
 שלא חושבת ואני. היום יודעת אני ומה לפני ידע התוכנית את כשראה כציבור אני מה להציג
 הוצגה שהוא איך,  הצפון קרקעות שהוצג מה כול קודם אז. לנוכחים ןכא מילים עוד יוותרו

 לחפש שרוצה מי,  באינטרנט לנו שמוצג ציבור שיתוף בערב,  ירוקה קריה זו. לציבור
 מפרץ של הבעיות את שתפתור נפלאה תוכנית שזו מוצא הוא טיוב יו -ב הצפון קרקעות

 כתב כשהוא. גילה ממפרץ אדםש מה שזה בגלל שפתיכם את תצקצקו אל כן,  חיפה
  .ירוקה תוכנית שזו גילה הוא הצפון קרקעות

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

 יודעת לא אני,  הכבוד כול עם באמת,  - ב או בדברור לעסוק, ...  מקצועי תכנון מוסד אנחנו
 אנחנו .בפנינו לא זה נכון לא דברור שהוא איזה שיש נניח אפילו אבל. מדברת את מה על

 ממש אני זה. בערר...  התוכנית כנגד בטענות להתמקד תנסו,  הזאת בתוכנית עוסקים
  ... מבקשה

  
  ) יחד מדברים( 
  

  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב
  .גמור בסדר,  טענות לפרוש אתחיל אני,  גמור בסדר

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  .הכבוד כול עם,  בפנינו להכרעה רלבנטי לא זה

  
  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב

 של במובן כשל היא,  מובנים בארבעה כשל היא,  גדול אחד כשל היא הזאת התוכנית
  , במובן כשל,  הבטיחות

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  , התוכנית כנגד טכנות זה

  
  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב

 הוא הראשון. נושאים בארבעה אעסוק אני. רהבקצ מתחילה אני,  מתחילה אני, נכון
  .הגיאולוגיה בתחום והרביעי תקין מינהל השלישי. הסביבה בריאות הוא השני. בטיחות

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  , מעולה
  

  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב
 פגיעות כלל לא,  ביצועים תרחישי כלל לא,  מיושן שנערך הסיכונים סקר,  הבטיחות בתחום

 את,  המשרפה את. אחרים מסוכנים רכיבים כלל לא,  אדמה רעידות כלל לא,  מכוונות
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. שם שתהיה הזיקוק של התעשייה את כלל לא הוא. טון 20.000 יש שבו מ"הגפ התא
 כשהיא מטר 400 של בטווח משפיעה גז של ריקה מיכלית כשרק שייכנסו ודלק גז מיכליות

 של נוכחות כלל לא,  דומינו של אפקט,  חשופה אש של השפעות כלל לא זה. מתפוצצת
 שנדרש מה שזה העדכני האוכלוסייה גודל נכלל לא. במתחם ונפיצים דליקים חומרים

 לצנרות התייחסו לא?  עוד מה. האוכלוסייה על ההשלכות את באמת להבין בשביל
 בתחום. אליהם יחסלהתי הזה בנושא פטורים קיבלו אפילו הם למעשה,  ביחד המשולבות

 מעמידה מתעלם,  פחת מערכות מגלה,  מיושן,  לאוויר פתאום סקר הציבור בריאות
 את לשמור שנועדו נקי אוויר חוק בתקנות עמידה תהיה שלא מכך מתעלם הוא,  כוללנית
  .הארוך בטווח הציבור בריאות

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

   קרוב,  וכולל מקיף די שהוא בערר אותנו להפנות וליכ את. קוטעת שאני סליחה,  סליחה
  ? האלה לטענות להתייחסות עמודים 40 -ל
  

  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב
 של ובחלק שהושמטו חשובות טענות של בחלק יש,  אוויר לזיהום גם נפרדת דעת חוות יש

  , בהתנגדות גם מוצג זה. מהציבור שהוסתר מה האוויר זיהום
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד ביהסל ד"עו
  ? לתסקיר בהתייחס טענות יש ושם

  
  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב

  . נכון,  כן. לתסקיר בהתייחס
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  , פשוט אני,  סליחה סיכונים סקר

  
  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב

 הטיעונים,  להרחיב גם היא כאן הערר וועדת של המטרה,  שוב. התסקיר לגבי שלי הטענות
 המצגת של התחלה רק וזו. ויזואלית כאן אותם מסבירה ואני לבן גבי על שחור שם רשומים

 כשמשרד,  במיוחד מזהמים דלקים אחסון שם לנו יש,  ככה לנו יש אז,  קי או,   -ש כדאי אז
 וגיליתי יוקנעם קמאב למטה עבודה עשיתי ואני. קונדנסטים לאכסן ממני מבקש התשתיות

  .לפרטים אגיע ואני בעיה כאן יש,  במיוחד מזהם בדלק אלא רגיל בדלק מדובר שלא
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  .וועדה החלטת לפי קונדנסטים בתוכנית אין

  
  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב

  , שהציבור בגלל ייכנסו הקונדנסטים 101 תיקון שדרך לך מסבירים,  שוב
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
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 באמת,  בפנינו לא שהוא משהו על תיאום עם להתמודד יכולים לא אנחנו,  סליחה,  שנייה
 ובטח יודעת לא אני,  לעתירה,  להתנגדות עילה זו,  בעתיד יהיה מה. הטוב הרצון כול עם
  , לא

  
  : שטרן - רפאל ניר ד"עו

 אם או הזאת התוכנית את יש אם...  אפשר כי הזאת תהתוכני תלוי לא שהוא משהו גם הוא
  .הזאת התוכנית את אין

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
 קשורות לא שהן בטענות לדון אפשר אי,  הטוב הרצון כול עם באמת מבקשת אני אז,  כן

  .הטוב הרצון כול עם,  שבפנינו להחלטה
  

  : שקד - לירן רונית ד"עו
  , ולהגיד לבוא אפשר אי. קיים לא 7 ותא 6 תא,  דלהגי לבוא אפשר אי
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  , החלטה יש אבל

  
  : שקד - לירן רונית ד"עו
  .האחסון לגבי החלטה יש

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  . כאן מתוכנן לא 7,  6 -ו. נכון
  

  : שקד - לירן רונית ד"עו
  , נמצא 7,  6 עוד וכול. הזאת מהתוכנית חלק הוא 7,  6 להאב כאן מתוכנן לא 7,  6 -ו
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
   למקד מנסה אני,  7,  6 -ל?  מתייחסת הגברת למה אבל

  
  : שקד - לירן רונית ד"עו

  , מתייחסים אנחנו
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
 לתוכנית קשורות שלא טענות תטענו אתם אם. שלכם בטענות להחליט אמורים כגוף אנחנו
  .הטוב הרצון כול עם בהם להחליט נוכל לא אנחנו

  
  : שקד - לירן רונית ד"עו

,  עצמה לתוכנית עניין של לגופו טענות פה טוענים אנחנו,  הטוב הרצון כול עם אנחנו
 אנחנו ולהגיד לבוא אפשר אי. 7 ותא 6 לתא וגם האחסון לאזור גם. הכוללת לתוכנית

 אותנו מעניין לא זה אז עתידי תכנון וזה היות אבל 7 תא 6 תא שיש יודעים אנחנו,  מיםעוצ
  .עכשיו
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  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  , טוב בסדר
  

  : שקד - לירן רונית ד"עו
  .אליהם להתייחס צריך בפנים 7 תא ואת 6 תא את לכלול שבחרו ברגע,  אפשר אי
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  , טוב

  
  : שקד - לירן רונית ד"עו

 מתנערת שהוועדה אומר לא זה,  אליהם להתייחס רוצים לא שהמתכננים והעובדה
 והתפקיד. כוללת ראייה תכנון וועדות של המשמעות זה. אליהם תתייחס ולא מחובותיה

 הראייה את לראות זה המחוזית הוועדה של התפקיד. הכוללת הראייה את לראות זה שלכם
  .הזה הדבר בנפשנו פה,  מאוד חשוב זה. הזה לתפקיד לחטוא לא,  וללתהכ

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  .נווה הגברת,  טוב
  

  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב
  , הפתיח רק,  שוב

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  , בעתיד שיהיה במה להתמקד פשוט
  

  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב
 חלק כי,  למעשה אחסון כפלי עם בעיה יש אמרנו אז,  נמשיך,  ממוקדמת מאוד המצגת

  .בזמן גילינו אנחנו זה ואת בעצם מפונות לא בכלל מהחוות
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  , החברה של בערר הועלו הם,  בערר שהועלו מהנושאים אחד הוא הפינוי של הנושא

  
  : דובר

  .ן"תש של
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
 פניו שעל כמובן. בערר להכריע נצטרך,  בהתייחס הדעת את עליו ניתן ואנחנו ן"תש של

 פעילות תהיה לא היא הכוונה. האלה החוות של פינוי כן זה הזאת התוכנית של המטרה
  . כפולה

  
  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב
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 הרחבה של הנושא מכול מתעלמים גם אנחנו,  שוב. ורגמ בסדר אבל לפינוי ז"ללו עדין אנחנו
  . הייצור מתקני כול על שלוש פי הזיקוק בתי של

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  , לערר נושא זה

  
  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב
 המצב את המשקף המצב לא שהוא מצב מובא כן  הסביבתי בתסקיר,  כן זה אבל,  כן

 אבל. להגיע הולך למה מתייחס לא והוא הכבוד כול עם גולדשמיט של קירתס יש. האמיתי
 לנושא גם מתייחסים לא שוב אז. אותו בדקתי ואני הסביבה על להשפעה מהתסקיר חלק זה
 מתייחסים לא,  דלקים עם אוניות שיביאו לנמל מתייחסים לא,  דיזל שיפלטו משאיות של

 המדינה למעשה. הגיאולוגית הדעת חוות של מהנחיות התעלמות. הזיקוק בתי להרחבת
,  ושוב. הגיאולוגי בחלק לזה נגיע אנחנו. אומר שהוא ממה מתעלמת והיא מומחה שכרה

 שותף לא שהוא רק ולא שותף באמת לא הציבור,  תקין לא הוא ציבור שיתוף של הנושא
 הוטעה הוא. מ"גפ יהיה לא הזה שבמתחם לחשוב הטעה הוא,  הוטעה הציבור,  מכך חמור

 לבקשה נענו לא,  ושוב. מה להזכיר מעט עוד אמשיך ואני. הזה במתחם יהיה לא מה לחשוב
,  נכשלת הזאת התוכנית לכן. להתנגד לציבור אמיתית יכולת באמת נתנו ולא נוסף לדיון

 נעבור,  רונית של השקפים זה,  ירוקה כתוכנית אמרתי לציבור הוצגה הזאת התוכנית
  . רבה תודה,  רגע המצגת את לי סגרה היא,  אני מייד. הלאה

 הוא,  הזאת התוכנית בכול בעצם,  בכול הראשון הקשר שהוא הקשר כול קודם אז,  קי או 
 המדינה. אות"התמ את שקובעת זו היא המדינה הרי. אינטרסים ניגוד של ביותר חמור כשל

 גם זאת ועם .מעולם אושרה לא T 30"תמ אבל,  30 א"תמ את להכיל הזה באזור רצתה

 מהיתרי ן"תש את פותרת המדינה. פלא איזה ראו,  ן"תש של הבעלים גם היא המדינה
 אינטרסים ניגודי וכך. המדינה של היא כי פולטת היא כמה לדווח צריכה לא ן"תש,  פליטה

 למכור צריכה כך אחר שהיא שיידעו מחוזית וועדה זו אם. הזו התוכנית אורך לכול שזורים
. ברור אינטרסים ניגוד זה הרי. בעניינים להחליט שצריכה זו והיא מפוניםה השטחים את
  , פרויקט לנו יש כול קודם אז

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  ? שטחים למכור אמורה המחוזית הוועדה
  

  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב
 שלהם חריותהא מה שמסבירה הפסקה את שם תקראו,  בערר זה את מצטטת אני,  כתוב

,  בנוסף אז,  קי או. העתידיים השטחים פיתוח של הזה בנושא חולק להם יחש,  בנושא
 ככזאת אותה מציב הבכיר המדיני הדרג וכול לאומית תוכנית בעצם שהיא הזאת התוכנית

 לא...  מכולת חנות איזה עוד זה היה כאילו מחוזית בוועדה נדונה היא הציבור שיתוף בערב
 מתאר תוכנית בכול הרי,  ביותר החמורים אחד החלק זה,  אחרות חלופות הלמעש מוצגות
,  שטח לי יש,  לי אכפת מה,  הבעלים היא המדינה הזאת בתוכנית אפילו חלופות יש ארצית

 שר ושוב קי או. אחרים במקומות לבצע אפשרויות יש אם נבדוק לא. זה את נשים שם
 זו היא המדינה כלל בדרך. נדיר פעולה תוףשי כאן יש,  התוכנית לגבי מצטט התשתיות

 דיברנו,  שוב?  שיתקעו למה אז,  אינטרס כאן שיש וכמובן. הפרויקטים תוקעת כלל שבדרך
,  התוכנית הוראות את בבירור כאן רואים אנחנו. 7 -ו 6 שטח על דיברנו ואנחנו תוכנית על
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 לתכנון מיוחד שייהתע אזור ובהם הזאת בתוכנית שנכללים השטחים את רואים אנחנו
 אז,  קי או. מהתוכנית חלק זה,  חריג מאוד נשמע אכן זה. בפסולת לטיפול ומתקן בעתיד

 הוא. ללמוד יכול שהציבור מה זה,  מופקדת התוכנית כאשר מיודע שהציבור מה זה,  הנה
 מגיע הוא אם ולמעשה. עתידי לתכנון ושטח קטנטן פסולת אתר,  מיכלים חוות שיש רואה
 הולך כאן הנפלא הירוק והשטח נפט מיכלי 25 רק לו מוצגים,  לציבור שמוצגים יטיםלתפר

 אנחנו...  תשתיות חברת של לאתר נכנס מישהו גם שאם וכמובן...  פרות עם שדה פה להיות
 ראשונים אתרים בשני לעסוק בחרה הוועדה. הבא המשפט את הזה האתר בתוך רואים

? מ"גפ שם יש האם,  שואלים. הצפון קרקעות אתר של חהזני תוך בצפון לפיתוח כפוטנציאל
 שמישהו למה אז. שם יהיה לא זה,  הצפון קרקעות של האלה דונם 1.100 -ה את זנחנו!  לא

  ?  כזו לתוכנית יתנגד
  
  ) אישור ללא קטע צולם( 
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  . הדיון את שנייה תעצור,  שנייה רוצה אני,  שנייה רק,  סליחה  סליחה

  
  : מזכירות,  חן שלומית'  גב

  .פעם עוד תבקשו אז?  שם הייתה היא למה אז,  שלך לא המצלמה,  סליחה רגע
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  .הדיון את לצלם איסור פה היה

  
  : דוברת

  , שלי לא זה שני ודבר...  מאוחר הגעתי אני
  

  : מזכירות,  חן שלומית'  גב
  .אותה הנחת למה אז שלך לא הז אם

  
  : דוברת

  .אלינו אותה ניקח אז,  תביאי אז
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  , בעיקרון. מי נגד מי להבין כדי הדיון את... 

  
  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב

 אולי מהדיון עורר להוציא יכולים לא אתם,  העוררים של בצד איתנו חנה אבל,  סליחה
  ,  מנסה שהוא לבגל

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  .נקודה פה לברר מנסה אני,  בבקשה להירגע אפשר אולי,  סליחה,  להוציא ניסיתי לא,  לא
  
  ) יחד מדברים( 
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  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  , כאן הדיונים של מלא תמלול בעיקרון יש

  
  : מזכירות,  חן שלומית'  גב

  .הכול זה מצלמים לא אז םלצל לא ביקשו
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  ? בוועדה הדיון של צילום נעשה

  
  ) יחד מדברים( 
  

  : דוברת
  .המצלמה את מוציאה עיניי במו אותך ראיתי אני

  
  : מזכירות,  חן שלומית'  גב

  .אותה כיבית גם את אבל
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  ? המצלמה מי של

  
  : מזכירות,  חן שלומית'  גב

  .אותה כיבתה גם היא אבל
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  . לדיון נחזור בואו,  סליחה

  
  ) יחד מדברים( 
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  .ההקלטה את שנייה תעצור,  סליחה

  
  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב

  ... עם שהקטע מצהירה אני אז,  בסדר
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  ... פה הכלל כי,  הקטע את בבקשה תמחקי את

  
  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב

  . להצגה נחזור אם אודה אני,  באמצע עוצרים הזמן כול הצגת את עכשיו
  

  : מזכירות,  חן שלומית'  גב
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  ? קודם לאחד או לזה הראשון
  
  ) דיבורים( 
  

  : ולוגיתאפידמי,  נווה אלה'  גב
 למעשה כי,  מהותי כשל כאן יש התוכנית בעצם. התוכנית עם נמשיך אז,  קי אוח

?  אומרת זאת מה. הסלאמי בשיטת ידוע כבר הוא העתידי הייעוד אז מופקדת כשהתוכנית
 הארצית המועצה...  כבר,  ממול כאן לנו שטוענים מה,  2005 -שב כבר יודעים אנחנו הנה

 מ"גפ...  לאתר שטח לאתר בעצם שמטרתה ד/ 32 א"תמ את רוךלע מורה ובניה לתכנון
  ... אתר קיים הזאת התוכנית של החלופות בכול ולמעשה. והצפון חיפה באזור הארוך לטווח

 אכן כותבת,  בערר,  בתשובה המחוזית הוועדה. הצפו בקרקעות כאן שהוא הזיקוק בתי ליד
 בשטח להקים...  היזם שבכוונת להבין ניתן ההוראות שבנוסח נטען בהפקדה הדיון במהלך

 ן"תש,  המדינה הוא היזם. ונשלל היזם ידי על הוכחש זו הרעיון אבל...  חוות התוכנית
 חשבון על קומבינה נעשית א/ 1139/ חפג התוכנית אישור את לסכן לא כדי בבעלותה

 נאמר ד/ 32 א"בתמ 2011 -ב ציבור בשיתוף ולמעשה. הסלאמי קומבינת. הציבור בטיחות
. אחר בשם לה קוראים והיום בשמה התגלגלה בעצם התוכנית...  הצפון קרקעות,  ש/בפירו

 מ"הגפ כמות את להגביל הבקשה כי,  מ"גפ טון 10.000 מעל תכיל שהיא יודעים ואנחנו
  , 32 א"בתמ הציבור שבשיתוף גם יודעת ואני. הסלאמי בשיטת שוב. נדחתה

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  , איזה עוד לכם שיש והיות קודם בו דיברנו כבר מ"הגפ של שהנושא היות
  

  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב
  .הזה בעניין המקומיות הרשויות של המעורבות של חלק גם יש אבל

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

 קרקע ייעודי עתקוב לא הזאת התוכנית,  קודם זה את חידדנו,  פעם שוב אבל,  סליחה בואי
 זמן לך יהיה לא בסוף,  ובחבל. שלך האחרות בטענות תתמקדי בבקשה אז,  מ"הגפ לעניין
 שקראנו אחרי גם הכיוונים מכול שכתבתם מה כול את נקרא כמובן אנחנו.  אותם לטעון
  .דעתך את...  כדי שוב ונקרא

  
  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב
 קריית ועיריית חיפה שעיריית להוכיח השקף מטרת. אדלג ובאמת אקצר רק אני אז,  קי או

 החלופות בכול,  החלופות כאן והנה. מ"גפ אתר לקום הולך הזה שבמיקום יודעות אתא
  .חיפה במפרץ פה מ"לגפ הליבה אתר מוצג

  
  : שטרן - רפאל ניר ד"עו

  .הלאה נתקדם בואו אז. תוקף למתן בדיון נאמר זה,  הזאת הפינה את נסגור בואו
  

  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב
 יש אחד שמצד זיקוק בית כאן מוקם שבסוד הוא הנוסף הכשל בעצם,  שוב אז. גמור בסדר

 משרפה למעשה בו יש וגם. מ"גפ 8 עד 4 פי לו יש השני והצד. מיכלים 45 עם מיכלים חוות לו
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 המועצה של לטותהח,  פיצוץ יהיה אמרנו שוב?  זה את יודעים אנחנו ואיך...  ומתקני
 הצפון בקרקעות שימקמו זה בסמוך לעיריות שמכרו מה בעצם,  שוב אז,  הלאה.  הארצית

 שיש הכמות וזו צוברים 36 שם יש,  אתא קריית בחוות יש מה. אתא קריית של החווה את
,  כאן רואים שאתם הצוברים כמות זה טון 10.000 בעצם אבל. מ"גפ של טון 2.700,  בהם

  ... לעיריות שמכרו כמו שיפור לא זה,  שיפור לא זה בפועל
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  ? מה של טון 10.000

  
  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב

  .מ"גפ טון 10.000
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
 עולה גם זה הכבוד כול ועם נאמר זה,  הזה...  של החלק של בתכנון עוסקים לא אנחנו

 לטעון להמשיך אפשר,  באמת אז. מ"בגפ שמתעסקת הוראה שום אין. התוכנית ממסמכי
  ... טענות

  
  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב

  , רגע שנייה,  קי או,  מבינה אני
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  , המיכלים על,  הדלק מיכלי על לדבר תנסי

  
  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב

  ... בתוך גם זה את יש,  לזה גם גיעא אני
  
  ) ברקע מדברים( 
  

  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב
 התוכנית כי,  וטובה ירוקה כך כול הזאת התוכנית...  נוסף כשל,  נוסף כשל שם יש ובעצם
 הפיצוץ טווחי ואז. בקרקע אותם למגן ובעצם מיכלים להטמין אמורה הייתה הזאת

 ובעצם ן"תש של בתסקיר גם,  שבתסקיר הוא הכשל אבל. תריו קטנים להיות אמורים
  .קרקעי תת מאגר להיות ניתן לא,  נכתב ההנדסה מינהל עבור בהשלמות

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  , פה המיכלים,  מהתסקיר עולה וזה לנו נאמר,  לחדד רוצה אני
  
  ) ברקע מדברים( 
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
 פשוט. קרקעיים תת להיות אמורים מתכננת הזאת שהתוכנית דלק שמיכלי הטענה מה

  .טוענים אתם מה לחדד
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  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב

  .רוצים היו אם להטמין היה אפשר מ"הגפ את וגם הדלק מיכלי גם,  אחדד אני
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  , רלבנטי לא מ"גפ
  

  : פידמיולוגיתא,  נווה אלה'  גב
  .מבהירה אני אבל,  גמור בסדר

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  , תוכנית מאשרים לא אנחנו פשוט
  

  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב
 התהום מי מפלס,  כאן להטמין אפשר אי אומרות לרשויות שנתנו והתשובות עצמו התסקיר

  ... דיברה רונית כבר זה עכשיו,  קי וא. עצומה היא כאן מחירים של העלות ולכן גבוה
  
  ) ברורים אינם הדברים( 
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  . בהרחבה דיברת לסביבה הסכנה של ההיבט

  
  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב

 הדמיון זה האם. זיקוק בית פה שיש בכלל יודעים אנחנו איך,  הזיקוק על אדבר אני עכשיו
  ... שבאמת או שלנו הפורה

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  , התוכנית בהוראות איפה...  בתוכנית,  סליחה
  

  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב
 המשנה בוועדת,  כן יודעת שאני מה לפי. שם ויש דונם 1.100 על חלה שלכם התוכנית,  כן

 הקונדנסט את. יםקונדנסט לאחסן רוצים התשתיות ומשרד תעשייה שם יש להתנגדויות
 שאיך יודעת ואני. ספליטרים שנקראים לקונדנסט ייעודיים זיקוק בתי בתוך מזקקים

. סביבתית מבחינה משמעות לזה יש. אוויר זיהום עוד וזה אותם הציבו חיפה במפרץ שהוא
 בגלל,  האלה יטרים הספל בגלל אוויר מזהמי עוד של ההשפעות את בדקו לא,  עכשיו

  ... זיקוק של תהליך
  
  ) ברורים אינם הדברים( 
  

  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב
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 היתר בין,  היתר טעון פליטה מקור מאיזה טוען נקי אוויר חוק,  כשל בעצם יש כאן,  עכשיו
 לקרקעות מיועד שהוא יודעת ואני. יגיע הזה שהזיקוק יודעת ואני,  שמזקק מי. זיקוק בתי

  .הצפון
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  .זיקוק בית של ייעוד אין שלנו בתוכנית,  תשלנו בתוכני לא אבל

  
  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב

,  תעשייה אלפים כמה שם שיש לנו מספרת הסביבה להגנת המשרד של בכנס שטרוך נורית
 אני,  יודעת אני,  בתוכנית זה את רואה לא את אם גם אז. התעשייה את שם להרחיב
  . מצולמת ההקלטה את כאן את לי ישו שמעתי

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  ? מה?  מה
  

  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב
 שם...  התכוונו כן,  הייתה היא שבו בחיפה שנערך ציבורי מכנס הקלטה,  מאצלכם לא,  לא

  .תעשייה  אתה
  
  ) יחד מדברים( 
  

  : ס"הגנ,  שטרוך נולרית'  גב
 חד הזה האזור,  אגיד אני.  שאמרתי מה אגיד אני אז,  אותי לצטט רוצה את אם,  סליחה

 הפטרו התעשייה של להרחבה מיועד היה בעבר ואחרות כאלה תפישות פי על משמעית
 אומרים שאתם מה על חולקת לא אני. 6 מ"בתמ כתוב הוא,  30 א"בתמ כתוב הוא. כימית

  .אין,  המצב וזה קיים תכנון ולא בעתיד תכנון הוא עדין אבל. כאן
  

  : דובר
  . לשנות צריך הזה המצב את

  
  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב

  .נוסף לכשל נעבור,  גמור בסדר
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
 ובאמת רבה בהקשבה אתכם שומעים אנחנו באמת כי,  מחדדת אני הכבוד כול עם,  סליחה

...  הוראות ועם תקנון עם מתמודדים דבר של בסופו אנחנו,  תראו...  ומתוך רצון מתוך
  ... מוגדר לא שהוא שימוש פניו על ולכן. מופיע לא אומרים שאתם מה ובהוראות ובתקנון

  
  ) לתמלול ניתן לא ברקע מדברים( 
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  ,  בסדר. כאן לא זה עתידי תכנון אז,  עתידי תכנון



43 

 24.3.2015                                                                                                     לעררים משנה תוועד

 

                                      
   הטוב הרישום למען  -"   חבר"                                                

 הפנים במשרד מקצועי גורם של הגהה או בדיקה עבר ולא חיצונית חברה י"ע נערך זה תמליל                      

 

  
  : שקד - לירן רונית ד"עו

  .מיוחדת תעשייה של אזור על פה מדברים אנחנו,  אסור שימוש על מדברים לא אנחנו
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  , התעשייה של האזור אבל

  
  : שטרן - רפאל ניר ד"עו

  .מ"בתמ גם זה מיוחד תעשייה אזור
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  , 7 -ו 6 הוא...  התעשייה של אזור

  
  : שקד - לירן רונית ד"עו

  , מיוחדת תעשייה
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  ? מדברת גברתי מה על
  

  : שקד - לירן רונית ד"עו
  ... קודם שדיברנו כמו כרגע אנחנו

  
  ) לתמלול ניתן לא ברקע מדברים( 
  

  : שקד - לירן רונית ד"עו
 הנושא את וגם הדלק ממיכלי יטותהפל נושא את גם בודקת הכוללת מהראיה כחלק עכשיו

 ולהתייחס לבוא אפשר אי...  תמומש הזאת שהתוכנית,  גם שכוללות פליטות של המצרפי
  . 7 -ה ואת 6 תא את תוציאו כן אם. דלק למיכלי רק תוכנית חצי כאל הזאת לתוכנית

  
  ) יחד מדברים( 
  

  : שקד - לירן רונית ד"עו
 שם שיושבת המשמעות מה. המצרפית הראייה תא לראות צורך יש 7 ותא 6 תא עוד כול

 שיישבו המשמעות מה,  זיקוק בית שם שיישב המשמעות מה. משרפה שם שתשב,  משרפה
 את לעשות ירצו בעתיד כאשר קונדנסטים מיכלי יהיה שזה המשמעות ומה מיכלים שם

  , הקונדנסטים
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  , יודעת לא שאת אמירה זו 7 ותא 6 בתא שיהיה מה הזאת לאמירה

  
  ) יחד מדברים( 
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  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  ... ועל כוונות על מדברת לא אני,  תכנונית

  
  : שקד - לירן רונית ד"עו
,  מיוחדת לתעשייה כללי ייעוד שאומרת מקומית תוכנית יש כאשר. הנקודה בדיוק זו אז

. ידענו לא להגיד אפשר אי 2015 במרץ היום,  היום בלא,  אחד משהו זה יודעים לא עוד כול
 אחרי ידענו לא להגיד אפשר אי,  מאושרת ח/ 37 א"שתמ אחרי ידענו לא להגיד אפשר אי

  .מאושרת 1/ 32 א"שתמ
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  ,  בסדר טוב

  
  : שקד - לירן רונית ד"עו
  . האלה הדברים את להגיד אפשר אי
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד יהסלב ד"עו
 השטח בתא להתמקד מנסים אנחנו,  שוב,  ארציות מתאר בתוכניות עוסקים לא אנחנו

  .מתכננת הזאת שהתוכנית
  

  : שקד - לירן רונית ד"עו
  .דונם 1.170 -ל מתייחסים אנחנו ולכן דונם 1.170 מתכננת התוכנית

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  ... שלנו ההחלטה במסגרת בה נכריע אנחנו הובנה הטענה. הובנה נההטע,  קי או,  בסדר
  

  : שקד - לירן רונית ד"עו
 ביותר קשה משמעות להם יש האלה הפליטות כי לפליטות מתייחסת נובל אלה גברת לכן

 במדינת אחד מספר זיהומיות ומחלות המסרטן כאזור מוגדר הוא המפרץ אזור כאשר
  .ישראל

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  . הטיעון את בבקשה תחדדי בואי הפליטות בעניין,  קי או
  

  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב
,  לבן גבי על שחור כתוב זה,  פסולת אתר הזאת בתוכנית שיש התוכנית, ...  אחדד אני

 מצאתי איפה כי לכם יענה אני אז,  תשאלו פסולת אתר זה מה. התוכנית בהוראות ראיתם
  .התשובה את

  
  : שטרן - רפאל ניר ד"עו

  .מפורט תכנון של נקבע הוא שגם
  

  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב
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  ... פוטנציאל כותב שלו באתר הוא. התשובה את מצאתי הסביבה להגנת המשרד אצל
  
  ) ברורים אינם הדברים( 

 טון 1.000 ? המחוז כול את שישרת גדול מתקן זה מה אבל,  סליחה. המחוז כול את שישרת
  ? מה של...  זה מה...  ביום

  
  : ס"הגנ,  שטרוך ריתנו'  גב

  , פסולת
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  , לגבי הטענות את הבנו

  
  ) יחד מדברים( 
  

  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב
  ? פסולת איזה

  
  : שטרן - רפאל ניר ד"עו

  , גרעינית פסולת
  

  : ס"הגנ,  שטרוך ריתנו'  גב
?  שלך האשפה עם עושים מה,  שלהם האשפה את שזורקים אנשים של מעורבת פסולת
  , תגידי

  
  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב

  , שואלת אני
  

  : ס"הגנ,  שטרוך ריתנו'  גב
  ? עושים מה יודעת לא את,  אהה

  
  ) יחד מדברים( 
  

  : ס"הגנ,  שטרוך ריתנו'  גב
  , תבדקי אולי אז

  
  ) יחד מדברים( 
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  .הובנה הטענה,  כן. שלנו בנושא נתמקד בואו בבקשה,  סליחה,  סליחה

  
  : שקד - לירן רונית ד"עו

  , לבתי צמוד במקרה,  שבמקרה פסולת אתר לנו וכשיש פסולת על מדברים כשאנחנו
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  ) יחד מדברים( 
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  .מפורט תכנון טעון מקרה בכול אבל

  
  : שקד - לירן רונית ד"עו

  , זיקוק לבתי צמוד במקרה
  

  : ס"הגנ,  שטרוך ריתנו'  גב
  , במקרה

  
  : שקד - לירן רונית ד"עו

. שלוש בזן את מקדימים אנחנו ובמקרה לקונדנסטים זיקוק בית צריחכים אנחנו ובמקרה
 שבו המקום ופלא הפלא ההנ והנה מהן להיפטר שצריך כבדות מתכות עם בוצה פה יהיה

 צריך מישהו הזאת הבוצה ולכול האלה המתכות הרי. לפניכם כאן הנה,  להיפטר אפשר
  ... ולהגיד לבוא אפשר אי. אותם לסלק

  
  ) יחד כולם מדברים( 
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  . מפורט תכנון הוא הפסולת מתקן של הנושא

  
  : שקד - לירן רונית ד"עו

. הזה הנושא על מחלוקת אין,  מפורט תכנון שטעון מסכימים אנחנו,  מפורט נוןתכ טעון
,  כוללת בראייה תוכנית פה לנו יש אם בסוגיה עוסקים אנחנו. בעניין חולקים לא אנחנו

  , רוצים אנחנו שאומרים
  
  ) ברקע כולם מדברים( 
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  .להפריע לא,  סליחה

  
  : שקד - לירן תרוני ד"עו

 המצרפית בראיה הכול את בודקים אנחנו,  מיוחד תעשייה אזור של...  פה עושים אנחנו
 המשרפה של הזה לנושא משמעות יש,  זיקוק בית בעתיד לשים רוצים פה ואם. הכוללת

  ... האלה המתכות וכול בבוצה להיות הולך מה של והמשמעות
  
  ) יחד מדברים( 
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  .תתמקדו בואו,  בסדר,  הטענה את הבנו
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  : שקד - לירן רונית ד"עו
  ... להגיד אפשר אי אז

  
  ) ברקע כולם מדברים( 
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  .הפליטות של לנושא מענה נתנה המחוזית הוועדה

  
  ) לתמלול ניתן לא ברקע מדברים( 
  

  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב
  ... מענה נתנה לא היא

  
  ) ברקע כולם מדברים( 
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  ... לא שהוא למשהו מענה לתת אפשר אי
  

  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב
  , ...  שקורה מה שבעצם להסביר המשיך הוא,  כן בדיוק אז

  
  ) לתמלול ניתן לא ברקע מדברים( 
  

  : תאפידמיולוגי,  והנו אלה'  גב
 משרפה או להיות להפוך יכול הוא, ...  פסולת אתר שכול להתיר הוא הזאת מהבקשה וחלק

 עתירי חומרים זה הזיקוק של...  יודעים אנחנו עכשיו. מפסולת אנרגיה הנפקת מתקן או
,  מתכות של גבוהות רמות מכילים שהם יודעים ואנחנו. ... אותם לשרוף ואפשר אנרגיה
 לתסקיר להיכנס צריך היה הזה הדבר ולכן. נקי אוויר חוק של ןבתקנו שנכללות מתכות
 נבחנו ולא מסרטנים מזהמים פולטות...  וכמובן.  בישראל מזוהם הכי שהוא באזור

 מסמכים מתוך זה,  כאן ושוב. בסרטן...  ובאזור בסביבה אש עם הזה המתקן של ההשלכות
. גדול מתקן להקמת פוטנציאל,  המחוז צפון כול את ישרת זה. הסביבה להגנת המשרד של

 הולך כאן מישהו. פרטי גוף עם המחוז את שישרת מתקן כאן יקום,  כאן אומרים הם ושוב
  . שיש ביותר המזוהמים מהדברים אנרגיה הפקת קופון לגזור

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  .הזמן מסגרת את לכם לחדד רוצים פשוט אנחנו,  בואו טוב
  

  : שטרן - פאלר ניר ד"עו
  , בדיוק

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
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  , בבקשה אז הטיעון את לסיים צריכים אתם 12:00 עד
  

  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב
  .נסיים 12:00 עד,  גמור בסדר

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  .יםהמשיב את לשמוע נשמח אנחנו כי,  אפשר אם 12:00 לפני אפילו תתמקדו
  

  : שטרן - רפאל ניר ד"עו
  .יהיה לא או שיהיה במה לא הרלבנטיות בנקודות

  
  : אפידמיולוגית,  והנו אלה'  גב

  , פליטה היתר צריכה משרפה נקי אוויר חוק שלפי זה,  כשל
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  , הזאת שהתוכנית משרפה על מדברת את שוב

  
  : שטרן - רפאל ניר ד"עו

  .יהיה אם יודעים לא שאנחנו משהו על מדברת את,  עםפ עוד
  

  : אפידמיולוגית,  והנו אלה'  גב
 שבאמת לחשוב הציבור של הטעיה,  נוסף כשל,  הציבור של והטעיה כשל עוד, ...  טוב

  , הקודם בדיון כאן איתי הייתם כשאתם. יפונו שטחים
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  , שעלה נושא זה,  בסדר

  
  : אפידמיולוגית,  והנו אלה'  גב

  , יפונו לא שהם יודעים ואתם
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  .לעררים רלבנטי נושא זה

  
  : אפידמיולוגית,  והנו אלה'  גב

 שבקריית יודעים אנחנו כאן אז. יישארו האתרים וכול קונדסטים ויגיעו ז"לו שום ואין
  , חיים

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  ... ואנחנו בערר עומד שהוא מהנושא חלק הוא ז"הלו של הנקודה
  

  : אפידמיולוגית,  והנו אלה'  גב
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 שתיים פי גדול רציף עם דלקים נמל מול נפלאה בשכונה לגור אמורים אנשים חיים בקריית
 של האנשים שכול כמובן אז. מולם שיקום החדש הדלקים נמל נראה וככה. היום שיש ממה
  . כמובן גרעיניות צוללות ליד,  שם לגור ירצו חיפה

  
  ) ברקע מדברים( 
  

  : דובר
  , זרים מקורות לפי

  
  : אפידמיולוגית,  והנו אלה'  גב

,  נושאים ארבעה יש אמרתי. בטיחות של לנושא נכנסת אני עכשיו. זרים מקורות לפי
 ישראל מדינת?  יםיודע אתם האם?  הצפון קרקעות על חושבת ישראל מדינת מה. בטיחות
 אם. בטוח כלא הזה המקום את מוצאת הערר בתוך ציטוט ומובא שלה בדוחות בעצמה

 את קיבלו ודשנים בזן,  הצפון קרקעות,  לב שימו,  ובטיחות ביטחון של לשורה נלך אנחנו
,  האסטרטגיים מהשיקולים בטוח מקום שזה חושבת לא המדינה. ביותר הנמוכים הציונים

  , הזה במקום ייפגעו שאם
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  .בטיחות לסיכוני בהתייחס פה שנעשו המסמכים על נדבר בואו

  
  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב

 את להבין יכולים אתם. מדינה חצי של הדלק אספקת הלכה הזה במקום יפגעו אם
  ... ציון אותו ושוב. המשמעויות

  
  : ועדההו ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

 בצורה אותם לנו הסבירה,  אותם אמרה כי האלה הדברים על לחזור צורך אין,  צורך אין
  , מאוד

  
  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב

,  מהר יותר רוצים שאתם מבינה אני אז,  לי מפריע מאוד וזה טיעונים להעביר מנסה אני
  , משקל כבדי טיעונים אבל

  
  : ההוועד ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  .קטעתי אני זה בגלל. שלידך הדין עורכת ידי על,  לירן ידי על נאמרו פשוט הם
  

  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב
 את יש ליד,  הזה הדבר על הסמוכים במתחמים תקלות של השפעה נבדקה לא,  כשל עוד
 נפיץ חומר זה מימן. המימני הפצחן של מימן דליפת פה הייתה 11/9/2014 -ב הזיקוק בתי

 גדיב במפעל שריפה לנו יש. הזאת הענקית החווה ליד נמצא ממש אומרת זאת,  ודליק
 מתחם,  הזה הדליק מתחם כול את והציתה נפלה כמעטי הארובה,  7/3/2014 -ב שהייתה

 רואים שאתם כמו,  כן שגם 13/6/2014...  של האתילן מתקן של. ... בו תעשנו אל שאומרים
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 ימים חמישה היה זה ככה,  שנשרפו הטיהור מכון של פסולת של ערימות. תקלה בו הייתה
  .מ"וגפ מיכלים חוות ליד להיות הולכת הזאת האש כול. נפסקת בלתי שריפה של

 שמראה התסקיר את כאן רואים אנחנו. ערכה ן"שתש בעצם בתסקיר שמופיע דבר,  ושוב
 במיכלים כשל. ליםהמיכ חוות של הצפוני המתחם את כאן רואים אתם,  במיכלים שכשל

 חושבים שאנחנו הדרומי המתחם על ומשפיע הדרומי למתחם גם מגיע הדלקים חוות של
 הארצית המועצה בפני להביא מנסה אני זה ואת. חמציצים שם ויש בעתיד יתוכנן שהוא

 התוכנית את ומאשרת ממשיכה והוועדה 1/  32 א"תמ את שמאשרים לפני ולבניה לתכנון
 המחוזיות לוועדות רק,  מילתו את להגיד זכות לו ואין לערור זכות ןאי ולציבור. הזאת

  . הזאת התוכנית את שאישרו אלה שהם המקומיות והרשויות
 ואתם 2013 בשנת חיפה ערים איגוד לפי. ס"חומ אירועי,  חיפה ערים איגוד של ח"דו,  שוב

 נמצאים חיפה רץבמפ המסוכנים החומרים אירועי,  2006 -ו 2005 השנים את כאן רואים
  .שם גרים ואנחנו בירידה לא בעלייה
 כול לאורך הייתי אני. השנייה לבנון במלחמת חיפה במפרץ שנפלו טילים 4.000,  מלחמה

 כול בורחת הייתי אני כתושבת בפני שעומדים הסיכונים את אז ידעתי לו,  בביתי המלחמה
 למתחמים,  הזה רלדב צמוד שנמצאת אתה בקריית שגרה משפחה. בי נשמתי עוד

 שלמות ערים שלפנות כספיות עלויות מבחינת. לחודשיים מהבית פונתה האלה המסוכנים
 לעבור שייאלצו תושבים ולפצות לשפות תצטרך המדינה,  הזה המתחם ליד שנמצאות

  .אש,  תדעו שלא לכם מאחלת. אסטרונומיות היו...  שהעלויות זה על לדבר שלא. מביתם
 ומה ן"תש של הזה במתחם שירפות לכבות בעיה יש שבעצם מצאתי אני התסקירים בתוך
 קצף מספיק יהיה לא ובעצם בשריפה קורסות והמים החשמל מערכות הרי?  הבעיה היא

 לבתי,  מ"הגפ לחוות שתמשיך נורא לא,  קצף מספיק אין,  שריפה שם מתחילה. לכיבוי
 היווצרות. הרלבנטיים ישיםהתרח נבדקו לא. ליד גרים אנשים סבבה,  לא למה. הזיקוק

 שיש יודעים לא אנחנו אומרים וכשאתם. רלבנטית אינה היא בתסקיר כותבים הם פיצוץ
  , ... יודעים לא אתם כי רלבנטי לא שזה בטח,  מ"גפ שם

  
  ) יחד מדברים( 
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  .התוכנית נשוא לא שזה אמרנו,  יודעים לא שאנחנו אמרנו

  
  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב
,  וכתוב. רלבנטי לא זה פיצוץ היווצרות מתוכננת עבודה בסביבת,  אומרים הם שוב אז

 הסיכון בתרחישי מכלילים לא בעצם הם תרחישים ובוחרים הסיכונים את לזהות כשמנסים
,  ההתנגדות בוועדת גם אמרתי זה ואת. חמציצים שם ויש שם יש שבאמת מה את שלהם

 את לדעת רוצים באמת לא אתם כמובן כי,  מ"הגפ בגלל זה את תפסלו אתם ושוב שרכא
 שקרה מה,  אדמה רעידת או טיל בגלל באש יעלו כשהם האלה מ"הגפ מיכלי אבל. התמונה

 ופינו השני אחרי אחד להתפוצץ ויכלו והתפוצצו באש עלו מ"גפ מיכלי צונאמי כשהיה ביפן
 תרמית קרינה וכשמתחילה דבר כזה כשקורה גרוע שהכי ומה. בכמויות תושבים שם

 של בסוג בעצם,  כתוב ן"תש של בתסקיר בעצם כן ועל. ליד אנשים לחלץ אפשר אי ולמעשה
 3. הזאת מהחווה קילומטר 3 של בטווח ציבוריים רצפטורים בו יהיו שלא שמומלץ המלצה

 בית מכסה,  טכניוןה את מכסה,  שכונות מכסה,  בחיפה אירועים אולמות מכסה קילומטר
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,  שם חיים אנשים. בהם חיים שאנשים מקומות מכסה,  יום כול בו לומדים שילדים ספר
  . חמציצים ולא פרות לא

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  , בטיחות מרחקי של נקודה פה הצבת,  טוב
  

  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב
 את תפתחי. דומינו תרחישי כוללים אל הסביבה להגנת המשרד של הבטיחות מרחקי

 רק זה מטר 400,  אותנו יספק מטר 400 -ש הטענה כול ולכן. שם זה את ותראי הטפסים
 וזה אותה ומפוצץ ריקה גז מיכלית על משתלט מחבל. ריקה גז של מיכלית של הפיצוץ
  . בבזן המתקנים על,  שלנו המיכלים חוות על מטר 400 על משפיע

 שם רואה ואני. האמריקאי הנפט מכון של הברית בארצות שיש לתקנות תיהלכ,  כשלים עוד
  אומרת זאת,  מ"הגפ מתקני את למקם צריך לא ואיפה כן איפה על מאוד נחמדים חוקים
 באזור מבנים בתוך ממוקמים להיות בלחץ מ"גפ למיכלי אסור,  שם רואה ואני. מ"גפ מיכלי

  .דליק שנוזל שפך באזור או שפך
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד ביהסל ד"עו
  , בבקשה הטיעון את תמקדי בואי

  
  : שטרן - רפאל ניר ד"עו

  .מ"גפ מ"גפ על מדברת את,  מפספסת את
  

  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב
 ראית,  מקודם שראיתם הסגול בתרשים ראיתם אתם,  מ"הגפ את רגע נעזוב,  הוא הטיעון

 היום קיימת הזה האזור מעל,  דלק מגיע אליוש אזור זה. הדרומי לשטח שמגיע עיגול
 זה אבל לשמוע ולא האוזניים את לסתום יכול אתה. מ"גפ חוות להקים שאושרה תוכנית

  , למקם שאסור המצב
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  , מ"גפ מאפשרת לא שלנו התוכנית אבל

  
  : שטרן - רפאל ניר ד"עו

  .זה על מדברת
  

  : הוועדה ר"יו , רביד סלביה ד"עו
  , שעות עשרות זה על לדבר יכולה את,  בבקשה אז

  
  : שטרן - רפאל ניר ד"עו

  , מ"גפ על מדברים לא אנחנו
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  .דבר שום זה עם לעשות יכולים לא רק אנחנו
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  : שטרן - רפאל ניר ד"עו

  .מ"גפ על מדברים לא שאנחנו תשובה אותה את להחזיר
  

   ברתדו
  ? תוכנית לאיזה הבנתי לא,  שלנו תוכנית זה מה,  להבין מצליחה לא אני

  
  ) יחד מדברים( 
  

  : שטרן - רפאל ניר ד"עו
  .לה תקשיבו,  שנייה,  רגע

  
  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב

  . בתוכניות מאושר כבר שהכול יודעים אנחנו
  

  : שטרן - רפאל ניר ד"עו
  , שאלה אלתש את,  לה תקשיבו,  שנייה

  
  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב

  .כתוב לא שזה להגיד יכולים אתם,  ידוע לא שזה להגיד יכולים אתם
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  , את מאשר שהוא הליך הוא ההליך,  גברתי בואי

  
  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב
  .7 תא 6 תא נכלל דונם 1.100 התוכנית בשטח נכלל זה

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
 העניין את לקדם שיכולות טענות לטעון לכם לעזור מנסה אני,  תקשיבו,   ויכוח לא זה

  , -ה את יקדמו לא,  נכלל שלא לתכנון שנוגעות טענות,  הטוב הרצון כול עם באמת. שלכם
  

  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב
  .טענה עוד לך ןאת אני,  משהו עוד לך אומר אני

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  ,  בואי,  חשוב לא זה,  מקשיבים לא הם
  

  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב
  . הבנה חוסר פה יש,  הבנה חוסר פה יש

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  , גברתי סליחה
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  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב

 -ה כול את כוללת היא,  התוכנית זה מה לקרוא כשנכנסתי כי,  תוכנית איזה מבינה לא אני
  ... דונם 170

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

 אופרטיביות הוראות אין,  במסגרת מתוכנן שאינו שטח היא 7 -ו 6 של קרקע החטיבת אבל
  . בפנינו לא שהוא למשהו להתנגד אפשר אי ולכן. הזה בשטח ייעשה מה שקובעות

  
  : אפידמיולוגית,  נווה אלה ' גב

  .הזה בקצב צ"לבג להגיע יצטרך כנראה וזה חלוקים אנחנו
  

  : קופרמן חנה'  גב
  .בעיה פה יש,   בעיה כנראה פה יש

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  .שלכם הטיעון את הבנו,  קי או,  בסדר
  

  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב
  , ותבטיח על כרגע לדבר רוצה אני

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

 אנשים שאתם יודעת אני,  אותו מכבדת אני,  בו נכריע אנחנו,  שלכם הטיעון את הבנו
  . בסדר הכול מהציבור

  
  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב

  ... מומחה כאן לנו יש,  מומחים אנחנו מהציבור אנשים לא אנחנו
  
  ) יחד מדברים( 
  

  : הוועדה ר"יו,  ידרב סלביה ד"עו
  ?רבותי בסדר,  בסדר

  
  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב
  .אוויר זיהום לענייני מומחית כאן יש

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  , מתוך זה את אומרת לא אני,  אתכם מכבדת אני,  בסדר
  

  :  ריטוב אמיר מר
  , הציבור את מייצגים... 
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  : ועדההו ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  , שהיא וחלילה חס אמירה לא זה. התכוונתי לזה,  הציבור את מייצגים

  
  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב
,  שלכם הכללים את לכם יש תכנוני הליך שמבחינת נכון. תופש לא שהשכל משהו פה יש

 הפאזל בתוך מתייחס כרגע שאני לאומר משפטית מבחינה מאפשרים הם כי בסדר הכול
  .אותי מעניין לא זה מ"גפ טון 20.000 שלידו וזה. לאיקס זללפא הזה

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  , 20 אם יודעת לא אני,  סליחה,  מ"גפ טון 20.000 אבל
  

  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב
  , ליד שגר מי את מעניין זה אבל

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  ,  בבקשה לי תקשיבי,  דקה,  דקה
  

  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב
  , קי או
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
 ייעשה אחר תכנוני בהליך. התכנוני ההליך במסגרת לא הוא מ"הגפ תכנון של הנושא. בסדר

 זה מ"הגפ לגבי לטעון,  לנו לאומר לכן. מ"לגפ בהתייחס פתרונות יינתנו,  בעיצומו נמצא או
  . תכנוניות קביעות עדין בו שאין לשטח סלהתייח בעצם

  
  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב
  , להבין מצליחה לא אני אז

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  , להסביר מנסה אני
  
  ) יחד מדברים( 
  

  : קופרמן חנה'  גב
  . ברורה מאוד לגביו והקביעה ג/ 1/ 32 א"לתמ שהפכה ד/ 32 א"תמ את עליו יש

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  , שלנו הערר,  סליחה אבל
  
  ) יחד מדברים( 
  

 : דוברת
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  .היום הנושא לא זה אבל,  סליחה
  

  : קופרמן חנה'  גב
  .ברור לא זה,  ברור לא זה

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  , כי ברור לא זה,  שנייה
  

 : דוברת

  , המפורטת בתוכנית,  אלה
  

  : ןקופרמ חנה'  גב
  .ברור לא ממש זה,  ברור לא זה,  לא

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  , שלכם המורכבות את מבינה אני,  בעיה אין,  לכם ברור לא הבנתי
  
  ) יחד מדברים( 
  

 : דוברת

 מציעים שאנחנו למה להתייחס שיידרש הסביבה על ההשפעה תסקיר את לעשות יידרשו... 
  .פה

  
  : דמיולוגיתאפי,  נווה אלה'  גב

  ... פשוט אנחנו
  
  ) יחד מדברים( 
  

 : דוברת

  .עובד זה ככה,  עובד זה ככה
  

  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב
  .אחרות לערכאות ימשיך הדיון

  
 : דוברת

  , שאתם הטענות
  

  : שטרן - רפאל ניר ד"עו
  .אושרה לא עדין כי תוכנית כי אנחנו ולא הזאת לתוכנית להתייחס צריכים הם,  הפוך הסדר

  
  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב
  ...  לא הכחול הקו למה אז,  שאלה לי יש
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  ) יחד מדברים( 
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  , לפני שאלתי שאני השאלה זו אז... 

  
 : דוברת

  .יענו והם שאלתם אתם
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  , הדברים בתחילת שאלתי

  
  : שטרן - רפאל ניר ד"עו
  , הנכונה השאלה זו
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
 את צריך בעצם למה הרלבנטית השאלה זו,  המחוזית הוועדה את נשאל שאנחנו השאלה וזו
  .בתוכנית זה

  
  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב

 חוות על ... זהה שהתוכנית אומרת הייתה 1139/ חפ,  א"תמ אם,  מזה יותר,  מזה יותר
  ... דנים אנחנו אבל. בזה דנים היינו המיכלים

  
  ) יחד מדברים( 
  

 : דוברת

  , שם להקים ניתן ולא מפורטות הוראות אין השטח ליתר
  

  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב
  , משנה זה מה

  
 : דוברת

  , משנה זה מה לי תגידי אל
  

  : שטרן - רפאל ניר ד"עו
  .תוכנית עוד עדין מצריך זה,  משנה זה

  
 : דוברת

  .הזאת בתוכנית לא,  עדין הגלגל את תמציאי אל אז
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  , לצורך הזאת בקרקע להשתמש יהיה שאפשר כדי,  של מהבנה נובע זה,  סליחה
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  : ריטוב אמיר מר

  . לקונדנסטים תוכנית לעשות צריך קונדנסטים
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  , תוכנית לעשות צריך

  
  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב

  , ן"תש של בערר,  אמרת,  סליחה
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  .בתקנון שכתוב מה זה

  
  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב

 גם. מיוחדת לתעשייה ההרחבה יכולת של האחרונים,  האחרונים השטחים אלה טוענים הם
  ...  שכול קובעת 30 א"תמ

  
  ) יחד מדברים( 
  

  : שטרן - רפאל ניר ד"עו
  , שגם להיות יכול אבל

  
  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב
  , אוזניים נסתום,  עיניים נעצום שלא למה אז,  הכול את יודעים אנחנו... 

  
  : שטרן - רפאל ניר ד"עו

  ...  הזה לשטח עיניים לוטשים ן"שתש להיות יכול
  
  ) יחד מדברים( 
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
 כול כאשר,  בחלקים נעשה בעיקרון תכנון,  נעשה תכנון פשוט זה,  עיניים לעצום לא זה

  ... התכנוני המצב עם,  המרחב כול עם מתמודדת תוכני
  
  ) יחד מדברים( 
  

  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב
 שם שמחכה הצנרת מלוא את יתיורא 6 בכביש שחלפתי לכאן בדרכי אבל.  בעתיד... 

  , כבר שיושבת הקונדנסטים צנרת,  לקרקע להיכנס
  

 : דוברת

  .באמת הקונדנסט עם די. קונדסנט לא זה,  טבעי גז צנרת זה
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  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  ,  בסדר,  בואו טוב
  

 : דוברת

  .שמצינו חושבת אני,  בדיוק
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
 יש. הדיון את פה לקדם מנסים באמת באמת אנחנו,  לכם להסביר ניסינו אנחנו,  חבל. ..

 הכבוד כול שעם טענות ויש. בערר שלכם הטענות מתוך בהם להכריע יכולים שאנחנו טענות
  .הטוב הרצון כול עם בפנינו לא שהוא עתידי למצב התייחסות שהיא איזה לתת נוכל לא

  
  ) ברקע כולם מדברים( 
  

  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב
 גודל של מבחינה,  הזה למתחם שניתנו המקלות הסיכון הערכות,  שוב רגע נדבר בואו אז

 את מכפילה ביאליק קריית גם,  שלה האוכלוסייה את תכפיל שנשר, ...  האוכלוסייה
 וביבחיש ומצטופפות וגדלות גדלות מסביב הקריות כול,  השכונות וכול. שלה האוכלוסייה

  ... לא זה הסיכון
  
  ) יחד מדברים( 
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  ... סיכון יש אז,  בסדר

  
  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב

 להיכלל היה צריך וזה החישוב ממרכיב חלק זה הסיכון חישובי. מקצועי טיעון זה,  שנייה
 100,  שנה 80,  שנה 50 -ל חווה נהבו את,  לשנה חווה בונה לא את כי,  עתידית כאוכלוסייה

  ... שצריך נתון וזה. שנה
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  ... בהמשך כולו למרחב ונתייחס השאלות את נפנה אנחנו,  טוב

  
  ) יחד מדברים( 
  

  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב
  ... השטחים של במשוואות שהוכללו הנתונים

  
  ) ברורים אינם הדברים( 
  

  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב
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 נלקחו שלא רבים רצפטורים קיימים,  ההשפעה לטווח ציבוריים רצפטורים עוד נוספו
,  בנימין...  סמוכות אוכלוסיות על הוא גם משפיע החדש האתר. אנשים אלפי...  בחשבון

 השטח , האזור של המקום זה כאן הנה,  אמרתי כבר זה את ושוב. אסביר מיד ואני נשר
  ... הכחול

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  , שזה יודעים אנחנו,  להרחיב צורך אין
  

  : שטרן - רפאל ניר ד"עו
  , הכחול השטח על דיברנו

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  .כן דיברנו
  

  : שטרן - רפאל ניר ד"עו
  .טובה שאלה זו
  

  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב
 אנשים כמה תחושה לכם לתת כדי ורק כאן הנחמדים האנשים כול את...  נחנוא,  קי או

  .מסביב גרים
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  ... ספק אין

  
  ) יחד מדברים( 
  

  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב
 במקום דלקים מצופפים עושים שאנחנו שמה בגלל,  כשל עוד גם כאן עושים אנחנו למעשה
 לוקחים אנחנו. סיכונים לבזר שצריך שאומרת שפיר הרצל וועדת של המסקנות תא ליישם

 יאללה ואומרים אחד במקום אותו ושמים מדינה וחצי הארץ לצפון לנו שיש הדלק כול את
  , תפגעו

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

 הוא וסייהאוכל מריכוזי הקודם בדיון לנו נאמר וזה...  חלק של שהמרחק,  לך ידוע אבל
  , יכולה את למשל זה על אז. פה מאשר קרוב יותר הרבה

  
  ) יחד מדברים( 
  

  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב
 אנחנו,  שוב. תגיע הזה הפיצוץ של ההשפעה מרחק לאיזה לכם הראתה לירן דין עורכת

 עתק כמויות מרכזים,  קודם להם שהיה מהשטח מחצית על המיכלים חוות את מקבצים
 לא במיוחד גבוהים מיכלים של. ... המשק של ושיתוק אסטרטגית פגיעה על, ...  דלקים של
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 אנחנו. נופל מיכל אם,  אדמה ורעידות מיכל של כשל של מבחינת זה של השלכות נבחנו
 אז. התאשפזו משם קילומטר 20 שתושבים ראינו. נפרץ א"קצא כשצינור קרה מה ראינו
  , כזה כשמיכל קורה מה. אנשים גרים משם מטר 800 -ש מקומות על כאן מדברים אתם

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  ... הנושא,  בסדר
  

  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב
 שאת או לטעון לי לתת רוצה את. מקובל לא זה,  סליחה טיעון באמצע אותי עוצרת את אבל

...  תרחישי של השלכות נבחנו לא. גמור בסדר...  לא אני אז בעצמך לטעון רוצה
 אני בעצם שהוא...  יורם שהגשנו הדעת בחוות מומחה וכתב סביב שגרה האוכלוסייה

 של בגודל פריצה למנוע אפשר ואם. האלה הפריצות את למנוע ניתן ולא פריצות תיקנתי
  . שואל שהוא השאלה זו?  שלם מיכל של פריצה למנוע אפשר איך,  גפרור

 הסביבה להגנת שהמשרד ראיתי,  בתסקירים שמצאתי כתביםהמ באחד,  לצנרת הקלות
 להתייחס פטורים הם אם אז. שם שיש אחרות נוספות לצנרות מהתייחסות אותם פוטר

 טווח את ומגדיל הזאת הצנרת ליד נמצא שהוא,  הנפיץ שהוא,  הגפרור שהוא לחומר
  . זה תסקיר מן איזה?  כאן עשינו מה אז. צנרת בעוד הפגיעה

 העדר את לנו מציגה...  תשתיות חברת. הקודם בדיון שהיה למה חוזרת אני עכשיו,  קי או
 רוצים אתם מה,  פיל על שמתיישב עכבר אנחנו,  ואומרת קטן עכבר בתור. שלה פילים

 נקי אוויר חוק עם סתירה כאן יש. הנתונים את מיד אציג אני כול קודם אז. מאיתנו
 המיטיבה התוכנית. הסמוכות המגורים בשכונות םבתקני עמידה תהיה לא. שלו והתקנון
 חוק 2005 -ב התסקיר כתיבת בזמן. ידעה שהמדינה מהגרועות בעצם היא והנפלאה הירוקה

  .בתקנים יעמוד הזה הדבר לאיך מספק התייחסות הייתה לא,  קיים היה לא נקי אוויר
 שזה השורה את יראזכ אני רק,  נדלג,  שהזכרנו התשתיות משרד של המכתב זה כאן והנה
,  לא,  אומרים אתם ואז קולה קוקה של מתקן מאשרים אתם כי,  משמעותי כשל זה שוב
  . אחר משהו שם לשים רוצה אני

  
  : דוברת

  , להתייחס יכולה אני
  

  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב
 פשוט  סולר,  נפט של הכימיות מהתכונות שונות קונדנסטים של הכימיות התכונות

 קונדנסט ולכן מ"גפ בתוכו מכיל קונדנסט,  נפיץ הוא קונדנסט לעשות מה. אחרים קיםתזקי
 בהרחבה כאן שכתובים הדלקים שאר,  שם לשים שהתכוונתי הדלקים שאר כמו לא הוא

 פתאום מה,  שימוש איסור להגיד אפשר אי אומרים הם,  שייכות שום בהם שאין נפלאה
  ? קונדנסטים פה לשים לנו אסור

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

 בשמך תטעני,  בשמה תטעני את,  בואי. התשתיות מהמשרד נציגה פה שיש מאחר,  בואי
  .פשוט פרקטי יותר לי נראה זה,  בסדר

  
  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב
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 פגיעה זו, ...  קונדנסטים לשים לא אומרים אתם...  שמדובר רק להדגיש רוצה אני
  ... משמעותית

  
  ) יחד מדברים( 
  

  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב
 ולא שם זה את לשים רוצים אנחנו,  נו נו נו,  אוי אוי אוי לנו תגידו אל. הטבעי הגז ובמשק

  .נפיץ שזה לנו אכפת
  
  ) יחד מדברים( 
  

  : קופרמן חנה'  גב
 היושב כבוד קודנסטים תאשרו ולא ההחלטה את תקבלי לא את אם,  תגיד שהמדינה...

  ? יהיה מה,  נקי גז תקבל לא מצריים. ישראל במדינת גז יהיה לא ראש
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  .כאן שנאמר מה הבנו,  בואו

  
  ) יחד מדברים( 
  

  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב
  ...  מתנגדים אנחנו,  אומרים הם 12.4 בסעיף

  
  ) ברורים אינם הדברים( 
  

  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב
 הגדול הזיקוק בית את מזין הוא בארץ והחשובים מהגדולים אנרגיה מתקן על מדובר
 בעצם ולמה מחוזית וועדה של כתוכנית מוגש זה למה אז המצב זה אם אז,  סליחה. בארץ

 ברמה חשובה כך כול תוכנית זו אם. הכבוד כול עם?  אושרה ולא 30 א"תמ הוסדרה לא
  ...  שולחן על אותה מציגים לא תםא למה הלאומית

  
  ) ברורים אינם הדברים( 
  

  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב
  , יותר 21 פי פולטת מאוכסנת חבית,  פולטים האלה הדלקים,  שונה האלה הדלקים של... 

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  .הבאה הטענ. הלאה,  הבנו זה. קונדנסטים להכללת מתנגדים אתם בקיצור
  

  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב
  .זה את לנשום אצטרך ואני. חיפה במפרץ ישוכנו הם הזה במתחם ישוכנו לא הם אם גם
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  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  , ספציפית בתוכנית עוסקים אנחנו

  
  : שטרן - רפאל ניר ד"עו

  , תוכניות הרבה לנו אין. אחת ספציפית בתוכנית,  אחת
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  , קרקע חטיבת על שחלה

  
  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב

 התכנון שגופי יתכן לא,  שאומרת...  כנסת וועדת של החלטות כנגד יוצאים למעשה אתם
 ובחנה שנה חצי שישבה וועדה זו. המלאה התוכנית את ולא הקטנטנה התוכנית את רק יראו

 צריכים אתם,  וציינה הוועדה מחברות  אחת הגיעה הקודם ובמפגש הצפון קרקעות את גם
  .תפקידכם וזה תכנון מוסד אתם. אתכם מחייב החוק,  הכוללת הראייה את לראות כן
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
 הראייה את. בתוכנית שנכלל המפורט התכנון לבין הכוללת הראיה בין הבדל יש,  סליחה

 שנוגעות ההוראות אבל. האלה בעררים בדיונים אותה לומדים אנחנו,  ראהנ אנחנו הכוללת
  , לתקנון שמתייחסות הוראות הן הזאת לתוכנית

  
  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב
  , שאלה לי יש אז,  קי או
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  , מתכננות ולא מ"גפ מתקני מתכננות לא והן

  
  : דמיולוגיתאפי,  נווה אלה'  גב
  . שאלה לשאול מבקשת אני אז

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

 מארג,  פשוט לא מערך זה,  נכון. המערך את שתבינו כדי זה את לכם מחדדת פשוט אני
  , תכנוני

  
  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב

  , נכון
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
 בהיבטים הציבור מבחינת המורכבות את מבינה אני .לציבור פשוט לא לחלוטין שהוא
 בהקשר רק לא,  כללי באופן,  כללי בתכנון ישראל במדינת שיש החוקי המארג וזה. האלה

 גבי על אחת תוכניות של משתלב מארג הן תוכניות. בכלל אלא הזה מהסוג התוכניות של
  , וככה השנייה לצד אחת,  השנייה
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  : גיתאפידמיולו,  נווה אלה'  גב
  , כאן מיוחד מאוד במצב אנחנו אבל,  כן
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
 תכנון הוא פה התכנון עדין אבל,  הכולל התכנון את לראות שצריך לזה ערים אנחנו,  בסדר

  . קרקע לחטיבת
  

  : ריטוב אמיר מר
  ? שאלה לשאול יכול אני

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  .יכול את,  כן
  

  : ריטוב אמיר מר
 אומר לכם שיש שאמרתם כמו המקצועי שהידע מכיוון. דבר כזה נגיד...  לחדד נכון זה האם
 העולם כול,  אומרים כולכם שאתם בעתיד אולי שיהיה מה עם הדלק את לשלב ניתן שלא

  , לכך מתכונן
  

  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב
  , אולי לא

  
  : ריטוב אמיר מר
  , 7 -וח 6 על כרגע תוכנית לנו הביאו לא אנחנו אבל , רגע,  רגע

  
  ) יחד מדברים( 
  

  : ריטוב אמיר מר
 שלכם שטיעון להגיד נכון יהיה זה האם,  בסדר. להבין רוצה אני,  להבין תני,  רגע,  רגע

 תדעו,  ומתריעות באות אתם הדלק מיכלי עם לכם שיש ואחרות כאלה מבעיות שחוץ אומר
 זה,  שם להוסיף תרצו אם,  הדלק את פה לשים פה שתבזבזו חבל אולי ולנ שיש מהידע לכם
  .לכם לעזור מנסה אני?  שלכם הטיעון להיות יכול זה האם. בעייתי מאוד אזור יהיה כבר

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  . אותה תחדד,  שוב תשאל,  השאלה מה פעם עוד אז

  
  : ריטוב אמיר מר

 ההוא,  ההוכחות כול את לכם יש אתם,  אומר הזמן כול כאן נעשהש הויכוח כול,  תראי
 ולא כרגע מ"גפ לאחסון לא תוכנית ראינו לא תכנוני גוף אנחנו אבל אמר זה,  אמר

  .לקונדנסט
  

  : קופרמן חנה'  גב
  , המפתח מילת זאת כרגע,  כרגע
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  : ריטוב אמיר מר

 לדון צריכים אנחנו,  עליה מדברת שאת הרחבה הראייה כול,  שנייה,  בסדר רגע אבל
 נוספת תוכנית תבוא,  זאת אחרי עכשיו תוכנית לכאן תבוא אם אומרת זאת. בתוכנית

  .שהתייחסתם ההיבטים כולל בה לדון וצריך
  

  : קופרמן חנה'  גב
  , הנקודה זאת אבל

  
  : ריטוב אמיר מר
  , שלכם הטיעון זה האם להבין מנסה אני,  רגע,  רגע

  
  : קופרמן חנה'  גב

  ... שלנו הטיעון
  
  ) יחד מדברים( 
  

  : ריטוב אמיר מר
 להיות יכול שלך הטיעון האם. בסבלנות שומע אני כמה סבלן כמה תראי. סבלנות,  רגע,  רגע
,  אחר מקום לה אין,  צריכה שהמדינה מה זה שלדעתך. לשאול,  להציע לא מנסה אני,  כזה

 מיכלי את עכשיו כאן שיעשו מזה אהוכתוצ. מתכוונת שהיא מה זה,  רוצה שהיא מה זה
 ניתן לא זה לדעתך כי,  כאן לעשות ההזדמנות את תפספס המדינה לכאן אותם ירכזו הדלק

  .לא אולי,  ניסיתי. ביחד לעשות
  

  : קופרמן חנה'  גב
  , הנקודה. הנקודה לא שזאת חושבת אני

  
  ) יחד מדברים( 
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  .הטיעון לא שזה,  שלא מרתאו היא,  בסדר

  
  : קופרמן חנה'  גב
 המדינה. העניין לב את המהותית הבעיה את לחדד רוצה אני,  להסביר רוצה אני אז

 זה,  הוא מה יודעים אנחנו והעתיד העתיד את לממש מבחינת חייבת,  המדינה,  מבחינתה
 בכול. הזה הצינור תא לקדם מחיר בכול חייבת המדינה. אותו שיתכננו שממתיו צינור אותו
 שזה ברגע,  ברירה לה אין חייבת היא. הגז של ההנפקה כול ואת התשתיות ואת מחיר

 פה ואנחנו. האוכלוסייה של המחיר מה משנה לא וזה מחיר בכול זה כי. ברירה אין ביבשה
. הזה בשלב כבר המחיר את לשקול חייבים אתם. מחיר כאן יש אומרים ואנחנו אוכלוסייה

  ... סעיף למימוש לחכות לא,  סליחה,  תלחכו לא
  
  ) יחד מדברים( 
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  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
 שוב הדברים את נקרא אנחנו בערר מפורט ניתן זה,  לבטיחות טוענים שהם זה,  הבנו זה

 תשובות נצטרך כמובן ואנחנו פה שעלה נושא בהחלט הוא הבטיחות של והנושא
  .מהמשיבים

  
  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב

 הזיהום את להעריך כדי בהם שהשתמשו התוכנות,  כתבתי שלי המקצועית הדעת בחוות
 נעשו. שיש ממה עם גם אלא לקונדנסטים מתייחסים לא כרגע,  מהמתחם שייווצר אוויר

 לי אכפת ולא מיוחדות תוכנות צריכה הייתי,  פחת כמה למצוא ובשביל פחת הערות כאן
...  קולטות מיכלים החוות שלמשל,  היא מהותית נקודה עוד למשל לאב. זה את לעשות
 הם,  חלקיקים להם שקרואים משנה מזהמי מייצרים האלה והמזהמים מאוד גדולות
 ואין הנקי האוויר בחוק חקוקים גם והחלקיקים. עת בטרם...  ריאות סרטן ליותר גורמים

 חקיקה כבר לו שיש...  אוזון מייצר...  עם ביחד. ... בהם לעמוד בדיוק איך. התייחסות
  .שלא כמובן?  זה את בדק מישהו האם?  הזאת בחקיקה נעמוד אנחנו ואיך נקי אוויר בחוק

  
  ) ברורים אינם הדברים( 
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  .בהמשך תתייחסו הפליטות של ההיבטים

  
  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב

 וכשאני קונדנסטים...  כשיאוחסן למעשה כשל. לפרוטוקול ייכתב שזה רוצה זאת בכול אני
 ביותר שמרנית הערכה עושה וכשאני. וסולר מנפט יותר הרבה,  קולטים הם כמה יודעת
 לא,  הקונדנסטים כשמיכלי אחד שביום מגלה אני...  של קילו 5 רק,  מחבית נפלטו שהם

 חיפה במפרץ שנפלט מצהירים שהיום מה השז...  של ביום טון 2.500 יקלטו הם, ...  אצלנו
...  מוכרים בחיפה לנו וכאן. אדיר היה שהוא מרוב השני הנתון את לחשב פחדתי אני. בשנה

  .ונהדר נפלא שהכול
. ... קונדנסטים...  ביותר משמעותיות פליטות שיש גם שמגלה ליוקנעם שעשיתי מחקר זה

 לכך התייחסות חלה לא. הזה במתחם םלאד וודאי שהוא בנזן של אדירות כמויות ויפלטו
  .טובה שאלה זו,  נכנס הזה הדבר כול ולאן. שם שיהיו האמיתיות...  בתסקיר

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

 כדי לך שנשאר מה את תמקדי אז,  נגמר הטיעון 12:00 -ב לך מחדדת רק אני,  סליחה בואי
  , -ש
  

  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב
  ... שמובילה העיר כבר היא שחיפה זה נוסף כשל

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  .נטען זה
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  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב
 שייכנסו שאחרי נוסף כשל. תעשייתיות פליטות עם למעלה שם אנחנו הנה ישראל ובכול
 תמונה וז לבנזן רק נתייחס אם אז. כמובן הצפון לקרקעות לא האלה הקונדנסטים לכאן

 מחוז. 2012 משנת הסביבה להגנת המשרד של במפלס שמופיע תרשים למעשה זה,  רשמית
 של גבוהות הכי הפליטות את יש חיפה שבמחוז רואים אנחנו.  שמאל מצד פה מופיע חיפה

 שמרנית בהערכה,  הזאת העמודה הקונדנסטים שייכנסו אחרי. לאוויר מסרטנים חומרים
 הכי העיר כבר וזו. המסרטנות המכות על לדבר שלא,  הבנזן גללב רק ארבע פי...  ביותר

,  משפרת כתוכנית זה את הציגו,  הציבור הציגו מה על מדברת אני אם. למעשה מסורטנת
 הנה,  מראה עצמו היזם של התסקיר אבל. נפלא יהיה והכול דבר שום יפלטו לא המיכלים

 של הפחתה רואים אתם ימין ובצד. החוות בשלושת,  בחוות יש מה רואים אתם שמאל מצד
 לקחו שלא מאוד מקלות חישוב בשיטות ושוב לדבריהם אוויר בפליטות אחוז 18. אחוז 18

  ...  בחשבון
  
  ) ברורים אינם הדברים( 
  

  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב
 חיים בקריית שם אומרים הרי,  ליד לשכונות יקרה מה רואים אנחנו כאן. אדיר כשל זה

 לבן גבי על צבעוני החדש במקום כאן גם והנה. הזה הזיהום בגלל ומתים חולים יםאנש
  ...האלה שהפליטות רואים,  מהציבור שהוסתר תסקיר בתוך

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  ? התוכנית ממסמכי חלק הוא התסקיר הבנתי לא,  מבינה לא אני,  סליחה
  

  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב
  . לציבור מוצג לא האוויר של החלק,  לציבור הוצג לא הוא אז

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

 להבין  מצליחה לא אני. התסקיר עם הופקדה התוכנית,  הופקד הוא,  הוצג לא הכוונה מה
...  
  

  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב
 ההשלמות את שיציגו קשהבב המחוזית לוועדה,  המחוזית ללשכה פניתי אני,  אסביר אני

  ... סביבתי גורם אף,  לציבור הוצגו לא והם. האוויר איכות בנושא
  
  ) יחד מדברים( 
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  ? הפקדה אחרי או הפקדה לפני?  הליך באיזה?  השלמות איזה

  
  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב

  ... שהוא שלב וכול הפקדה ואחרי לפני
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  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  , לציבור שמופקדים המסמכים,  סליחה,  שנייה

  
  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב

  ... לא זה ההתנגדויות וועדת לפני וגם...  בטוח זה הפקדה אחרי
  

  : שטרן - רפאל ניר ד"עו
  ? הזה בעניין סדר לעשות אפשר,  סליביה

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  .כן
  

 : דוברת

  , בתגובה זה על ענינו וגם
  

  : שטרן - רפאל ניר ד"עו
   לסור הוזמנה העוררת זאת עם יחד אבל,  באינטרנט לאתר עלו לא מהמסמכים חלק

  , ללשכת
  

  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב
  , שקר זה,  נכון לא

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  , נתווכח לא בואו
  

  : אפידמיולוגית,  הנוו אלה'  גב
  ... מאחר שקר זה

  
  ) לתמלול ניתן לא יחד מדברים( 
  

  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב
  , לאתר עלה לא וזה

  
 : דוברת

  ? שקר זה גם,  אצלנו היית את אבל
  

  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב
  ,  כותב הוא התנגדות וועדת לפני יום

  
 : דוברת

  , המסמכים כול את לך והצגנו איתנו ישבת את
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  ) יחד מדברים( 
  

  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב
  .ההתנגדות וועדת לפני יום,  תראי בואי

  
 : דוברת

  ? שקר גם זה
  

  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב
  , קודם חודשים תבואי... 

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  , גברתי בואי
  

  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב
  ... לדעת יכולה אני ואיך קיים הזה שהדבר ידעתי לא

  
  ) יחד מדברים( 
  

 : דוברת

 היית אז המקומית או המחוזית התכנון לשכת למשרדי וניגשת לפני מתעוררת היית אם
  .זה את רואה

  
  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב

  .שעה רבע עוד רק לי יש כי הלאה אמשיך אני
  
  ) יחד מדברים( 
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד לביהס ד"עו
  ? נכון בפניכם המסמכים שכול מחלוקת אין כרגע

  
 : דוברת

  ... המסמכים כול. כן
  
  ) יחד מדברים( 
  

  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב
  .האינטרנט באתר אין מסמכים,  לא

  
  ) יחד מדברים( 
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
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  , ראית האלה המסמכים ולכ את את,  גרתי לגביך שואלת היא
  

 : דוברת

  .הכול קיבלה למשרדנו לכשהגיעה
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  ? נכון שלך בערר עליהם כותבת ואת קראת

  
  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב

 יכול הוא כיצד?  ההפקדה לאחר להתנגד שאמור הציבור שאר עם מה אבל אותם ראיתי אני
  ...  זו אם לדעת

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  .טוב
  

  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב
,  החדשה המיכלים מחוות מטר 800 שנמצאת אתא שקריית כאן אומר אני אז,  קי או

 שהפליטות כאן רואים אתם. נדיפות אורגניות...  של ביותר משמעותיות בכמויות מושפעת
 קריית כאן רואים אתם...  של ביותר ותייםמשמע ריכוזים זה. הימנית בסקלה נמצאות

  . ...בנשר גם למעשה אתא קריית,  בנימין
  
  ) ברקע מדברים( 
  

  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב
  ... היום המצב על מדברת אני עכשיו

  
  ) ברקע מדברים( 
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  ... טיעוןה את לגמור רוצה בכוונה אני,  השקט על לשמור צריך

  
  ) יחד מדברים( 
  

  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב
  ...  הבנזן ריכוזי את כאן רואים אתם,  חיפה ערים איגוד של נתונים... 

  
  ) ברקע מדברים( 
  

  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב
 מה. בנימין קריית שנקראת העמודה את ימין מצד כאן רואים אתם. 2012 -וב 2011 -ב

 אנשים המיכלים חוות לשם שעברה לפני היום שכבר זה בנימין בקרית איםרו שאתם
 לגרום יכול שלו מולקולה כול וודאי מסרטן חומר וזה משמעותיות ברמות בנזן שם נושמים
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 כאן רואה שאת...  את נושמים שהם ימים יש. הזה לדבר כרונית חשופים אנשים. לסרטן
 80,  70 משמעותיות רמות. למה יודעת לא,  םהמספרי את שמאל מצד רואים לא. אחד ביום

 יותר נמוך הוא...  היוממתי התקן. יוממתי תקן של בחינה עכשיו. ביום...  גרם מיקרו
 היו. 2012 -ב מזמן אותו חצו כבר התקן אצלנו,  הבריאות על שומרים ושם. מבישראל

 יהיה מה אז,  ינק אוויר בחוק עומדים לא עכשיו כבר אומרת זאת,  הזה מהתקן חריגות
  . בנזן...  שיוסיפו אחרי

 המספרים את כאן רואים לא,  גם שעתיים חצי בריכוזים גם זה,  נוסף כשל עוד,  קי או
 בשכונה. האלה בשנים בנזן של קוב למטר מיקרו 70 נשמו אנשים אבל,  טוב מספיק

 לכער,  דעו עליה ולשים בשכונה מכוערת הכי הבחורה את לקחת הולכת ואת ליד שנמצאת
 פליטה היתר אין לנו,  אומרת ן"תש חברת הקודם בדיון למעשה. הזה הדבר את יותר עוד

 את ומצאתי ובדקתי הלכתי אז. נקי אוויר חוק של בתקנות לעמוד בכלל מחויבים לא ואנחנו
 נקודות בשלוש אוויר של מדידות מציג,  קבע וגם. למעשה קבע וגם שהכנתי הבא הגרף

,  בנזן של ודינו. חיים קריית בטרמינל הדלק מיכלי בחוות שונים כיםתארי בכמה שנעשו
  , שחור כרגע שהוא האדום הקו זה כאן רואים שאתם מה. כבר אמרתי מסרטן חומר

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  ? מסמך שזה או הערר במסגרת הוגש הוא מציגה שאת מה,  סליחה
  

  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב
 הרבה תרשים לשים לי אוסר סליחה. בנזן של יעד מערכי חריגה על הטיעון את מפרט אהו

  .ברור יותר
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
 30 כולל שלכם שהערר מאחר. להתמקד מנסה רק אני,  טוענת לא אני. בסדר,  לא,  לא

  ... זה את לראות רוצה אני אז עמודים ומשהו
  
  ) ברקע מדברםי( 
  

  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב
  ... נניח. כזה הוא הטיעון

  
  ) לתמלול ניתן לא ברקע מדברים( 
  

  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב
  .חיים בקריית מיכלים חוות לנו יש

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  .הבנו,  בסדר
  

  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב
 עומדות שם המדידות,  השחור הקו הוא התקן,  דידותהמ עומדות איפה. הבנזן את מדדו
  . ...השחור לקו קרוב
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  ) ברקע מדברים( 
  

  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב
 בנזן רב הכי במקום אותן לשים האחרות החוות ואת...  הזאת החווה את לקחת הולכת את

 חוק תקנת באף עומד לא שזה,  סביבתית מבחינה בסדר שזה לי ולהגיד חיפה מפרץ בכול
 שיעמדו רוצה אני,  אומר הבריאות משרד. הבריאות משרד של הדרישה שזו...  נקי אוויר

 עמידה תהיה לא...  רוצים,  לאחרונה שהוגש מאוחר במכתב ביקשו העיריות וגם יעד בתקני
 אוויר בחוק לחלקיקים תקינה גם יש,  אמרתי משנה מזהמי...  גם.  הזאת בתוכנית...  בתקן

  ...  של אדירות כמויות,  נקי
  
  ) ברקע מדברים( 
  

  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב
 רואים שאתם מה,  חיפה ערים איגוד זה כאן רואים שאנחנו מה. בתקנים לעמוד צריך זה

  .זה על אדלג אני,  טוב,  בחיפה מקומות שני זה כאן
  
  ) לתמלול ניתן לא ברקע מדברים( 
  

  : וגיתאפידמיול,  נווה אלה'  גב
 גורמים של לבדיקות להתייחס מחויבים שאנחנו אומרת ן"תש,  למעשה אומרת שאת כפי

 את...  שהם ועובדה...  כן החוק אבל כמחויבים עצמכם את רואים אולי אתם. אחרים
  .נקי אוויר לחוק אותם וישוו שלכם הפליטות

 שיש. בחיפה דלהג הכוח שתחנת הוא העתידי המצב  עיניים שתעצמו כמה,  העתידי המצב
...  גם הקונדנסטים של ייצור שיש. שלוש פי שלהם הייצור ומתקני שמתרחבים זיקוק בתי

 הדיזל על בשנה משאיות אלפי עשרות שאיתו נמל שמגיע הוא המצב...  של אדירות וכמויות
 כול כבדות מתכות...  שתייצר המשרפה...  שמייצרות,  חלקיקים שמייצרות פולטות שהן
 ביותר החולה האזור היא חיפה. מדינה בחצי דלקים. ... נקי אוויר בחוק ליםכלו אלה

 יש וכאן. הבריאות משרד הוציא זה את. ביותר הגבוהה היא הסרטן תחלואת,  בישראל
  .נדיר מסרטן נפטרה היא. חיפה ערים איגוד...  שהייתה מי של תמונה

  
  : דוברת

  ? זאת מי
  

  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב
 התפרסמה שבועיים שבוע לפני ממש חיפה של הסרטן מחדל. ברוך זכרה יהיה,  שרה.. .

 מוכן אני,  בסדר ואמר הגדר על ישב הוא,  מהגדר ירד הבריאות משרד. הזאת הכתבה
 10 לפני ידענו כבר זה את,  הזה לנושא כמומחית בניניו. סביבתי כשל כאן שיש להכריז

  .שנים
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
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 אלא בשם תדברי שלא מבקשת אני שוב אז הבריאות משרד של נציגים פה יושבים,  קי או
  .קי או. בשמם ידברו שהם

  
  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב

 האחרונות בשנים מובילות חיפה נפת...  מובילות חיפה של הנשים,  פולשני סרטן,  שוב
 העיר לדעתכם מי,  2009 עד 2005 בשנים למשל , הסרטן...  על נסתכל אנחנו ואם. שנבדקו

 בין יושב הצפון קרקעות הרי,  העיר זאת נשר. נשר?  בנשים סרטן בתחלואת שמובילה
 הכי הנשים,  ישראל במדינת חולים הכי האנשים את לוקחים אתם. לנשר אתא קריית
 את שבשיםומ נשים על שמשפיעים ומזהמים. יותר עוד אותם להחליא הולכים ואתם חולות

,  שלהם בדור נגמר לא זה. הבאים הדורות על גם משפיעים,  שלהם ההורמונאלית המערכת
 שהם חומרים זה. בסביבה מתפרקים לא שהם מחומרים זה. שלהם לילדים גם עובר זה

 בנפת. אותו נושמים ואנחנו ושוב שוב...  בעבר שנפלט מה גם. המתכות... ,  למשל,  עמידים
 אוויר בזיהום סביבתית שקשורה מחלה יש אם. בנשים ריאות סרטן יותר 26 יש כבר חיפה

 ואני. הזאת למחלה אוויר זיהום בין קשר יש,  כן,  הכריז...  העולמי הבריאות ארגון. זאת זו
 בפני זה. סביבתי...  לה יש נשים אצל הזאת שהמחלה מגלה 2012 -ב בנושא שערכתי ח"מדו

 חיפה מפרץ לכול סיפרנו אנחנו בכתבה כאן. הלאה ךאמשי אני אז שעה של הרצאה עצמו
  . הנפט מזבח על הנשים שלנו הבריאות את שמקריבים

. מוטעה שהוא הזה בסקר אותו להשאיר אפשר אי,  חיפה הזיקוק בתי עבור שנעשה סקר זה
 מרבי אשפוז של שיאניות,  אתא וקריית נשר את ימין בצד רואים אתם,  חיפה הזיקוק בתי

 שוב,  נשימתי אשפוז וגם. הזה המתקן את תשימו אתם באמצע בדיוק וביניהם נושל באזור
 קשר שוב זה. הזה הדבר את ממקמים אתם שם. אשפוזים של שיאניות אתא קריית,  נשר

 מגיעים אנחנו. יעשה זה מה בריאותית מבחינה בדק לא אחד אף,  הבריאותית לבחינה
 מהבחינה גם יודעת המדינה בגדול. רייכמן לאון...  יציג הטיעון בסוף הגיאולוגיים לטיעונים

 מתפרסמת 2004 -ב?  יודעים אנחנו איך. גדולה אחת זוועה זה חיפה שמפרץ הגיאולוגית
...  הגיאולוגית מהבחינה ביותר המסוכן האזור שזה,  שאומרת לתקשורת הודעה

 אלמנטיםה. אדירות בכמויות דלקים תצופפו אתם ושם לקרוס יכולות שם שהתשתיות
 ואנחנו. יועצמו שלה הנזקים שם אדמה רעידת תהיה אם,  הנזקים את להעצים עלולים

 לוחות שני בין שמשקשר שבר בעצם הוא יגור כרמל שבר,  יגור כרמל שבר כאן רואים אנחנו
  . אדירה מיכלים חוות...   וממש. אדמה רעידות להתחיל יכולות שממנו טקטוניים

  . הזאת התוכנית עבור תסקיר בעצם שערך מיוחד מומחה גבירצמן,  קי או
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  ... זה מה

  
  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב

  ...  בחתך תהודה להיווצר צפויה. הבא הדבר את החלטות מקבלי,  לכם כותב הוא
  
  ) ברורים אינם הדברים( 
  

  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב
  ... אני תיכף,  תהודה יש הזה זורבא אומרת זאת
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  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  ? הבנתי לא מקריאה הגברת מאיפה,  סליחה

  
  ) ברקע מדברים( 
  

  : שטרן - רפאל ניר ד"עו
 לא הזה הנתון אז. נתן לא הוא גיאולוגית דעת חוות שום,  תסקיר שום ערך לא גבירצמן

  .בסיסית נכון
  

  : מיולוגיתאפיד,  נווה אלה'  גב
  , מוגש זה

  
  : שטרן - רפאל ניר ד"עו

  , הוגש לא זה,  לא
  

  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב
  , התסקיר במסגרת הוגש זה

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  , סליחה סליחה,  שנייה
  

  : שטרן - רפאל ניר ד"עו
  .התסקיר במסגרת הוגש לא

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

,  אותו מקריאים הם מאיפה,  קטע מקריאים אנשים,  מקצועית וועדה אנחנו,  שיביתק
  ? מקריאה את בבקשה מסמך מאיזה

  
  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב

  . הסביבה להגנת למשרד שניתנה דעת חוות הוא הזה המסמך
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  ? שלך בטיעון מצורפת היא?  איפה

  
  : אפידמיולוגית,  נווה להא'  גב

 הדעת חוות. הזאת הדעת חוות אודות על שמפרטת רייכמן...  של חוות אצלנו מצורפת
  ... הסביבה להגנת המשרד בפני...  הזאת

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  , בבקשה אותו לראות רוצה אני?  מקריאה את שמתוכו המסמך את לך יש

  
  : וגיתאפידמיול,  נווה אלה'  גב
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 על השפעה תסקיר על ראשונית דעת חוות הצפון קרקעות מתוך לקוח זה. שנייה,  כן,  כן
  , פעם עוד אז,  הנה. המחוז למתכנן כותב הסביבה לאיכות המשרד. הסביבה

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

 הוא אם להגיד תוכלי אם ת"בי. אותו לנו תתני ף"אל,  המסמך את תקריאי אל,  סליחה
  .שנדע כדי פשוט בערר מהמסמכים כחלק הוגש

  
  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב

  , דעת חוות הוא המקור בעצם...  בערר הוגשה זה לגבי דעת חוות
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
 לא זה אם. מופיע זה נספח איזה,  לערר נספחים יש קונקרטית להיות חייבת אני,  סליחה
  , מופיע

  
  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב

  .רייכמן...  הדעת חוות של הנספח
  

  : שטרן - רפאל ניר ד"עו
  .זה לא זה

  
  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב

  .הזה  הדוח את מצטט הוא
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  . הטוב הרצון כול עם אני,  מתוכו מקריאה שאת המסמך את לי תנו בבקשה,  איפה

  
  : רייכמן לאון' ינגא

  ... אני אולי
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
 את לבדוק יכולים  אנחנו כי הם מאיפה לדעת בלי קטעים לנו להקריא אפשר אי כי פשוט

  . אומרת שאת מה
  

  : רייכמן לאון' אינג
  , אותי שומעים אתם אם

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

 את שמתוכו המסמך את פשוט לנו תתני. דקות 10 בבקשה סיים ל מבקשים רק אנחנו,  טוב
  .פשוט הכי יהיה זה מקריאה

  
  : רייכמן לאון' אינג
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 בשנת הסביבה לאיכות המשרד ידי על נכתב זה,  הצפון קרקעות זה א/ ג/ 1139 הוא המסמך
  .2005 באוקטובר

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  ? הזאת לתוכנית מתייחס?  מסגרת באריזה,  2005 אוקטובר
  

  : רייכמן לאון' אינג
  .הצפון לקרקעות מתייחס

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  .עליו מדבר שהוא המסמך את מכירה את,  נורית
  

  : ס"הגנ,  שטרוך ריתנו'  גב
  .בסדר,  כן
  

  : רייכמן לאון' אינג
  , הקו את להמשיך ארצה אני

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  .לסיים דקות 5 לנו יש כי בבקשה בתמצית רק,  כן
  

  :  מזכירות,  חן שולמית'  גב
  .נמשיך ולא הפסקה נעשה לא

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

 את ונשמע הפסקה ונעשה שלכם הטיעון את נגמור אנחנו,  נמשיך וללא הפסקה נעשה לא
  .המשיבים

  
  : רייכמן לאון' אינג
  , את להסביר מנסה אני,  לאלה מתלווה אני , רייכמן לאון שמי

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  , כן הגיאולוגי ההיבט
  

  : רייכמן לאון' אינג
  , ובעצם. הצפון בקרקעות... 

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  ? התוכנית מסמכי במסגרת גיאולוגית בחינה נערכה. העובדתי בהיבט רק,  סליחה
  

  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב
  .כן,  כן
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  : רייכמן לאון' אינג
 חדשה טכנולוגיה פיתחתי אני. אדמה ברעידות מומחה ואני קונסטרוקטור מהנדס אני

  , נתבקשתי אני. אדמה ברעידות עמידים מבנים לתכנון
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  ? נכון הגיאולוגי הנושא על בכתב טיעון לכם יש

  
  : קופרמן חנה'  גב
  .כן
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  .פשוט שתפנו לי נראה,  בואו אז

  
  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב

  , ביותר המהותי הכשל,  ביותר המהותי לכשל מתייחס בכתב הטיעון
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  ?  סליחה בערר סעיפים באיזה,  שנייה רק

  
  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב
 רייכמן לאון וידידי,  רייכמן לאון ידידי של דעת חוות. לערר בעצם שמצורפת דעת חוות זו

 בצעם הוא,  אומר הוא. בסדר להרחיב לך ואתן בקצרה אסקור רק אני. לידי כאן שנמצא
. גבירצמן ר"ד שכותב מה ובפניכם. הגיאולוגי מהמכון גבירצמן...  ר"ד של למסמך מתייחס

 בתקנים אותם יחליפו אם וגם היום שקיימים בתקנים בעצם,  שהתקנים אומר הוא
  .כזאת בחווה אדמה ברעידת לקרות שיכולים הנזקים מפני יגנו לא האמריקאים

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  .קי או
  

  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב
 כרמל השבר את כאן לנו יש הנה,  יודעים ואנחנו חריגה תהודה הזה במקום שתיווצר זה

 שבעצם יודעים אנחנו,  בכך די לא אבל,  פעיל גיאולוגי שבר כאן לנו שיש יודעים אנחנו. יגור
  .המיקרופון בלי זה בהרצאות זה את עושה כשאני...  גם לנו יש

  
  : שטרן - רפאל ניר ד"עו

  , רגע סליחה
  

  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב
  ... הזאת שעה וברבע שעה רבע לי יש,  במגיבים תגיב אתה,  שנייה רק

  
  : שטרן - רפאל ניר ד"עו
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  .הנכבדים החברים את מטעה את
  

  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב
  , הגיאולוגי המכון,  מטעה לא אני

  
  : שטרן - רפאל ניר ד"עו

  , הזה לפרויקט ישירות נוגע לא זה,  הזה המסמך את מכיר אני,  הזה המסמך
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  ,  חבל. הזה לנושא תשיב כך אחר

  
  : קופרמן חנה'  גב

  .תשיב כך אחר
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  .כן הטיעון את לסיים לה ניתן בואו

  
  : שקד - לירן רונית ד"עו

  , מבקשת אני
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
,  קשר ברוב אתכם שמענו אנחנו,  הכבוד כול עם שלכם ניםהטיעו את נסיים אנחנו,  לא

  .להתקדם חייבים אנחנו כי זה את לסיים רוצים אנחנו
  

  : שקד - לירן רונית ד"עו
  , יסודית סופר עבודה פה עשתה נווה אלה גברת... 

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  , קי או
  

  : שקד - לירן רונית ד"עו
  . המלאה התמונה את הפ לקבל שתוכלו בשביל

  
  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב

 מחוות בעצם כנלמד,  הביולוגית ברמה מהותי כשל כאן שיש למעשה היא המלאה התמונה
  , אומר בעצם והוא. רייכמן ינר'אינג של הדעת

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  ? לערר צורפה הזאת דעת החוות,  סליחה
  

  : פידמיולוגיתא,  נווה אלה'  גב
  .בוודאי,  כן
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  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  ? פשוט נספח איזה?  זה איפה,  מחפשת אני פשוט
  

  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב
  .לערר מצורף זה אבל מתנצלת אני,  כרגע...  לא זה

  
  ) דיבורים( 
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  .נושא אותו על מדברים אנחנו אם לראות פשוט מנסה אני זהו אז

  
  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב
  .תמונה שם יש

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  , רייכמן זה

  
  : ריטוב אמיר מר

  .הנה כן,  גיאולוגיים סיכונים
  

  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב
  , נכון

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  .עמוד יש,  הדעת חוות את פה אין אבל,  לא
  

  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב
  ... בצורה זה את העבירו...  אני,  שהוגשה שלמה דעת חוות יש

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  .זה לא זה,  חנין דב דין עורך שלכבוד המסמך?  זה מה
  

  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב
   ורוסלבסקי גבירצמן של ח"הדו מתוך חיפה מפרץ של שבאזור יודעים אנחנו,  קי או
  .2009 -מ
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  .המסמך את מצאנו,  נמצא בסדר

  
  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב
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 לי שהסביר ומה. אדמה רעידות של חריגה הגברה בו שיש שידוע שטח הוא האפור השטח
 של גלים מהירות...  הזה שבשטח. הזה בתחום יהמצו לא אני כי,  רייכמן לאון ינר'אינג

 זה שיקרה ומה. גלים של יותר נמוכה למהירות מתייחס התקן כשבעצם. לשנייה מטר 2.000
  , אדמה רעידת כאן שכשתהיה

  
  : ס"הגנ,  שטרוך ריתנו'  גב

  ? תקן איזה
  

  : רייכמן לאון'  אינג
413.  

  
 : דוברת

  .413 לפי מקימים לא מיכלים חוות אבל
  

  : רייכמן לאון'  אינג
  .413 תקן לפי אותו לתכנן חייבים אדמה ברעידות לעמוד שאמור מבנה כול

  
 : דוברת

  ... למעט
  

  : רייכמן לאון'  אינג
  . 1995 -מ התקן זה3, 1 בחלקים סליחה

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  ... הזו הדעת חוות את קראת את,  נורית
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  .בתקן עומדים לא שהם לא זה,  אחר תקן להם יש

  
  : רייכמן לאון'  אינג
 שם יהיה ואם. ישראל תקן מחייב בארץ אבל ומשונים שונים לתקנים להתייחס יכולים הם

  . ישראלי חוק פי על יואשמו אז כשל איזה
  

  : דוברת
  , בהוראות תסתכלי

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

   אותהור איזה
  

  : רייכמן לאון'  אינג
  ... שזה בסיטואציה נמצאים אנחנו בעצם,  משפטים כמה להוסיף מבקש אני
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  ) ברקע מדברים( 
  

  : רייכמן לאון'  אינג
 שאת להיות יכול אבל,  תקנים מיני בכול הצפון בקרקעות מרגישים איך מדברים כולם

 לאיכות המשרד של הדוחות פי לשע מכיוון. לבושות לא אותם להשאיר צריך הצפון קרקעות
 הן הצפון קרקעות. 2009 -מ משרדית בין ההיגוי מוועדת 2011 -ומ 2005 -מ הסביבה
 על מבנה לתכנן שמאפשרים מתקנים היום קיימים לא. טכנולוגית התכנות ללא  קרקעות

 שנעשו מחקרים על מתבססות...  את שהעליתי בדוחות האלה הקביעות. האלה הקרקעות
 בוצעו האלה והמחקרים. פיזי הגיאו ומכון הגיאולוגי המכון בחזקת גיבסמן ר"ד ידי על

 בבדיקת מטר 300 של עומק עד קידוחים של ביצוע כדי תוך הצפון קרקעות של בשטח
 עליהן שאסור קרקעות מאפיינות קרקע תכונות שם התגלו. הקרקעות של סטרוקטורה

 וועדה ידי על אושרו אשר,  כרגע כנניםשמתו מסוג מסוכנים ומבנים בכלל מבנים להקים
 מטר 300 עד של בקידוחים שהתגלה מה אבל. ארצית וועדה ידי על נדונו וכרגע מחוזית

 מגיעים וכשמתעמקים חול שכבת מטר 6 -0כ לזה מתחת...  נמצא מטר 9 של שבעומק
 עד נעשו לא הקידוחים אבל לקדוח והמשיכו. מטר 200 -ב נמצא גבס וגג גבס לשכבת

. הקרקעות של המחקר את ולבצע להמשיך חייבים היו המסקנות ואז מספיקים עומקים
 שכול גילו והם אחרים חוקרים ידי על בדיקות גם בוצעו שלהם הבדיקות לפני זה מלבד

 של סימנים יש. ולאורך לרוחב סיסמיים שברים ידי על חתוך הצפון קרקעות של האזור
 שונות שכבות מציאת ובעצם. השנייה גבי על אחת קרקע של והעתקה קרקע כריית

 בקרקע הגלים מהירויות בדיקות,  וסימולציות לבדיקות אותם מביא הצפון בקרקעות
 לא. שלנו ההנדסה בטכנולוגיות בכלל מוכרות לא למהירויות שם והגיעו. הזאת הספציפית

 מתייחס 413 עם יחס הולך שהוא אמריקאי ותקן 413 כשהתקן. לשנייה מטר 2500,  מוכרות
 בשטח הסיסמית התאוצה של הגדרות יהיו אומרת זאת. לשנייה מטר 650 של למהירויות

 לתאוצות יחושבו לא הבניינים,  הבניינים את ימוטטו אלה שתאוצות כאלה הקרקעות של
,  ככה שאומר 5 דף 3.1 בסעיף ההיגוי בוועדת. רק אצטט ואני. יתמוטטו והבניינים החזויות
. גביהם על הנמצאים ויסודותיהם מבנים...  תגרום והיא הנדסי פתרון אין שטח פני לכריית
 מסוג בפתרון עוסקים בכלל אינם 3 -ו 1 תיקונים 1995 משנת והמבנים 413 תקן לפי יסודות

 יהיו ריחות איזה,  אחרים או אלו מבנים על...  אנחנו איך,  מדברים אנחנו אומרת זאת. זה
 הממצאים את נכון קרא לא ומישהו. האלה הקרקעות על תלבנו אסור. האלה הקרקעות על
  .פעם עוד תקראו,  הממשלה של

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  , סליחה בוא
  

  : רייכמן לאון'  אינג
  . הזה הפרויקט כול של מחדל ברירת זה,  סליחה רק

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  .לנו תיתן שהזכרת המסמכים שאת שוטפ רוצה רק אני,  שנייה רק אדוני טוב
  

  : קופרמן חנה'  גב
  , הערר במסגרת זה את קיבלתם אתם
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  ) יחד מדברים(
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  .פשוט מהם מצטט שהוא המסמכים את לראות רוצה אני

  
  : רייכמן לאון'  אינג

  .לדון לדאוג הארצית הוועדה חייבת זה על רק... 
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
 אותם לנו להגיד יכולים אתם,  מסמכים ביד לכם היו,  שהזכרת המסמכים,  אדוני סליחה

 ואני מסמכים מתוך מצטטים אתם,  אותם לנו תגישו פשוט. אותם שנראה פשוט. בבקשה
  ..מסמך רואה לא כשאני ציטוטים לבדוק יכולה לא

  
  ) יחד מדברים( 
  

  : ולוגיתאפידמי,  נווה אלה'  גב
  .2005 -מ ן"תש של בחומר מופיע גבירצמן של המסמך

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  .ן"תש של החומר,  סליחה?  איזה
  

  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב
  , צירפתם אתם שלכם בערר

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  ? נספח איזה
  

  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב
 מצורף שהוא גבירצמן של...  שם יש היתר בין...  תהליך אורך לכול מסמכים לאמ צרפו
  .הראשונית דעת לחות

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  ? מסמך איזה לי להראות אפשר?  זה איפה
  

  : רייכמן לאון'  אינג
  ... מישהו,  האלה הדוחות את קרא לא מישהו

  
  ) יחד מדברים( 
  

  : הוועדה ר"יו , רביד סלביה ד"עו
  , להבין רוצים רק אנחנו,  לאט לאט,  אדוני אותך שומעים אנחנו,  סליחה
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  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב

  .זה את וראיתי בזה דפדפתי פשוט אני
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
 אנחנו מה עלן להבין כדי עזרתכם את רוצים אנחנו,  מסמכים הרבה יש,  כדי רק אז,  כן,  כן

  .לראות דרך לנו תהיה ולא דברים להגיד אפשר אי. פשוט מדברים
  

  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב
  .גבירצמן של אבל אמר שהוא מה לא,  גבירצמן של זה

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  ? איפה
  

  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב
  .2005 -מ שלי דעת לחוות צמוד פה מופיע הוא

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  , לערר נספח זה אבל,  שניה
  
  ) דיבורים( 
  

  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב
  , חלק וזה 9/10/2006 המשרד דעת חוות שזה חושבת אני,  הנה

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  , מפנה הוא,  הבנתי
  

  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב
  , יואל מפנה אני

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

. אותו מצאנו,  בסדר,  בסדר?  9/10/2005 -מה זה סליחה,  מחזיקים שאתם הזה המסמך
  .רוצים פשוט אנחנו,  סליחה

  
  : רייכמן לאון'  אינג

  .2009 -מ...  2011... 
  
  ) ברקע מדברים( 
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  .14 נספח זה מצאנו עכשיו אז
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  ) ברקע מדברים( 
  

  : דובר
  ,  דברים עוד לנו שחסר אומר הוא אבל

  
  
  ) ברקע מדברים( 
  

  : דובר
  ? אדוני האלה המסמכים את לך ויש חסר זה אבל,  בסדר

  
  נווה
  , פעם עוד להבהיר רגע רוצה אני

  
  : דובר

  ? 2011 של גם המסמכים את לך יש,  רייכמן
  

  : רייכמן לאון'  אינג
  ... לא

  
  ) יחד בריםמד(
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  ? הוגשו הם אבל

  
  : דובר
  ? גם הוגשו 2011 של המסמכים?  הוגשו הם אבל

  
  ) יחד כולם מדברים( 
  

  : אפידמיולוגית,  והנו אלה'  גב
  .שלי דעת בחוות מופיע זה אבל. הדעת בחוות פעם עוד להסתכל צריכה אני

  
  : רייכמן לאון'  אינג
  .שהוא כול מבנה לבנות לכם לאפשר יכולה הזאת שהקרקע טכנולוגיה םהיו אין

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  .בסדר,  הטענה את הבנו,  קי או
  

  : רייכמן לאון'  אינג
  , ... ככה עכשיו
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  ) יחד מדברים( 
  

  : רייכמן לאון'  אינג
  ... אתייחס אני. .. של להערות בקשב הקשבתי שאני היות אומרת זאת,  האזור כול

  
  ) לתמלול ניתן לא ברקע מדברים( 
  

  : רייכמן לאון'  אינג
  .להגיד רוצה שאני מה זה...  אותו לפנות גם לבנות לא רק לא אומרת זאת,   מצב אותו

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  .טוב,  קי או
  

  : רייכמן לאון'  אינג
,  לבנות יהיה אפשר. ... שמתעקשים אנשים שי אבל. משהו להוסיף עוד רוצה אני,  עכשיו
,  תוכנות יש,  מתמטיים מודלים יש היום,  מודל תבנו. זה את תוכיחו לבנות רוצים אתם
 להגיד יכול אני,  אומרת המדינה. מחקר תעשו,  תבנו בבקשה...  זה מכיר שאני מהן אחת

 ולבצע להמשיך יביםשחי כתוב 10 ודף 7 ודף 3...  בדף שם כתוב 2005 -מ במסמך,  לך
 גילת לא עוד כול. כפעילים וחשודים פעילים...  נמצאות שבאתר מכיוון סיסמיות בדיקות

 שבר על יכולה לא שאת אומר 413 תקן,  אומר התקן. הקרקע על לעלות לך אסור אותם
  .לבנות אסור...  וגם לבנות סיסמי

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  ? במה,  שנייה
  
  ) יחד ריםמדב( 
  

  : רייכמן לאון'  אינג
 למקם איפה שאין כזאת במצוקה נמצאים אנחנו זאת בכול,  חוזר אני לכן.  כן כתוב ככה
  ... לבנות אפשר בוא'.  וכו'  וכו שלנו הגז את

  
  ) לתמלול ניתן לא ברקע מדברים( 
  

  : רייכמן לאון'  אינג
 זאת. לבנות שאפשר הארצית הוועדה את תשכנעו. בדיקות תעשו,  בוצנים,  בקשה אז

 יכולות לא הקרקע של הבדיקות,  אומר הוא גבירצמן בינתיים. שישכנעו היזמים אומרת
 חייב זה אומר הוא. לכם אמרתי שאני, ...  אומר הוא ככה...  גורם ידי על להיעשות
  ... ידי על להיעשות

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  .בעיה אין,  דעתה חוות את נקרא אנחנו,  בסדר
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  : רייכמן לאון'  אינג

 של מיליונים מאות על מדובר,  תשקיע  הממשלה רק ישקיע לא הוא כי,  הממשלה ידי על
  .שקלים

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  .לכם רבה תודה,  קי או
  

  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב
  , -ה את להסביר יל חשוב אבל שקפים חמישה עוד ממש נשארו,  שנייה רק

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  .שנה מרבע יותר של בחריגה אתם,  סליחה
  

  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב
  .זה את ונסיים דקות 10 זאת בכול לנו תנו אז נגד טיעוני, ...  שנייה

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  , סליחה,  דקות 10,  לא,  לא
  

  : אפידמיולוגית,  ווהנ אלה'  גב
  .בתוכנית המהותיים הכשלים אחד הוא הזה הכשל

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  , דקה,  שנייה
  

  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב
,  ברור שיהיה רוצה אני אבל...  תקן אין שבעצם הזאת מהבחינה אותו להבין חייבים אתם

  ... 2011 -ב. הזה הנושא על...  כבר המדינה מבקר
  
  ) ברורים אינם הדברים( 
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
 אז. אמר שהאדון למה בהתייחס בערר שטענתם מה את ולנקרא נשוב אנחנו,  גברתי סליחה

  .בחריגה אנחנו כבר הטיעון את תסיימי בבקשה בואי
  

  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב
 השלים לא הסביבה להגנת שהמשרד אומר המדינה רמבק דוח. מסיימת אני דקות 3 לי תני
 ושעמדו מסוכנים מתקנים שמפעילים רעלים להיתרים...  תנאים קביעת בדבר המסקנות... 

  . אדמה ברעידות
  
  ) ברורים אינם הדברים( 
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  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב

 תייחסותה בעצם כשאין קדימה שנה 100 -ל חווה עכשיו להקים אפשר איך הזה במצב
 בציון הצפון קרקעות...  בעצמה שהמדינה ביותר המהותי הכשל,  הזה המקום. הזה לנושא
 את ומציג רייכמן לאון כשבא ההתנגדות וועדת ולמעשה. בדוחות אפס שהוא ביותר הנמוך

 והם. פעיל בכלל שזה זה את שללתם לא ואתם שבר פה יש,  אומר הוא,  אותנו שואלים,  זה
 זאת. הזיקוק בתי את גם?  מה אומרת המחוז ומתכננת. שם עובר לא השבר אבל,  אומרים
  ...  הגיאולוגי הנושא את לבחון בלי הזיקוק בתי הרחבת את גם אישרתם אומרת

  
  ) ברורים אינם הדברים( 
  

  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב
 שהיא תרביו המהותיים מהכשלים אחד זה שפיר וועדת,  ככה רוצה אני,  שפיר וועדת
 שבשונה בגלל?  ולמה. במיוחד חמור נושא הוא הגיאולוגי בנושא אומרת היא. מזהה

 זמנית בו. מקומות בכמה זמנית בו קוראת אדמה רעידת,  וכאלה ח"אמל של מאירועים
 הנפט חוות את הורסת,  החולים בתי אל הגשרים את הורסת,  החולים בתי את הורסת היא

  ...  זמנית ראקו שזה בגלל ולכן. הענקית
  
  ) ברורים אינם הדברים( 
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
. דקות כמה עוד לך נתנו זה בשביל לא הכבוד כול עם באמת כאלה דברים סליחה,  בואי

  ... אדמה רעידות של בהיבט החזון את שמענו אנחנו
  
  ) יחד מדברים( 
  

  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב
   ... שקורה מה זה

  
  ) ברורים אינם הדברים( 
  

  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב
 אלא התנגדו שלא רק לא. הזאת לתוכנית שהתנגדו ששמעתם מה כול אחרי מצבים היו

  ... אותה קידמו
  
  ) ברקע מדברים( 
  

  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב
  ... לסכם רוצה אני,  ולסכם

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  , יושבים פה אנחנו הכבוד כול עם באמת. שלנו הזמן על חבל,  לצטט לא
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  ) יחד מדברים( 
  

  : אפידמיולוגית,  נווה אלה'  גב
  .ישיר ציטוט. הצפון לקרקעות מיד זה את להעביר מהמאמץ כחלק המיכלים את... 

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  . ההפסק נעשה עכשיו,  נסיים אנחנו. לכם רבה תודה
  
  
  ) ה ק ס פ ה( 
  
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
. נקי אוויר לחוק שנוגע משפטי פאן פה שיש מאחר המשיבים לשמיעת עכשיו פונים אנחנו
 מנת על הסביבה להגנת המשרד של המשפטית מהלשכה משפטית יועצת היתר בין הזמנו

 נתחיל בזמן מוגבלת שהיא מאחר אז. נקי אוויר חוק של בהיבטים עינינו את להאיר קצת
  .המשיבים בשמיעת נמשיך ואז איתה

  
  : חיפה. מ,  הדר מדלן ד"עו

  , אני אז בלי שומעים?  בלי לשמוע אפשר
  

  : מזכירות,  חן שולמית'  גב
  .פעם עוד שמך את תגידי

  
  : הדר מדלן ד"עו
 לאספקט רק מתייחסת אני באמת,  ככה אז. חיפה למחוז משפטית יועצת,  הדר מדלן ד"עו

. נקי אוויר לחוק ביחס שונות טענות ן"תש כ"ב העלה קודמת בישיבה שעלה מה של הזה
 ויש שלהם והמשמעות החוק להוראות ביחס ערבוביה קצת שם שנעשתה הכבוד בכול ונראה
 לא ן"שתש טען שהוא זה עם התחיל גדרון ד"עו,  ככה אז. בדברים סדר לעשות מקום

 ממנו לדרוש אפשר אי פליטה להיתר תואם שאינו פליטה מקור כי פליטה בהיתר נדרשים
 אני אז החוק של הוראות מיני לכול התייחס והוא. יעד וערכי סביבה בערכי עמידה כביכול

 שכול אציין רק אני,  החוק של להוראות אכנס שאני לפני רק אבל. סדר בזה אעשה ככה
  , הטענות

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  .גם ולהבין לשמוע מנסים אנחנו כי,  באמת,  שקט על לשמור קר,  סליחה
  

  : חיפה. מ,  הדר מדלן ד"עו
 מקור היותו של למשמעות וביחס נקי אוויר חוק של להוראות ביחס ן"תש של הטענות כול

 ולא עלה לא זה,  הערר במסגרת היה לא בכלל זה,  היתר טעון לא או היתר טעון פליטה
  .המיל שום זה על הייתה
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  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  ? מבחינתכם היתר טעון פליטה מקור. מהסוף נתחיל,  שנייה
  

  : חיפה. מ,  הדר מדלן ד"עו
  .לא החוק לפי. לא

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  , מחלוקת אין אומרת זאת
  

  : חיפה. מ,  הדר מדלן ד"עו
  , מחלוקת אין

  
  : עדההוו ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  .היתר טעון פליטה במקור מדובר שלא
  

  : חיפה. מ,  הדר מדלן ד"עו
 של שבהוראות אציין רק אני. החוק של להוראות נכנסת באמת שאני לפני אחד דבר ועוד

 היתרי כי,  הסעיף את אצטט אני,  כי נקבע 6.1.1 בסעיף,  ן"תש ידי על שהופקדה התוכנית
 כי שיוכח לאחר רק יאושרו הנלווים למתקנים או וקהניפ למערך או האחסון למיכלי הבניה

 תוספת כי ויוכח ביותר העדכנית המיטבית הסביבתית בטכנולוגיה שימוש בהם מתוכנן
 לחרוג בסביבה האוויר לאיכות תגרום לא המבוקשת מהפעילות הנובעת מזהמים פליטות
 כבר מרתאו זאת. יעד וערכי סביבה מתקני מחמירים מטאורולוגיים פיזור בתנאי

. יעד וערכי סביבה ערכי עליהם שחלים ברור היה הפקידה ן"שתש בתוכנית מלכתחילה
  , הן שהופקד למה שמנוגדות שעולות היום הטענות ובאמת

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  ... סביבה ערכי בין הסטטוטורי ההבדל את לוועדה בבקשה תסבירי רק,  שנייה
  

  : החיפ. מ,  הדר מדלן ד"עו
 זה על,  לזה מעבר. לחוק באמת זה אחרי אכנס ואני לזה ומעבר. הכול את אסביר באמת אני
,  בנזן על ותסקיר עשו שהם וסקר סביבה על השפעה התסקיר כול את עשתה בעצם ן"תש

  .בזן של פליטות בחשבון שלוקחות ארצות כולל
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
 רוצה אני לב תשומת אז. לב בתשומת ממש לך הקשבנו אנחנו,  גברתי להפריע לא,  סליחה

  . שמדברים אחרים לאנשים גם להקדיש
  

  : חיפה. מ,  הדר מדלן ד"עו
 עליהם הרחיבו גם והם עליהם דיברו שהם הסקרים כול נעשו הזה הנושא בשביל בדיוק אז

 ושל ןבז של הפליטות את בחשבון לקחו וגם. בהם לעמוד נדרשו שהם שלהם בתגובה
 בריק נמצאים לא שהם הדרך אורך לכול ן"לתש ברור היה כי. הזה באזור התחבורה
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 על אלא בודד כמתקן נבחנים לא הם,  נדרשים שהם אלא. ריק שהוא איזור לתוך ונכנסים
 להעלות הניסיון לכן. שלהם לסביבה מגיעה שהיא מפעלים של ופליטות סביבה נתוני רקע

  . במקום לא אמתב הוא האלה הטענות את היום
 שבאופן טענה הייתה. החוק של לנושא אכנס אני ועכשיו עניין של לגופו גם,  לזה מעבר

 אותו שמחייב הסדר ואין עליו חל לא החוק כביכול הפליטה בהיתר נדרש שלא שמי תמוהה
 רק חל לא,  חל הוא כול קודם החוק אז. יעד וערכי סביבה בערכי לעמוד או פליטות להפחית

 היא פליטה מקור של והגדרה. פליטה מקור כול על אלא היתר טעוני פליטה ורותמק על
 נייד או נייח מתקנים מערך,  מתקן כוללת והיא. מאוד רחבה והיא לחוק 2 בסעיף מופיעה
 או גורמים או לאוויר מזהמים מהם שנפלטים מקום וכן חפץ או מכשיר,  מכונה לרבות

 או בהם המתבצעים תהליך או פעולה עקב. ירלאוו מזהמים לפליטות לגרום עלולים
 על השפעה להם להיות עלולה או להם שיש נלווים תהליך או פעולה כול לרבות באמצעותם

  . מזהמים פליטות
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  .היתר טעון פליטה מקור לא הם אבל פליטה שמקור זה אומרת שאת מה

  
  : חיפה. מ,  הדר מדלן ד"עו

 הוא זה ובכלל פליטה מקור כול ועל אוויר זיהום שגורמת פעילות כול על חל החוק אבל. נכון
. ועניין דבר לכול פליטה מקור זה כי,  ן"תש של המיכלים דוגמת. דלק מיכלי חוות על חל

 בחוק הפליטה מקורות כול לא באמת,  עכשיו. ן"תש על חל אוויר איכות ערכי לרבות והחוק
 החוק. פליטה בהיתר מחויבות ישראל במדינת התשתיות כול ולא יתרה טעוני מקורות הם

 של השלישית בתוספת מתקנים רשימת קבע והוא פליטה היתר של בנושא דירקטיבה אימץ
 המתקנים הכול שבסך אציין אני הזה בהקשר אבל. פליטה בהיתר להחזיק שמחויבים החוק
 הפליטה והיתרי. הכול בסך פעליםמ 200 הם פליטה בהיתר להחזיק נדרשים כן החוק שלפי

 את לקבל אפשר שאי ברור אבל. אוויר איכות על שמשפיעים המקורות כול את מכסים לא
 לא היתר וכול אוויר איכות בתקני לעמוד נדרשים האלה מתקנים 200 -ה שרק הטענה

  . שלו המבנה ועם החוק של ההוראות עם אחד בקנה עולה לא גם זה,  נדרשים
  

  : דובר
  .שלנו הטענה לא זו
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  ... לכם יש ממילא,  הסוף עד אותה נשמע בוא,  בסדר,  בסדר

  
  : חיפה. מ,  הדר מדלן ד"עו

 פרקים לזה יש,  לניידים נייחים פליטה מקורות בין אבחנה יש בחוק באמת,  ועכשיו
 שהוא'  א סימן בהתחלה מופיע,  נייחים פליטה למקורות שמתייחס'  ד פרק ובתוך. נפרדים

 כללי שהוא נייחים פליטה ממקורות אוויר זיהום של וצמצום מניעה על שמדבר כללי סימן
  , לגבי ההוראות את בו ויש

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  ? סליחה סעיף איזה
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  : חיפה. מ,  הדר מדלן ד"עו
  .סימן זה

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  ? זה איפה,  כן סימן
  

  : חיפה. מ,  הדר מדלן ד"עו
 פליטה ממקורות אוויר זיהום של וצמצום מניעה על שמדבר כללי סימן שהוא'  א סימן

 ומה פליטה מקורות של סוגים מיני כול של הסדרה באמת יש הזה הסימן ובתוך. נייחים
 יש אחריו. היתר טעוני פליטה מקורות על שמדבר חלק יש,  עכשיו אז. לגביהם ההסדרים

 עוד ויש. עסקים רישוי חוק לפי ברישוי שחייבים נייחים פליטה מקורות על שמדבר חלק
. אישיות בהוראות מסדירים אנחנו שאותם פליטה למקורות שמתייחס'  ז בפרק נוסף חלק
 אליהם מתייחס,  עליהם חל שהחוק מקורות הן האלה פליטה המקורות כול,  שוב אבל

  .האלו הפעילויות כול ועל מקום בכול חלים יעד וערכי סביבה ערכיוה לגביהם וקובע
. מחייב לא הוא מה,  מחייב כן החוק מה על בלבול שהוא איזה פה שהיה חושבת אני אז

  .מבצעים ן"שתש הפעילות על כולל הפליטה מקומות כול על וחל מחייב החוק
  

  : נאור נועה'  גב
  ? יעד ערכי מחייב החוק אבל

  
  : חיפה. מ,  הדר מדלן ד"עו

 לערכי סביבה ערכי זה מה בין אבחנה יש,  עכשיו. אוויר איכות בערכי עמידה מחייב החוק
  . יעד

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  , לנו הסבירו הזאת האבחנה את
  

  : חיפה. מ,  הדר מדלן ד"עו
  , סביבה ערכי

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

 אותה קבעה היא בעצם למה מחוזית וועדה כך אחר תסביר וזה בעצם היא איך לנו והסבירו
 ...  

  
  : חיפה. מ,  הדר מדלן ד"עו

 ולהם סביר בלתי או חזק אוויר זיהום מהווה מהם שחריגה כערכים מוגדרים סביבה ערכי
  . מהם לחרוג שאסור ערכים

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  ? סוראי שהם ערכים בעצם זה סביבה ערכי
  



91 

 24.3.2015                                                                                                     לעררים משנה תוועד

 

                                      
   הטוב הרישום למען  -"   חבר"                                                

 הפנים במשרד מקצועי גורם של הגהה או בדיקה עבר ולא חיצונית חברה י"ע נערך זה תמליל                      

 

  : חיפה. מ,  הדר מדלן ד"עו
  .איסור

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  , כביכול שעובר מי,  נכון
  

  : חיפה. מ,  הדר מדלן ד"עו
  .איסור

  
  : ס"הגנ,  שטרוך ריתנו'  גב
 ערכי של המושג את גם הזה לדיון להוסיף שצריך חושב אני,  שעובר מי בדיוק לא זה

  , פולט המתקן משהו שזה פליטה ערכי יש. פליטה
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  , הפליטה ערכי

  
  : חיפה. מ,  הדר מדלן ד"עו
  , סביבתיים שהם ערכים הם יעד וערכי סביבה ערכי אבל. עצמו למתקן נקבע זה

  
  : ס"הגנ,  שטרוך ריתנו'  גב

,  אומרים םשה,  ן"תש של הטיעונים לאחד מתייחס זה עכשיו. בסביבה אותם שמודדים
  , שלנו את לנו תנו?  זיקוק בתי עם אותנו מחברים אתם למה

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  ... הקטן המזהם המתקן,  אומרים אתם
  

  : ס"הגנ,  שטרוך ריתנו'  גב
  .הזיקוק מבתי אותנו תעזבו,  שלנו את לנו תנו

  
  : שטרן - רפאל ניר ד"עו

  .שלו והצרות אחד כול
  

  : ס"הגנ,  שטרוך יתרנו'  גב
 וצריך נתון זמן בכול מהם לחרוג אסור. בסביבה אותם שמודדים ערכים הם הסביבה ערכי

  .בזן גם ן"תש גם אליהם שתורם מי כול את לבדוק תמיד
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
 בערכי לעמוד צריך המפעל שבגדר זה על מדברת ההחלטה,  להחלטה אתחבר אני,  סליחה

  . בהסבי
  

  : ס"הגנ,  שטרוך ריתנו'  גב
  . נכון,  סביבה



92 

 24.3.2015                                                                                                     לעררים משנה תוועד

 

                                      
   הטוב הרישום למען  -"   חבר"                                                

 הפנים במשרד מקצועי גורם של הגהה או בדיקה עבר ולא חיצונית חברה י"ע נערך זה תמליל                      

 

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  , לגיטימית שהיא אמירה שזו
  

  : ס"הגנ,  שטרוך ריתנו'  גב
  .נכון החוק פי על
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  .חוק לשמור צריך כי,  החוק פי על
  

  : שטרן - רפאל ניר ד"עו
  .חוק פי על זה יעד ערכי גם

  
  : ס"הגנ,  שטרוך ריתנו'  גב
  .החוק פי על זה יעד ערכי גם

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

. מחלוקת לכם יש המשפט של הראשון החלק שעל חושבת לא אני,  הקושי. דקה,  שנייה
  . סביבה בערכי המפעל בגדר לעמוד שצריך

  
  ) ברקע מדברים( 
  

  : ההוועד ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
 הדינים לבין תכנון בין ליחס שנוגעת שאלה וזו בעצם למה. היעד ערכי זה הבא השלב, שנייה

 את לקבוע ולמה. המחוזית לוועדה להפנות נצטרך כך שאחר שאלה וזו. הסביבה הגנת של
 הזאת הספציפית לתוכנית כתנאי הסמוכות השכונות בתחום יעד ערכי של הסטנדרט

  ... לא אני השאלה את המציפ אני,  הטענות בהינתן
  

  : חיפה. מ,  הדר מדלן ד"עו
 או בבריאותם או אדם בחיי לפגיעה או לסיכון חשש מהווה מהם שחריגה ערים זה יעד ערכי

 מקומות יש עכשיו. כיעד אותם להשיג לשאוף ושיש שלהם ההגדרה זה ככה. חייהם באיכות
 החוק של השאיפה כול קודם אומרים אנחנו שבהם,  הזה הרגיש הספציפי המקום ובמיוחד

. ארוך לטווח תוכנית קדימה מתווים שאנחנו ועכשיו מקומות ויש. אליהם להגיע באמת היא
 וזה היעד לערכי להגיע צריך הזאת ובנקודה הזה שבמקום סבורים אנחנו,  אומרים שאנחנו

  .בו לעמוד צריך הזה שהמתקן מה
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  .קי או
  

  : נאור נועה'  גב
  , יש הזה במקום למה לפרט יכולה את
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  : חיפה. מ,  הדר מדלן ד"עו
  .המקצוע אנשי יפרטו זה

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  , המקצוע אנשי
  

  : חיפה. מ,  הדר מדלן ד"עו
  .כן
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  , וזה מושג לעוד נורית התייחסה,  נורית אמרה אבל,  שנייה

  
  : ס"הגנ,  שטרוך ריתנו'  גב

  .פליטה תקני שזה
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
 טעון שהוא מתקן לא שהוא למתקן רלבנטיים הם פליטה תקני,  שנייה עכשיו. פליטה תקני
  ?  פליטה היתר

  
  : ס"הגנ,  שטרוך ריתנו'  גב

 לרישיון בתנאים אפשר כןש למרות,  למתקנים פליטה תקני מבקשים לא כלל בדרך אנחנו
  , אפשר עסק לרישיון בתנאים. בוודאי עסק

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  .עסק רישיון של בהיבט זה את לנו תסבירו,  שנייה
  

  : ס"הגנ,  שטרוך ריתנו'  גב
  .ערכים וגם אמצעים גם לדרוש אפשר אישיות בהוראות ובטח עסק לרישיון בתנאים,  תראו

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד הסלבי ד"עו

  ? וערכים אמצעים לדרוש אפשר
  

  : ס"הגנ,  שטרוך ריתנו'  גב
  .כן
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  ? פליטה בתקני וערכים אמצעים

  
  : דובר

  , עסק ברישיון
  

  : דוד ירחל'  גב
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  .תקן לא זה פליטה זה
  
  ) יחד מדברים( 
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
 מתחברים אנחנו איך נראה כך ואחר המטריה את ללמוד מנסים אנחנו,  לאט לאט,  שנייה
 לאומר יודעים אתם עכשיו,  קי או. מורכב שזה לנו ברור זה. לנו שאומרים הדברים לכול

  ? הפליטה תקני של לנושא התייחסות יש האלה לחוות למשל עסק הרישיונות אם
  

  : דוד ירחל'  גב
 הרי כי,  ארובות של עניין שם אין בעצם אלרועי ושל חיים קריית של הספציפיות בחוות. כן

  .מיכלים בחוות דלקים של באחסון מדובר
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  , שלנו בתוכנית אחסון רק יהיה פה גם אבל

  
  : דוד ירחל'  גב
  , גם הצפון בקרקעות,  מדויק לא,  מדויק לא

  
  : דההווע ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  , בבזן בהמשך
  

  : דוד ירחל'  גב
  . כביש מיכליות טעינת של אזור מתוכנן

  
  : ס"הגנ,  שטרוך ריתנו'  גב

  .ניפוק מתקן
  

  : דוד ירחל'  גב
 ואלרועי חיים בקריית הדלקים בחוות שכרגע אומרת שאת מה נכון זה. הניפוק אזור,  נכון
 אנחנו,  גדול מאוד ניפוק מתקן מתוכנן הצפון בקרקעות שכאן מכיוון אבל. ניפוק מתקני אין

 בפליטות לטיפול מתקנים נדרוש שאנחנו אומר וזה. טכניק אביילבל בסט כלומר  bat נדרוש

 וייקבעו בארובות יאובזרו כמובן שהם בפליטות טיפול מתקני,  אדים מישוב מתקני. האלה
  .טכניק אביילבל בסט שהם פליטה ערכי עבורם

  
  : יפהח. מ,  הדר מדלן ד"עו

  , בערכי מעמידה גורע לא זה אבל
  
  ) יחד מדברים( 
  

  : דוד ירחל'  גב
  . התמונה את להשלים רק אבל,  זה עם יחד. נכון
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  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  .עסק הרישיון את... 
  

  : שטרן - רפאל ניר ד"עו
  ... לגבי לעשות צריך מה

  
  ) יחד מדברים( 
  

  : דוד ירחל'  גב
  , רגע עוד,  להיום נכון העסק ברישיונות כבר גם זה עם יחד. נכון

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  ... שנייה רק
  
  ) יחד מדברים(
  

  : דוד ירחל'  גב
  , נכון לצבא חרום ניפוק מתקן שהוא איזה יש כבר בעצם

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  ? איפה
  

  : דוד ירחל'  גב
  , קטן משהו,  באלרועי

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  ... באלרועי
  
  ) יחד מדברים( 
  

  : דוד ירחל'  גב
, בדרישה לעמידה התייחסות יש הנוכחיים עסק רישיון בתנאי כבר זה עם יחד אופן בכול. כן

  .האלה המתחמים גדר על סביבה בערכי לעמידה
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  ,  בסדר

  
  : ס"הגנ,  וךשטר ריתנו'  גב

  , רגע רוצה אני
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
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 אתכם שמטריד מה,  מבינה שאני מה לפי היא והבעיה הקטנה הבעיה זו הסביבה ערכי
  . היעד ערכי זה באמת

  
  : ס"הגנ,  שטרוך ריתנו'  גב

  , פליטה ערכי שיש זה,  לחדד רוצה אני
  

  : חיפה. מ,  הדר מדלן ד"עו
  .לפחות קראתי שאני מה זה,  הכול לע חולקים הם

  
  : ס"הגנ,  שטרוך ריתנו'  גב

  .תשובה נותנים אנחנו לזה,  מהתמליל,  מהמלל ניזונו אנחנו
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  .מעולה,  מעולה

  
  : ס"הגנ,  שטרוך ריתנו'  גב
 לא זה. עסק ןברישיו או פליטה בהיתר פליטה ערך לו נקבע,  פליטה ערך לגורם שיש זה

 בערכי לעמוד גם צריך הוא. וגם גם זה אומרת זאת. סביבה בערכי מלעמוד אותו פותר
 יפלוט שהוא הפליטה ערכי עם מודל מריץ שכשאתה ובודק מודל מריץ אתה וגם הפליטה

  .הסביבה מערכי חורג לא הוא
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  ? הסביבה רכיבע מתחשב לא הפליטה ערכי אבל,  שנייה

  
  ) יחד מדברים( 
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  ... לפעמים שהוא דעת שיקול לו שיש

  
  ) יחד מדברים( 
  

  : ס"הגנ,  שטרוך ריתנו'  גב
 פולטים וכך כך להגיד אוטומטית שאפשר ישר קשר לא הוא הזה הקשר רק קשר יש,  שנייה

 ואתה הפליטה מקור את לוקח אתה בסביבה יהיה מה לדעת כדי. בסביבה שיהיה מה זה אז
 ואז רקע והמצב הסביבתיים והתנאים המטאורולוגיים התנאים כול עם,  מודלים עליו מריץ
 מערכת היא הזאת המערכת אומרת זאת. בסביבה הסביבה בערכי עומד הוא אם בודק אתה
  .מורכבת יותר קצת

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  .להתחדד קצת כדי שאמרת מה,  לי לרשום רוצה יאנ רק דקה,  שנייה
  

  : ס"הגנ,  שטרוך ריתנו'  גב
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  .קי או
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  , פליטה תקני וגם אמצעי לדרוש אפשר,  עסק לרישיון תנאים

  
  : ס"הגנ,  שטרוך ריתנו'  גב

  .פליטה ערכי זה פליטה תקני לא זה,  פליטה ערכי
  

  : הוועדה ר"יו , רביד סלביה ד"עו
  .הסביבה בערכי לעמוד גם צריך מזה חוץ וגם פליטה ערכי

  
  : חיפה. מ,  הדר מדלן ד"עו

  .אוויר איכות בערכי
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  .הסביבה ערכי

  
  : חיפה. מ,  הדר מדלן ד"עו

  , הזה בנושא עכשיו
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
 ערכי בקביעת דעת שיקול של מרווח,  לחדד רוצה שאני מרווח לכם יש פה עכשיו,  שנייה

  ? הפליטה
  

  : חיפה. מ,  הדר מדלן ד"עו
 משהוא על פליטה ערכי לקבוע יכולים לא אנחנו ארובות להם אין אם,  פה אסביר אני. לא

  .ונפלט ארובה לא שהוא
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  ? למשל הניפוק מתקן אבל

  
  : דוד ירחל'  גב

  .כן ארובה לו שיש
  

  : חיפה. מ,  הדר מדלן ד"עו
 לא אנחנו אחרת כי אוויר איכות בערכי לעמוד חייבים הם.  שלהם הפעילות כול לא זה אבל
  .בסביבה שקורה למה לדאוג נוכל

  
  : ס"הגנ,  שטרוך ריתנו'  גב

  .נכון
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
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 בהינתן יעד ערכי על היא פה הבעיה,  הסביבה ערכי על היא פה שהמחלוקת חושבת לא אני
  , הבנתי לא אני אולי,  לפחות טוענים שהם מה שזה,  זה

  
  : ס"הגנ,  שטרוך ריתנו'  גב

  , דיבר הוא במלל
  

  : חיפה. מ,  הדר מדלן ד"עו
  .הכול על דיברו הם

  
  : ס"הגנ,  שטרוך ריתנו'  גב

  , רטייםפ ערכים לו שיהיו רוצה שהוא דיבר הוא
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  ? טוען אתה מה לנו תסביר אז

  
  : ס"הגנ,  שטרוך ריתנו'  גב

 אחד אף עם אותי תחברו ואל שלי הערכים את לי תנו שבעצם אומר שהוא כתוב היה במלל
  .אחר

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  , זה את אז,  קי או
  
  ) יחד מדברים( 
  

  : נפט תשתיות , גדרון דרור ד"עו
  , הטיעון את אחדד אני

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  ... הטיעון את לנו תחדד רק
  

  : נפט תשתיות , גדרון דרור ד"עו
 חוק שלפי אומרים אנחנו כול קודם,  מישורים בשני טוענים אנחנו. הטיעון את אחדד אני

 אך קיים,  לפליטות בנוגע הוראות בועלק תכנון למוסד שיש הייחודית הסמכות נקי אוויר
  , אחד טיעון זה. נקי אוויר לחוק 23 לסעיף מפנה אני,  פליטה היתר לו שיש מי לגבי ורק

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  , פליטה היתרי בעלי לא שאתם בגלל,  אומר שאתה מה אומרת זאת
  
  ) יחד מדברים( 
  

  : דוד ירחל'  גב
  .טהפלי היתר טעון עסק
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  : נפט תשתיות , גדרון דרור ד"עו

  , פליטה היתר... 
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  , סמכות תכנון למוסד אין לכאורה ולכן

  
  : נפט תשתיות , גדרון דרור ד"עו

  .אחת טענה זו. סביבה ולערכי נקי אוויר לחוק שקשורים בעניינים לדון סמכות
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  , פליטה היתר סמכות אין,  שנייה

  
  : נפט תשתיות , גדרון דרור ד"עו

  .ברור מאוד החוק
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
 לא אני,  לסביבה שנוגע שהוא דבר כול,  ערכי לקבוע  סמכות אין,  פליטה בהיתר צורך אין

  .מצליחה
  

  : נפט תשתיות , גדרון דרור ד"עו
 בנוגע הוראות לקבוע יכולים תכנון מוסדות שמכוחו 23 סעיףב שקבועות ההוראות כול

  , נקי אוויר לחוק בקשר שהוא כול מתקן לתפעול
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  , להבין כדי פשוט,  הכוונה מה

  
  : נפט תשתיות , גדרון דרור ד"עו

 מוציאים והם פליטה היתר להם שיש מפעלים לגבי רק חל הזה והסעיף 23 בסעיף קבוע
  , אחד טיעון זה. אקטיביות פליטות

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  , סביבה בתקני לעמידה שנוגעת הוראה שום בכלל לקבוע סמכות שאין אומרת זאת אז

  
  : נפט תשתיות , גדרון דרור ד"עו

  , בתוכנית
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  , בתוכנית

  
  : נפט תתשתיו , גדרון דרור ד"עו
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 יכול הוא,  נקי אוויר חוק פי על מהזכויות מפחיתים לא אנחנו,  הרגולטור אומרת זאת
  .תנאים עסק ברישיון לנו לקבוע יכול הוא,  תנאים רעלים בהיתר לנו לקבוע

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  , שאינם לתוכניות שלילי כהסדר 23 סעיף את מפרשים אתם
  

  : נפט תשתיות , גדרון דרור ד"עו
  , נכון,  נכון

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  .שלילי כהסדר
  

  : נפט תשתיות , גדרון דרור ד"עו
  . נכון

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  , לכת מרחיקה אמירה זו כי. בסדר
  

  : שטרן - רפאל ניר ד"עו
  . זה את מבין אני,  כן
  

  : נפט תשתיות , גדרון דרור ד"עו
 האיסור את קובע 3 בסעיף נקי אוויר חוק. אומר נקי אוויר חוק מה מתייחס השני טיעוןה

 אני. זה מה הגדרה גם שם ויש סביר ובלתי חזק אוויר לזיהום לגרום שאסור קובע הוא. שלו
 מערכי חריגה יש אם. הזיקוק בתי ליד,  בזן ליד פרחים חנות שיש נניח. דוגמא לכם אתן

 שאפשר החוק של סבירה פרשנות שאין לכולנו ברור. בזן של אוויר זיהום בגלל הסביבה
 עבירה לפי בזן בגלל הסביבה מערכי חריגה יש שבתוכה הפרחים חנות את להאשים מכוחה

  , פה לנו שעושים מה. נקי אוויר חוק לפי
  
  ) יחד מדברים( 
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  , זה את מקצין הוא,  בסדר

  
  ) יחד כולם מדברים( 
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  .ובחמציצים בפרחים עוסקים אנחנו

  
  : נפט תשתיות , גדרון דרור ד"עו
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 שגורם מי כול על מסתכל נקי אוויר שחוק להמחיש ורוצה. בכוונה זה את מקצין אני
 ראווי שהזיהום לכך תגרום לא אתה,  אומרים הם,  שפה האיסורים וכול. אוויר לזיהום

  .בגללך לסביבה סביר בלתי או חזק יהיה
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  , לטעון מנסים שהם מה

  
  : נפט תשתיות , גדרון דרור ד"עו

  , להיות יכול לא
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  ... מה את לבדוק אפשר ואי. אותם לבדוק שיכולים

  
  ) יחד מדברים( 
  

  : נפט יותתשת , גדרון דרור ד"עו
  , הזאת בתוכנית שנקבע מה

  
  ) יחד מדברים( 
  

  : שטרן - רפאל ניר ד"עו
. שבהם המיכלים את להם לאשר באים אנחנו בתוכנית כי. אחרים דברים לקבוע אפשר... 

 לקחת וצריך באזור נמצאים אתם,  בוואקום נמצאים לא אתם,  סליחה אומרים ואנחנו
  . האזור כול של ההשפעה את בחשבון

  
  : חיפה. מ,  הדר מדלן ד"עו

  .מדבר החוק כול זה על,  מדבר החוק זה על,  החוק של המשמעות גם זאת אבל
  

  : נפט תשתיות , גדרון דרור ד"עו
  , מדבר החוק לא זה על אז

  
  : חיפה. מ,  הדר מדלן ד"עו

  . זה על בדיוק מדבר החוק
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  .דין עורכי יש משפטיות אלותש בשביל,  בואו,  בואו

  
  : נפט תשתיות , גדרון דרור ד"עו

  , האחרון בזמן אחרות נקודות בכמה קרה וזה תקדימי די פה שנקבע מה
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  .דילמה פה שיש לנו ברור זה
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  : נפט תשתיות , גדרון דרור ד"עו
 הסביבה אם היתר תקבלו לא,  לנו יםואומר אחרים במפעלים אותנו שקושרת קביעה פה יש

  , מזהמת עכשיו
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  , הבנו,  הבנו

  
  ) יחד מדברים( 
  

  : חיפה. מ,  הדר מדלן ד"עו
  ? סביבה ערכי זה מה,  סליחה,  סביבה ערכי של המשמעות זאת אבל

  
  ) יחד כולם מדברים( 
  

  : נפט תשתיות , גדרון דרור ד"עו
  , הזה שהדבר ועניםט אנחנו

  
  : שטרן - רפאל ניר ד"עו

  .השלכות לזה ויש מחיר לזה יש,  בזן ליד תוכנית עם באתם אתם
  

  : נפט תשתיות , גדרון דרור ד"עו
 שכבר שמי,  מותנית אפליה זה,  הגיוני לא גם זה. כזה דבר שמאפשרת בחוק סמכות אין

 וזה. כלום עשה ולא זיהם לא דשעו למי בקרקע שימוש מונע הוא אז. בסדר לא זה מזהם
 כימיים הפטרו והמפעלים בזן כמו במפעלים לטפל שמאפשרת החוק תכלית את גם נוגד

  ...  היתר להם שיש,  שם שנמצאים
  
  ) ברקע מדברים( 
  

  : נפט תשתיות , גדרון דרור ד"עו
 ואנחנו כלום עושים לא כלפיהם אז. סביבה בערכי לעמוד כדי הפחתה מהם לדרוש ואפשר

 בגלל היתר לקבל תוכלו לא אתם,  שקמנו לפני לנו אומרים כבר השטח על קמנו אל שעוד
  .בו מטפלים לא אנחנו כי חורג אחר שמפעל

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  , מארג יש אבל,  דקה
  

  : נפט תשתיות , גדרון דרור ד"עו
  , זה את לקבוע תכנון למוסד שמאפשר הסבר ואין זה את שמאפשר בחוק הסדר אין עכשיו

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  , המשפטי ההיבט את יש,  כן
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  : נפט תשתיות , גדרון דרור ד"עו
  ... ספציפי הסדר פה יש

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
 הם הטיעונים כי הדעת את לתת עליו גם נצטרך כמובן שאנחנו המשפטי ההיבט את יש

 העובדתי ההיבט את יותר להבין קצת צריכים גם אנחנו לזה מעבר אבל .משפטיים טיעונים
  , אתם,  גברת אולי הזה ובעניין שנוגע

  
  : פלד ליאת'  גב

  , נציג אנחנו ערים באיחוד
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
 בזן עכשיו עומדים איך?  עומדים לאיפה שנוגעים העובדתיים ההיבטים את באמת תציגו. כן

  ...  בטבהי
  

  : ס"הגנ,  שטרוך ריתנו'  גב
  , בזן לא

  
  : שטרן - רפאל ניר ד"עו

  .ן"תש,  בזן לא
  
  ) יחד מדברים( 
  

  : ס"הגנ,  שטרוך ריתנו'  גב
 שזה כתוב,  כאן וכתוב,  קיומם פליטה והשפעת היתר מתן בעקבות סביבה מערכי חריגת... 

  .עליו יחול
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  ? מה

  
  : ס"הגנ,  שטרוך ריתנו'  גב

  .20 -ל מפנה,  עסק ברישיון החייבים פליטה מקורות
  

  : פלד ליאת'  גב
  , משפטנית בלא תישארי

  
  : ס"הגנ,  שטרוך ריתנו'  גב

  .משפטנית בלא אשאר אני,  משפטנית בלא אשאר אני
  
  ) יחד מדברים( 
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  : פלד ליאת'  גב
 ולכן. הזה באזור השיקולים לכלל להתייחס יכיםצר אנחנו,  בעייתי באזור נמצאים אנחנו

 אנחנו,  יעד ומדדי סביבה ממד. כזה ותנאי כזה תנאי קובע שהוא נקי אוויר חוק יש אם
,  שאני מתנצלת אני. אחורה עמוק תקועים להישאר ולא המצב את לשפר לשאוף צריכים

 נצטרך שלא דיכ,  ביתר המקבילים הערכים את התוכנית בהוראות לקבוע מנסים אנחנו
 זה כי. אחר או כזה בתקן לעמוד צריך אני אם בניה היתר בשלב אם כך אחר להתווכח

  .זה את אומרת שאני מצטערת אני,  סליביה. בתוכנית התנאי
  

  : דובר
  .שיש פשוט הכי זה,  כאלה החלטות לקבל סוברני תכנון מוסד

  
  : פלד ליאת'  גב

 לדוחות,  התחלואה לדוחות,  לממצאים יםאטומ להיות יכולים לא שאנחנו חושבת אני
  . האוויר זיהום

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  ..  בסדר
  

  : פלד ליאת'  גב
 הוועדה חברות פה ויושבים התוכנית את שאישר מי אנחנו גם. זה את לאומר חשוב,  לא

 איזה יש אם,  ואומרת חוזרת אני. בזן את וגם זאת את גם הזאת התוכנית את שאישרו
 אני,  יותר המחמירים הערכים של הקביעות לגבי הזאת הוועדה מבחינת ספק שהוא

 מאחורי עומדים אנחנו,  זה את כתבנו אנחנו. בוועדה לדיון התוכנית את להחזיר מבקשת
  .זה

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  , מלא באופן שלכם הטיעון ייכנס מעט עוד
  

  : פלד ליאת'  גב
  , הגיוני אל פשוט זה

  
  ) כפיים מחיאות( 
  

  : פלד ליאת'  גב
 הסמיכה שהמדינה המדינה של גופים עם נתכתש בימינו שאנחנו הגיוני לא זה,  סליחה
 אחרים מחוקים עצמם את פותרים שהם בעצמם שיחליטו מסוימים בנושאים לטפל אותם

  .ישראל מדינת של
  

  : נפט תשתיות , גדרון דרור ד"עו
  ... יבההסב להגנת המשרד

  
  ) יחד מדברים( 
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  : פלד ליאת'  גב

  .לך הפרעתי ולא חיכיתי אני. לך הפרעתי לא אני אדוני סליחה,  אדוני סליחה
  
  ) יחד מדברים( 
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  , שלך ההערות כול את לך תרשום

  
  : פלד ליאת'  גב

  .משהו עוד לאומר מבקשת אני
  
  ) יחד מדברים( 
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד ביהסל ד"עו
 לשאול צריכים שאנחנו שאלות עוד יש. למקד ננסה בואו,  להבין רוצה רק אני,  שנייה רק
  ? המשפטית היועצת את

  
  ) יחד מדברים( 
  

  : חיפה. מ,  הדר מדלן ד"עו
  .אמר שהוא למה להשיב,  לסיים רק רוצה אני

  
  ) יחד מדברים( 
  

  : ס"הגנ,  שטרוך ריתנו'  גב
. כפשוטו החוק את לקרוא,  להיות רוצה כן אני,  משהו להגיד רוצה אני המשפטי טבהיב
  , לעסק אישור למתן תנאים. דין עורכי של בפרשנות לא כפשוטו אותו קוראת ואני

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  ? קוראת את סעיף מאיזה
  

  : ס"הגנ,  שטרוך ריתנו'  גב
 בבואו,  קובע'  א סעיף. ברישוי החייב לעסק אישור מתןל תנאים,  נקי אוויר חוק,  33

 בין בחשבון האישור נותן יביא,  א/ 32 סעיף לפי תנאים להתנות או אישור מתן לשקול
  ,  קוראת ואני ב/ 20 לסעיף הולכת אני. ב/ 20 בסעיף המפורטים השיקולים את השאר
  , בחשבון הממונה יביא פליטה להיתר בקשה לשקול בבואו

  
  : חיפה. מ,  הדר מדלן ד"עו

 את שוקל עסק רישיון מתן ששוקל מי שגם אומרת זאת. נעצור שנייה רגע,  אומרת זאת
  . פליטה בהיתר שנשקלים שיקולים אותם
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  : נפט תשתיות , גדרון דרור ד"עו
 ...  

  
  ) יחד מדברים( 
  

  : חיפה. מ,  הדר מדלן ד"עו
  ... לך מראה אני עכשיו אז. הז את לדרוש סמכות שאין אמרת אתה,  שנייה אבל

  
  : נפט תשתיות , גדרון דרור ד"עו

  , אומר שאני מה זה,  סמכות אין תכנון למוסד
  

  : ס"הגנ,  שטרוך ריתנו'  גב
 הוא ושם. מסביב שקורה מה על מדבר שהוא האחר להיבט גם להתחבר רוצה אני רגע,  ושם

 מערכי חריגה לגרימת הסתברות,  ב/ 20 -ב. בחשבון לקחת צריך הוא,  שוקל כשהוא צריך
 על הפליטה ממקור הצפויה המזהמים פליטת והשפעת ההיתר מתן בעקבות הסביבה

 נפגע אזור בתחום הפליטה מקור הימצאות. ייחוס ערכי או ייעד ערכי להשגת האפשרות
 ולצמצומם אוויר זיהום למניעת אמצעים לנקיטת פעולה תוכניות של קיומן. אוויר זיהום

 תוכניות בדרישות לעמוד ויכולתו הבקשה מגיש של הזמינה המטבית הטכניקה שוםיי מול
 על להסתכל צריך הוא בקיצור. 5 בסעיף כאמור הלאומית התוכנית בייעדי עמידה. כאמור

  .וגמרנו עליו רק להסתכל יכול לא הוא,  הכול
  

  : נפט תשתיות , גדרון דרור ד"עו
  , שייך זה,  זה שכול שלנו הטענה

  
  : חיפה. מ,  הדר מדלן ד"עו

  .הזו לטענה גם אגיב אני,  קי או. הזו לטענה גם אגיב אני,  שנייה רגע
  
  ) יחד מדברים( 
  

  : נפט תשתיות , גדרון דרור ד"עו
  ... עסק רישיון

  
  ) יחד מדברים( 
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  .הבנו בסדר

  
  : חיפה. מ,  הדר מדלן ד"עו

  . הזה לנושא םג להגיב יכולה אני
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
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 מה לראות ואז השאלות את להציג יותר קצת מנסים אנחנו,  הטענה את מבינים אנחנו
  ... לא הם פה שהשאלות לנו ברור. איתם לעשות

  
  : חיפה. מ,  הדר מדלן ד"עו

 פליטה רותלמקו בנוגע 23 בסעיף ספציפי הסדר קיים שבחוק טען שהוא העובדה,  גברתי
. תכנון הליכי לבין פליטה היתר של בקשה של בדיקה הליכי בין לממשק שנוגע היתר טיעוני

 הגישה,  בתכנון עכשיו. הכלליות החוק מהוראות גרע לא הוא אבל,  ספציפי הסדר יש נכון
 על,  הסביבה על שלו ההשפעה את בחשבון להביא צריך פליטה מקור של שבתכנון היא שלנו

 כביש כשמתכננים גם לציין למותר,  עכשיו. יעד ערכי ועל סביבה ערכי על,  ווירהא איכות
. האלו ההיבטים כול את שוקלים אז תכנון  רשויות של לפתחן בא וכשזה ישראל במדינת
 עוד יש,  דוגמאות אתן אני,  לזה מעבר,  עכשיו. מופרכת באמת טענה היא הזו הטענה

,  פסולת אתרי גם,  מחצבות גם. פליטה היתר טיעוני אל נניח שהם למתקנים רבות דוגמאות
 אין ועדין היתר טעוני שלא פליטה מקורות כולן שהם קטנות כוח תחנות,  הטמנה אתרי גם

 לשיקולים מתייחסים אז תכנון וועדות במסגרת האלה בנושאים לדון כשבאים. מחלוקת
 השפעה,  סיכון למרחקי , לקרינה,  הסביבה על האלו המתקנים של ולהשפעה הסביבתיים

  , של
  

  : דובר
. ככה זה אם ההיתר בשלב הסביבה על השפעה תסקיר שעושים  להגיד אפשר היה לכאורה

  .הסביבה על השפעה תסקיר לעשות למה
  

  : נפט תשתיות , גדרון דרור ד"עו
  .לזה גם כללים יש

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

 של הסבירות של המישור את ויש הסמכות של המישור את יש,  מישורים שני פה יש,  טוב
 של הזה לנושא...  חייבת גם שהשאלה נאמר בואו אז. פה שיש...  המישורים שני אלה. הכלל

 מארג את להבין רוצה קצת אני וכאן. המחוזית הוועדה בהחלטת שנקבע הכלל של הסבירות
 בתי כמו שלמוסדות קתמחלו שאין מפני. בפועל שלו היישום את וגם שלכם הסמכויות

 שהיא איזה בבקשה קצת לנו תני בואי,  להם לקבוע אמורים כן,  להיות אמורה,  הזיקוק
 אותה,  הקטן שהמזהם זה על מדברים הם?  הזיקוק בתי עם נעשה מה על אינפורמציה

 כלים לכם יש. העניין לצורך משנה לא אבל,  בכלל מזהמת שלא במירכאות פרחים חנות
 בכלים לפעול צריכים אתם,  אומרים והם. הגדולים המזהמים מול רגולטיביים

 הפרת של התוצאה את עלי להלביש ולא הגדולים המזהמים מול לכם שיש הרגולטיביים
  ... מה את לנו תחדדו בואו אז...  הכללים

  
  ) יחד מדברים( 
  

  : חיפה. מ,  הדר מדלן ד"עו
  , רחלי

  
  : דוד ירחל'  גב
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  .להסביר יכול אני
  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"וע

  ... להבין כדי פשוט
  

  : חיפה. מ,  הדר מדלן ד"עו
  .תחדד רחלי

  
  : ס"הגנ,  שטרוך ריתנו'  גב

  .בכולם עושים מה בדיוק יודעת היא כי. זה בשביל במיוחד הבאנו רחלי את
  

  : חיפה. מ,  הדר מדלן ד"עו
  .שלנו שבסביבה ממי נואות תנתקו כזו חיה שאין אסביר רק אני זה לפני אבל

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  .הבנתי,  בסדר
  

  : חיפה. מ,  הדר מדלן ד"עו
 הרגישות כול על,  שבו הבעייתיות כול על מסוים מתחם לתוך נכנס אתה הרי,  כזה דבר אין
 הזו לסביבה נכנס כשאני.  הזו בסביבה שקורה ממה מנותק אני,  להגיד יכול לא ואתה שבו
 כול של יוצא פועל יהיה,  רגולטיבית מבחינה לגבי שייקבע מה אז זיהום עוד מוסיף ואני

  .מסביב שיש מה כול של,  המכלול
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  , טוענים שהם מה,  תיאורטית

  
  : ס"הגנ,  שטרוך ריתנו'  גב
  , חגית הכוח תחנת. מעשית דוגמה אתן אני. מעשית תיאורטית לא

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  ? איזסה
  

  : ס"הגנ,  שטרוך ריתנו'  גב
 התחילו שלב שהוא באיזה,  בעיה הייתה לא מסוים גבול עד בה כשדנו חגית הכוח תחנת
 מזה וכתוצאה. 6 כביש את בחשבון ייקחו שהם דרשנו אנחנו. נוקסים של חריגות שם להיות
  .הנוספת הטורבינה את אמרנו

  
  ) יחד יםמדבר( 
  

  : ס"הגנ,  שטרוך ריתנו'  גב
 הסביבה על השפעה ותסקיר התכנון בתהליך. התכנון תהלך על מדברת אני,  משנה לא זה

 וכתוצאה הנוקסים על הזיהום על 6 כביש של ההשפעה את 6 כביש את לבחון נדרשו הם
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 לשרוף יכלו לא הם אומרת זאת. סולר ולא טבעי גז רק לשרוף יוכלו שהם דרשנו אנחנו  מזה
 עם 6 כביש את שם שיש מהעובדה שכתוצאה בגלל סולר שלהם האחרונה בטורבינה
  , מערכי חורגים היו הם שלהם הפליטות

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  , -ש מה אבל מובן הכול
  

  : נפט תשתיות , גדרון דרור ד"עו
  ? הפליטות את יפסיקו שהם דרשתם לא 6 כביש של בהיתר למה

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

 את מחדדת שנתת הדוגמא. פה הגורמים כול לטובת זה את להבין מנסה אני,  דקה,  דקה
 היא פה הנקודה. משהו לעשות ממנו ודורשת מאשרת שאת החדש לגורם באה שאת זה

  . אותם שמטריד מה וזה במצב להיות דורשת את,  משהו דורשת לא את שמהם
  

  : ס"הגנ,  טרוךש ריתנו'  גב
  .וגם גם אותם מטריד,  לא

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  , הדברים לפי לפחות מוכנים הם משהו לעשות כי
  

  : ס"הגנ,  שטרוך ריתנו'  גב
  .וגם גם אותם מטריד

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  .יעשו הם לעשות מה להם תגידי. משהו לעשות מוכנים הם,  הקודם בדיון שנאמרו
  

  : ס"הגנ,  שטרוך ריתנו'  גב
 ודורשים באים לא אנחנו הרי,  עושים אנחנו מה נגיד עכשיו אז,  שנייה,  מה נגיד עכשיו אז
  .מאוד יפה זה את יודעים והם מהם רק

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  .ברור ברור
  

  : ס"הגנ,  שטרוך ריתנו'  גב
,  אותנו הביאו לא עוד הם לצערי. חיפה במפרץ דרמטיים מהלכים עושים אנחנו 2009 -שמ
 ואחר חיפה מפרץ של הבעיות כול את פתרו לא הם אבל משמעותי לשיפור אותנו הביאו הם
 -מ להוריד הצלחנו מהתעשייה הכול ובסך. לפרט יכולה רחלי אבל. זה על אדבר אני כך

 -ה של מהפליטות חוזא 70,  2015 עד הדברים את לבצע בפועל שהתחילו בערך 2010
 אחוז 70 להוריד הצלחנו. סי.או.וי של אלמנט שזה,  בנזן זה שלהם הפליטות הם כי סי.או.וי

 גם. מפעלים 15 לגבי אלא לגביהם רק ולא עשינו מה יותר תפרט ורחלי. האלה מהפליטות
  .במתחם המפעלים וכול זיקוק מבלי וגם שלהם מהחוות גם,  מהם
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  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  . בפליטות ירידה של תהליך היה עכשיו עד בעצם הוא התהליך
  
  ) ברקע מדברים( 
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  .היעד לערכי האזור את קירבה לא עדין שבעצם ירידה אבל. באזור

  
  : ס"הגנ,  שטרוך ריתנו'  גב
  ? שלא אמר מי. נכון לא

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  .לזה מתחברים איך להבין וצריכים הוחלט מה להבין צריכים אנחנו פה כי,  שואלת אני
  

  : ס"הגנ,  שטרוך ריתנו'  גב
  . כן,  כן,  כן
  
  ) יחד מדברים( 
  

  : חיפה. מ,  הדר מדלן ד"עו
  .לעמוד מצליחים לא הם היום גם

  
  : ס"הגנ,  שטרוך ריתנו'  גב

  , אני אז,  שנייה
  

  : הוועדה ר"יו , רביד סלביה ד"עו
  ... שאני סליחה,  אומרים הם?  אומרים הם מה

  
  : ס"הגנ,  שטרוך ריתנו'  גב

 החומרים את שבדקו,  התסקיר את כשעשו,  ככה אגיד אני אז. אומרים הם מה יודעת אני
 ליד בנימין בקריית בנזן שבודקת ניטור תחנת לפעול התחילה התהליך בסוף בדיוק,  שלהם

 נתונים היו אצלם שנלקחו והנתונים זיקוק בבתי שנלקחו הנתונים בעצם אז עד. זה
  , מקורות לפי נתונים,  נתונים לא. מחושבים

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
...  
  
  ) יחד מדברים( 
  

  : ס"הגנ,  שטרוך ריתנו'  גב
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 םג. חישובים לפי לוקח אתה אז קיים לא עדין שהפרויקט בפרויקט מקובל זה ככה,  תראי
 תוכנה שהיא...  תוכנת יש. תוכנה לפי,  הערכה לפי עושים מקרה בכול מיכלים לגבי

 בתי של השפעה את גם לבחון מהם דרשנו הרי אנחנו אבל. חישובים עושים ולפיה מקובלת
 בנזן כי,  בנזן לגבי ההשפעות כול של בדיקה עשו הם. הכבישים של ההשפעה את וגם זיקוק

  ...  ולא חלקיקים לא נפלטים לא,  ממיכלים פלטיםנ לא. העיקרי המזהם הוא
  
  ) ברקע מדברים( 
  

  : אפידמיולוגית,  והנו אלה'  גב
  ... שם לך יש. חלקיקים זה סי.או.וי -ה...,

  
  ) מרחוק מדברים( 
  

  : אפידמיולוגית,  והנו אלה'  גב
  .ויראו רכזת בתור זה את יודעת לא את מה...  סי.או.בי של עתק כמויות שם לך ויש

  
  : ס"הגנ,  שטרוך ריתנו'  גב

  .אוויר מרכזת לא אני
  
  ) יחד מדברים( 
  

  : אפידמיולוגית,  והנו אלה'  גב
  , לכם שתסביר דוד בן בלה את שיביאו

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  .מנומס לא זה ככה לדבר לא ף"אל. באמת גברתי אבל,  סליחה,  סליחה
  

  : ס"הגנ,  שטרוך ריתנו'  גב
  .חלקיקים שם נוצרים לא

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  .מקצוע אנשי הם אם במיוחד
  

  : אפידמיולוגית,  והנו אלה'  גב
  .הטעייה זו
  

  : ס"הגנ,  שטרוך ריתנו'  גב
  , העיקרי המזהם אופן בכול. חלקיקים שם נוצרים לא

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  .כן. ממנו להבין נצליח כן שאנחנו שיח לפתח... 
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  : ס"הגנ,  שטרוך ריתנו'  גב
  , בנזן הוא העיקרי המזהם

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  .קי או
  

  : ס"הגנ,  שטרוך ריתנו'  גב
  , מודדים אתם מה עם תגיד בלה,  בעצם יכולה,  שבלה ערים איגוד שעושה ובמדידות

  
  ) יחד מדברים( 
  

  : ערים איגוד,  דרור ורד
  , של השקפים את לנו יש,  תיכף

  
  ) יחד מדברים( 
  

  : ס"הגנ,  שטרוך ריתנו'  גב
 במשך חריגים באירועים יש. היעד מערכי בנימין בקריית היום חריגה אין האלה במדידות

  .היעד מערכי חריגה אין אבל גדולה התקרבות יש השנה
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  ? חריגה אין

  
  : ס"הגנ,  שטרוך ריתנו'  גב

 למטר מיקרוגרם 3.9 זה יממתי לממוצע. יומי לממוצע?  נכון,  ליום היעד מערכי חריגה אין
 שלושה בין האחרונות בשנים לדעתי היו,  3.6 -ל שמגיעים ערכים יש,  חריגה אין. קוב

  .3.6 של לערכים כשהגיעו. ביום כאלה אירועים לארבעה
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  .יעד מערכי חריגה שזו

  
  : ס"הגנ,  שטרוך ריתנו'  גב
  . חריגה לא עדין זה,  לא

  
  ) יחד מדברים( 
  

  : ערים איגוד,  דרור ורד
  , ברור יותר הרבה יהיה זה,  שמראים האלה הגרפים את לנו יש,  מציעה אני

  
  : אפידמיולוגית,  והנו אלה'  גב

  , לעמוד יוכלו שהם זה אומרת שאת מה,  נורית
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  : ס"הגנ,  שטרוך ריתנו'  גב
 ביחד הדברים כול את בדקו הם בתסקיר אגב דרך גם הם,  היעד בערכי לעמוד יוכלו הם

 ממוצע 1.7 -ל הגיעו הם,  נמוכים לערכים הגיעו הם. יע וערכי סביבה לערכי אותו והשוו
  , כזה משהו אות שנתי

  
  : ערים איגוד,  דרור ורד

  ... זה ותבמציא F3 -ל הגיעו בתסקיר

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  , צריכים ואנחנו שלכם מושגים על מדברים כבר אתם,  שנייה
  

  : ערים איגוד,  דרור ורד
 מנקודת יוצאת אני ואם. נמוכים מאוד ערכים קיבלו הם,  בתסקיר קיבלו שהם הערכים

  , הנחה
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  ?  נכון 70... 

  
  : ערים איגוד,  דרור ורד

 בנימין בקריית ניטור התחנת הייתה לא עוד התסקיר כשנעשה,  בעצם שהיו הטענות אחת
  , של הנושא את בעצם ממדה לא עוד

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  .עצמך את תציגי רק
  

  : ערים איגוד,  דרור ורד
 שנעשה מה כול ובעצם הבנזן של הנושא את באיגוד עוד מדדנו לא. ערים איגוד דרור ורד

 כבר רואים אנחנו כשעכשיו בעצם,  2010 -ב כשהתחלנו כך ואחר. חישובים זה בתסקיר
  , נמוכים יותר הרבה יצאו בתסקיר שהחישובים רואים אנחנו. שנים 4 לאורך

  
  : אפידמיולוגית,  והנו אלה'  גב

  , מקלים
  

  : ערים איגוד,  דרור ורד
  .ומקלים כן
  

  : אפידמיולוגית,  והנו אלה'  גב
...  
  
  ) יחד מדברים( 
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
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 הנושא באמת כי,  להתמקד תנסי. בסוף תשובה זכות לך יש. בבקשה להפריע לא,  סליחה
  . אומרים אתם מה שנבין דיון לקיים מנסים באמת אנחנו,  מורכב

  
  : ערים איגוד,  דרור ורד

 גבוהים יותר הרבה ערכים בפועל בתחנות רואים שאנחנו דותבמדי,  שבמציאות מה לעומת
  . בתסקיר שיצא ממה

  
  ) יחד מדברים( 
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  .היעד מערכי פחות עדין אבל

  
  : ערים איגוד,  דרור ורד

  . היעד לערכי מתקרב אבל זה עדין
  

  : ס"הגנ,  שטרוך ריתנו'  גב
  , -ב לא בפיקים

  
  : ערים איגוד , דרור ורד
  , המרביים זה,  פיקים זה

  
  ) ברקע מדברים( 
  

  : נפט תשתיות , גדרון דרור ד"עו
  .שתדעו רק בזן זה,  ן"תש של...  עם קשור לא זה

  
  : שטרן - רפאל ניר ד"עו

  .שם לא עוד אתם,  ברור
  

  : ערים איגוד,  דרור ורד
  , ערכי על מדברים אנחנו

  
  ) יחד כולם מדברים( 
  

  : דוברת
  .החומר את ללמוד רוצה היא,  להפריע תפסיקו אולי

  
  : שטרן - רפאל ניר ד"עו

  . בסדר לא זה,  מפריעים שנייה כול אתם
  

  : ערים איגוד,  דרור ורד
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 בטוחים שלהיות כדי מחמירות הנחות לוקחים הרי,  בתסקירים שקורה מה כלל בדרך
 מצב,  פה שקרה מה. יותר ער במצב נהיה באמת בפועל כך שאחר מצב יהיה שלא,  ולהגיע

 ולכן. מודדים אנחנו שבפועל ממה בסביבה נמוכים יותר הרבה ערכים יצא בתסקיר. הפוך
 לנו כשיש היום. רלבנטי לא הוא הזה הספציפי בנושא שהתסקיר שאומרים מה בעצם אנחנו

  , בשטח מדידות כבר
  

  : דוברת
  , רלבנטי לא בדיוק לא זה

  
  : ערים איגוד,  דרור ורד

  .הזה הספציפי בנושא אמרתי,  אל
  

  : דוברת
  , בסביבה בנזן ריכוזי של

  
  : ערים איגוד,  דרור ורד
 את נראה תתנו אם. בסביבה היום בפועל שקורה למה להתייחס צריך ולכן ריכוזי של,  כן

  .ברור יותר הרבה יהיה זה לכם ונראה הגרף
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  .המשפטית מיועצת משהו עוד צריכים אנחנו,  נייהש,  מסודר שיהיה... 

  
  : ס"הגנ,  שטרוך ריתנו'  גב

  .משהו להגיד עוד רוצה את
  

  : ריטוב אמיר מר
  , שאלה המשפטית היועצת את,  אותך לשאול רוצה אני

  
  : חיפה. מ,  הדר מדלן ד"עו
  .כן
  

  : ריטוב אמיר מר
  ? באולם הבריאות משרד נציגי נמצאים אם יודע לא אני

  
  : חיפה. מ,  הדר מדלן ד"עו

  .נמצאים
  

  : ריטוב אמיר מר
  ?  בקהל רופא יש

  
  ) יחד מדברים( 
  



116 

 24.3.2015                                                                                                     לעררים משנה תוועד

 

                                      
   הטוב הרישום למען  -"   חבר"                                                

 הפנים במשרד מקצועי גורם של הגהה או בדיקה עבר ולא חיצונית חברה י"ע נערך זה תמליל                      

 

  : ריטוב אמיר מר
 תמיד זוכר לא ואני השקפים באחד פה ביטוי לידי בא גם זה אולי,  ועולה שחוזרת טענה יש

  , החלקיקים על כשמדובר 2.5 עם בא שזה זוכר אני המקצועי המונח את
  

  : ערים איגוד,  דרור ורד

Pf 2.5.  

  
  : ריטוב אמיר מר

 מופיע לא זה,  טוען הבריאות שמשרד העניין את תמיד יש כי,  לזה תתייחסו אתם,  בדיוק
 בהכרח לא,  להתייחס מוכן מישהו,  לכם שאין טוענים ואתם הסביבה בהגנת אצלכם
  , המשפטית היועצת

  
  : ערים איגוד,  דרור ורד

  ?  pf 2.5 -ה על רוצה אתה מה אבל

  
  : ריטוב אמיר מר
  ? ביטוי לידי בא זה האם,  לזה מתייחסים אתם האם לדעת רוצה אני

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  .הרבה קראנו,  המושג את לנו תסבירו בואו
  

  : ערים איגוד,  דרור ורד
  ... -ה זה הבנזן זה בעיקר הפליטות נ"בתש כי,  נ"תש של בהקשר לא

  
  : דוברת

  ... התייחסות גם להראות אפשר,  תרצה כך אחר אתה אם פה לנו יש
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  , המצגת את קודם לנו תתנו בואו אז

  
  : חיפה. מ,  הדר מדלן ד"עו

 נדרשים שהם זה לגבי הטענה. זה את אמרתי שכבר חושבת אני קצרים דברים שני עוד רק
, אוויר איכות בערכי לעמוד נדרשים הם היום גם. אוויר איכות בתקני לעמוד נדרשים לא או

 שלהם במיקום גם כי מובנת לא באמת היא הטענה. בסביבה ההתחשבות את כולל שזה
 לא שהם כזה פתאום שלהם המצב מקום עוברים שכשהם להיות יכול לא אז הנוכחי

 אני הוועדה ,  הוועדה סמכות של לטענה בהתייחס לזה ומעבר. דבר בשום לעמוד נדרשים
 שנאמר למה אפנה רק אני. שלה הסמכות של לנושא מפורטת תגובה לה הייתה בטוחה
 בין שהם מקומית מתאר תוכנית של למטרות שמתייחס והבניה התכנון לחוק 61.2 בסעיף
,  הביטחון,  ובטיחות הניקיון,  התברואה,  הבריאות מבחינת נאותים תנאים הבטחת היתר

 הזה הרקע על לטעון אפשר איך,  מבינה לא שוב אני אז. מפגעים יעתומנ והנוחות התחבורה
  . האלה בנושאים לדון תכנון לוועדת סמכות שאין
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  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  .התשובות את שומעים בעצם אנחנו איך נחשוב בואו. אופן בכול רבה תודה אז,  קי או
  

  : ס"הגנ,  שטרוך ריתנו'  גב
  , את תתאר שרחלי רוצה אני,  רגע

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  , רחלי,  סליחה שמך מה
  

  : ס"הגנ,  שטרוך ריתנו'  גב
 מכול אוויר זיהום הצמצום של הנושא בכול התעסקה האחרונות שנים 5 -ב שהיא. דוד

 עוד התוכניות ומה עושים מה על שתדבר. הכול בסך לדעתי 22,  חיפה במפרץ המפעלים

 דורשים רק שאנחנו ולא. בסדר. והבנזן בכלל voc של הפליטות את לצמצם דיכ שיקרו

  .מכולם דורשים אנחנו ן"מתש
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

 voc -וה בול עוסקים שאנחנו המזהם זה בנזן. שנייה עוד לנו תסבירו,  שנייה

  
  : דוד רחלי'  גב
  .יםנדיפ אורגנים חומרים של,  מזהמים של קבוצה זו
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  , בסדר

  
  : דוד רחלי'  גב
  , נדיפים אורגנים חומרים של קבוצה זו

   
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  , אליכם להתחבר כדי מהמושגים... 
  

  : דוד רחלי'  גב

  , שחלקם נדיפים אורגנים חומרים של קבוצה זו voc-ה

  
  : דההווע ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  , הבנזן הוא מהם שאחד
  

  : דוד רחלי'  גב
 דלקים אחסון ועל ן"תש ועל זיקוק בתי על מדברים וכשאנחנו. בנזן כדוגמת מסרטנים הם
 על הזמן כול מדברים אנחנו ולכן. בנזן הוא לבריאות בעייתי הכי המזהם,  דלקים זיקוק ועל

  .בנזן
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  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  .קי או
  

  : דוד רחלי'  גב
 בעצם,  חיפה במפרץ פעולה תוכנית 2009 בשנת הוגדה בעצם,  אמרה שנורית כמו אופן בכול

 בצווים רגולציה באמצעות נדרשו הם. חיפה במפרץ ביותר הגדולים המפעלים 15 סומנו

 אנחנו. טכניק אביילבל בסט bat -ל להגעה בדרישות נדרשו. עסק ברישיון ובתנאים אישיים

 עבור bat -ה מה לקבוע כדי  ippc -ה מתודולוגיית,  אירופאית מתודולוגיה על התבססנו

  .מפורטים מאוד קרס עבי רגולציה מסמכי על מדברים אנחנו. מפעל כול
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  ? במה או פליטות בהיתרי נעשה וזה

  
  : דוד רחלי'  גב
  .לא,  לא

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  ? לאא
  

  : דוד רחלי'  גב
 בשנים היה זה כי,  פליטה היתר של פיילוט כמו משהו בעצם זה,  ברגולציה שימוש היה זה

  , הפליטה שהיתר לפני עוד
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  , נקי אוויר חוק לפני זה,  אהה

  
  : דוד רחלי'  גב

 בתנאים נקבעה הרגולציה ובעצם הפליטה היתר של פיילוט בדיוק זה. נקי אוויר חוק לפני
. משמעותיות מאוד בפעולות בנקיטה נדרשו המפעלים. אישיים בצווים וגם עסק ברישיון

 הקימו המפעלים. ואחרים כאלה במפעלים דולרים מיליוני מאות של הוצאות על מדובר

 אחסון מיכלי הסדירו. לאוויר voc של פליטות להפחתת מתקנים הקימו,  מיוחדות תשתיות

. אלקטרוניים מפלס מדדי,  כפולים אטמים,  צפים גגות התקינו,  בלבן צבעו.  bat -ל דלקים

 כמו. גדולות מאוד השקעות. לאוויר בפליטות תרמי טיפול של rto של מתקנים בו הם

 פליטות מכלל אחוז 70 להפחית האחרונות השנים 5 -ב הצלחנו בעצם אנחנו ציינה שנורית

 הם,  אותו מכירים והם הזה בפרויקט נמצאים ן"תש גם. 2009 שנתל בהשוואה זה  voc -ה

  . כספים השקיעו גם

  .ספק לנו אין bat של בסטנדרטים לעמוד צריכה הצפון קרקעות שחוות ברור מאוד לנו

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
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  ,  במתן לעשות אפשר זה
  

  : דוד רחלי'  גב
  .כן
  

  : ההוועד ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  .בתוכנית מוסד זה,  קי או
  

  : דוד רחלי'  גב
 תנאים יקבלו הם בעתיד גם היום כמו. פליטה היתר טעון עסק לא שהם למרות,  בהחלט זה

  .הזה  bat -ל אותם שיובילו עסק ברישיון

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  .קי או
  

  : דוד רחלי'  גב
 מפרץ עדין,  פליטות להפחתת עשו בעצם עליםוהמפ שעשינו העבודה כול שלמרות נכון זה

. להקפיד ולהמשיך לדרוש להמשיך צריך ולכן בארץ voc בפליטות אחד כמספר נחשב חיפה

 במקום והכרחי סביר עניין בהחלט,  מגורים בשכונת יעד בערך עמידה של דרישה ולדרוש
  .הוועדה של בדרישות תומכת מאוד אני ולכן. גבוהה סרטן תחלואת שיש

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

 לטעון מנסים הם. אותם שהטריד למה באמת נחזור,  אומרת שאת מה בהינתן עכשיו
 אלה להיות מאיתנו תבקשו אל. דברים לעשות מאיתנו תבקשו,  אלינו תבואו,  בואו שבעצם

  , שהיא איזה פה יש אז.  מגורים בשכונת התוצאה על שאחראים
  

  : רןשט - רפאל ניר ד"עו
  , להגיד אפשר מידה באותה,  סליביה

  
  : דוד רחלי'  גב

 עמידה יש להיום נכון בעצם,  המקצוע אנשי כאן שאמרו כמו,  מצב על לחשוב ננסה בואו
 אז,  עמידה יש. בנימין בקריית שהיא ביותר הקרובה הניטור בתחנת לבנזן יעד בערכי

 הצפון כשקרקעות. בעיה אין עכרג אומרת זאת. היעד מערך פחות הם הערכים,  אמרתי

 התסקיר לפחות לפי לוודאי קרוב,  bat ממותקנים כשהם לפעול ויתחילו למקום ייכנסו

 סיבות שהן כשמאיזה יקרה מ. יעד בערכי עמידה תהיה שעדין לוודאי קרוב. הגישו שהם
 המשרד,  ן"לתש רק לא יפנה הסביבה להגנת המשרד. יעד מערכי חריגה תהיה פתאום
 שזה באזור לבנזן הסיכון. הפוטנציאל מקורות לכול,  הפוטנציאל לכול יפנה הסביבה להגנת
  .כימי הפטרו המתחם בעצם

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  , רגולציה באמצעות ייעשה זה אבל,  בסדר
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  : דוד רחלי'  גב

  , נכון
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
 להציף,  פשוט להבין רוצה אני,  עליכם מקשה אני,  יםאומר הם. לתוכנית חיצונית שהיא

  , לתת אפשר אם ולראות האינטרס את
  

  : נפט תשתיות , גדרון דרור ד"עו
  , חורג שימוש להיות נהפוך רק

  
  : פלד ליאת ד"עו

 שואלת אני אז,  להיות יכול. הניפוק מתקני מספר את לצמצמם אולי תצטרך אתה,  לא
 היתרי בשלב או הבניה היתר בשלב איתך להתווכח זה חריא אצטרך אני למה,  אותך

  .התוכנית את לך לאשר רוצה לא אני לא אם כי עכשיו איתך להתווכח רוצה אני. הפליטות
  

  : נפט תשתיות , גדרון דרור ד"עו
  , בסדר שאני יגיד הסביבה להגנת המשרד,  כלום עושה לא שאני מצב להיות יכול כי
  

  : פלד ליאת ד"עו
  , פרלמינריים שהם הליכים יש,  לא

  
  : נפט תשתיות , גדרון דרור ד"עו

  .חורג בשימוש אהיה אני בזן בגלל אבל
  

  : פלד ליאת ד"עו
 ולזה. בבעיה שנתקלים לפני יום בהם...  שצריך,  למינריים פר הליכים שהם הליכים יש

  .המצב
  

  : שטרן - רפאל ניר ד"עו
  ,  שלה את רק בודקים לא אנחנו שהחד שכונה לאשר באים כשאנחנו מידה באותה

  
  ) יחד כולם מדברים( 
  

  : שטרן - רפאל ניר ד"עו
  .באזור נוספת שהיא התנועה כול את בודקים אנחנו

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  .לתוכנית חיצונית היא,  תהיה הרגולציה דבר של בסופו
  

  : פלד ליאת ד"עו
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. אוויר זיהום מוכה אזור,  אוויר חוק פי על,  חיפה אזור את לקבוע ירצו הם זה אחרי,  לא
  ?  לנו שמגיע מה זה

  
  ) יחד מדברים( 
  

  : דוד רחלי'  גב
  , חנות לגבי הערה עוד

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

 מבינה אני. מובהק הוא הציבורי האינטרס. האינטרס את לטעון צריך לא,  ליאת סליחה
  , היא הנקודה,  אותו

  
  : דוד רחלי ' גב

 והיום. פרחים חנות לא זה הצפון קרקעות,  ברור שיהיה רק,  הפרחים חנות לגבי הערה עוד

 פליטות שאלה. לשנה voc טון 200 של פליטות על מדובר הגישו שהם התסקיר לפי לפחות

 על מדובר,  פרחים חנות לא זה אז,  קי או. הפחתה אחוז 70 אחרי היום זיקוק בתי של
  .עותיותמשמ פליטות

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  , טון 200
  

  : דוד רחלי'  גב

    .טועה לא אני אם 197. לשנה  voc טון 200 התסקיר לפי זה

  
  : דובר

6.  
  

  : דוד רחלי'  גב
6.  
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

 כול התפתחות בזה לכם ויש לעת לעת משתנה משהו שזה מבינה שאני bat -וה,  שנייה

  ... יכול לא אבל להקטין יכול דבר שלן שבסופו משהו זה. הימים
  

  : דוד רחלי'  גב

 מהרגלים  bat ממתוקן יהיה והוא מאפס מתקן בונה את אם גם אומרת זאת,  מאוד נכון

  .לפלוט לו מאפשרת המיטבית שהטכנולוגיה מה את יפלוט הוא עדין הראש קצה עד
  

  : יעקב גילה'  גב
 ויהיו ייכנסו שהם וברגע היעד לערך שמתקרבים ימים יש שהיום  החשש היה בעצם וזה

  , פליטות בלי אין כי,  פליטות
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  : שטרן - רפאל ניר ד"עו
  , יעבור זה אז

  
  : יעקב גילה'  גב

  , יעבור זה בעצם
  

  : שטרן - רפאל ניר ד"עו
  .יעבור זה

  
  : ס"הגנ,  שטרוך ריתנו'  גב

  , שאמרה כמו התוכנית בהוראות הרי. משהו להגיד רק רוצה אני,  התוכנית בהוראות
  
  ) ברקע מדברים( 
  

  : נפט תשתיות , גדרון דרור ד"עו
  ... שאומר תנאי לנו לקבוע אפשר אי,  התוכנית את לאשר לא אפשר אז

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  .אותו קראנו,  באמת. הטיעון את הבנו,  שנייה,  שנייה
  

  : דובר
  .התוכנית את לאשר לא טוב רעיון זה מדבר השאת מה על
  

  : ס"הגנ,  שטרוך ריתנו'  גב
 אתם,  להם אמרנו מקרה בכול שאנחנו הוא הקטע,  התוכנית מהוראות מדלן שאמרה מה

  , המבוקשת מהפעילות הנובעת הפליטות שתוספת להוכיח צריכים
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  ? סליחה מקריאה את סעיף באיזה

  
  : ס"הגנ,  שטרוך ריתנו'  גב
  .המופקדת מהתוכנית)  א(  6.1.1 -ב
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  .בסדר,  כן,  כן
  

  : ס"הגנ,  שטרוך ריתנו'  גב
 האוויר לאיכות תגרום לא המבוקשת מהפעילות הנובעת המזהמים פליטות תוספת כי ויוכח

 פיזור בתנאי כתוב סתם לא וזה. מחמירים מטאורולוגיים פיזור בתנאי לחרוג בסביבה
 המתקן את מקים כשאתה,  שהוא תהליך על מדברים כשאנחנו כי. מחמירים מטאורולוגיים

 מקלים תנאים שלקחת כך אחר ליפול לא כדי מחמירים הכי התנאים את לוקח בעצם אתה
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 ביבההס מתקני חריגה תהיה לא. זה וגם בתסקיר גם זה ככה. בגדול פספסת בעצם ואז
,  אמרה היא. עשתה בעצם שהוועדה מה. שהופקדה בתוכנית כתוב היה זה. היעד וערכי
. עשתה שהוועדה השינוי זה. המגורים בשכונות יהיו היעד וערכי הגדר על יהיו הסביבה ערכי

  .התוכנית בהוראות כתוב והשאר
  

  : נפט תשתיות , גדרון דרור ד"עו
  .הזאת להוראה התנגדנו אנחנו

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד ביהסל ד"עו

  .במסמכים נמצא הכול,  בסדר,  בסדר
  

  : ס"הגנ,  שטרוך ריתנו'  גב
  ? שהפקדתם אחרי מתנגד אתה?  מה,  אותה הפקדתם אבל

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  , הזה הדבר של...  אבל
  

  : שטרן - רפאל ניר ד"עו
  .מקודם שאמרת התיקון על תחזרי,  פעם עוד

  
  : ס"הגנ,  שטרוך ריתנו'  גב

. היעד וערכי הסביבה מערכי חורגים לא שהם להראות צריכים שהם קבעה התוכנית
 ערכי כתוב לא זה,  הסביבה שערכי קבעה התנגדויות שוועדת מה,  ההתנגדויות בעקבות

 כשכונות יהיו היעד וערכי התוכנית גבול על יהיו הסביבה ערכי אלא כללי ויעד סביבה
 מה זה אגב דרך. התוכנית גבול על יעד בערכי להיות מהם מבקשים לא אבל. המגורים

  .ביקש ערים שאיגוד
  

  : שטרן - רפאל ניר ד"עו
  .הפקדתם שאתם תוכנית וזו

  
  : ס"הגנ,  שטרוך ריתנו'  גב

 היעד ערכי כי הגדר על לא אמרנו אנחנו. שלהם הגדר על יהיה שזה ביקש ערים איגוד
  .בריאות אומרים

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד לביהס ד"עו

  , נכון
  

  : ס"הגנ,  שטרוך ריתנו'  גב
 ממש צריך לא...  לשמור צריכה לא חקלאי אזור סתם אני. בריאות על מגנים היעד ערכי

  .כן המגורים אזורי את אבל ככה לשמור
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
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  .מושג עוד פה יש כי,  סליחה?  ייחוס ערכי זה ומה
  

  : ס"הגנ,  שטרוך ריתנו'  גב
  ? מה ערכי

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  .ייחוס
  

  : ס"הגנ,  שטרוך ריתנו'  גב
 הזאת התוכנית. זה את מכירה כבר את סליביה,  הזאת התוכנית שוב,  תראו,  ייחוס ערכי

 היו לא הם. אלמוג וועדת דוח של במסגרת היו היעד ערכי נקי אוויר חוק לפני. מתגלגלת גם
 ככה,  לי נדמה ייחוד וערכי יעד ערכי היה ושם אלמוג וועדת דוח במסגרת היו,  מחייבים

  ? להם קראו
  

  : ערים איגוד,  דוד בן בלה'  גב
  .בעצם יעד ערכי הם ייחוס ערכי

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  , לפני התקינה פי על יעד ערכי הם
  

  : ערים איגוד,  דוד בן בלה'  גב
  . אלמוג וועדת פי על,  בדיוק

  
  ) יחד מדברים( 
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  .היום של יעד ערכי שווה ייחוס ערכי אלמוג וועדת

  
  : ס"הגנ,  שטרוך ריתנו'  גב

  , -ל התייחסו דברים עוד להוסיף רוצה אני,  לפועל נכנס זה כדי תוך
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  , אינטרס שהוא איזה פה יש אבל,  שנייה

  
  : ערים איגוד,  דוד בן בלה'  גב
  , הבהרה שהיא איזה פה יש

  
  ) יחד מדברים( 
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  .בלה שלך השם את רק תגידי,  כן
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  : ערים איגוד,  דוד בן בלה'  גב
 וועדת ח"בדו האמר שנורית כמו סיימו שכבר אלה הם ייחוס ערכי. ערים מאיגוד בלה

 רשימה,  בריאותיים יייחוס ערכי זה. חומרים של ארוכה מאוד רשימה שבדקה אלמוג
 רשימה יש ששם. זוכרת לא אני,  1 מספר תוספת יש,  נכנסו נקי אוויר לחוק עכשיו. ארוכה

 היעד ערכי. סביבה וערכי יעד ערכי כלומר. אוויר איכות ערכי ייקבעו להם ערכים של
  , שמופיעים מזהמים 27 של הזאת הרשימה עבור שקבעו ערכים נקראים

  
  : ס"הגנ,  שטרוך ריתנו'  גב

  , נקי אוויר חוק
  

  : ערים איגוד,  דוד בן בלה'  גב
 כול נקי אוויר בחוק מופיעים שלא המזהמים יתר לכול,  עכשיו ייחוס ערכי. נקי אוויר בחוק
  , מיני

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  , היעד מערכי יותר גדולה קבוצה כוללים הייחוס שערכי אומרת את
  

  : ערים איגוד,  דוד בן בלה'  גב
  . בדיוק,  כן
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  ? שאמרת מה זה

  
  : ערים איגוד,  דוד בן בלה'  גב
  , שערכי רק,  דבר אותו זה בעצם. כן
  
  ) יחד מדברים( 
  

  : ס"הגנ,  שטרוך ריתנו'  גב
  .ייחוס ערכי עם נשארו והם נקי אוויר בחוק שלא מזהמים ודע יש

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  ? כיום אלמוג וועדת של המעמד ומה,  חלה ועליהם
  

  : ערים איגוד,  דוד בן בלה'  גב
 למה אז. נקי אוויר חוק של הזאת ברשימה מופיע שלא מסוים מזהם בודקים אם כלומר
  .בריאותי ייחוס ךלער?  משווים אנחנו

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  ? הייחוס לערכי רלבנטיות אין שלנו בהקשר
  

  : ערים איגוד,  דוד בן בלה'  גב



126 

 24.3.2015                                                                                                     לעררים משנה תוועד

 

                                      
   הטוב הרישום למען  -"   חבר"                                                

 הפנים במשרד מקצועי גורם של הגהה או בדיקה עבר ולא חיצונית חברה י"ע נערך זה תמליל                      

 

  ,  לא
  

  : דוברת
  ... יש לבנזן

  
  : ערים איגוד,  דוד בן בלה'  גב

  .יעד ערך יש לבנזן
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  .כן לאט לאט זה את למודל לי תתנו,  בסדר,  קי או
  

  : אפידמיולוגית,  והנו אלה'  גב

 בחוק כולם שלא מזהמים של ארוכה רשימה יש boc -ה שבמסגרת,  לחדד כן רוצה אני

  .אותם למצוא אפשר,  אלמוג בדוח נמצאים באמת והם נקי אוויר
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  .היעד ערכי מקבוצת יותר גדולה היא הייחוס ערכי של שהקבוצה,  הבנתי בסדר

  
  : ערים איגוד,  דוד בן בלה'  גב

  .דבר אותו זה אבל
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  .יעד מערכי גדולה יותר קבוצה כולל

  
  : ערים איגוד,  דוד בן בלה'  גב
  .הערכים אותם זה

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  , קי או
  

  : ערים ודאיג,  דוד בן בלה'  גב
  .הערכים אותם זה

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

 אבל אותך שעיכבנו סליחה,  ללכת רוצה את אם,  משפטית מבחינה אז,  בסדר אז,  שנייה
 גברת פה יש. הלאה ממשיכים אנחנו איך נחשוב בואו עכשיו,  טוב. לנו שמסרת מה על תודה

 המחוזית הוועדה שזו העיקריים המשיבים את יש,  עכשיו. משיבים הרבה לנו יש,  שרצתה
  , התשתיות ומשרד

  
  : תשתיות,  הוכנר דורית'  גב

  ,  רוצים אנחנו
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  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  . ללכת צריכה התשתיות משרד של הגברת גם

  
  : דוברת

  , גמרתי לא עוד אני
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  . נוגמר שלא לי ברור,  כן,  כן
  

  : דוברת
  .מבקשים אנחנו הבריאות משרד וגם

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  .הבריאות משרד וגם
  

  : דוברת
 יישארו לנו,  הבריאות משרד כך ואחר ידבר הסביבה להגנת המשרד כול שאם אומרת אני

  .בלבד הסטטוטוריים הנושאים
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  , כן מהתשתיות הגברת. יגידו הם מה רק ראהנ בואי אז,  בסדר

  
  : דובר

  ... לא ן"תש
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  .זוכרת אני זה. אדוני בו היית שלא הקודם בדיון אותם שמענו אבל עוררים ן"תש

  
  ) ברקע מדברים( 
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
 זכות לו יש סטטוטורית משיב שהוא מי. רמסוד זה את נעשה אנחנו,  שנייה,  מיד אנחנו

. לדבר שלו הבקשה עם לעשות מה נראה אנחנו אז סטטוטורית משיב לא שהוא ומי. להשיב
 את תציגי הגברת כן. פשוט ולא טרוויאלי לא באמת הנושא כי,  בסדר,  לאט לאט אבל

  .עצמך
  

  : תשתיות,  הוכנר דורית'  גב
  , דורית לי קורים

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  ? מה דורית קוראים לגברת
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  : תשתיות,  הוכנר דורית'  גב
  .במשרד פיזי תכנון יחידת מנהלת הולכנר דורית

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  , התשתיות משרד
  

  : תשתיות,  הוכנר דורית'  גב
  .והמים האנרגיה הלאומיות התשתיות משרד

  
  : ההוועד ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  .כן
  
  ) ברקע מדברים( 
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  ? מה,  שומעת לא

  
  : דוברת

  , -ל השיבה א"קצא חברת אז,  המשיבים את עכשיו ציינת את
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
 העוררים שני סבלנות דורשת אני,  בסדר,  לאט,  לאט. השבתם שאתם יודעת אני,  כן,  כן

  , הוכנר גברת אז,  גברתי ןכ. האלה
  

  : ס"הגנ,  הוכנר דורית'  גב
 הראשון הנושא. זמנכם את לגזול לא בקצרה די ככה,  לחלק וגם לערר להתייחס רציתי אני

. האלה לדברים ההתייחסות את אפילו לשמוע אותנו מצער רבה במידה ממש כול שקודם
 של ללוואי תוצר הוא הקונדנסט,  מהקנדנסט אתחיל ואני,  -ב ולא באיומים לא פה והכוונה

 צינורות הם,  טבעי גז של צינורות הם 6 כביש לאורך רואים שאתם הצינורות. הטבעי הגז
 הגז את וינקו ככול. שאמר מה כאן מישהו,  שאמרת מה. קונדנסט בו אין,  נקי טבעי גז של

 את ינקו םא גם. מתבקש זה פשוט אבל לתוכנית לא רגע מתייחסת שאני סליחה,  הטבעי
 של במסגרת זה אם. אופן שהוא באיזה מענה לקבל יצטרך הקונדנסט עדין בים הטבעי הגז

 ככול שיגיעו אחרים צינורות באמצעות או בים צנרת או בים להתבקע גם שיכולות מיכליות
  .ויגיעו

  
  ) יחד מדברים( 
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
 מסובכים נושאים מספיק לנו יש,  הכבוד כול עם מתבא,  שלנו הנושא לא זה אבל,  שנייה
  . אחרים בדברים ומסובכים חדשים נושאים עוד ניקח לא,  משלנו

  
  : ס"הגנ,  הוכנר דורית'  גב
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 היא הכוונה,  ויכוח לא הוא כאן הויכוח. לך נדמה זה אם גם וביני בינך לא הוא פה הויכוח
  .להסביר

  
  : ריטוב אמיר מר

  .לינוא דברי דורית בואי
  

  : ס"הגנ,  הוכנר דורית'  גב
 וללא פתרון לו להימצא צריך חומר אותו,  יום של בסופו. רוצה שאני מה להגיד רוצה אני
  .הזאת הספציפית בתוכנית עסקינן בזה

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  , קי או
  

  : ס"הגנ,  הוכנר דורית'  גב
  , היבטים מאוד בהרבה פה עלה הקונדנסט פשוט.  להבהיר גם חשוב וזה

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  , להסביר ניסינו
  

  : ס"הגנ,  הוכנר דורית'  גב
 אתייחס ואני אחרים חומרים ועוד אחרות תוכניות עוד פה עלו גם לקולנדנסט רק ולא,  נכון
 מהדלקים כחלק בהגדרתו הקונדנסט את רואים כמשרד אנחנו אז. דברים של לגופם רגע

 רואים אנחנו שהקראתי מסמך באותו שכתבנו במה ולכן. טיפולם על אמון שלנו שהמשרד
 טיפול של יוצא כפועל הקונדנסט על מדברים לא אנחנו ולכן מהדלק כחלק הקונדנסט את
 מה קבעה הוועדה אם גם. מהדלקים חלק הוא מבחינתנו בהגדרתו אלא,  אחר או זה

. כדלקים כמוהו קונדנסט עמדתנו,  שייקבע מה פה ייקבע או שתקבע מה תקבע או שקבעה
,  אחר באופן דלק סוג כול בודק אני ולהגיד זה על לחלוק יכול הסביבה להגנת המשרד
  , אחרת בצורה

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  .ערר לנו אין זה על אבל,  שנייה
  

  : ס"הגנ,  הוכנר דורית'  גב
 קונדנסט שלנו ההתייחסות,  ערר לכם אין,  כתוב היה זה ולכן להגיד לי חשוב רק אני,  לא

  .ראשונה שורה. דלקים סל מאותו חלק הוא
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  .זה את מאפשרת לא התוכנית,  עומד שזה כמו כרגע כאן אבל,  בסדר

  
  : ס"הגנ,  הוכנר דורית'  גב

  , בסדר
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  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  .החברה של בערר נתקף שלא נושא וזה

  
  : ס"הגנ,  הוכנר דורית'  גב

  , בערר...  זה כי לזה מגיבים זאת בכול אנחנו
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  , תיאורטית שאלה לא זו,  בסדר,  בסדר

  
  : ס"הגנ,  הוכנר דורית'  גב
  . רהער במסגרת עלה זה אבל תיאורטית שאלה לא זה,  עלה זה אבל,  לא,  לא

  
  : שטרן - רפאל ניר ד"עו

  .שלכם בטענה עלה זה,  לא
  

  : דוברת
  , שלכם המכתב בגלל

  
  : שטרן - רפאל ניר ד"עו
  ... להוצאת התנגדתם שאתם שלכם המכתב בגלל זה

  
  ) יחד מדברים( 
  

  : דובר
  .שלכם המכתב וגם לדיון המכתב גם

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  , ובחש לא,  משנה לא,  בסדר
  

  : ס"הגנ,  הוכנר דורית'  גב
 פה עלה גם שזה ועובדה התייחסתי כרגע אני אבל,  מה לפני מה יודעת לא אני,  להיות יכול

  .בדיון
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
 של הטענות כול את מכירים כולם ולא משפטנים כולם כאן שלא לזה ערים אנחנו,  בסדר
  .כולם

  
  : ס"הגנ , הוכנר דורית'  גב

  , בדיוק
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  .לנו ברור וזה
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  : ס"הגנ,  הוכנר דורית'  גב
  .להעביר לי חשוב שהיה ראשונה סוגיה זו אז

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  הבא הדבר,  טוב
  

  : ס"הגנ,  הוכנר דורית'  גב
 קראתם איך,  בתוכנית שנקרא מה של לנושא קשורה להעביר לנו חשוב שהיה שנייה סוגיה

 שבתקופה מהצוות חלק להיות לנו חשוב. ההרצה תקופת,  רגע מסתכלת פשוט אני?  לזה
 של כזה פינוי ויהיה ככול פינוי של לנושא הנדסית מבחינה אישור על חלק לוקח הרצה

  .המתקנים
  

  : פלד ליאת'  גב
  .6.2 סעיף זה

  
  : ס"הגנ,  הוכנר דורית'  גב
  .6.2 סעיף,  כן
  

  : פלד ליאת'  גב
  .שלנו בהחלטה 6.2

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  , לאט לאט,  לי תנו,  סליחה
  

  : פלד ליאת'  גב
 משרד עם בתיאום יהיה ההרצה לתקופת הזמן פרק שקביעת להוסיף שלנו בהחלטה 6.2

  .התשתיות
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  , 6.2?  איפה

  
  : דובר

  .בהחלטה 6.2
  

  : ס"הגנ,  הוכנר דורית'  גב
  .אתכם ביחד מאשר גורם אפילו להיות רוצים אנחנו,  בתיאום לא להיות רוצים אנחנו

  
  : פלד ליאת'  גב

  ...  במקום כי. הסביבה הגנת משרד אתכם ביחד להיות צריך לדעתי זה המאשר
  

  : ס"הגנ,  הוכנר דורית'  גב
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  , הסביבה הגנת עם אז
  

  : לדפ ליאת'  גב
  , הצפון בקרקעות וגם ובטבעון חיים בקריית גם

  
  : ס"הגנ,  הוכנר דורית'  גב

  ? בתקנון זה סעיף איזה
  
  ) יחד מדברים( 
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
. מקריאה אני 6.2 סעיף את. פעם עוד,  המסגרת את להבין מצליחה לא אני,  סליחה

 למיכלי ראשון בניה להיתר תנאי,  להוסיף יש בניה למתן,  היתר למתן התנאים ברשימת
  ? מה אז,  קי או. המיכלים חוות של ההרצה תקופת משך קביעת יהיה האחסון

  
  : ס"הגנ,  הוכנר דורית'  גב

  , צד מאותו חלק להיות מבקשים אנחנו
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
 של הזה הנושא על ערר פה יל אין,  קודם של הבעייתיות באותה אנחנו שוב אבל,  שנייה

  .המחוזית הוועדה של הקביעות
  

  : ס"הגנ,  הוכנר דורית'  גב
  , צודקת את

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

 הוועדה בפני להתאם צריכים היו הזה בנושא שלכם הטענות,  צריכות היו האלה הקביעות
  .זה על ערר להגיש צריכים הייתם לחלופין או המחוזית

  
  : ס"הגנ,  הוכנר דורית'  גב

 זה אומרת את,  אומרת שאת מה הבנתי. בעניין שלנו ההתנגדות,  בהתנגדויות זה את אנחנו
  , ידי על שהוגש מהערר חלק היה לא

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  , המסגרת את לך להסביר מנסה אני
  

  : ס"הגנ,  הוכנר דורית'  גב
  .בסדר,  כן
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  .קודמות התנגדויות...  יכולה לא אני
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  : ס"הגנ,  הוכנר דורית'  גב
  , קי או
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  .הזאת החגיגה בכול פה מהותי הכי העניין לא גם שזה לי נדמה עכשיו

  
  : ס"הגנ,  הוכנר דורית'  גב

  , בסד אבל למי תלוי,  מהותית יודעת לא אני
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד לביהס ד"עו
  .ככה זה את נגדיר בואי,  לדעתכם גם,  בסדר

  
  : ס"הגנ,  הוכנר דורית'  גב
  .לעמדתנו בדיוק,  כן
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  . פה מהותית הכי החגיגה לא זה לעמדתכם גם

  
  ) ברקע מדברים( 
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  , הטוב הרצון כול עם,  נובפני לא שוב זה אבל

  
  : ס"הגנ,  הוכנר דורית'  גב
  , קי או
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
 לא שזה ולהחליט חלקים בה לגזור ולהתחיל הקודמת התוכנית את לקחת יכולים לא אנחנו
  .אותם ולשנות לנו נראה זה וכן לנו נראה

  
  : ס"הגנ,  הוכנר דורית'  גב

. ההרצה תקופת של בנושא חשובים מבחינתנו שכרגע הדברים שני אלה כרגע אז,  בסדר
 שאנחנו נוסף סעיף. הבנו אנחנו לקונדנסט התייחסות הייתה לא הזה שבעניין אומרת שאת

 רוצה לא אני ולכן הוועדה של בהתנגדויות שהתקבל ראיתי גם שאני האמת. אליו התייחסנו
  ... שזה חושבת אני .השולחן על נמצא שכרגע מה לאור פה אותו להכניס

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
 שלמעשה גוף אתם כי,  אתכם שואלת אני דווקא. יעד בערכי העמידה בעניין עכשיו,  קי או
  ,  תצליח הזאת החגיגה שכול אינטרס לו יש

  
  : ריטוב אמיר מר

  , תתקיים
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  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  , ציבורית לשוןב מדברת שאני סליחה. תתקיים
  

  : ס"הגנ,  הוכנר דורית'  גב
  , התלבטתי ואני

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  , זה את אומרת ואני
  

  : ריטוב אמיר מר
  .פרחים חנויות הרבה שיהיו

  
  : ס"הגנ,  הוכנר דורית'  גב

  .פרחים חנויות הרבה שיהיו,  בדיוק
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
 רוצה קצת אני. למדינה נחוצים שהם שירותים לא הם האלה השירותים ברד של בסופו

  . הציבורי האינטרס על איתי שתדברי
  

  : דוברת
  ? אמר מי
  
  ) ברקע מדברים( 
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  .נכונה לא תזה שהיא להיות יכול,  תזה לה מציגה אני,  סליחה,  שנייה

  
  : דוברת

  , דיברנו לא
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
 כמו,  לא אני לי תסלחו,  מעירים מיני כול פה לנו יש. ההערה את הערי מי יודעת לא אני

 הרבה ויש להגיד משהו לו יש אחד כול. פשוט לא זה הדיון את פה לקיים מבינים שאתם
  , להבין צריכים אנחנו. סבלנות קצת וצריך באולם דעתנים אנשים

  
  ) ברקע מדברים( 
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
 אתם אומרת היא,  העוררת אומרת. חשובה נקודה זו כי הסוגיה את להציף רוצה אני

,  שיתקיים להבטיח יכולה לא שאני משהו זה מבחינתי,  יעד בערכי לעמוד ממני מבקשים
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 ודמא אמירה שהיא אמירה זו עכשיו. התוכנית את לממש יהיה אפשר שאי להיות יכול
  .קשה

  
  : ס"הגנ,  הוכנר דורית'  גב

  , בעייתית
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
 אתם,  הזה התחום על שמופקד כמשרד איך. אליה שלך ההתייחסות את רוצה שאני אמירה

 אני כי עליכם מקשה בכוונה אני. להתקיים צריכים בשכונה יעד שערכי קביעה עם חיים
  .הרגולטור אתם דבר של בסופו,  בעצם ןלהבי רוצה אני,  להבין רוצה

  
  : ס"הגנ,  הוכנר דורית'  גב

 הסביבה להגנת המשרד ובין בינך קודם שהתנהלה השיחה את שמעתי אני,  אומרת אני
 ערכי את?  שלנו ההתייחסות זה מה,  דילמה פה שיש חושבת אני. האלה לנושאים ביחס
 לנו מובן. לנו מובן והוא הסביבה להגנת המשרד הרגולטור נותן ההתייחסות ואת היעד

 והדברים בהם מעוניין לא אחד שאף תשתית מתקני ואותם דלק מיכלי באותם הצורך
  , בקרבתו בהם מעוניין לא,  האלה

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  , נימבי זה

  
  : ס"הגנ,  הוכנר דורית'  גב

  , בדיוק,  בדיוק
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  , של סוג הז
  

  : ס"הגנ,  הוכנר דורית'  גב
 הוועדה גם תכנון בהליך יוצאים כאשר,  גם מאידך ואני זה את אמרת את,  בדיוק,  בדיוק

. סוגיות שתי בפני נמצאים אנחנו. כיזם שלנו המשרד וגם הארצית המועצה וגם המחוזית
 גם פה שנוצר כפי ולייצר לשני אחד האלה המתקנים את להצמיד האם זה אחת סוגיה

 חלילה שאם הפרדה של נושא עומד זה שלנגד,  ביחד משולבות תשתיות מספר חיפה במפרץ
 אותם אספקת על גם בטיחותית מבחינה רק לא זה של המשמעויות מה נפגעת אחת תשתית
 למרכזי תשתיות אותן את לקרב האם זה בפנינו שנמצא השני והדבר. למשק אנרגיות

 לאוכלוסייה בסמוך תשתיות אותן את לשים האם זה?  הביקושים מרכזי זה מה. הביקושים
 הן כאשר אלי קרובות כך כול התשתיות מדוע,  עצמך את מוצא אתה ולאז. אותם שדורשת

 שמנסה האיזון וזה שם בדיוק נמצאים האלה הדברים,  אומרת אני אז?  לי מזיקות גם
 ממני טוב קודם זה את הציגה קאדוו שנורית להיות שיכול. תכנון הליך אותו אליו להגיע
 איזון פה לייצר מנסים אנחנו,  אחד מצד אומרים הם. הערכים של בנושא ליאת או. בעניין

 במתווה הולכת בכוונה כרגע אני. ביקושים לאותם ובהצמדתן תשתיות אותן כול בהצמדת
 רףשמצט מי בא ואז ותקנות חוקים אותם על שמירה על מקפידים אנחנו שני מצד. הזה

 לאותם ביותר הקטן היחסי החלק את נותן בדיוק אני,  הכול בסך אני,  ואומר אחרון
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 שני מצד. תקנים באותם לעמוד כולם צריכים אכן אחד מצד כי,  התלבטתי אני אז. ערכים
 באיזון גם דברים על יסתכלו שבאמת האחרים הממשלה במשרדי מחברי גם מצפה אני

 שבהיבט להיות שיכול אחרות תשתיות לבין המשק לכלל אותה שמספקים לתשתית ביחס
 חושבת אני,  הנוכחית בסיטואציה כרגע אבל. ואחרות כאלה פרטיות תשתיות הן הציבורי

 הדברים את כולנו פה שמענו אנחנו. הציבור בריאות,  יעד ערכי אותם על לשמור היה שראוי
 הדלק תשתיות,  ספק אין שני מצד. דילמות ספק ללא פה יש,  דילמות. ביחד הבוקר כול

 דלקים אספקת של בהקשר הן,  לחשמל בהקשר הטבעי לגז גיבוי של בהיבט הן מענה נותנות
 תשתיות. לעשות מה מכוניות ידי על גם לרבות יום יום בו משתמשים שאנחנו מה לכול

 התשתיות. דברים המון להמון פרטיים לבתים,  פרטית לאספקה מענה נותנות הדלקים
 והדברים הדרום באזור גם יש,  הצפון באזור להיות צריך שלהם המיקום,  שותנדר האלה
  , המענה את לקבל צריכים האלה

  
  : חיפה. ע,  וטרמן אריאל מר

  ?  במרכז לא למה
  

  : ס"הגנ,  הוכנר דורית'  גב
  .במרכז גם המענה את

  
  ) יחד מדברים( 
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  ,  סליחה,  סליחה

  
  : ס"הגנ,  הוכנר דורית'  בג

  .הכללית ברמה התכנון על עכשיו מדברים לא אנחנו,  אריאל
  

  : דוברת
  .לדבר צריכים כן אנחנו,  לא

  
  : חיפה. ע,  וטרמן אריאל מר
  ... מה תגידי אז,  מחמירים ערכים... 

  
  ) יחד מדברים( 
  

  : ס"הגנ,  הוכנר דורית'  גב
  , הפרעתי לא אני

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  .סליחה סליחה,  שנייה
  

  : דוברת
  ... כמה תגידי אז
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  : ס"הגנ,  הוכנר דורית'  גב

  ,  כרגע אומרת שאני מה
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  . בבקשה להשלים לה תנו סליחה

  
  : תשתיות,  הוכנר דורית'  גב

 אספקת את מייצגת כרגע אני, אחר גוף לא וגם ארצית מועצה לא אני כרגע הכבוד כול עם
 ומה דרום מרכז של הנושא ואת. ספציפית להתייחס ממני ביקשת ואת. תשתית אותה

  , שיש להיות יכול חלוקתי צדק קורא שאתה
  

  : חיפה. ע,  וטרמן אריאל מר
  , חלוקתי צדק אין

  
  : תשתיות,  הוכנר דורית'  גב

  , מתייחסת כרגע אני. להיות יכול
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  .לזה ערים אנחנו,  ברורות הדילמות,  הכבוד כול עם אדוני בוא,  סליחה

  
  ) ברקע מדברים( 
  

  : חיפה. ע,  וטרמן אריאל מר
  , הדילמה את רואה לא אני,  לא

  
  : תשתיות,  הוכנר דורית'  גב

  , ספק ואין. באשדוד הגז ליד אני אבל
  
  ) ברקע מדברים( 
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  .משהו להגיד יוכלו שהם כדי הדוברים על בלשמור עסוקה הזמן כול אני,  לה תנו,  סליחה

  
  : תשתיות,  הוכנר דורית'  גב

 באזור גם להיות צריכה הדלק שאספקת דבר של בסופו ספק ואין. אנחנו גם,  משתדלת
 להתייחס רוצה לא עכרג אני. חלוקתי צדק אין או שיש לזה ביחס אמירה יש אם גם. הזה

 במיקום הזאת והתוכנית לתוכנית ספציפית להתייחס רוצה אני,  הזה בעניין חלוקתי לצדק
  , שהוא לאזור צמודה שהיא,  פסולת לאתר צמודה שהיא כך,  שלה

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  , עדין מתוכנן לא
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  : תשתיות,  הוכנר דורית'  גב

  ? סליחה
  

  : הוועדה ר"יו,  דרבי סלביה ד"עו
  ? 6 על מדברת את,  מתוכנן לא עוד פסולת האתר

  
  : תשתיות,  הוכנר דורית'  גב
  , 16 א"תמ על
  

  : פלד ליאת'  גב
  , לבזן רק צמודה היא היום כי,  בעיקר בזן על מדברת את

  
  : תשתיות,  הוכנר דורית'  גב

  .לבזן צמודה היא היום
  

  : פלד ליאת'  גב
  .קיים מ"גפ באתר

  
  : תשתיות,  הוכנר דורית'  גב
 מתכננים אנחנו כאשר כלל בדרך וכך הזה המיקום על מדברים אנחנו כרגע אומרת אני אז

  , נוספים דברים איזה יש אם. הדילמות הן אלו תשתיות
  

  : פלד ליאת'  גב
 החלטית שהיית כמו סביבתיים ערכים קביעת לגבי החלטית נשמעת לא את לא אבל

   חיפה בין היחס מה אותך לשאול וכשנסינו. המדינה לטובת הזה המתחם של לחשיבות
  , מתפרצת שאני סליחה,  ליתר 

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  בסדר,  לא,  לא
  

  : פלד ליאת'  גב
  .לי חשוב זה כי,  סיימה היא אבל

  
  : תשתיות,  הוכנר דורית'  גב

  .לשאול יכולה את
  

  : פלד ליאת'  גב
 הקביעה עם שיחד חושבת אני,  רגיש מאוד מאוד שהוא באזור,  תיותהתש משרד בתור

 גם לדאוג זאת עם יחד צריך דלקים לטובת עתודות ויצירת מקום בשימור לצורך
  .חידדת לא את זה ואת במקום שנמצאת לאוכלוסייה
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  : תשתיות,  הוכנר דורית'  גב
  , השאלה את הבנתי לא

  
  : פלד ליאת'  גב

  .חידדת לא זה את
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  , לנו ענתה דווקא היא,  חידדה כן שהיא חושבת אני

  
  ) יחד מדברים( 
  

  : תשתיות,  הוכנר דורית'  גב
  , השאלה את הבנתי לא אני

  
  : פלד ליאת'  גב
. יעד וערכי סביבה לערכי המחוזית הוועדה קביעת...  ן"תש נציגי פה טוענים,  בדיוק יותר... 
 כול ואת הגמישות ואת ההתפתחות כול את נאפשר שאנחנו חשוב כמה,  ואמרת תבא את

  , הצרכים
  

  : תשתיות,  הוכנר דורית'  גב
  .המתחם של החשיבות את אמרתי אני,  ליאת זה את אמרתי לא אני

  
  : פלד ליאת'  גב

 לערכים  התשתיות משרד עמדת מה. הזה הספציפי הזה באזור ביחס שואלת אני אז. נכון
 שאנחנו מה זה. בסביבה אוכלוסייה על להגן כדי בהם שיש,  בהחלטה שקבענו הסביבתיים

  . שואלים
  

  : תשתיות,  הוכנר דורית'  גב
  , חושבת אני ברורה מאוד הייתה שלי התשובה אז

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  , ענתה היא,  ענתה היא
  

  : תשתיות,  הוכנר דורית'  גב
  .לחזור מוכנה אני רוצה את אם,  עניתי אני

  
  : פלד ליאת'  גב

  ,  הבנתי לא אני
  
  ) יחד מדברים( 
  

  : ריטוב אמיר מר
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  , בשבילי שתחדדי רוצה אני,  דורית,  רגע
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  , -ה את תקפה לא היא

  
  : תשתיות,  הוכנר דורית'  גב

  , בדיוק
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  ,  הקביעה את תוקפת לא היא. אחדד אני,  שלה הדברים את הבנתי,  השלימה אהי
  

  : תשתיות,  הוכנר דורית'  גב
  , מסתכל אתה כאשר,  הסביבה הגנת מהרגולטור מצפה שאני אומרת אני מאידך,  לגמרי

  
  : ריטוב אמיר מר
  , כן
  

  : תשתיות,  הוכנר דורית'  גב
 של בסופו מגיע והוא שמגיע המתקן הוא הזה תקןשהמ לראות מתכללת בראייה שנקרא מה
  .בעיות בו יש שמלכתחילה לאזור יום

  
  : ריטוב אמיר מר

  .יפה,  יפה
  
  ) יחד מדברים( 
  

  : שטרן - רפאל ניר ד"עו
 לא ואנחנו בעיות בו שיש לאזור להגיע עומד הזה המתקן,  השני הצד את גם בזה יש אבל

  .הבעיות את להחמיר רוצים
  

  : יטובר אמיר מר
  ,  דורית לשאול רוצה אני

  
  ) ברקע מדברים( 
  

  : ריטוב אמיר מר
  ? לשאול יכול אני,  ר"היו

  
  : תשתיות,  הוכנר דורית'  גב

  .לנהל למנהלת נותנת אני
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
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  .בוודאי,  בוודאי,  כן,  כן
  
  ) יחד מדברים( 
  

  : דוברת
  , הנקודה את שמענו לא

  
  : דובר
  .הנקודה הייתה זאת

  
  : דוברת

  .הנקודה הייתה זאת
  

  : דובר
  .דורית שמענו שלא הנקודה הייתה בדיוק זאת

  
  : ריטוב אמיר מר
  , גם שאלתי אני,  הקודם בדיון הייתה אם יודע לא אני

  
  : תשתיות,  הוכנר דורית'  גב
  . היה יהודה,  לא

  
  : ריטוב אמיר מר
 כמובן עמדות מביע גם אני אם,  וועדה חבר גם ואני. עכשיו גם שואל אני אז גם שאלתי אני
  , עמדתי רק זה

  
  : תשתיות,  הוכנר דורית'  גב

  ? ערר וועדת,  וועדה איזה
  

  : ריטוב אמיר מר
  .פה,  פה

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  , לכאורי עוד גם זה

  
  : ריטוב אמיר מר

  . אישורים ועם לכאורי
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  .מורכבת סוגיה זה,  לא

  
  : ריטוב אמיר מר



142 

 24.3.2015                                                                                                     לעררים משנה תוועד

 

                                      
   הטוב הרישום למען  -"   חבר"                                                

 הפנים במשרד מקצועי גורם של הגהה או בדיקה עבר ולא חיצונית חברה י"ע נערך זה תמליל                      

 

 המדינה כול,  כסף משקיע אני,  תקשיבו,  עכשיו טוען היה פרטי יזם נגיד כאילו אם אבל
 אנחנו ואומרת שמגיעה המדינה אבל. מקבל הייתי לא גם,  ממני רוצים אתם מה מזהמת

 יודעת את,  בעצם הוא שלנו הקצת אנחנו,  מזהמים כולם,  תראו אבל,  פה לעשות רוצים
 עוד,  גבולי שאנחנו זה על שמדברים,  חיפה עיריית לא ואני הזה בדיון לי מפריע אני,  מה
 הם כאילו. מזהמים שלא לא זה,  שם מזהמים אומרת זאת?  אומרת זאת מה. עברנו לא

  , מבחינת כאילו אומרת זאת. מלא חולים לא חצי חולים
  

  : ותתשתי,  הוכנר דורית'  גב
  , אומרת אני

  
  : ריטוב אמיר מר
  , תדאגי אל שאלה סימן עם נשאר,  השאלה בסוף אני,  דורית רגע

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  , לסוף יגיע כשהוא
  

  : ריטוב אמיר מר
 אבל יש. שם נהדר שהכול מצב לא זה אומרת זאת אז. שאלה הסימן מה לך אגיד אני בסוף

 באמת,  שלו והקצת לאזור שמגיע חדש משהו לשם מביאים אנחנו שיוועכ. שומרים עדין הם
 אבל,  טוב לא זה קודם גם כאילו. הסף את עוברים שכבר לזה שגורם זה הוא שלו הקצת
 אנחנו כי,  התושבים על לשמור שצריכים אלה,  המדינה ואנחנו הסף את עוברים גם עכשיו
 שטען כמו,  סליחה ולהגיד לבוא יכולים חנואנ. המדינה אנחנו,  פה תושבים יש,  פה כולנו

 מזהמים כולם,  שהגענו אלה אנחנו,  6 לכביש עשיתם לא למה,  6 כביש,  המלומד דין העורך
 כאן זה,  זה את לטעון בכלל יכולים אנחנו איך,  המדינה אנחנו. תופשים אתם אותנו רק

  .שאלה הסימן
  

  : תשתיות,  הוכנר דורית'  גב
  , הזאת התוכנית של ונסטלציהבק מתסכלת כשאת

  
  : ריטוב אמיר מר
  , כן
  

  : תשתיות,  הוכנר דורית'  גב
 המחוזית בוועדה שהחברים חושבת אני. התחילה הזאת הקונסטלציה מאיפה נראה בוא

. הזה את לציין לי חשוב,  מחוזית וועדה חברת לא אני ף"אל. ממני טוב יותר זה את מכירים
 קשור לא זה,  קשור לא זה אבל. אצבע שם לנו הייתה לא ניתוהתוכ במועצה חברים אנחנו

 מיכלי להצמדת מענה לתת למעשה באה הזאת התוכנית. הנקודתיות העובדות להכרת
 אנחנו,  תראי,  לי ואומר בא בעצם ואתה בא אתה עכשיו אז. חיים בקריית שנמצאים הדלק

 שאנחנו מיקום ותובא בעיות לעשות הזאת התוכנית ובעצם למקום זה את מעבירים
 במקום מענה לה לתת מנסה אתה,  אחד במקום בעיה לפתור רוצה אתה הרי. מעבירים

 אני,  פרטי יזם היה זה אם אבל,  לי אומר ואתה אלי חוזר אתה ואז. מיטבי כמקום שנמצא
 הטוב את להוציא הנסיבות במסגרת צריכים אנחנו,  אמיר. כזה דבר אומרת ואני באה
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 אבל קודם התערבתי לא אני,  הייתה לא שלי התשובה ולכן המחוזית וועדה באה אז. ביותר
,  לקבל הזאת בסביבה שחיים לאנשים לאפשר וצריך החוק על לשמור שצריך חושבת אני

 אצלכם שקורה מה לגבי וגם שלנו התשתיות לגבי גם הקיימת ובחקיקה בתקנים לעמוד
  .אחרים בנושאים

  
  : ריטוב אמיר מר

  .נעשה ואנחנו לעשות מה לנו תגידו היא הנכונה ובההתש,  דורית
  

  : תשתיות,  הוכנר דורית'  גב
  .גם זה את לך אמרו הם

  
  : ריטוב אמיר מר
  , כול את עלינו מפילים אתם מה,  אמרו הם,  לא

  
  : תשתיות,  הוכנר דורית'  גב

  , יפה מאוד זה את אמרה ן"תש
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  ... מה את שומעת תמיד אני,  מחדדת שאני סליחה,  דילמה פה יש בלא,  שנייה

  
  ) יחד מדברים( 
  

  : ריטוב אמיר מר
  ... עולה זה כמה יודעים לא?  לעשות מה לנו תגידו

  
  ) יחד מדברים( 
  

  : תשתיות,  הוכנר דורית'  גב
 את , לך אמרתי ובדיוק. קודם זה את אמרת את,  יפה מאוד זה את אמרה ראש היושבת

 לא אפילו שאני טוב כך כול זה את הגדרת את. הקיים המצב את ויש לעשות מה יש אמרת
 אל ולא יעשו שהם רוצים אתם מה. הנכונה התשובה זו,  הנכון וזה. זה על לחזור יודעת

  .מזהה בכלל אחר שמישהו להיות שיכול בתקנים תעמדו
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
 לא הזה הערר,  הערר מגיע מאיפה לנו ברור וזה קושי פה יש,  בזה עוץנ פה הקושי,  שנייה
  , מתוך מגיע

  
  : ריטוב אמיר מר

  , נכון
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
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 כול של בהקשר הרגולציה עיקר ושלמעשה מורכבת היא שהסיטואציה זה מתוך מגיע הוא
 מכוח ולא חקיקה מכוח הסביבה להגנת המשרד בידי נתון שהוא משהו זה בכללותו המתחם
 בעיה של בסיטואציה נעשה מה בין והמאזן. האחרת התוכנית או הזאת התוכנית

 מוכרע להיות יצטרך דבר של בסופו שהוא מאזן זה הסמוכה בשכונה יעד לערכי בהתקרבות
  , של בהליכים הסביבה להגנת המשרד ידי על
  

  : דובר
  , כלים להם יש,  כלים להם יש

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד יהסלב ד"עו

 שככול זה. העניין את מציפה אני כאן המוצג החשש,  החשש וכאן,  דקה לי תנו,  שנייה
,  הפעילות בתוכנית כזאת הוראה בהינתן בעצם,  המענה את ייתן לא הרגולטיבי שההליך

  . נכון מבינה אני אם,  היתר מתן יתאפשר לא בכלל
  

  : פלד ליאת'  גב
 אחוז 100 של גידול לעשות יהיה לעשות יהיה אפשר אי אולי אבל,  חוששת אל אני לזה,  לא

  .בפעילות
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
 הצבעים,  הצבעוניים המיכלים לפי נתונה קיבולת לך יש,  סליחה?  הגידול מה?  למה

  ... לנו שהסבירו השונים
  
  ) יחד מדברים( 
  

  : ס"הגנ,  שטרוך נורית'  גב
 שכול תהליך בהם יש האלה המיכלים. דום עומדים והם עומדים לא הם האלה ליםהמיכ
 מתמלאים שהם ככול עכשיו. ומתרוקנים מתמלאים,  ומתרוקנים מתמלאים הם הזמן

 ויעלו ירדו הם פעמים והרבה פעילות הרבה תהיה אם. voc פליטות יותר יש ומתרוקנים

 רוצה אתה אחד מצד אז. poc פחות יהיה ותפח זה את יעשו הם אם. voc פליטות יותר יהיו

 בחווה השימוש יעלה הזמן עם אבל. כזאת פעילות פחות שתהיה כדי אכסון של גדול נפח
 זאת. בפליטות עליה תהיה ולאז יעלה והעלייה הירידה של הקצב אז,  יגדל אולי הזאת

 של היקף,  ארוך לטווח שהוא איזה לקחת צריכים היו הם,  נעצרים לא החיים אומרת
  .בתסקיר בדקו הם זה את,  מסוים פעילות

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

 לקחת זה הזה המתקן של הרעיון הרי כי,  עליך מקשה זאת בכול אני,  סליחה,  שנייה
  , אחר במקום מתקנים

  
  : ס"הגנ,  שטרוך נורית'  גב

  , נכון
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  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  , לותהפעי את ולהעביר

  
  : ס"הגנ,  שטרוך נורית'  גב
  .הזאת בתוכנית משהו שיש חושבים אנחנו שבגללו היחיד הנימוק זה

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  , יש כלומר אז,  קי או
  

  : ס"הגנ,  שטרוך נורית'  גב
  ... שאני הדברים אחד זה,  זה את אציג אני ותיכף

  
  ) יחד מדברים( 
  

  : הוועדה ר"יו , רביד סלביה ד"עו
 זה השנייה התועלת?  היחידה התועלת זה מה,  זאת בכול התועלת שזה אומרת זאת,  בדיוק

  ? מייצגת שהגברת למשק התועלת
  
  ) יחד מדברים( 
  

  : סגל רונן מר
 את רואים אתם,  אתרים שלושה היו לא שאם ברור שיהיה,  ברור שיהיה,  לא,  לא

 הייתה לא הזאת התוכנית האלה האתרים לושהש היו לא אם. האלה האתרים השלושה
  .מופקדת היית לא היא,  מתאשרת

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  , ברור
  

  : סגל רונן מר
  . היחידה הסיבה זאת אז

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

 התוכנית סביבה שבהיבטי מהניירות לקרוא הצלחנו זה,  סביבה היבטי שיש זה,  בסדר
  , נכון הבנו אם,  להבין הצלחנו זה. הקודם מהפיזור טובה יותר תהזא

  
  : תשתיות,  הוכנר דורית'  גב

  .מקום להם שאין טוענים ן"תש זה שגם
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  , שנייה,  קי או
  

  : דובר
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  .שונים מתקנים על מדברת את,  לא,  לא
  
  ) יחד מדברים( 
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  , אם דבר של בסופו היא השאלה

  
  : דובר

  . עצמה ן"תש של המתקנים את יש
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
 קרקעות של הזה המתחם בתוך התכנון של החבילה לתוך אם דבר של בסופו היא השאלה

 פעילות אפשרית דבר של בסופו אם היא והשאלה גורמים מדי יותר מוסיפים לא הצפון
 שבגללו השהות את נותנת גם שני ומצד הסמוכות בשכונות היעד בערכי עומדת גם יאשה

  . הזה במקום התשתיות קיימות למעשה
  

  : ס"הגנ,  שטרוך נורית'  גב
. עובד זה בתסקיר שכתבו הנתונים לפי. עובד זה שלהם הנתונים לפי,  הנתונים את בחנו הם

 אבל. זה את בודקים אנחנו היום אז,  מדידות בלי אנחנו שבינתיים בגלל אנחנו היום
  ... עדין זיקוק בבתי הטיפול

  
  ) ברקע מדברים( 
  

  : ס"הגנ,  שטרוך נורית'  גב

,  לא הוא היום המצב אומרת זאת. voc של לפליטות להוריד אמורים הם ושם נגמר לא עדין

  ... המצב לא הוא. voc פליטת של היום המצב

  
  ) ברקע מדברים( 
  

  : ס"הגנ,  טרוךש נורית'  גב
 להקטין ועוד עוד אפשר איפה בודקים הזמן כול עדין ואנחנו פליטות להקטין שאמור...  יש

  .voc פליטות

  
  ) ברקע מדברים( 
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  , מתפרצים לא,  סליחה,  סליחה

  
  ) ברקע מדברים( 
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו



147 

 24.3.2015                                                                                                     לעררים משנה תוועד

 

                                      
   הטוב הרישום למען  -"   חבר"                                                

 הפנים במשרד מקצועי גורם של הגהה או בדיקה עבר ולא חיצונית חברה י"ע נערך זה תמליל                      

 

  .מסודר נעשה בואו
  
  : ס"הגנ,  שטרוך נורית'  בג

  , הארצי ולמבט לדורית בהקשר משהו להגיד רגע רציתי שאני מה אני
  

  : תשתיות,  הוכנר דורית'  גב
  ? דורית איזה

  
  : ס"הגנ,  שטרוך נורית'  גב

  .את
  

  : תשתיות,  הוכנר דורית'  גב
  .לדורית לא לתשתיות בהקשר להיות צריך זה

  
  : ס"הגנ,  שטרוך נורית'  גב

  , סליחה אהה
  

  : שטרן - רפאל ניר ד"עו
  .אישי לא זה

  
  : ס"הגנ,  שטרוך נורית'  גב

 לא אני. בארץ אחסון עוד להם יש איפה לברר ניסיתי. ן"תש של אחסון לתשתיות בהקשר
  .ו"ביל צומת ועל אשקלון על מידע קיבלתי אני אבל נכון זה אם יודעת

  
  ) ברקע מדברים( 
  

  : דובר
  , וותח שתי עוד להם יש

  
  : ס"הגנ,  שטרוך נורית'  גב

  ? ו"וביל מאשקלון חוץ
  

  : דובר
  .כן
  

  : ס"הגנ,  שטרוך נורית'  גב
  ? איפה

  
  : דובר
  , אשל

  
  : תשתיות,  הוכנר דורית'  גב
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  .נכון
  
  ) ברקע מדברים( 
  

  : דובר
  ... חווה ועוד אשל

  
  : תשתיות,  הוכנר דורית'  גב

  .היום עד מוצאים שלא אחת חווה ויש. נכון
  

  : ס"הגנ,  שטרוך נורית'  גב
. מגורים לאזורי כאילו שהן ובאשקלון ו"ביל צומת,  ו"ביל של החוות על הסתכלתי אני כי

 הרבה הרבה הכול זה אומרת זאת. מיכלים 12 זה באשקלון. מיכלים 4 זה,  כלום זה ו"בביל
,  הצפון קעותבקר לנו שיש ממה פחות הרבה הרבה. הצפון בקרקעות לנו שיש ממה פחות

  , אותה חיפשתי לא כי אשל על יודעת לא אני
  

  : דובר
  .דודאים ליד

  
  : ריטוב אמיר מר

  .מגורים ליד לא זה אבל
  

  : ס"הגנ,  שטרוך נורית'  גב
  , אומרת אני אבל,  שלה ההיקף את ראיתי לא אני,  לא

  
  ) לתמלול ניתן לא יחד מדברים( 
  

  : ס"הגנ,  שטרוך נורית'  גב
,  אבל אותי עצבן שדי התשתיות משרד ששלח במסמך כי,  הסתכלתי אני למה לכם אגיד אני

 התשתיות משרד. מהחוות אחד אף...  ולא כתב והוא. מסוים למשהו התנגדות שם הייתה
 האלה החוות איפה לראות צריכה אני,  אמרתי...  קיים לא שזה שם כתוב הזה המסמך
 צריכה שאני שלהם ההשפעה להיות יכולה מהו מגורים לאזורי קרובות הן וכמה נמצאות

  . כאן להיות שהולכת הזאת לחווה להסיק אחרים במקומות קיים לא שזה בגלל עכשיו
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
 במקומות מענה לה לתת צריך הפעילות היקף ברמת בעיה תהיה שאם,  זה אומרת שאת מה

  . אחרים
  

  : ס"הגנ,  שטרוך נורית'  גב
  . א"בקצא גולמי דלק של נוספים מיכלים 8 בדיון נמצא היום אגב דרך. אחר במקום ייתנוש
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
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  ? באשקלון?  סליחה איפה
  

  : ס"הגנ,  שטרוך נורית'  גב
  .כן באשקלון

  
  : נאור נועה'  גב

 יכולים ן"תשש זה על והתבססתם היעד ערכי של קביעה דרשתם שאתם מבנה אני,  נורית
  ... לעמוד

  
  ) ברקע מדברים( 
  

  : ס"הגנ,  שטרוך נורית'  גב
  .נכון

  
  : נאור נועה'  גב

  ? האלה בתקנים לעמוד יכולים היו לא הם אם
  

  : ס"הגנ,  שטרוך נורית'  גב
  , אומרים היינו מה יודעת לא אני

  
  ) ברקע מדברים( 
  

  : נאור נועה'  גב
  ? היעד רכיבע עמידה דורשים הייתם מקרה בכול

  
  : ס"הגנ,  שטרוך נורית'  גב

 אולי. החוות כול את יעשו שלא להם אומרים היינו אולי. אומרים היינו מה יודעת לא אני
 שלנו דעת החוות,  בעצם שאנחנו להגיד יכולה אני,  אגב דרך,  כמות על מתווכחים היינו

  .ניפוק מתקני שם ישימו שלא אמרה
  

  : ועדההו ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  ? זה מה

  
  : ס"הגנ,  שטרוך נורית'  גב

 להם אין היום. ניפוק מתקני ישימו לא שהם הייתה המשרד של העמדה. ניפוק מתקני
  .ניפוק מתקני בחוות

  
  : דובר

  .החוות בשלושת
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  , יש הזאת בתוכנית
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  : ס"הגנ,  שטרוך נורית'  גב

  . המון זה,  המון זה,  ניפוק זרועות 72 -כ יש הזאת בתוכנית
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  ? נכון. גבוהה ברמה ניפוק לכדי שדרוג יעבור שהניפוק זה על כאן דיברו הם

  
  ) יחד כולם מדברים( 
  

  : נפט תשתיות , גדרון דרור ד"עו
  ... את לעזוב הדלק לחברות לאפשר כדי זה

  
  : ס"הגנ,  שטרוך נורית'  גב

,  בסדר אמרנו אז,  באלרועי לצבא חרום ניפוק שיש זה עם התחיל זה בהתחלה,  מסיבות
 ומשא ככה התחיל כך ואחר ככה התחיל כך אחר. זה מול נעמוד לא אנחנו לצבא חרום ניפוק
 שזה לנו להסביר ניסו הם כי,  ינפקו שהם,  בסוף כתוב שלדעתי מה בעצם ואז'.  וכו ומתן

 כמות אותה זו הכביש מיכליות דבר של בסופו כי,  ניפוק מקומות 72 להם שיש משנה לא
 לבזן יבואו לא הם אז החווה בתוך אצלם הדלק את למלא יבואו הם אם אז. כביש מיכליות

 תישאר במפרץ הניפוק כמות הכול בסך אומרת זאת. שמן בחוף לחוות יבואו לא שהם או
 היא המיכליות שכמות,  שבאמת אתכז הנחה מנקודה נצא באמת אז. ניפוק כמות אותה
 לא אני כי,  מקומות 72 צריכים הם למה מבינה לא אני עדין אז. מיכליות כמות אותה

 לנפק יוכלו שהם קבענו אז אבל. יודעת לא אני.  ... כמות כזאת יש המפרץ שבכול חושבת
 ישש לך להגיד. הצפון את ישרתו שהם אומרת זאת. וצפונה מחדרה כביש למיכליות רק

 יכול אז אצלם זול כך וכול יעיל כך כול יהיה זה ואם. לא,  זה על לפקח ממש שיכול מישהו
 הפעילות את יגדילו ואז. דלק שם לקבל כביש מיכליות אביב - מתל גם שיבואו להיות
  . הניפוק נושא לגבי הנה אז. אצלם

  
  : ס"הגנ,  שטרוך נורית'  גב

  ... שלך התחייבות ... זה את לעשות יהיה ניתן לא,  דורית
  

  : ס"הגנ,  שטרוך נורית'  גב
  , בעיה יש אומרת אני אבל. החברה על סומכת אני,  אומרת אני,  בסדר

  
  : דוברת
  , תכנוני אמצעי

  
  ) ברקע מדברים( 
  

  : ס"הגנ,  שטרוך נורית'  גב
  , לעקוף שלנו אמצעי לא גם,  לא

  
  ) לתמלול ניתן לא ברקע מדברים( 
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  : ס"הגנ,  ךשטרו נורית'  גב

  , יהיה שזה מקבלת אני,  בסדר
  
  ) לתמלול ניתן לא ברקע כולם מדברים( 
  

  : ס"הגנ,  שטרוך נורית'  גב
 מתקנים כמה?  נכון. משהו פולט מהם אחד כול,  לדעתי מתקנים שלושה שם יש,  תקשיב

 הזרועות כול את מחברים לא. מתקנים כמה שם  יהיו,  מאחר יותר שם יהיה?  שם יהיו
  , זוכרת שאני כמה עד. מתקנים כמה שם יש לדעתי,  מתקן לאותו

  
  : ריטוב אמיר מר

  .שלכם דרישה זו,  אדים מישוב יש אחד לכול יש אדים מישוב
  

  : ס"הגנ,  שטרוך נורית'  גב
  ? משאבה לכול,  לא

  
  : ריטוב אמיר מר

  , אדים מישוב להיות חייב הכול זה. בוודאי
  

  : ס"הגנ,  שטרוך נורית'  גב
  ... -ה לכול זה את שעושים חושבת לא אני

  
  ) יחד מדברים( 
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
 מאוד וזה לעקוב מצליחים לא אנחנו,  ביניכם מדברים כבר אתם,  סליחה,  סליחה טוב

  , אבל משמח
  
  ) ברקע מדברים( 
  

  : ס"הגנ,  שטרוך נורית'  גב
  .אחת פליטה מארובת יותר יש עתילד אבל אדים למישוב כולם את מחברים

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  , אומרת שאת למה מתחברים לא פשוט אנחנו,  סליחה נורית,  נורית
  
  ) ברקע כולם מדברים( 
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  . אנשים של כזה פנימי שיח מן להיות הפכנו?  פה קרה מה,  סליחה,  סליחה
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  ) ברקע מדברים( 
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  , כן
  

  : נאור נועה'  גב
 יעד בערכי עמידה לדרוש נוהג לא בכלל הסביבה להגנת שהמשרד מבינה אני,  נורית

 בערכים כן כאן שדווקא מיוחדות מסיבות יש הזאת שבתוכנית מבינה אני אבל. בתוכניות
 צורך שאין,  אחרים בהקשרים נוןהתכ במינהל הסבירה נזר ששולי מה לפי כי לעמוד

 יוצאת הזאת התוכנית למה לנו שתסבירי רוצה אני. לתוכנית האלה הדרישות את להכניס
  .מהכלל

  
  : ס"הגנ,  שטרוך נורית'  גב

 את להשוות כן בתסקירים היא המשרד של המדיניות בתסקירים ראשון דבר,  תראי
  .משמעית חד יעד לערכי המודלים של התוצאות

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  , פעם עוד
  

  : ס"הגנ,  שטרוך נורית'  גב
 בתסקיר גם. יעד ולערכי סביבה לערכי. יעד לערכי להשוות במודל שמריצים התוצאות את

  .זה את עשו הזה
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  .יתקנונ בסעיף מתבטאת,  אופרטיבית היא אם השאלה,  ההשוואה אבל,  שנייה

  
  : ס"הגנ,  שטרוך נורית'  גב

 משווה,  בודק אתה התסקיר את כשאתה,  התסקיר את בודק אתה איך לגבי אמרתי אני
 לגופו דיון בעצם זה היעד ערכי עם כך אחר עושים מה לגבי. יעד ולערכי סביבה לערכי אותו

 לא םאחרי ובמקומות יעד לערכי מתייחס אתה מסוימים במקומות אומרת זאת. עניין של
 בגלל הזה במקרה. זה מאוד בצורה בריר בשדה סיפור שהיה יודעת אני. יעד לערכי מתייחס

  , המקום באמת
  
  ) ברקע מדברים( 
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  , מצליחים לא אנחנו אבל לי תסלחו,  באולם זמזום פה יש,  סליחה

  
  : ס"הגנ,  שטרוך נורית'  גב

 שיש הפליטות כמות אבל. להגיד לי שהכנתי מה,  רוצה שאני מה לכם אמרתי לא עוד ואני
 ביקשנו אנחנו האלה הפליטות כול את לא כי,  בתסקיר ביטוי לידי בא לא זה חיפה במפרץ
 דוח היום יש. זה את לבדוק הבאות בבדיקות נבקש לא גם ואנחנו. בתסקיר לבדוק
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 את לשלוח יכולה אני לכםש...   האימייל הקישור את לי תתנו אם שוב,  שהתפרסם
  . 2014 דצמבר מצב תמונת והסביבה חיפה במפרץ אוויר איכות פליטות של דוח יש. הקישור

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  ? במפרץ פליטות ח"דו?  סליחה
  

  : ס"הגנ,  שטרוך נורית'  גב
  .2014 מצב תמונת והסביבה חיפה במפרץ אוויר איכות פליטות

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  , 2014 דצמבר
  

  : ס"הגנ,  שטרוך נורית'  גב
  , -ש מזה וחוץ קישור לשלוח יכולה אני,  האינטרנט באתר אצלנו מופיע זה

  
  ) ברקע מדברים( 
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
 הכי לא שהבנתם כמו מטריה ממש זה,  לי תסלחו,  להקשיב נורא קשה,  סליחה,  סליחה
 אותה להבין ההזדמנות את לנו תנו ובאמת. אותה להבין  לנסות צריכים אנחנו אז. פשוטה

  .שקט על בבקשה תשמרו. החלטות פה לקבל מסוגלים להיות וגם
  

  : ס"הגנ,  שטרוך נורית'  גב
  .אותם הוציא שהמשרד,  שיש מסמכים שני על היום מדברת אני בעצם אז

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  , מצב ח"דו. אחד מסמך זה,  סליחה
  

  : ס"הגנ,  שטרוך נורית'  גב
  . פליטות מרשם  זה,  המפלס שנקרא מה זה. האינטרנט באתר שמופיע והשני אחד זה

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  ? הקודמת בפעם עליו שדיברתם
  

  : ס"הגנ,  שטרוך נורית'  גב
 וכשאני. חיפה במפרץ שונים מזהמים של יטותהפל את מציגים בעצם שהם. נכון,  נכון

 אחר אבל. שעשינו ההחלטות של ההיבט את גם כאן ויש הזה פליטות המרשם על מסתכלת

 אורגניים גזים זה זוכרת את voc -ב חיפה במפרץ המצב מה הכול על כשמסתכלים כך

 אי לייםהכל voc -ה את. למדידה ופחות להתרשמות יותר זה אז. תקן להם אין,  נדיפים

 במפרץ אז. אפשר אי voc -ה את אבל להשוות אפשר הבנזן את. תקן בשום להשוות אפשר
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 המצב זה. שנפלטו פליטות טון 4.000 -ל קרוב יש שעשינו ההפחתות כול אחרי 2015 -ב חיפה
  .חיפה במפרץ

  
  : דובר
  ? אביב תל באזור יש כמה

  
  : ס"הגנ,  שטרוך נורית'  גב

 פה יש,  קצת השוואות כאן יש,  להגיד יכולה אני. בכלל אין באבי תל באזור,  לי אין
  .השוואות

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  ? מסקנות מבחינת לנו ייתן הוא מה בדוח נעיין אם,  דקה אבל,  שנייה
  

  : ס"הגנ,  שטרוך נורית'  גב
  , פה יש ראשון דבר

  
  ) ברקע מדברים( 
  

  : ס"הגנ,  שטרוך נורית'  גב
 גם יש שם. הבנזן של הפליטות את תראו אתם במפלס ראשון דבר,  בדוח תראו שאתם מה

 זה,  לא. זוכרת לא כבר אני. בנפרד בנזן יש אולי מה יודעת ואת voc יש כאן. בנפרד בנזן

  .הזה...  את בסוף לך אתן אני ראש היושבת גברתי,  לך אתן אני. בבנזן לא זה voc -ב הכול

  
  : הוועדה ר"יו , רביד סלביה ד"עו

  .בסדר טוב
  

  : ס"הגנ,  שטרוך נורית'  גב
 מהמפעלים פליטות והורדנו מאמצים עשינו באמת שאנחנו להגיד רוצה שאני מה אז

 אם. בראש עומדים נדיפים אורגניים חומרים מבחינת אנחנו עדין אבל. קטנים לא בהיקפים
  , אקח אני

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  ?  לארץ אהבהשוו בראש
  

  : ס"הגנ,  שטרוך נורית'  גב
  .בגדול וממש לארץ בהשוואה

  
  ) ברקע מדברים( 
  

  : ס"הגנ,  שטרוך נורית'  גב
  .וגדול בבינוני לא,  בקטן לא. בגדול,  בגדול וממש
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  : סגל רונן מר

  , הזה בהקשר להגיד גם וצריך
  

  : ס"הגנ,  שטרוך נורית'  גב
 שאנחנו התחלואה ולאור נמצאים אנחנו שבו הזה שהמצב זה אומרת שאני מה ולכן,  ולכן

  .הבריאות ממשרד נשמע תיכף
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  .הבריאות משרד זה,  טוב

  
  : ס"הגנ,  שטרוך נורית'  גב

 וזה. רגיל של בכלים היום המפרץ על להסתכל אפשר אי. הבריאות ממשרד נשמע תיכף
  . להיות יכול לא לדעתי פשוט

  
  : סגל רונן מר

 אזור שום הקודש בארץ שאין. לנועה כתשובה ובהקשר הזה בהקשר להוסיף גם צריך
  , האתר נמצא שבלבו. חיפה לפרץ שלו ובמבנה שלו במאפיינים שדומה גיאוגרפי

  
  ) ברקע מדברים( 
  

  : דוברת
  , מהים שמגיעה והרוח... 

  
  : נאור נועה'  גב

  , בפתיח זה,  נכון
  

  : דוברת
  , אוגמתו... 

  
   רונן

  .למיניהם המזהמים את אוגם לכך ובהתאם זרימת את שאוגם מבנה זה,  שאוגם משהו
  

  : ס"הגנ,  שטרוך נורית'  גב
  .להחלטות בפתיח,  הצפון בקרקעות וגם בזן של בפתיח כתוב זה

  
  : דובר
  .שלנו בתשובה וגם

  
  : נאור נועה'  גב

  .שלנו בתשובה וגם
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  : ס"הגנ,  שטרוך נורית'  גב
  . בהם שהקלנו לא זה,  חמורים תנאים להם נתנו בעצם אנחנו,  זיקוק בבתי גם,  עכשיו

 חיפה במפרץ המצב שהיום מזהמים יש,  מהמזהמים חלק של הערכים,  זיקוק בבתי גם
 לגבי מאמצעים וכתוצאה הטבעי מהגז כתוצאה וסוקסים בנוקסים שזה,  לגמרי סביר הוא

 להפחתת מתקנים יש הזיקוק בבתי וגם הכוח בתחנת םג אמצעים גם יש אז,  נוקסים
 קורה מה מודדות שהן הניטור בתחנות 2009 אול 007 מאז חריגות אין,  הזה והמצב נוקסים
  . חריגות אין,  בסביבה

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  .קי או
  

  : ס"הגנ,  שטרוך נורית'  גב

 ולכן. גדולות מאוד וכמויות הכמויות נתמבחי אבל תקן לזה אין voc -ב זה לעומת אבל

 אפשר שאי. זיקוק בבתי בדיון דבר אותו את אגיד ואני. זיקוק בתי על גם שלנו ההסתכלות
  .מהם להתעלם פשוט אפשר אי,  מהנתונים להתעלם

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

 צריך שתמיד לליתכ אמירה לא זו כי. מבחינתם ייחודי מקרה שזה זה להגיד רוצה שאני מה
  , במקרה אלא יעד בערכי לאומר

  
  ) יחד מדברים( 
  

  : ס"הגנ,  שטרוך נורית'  גב
 הסביבה להגנת המשרד של ביוזמה בחיפה חודשים כמה לפני שהיה...  לציין רוצה אני

 וצריך ייחודי אזור הוא הזה שהאזור ואמרה הודיעה היא ושם. שם דיברה גם נזר ששולי
 הזה האזור אבל,  צודקת אולי היא שבכללי להיות יכול אז. בהתאם תאחר אליו להתייחס

  ... וצריכים ומיוחד ייחודי אזור שהוא,  אמרה היא ככה,  ייחודי הוא
  
  ) ברקע מדברים( 
  

  : נאור נועה'  גב
 לדרישה עכשיו תיהפך לא היא יעד בערכי לעמידה שלכם שהדרישה ולהבין להבהיר... 

  .התשתיות של הקידום כול את סוגרים הז ברגע אנחנו כי. כוללת
  

  : פלד ליאת'  גב
  , שנייה,  לזה להתייחס רוצה אני,  סליחה

  
  : דובר

  , שהוא מקרה זה. לערר שלנו בתשובה זה את אמרנו גם
  
  ) ברקע כולם מדברים( 
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  : פלד ליאת'  גב
 בשיחות ואנחנ. נועה לזה להתייחס מבקשת ממש אני,  לזה להתייחס רק רוצה אני,  שנייה
 בריר שדה ומקרה הקביעות בעצם של הזה הנושא על רבות דיברנו התכנון במינהל בכלל
  , הזאת ההחלטה אחרי הזדמנויות בכמה בפנינו עלה

  
  : דובר

...  
  
  ) ברקע מדברים( 
  

  : פלד ליאת'  גב
  . להתייחס רוצה אני לזה ובדיוק. נכון

  
  : נאור נועה'  גב

  , הוכרע לא עוד והוא
  

  : פלד יאתל'  גב
. התחלואה של בנתונים הוכחה כבר יש אצלנו. אצלנו שקורה ממה לחלוטין שונה מקרה זה

  .מונעת זהירות  של המקרה לא כבר זה ולכן ספק כבר אין
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  , נשמע תחלואה ענייני,  כן
  
  ) יחד מדברים( 
  

  : פלד ליאת'  גב
,  התוכניות על,  השלבים על אדבר אני אז תורנו יגיע. מונעת זהירות של המקרה לא כבר זה

 תוכנית לבין מ"תמ לבין א"תמ בין ההבדל בדיוק זה אבל.  הסטטוטורי המדרג על,  סליחה
 לבוא יכולים א"תמ של ברמה. כאן גם זה את אומר ואני בבזן זה את אמרתי. מפורטת

 מההיבט נהנית אולי חיפה. יותכימ פטרו תשתיות של ריכוז של מוקד פה יש,  ולהגיד
 האם אז,  טוב לא היתר כול אבל. הנאה של מסוים בסוג תהנה אולי בעתיד,  אולי הכלכלי

 כבר שאלה זאת?  ארצי כמוקד אותו ולעגן ולהרחיב להמשיך מוקד אותו את צריכים אנחנו
,  ותהא לאשר הוחלט 30 א"תמ,  פעם עוד זה את אומרת אני. בעיניי אותה לשאול שצריך

. הרצף חשוב,  חשוב כן זה כי הזה בעניין אותי שתקטעי רוצה לא אני. מאושרת 6 מ"תמ
 על עלו לא שעוד עתידיות תוכניות לגבי נוספות סוגיות העוררים,  המתנגדים פה מעלים
 מ"הגפ של תוכנית אותה אבל. א"תמ של ברמה רק אלא המפורטת ברמה הדיונים שולחן

  , להתייחס תצטרך כבר היא. הסביבה על השפעה לתסקיר ידרשת הצפון בקרקעות שתיבחן
  
  ) ברקע מדברים( 
  

  : דובר
  , זה את עושים
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  : פלד ליאת'  גב

 שלה הקיימים ההיקפים על לבזן להתייחס תצטרך היא אבל,  אותו שעושים יודעת אני
. אוויר זיהום רמת מבחינת כן גם אותם הגבלנו שאנחנו שבעתיד כאלה על גם ואולי

 התכנון את לממש יתאפשר זה אולי ביחד. להקביל מנסים אנחנו כאן שגם הזאת ולתוכנית
 יוכל לא הכלל,  להתמלא יוכל לא הכלל בנפרד תוכנית בכול הזאת ההקפדה בלי. הארצי

 כול על מסתכלת את כך אחר כי. בנפרד תוכנית כול הגבלת של החשיבות וכאן להתמלא
 לעמוד חייבים?  התשתיות את לרכז רוצה היא,  רץבמפ להשיג רוצה המדינה מה הכלל

 אי. כאן שגרה לאוכלוסייה המענה את ניתן לא,  לא אם,  חייבים,  יותר מחמירים בכללים
  .להגביל מבלי להעמיס,  להעמיס אפשר

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

 תכנונית רהאמי זו שכמובן להעמיס,  להעמיס,  להעמיס אפשר האי שכנגד היא הנקודה
 שאנחנו להבטיח רוצים רק אנחנו,  שאומר זה של גיסא מאידך יש. אותה מכבדים ואנחנו

 שלוש מפנים לא הרי כי. משהו בו לעשות נצליח שבסוף בלי הזה המהלך כול את עושים לא
 של המימוש יתאפשר שבסוף מבלי רצינית כלכלית עלות לו שיש מהלך עושים או שכבות

  , התוכנית
  

  : פלד ליאת'  גב
  , נכון

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  , שצריך קו שהוא איזה יש ופה
  

  : פלד ליאת'  גב
  , בדיוק זה אבל

  
  ) יחד מדברים( 
  

  : ס"הגנ,  שטרוך נורית'  גב
  , המימוש יהיה מה... 

  
  : פלד ליאת'  גב

 תסקיר הנעש,  היפותטי מקרה לא זה אומרת זאת,  תסביר נעשה גם פה בדיוק אבל
 את לקבל היא ההחלטה לכן. מטר 800 במרחק היעד בערכי לעמוד שניתן הוכיח והתסקיר

  .קטנה מאוד היא הזאת ההצעה
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
 בין פער יש הזה בהיבט כבר כי. מדידה הנתוני לבין התסקיר בין הפער לי קשה כאן אבל

,  חשוב זה כי זה את מציפה בכוונה אני,  היא להוהשא. התסקיר נתוני לבין המדידה נתוני
 שהיא איזה להיות יכולה אם היא השאלה. יעד לערכי להגיע זה החוק של שהמטרה ברור

 שבה סיטואציה למנוע תהיה שלה שהמשמעות גמישות או יעד לערכי בקרבה גמישות
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 להבין וצהר אני וגם. הנקודה זו,  להתממש תוכל לא בפועל האלה המתקנים של ההעתקה
  , החיי את

  
  : דובר

  , קודם עוד רק,  שנייה אז
  

  : ס"הגנ,  שטרוך נורית'  גב
  , התוכנית של בהוראות יש

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

 ערכי כי. הזה מהעניין חומק לא אחד אף אומרת זאת. הבריאות משרד את גם נשאל זה את
,  ממנה חורגים שאם קביעה לא זה אומרת אתז,  לא זה אבל להגיע רצון זה,  מגמה זה יעד
  , עליכם מקשה בכוונה אני

  
  : ס"הגנ,  שטרוך נורית'  גב
 אפשר אי,  אכיפתי כלי מבחינת,  ראשון דבר. ממנה חורגים אם לך אענה אני,  אגיד אני אז

 ערכי לך יש כשאתה שעושה מה. סביבה ערכי לאכוף אפשר אי גם אבל. יעד ערכי לאכוף
 הזה את המזהם את שקולט חושב שאתה למי אחורה הולך בעצם אתה והיםגב סביבה
 2009 -ב פתאום מה,  עושה שאתה מה זה'.  וכו אמצעים עוד להתקין אותו מחייב ואתה

 של מדידות 21,  חיפה מפרץ בתוך,  בסביבה מדידות עשינו?  הזה הסיפור כול עם התחלנו
 שיש וגילינו. כאלה חומרים מיני וכול בנזן ביניהם. הניטור בתחנות נמדדים שלא חומרים

 נפגעים למניעת בחוק הופיעו,  בתקנים שהופיעו חומרים מיני כול של גבוהים ריכוזים שם
 התחלנו ואז אותם ממדנו 2007 -ב. אותם מדד לא אחד אף אבל תקנים להם היו,  הופיעו
 של הזה בתהליך ווהתחלנ האלה המזהמים את לתרום היה יכול מי. לאחור ניתוח לעשות

 התחילו לתוכנית קשר בלי ממש. לתוכנית קשר ובלי לתוכנית במקביל כשהתחיל הסדרה
 יעד מערכי וגם סביבה מערכי גם חריגה או חריגה כשתהיה אז. ההסדרה של התהליך את

 כדי באמצעים נוקטים הם איך לראות נצטרך ואנחנו שגורמים אלה אל נחזור בעצם אנחנו
 אגב דרך. נוספים אמצעים עם כלים להם יהיה,  כלים להם ויהיה. ותהפליט את לצמצם

  ... 6.1.1 -ב כאן כתוב,  שהם כתוב התוכנית בהוראות
  
  ) דיבורים( 
  

  : ס"הגנ,  שטרוך נורית'  גב
 של בחינה הסביבה להגנת למשרד הוגש בניה היתר להוצאת תנאי)  ה(  1.1 סעיף,  הנה

  , לאוויר תהפליטו של מרבית להפחתה אפשרות
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  ) ? ה? (  איפה

  
  : ס"הגנ,  שטרוך נורית'  גב

 מערכות התקנת או...  באמצעות לרבות אלה כול...  מסרטנים חומרים על בדגש).  ה(  
 כבר זה והשמדתם גזים מחזור של האלה המתקנים. והשמדתם הנפלטים הגזים מחזור
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 של וצביעה צף גג יש שלהם בחוות היום. שלהם בחוות יש שהיום הדברים לא שהם מתקנים
 ממחזר או ואתה הפליטות את אוסף שאתה מתקנים כבר זה האלה המתקנים. המיכל
 גם מופיע כבר זה אז. בהם ומטפל אותם שורף שאתה או אדים מישוב להם עושה או אותם
  , היום

  
  ) ברקע מדברים( 
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  , שזה זה אומרת שהיא מה,  בסדר לא

  
  : ס"הגנ,  שטרוך נורית'  גב

 ולא באלרועי לא מהם נדרשת לא היא היום,  קיימת כבר הזאת האופציה אומרת אני
 את לדרוש יהיה שאפשר ארוך לטווח אותה ראינו שאנחנו אופציה הם אבל. חיים בקריית

  . הניפוק נקודות את יאול לצמצם אמצעים יש,  אמצעים יש אומרת זאת. זה
 העותק,  הזה התסקיר את שעשו זה,  לערר שענינו הדברים אחד וזה שיקרה מה גם,  תראי

 אם גם יודעת לא אני,  זה אחרי שנים 4 כבר אנחנו. 2011 בינואר שהוא איפה היה האחרון
  . בניה היתרי להוציא שיתחילו עד שנים 3 ייקח זה האוצר ממשרד כסף מחר יקבלו הם

  
 : וברתד

  , אופטימיים אנשים אנחנו
  

  : ס"הגנ,  שטרוך נורית'  גב
 להיות יכול. דברים יחמירו שנים 7 שבעוד להיות יכול קבועים שהיום דברים,  תשמעו

 שמתקדמים דברים יש אומרת זאת...  שהם אמצעים יהיו כבר האלה שהאמצעים
  .שמתקדים בתהליכים

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  , תשתיות של בהקשר שאלות עוד יש. בסדר,  טוב
  

 : דוברת

  . לאחרונה להאמין לא התחייבנו,  נורית
  

  : ס"הגנ,  שטרוך נורית'  גב
  ... אומרת אני,  בסדר

  
  ) יחד מדברים( 
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
 את נשמע אז,  טוב,  לערר יגיע הוא,  הגיע לא גרוטו'  שפרופ מבינה אני,  בריאות את נשמע

  . בריאות של ההשלמה
  
  : בריאות,  קלינר אודי ר"ד
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 הם היעד שערכי מחלוקת אין,  החוק כשנקבע. היעד ערכי על מילים בכמה אתחיל אני
 זמן כנקודת כפשרה נקבעו,  כפשרה נקבעו הסביבה ערכי. בריאות לגבי שקובעות הנקודות

  .2008 בשנת
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
 של 6 סעיף. היעד ערכי על מילים כמה...  קלינר אודי,  המיקרופון עם תדבר אולי?  נקבע מה

 כי לשאוף ויש. בריאות לגבי שקובעים הערכים,  היעד שערכי במפורש מציין נקי אוויר חוק
 להגיע הרצון בין כפשרה נקבעו הם 2008 -ב שנקבעו הסביבה ערכי. אליהם להגיע זמן בכול

 הם היעד שערכי מחליטים היינו אם החוק בזמן באמת כי. למציאות תבריאו למקסימום
 גם החוק,  פעם עוד אבל. הזה בערך עומדות היו לא תעשיות שהרבה כנראה...  הקובעים

 עד זה את שופך אני,  וזהו סביבה ערכי אומר לא הוא. אליו לשאוף הזמן כול שיש מגדיר
 אליו לשאוף צריכה תכנונית וועדה כול זמן דתנקו בכול,  קי או. 2020 -ב החוק של העדכון

 צורף גם זה,  יעד ערכי של המעמד על שלמה משפטית דעת חוות גם לנו ויש. אליו ולהתייחס
 החוות לכול אכנס לא ואני. אצלכם שזה לראות יכולים אתם,  בבזן שלנו לעמדה אגב דרך
 הבריאותית העמדה לגבי. היעד ערכי לגבי זה. חבל אז משפטן לא גם אני,  המשפטית דעת
  .בקצרה לסכם אנסה אני לכן אז,  פה הוצג כבר אומר שאני מה כול כול קודם. שלנו

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  .ברצף גם,  שעות הרבה גם,  להקשיב נורא קשה אבל מתנצלת ממש אני,  רק סליחה 
  
  : בריאות,  קלינר אודי ר"ד

,  הטובות ההפחתות כול עם שחיפה עכשיו פה מוצג גם זה ויכוח אין,  מראים הנתונים

 על מוכר הוא אזכיר אני voc -ש. voc של בפליטות בארץ אחד מספר עדין היא נכונה מגמה

  , לו יש שאולי שאלה לא זה.  וודאי באופן כולם ידי
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  ? voc של ההגדרה מה

  
  : ס"הגנ,  שטרוך נורית'  גב

  .נדיפים אורגנים חומרים
  
  : בריאות,  קלינר אודי ר"ד

 ארגון של ביותר העליונה בדרגה וודאי כמסרטן מוכר שזה,  נדיפים אורגנים חומרים
 קשר לו יש אם,  שאלה פה שיש ביניים בדרג כי,  ככה...  לא אומרת זאת. העולמי הבריאות

 שהם אמרנו אז. לזה ובהמשך,  קי או. הזה הסיפור סגור זה,  מוכח זה. לא או לסרטן

 מהמתקנים שנפלט מה זה voc -ש ויכוח גם פה ואין. voc של בפליטות אחד מספר מובילים

  . הזה בשטח להיות שמיועדים
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  .כן הקבוצה מתוך,  בנזן
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  : בריאות,  קלינר אודי ר"ד
 לא אני אז. התחלואה בנתוני מובילה חיפה תנפ,  המפרץ חיפה אזור,  חיפה. אומר אני,  כן

 אתמקד אני. נכון והכול פה והוזכר אגב דרך נכון הכול,  נשמע זה כי המחלות לנושא אכנס

 כול פי שעל. שלנו בהקשר הסיבתי הקשר זה. voc -ל הישיר הקשר באמת זה כי בסרטן

 שלדעתנו. מחקרים עוד כבר לנו יש,  מאז שהצטבר והחדש הוועדה בפני שהיה הישן המידע
 וחיפה. הזה באזור הזיהום לנתוני התחלואה נתוני בינן ברור סיבתי קשר יש המקצועית

 של,  ריאות סרטן של. ספציפיים סרטנים של בשיעור גם,  הכולל הסרטן בשיעור מובילה
 את יש,  הבריאות משרד של הסרטן הנתונים את יש. קינס'הוצ לא שהוא מסוג לימפומה
 המגורים,  השכנים של המרחק בין הקשר את שמראה המחקר את יש,  ס"הלמ של הנתונים
  , הכול את מסכם אני אם. חיים בקריית הקיימת מהחווה

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  ...  והשיבה שאלה
  
  ) יחד מדברים( 
  
  : בריאות,  קלינר אודי ר"ד

 על התבססה לא היא שלנו דההעמ. מאמר כול אפשר מתודית לתקוף,  תראי,  השיב הוא
 של הפליטות נתוני עם שיש המדעי הרפואי המידע כול סך על מתבססת היא. אחד מאמר

 את תקף הוא,  בסדר אחד לתקוף אפשר,  מידע של שלם מכלול זה. הסביבה להגנת המשרד
  . אומרים שאנחנו מה את אומרים היינו שלא כנראה לבד היה הוא אם. הזה המאמר

 פה אין כבר אז. לנו שיש המידע שאר לכול מצטרף הוא שמצטבר זה אחד לאב,  קי או
. הדברים שני בין קשר פה יש,  בזיהום מובלים הם,  בתחלואה מובילים הם,  קי או. שאלה

 תומך כן המשרד זה כול עם. קי או. הזה האזור של המיוחד המעמד זה,  שלנו הרקע וזה

 באזור voc -ה של הפליטות של בהקשר דווקא כי?  ולמה המחוזית הוועדה של בהחלטה

. הסביבה להגנת מהמשרד מקבלים שאנחנו הנתונים פי על שיפור פה יש,  שיפור פה יש הזה
  . שלו הרעה ולא המצב של שיפור פה יש שלנו בראיה,  שם שבוצע הסביבתי התסקיר

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  ? בנפרד החוות שלושת כול של בהיבט
  
  : בריאות,  קלינר אודי ר"ד

 תומכים שאנחנו תנאי כמובן שזה שיפונו החוות בין באזור voc -ה של הפליטות כול סך של

 הכפלה פה יש אז כי,  התוכנית את לאשר מוכנים לא אנחנו אז מפונים לא הם אם כי. בו
 זה יוועכש ואמרתי שפתחתי היעד ערכי ולגבי. הראשון התנאי זה אז. הפליטות של בעצם

 כן גם אנחנו voc -ה של הקיים והמצב התחלואה של המיוחד המעמד לאור כי. לזה מתחבר

  , היעד בערכי לעמוד שיש כאמירה מצטרפים
  

  : דוברת
  , המגורים באזור
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  : בריאות,  קלינר אודי ר"ד
 מערך חורג הוא היום רקע שערך ספציפי כאילו חומר איזה יש אם. קי או,  השכונה בגבול
 בערך עומד שכבר חומר יש אם אבל. הסף יהיה שזה זה את לקבל מוכנים אנחנו אז,  היעד
  .ערך זה אז היעד

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  . החארון המפשט את להבין הצלחתי לא,  סליחה,  סליחה
  
  : בריאות,  קלינר אודי ר"ד

  . היעד רךבע עומדים היום כבר אנחנו,  בנזן של אמירה פה יש,  פעם עוד
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  , היום עומדים

  
  : דוברת
  , כמעט,  כמעט

  
  : בריאות,  קלינר אודי ר"ד

  . בו עומדים אנחנו חורגים לא אם,  חורגים לא כי
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  .היעד מערכי חורגים לא

  
  : בריאות,  קלינר אודי ר"ד

  .עומד אני חורג לא זה אם. מטבע אותו של השני הצד וזה. נכון
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  .קי או. בסדר,  כן
  
  : בריאות,  קלינר אודי ר"ד

 יש אם. השכונה בגבול היעד מערך לחרוג שאין לאמירה כאן מצטרפים אנחנו חומר בכזה

  , שלו רקע ברעש חורגת כן היא שבמקרה  voc -ה של הקבוצה, ...  אחר חומר

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  ? סליחה רקע רעש איזה
  
  : בריאות,  קלינר אודי ר"ד

  .קיימת חריגה מרמת
  

  : דובר
  ? כזה יש

  



164 

 24.3.2015                                                                                                     לעררים משנה תוועד

 

                                      
   הטוב הרישום למען  -"   חבר"                                                

 הפנים במשרד מקצועי גורם של הגהה או בדיקה עבר ולא חיצונית חברה י"ע נערך זה תמליל                      

 

  : בריאות,  קלינר אודי ר"ד
  . עקרונית כעמדה זה את אומר אני יש אם אבל,  יודע לא אני

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  , מתנצלת אני,  סליחה,  מראו שאתה מה מבינה לא אני
  
  : בריאות,  קלינר אודי ר"ד

  .חומרים הרבה זה,  סעיף הביאו
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  .שלנו לעולם שלך העולם את לחבר תנסה

  
  : בריאות,  קלינר אודי ר"ד

voc מהם אחד זה ובנזן. חומרים הרבה זה.  

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

 אמירה,  היא נתחדד אם הוועדה בהחלטת יעד בערכי בעמידה האמירה אבל,  נייהש,  נכון
  , שמתייחסת

  
  : דוברת
  , לבנזן

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  , לבנזן רק
  
  : בריאות,  קלינר אודי ר"ד

  .נכון
  

  : דוברת

  , ערך אין  voc -ל

  
  : דובר

  .חומר לכול ערך יש
  
  ) יחד מדברים( 
  

  : אורנ נועה'  גב
  , כללי כערך בזן את...  אנחנו

  
  ) יחד מדברים( 
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  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  . סליחה להחלטה להתחבר שנייה לי תנו,  דקה,  שנייה

  
  ) ברקע מדברים( 
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
 וגתחר לא החווה בסביבת האוויר איכות,  1.3,  סליחה לא,  הבניה היתר להגשת תנאי

 פה אין. המגורים בשכונת יעד ומערכי המתקן לגדר ומחוץ בצמוד הסביבה מערכי
  , לבנזן התייחסות

  
  : בריאות,  קלינר אודי ר"ד

  , אומר שאני מה זה ספציפית התייחסות פה אין
  

  : דוברת

  ,  ערכים יש  voc -ל כול קודם

  
  : ס"הגנ,  שטרוך נורית'  גב

  , ערכים אין פשוט  voc -ל

  
  : דוברת

  ... שיאפשר ומי
  
  ) יחד מדברים( 
  
  : בריאות,  קלינר אודי ר"ד

 שהוא יודעים ואנחנו ערך לו שיש לבנזן כי,  מתחבר אני הזה ולסעיף. מתחבר אני ולזה נכון
  . השכונה בגבול הזה הערך על להקפיד יש,  היעד בערך היום עומד כבר

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  , סליחה,  שנייה
  
  : בריאות,  קלינר אודי ר"ד

  , כן
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
 קושי שהוא איזה לי יש רק אני,  אומרים שאתם מה מבינה אני,  פה יש כי מנסים אנחנו

  , אליו לשאוף שצריך משהו זה היעד שערכי מבין נקי אוויר שחוק זה בהיבט
  
  : בריאות,  קלינר אודי ר"ד

  , נכון
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  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  , אותו לחייב אפשר אי אבל

  
  ) ברקע מדברים( 
  
  : בריאות,  קלינר אודי ר"ד

  .אותו לחייב אפשר כי מסכים לא אני,  לא,  לא
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  , באמצעים אותו לחייב אפשר

  
  : דובר

  .אמצעים במגוון
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  , אמצעים במגוון,  אחרים באמצעים

  
  ) ברקע מדברים( 
  

  : דובר
  . תוכניות גם

  
  : בריאות,  קלינר אודי ר"ד

  .אותו תקראו אצלכם הוא,  אותו לקרוא יכול את המשפטית הדעת חוות שם יש... 
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
 לכול מתייחסת היא שלכם בהחלטה,  בתוכנית פה האמירה. להבין רק רוצה אני,  שנייה
, ברשימת נכללים שהם המזהמים החומרים לכול אומר שזה יעד ערכי,  הערכים לכול,  ערכי

  , פשוט להבין מנסה אני
  

  : דוד רחלי'  גב
  , הבנזן זה המיכלים חוות של אזור זה בתוכנית הספציפי,  העיקרי הבנזן

  
  : בריאות,  קלינר אודי ר"ד

  .נכון
  

  : דוד רחלי'  גב

 הם אבל ערכים להם ויש voc -ה של הקבוצה בתוך מזהמים עוד voc עוד יש אומרת זאת

  ... לא
  
  ) מרחוק מדברים( 
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  : דוברת
  , בנזמן עבור יעד בערכי לעמידה היא הבקשה אבל

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  , ההחלטה?  בהחלטה שכתוב מה לא זה,  לא,  לא,  סליחה
  
  ) יחד מדברים( 
  

  : דוברת
  , כללי באופן רתמדב

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  , שזה או בבנזן רק להתמקד אפשר אם שלנו והשאלה. כללי באופן מדברת ההחלטה
  
  : בריאות,  קלינר אודי ר"ד

  , יש שאם פה צירפנו אנחנו,  להתמקד אפשר
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  , שהיא החלטה לייצר מנסים אנחנו

  
  : בריאות,  קלינר דיאו ר"ד

  .מחר פה יהיה חומר איזה גם יודע לא אני,  תראי
  
  ) ברקע מדברים( 
  

  : דובר
  .אחרים לחומרים משמעות אין

  
  : בריאות,  קלינר אודי ר"ד

  , אחרת פליטה פה שאין פה להתחייב מוכנים הם כי
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  , בבנזן מזהמים אנחנו,  האחרים המזהמים,  אומרים הם,  אומרים שהם מה אבל,  לא

  
  ) לתמלול ניתן לא ברקע מדברים( 
  

  : פלד ליאת ד"עו
  ... שמאחר כותבים באמת אנחנו,  האחרונה בתקופה לערר שלנו בתגובה 13 בסעיף

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  .סליחה אותך שומעים לא
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  : פלד ליאת ד"עו
 דואגים אנחנו הזה במקום כאן האכסון נפח כול את יםשמקבל שמאחר כותבים אנחנו
  .לבנזן פליטה מקור זה הי,  לבנזן בעצם

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  ? זה את רואה את איפה
  

  : פלד ליאת ד"עו
  , 13 בסעיף

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  , תשובות כמה יש?  תגובה לאיזה
  

  : פלד ליאת ד"עו
  .נושל לתשובה

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  , -ל אחת. פשוט תגובות שתי יש,  לא
  

  : פלד ליאת ד"עו
 אנחנו,  האחרונה בפגישה אז. זה נגד עררו,  זה נגד עתרו הם,  ן"לתש כמובן שלנו לתגובה
 אבל. בנזן זה שלהם במקרה פה העיקריות שהפליטות לזה מודעים שאנחנו אומרים
  , תמדבר שלנו הפליטה

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  , סליחה פה זה את רואה לא אני
  

  : פלד ליאת ד"עו
  ? אומרת זאת מה

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  .הבא בעמוד,  אהה
  

  : פלד ליאת ד"עו
  ? בבולד רואה את,  בבולד מודגש זה

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
 בשלוש המותר האחסון נפח כול את מקבצת המוצעת התוכנית כי להבין חשוב זה לעניין. כן

  .הפליטות היקף כול את גם וכך...  החוות
  

  : פלד ליאת ד"עו
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 אנחנו,  שהוא נוסף משמעותית בנזן פליטת למקור ובסמיכות אחד במקום זה אחסון
 היא שהתוכנית מאחר אבל. בנזן זה שלהם העיקרית שהפליטה הנחה מנקודת יוצאים

 את,  בנזן להם יש שהיום יודעת אני. נזילים הם הדברים יודעים ואנחנו הכול בסך הגמיש
  . כללית החלטה היא ההחלטה אז. מחר יהיה מה יודעת לא

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  .בסדר,  קי או
  

  : פלד ליאת ד"עו
  , שלנו בהחלטה 1.5 בסעיף תסתכלי אם בפועל

  
  ) ברקע מדברים( 
  

  : פלד תליא ד"עו
 וזה. שלהם העיקרי הפליטה מקור שזה יודעים אנחנו כי. הבנזן את לנטר שביקשנו עובדה
  ... שלא משהו

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

 נקי אוויר חוק של השאיפה על מדברת אחד מצד שהיא דילמה שהיא איזה פה יש,  בסדר
  , היעד לערכי להגיע

  
  : בריאות,  קלינר אודי ר"ד
  .מבחינתנו הנחיה זו,  משאיפה יותר זו
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  .הנחיה זו
  
  : בריאות,  קלינר אודי ר"ד

  . ביצועי זה,  וירטואלי משהו לא זה
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
 בסביבה היעד מערכי לחרוג אפשר אי שבעצם,  קונקלוסיבית להיות שהופכת הקביעה לבין

  , כתוצאה
  
  : בריאות,  קלינר אודי ר"ד

  .אחורה פה הולך אני כלומר,  היום בו עומדים שכבר ממשהו
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
 זה בזה תעמוד אתה שאם הרי,  בזה תעמוד אתה אם לא זה אותם שמטריד מה אבל,  בסדר

  , בעיה לא
  
  : בריאות,  קלינר אודי ר"ד
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  , הגיוני לא זה אבל,  לא
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  , בחיים זה ככה

  
  : בריאות,  קלינר אודי ר"ד

  , אומר החוק אז
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  ... בעיות לא הן יוממות בעיות

  
  ) יחד מדברים( 
  
  : בריאות,  קלינר אודי ר"ד

 שלוקחת כניתכתו יאשר אני ואז אליו שהגעתי למשהו לשאוף אומר שחוק הרי הגיוני לא זה
  .אחורה אותי

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  , לקבל על מדבר לא אחד אף,  לא
  
  : בריאות,  קלינר אודי ר"ד

  , קובעים אנחנו אז,  יפה
  

  : נפט תשתיות , גדרון דרור ד"עו
 עדין ואני. בחוק יעמדו ולא שלהם הפליטות את וליעלו לחרוג יתחילו בזן שנים 10 עוד ואם

  ... מה בכול אעמוד אני,  בסדר אהיה
  
  : בריאות,  קלינר אודי ר"ד

  , אקדמיה זה
  

  : נפט תשתיות , גדרון דרור ד"עו
  ... לעבריין יהפוך אני אז

  
  : בריאות,  קלינר אודי ר"ד

  .אקדמיה כבר זה
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  ? אקדמיה זה למה

  
  ) יחד כולם מדברים( 
  
  : בריאות,  קלינר אודי ר"ד
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  .ההבדל זה,  למה זה. עכשיו וזה שנים 10 עוד זה כי
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  , בריאותית מסיבה אותך שאלתי אני,  אחר משהו אותך שאלתי אני,  שנייה

  
  : בריאות,  קלינר אודי ר"ד

  , כן
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
 לא נקי אוויר שחוק הזה המובנה המתח גללב בריאותית מסיבה אם אותך שאלתית אני

 מבחינה היא השאלה. בהם לחייב שצריך אבסולוטיים כערכים היעד לערכי התייחס
  ,  יודעת אני,  היעד לערך קרוב שהוא משהו עם לחיות יכול היית בריאותית

  
  : בריאות,  קלינר אודי ר"ד

  ,  הזה באזור לא
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  , סתם אני,  פחות אחוז 2,  פחות אחוז 9 אז

  
  : בריאות,  קלינר אודי ר"ד

  , בגדול כי,  אומר אני אז
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  , לראות מנסה אני כי אתכם שואלת אני,  יודעת לא אני

  
  : בריאות,  קלינר אודי ר"ד

 בארץ 1 מספר הואש באזור כי. שלא בטח פה וספציפית לא בגדול כי,  עונה אני אז
 הנמוכה התחלואה עם האזור זה,  תשמע לי אומרת היית,  היגיון פה אין אז. כתחלואה

 את,  פיקס והכול טוב והכול נשימה ולא לב תחלואת ולא,  בעיה שום כאילו שם ואין ביותר
 אחד מספר במקום. לסביבה היעד שבין הזה הפער על איתך מדבר הייתי אולי,  מה יודעת
  אחוזים בעשרות זה,  קי או,  גם אחוזים 2 שיש תגידי לא...  ? בארץ

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  , התחלואה אהה?  אחוזים בעשרות זה מה
  
  : בריאות,  קלינר אודי ר"ד

  .סרטן של התחלואה,  כן עלייה
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  , -ה את מציפה באמת אני,  בסדר

  
  : בריאות,  ינרקל אודי ר"ד
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  .מחדד אני אז,  אומר אני ולכן
  
  ) יחד מדברים(
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  , כי,  דבר לשום תקדים לא היא פה יעד לערכי שלכם שהדרישה זה אומרים שאתם מה

  
  : דובר

  .אחר מקום לשום המקום כי
  

  : פלד ליאת ד"עו
  .נכון

  
  ) יחד מדברים( 
  

  : הוועדה ר"וי,  רביד סלביה ד"עו
  ? שונה בריר ששדה אמרת למה

  
  : בריאות,  קלינר אודי ר"ד

 בעולם חיים לא עדין אנחנו אבל,  קי או,  שלנו העקרונית העמדה עם גם מתכתבת היא
 הוא עצמו והחוק פשרה איזה למצוא שצריך מצבים שיש יודעים אנחנו. מהמציאות מנותק
  ,  המשמעות בדיוק זו. פשרה

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  , תוכנית זה אז פשרה כלא זה את קובעת שהתוכנית ברגע
  
  : בריאות,  קלינר אודי ר"ד

 שמשרד בחוק שכבר הוא העיקרון. העיקרון על אומרת את,  העיקרון על מדברת את,  לא
 מבינים אנחנו כי. הסביבה ערכי על שם התפשרנו אותו וקידם ממנו חלק היה הבריאות
 את עכשיו פה ויש הזמן כול להשתפר לשאוף וצריך אז היה זה אבל. הבדל יש תשבמציאו

  .ההזדמנות
  

  : שטרן - רפאל ניר ד"עו
 בחוק סביבה וערכי יעד ערכי של ההגדרות מה לזכור,  בחשבון לקחת צריך גם,  סליביה

 בחיי בפגיעה לסיכון חשש מהווה מהם שהחריגה ערכים זה שלהם ההגדרה יעד ערכי. עצמו
  .אדם בני של חייהם באיכות או בריאותם,  אדם

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  ... שאלתי בסדר
  

  : שטרן - רפאל ניר ד"עו
  .נקי אוויר בחוק זה סביבה ערכי של הגדרה לא זה
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  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  .נקי אוויר בחוק
  

  : ס"הגנ,  שטרוך ריתנו'  גב
 אני אבל,  פליטה היתר לשקול כשבאים כשאמרנו) ,  ב(  20 לסעיף חזורל רוצה אני אז,  רגע

 לסעיף מפנה פליטה היתר צריכים שלא אלה,  מפנה הוא כי צריכים שלא אלה על מדברת
  , הזה

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  .עסק ברישיון אלא
  

  : ס"הגנ,  שטרוך ריתנו'  גב
  , אומר והוא הזה לסעיף

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  ? כן עסק ברישיון
  
  : בריאות,  קלינר אודי ר"ד

  .כן
  

  : ס"הגנ,  שטרוך ריתנו'  גב
 המזהמים פליטת והשפעת היתר מתן בעקבות סביבה מערכי חריגה בלימת הסתברות

 פה גם אומרת זאת. איכות ערכי או יעד ערכי השגת אפשרות על הפליטה ממקור הצפויה
 היעד ערכי על ישפיע זה האם לחשוב צריכה אני רישיון לכם נותנת כשאני,  אתם. אומר הוא

  . הסביבה ערכי על רק לא הייחוס וערכי
  

  : נפט תשתיות , גדרון דרור ד"עו
 שלי הרישיון,  עסקים רישוי עניין על עבירה לא זה חריגה יש בפועל כך אחר אם שם גם אבל

  , טיםומחלי התסקיר לפי שקילה עושים הם. בטל לא
  

  : ס"הגנ,  שטרוך ריתנו'  גב
  ,  נכון

  
  : נפט תשתיות , גדרון דרור ד"עו

 מתוכנית חורג שימוש מבצע אני אם הרי. לפלילית שהופכת הוראה להכניס מבקשים כאן
  ... בגלל וזה. פלילית עבירה מבצע אני

  
  ) יחד מדברים( 
  

  : שטרן - רפאל ניר ד"עו
  ? הציבור בריאות את לסכן לא,  הדרישה מה,  קרה מה
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  : נפט תשתיות , גדרון דרור ד"עו

  .שמסכן אני לא
  

  : שטרן - רפאל ניר ד"עו
  ? מסכן מי אז

  
  : נפט תשתיות , גדרון דרור ד"עו

  . אחר מישהו
  

  : ס"הגנ,  שטרוך ריתנו'  גב
 מול.  משהו לך להגיד רוצה אני אגב דרך. אתה גם זה שם תהיה כשאתה,  אתה גם אז,  לא

  . מגורים שכונת שם אין עוד נמצאים שאתם המקום
  
  ) יחד מדברים( 
  

  : ס"הגנ,  שטרוך ריתנו'  גב
. חקלאי שדה שם יש,  מגורים שכונת אין היום החווה מול,  משהו איזה פה לחדד רוצה אני
  .6 מ"בתמ אתא קריית של ההרחבה תחום זה אבל. אתא בקריית מדברת אני

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  ? סליחה חווה איזה
  

  : ס"הגנ,  שטרוך ריתנו'  גב
  .שלהם החווה מול

  
  : שטרן - רפאל ניר ד"עו

  .הצפון קרקעות מול
  
  ) יחד מדברים( 
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  , מטרים מאות כמה של במרחק שהיא אחת חווה על דיברתם,  דקה

  
  : בריאות,  קלינר אודי ר"ד

  .מטר 800
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד ביהסל ד"עו
  ?  כן בנויה חווה שזו

  
  ) יחד מדברים( 
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  : דוברת
  .בנויה

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  ? עכשיו מדברת הגברת מה אז,  קי או
  
  : בריאות,  קלינר אודי ר"ד

  .ביניהם הריק התווך את יש ביניהם המרחק על
  

  : ס"הגנ,  שטרוך ריתנו'  גב
. החווה שזאת,  כאן הוא העיקרי הפיתוח אבל,  שזה חשבתי אני,  טעיתי,  טעיתי אני,  לא
  , טעיתי אני

  
  : שטרן - רפאל ניר ד"עו

  ? המרחק כמה
  

  : דוברת
  .מטר 800

  
  : ס"הגנ,  שטרוך ריתנו'  גב

 יכולים היינו. סתם נוצר לא הוא,  נובע הוא מטר 800 של הזה המרחק אגב דרך. מטר 800
 הגבול את מכאן,  להתקרב אפשר אי שאמרנו מזה כתוצאה זה. הגדר על הבניה את לשים

 שהם ונגיד. שורטטה 6 מ"כשתמ קיימים היו כבר הם כי בפועל היום הקיימים הבתים של
  .יותר לקרב אפשר ואי האלה למתחמים קרוב הכי הגבול

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  .בסדר,  טוב
  

  : ס"הגנ,  שטרוך ריתנו'  גב
  ... נקבעו כהכ
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  , התשובה את קיבלתי,  הבנתי

  
  : בריאות,  יעקב לילה'  גב

  , נקודות שתי,  אחת נקודה עוד חייבת רק אני
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  , לילה סליחה,  עצמך את תציגי רק

  
  : בריאות,  יעקב לילה'  גב
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 אומרים שהם התשתיות למשרד במענה כול קודם. חיפה ותהבריא משרד,  יעקב לילה
  .הגמישות מבחינתנו זה לתוכנית שהסכמנו זה עצם,  גמישות להראות חייבים שהמשרדים

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

 הזאת התוכנית שלמעשה אנשים עוד ואמרו אמר הוא וזה גם פה יש אבל,  בסדר,  שנייה
  , ולעשות מתחמים כמהב לקחת באה היא,  משפרת

  
  : בריאות,  קלינר אודי ר"ד
  .מוכנים שאנחנו הסיבה זו
  

  : בריאות,  יעקב לילה'  גב
 את אמרנו לא אז. לפה לא אחר באזור ולבנות לפנות שצריך להגיד יכולים היינו עדין אבל

  , זה
  
  ) יחד מדברים( 
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  , שם נשאר היה זה אז

  
  : בריאות,  יעקב לילה'  גב

. תחלואה תהיה שמה חשש היה בריר בשדה. בריר שדה נושא את העלו כמה פה,  שני ודבר
  , שממשיך תחלואה עודף ויש תחלואה שיש יודעים כבר אנחנו פה

  
  : בריאות,  קלינר אודי ר"ד

  ,  שלם יום זה בריר שדה כי לזה ניכנס לא כי,  הבדלים עוד ויש
  

  : הוועדה ר"יו,  דרבי סלביה ד"עו
  , המקרה לא זה אבל,  בסדר

  
  : בריאות,  קלינר אודי ר"ד

. קי או הסיכון של הדלתא על דובר שם כי. שונה גם אבל דומה היה שם הטיעון,  אסביר אני
 קצת לי שיהיה מוכן כאילו אני אם שגם דובר,  שם האבסולוטי...  כבר מדובר כי מדובר פה

  .בעולם למקובל מעבר הייתה בעינינו כי. מסוימת דלתא איזה וגלספ מוכן אני יעד ערך מעל
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  , להבין הצלחתי לא,  הבנתי לא סליחה,  פעם עוד

  
  : בריאות,  קלינר אודי ר"ד

  , קי או,  הפרש שהוא איזה יש סביבה לערכי היעד ערכי בין
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  , כן
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  : בריאות,  קלינר אודי ר"ד

  .יעד בערכי עמידה יש מקום בכול לא הבריאות כמשרד וכאמור
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  .קי או
  
  : בריאות,  קלינר אודי ר"ד

 מעבר הייתה שם הכרייה מהפעלת כתוצאה העלייה,  שהדלתא הייתה בערד הגדולה הבעיה
. בתחלואה הדלתא השלכה גם לו יש בזיהום כי,  הדלתא כי. לקבל מוכנים שהיינו למה

 בעולם יש. למקובל מעבר הייתה היא הזאת הדלתא ואת ואחרות כאלה למחלות והסיכון
 של ביותר המינימאלי הסף גם אבל תווך שהוא איזה שיש אפילו מינימאלי,  סף שהוא איזה

 כאילו גבול יש,  לגבו יש אבל היעד הערך מעל קצת שיהיה מוכן אני. מקובל לא הוא הדלתא
  .25 -ל מעבר כאילו  12 -ל 10 -מ כאילו לעלות מוכן אני,  קי או. מוכן אני כמה

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  , הבנזן בערכי,  קי או
  
  : בריאות,  קלינר אודי ר"ד

  .לזה תיכנסו אל ולכן. שונה וזה אומר שאני מה זה
  

  : שטרן - רפאל ניר ד"עו
  , 25 -ל 12 -ל 10 בין

  
  : בריאות,  קלינר אודי ר"ד

  , -ה את לסדר בשביל רק זה. אומר אני מספרים של דוגמאות סתם
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  ? הסביבה וערכי היעד ערכי מה הבנזן בערכי

  
  : ס"הגנ,  שטרוך ריתנו'  גב

  ? במה
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  , אותי תתקנו לו קוראים איך,  הבנזן שלנו במזהם

  
  : בריאות,  קלינר אודי ר"ד

  , בנזן
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  .כן בנזן
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  : דובר
  .1.3 -ו 3.9

  
  : ס"הגנ,  שטרוך ריתנו'  גב

  , יממתי אבל?  כמה 3.9
  
  ) יחד מדברים( 
  

  : דובר
  .1.3 ושנתי. יומי ממוצע

  
  ) ברקע מדברים( 
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  ,  סליחה אותך שומעים לא

  
  : ערים איגוד,  דוד בן בלה'  גב

  ...  או יממתי ממוצע בבנזן
  
  ) ברורים אינם הדברים( 
  

  : ערים איגוד,  דוד בן בלה'  גב
  .ק"מ-ל מיקרוגרם 3.9

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  ?  מה זה

  
  : דובר
  .יעד ערכי

  
  : םערי איגוד,  דוד בן בלה'  גב
 של רציפה במדידה אומרת זאת. קוב למטר ק"מ 1.3 שנתי יעד וערך 3.9 יממתי יעד ערך זה

  ... הממוצע אז שנה
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  ? מה הוא 1.3 -ה?  למה זה,  הבנתי לא

  
  : ערים איגוד,  דוד בן בלה'  גב

  ... יעד ערך. שנתי ממוצע
  

  : נפט תשתיות , גדרון דרור ד"עו
  ? סביבה ערך ומה
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  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  .לנו תסבירו שלהם ההיגיון שמה שונים ערכים שני זה כאילו
  

  : נפט תשתיות , גדרון דרור ד"עו
  .יממתי מקסימאלי ערך יש,  שנתי ממוצע

  
  ) יחד מדברים( 
  

  : שטרן - רפאל ניר ד"עו
  ...  שנתי בממוצע 3.9 -ל גיעלה יכול לא אתה,  ביום 3.9 -ל להגיע יכול אתה

  
  ) יחד מדברים( 
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  , הבנתי,  קי או
  

  : ערים איגוד,  דוד בן בלה'  גב
 מטר גרם מיקרו 5. קוב למטר גרם מיקרו 5 שזה שנתי לממוצע רק ערך יש סביבה בערך

  ... מהערך הועתק שהוא סביבה וערך. קוב
  
  ) יםברור אינם הדברים( 
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  ? יממתי?  אמרת מה?  וזה סביבה ערך זה

  
  : ערים איגוד,  דוד בן בלה'  גב

  .שנתי
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  ? שנתי

  
  : ערים איגוד,  דוד בן בלה'  גב

  ... של התקן זה. שנתי
  
  ) ברורים אינם הדברים( 
  

  : ועדההו ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  , אנחנו איך נראה,  נתקדם בואו אז,  בסדר

  
  ) יחד מדברים( 
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  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  , לחייב ולא הדיון את היום לסיים יכולים אנחנו אם לראות מנסים אנחנו

  
  : ריטוב אמיר מר

  , נוספת הגעה
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
 בואו אז. ומשיב משיב לכול פה שנדרשת הזמן מסגרת המ,  בעצם כמה להבין,  נוספת הגעה

  ? הדברים שני על להשיב צריכים אתם זמן כמה. המחוזית מהוועדה נתחיל
  

  : שטרן - רפאל ניר ד"עו
  , נאמרו באמת הדברים רוב

  
  : דוברת

 יהיו שהם ביקשנו סתם לא,  סיימה לא נורית אבל. הרבה לא ובאמת ומנהלתיים מינוריים
  ... לפנינו

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  ? שעה חצי?  זמן אז

  
  : דוברת

  .שעה חצי
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  ? לנו יש עוד מה,  הלאה. שעה חצי

  
  : דוברת

  , -ה של שקפים כמה... 
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  ?  זמן כמה,  קי או
  
  ) יחד מדברים( 
  

  : הוועדה ר"וי,  רביד סלביה ד"עו
 ואתם ערים איגוד שעה חצי ועוד מחוזית שעה חצי. פעם עוד לפה לבוא רוצה לא אחד אף

  .א"קצא
  

  : דוברת
  ... הנושא להצגת דקות 20 מעריכה אני

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
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 המעמד מה השאלה,  חיפה זהו אז. חיפה לגבי עכשיו,  משיבים עוד לנו יש,  קי או. דקות 20
  .השאלה את שהצפתם מה זה?  נכון?  שלה

  
  : חיפה. ע,  וטרמן אריאל מר

  , לערר משיבה היא חיפה
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  . לערר משיבה היא חיפה

  
  : חיפה. ע,  וטרמן אריאל מר

  , חיפה מהנדס אני,  סליביה
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  .אותך מכירה אני

  
  ) ברורים ינםא הדברים( 
  

  : חיפה. ע,  וטרמן אריאל מר
  .הסביבה ואיכות ערים איגוד חבר

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  , כדי צריך את זמן כמה,  קי או
  
  ) דיבורים( 
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  ? צריך אתה זמן כמה אז. במעמד התבלבלתי,  שנייה

  
  : חיפה. ע,  וטרמן אריאל מר
  . שעה יחצ

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  ?  משיבים עוד לנו ויש. משמח מאוד זה,  בסדר
  
  ) ברקע מדברים( 
  

  : דובר
  .עכשיו המשיבים על שואלת היא,  משיבים לא אתם בערר צד אתם

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  . המשיבים על שואלת אני
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  ) ברקע מדברים(
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
 כאילו תשובה זכות יש לכם גם. לשני אחד ואתם אתם זה שמשיב מי,  זה להשיב שיכול מי

  ? דקות עשרים שעה רבע זמן כמה. לערר אחד כול
  

  : שקד - לירן רונית ד"עו
  . שעה חצי לפחות נצטרך

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  ? ואתם
  

  : נפט תשתיות , גדרון דרור ד"עו
  .יגידו עוד מה יודע לא אני,  עכשיו עד דקות 40
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  ? -ש מעריך אתה כמה

  
  : נפט תשתיות , גדרון דרור ד"עו

  . היותר לכול שעה
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
 כה עד. הלילה עד נשארים פה אנחנו אם לראות מנסים פשוט אנחנו,  זהו,  ן"ותש שעה עד

 התשובות בלי וזה שלוש,  שעתיים,  שעה זה,  אחד ועוד חצי ועוד חצי עוד עשרים ועוד חצי
 אנחנו אז. מקליט כבר אתה,  אותנו מקליט אתה,  חוזרים אנחנו אז,  בסדר. לתשובות

  , לדבר שנעבור או?  קודם לסיים,  נורית לדבר רוצה את,  עם לסיים נעבור
  

  : ס"הגנ,  שטרוך ריתנו'  גב
  .כך אחר או עכשיו זה אם משנה לא זה לי,  תחליטי את

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  .שלו השקפים את להציג ערים לאיגוד ניתן,  המחוזית לוועדה כך אחר נתחבר אז,  בסדר
  

  : ערים איגוד,  דוד בן בלה'  גב
 רוצה ניוא היות,  למדי קצרה מצגת הכנתי אני. האורות את להוריד קצת אפשר אולי

 תחנות 15 לו יש האיגוד. חיפה מפרץ באזור הבנזן מדידות את הבנזן נושא את רק להראות
 שפועלות הניטור תחנות כול של תצוגה לנו יש כאן,  קי או. מראה מעט עוד אני,  ניטור

 זה התכלת הנקודות,  האיגוד של תחנות זה האדומות הנקודות כאשר. חיפה מפרץ באזור
 ואני. הכרמל מנהרות של ניטור מערך עוד יש. החשמל חברת של ורניט תחנות שלוש

,  חיים בקריית. הבאים באתרים בנזן מודדים אנחנו. בנזן לגבי רק הללו למדידות אתייחס
 שזה,  באחוזה. פוסט ק'הצ באזור שהם האיגוד במשרדי ערים באיגוד,  בנימין בקריית

 ושינוע בדלקים מעיסוק נפלט וגם רהמתחבו נפלט גם בנזן. התחבורה של תרומה בעיקר
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 האכסון חוות יד על באלרועי 2009,  2008 -ב מדידה שנת גם עשינו.  בדלקים וטיפול דלקים
 כאמור,  בזן מתחם זה כלומר. התוצאות את לכם אראה עכשיו ואני. באלרועי ן"תש של

 וזה בנזן גביל יעד בערך לעמוד ביקשנו שאנחנו האזור זה בנימין קריית,  התוכנית זאת

 בנוסף,  אליו מתייחסים אנחנו לכן. who -ה של מידה אמות לפי 1 דרגה וודאי מסרטן חומר

 לעמוד הדרישה לכן. באזור שיש תחלואה עודף על הבריאות משרד של הפרסומים לכול
 הוא התוכנית לבין בינה שהמרחק בנימין בקרית במיוחד אבל המגורים בשכונות יעד בערכי

 בקריית המיכלים שחוות בכך תומכים אנחנו כלומר,  לנו אין אנחנו זאת עם. בדבל מטר 800
 שלנו הדרישה לכן אז. כמובן באלרועי וגם משם תעבור מאוכלוסייה מטר 60 שהיא חיים

 ביותר הסמוך המגורים אזור. מגורים באזורי יעד בערכי תעמוד שהיא החדשה שהתוכנית
 הניטור תחנות אלה. באזור המגורים אזורי לכול םמתכווני אנחנו אבל בנימין קריית זה

  , שלנו
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  ...למה מתייחסת היא ההחלטה, סליחה שנייה

  
  ) ברורים אינם הדברים( 
  

  : ערים איגוד,  דוד בן בלה'  גב
  . במיוחד בנימין קריית

  
  : ס"הגנ,  שטרוך ריתנו'  גב

  .היום קיימת
  

  : ערים איגוד,  ודד בן בלה'  גב
  .לתוכנית ביותר הקרובה השכונה זאת כי
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  , לחווה הסמוכות המגורים בשכונות

  
  : דוד רחלי'  גב
  .כן
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
 וחוץ?  העניין לצורך לחווה הסמוכות המגורים שכונות זה מה. העירוני הפיתוח בגבול

  ? עוד יש בנימין מקריית
  

  : ערים איגוד,  דוד בן בלה'  גב
  .רחוק יותר הרבה היא אבל חיים קריית את יש

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  , עתידי פיתוח יש,  רק להתייחס לא בעצם למה אז
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  : דוד רחלי'  גב
  , צפונה יותר קצת יש

  
  ) יחד מדברים( 
  

  : ס"הגנ,  שטרוך ריתנו'  גב
  ,  בנימין קריית שיקראו להיות שיכול כתם...  , מ"התמ

  
  : דוד רחלי'  גב

 של תוכנית. כאן למגורים מאושרת תוכנית בו יש וגם 6 מ"בתמ מיועד הזה האזור כול,  כאן
 קו אותו על המגורים את צפונה ממשיכה והיא אתא בקריית שאושרה דיור יחידות 2.500

  .6 מ"תמ פי על
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  ? מתייחס הוא למה הוא פה הסטנדרט אז,  קי או
  

  : דוד רחלי'  גב
  , ביותר הקצר המרחק אבל

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  ? פשוט בנימין לקריית
  

  : דוד רחלי'  גב
  .מטר 800 בנימין בקריית הוא

  
  : ריטוב אמיר מר
  ? לא?  ל"בותמ אגב דרך אישרו זה

  
  : דוד רחלי'  גב
  . אל
  

  : ריטוב אמיר מר
  ? רגיל

  
  : דוד רחלי'  גב

  .שלוש שנתיים לפני  אצלנו כן,  רגיל
  

  : ס"הגנ,  שטרוך ריתנו'  גב
  ... גדול שטח זה אומרת זאת,  נמוכה צפיפות זה אבל

  
  : דוד רחלי'  גב

  ...  בנימין קריית
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  ) ברורים אינם הדברים( 
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  , תמשיכי בואי טוב

  
  : ערים איגוד,  דוד בן בלה'  גב

 שעשינו המדידות כול את מראה אני כאן,  ערכים של סיכום מן לנו יש כאן?  להמשיך
  .נראה אנחנו צבעים לפי,  צבעים הרבה יש,  אסביר מעט עוד אני. בחיפה

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  ? הזה בערר לנו הגשת את הזאת המצגת את
  

  : דוד רחלי'  גב
  .הגשנו בזן של,  לא

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  ? מצגת אותה לא זה

  
  : דוד רחלי'  גב
  ... שם יש אבל ערכים באותם הבנזן אומרת זאת,  מצגת אותה לא זה

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  , -ש כדי מצגת על מסודרת בצורה לנו להגיש אפשר אז,  נוספים דברים
  

  : ס"הגנ,  שטרוך ריתנו'  גב
  .בעיה אין,  בעיה אין

  
  : דוד רחלי'  גב

  ...  כתובים האלה הערכים
  

  : ערים איגוד,  דוד בן בלה'  גב
 2004 -מ בנזן למדוד התחלנו,  בנזן מודדים אנחנו,  הזה בגרף רואים שאנחנו מה לפי אז

 פוסט ק'הצ באזור ממש זה , פוסט ק'צ זה,  ערים באיגוד זה האדום והקו. מקומות בשני
 ירוק כלומר,  הזברה הזאת העמודה לראשונה מופיע 2010 בשנת עכשיו. הוורוד ובאחוזה

  , צהוב עם
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  , בנימין וקריית

  
  : ערים איגוד,  דוד בן בלה'  גב
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 2010 -ב נראה נחנווא בנימין קריית על רק להסתכל יכולים אנחנו כלומר. בנימין קריית זה
 הקו זה 3.9 הוא היעד שערך שאמרנו היממתי המרבי והערך. באוקטובר רק למדוד התחלנו
 כבר 2011 -ב. היעד לערך מתקרב כלומר. 3.2 היה אז שמדדנו המרבי הערך אז,  הכחול
 עדין הוא אבל,  היעד לערך יותר עוד שמתקרב 3.5 שמדדנו המרבי הערך,  שלמה שנה מדדנו
 ערך מעל שעלו ערכים שלושה מדדנו הזאת בשנה 2012 -ב. ממנו קטן הוא כלומר,  בו עומד
   ירדו כבר הריכוזים 2013 בשנת. היממתי היעד בערך עמדנו לא הזאת בשנה כלומר. היעד

 שאר 2012 -מ חוץ...  שנה 2012 אחרי,  2013 -מ כלומר,  עדין אבל לרדת ממשיכים 2014 -וב
  . היממתי היעד ךבער עמדנו אנחנו השנים

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  .החווה של הפעילות של התוספת בלי זה אבל
  

  : ערים איגוד,  דוד בן בלה'  גב
  .החווה לפני זה כמובן. החווה לפני זה

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  .בבנזן הפעילות של התוספת ובלי
  

  : ערים איגוד,  דוד בן בלה'  גב
 על מסתכלים אנחנו אם עכשיו. בזן מתחם של הפעילות בגלל זה,  בזן של הפעילות ללבג זה

  , שלושת
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  ? מה בלי זה?  האחרון המשפט מה,  סליחה

  
  : ערים איגוד,  דוד בן בלה'  גב
 זיקוק , בדלקים טיפול,  דלקים יש בזן במתחם כלומר. בזן מתחם של הפעילות היקף זה

  , הפעילות כול כלומר. דלקים אכסון,  דלקים
  

  : ריטוב אמיר מר
  ? קרה זה למה יודעים,  למה יודעים

  
  : ס"הגנ,  שטרוך נורית'  גב
  .בנזן של הפחתות עוד נעשו 2012 אחרי. הפחתות בלי עוד זה 2012 -ב,  הפחתות בלי אבל כן
  

  : ערים איגוד,  דוד בן בלה'  גב
  .נכון

  
  : יטובר אמיר מר

  ? יום באותו סופה איזה הייתה נגיד,  כאילו יודעים,  אומר אני אבל
  

  : ערים איגוד,  דוד בן בלה'  גב
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  .  בנימין קריית לכיוון בזן מתקן מאזור ישירות שהולכת רוח זה. לסופה קשור לא,  לא,  לא
  

  : ריטוב אמיר מר
  , הבנתי

  
  : ערים איגוד,  דוד בן בלה'  גב
 ולא אחרים לכיוונים מתפזרות והן פליטות שיש להיות יכול. במטרולוגיה תלוי הכול זה

  , מבזן באה שהרוח מיוחדים תנאים יש אבל. המגורים לשכונות מגיעים
  

  : ריטוב אמיר מר
  , בזן הבנתי

  
  : ערים איגוד,  דוד בן בלה'  גב
. מטרולוגיה ויש תפליטו יש. במטרולוגיה תלוי הכול זה,  בנימין קריית לכיוון מבזן,  קי או
 המכשול,  הגיאוגרפי כלומר,  והפיזי המטאורולוגי המצב חיפה שבאזור אמרנו אנחנו גם

 מהזמן אחוז 15 0כ בשנה מסוים שאחוז לכך גורמים הם והמפרץ הכרמל הר של הטופוגרפי
  ,  פיזור אין כלומר. רע פיזור של תנאים יש מהזמן אחוז 10 או
  

  : ריטוב אמיר מר
  , פיזור אי
  

  : ערים איגוד,  דוד בן בלה'  גב
 ריכוזים של לעלייה גורם פיזור והאי להיפלט ממשיכות הפליטות,  אומר זה מה פיזור אי

  ... שאנחנו באוויר,  באוויר
  

  : ריטוב אמיר מר
   עבודה שעושים בגלל או מקרי זה טובה יותר תוצאה רואים אנחנו 2014 -ב ואם. הבנתי

  ? בבזן
  

  : ערים איגוד,  דדו בן בלה'  גב
  , צמצום פעילות עקב זה 2014 עד 2012 -מ רואים שאנחנו שהירידה להאמין רוצים אנחנו

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  , ממוצע לא זה אבל
  

  : ריטוב אמיר מר
  , רואה את עדין אבל משנה לא,  לא,  לא

  
  : ערים איגוד,  דוד בן בלה'  גב
  .שיש היחידי ההסבר זה

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
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  ,  המרביים הערכים זה
  

  : ריטוב אמיר מר
  ,  יודע אני

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  , ימים שלושה של אינדיקציה להיות יכול זה אז

  
  : ריטוב אמיר מר

  .מתחת עדין 2.3 היה ביותר המרבי הערך שעדין רואה את עדין אבל
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  ... אינדיקציה נותן לא שזה להיות יכול אז מטאורולוגיה של פונקציה זה אם

  
  ) יחד מדברים( 
  

  : ערים איגוד,  דוד בן בלה'  גב
  , -ה מערך כול את,  גם השנה כול את לך אראה אני

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  , המטרולוגיה המצב מהשנה אחוז 15
  

  : ערים איגוד,  דוד בן בלה'  גב
  . נשאר הכול רוח אין,  פיזור אין,  וסטגנציה ורסיה אינו של מטרולוגיים מצבים יש

. השנתי היעד ערך לגבי השנתי הממוצע,  לגבי התוצאות את מציגה אני כאן,  לגבי עכשיו
  , כביש שם שבנו בגלל 2008 -ב באחוזה שהייתה מבעיה שחוץ רואים ואנחנו

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  , הזברה זה מעניין שאותנו מה
  

  : ערים איגוד,  דוד בן בלה'  גב
 אין שנתי יעד ערך מבחינת כלומר. השנתי היעד לערך מתחת תמיד הייתה הזברה,  הזברה

  .באזור מודדים שאנחנו התחנות בכול בו עומדים אנחנו. בעיה לנו
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  ? נכון האלה הערכים לשני,  היעד לערכי גם בעצם מתייחסת ההחלטה

  
  : ערים איגוד,  דוד בן בלה'  גב
  . יותר המחמיר הערך כשזה היממתי היעד לערך במיוחד אבל. כן
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  , מחמיר שזה לנו הסברת,  קי או
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  : ערים איגוד,  דוד בן בלה'  גב

 כול את רואים אנחנו עכשיו,  קי או. בלבד שעות 24 של זמן לטווח,  קצר זמן אורך של
  .היממתיים הריכוזים אלה,  היממתי היעד ערך זה. המדידות

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  .הזה הצהוב שוב מעניין אותנו
  

  : ערים איגוד,  דוד בן בלה'  גב
  , ירוק לצבע עוברים מהזברה עכשיו אנחנו. נכון

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  ? ירוק זה

  
  : ערים איגוד,  דוד בן בלה'  גב

  , פה הירוק הצבע
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  , חשוב לא?  ירוק או צהוב

  
  : ערים איגוד,  דוד בן בלה'  גב
  . אחרת ניטור תחנת זה צבע כול,  אחרת תחנה זה צבע כול,  תסתכלו אל,  לא,  לא

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  ? קודם של צבעים אותם אלה. הבנו זה

  
  : בריאות,  קלינר אודי ר"ד

  .כן,  כן
  

  : ערים איגוד,  דוד בן בלה'  גב
 לקריית להתייחס רוצה אני עכשיו. בנימין בקריית למדוד התחלנו 2010 -ב אנחנו עכשיו
 למדוד התחלנו אנחנו,  2010 אוקטובר זה אבל פה רואים לא,  באוקטובר. במיוחד בנימין

  .יממתי ממוצע זה ברף נקודה כול כלומר,  יום יום,  היומי מהלך את רואה את ופה. בנזן
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  ? אמרת השנתי הממוצע זה

  
  : ערים איגוד,  דוד בן בלה'  גב
  .היממתי הממוצע זה

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  .ממתיהי הממוצע זה,  אהה
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  : ערים איגוד,  דוד בן בלה'  גב
  .2010 שנת של הציר זה כול,  הזאת השנה כול זה

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  .הבנתי
  

  : ערים איגוד,  דוד בן בלה'  גב
 לא כלומר. בנימין בקריית הבנזן ריכוז של היומי המהלך את רואים אנחנו אז. ערכים 360

 אנחנו,  קרובים אנחנו אבל היממתי יעד ערך זה תקן לא זה,  מהתקן,  מהתקן חרגנו
 הבנתי לא בגלל. צהוב זה פה,  ירוק זה שלי במחשב,  סליחה,  הלוח שעל רואה אני. קרובים

  .הצהוב הקו על פה מדובר אז. זהו,  מצטערת אני הצהוב הצבע אז.  צהוב אומרת את למה
,  המרבי זה,  יממתי ממוצע 3.5 -ל ענוהג אנחנו,  הצהוב את רואה את,  הצהוב 2011 -ב

  , המרבי הערך
  

  : ריטוב אמיר מר
  .מקסימום,  ממוצע לא מקסימום לא

  
  : ערים איגוד,  דוד בן בלה'  גב
  .היממתי הממוצע של המקסימום זה

  
  : ריטוב אמיר מר
  .הבנתי היממתי הממוצע של המקסימום,  קי או
  

  : ערים איגוד,  דוד בן בלה'  גב
   קרובים מאוד,  קרובים מאוד אנחנו אבל היעד לערך מתחת אנחנו עדין כלומר 3.5,  כן
  . 3.9 -ל
  
  ) ברקע מדברים( 
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  , המסקנה על רק נחזור בואו הנתונים את לנו מפרטת שאת לפני,  סליחה

  
  : ערים איגוד,  דוד בן בלה'  גב
  , כן
  

  : וועדהה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  , גם היעד בערכי עמידה יש הבנזן בהינתן האלה הנתונים שמכול כרגע המסקנה

  
  : ערים איגוד,  דוד בן בלה'  גב

  , 2012 משנת חוץ
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  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  ? היממתיים וגם השנתיים גם

  
  : זוסמן הלל מר

  , -ב עמידה יש אבל
  

  : ערים איגוד,  דוד בן בלה'  גב
  .היממתי לערך קרובים הם יכוזיםהר אבל

  
  : זוסמן הלל מר
 איך אז?  נכון חריגה אין אומרת זאת,  2004 -מ כבר האלה בנתונים עמידה יש אבל,  רגע

  , זאת בכול איך?  כאילו חולים אנשים יש זאת בכול
  
  : בריאות,  קלינר אודי ר"ד

  , שנים עשרות לו שלוקח משהו זה... 
  
  ) לתמלול ניתן לא יחד מדברים( 
  

  : זוסמן הלל מר
 הרבה צריך אולי,  נכון לא הוא,  מדויק לא הוא ערך היעד בכלל הזה הפרמטר אולי,  לא

  .נמוך יותר
  

  : ערים איגוד,  דוד בן בלה'  גב
  . מגיעה אני,  כן
  
  ) יחד מדברים( 
  
  : בריאות,  קלינר אודי ר"ד

  .עכשיו אותו נשנה לא אנחנו,  יעד הערך נקבע כי
  

  : זוסמן הלל מר
  ? הזה הדבר את לבדוק אינדיקציה איזה יש

  
  : ערים איגוד,  דוד בן בלה'  גב
  , היחידה השנה זו 2012 אז

  
  ) יחד מדברים( 
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  , באמצע הייתה היא,  שנייה רק

  
  : בריאות,  קלינר אודי ר"ד
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  ... אבל המתודיקה את מכיר לא אני
  
  ) דיח מדברים( 
  

  : רובין שחר מר
  ? בערך כמה של באזור?  תחלואה של נתונים לך יש

  
  : בריאות,  קלינר אודי ר"ד

  ...  שם שהיה אמרנו לסרטן
  

  : ס"הגנ,  שטרוך ריתנו'  גב
  ... לעומת תחלואה עודף

  
  : בריאות,  קלינר אודי ר"ד

  , כולל שיעור
  

  : רובין שחר מר
  ? לך יש מספרית,  לא עודף

  
  : בריאות,  קלינר יאוד ר"ד

  ...  להביא יכול אני
  

  : רובין שחר מר
  .ילדים כמות ילדים מבחינת,  סרטן מבחינת

  
  : בריאות,  קלינר אודי ר"ד

  .הבא בדיון אדאג אני חשוב זה אם
  

  : רובין שחר מר
  , הזה באזור

  
  : בריאות,  קלינר אודי ר"ד

  ... אני חשוב זה אם,  אומר אני
  
  ) יחד מדברים( 
  
  : בריאות,  קלינר אודי ר"ד

  .שנה תוך בסרטן השינוי את נראה לא אנחנו
  

  : ס"הגנ,  שטרוך נורית'  גב
  .שהוא מתי שתפרח עיר רוצים זאת בכול
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  : בריאות,  קלינר אודי ר"ד
 תקופות. זמן לוקח בסרטן שיעור. שנתיים או שנה בתוך תראו לא אתם בסרטן השינוי את

  ... ניםש מאוד הרבה של טווח ארוכות
  

  : ערים איגוד,  דוד בן בלה'  גב
 ערכי מעל עליות שלוש,  חריגות כמה היו 2012 -שב להראות כדי שנה שנה עוברת אני כלומר

  .יעד
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  , היומי

  
  : ערים איגוד,  דוד בן בלה'  גב

   לערך מתחת וגם תיהשנ היעד לערך מגיעים אנחנו,  מתחת אנחנו שנתי,  זהו. היומי
  
  ) יחד מדברים( 
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  .מאוד נמוך שהוא

  
  : ערים איגוד,  דוד בן בלה'  גב
  , אנחנו היממתי היעד ערך לגבי,  עכשיו. כן
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
   כאילו?  השנתי היעד ערך לבין המקסימאלי היעד ערך בין הפער את מסביר מה,  סליחה

  ... 3.9 בין במספרים גדול מאוד פער יש כי?  מטרולוגיה?  מה
  

  : ערים איגוד,  דוד בן בלה'  גב
  , השנה רוב,  זה הכוונה. ימים יש. גבוהים הם הערכים יום כול שלא רואה את כי
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  ? פעילות בגלל

  
  : ס"הגנ,  שטרוך ריתנו'  גב
  .מטרולוגיה בגלל. לא

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  ? המתחם של בפעילות הבדל אין?  מטרולוגיה בגלל רק
  

  : ערים איגוד,  דוד בן בלה'  גב
  .לא

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
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  ? הפעילות משינוי נובע לא זה
  
  ) יחד מדברים( 
  

  : ס"הגנ,  שטרוך ריתנו'  גב
  ... יודעים שאנחנו הדברים אחד למשל

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  , אותך שקטעתי סליחה
  

  : ס"הגנ,  שטרוך ריתנו'  גב
  ניקו הזאת שבשנה להיות ויכול גלם מיכלי יש לבזן. גלם מיכלי של ליקוי זה בנזן של כמויות

 שיםדור היום שאנחנו מה שזה להגיד רוצה שאני מה היום...  נותן וזה. שניים או מיכל איזה
  , שפליטות אומרת זאת. סגורה במערכת גלם במיכלי לטפל זה מבזן וגם ן"מתש גם

  
  : דובר

  , הטיפול לא הניקוי
  

  : ס"הגנ,  שטרוך ריתנו'  גב
 פליטה של גדולות כמויות באמת שהם האלה שהפליטות אומרת זאת. הניקוי,  הניקוי

  .מהנוף להיעלם הולכות
  

  : נפט תשתיות , גדרון דרור ד"עו
 אצלנו שיש הנתונים אומרת זאת. חושבו שלנו שבתסקיר מהפליטות אחוז 60 בערך זה

 שהפליטות אומר זה. סגורה במערכת מנקים אנחנו היום. הזה השינוי לפני היו הם בתסקיר
 שהיה ממה אחוז 40,  30 -ה סביב בערך יהיו הזה במתקן מתכננים שאנחנו המקסימאליות

  . מיכלים של ניקוי בגלל הייתה הבנזן של התרומה עיקר כי,  בתסקיר
  

  : דובר
  ... מיכל פותחים,  פשוט לא זה

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  , זה את מחדד יותר עוד וזה
  

  : ס"הגנ,  שטרוך ריתנו'  גב
  .זה את יעשו הם אבל קשה התנעה להם יש עוד הם,  זה את לעשות צריכים הם רב בצער

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
 לחשוש צריכים לא אתם שלמעשה זה את מחדד אומר שאתה מה,  מחדד יותר עוד זה

  .הסביבה מערכי
  

  : ס"הגנ,  שטרוך ריתנו'  גב
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  .נכון היעד מערכי
  

  : נפט תשתיות , גדרון דרור ד"עו
  , בנו שתלוי מה

  
  ) ברקע כולם מדברים( 
  

  : נפט תשתיות , גדרון דרור ד"עו
 שקורה מה. יכולים שאנחנו טכנולוגי דבר כול נעשה...  נעמוד,  נעשה חנואנ בנו שתלוי מה

 אשמים נהיה שאנחנו להיות יכול לא. עליו אחראים להיות יכולים לא אנחנו,  לנו מחוצה
  .אותו שעשינו בלי במשהו

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  .שעה חצי תהיה לא שעה וחצי אותה קטענו בסוף סליחה,  קי או
  

  : ערים איגוד,  דוד בן בלה'  גב
 ערך מעל עוברים לא אומרת זאת,  ירידה יש כבר,  2013. להסתיים עומדת שעה החצי,  זהו

 לערך מתחת הם שהערכים 2013 מראה אני עכשיו,  2014 -ו 2013,  2012 -מ החל אז. היעד
,  במצב אנחנו רכלומ. ממנו רחוקים לא הם,  הצהוב הקול על תסתכלו אתם אם אבל. היעד

 להיות יכול זה. ירדו הריכוזים 2014 -ב. קרובים די אבל היממתי היעד בערך עומדים אמנם
,  ממש כבר הוא הצהוב הקו. שנעשו הצעדים כול של השפעה או המטרולוגיה של השפעה גם

,  ירדו בסביבה הערכים שערך שמחים מאוד אנחנו כלומר,  2.3 -ל שמדדנו המרבי הערך
 לשנים לחזרה תגרום לא חדשה שתוכנית זה שלנו הבקשה ובעצם. ירדו בסביבה םהריכוזי

,  לא,  הכחול,  בנימין בקריית מרבי ערך מציעה אני עכשיו,  2014 בשנת עכשיו. הקודמות
  , יודעת לא אדום זה שם

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  ? וורוד
  

  : ערים איגוד,  דוד בן בלה'  גב
 ערכים יותר מדדו הם,  הסביבה להגנת המשרד של מדידות זה,  בנימין בקריית זה,  הוורוד

 אנחנו כלומר. כן. כזה משהו או 3.7 היעד לערך מתחת עדין אבל,  מאיתנו גבוהים יותר
 אותנו תחזיר פליטה של תוספת כול,  תוספת שכול ומפחדים. רגיש איזון של במצב נמצאים

 לא,  דבר אותו אומרים אנחנו בזן בתוכנית,  בזן במתחם,  בנזן לגבי רק לא. קודמות לשנים
 היו באמת שהפליטות שנה 20,  שנים 10 שלפני לימים נחזור שלא כדי פליטות תוספת רוצים

  , באלרועי זה. גרועות
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  , בערכי עמידה יש באלרועי,  שנייה

  
  : ערים איגוד,  דוד בן בלה'  גב
  ,  שמדדנו המרבי והערך ן"תש של החווה יד על שנה רק מדדנו באלרועי .כן
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  ) ברקע מדברים( 
  

  : ערים איגוד,  דוד בן בלה'  גב
 הממוצע. בכותרת מופיע הוא,  טעיתי אני,  טעות פה יש. 3.5 זה טעות זו 2.3,  לא,  לא

  , של היממתי
  : ריטוב אמיר מר
  ? שלהם המתקן ליד ממש זה רועי אל,  רגע

  
  : ערים איגוד,  דוד בן בלה'  גב

  .האכסון למיכלי צמודה ממש המגורים שכונת,  ממש אלרועי
  

  : ריטוב אמיר מר
  ... מהכביש גם שיש או הסתם מן?  משם זה האלה שהערכים אומרת זאת

  
  : דובר

  , ומהכבישים שם
  

  : ערים איגוד,  דוד בן בלה'  גב
  , לא. הכביש ליד לא זה,  לא,  לא

  
  ) יחד דבריםמ( 
  

  : ריטוב אמיר מר
  .שומע לא אני,  בעיה לי יש,  שומע לא אני

  
  : ערים איגוד,  דוד בן בלה'  גב
 זה. כבישים ללא שקטנה כלומר,  שרואה מגורים שכונת ליד,  כביש ליד היה לא,  לא

  . איפה לכם להגיד יכולה אני,  הכתובת את זוכרת לא אני,  ציבורי במקלט
  
  ) עברק מדברים( 
  

  : דוברת
  ... 5.000 עם מכללה גם זה,  שכונה רק לא זה

  
  : ערים איגוד,  דוד בן בלה'  גב
  , המכללה לא,  לא

  
  ) יחד מדברים( 
  

  : ערים איגוד,  דוד בן בלה'  גב
  , בישוב מדדנו. שם לא,  לא
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  : ריטוב אמיר מר

  , המגורים בשכונת
  

  : ערים איגוד,  דוד בן בלה'  גב
 פליטה מקור ואין. ממול הנחלים את רואים ממש,  שמשקיף ממש במקום םמגורי בשכונת

 מה,  לא זה שמאוחסן מה שבאלרועי למרות. באלרועי המיכלים מחוות חוץ,  אחר
 הן הפליטות,  גולמי נפט זה. נדיפים יותר הרבה הם הדלןקים חיים בקריית שמאוחסן

  , באלרועי אןוכ. ובבנזן בכלל voc של פליטות,  גבוהות יותר הרבה

  
  : נפט תשתיות , גדרון דרור ד"עו
  , סולר גם יש

  
  : ערים איגוד,  דוד בן בלה'  גב
,  להיות אמורה כלומר. בנזין של אחד,  אחד,  בנזין של מיכלים שני ואולי סולר,  פרוסין יש

 אבל. לזה להתכחש אין,  בנזן לפליטות תורמת גם התחבורה, ...  יש אם אומרת לא אני
 ולא שנה ממדנו זה את אז. לא בטח,  ראשי כביש ליד לא זה את לשים השתדלנו ואנחנ

 לראות תרצו אם. בנזן לגבי אחר משהו לי אין,  בנזן לגבי זה. ערך בשום חריגות נרשמו
  .אחר צוות עם זה חיפה מפרץ באזור אחרים מזהמים של מגמות

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  .הרחבה תוספת בלי שהכול הסיטואציה את בעצם אהמר הזאת הפעילות כול
  

  : ערים איגוד,  דוד בן בלה'  גב
  ... לפני על מדובר,  לפני רק הכול כלומר

  
  ) יחד מדברים( 
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
 להיות יכולה לכאורה אז תוספת תהיה שאם זה,  העוררת את ומטריד אותם שמטריד מה

  , השאלה זו. חריגה
  

  : דוד רחלי'  גב
  , להגיד אבל משהו לי יש

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  ? מה
  

  : דוד רחלי'  גב
 60,  50 זה מהמיכלים המגורים של המרחק,  באלרועי שראיתם שמה להגיד רגע רוצה אני

  ,  מדברים אנחנו פה אומרת זאת. מטר
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  ) יחד מדברים( 
  

  : ס"הגנ,  שטרוך ריתנו'  גב
  , מהנחלים המדידה

  
  : דוד רחלי'  גב

  ... חיים בקריית גם,  זה הם והערכים מהנחלים מרחק
  
  ) יחד מדברים( 
  

  : ריטוב אמיר מר
  .צמו,  כן
  

  : דוד רחלי'  גב
 כדי זה הצפון לקרקעות האלה החוות שתי את שנוציא היחידי העיקרון,  אמרנו. צמוד

 אנחנו בנימין בקריית גם עדין אבל .מטר 800 -ל...  אנחנו ופה. מהאוכלוסייה להתרחק
,  השנה שלאורך הגרפים על תסתכלו אם אבל. יעד לערכי מתחת שהם ערכים מקבלים

 של הפיקים את יש. נמוכה יותר הם שהערכים רואים אנחנו אז במרבי רק לא השנים לאורך
 ערכיב לעמוד יוכלו כן שהם חושבים כן אנחנו ולכן. היעד לערך מתקרבים שהם ימים הכמה
  .היעד

  
  : ריטוב אמיר מר

,  פה כמה יודעים אנחנו נגיד,  מודלים להריץ אפשר אי,  חושבים למה המתבקשת השאלה
   בואו,  פה כמה יודעים אנחנו

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  , הכול את נחבר
  

  : ריטוב אמיר מר
  .יום כול אותם שיסגרו,  כסף הרבה כך כול להשקיע צריך לא אולי

  
  ) יחד מדברים( 
  

  : ס"הגנ,  שטרוך ריתנו'  גב
  . להוסיף רוצה אני

  
  : ריטוב אמיר מר
  , כן
  

  : ס"הגנ,  שטרוך ריתנו'  גב
 ואת אלרועי את צוברת שבעצם החדשה שבחווה הראו הם בתסקיר עשו שהם בחישוב

 כשהם אבל,  דרמטית ירידה לא גם. הפליטות בכמות יורדים הם,  ביחד חיים קריית
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 שהם בגלל החדש במקום אותם ושמים אלרועי ואת חיים קריית,  ן"תש את וקחיםל
 הם מתקדמים הכי באמת האמצעים את ישימו שהם ובגלל המיכלים כמות את מצמצמים

  .הפליטות בכמות ירדו
  

  : ריטוב אמיר מר
  , קי או
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  .מודל יסוד על זה אבל

  
  : ריטוב אמיר מר

  .היום בעיה איתו יש כבר שהוא לאזור באים הם אבל
  

  : ס"הגנ,  שטרוך ריתנו'  גב
  . למטה שהם הראו והם הזיקוק בתי את בחשבון לקחו הם שלהם בהרצות עכשיו,  בסדר

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  , מודל שוב?  הרצות זה מה
  

  : ס"הגנ,  שטרוך ריתנו'  גב
  .המודל של הרצות

  
  ) יחד ריםמדב( 
  

  : נפט תשתיות , גדרון דרור ד"עו
  ... נהיה אנחנו בזן חריגה שתהיה אחד ביום אבל,  בסדר אנחנו בממוצע

  
  ) יחד מדברים( 
  

  : ס"הגנ,  שטרוך ריתנו'  גב
  .אחד מיום לך יעשה לא אחד אף,  פתאום מה אחד מיום

  
  : נפט תשתיות , גדרון דרור ד"עו
  ... שאלה לא זה,  כבר אכיפה של שאלה זו
  
  ) יחד מדברים( 
  

  : ס"הגנ,  שטרוך ריתנו'  גב
,  שנה במהלך שזה שם לכתוב אפשר אז שמטריד מה זה ואם. אחד מיום יעשה לא אחד אף

 אכיפה עושים לא,  אכיפה עושים לא אחד מיום,  אחד יום אבל. משהו לעשות אפשר
  , מודל להריץ ראפש עקרונית,  תראו. אחד מיום דרמטיים יותר הרבה לדברים
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  ) ברקע מדברים( 
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  , פער שהיה אמרתם אתם אבל,  אותך קוטעת שאני סליחה,  שהמודל זה שמטריד מה

  
  : ס"הגנ,  שטרוך ריתנו'  גב
  , כן
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  , המודל בין

  
  : ערים איגוד,  דוד בן בלה'  גב
 אלה,  שהריכוזים ראינו הזאת בטבלה ופה המודל של התוצאות את מציגה ניא אבל,  לא

  .07,  06 הם השנתיים הממוצעים שלי בגרפים כאשר,  01,  03 שנתיים ממוצעים
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  ? למה בהתייחס?  סליחה זה מודל איזה אבל,  שנייה

  
  : ערים איגוד,  דוד בן בלה'  גב
  .הסביבה על השפעה בתסקיר שהוגשו חישובים אלה,  שהריצו המודל זה

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  , למתחם בהתייחס
  

  : ערים איגוד,  דוד בן בלה'  גב
  , לבנזן בהתייחס

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  ? מי של לפעילות?  מתחם לאיזה לבנזן בהתייחס
  

  : ערים איגוד,  דוד בן בלה'  גב
  .שלהם בתוכנית טועה לא אני אם בזן מתחם עם יחד

  
  : ס"הגנ,  שטרוך ריתנו'  גב

  ... מתחת זה ועדין
  
  ) יחד מדברים( 
  

  : ערים איגוד,  דוד בן בלה'  גב
  .נמו זה ועדין

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
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 אני,  אותי ותתקנ,  השמאלית העמודה,  סליחה,  זה כול הרי,  מזה שעולה מה אבל,  בסדר
 כול,  השמאלית העמודה,  שזה לי ברור זה,  זה את ללמוד מנסה אני,  להבין מנסה פשוט

 החווה של הפעילות את אין כשעוד,  מודלים על בהסתמך נעשה התסקיר של הזה הנושא
  .בפועל

  
  : ערים איגוד,  דוד בן בלה'  גב
  .כן
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
 בפועל החווה של הפעילות של התוספת אם היא השאלה אז,  במודל כבר הסטיי יש אם אבל

  .היעד את תקפיץ שהיא דלתא איזה תעשה לא
  

  : ערים איגוד,  דוד בן בלה'  גב
 עם,  הפעילות כול עם. נמוכים מאוד יהיו הם בנזן של בסביבה שהערכים הראה המודל

 הן המדידות שבפועל ואומרים באים ואנחנו. בתוכנית שנעשית הפעילות כול עם,  התחבורה
  .שהוצע ממה גבוהות יותר בהרבה

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

 מרכיב שהוא איזה פה יש,  היא השאלה אז,  מהתסקיר הטיה בעצם שיש בגלל אבל,  ברור
 שברגע להיות יכול כי נודע שלא מרכיב שהוא איזה פה יש,  מחדדת אני,  הרי כי. נודע שלא

 לערכי הקיים המצב בין הפער על יעלו שהם כאלה פליטות תוסיפי את החווה את ירישתעב
 מבחינת סיכון בו שיש מרכיב היא נודע הלא של הזה והמרכיב היא השאלה ואז. היעד

 סימני שמעורר מרכיב הוא נודע הלא של הזה המרכיב,  מחדדת אני אם,  היא. העוררת
  ? הזה לדבר מענה נותנים איך. שאלה

  
  : דוד רחלי'  גב
  , הכמות את להקטין ידי על או אמצעים ידי על
  

  : דובר
  .בשנה אחת פעם,  חריגה לכם יש היום,  אנחנו לא זה אבל

  
  ) יחד מדברים( 
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  , כדי הנורמה את טיפה לרכך אפשר אם בשאלה נעסוק מעט עוד,  שנייה

  
  : שטרן - רפאל ניר ד"עו

  . החריגה אולי 2010 -ב הייתה היא
  

  : דוד רחלי'  גב
  , את חריגה 2012 -ב הייתה
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  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  , הדלתא את יודעים לא אנחנו אבל,  לא

  
  ) יחד מדברים( 
  

  : שטרן - רפאל ניר ד"עו
  ? אחד ביום אז,  אחת חריגה

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  , עצמי את להסביר צריכה אני
  
  ) יחד מדברים( 
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  ... הפליטה של הדלתא את יודעים לא אנחנו כלומר

  
  ) יחד כולם מדברים( 
  

  : דוד רחלי'  גב
  .נכון

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  , המודל עם בעיה שיש ראינו כבר. בשטח בפועל שלהם מהיישום
  

  : דוד רחלי'  גב
  .ןנכו

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  , המצב את תואם לא המודל אם,  מחדד המודל אם אומרת זאת
  

  : ס"הגנ,  שטרוך ריתנו'  גב
  , בעיה יש אז

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
 שלנו העבודה כלי כן מה אז שלנו עבודה הכלי לא הוא המודל אם אז. במודל בעיה יש אז

 כסף זה דבר של בסופו. ישראל ומדינת העוררת ידי על שישקעו ביםשמשא להבטיח כדי
,  אינטרס שום לזה אין גם,  בלהעביר מעוניין לא אחד אף הרי. לחינם יושקעו לא,  ציבורי

  .תכלית שום מקדם לא זה
  

  : ס"הגנ,  שטרוך ריתנו'  גב
 הדוח את תןא שאני אמרתי ואני,  יכולה אני ראשון דבר אפשרויות תשובות שתי לי יש

 אולפינים בכרמל. 2015,  2014,  2013 בשנים שנעשו בזן במתחם ההפחתות את שמראה
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 זיקוק ובבתי. הפחתה עוד ומתוכננת גדולה הפחתה נעשתה בגדיד,  גדולה הפחתה נעשתה
 ההפחתה את 2009 -ב עשו הם. כן לפני נעשתה כבר היא אבל גדולה הפחתה נעשתה גם

  , אחד דבר זה. הזיקוק בתי שלהם הגדולה
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  ? הפחתות של דלתא שיש אומרת את

  
  : ס"הגנ,  שטרוך ריתנו'  גב
 כבר עשו הם. הפליטות של איסוף של מתקן עוד לעשות צריכים גדיד,  גמורות לא. כן

 .בנזן מאחסנים בעצם הם כי הגדולים התורמים אחד והם עוד לעשות צריכים והם הפחתה
 אותם שורף או שלהם מהמיכלים הפליטות את שאוסף מתקן לעשות עכשיו אמורים והם

 לא,  אחד משהו כאן כתוב. תרמי מתקן שהוא איזה לעשות צריכים הם. אותם ממחזר או
 תרמי מתקן עוד להם יש הזיקוק בתי. לעשות צריכים הם אבל. יעשו שהם מה שזה בטוח
,  אספלט במתקן לטפל צריכים והם. הבוצה של שאהנו כול על. ... להתקין צריכים שהם
 וגם זיקוק לבתי גם הבנזן של הפליטות את להפחית משימות עוד להם יש אומרת זאת

  . לגדיד
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  , שנייה,  קי או
  

  : ס"הגנ,  שטרוך ריתנו'  גב
  .שיש מה ולעומת

  
  : דוד רחלי'  גב

  , ףלהוסי משהו עוד רוצה אני
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  .הסביבה בערכי יעמדו הם,  בעיה אין אומרים אתם כי,  פשוט אמרתם

  
  : דוד רחלי'  גב

  , רגע עכשיו
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  ,  הזאת האמירה אם והשאלה

  
  : ס"הגנ,  שטרוך ריתנו'  גב

  .תשובה לזה גם לתת רוצה אני
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  , כן
  

  : ס"הגנ,  שטרוך ריתנו'  גב
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 אבל,  היום קיים שיש מה על. היום הקיים המצב על מודל להריץ  יכולים אנחנו,  עקרונית
  , זה

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  , המצב זה מה
  
  ) יחד מדברים( 
  

  : ס"הגנ,  שטרוך ריתנו'  גב
 אלא חישובים פי על שהיו,  בתסקיר שהיו הנתונים לא היום שקיימים הנתונים עם... 

. זה את לעשות האמצעים את שיש לוודא צריכה ואני זמן ייקח זה. מפורטים יותר נתונים
  .מודל הרצת של תוצאות להגיש אפשר ומתי כן אם תשובה לתת יכולה אני

  
  : דוד רחלי'  גב

  , ביקשנו שאנחנו מה שבעצם משהו עוד להוסיף רוצה אני
  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"וע

  .אמרו הם מה שמעתם אתם,  סליחה,  שמעת אתה,  שנייה
  

  : דוד רחלי'  גב
  , שאנחנו מה בעצם

  
  : נפט תשתיות , גדרון דרור ד"עו
 לנצח,  סופיים לא לנצח הם שתסקירים אומר זה כי. הזה הנושא עם שלנו הבעיות אחת זו

  .התסקיר את אישר הסביבה להגנת המשרד,  תסקיר עשו. אותם ממשיכים
  

  : ס"הגנ,  שטרוך ריתנו'  גב
 הטענות את תטען אל אז. התחבורה ועם בזן עם,  בסדר שהכול מראה שלכם התסקיר

  .האלה
  
  ) יחד מדברים( 
  

  : נפט תשתיות , גדרון דרור ד"עו
  .הזה התסקיר את אישרו כולם

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  ... שתומך תסקיר לך יש כי,  בעיה לך שיש לטעון יכול לא שאתה הז אומרת שהיא מה
  
  ) יחד מדברים( 
  

  : ס"הגנ,  שטרוך ריתנו'  גב
  , טופי יופי,  טופי יופי מראה שלך התסקיר
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  : נפט תשתיות , גדרון דרור ד"עו

  . מצוין יהיה כנראה שהכול מראה שלי התסקיר
  

  : ס"הגנ,  שטרוך ריתנו'  גב
  .שלך בעיה זו שלך בתסקיר אמיןמ לא אתה אם

  
  : נפט תשתיות , גדרון דרור ד"עו

  , ממוצעים ערכים על מדברים וכשאנחנו. שלי בתסקיר מאמין אני
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  ,  סיסמאות לא זה,  בואו

  
  : נפט תשתיות , גדרון דרור ד"עו

 באופן שבגללה תפעולית תקלה,  היום זיקוק בבתי תקלה יש למשל אם אבל. בסדר הכול
  , יממתי חריג

  
  ) יחד מדברים( 
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
  , לפתור אפשר החריג

  
  : נפט תשתיות , גדרון דרור ד"עו

 שביצע הזו הסביבה בכול היחיד. גדולות כמויות עכשיו קולטים הם שבוע במשך,  שנייה
  .כזאת התוצא להיות יכול לא. ן"תש זה פלילית עבירה

  
  ) יחד מדברים( 
  

  : דוד רחלי'  גב
 התסקיר גם כרגע שבעצם הייתה שלנו הבקשות אחת,  הדרישות אחת,  האמצעים על... 

 מחדש יבחנו שבעצם מבקשים שאנחנו אמרנו אנחנו ובעצם מנחה בינוי תוכנית פי על נעשה
  ... של המיקום את

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  ... שמייצר הזה הניפוק של
  
  ) יחד מדברים( 
  

  : דוד רחלי'  גב
  . הבנזן מבחינת הרבה הכי פולטים בעצם שהם הבנזין מיכלי של וגם הניפוק של גם

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
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  .הצבעים את שלמדתי עד?  מתכוונת את צבע לאיזה,  בצבעים
  

  : דוד רחלי'  גב
  , הבנזין של המיכלים,  הבנזין את יש כאן,  בתכלת

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  , שם להיות חייב לא זה,  מנחה זה אבל
  

  : דוד רחלי'  גב
 גם להרחיק ינסו,  בעצם הבינוי בתוכנית,  יבחנו שאם אמרנו בעצם שאנחנו מה ולכן,  נכון
 עוד של עניין זה,  משכונת שניתן ככול רחוק הבנזין של המיכלים את וגם ניפוק האתר את

 ואז להרחיק כדי ולהשפיע לעזור כן גם יכול זה. מטר 15,  10 של לא זה,  מטרים מאות כמה
 המחוזית הוועדה בהחלטת שנקבע מה בעצם וזה,  עכשיו. היעד בערכי לעמוד יוכלו בטח
  ... הבניה היתרי לקראת יבחנו שגם

  
  ) יחד מדברים( 
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
 ללמוד מנסים אנחנו אבל קוטעים הזמן כול שאנחנו סליחה. להשלים לך תןני בואי,  טוב
  .זה את

  
  : דוד רחלי'  גב

  ... לעזור כן גם יכול בעצם ואז
  

  : ס"הגנ,  שטרוך ריתנו'  גב
  , סיימתי אני

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  ,  סיימת את
  

  : ס"הגנ,  שטרוך ריתנו'  גב
  .כניתהתו בהוראות כתוב גם וזה

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

  ,  היום נסיים לא שאנחנו רואים אנחנו
  
  ) ברקע מדברים( 
  

  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו
 מי,  מעניין בהחלט. לצערנו יום עוד צריכים שאנחנו רואים כבר אנחנו אז,  בדיוק זהו

  .עייף גם הוא שעות הרבה כך כול פה שיושב
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  : ס"הגנ,  טרוךש ריתנו'  גב
  .מאתגר שזה אומרים כלל בדרך

  
  : הוועדה ר"יו,  רביד סלביה ד"עו

 לנו אין יום עוד נקבע אנחנו,  שנעשה מה אז,  בסדר אז. טובה מילה זו מאתגר,  מאתגר
 לנסות כדי,  שנייה רק חכו. זה את לגמור כדי בלילה 12:00 עד פה נשב שלא ברור. ברירה
  .-ה את שנייה תעצור. טנטטיבית תאריך לבדוק

  
  
  
  

  ***    דיון סוף***             
  
  
  
  

 


