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

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

 מותרת". –ממסמך זה לאחר 

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

 ו/או השמטות מסיבות אובייקטיביות שונות. בתמליל צריכה להיעשות באופן מושכל תוך הבנה שיתכנו טעויות
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  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
בוקר טוב לכולם. אנחנו רוצים להמשיך את הדיון. שוב נציג את עצמנו, נציג את הנוכחים ואז נוכל להשלים 

  את הדיון. סילביה רביד. 
  

  מר אמיר ריטוב:
  חבר ועדה. -אמיר ריטוב 

  
  מר הלל זוסמן:

  חבר ועדה. –זוסמן  הלל
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  צריך יהיה לסגור את החלונות על מנת להתקדם.  טל, אני רוצה להתחיל. תעצור שנייה את ההקלטה.

  
  (הפסקת הקלטה)

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

שמים את אסור לצלם את הדיון בבקשה. תודה. טוב. אז בואו נתחיל בהצגת הנוכחים. שלומית, אתם רו
  ?הנוכחיםהשמות של 

  
  שלומית: 'גב

  ברור, כן.
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  כן. בבקשה.  

  
  שלומית: 'גב

  רגע, הוא עוד לא הציג את התכנית.
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
ונות אה, נכון. סליחה. תציג את עצמך בקול רם לפרוטוקול. אם כולם ישמרו על השקט וגם לסגור את החל

  אנחנו נקווה שנצליח לשמוע את כל הדוברים והדברים. בואו,
  

  שלומית: 'גב
  נתחיל מפה בבקשה.

  
  אורנה הראל פלג: 'גב

  אורנה הראל פלג עיריית חיפה. 
  

  קרן הגיא שי: 'גב
  קרן הגיא שי משרד הבריאות.

  
  גלית קורן: 'גב

  עורכת דין גלית קורן עיריית חיפה. 
  

  שלומית: 'גב
  כן?

  
  רן הגיא שי:ק 'גב

  קרן הגיא שי משרד הבריאות.
  

  מר איתמר גרוטו:
  משרד הבריאות.  - איתמר גרוטו  
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  שלומית: 'גב

  כן?
  

  מיכל גולדברג: 'גב
  עורכת דין מיכל גולדברג, משרד הבריאות.

  
   שלומית: 'גב

  כן?
  

  הילה יעקב: 'גב
  הילה יעקב משרד הבריאות.

  
  מר אריאל ווטרמן:

  דות התעופה. רשות ש –אריאל ווטרמן 
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  רק יותר בקול רם.

  
  מר רונן סגל:

  סגן מתכננת המחוז.  –רונן סגל 
  

  ליאת פרץ: 'גב
  מתכננת המחוז. –ליאת פרץ 

  
  מר דור שטרן:

  שטרן, יועץ משפטי לוועדה המחוזית חיפה. דורעורך דין 
  

  נורית שטרוך: 'גב
  ביבה, חיפה. המשרד להגנת הס –נורית שטרוך 

  
  שלומית: 'גב

  רגע. נורית שטרוך.
  

  מדלן הדר: 'גב
  ממלאת מקום היועצת המשפטית במשרד להגנת הסביבה חיפה.  –מדלן הדר 

  
  מר צור גלי:

  ראש אגף איכות אוויר ושינוי אקלים במשרד להגנת הסביבה. –צור גלי 
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  כן?

  
  ורד דרור: 'גב

  מתכננת באיגוד ערים.  – ורד דרור
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  החלונות פתוחים?

  
  שלומית: 'גב

  לא, החלונות סגורים.
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  דובר:
  קצת. התחזקלא, הרמקול 

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  טוב.  כן, בבקשה.
  
  בלה בן דוד: 'בג

  ביבה חיפה.מרכזת משאבי אוויר וסמנכ"ל איגוד ערים והגנת הס –בלה בן דוד 
  

   שלומית: 'גב
  קיי.  -או 

  
  מר גבי שנהר:

  מועצה אזורית זבולון. –גבי שנהר 
  

  שלומית: 'גב
  קיי. -או 

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  בצד שני.
  

  שלומית: 'גב
  רגע, רגע. קודם נגמור את הצד הזה.

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב 

  אה, סליחה. לא ראיתי.
  

  שלומית: 'גב
  סליחה אדוני, מה שמך?

  
  מר ירון חנן:

  ירון חנן מועצת העיר חיפה.
  

  שלומית: 'גב
  כן. גברתי שם?

  
  גילה ליבני זמיר: 'גב

  זכויות חיים בחיפה ותושבי חיפה. –גילה ליבני זמיר 
  

  שלומית: 'גב
  כן?

  
  (לא ברור). 

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  אצלנו לצלם.  אנחנו חייבים למצוא כאן. סליחה, אסור
  

  דובר:
  הדיון עוד לא התחיל.

  
   ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  מה?
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  דובר:

  הדיון עוד לא התחיל.
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  כל מי שמשתתף בדיון לא יכול לצלם. 

  
  אלה נווה: 'גב

  צלילה נווה אני אפידמולוגית סביבתית ועוררת. רק שנייה. 
  

  ר הוועדה:"יוסילביה רביד,  'גב
  איך היא אמרה?

  
  אלה נווה: 'גב

  אפידמולוגית סביבתית.
  

   רונית לירן שקד: 'גב
  רונית לירן שקד ולפני שאנחנו נמשיך בערר.

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  רגע, רגע.
  

  רונית לי שקד: 'גב
ים לה להיכנס. אני לא לא, לא, לא. יש אנשים בחוץ, יש חברת צוות שלי פה גברת חנה קופרמן, לא נותנ

  מבינה את צורת ההתנהלות הזו. המניעה, מניעה מראש לאנשים להיכנס לדיון פומבי,
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
שנייה. דקה. בואי נפתור את העניין של ההשתתפות של האנשים. בהמשך. בואי נסיים את הסבב ואז נראה 

  מה.
  

  רונית לי שקד: 'גב
  נושא הזה כי זה לא ייתכן שזה הולך להיות כך.ואחרי כן הדיון ב

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  כן. הבנתי. הבנתי את הבקשה. היו כל מיני בקשות כאלה. עוד מעט נתעסק גם איתן.
  

   אלה נווה: 'גב
  זו לא בקשה זו זכות.

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  .רק בואו נשלים את הסבב כדי להשלים את ההצגה
  

  מר דוד רפאל:
  .א"קצמתמחה, בא כוח  –דוד רפאל 

  
   שלומית: 'גב

  בא כוח?
  

  מר דוד רפאל:
  קצ"א.

  
  שלומית: 'גב
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  קצ"א. איך קוראים לך?
  

  מר דוד רפאל:
  דוד רפאל.

  
  דינה בראון: 'גב

  עורכת דין דינה בראון, מייצגת את קצ"א. 
  

  שלומית: 'גב
  דינה בראון. 

  
  מר ארתור וייס:

  קצ"א. -  ארתור וייס 
  

  שלומית: 'גב
  מה זה?

  
  מר ארתור וייס:

  קצ"א. - ארתור וייס  
  

  שלומית: 'גב
  קיי. -או 

  
  מר צלי פולישוק:

  דוקטור צלי פולישוק, עורך התסקיר הסביבתי של חוות הנחלים בקרקעות הצפון. של חוות הנחלים.
  

  שלומית: 'גב
  כן.

  
  מר רפי רגב:

  תשתיות. –רפי רגב 
  

  שלומית: 'גב
  רגב?רפי 

  
  מר דרור גדרון:

  עורך דין דרור גידרון בא כוח תש"ן. 
  

  מר יוחאי שכטר:
  עורך דין יוחאי שכטר בא כוח תש"ן.

  
  שלומית: 'גב

  כן?
  

  מר אסף עולמי:
  עורך דין אסף עולמי, בא כוח תש"ן. 

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  את ראש העיר רשמת? 
  

  שלומית: 'גב
  יונה יהב, כן.
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  ר הוועדה:"ביה רביד, יוסיל 'גב

  את חברת הכנסת שהצטרפה אלינו?
  

  תמר זנברג: 'גב
  תמר זנברג.

  
  שלומית: 'גב

  תמר זנברג.
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  אפשר להרחיב את השולחן.

  
  שלומית: 'גב

  יש עוד מישהו שהצטרף ולא רשמתי?
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  ואלה שמאחרונית?

  
   מית:שלו 'גב

  אלה מאחורנית כבר רשמתי.
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  קיי. כל ה, העוררת, כל הצדדים נמצאים בדיון?  -רשמת, בסדר.  או 

  
   רונית לירן שקד: 'גב

  אני מבקשת הצעה לסדר.
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  מה ביקשת גברתי?

  
  רונית לי שקד: 'גב

  אני ביקשתי פה שני דברים,
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  רק בקול רם. כי כמו שאת שומעת הרעש מבחוץ פוגע.

  
  רונית לי שקד: 'גב

  יש, יש חברת צוות הגברת חנה קופרמן.
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  היא לא עוררת ,נכון?

  
  

  רונית לי שקד: 'גב
  היא חלק מצוות הערר.

  
   אלה נווה: 'גב

  התנגדות הערר.
  

  רונית לי שקד: 'גב
  היא איתנו פה ביחד. היא צריכה להיות כאן, נקודה.
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  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  סליחה. שנייה.
  

  רונית לי שקד: 'גב
  היא חלק מצוות הערר.

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  היא לא צד. היא לא עוררת.
  

   אלה נווה: 'גב
  היא כן צד.

  
  רונית לי שקד: 'גב

  קיי?  -, חלק מצוות הערר. או היא חלק
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  מה זה צוות הערר? יש עוררים.

  
  רונית לי שקד: 'גב

  שיטת ה, –יש עוררים, יש עורכת דין ויש עוזרת והיא עוזרת פה. ולכן היא חלק מצוות הערר. שתיים 
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  הגברת שהייתה בפעם הקודמת גם?

  
  רונית לי שקד: 'גב
  כן.

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  קיי. -או 
  

  רונית לי שקד: 'גב
היא גם דיברה פה. שתיים, הדיון הזה זה דיון פומבי. הקהל, הציבור צריך להיות פה. אם אתם חוששים 

  שתהיה הפרעה,
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  כן.

  
  רונית לי שקד: 'גב

  שתהיה, תוציאו הנחיה שאדם שמפריע יוצא ולא חוזר. אבל למנוע מראש להיכנס לפה,קיי? ככל  -או 
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  קיי. זו נקודה שאני מיד, -או 

  
  רונית לי שקד: 'גב

  זה לא, זה לא נראה לי,
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  אני אפתור. 

  
  רונית לי שקד: 'גב

  ראשונה שאני נמצאת בדיון פומבי שחוסמים את הקהל לצורך לצרכי מניעה. זה לא  ראוי וזו פעם
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  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  אף אחד לא חוסם קהל.
  

   אלה נווה: 'גב
  אתם חוסמים אותם. אם לא אפשרו להיכנס, סליחה. אני העוררת ובשער פעמיים שני שומרים מנעו ממני,

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  רתי, גברתי,גב
  

   אלה נווה: 'גב
  להיכנס. 

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  גברתי תוכל לדבר.
  

  אלה נווה: 'גב
  אז אם העוררת.

  
  (מדברים ביחד).

  
  אלה נווה: 'גב

  אני בטוחה שיש כאן אנשים שהם לא חלק מהערר. אם אתם מוציאים  את כולם תוציאו את כולם.
  

  :ר הוועדה"סילביה רביד, יו 'גב
  בסדר . רק שנייה. דקה. בואו. 

  
  אלה נווה: 'גב

  תשאירו רק עוררים.
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
אצלנו. אנחנו מנסים  לקיים דיון ענייני. אם אפשר כבר, אני מבינה שאתם  ים. לא צועקברגועקודם כל, 

נו מכבדים אותה לחלוטין, קשורים לממתינים בחוץ.  אם תוכלו רק לבקש, אין לנו בעיה עם ההפגנה, אנח
  רק שהיא לא תהיה ברעש כזה שלא נוכל לקיים פה את הדיון. אז בבקשה אם יש. 

  
  אלה נווה: 'גב

  יכולים. אם כולם (לא ברור) הם קיבלו הנחיה להיות בשקט. כולם.
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  אין אפשרות, אני לא יודעת כמה אנשים יש בחוץ. 

  
  דובר:
  .להיכנס, לא נתנו להם מהאופציהחברת מועצה  יש פה

  
  דוברת:

  יש פחות אנשים ממספר הכיסאות.
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  מה זה יש פחות אנשים?

  
  דוברת:

  יש פחות אנשים ממספר הכיסאות.
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  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

מאוד לא פשוטים לניהול ואני  -מאוד קיי. את זה אפשר לפתור. אבל יש לי בקשה, הדיונים האלה  -או 
  מבקשת.

  
  מר יונה יהב:

  אבל יש בחוץ חברת מועצת עיר שמגיע לה להיות פה.
  

  דובר:
  יש חברת מועצה באופוזיציה, היא מסמסת לי. לא נותנים לה להיכנס.

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

שב פה יכול לשבת  אבל אני ממש מבקשת שנייה. עוד מעט נפתור גם את העניין הזה. מבחינתי כל מי שיו
  אנשים. כמויותדיון בכזו רמה עם  יםלשמור על שקט, לא להביע, לא להפריע, כי אי אפשר לק

  
  דוברת:

  הם חברי הצוות שהם באו איתנו באוטובוס.
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  אז שנייה. דקה.  

  
  דובר:

  מה השם שלך?
  

  עדה:ר הוו"סילביה רביד, יו 'גב
  שנייה. תעצור בבקשה את התמליל.

  
  (הפסקת הקלטה)

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

כל מי שנכנס בבקשה שיעשה את זה בשקט. תנחו שם בכניסה שכל מי שנכנס שייכנס בשקט וישמור על 
  השקט. בסדר? אז אנחנו ממשיכים את הדיון.  בסוף הדיון שמענו את דוקטור מה שמו? רון, 

  
  דובר:

  ודי קלינר.א
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
לשמיעה שלו הייתה איזושהי התייחסות מטעם משרד הבריאות שבעקבותיה היה  ובהמשךאודי, סליחה. 

  לא יודעת אפילו איך להגדיר את זה. 
  

  דובר:
  רעש תקשורתי.

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

פשוט להשלים את הנקודה ברמה של ההתייחסות להיבט של  כן. היו אי אילו אירועים. עכשיו, אנחנו רצינו
ה, להיבט הבריאותי וגם לקבל עדכון מטעם משרד הבריאות אודות העמדה שלו בעקבות אותה עמדה 

שהוגשה לנו באפריל על ידי, בחתימתו של דוקטור אודי מה שמו? סליחה. קלינר. כן. אז אם אפשר בבקשה 
  פרופסור גרוטו,

  
  מר יונה יהב:

  פני פרופסור גרוטו, אני רוצה.ל
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  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  כן. לפני פרופסור  גרוטו. ראש העיר, כן. 

  
  מר יונה יהב:

הוא פיגוע המוני שעברנו בשבועיים האחרונים. תושבי העיר  understatementמה שניסחת בצורה כל כך 
לגבי הנתונים, לפחות לא הובאו, לא  ודאות לטלטלה של אי ודאות. הם ממש לא יודעים. אין נכנסוחיפה 

פורסמו. וכל אימת שלא משלבים ידיים כל המשרדים הייעודיים על מנת לתת את התמונה האמיתית ואת 
המצב לאשורו, אין מקום לקיים את הדיון הזה כלל. יש מקום לחשיבה מחודשת לגבי כל הצרכים 

המחודשת הזו ולכן אני דורש שהדיון הזה היום לא שעומדים כאן על הפרק ואנחנו דורשים  את החשיבה 
  יתקיים. 

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  אני קצת לא מבינה את אדוני. סליחה שאני,
  

    מר יונה יהב:
  אז אני אסביר.

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

ררת הגברת אלה נווה. בעיקרון כרגע יש לפנינו שני עררים שהוגשו אחד על ידי החברה והשני על ידי עו
  עכשיו, התכנית כפי שהיא אושרה בתנאים על ידי הוועדה המחוזית,

  
  מר יונה יהב:

  נכון.
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
והעררים נסבים אחד על עצם האישור והשני על התנאים לאישור, אם אני מחדדת בצורה ממש בחידוד את 

  מה שעומד לפנינו. עכשיו,
  

  מר יונה יהב:
  מבחינה,

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  במהלך הדיון,
  

  מר יונה יהב:
  לא, מבחינה פורמאלית את צודקת.

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  כן. אני לא מבינה את הצעתו של, מה אדוני מבקש? שלא נעשה שום דבר עם העררים האלה?
  

  מר יונה יהב:
א בתכנית ואנחנו נפנה למועצה הארצית לתכנון ובניה ונבקש לעשות כן, כן. בהחלט. לא ידונו לא בעררים ול

מחייב  ים. מאחר ומה שקרה בשבועיים האחרונלתהליכיםמוחלטת על כל מה שפה נכנס  רוויזיה
  מאוד עמוקה. ונכון שאת התייחסת לזה מאוד בקלילות אבל זה ממש לא בקלילות. –התייחסות מאוד 

  
  :ר הוועדה"סילביה רביד, יו 'גב

  לא. ממש לא.
  

  מר יונה יהב:
כי אם היית חובה את החוויה הקשה הזמן שאנחנו הגדרנו אותה כפיגוע המוני, היית שותפה לדעה שאני 

  מביע פה כרגע. 
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   ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  שנייה. רק שנייה.

  
  מר יונה יהב:

  יש לפעמים שהפורמליסטיקה רצה הצידה.
  

  ועדה:ר הו"סילביה רביד, יו 'גב
  בסדר. בוא,

  
  מר יונה יהב:

  באות התרחשויות חדשות ולאור תפיסת,
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  אדוני מציע איזושהי הצעה שכרגע אנחנו צריכים לחשוב מה לעשות.

  
  מר יונה יהב:

  לא לחשוב, בואו נדון עליה. 
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
הצעה. יש פה זכות תשובה לכל מיני צדדים. אני פשוט מנסה לחשוב אם לא  שנייה. דקה. זה לא,  לאדוני יש

את הסדר. קודם כל יש לנו בעצם, אנחנו בדיון השלישי לגבי העררים האלה. כשלמעשה שמענו עד  להפוך
עכשיו את מרבית הטענות ואנחנו בסוף של השמיעה שלהן. ונראה לי שאנחנו, עדיף שנשמע את הסוף ואז 

  שאדוני,נחליט במה 
  

  מר יונה יהב:
למה? הסוף היה לפני שבועיים בחיפה. הסוף לא היה פה בדיון. הסוף היה לפני שבועיים בחיפה, מה 

מאוד עמוק וצריך לראות לאן הוא מוביל. צריך לראות מה נתוני הבסיס, אנחנו לא  -שהתרחש  הוא מאוד 
יחד ויעשו את מה שצריך פלוס אנחנו נשב יודעים אותם לאשורם. וברגע שכל הגורמים המקצועיים יחברו 

לגבי הנושאים שפה דנים זה לא סוף פסוק. מכיוון  מודעתגם עם הגורמים התכנוניים כי מה שאת 
שבירושלים מאחורי גבינו עושים פעילויות מאוד קשות כדי להפתיע אותנו בעוד מיני בישים באזור הזה. 

ם לדון, רוצים להחליט ורוצים לדעת להיכן פני הדברים אנחנו רוצים את הכול להעלות על השולחן, רוצי
  שם. זה לא  פורמאליסטיקה שפה עשיתם, עבדתם הכול טוב ויפה.

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  לא. אתה מדבר על פורמאליסטיקה  אדוני.
  

  מר יונה יהב:
יקה. והיום לאור מה אבל זו פורמאליסטיקה, גברתי אני מנוסה מאוד בוועדות האלה. זו פורמאליסט

  שהתרחש לפני שבועיים ויושבים פה אנשים שיודעים על מה אני מדבר, אנחנו צריכים לעשות פוס,
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  אני מציע,

  
  מר יונה יהב:

  ולראות לאן אנחנו משחקים הלאה.
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
וד מעט נשקול מה לעשות עם מה שאדוני אומר, אני רק מציעה אני מבינה את מה שאדוני אומר. אנחנו ע

  , כי כמו שאדוני אמר, אנחנו שמענו את העררים פה.יםקודם כל כדי להשל
  

  מר יונה יהב:
  אני לא רוצה שתשלימי. אני לא רוצה  לא מעניין אותי ההשלמות האלה.
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  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  לא, הבנתי. הבנתי. 
  

  הב:מר יונה י
האלה לא רלוונטיות. מכיוון  ההשלמותההשלמות האלה לא מעניינות אף אחד מכיוון שלאור מה שקרה 

שאם הם ישבו ויצללו לתוך הנתונים האמיתיים ויראו במה מדובר, הם יבואו עם איזושהי מפה שהמפה 
  הזו היא תנחה אותנו מה אנחנו עושים ומה אנחנו לא עושים. 

  
  הוועדה: ר"סילביה רביד, יו 'גב

  רק שנייה. אתה רוצה לומר משהו?
  

  מר אמיר ריטוב:
כן. אני רוצה לומר משפט. ראש העיר תראה, מה שאתה בעצם מכוון שזו תפיסה מערכתית שזו המועצה 

הארצית. אנחנו גוף של המועצה הארצית. זאת אומרת אנחנו, רגע. ברור. זאת אומרת  למעשה הפניה שלך 
ב ראש המועצה הארצית, לומר לו אדוני תקשיב, אנחנו כמו כל מה שאמרת כאן, צריכה להיות מופנית ליוש

  נא הורה לוועדת הערר כי אנחנו רוצים,
  

  מר יונה יהב:
  לא נא הורה. 

  
  מר אמיר ריטוב:

  סליחה שנייה. שנייה.
  

  מר יונה יהב:
  אנחנו נורה לעצמנו קודם כל.

  
  מר אמיר ריטוב:

  שנייה. 
  

  מר יונה יהב:
  .לא להמשיך

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  טוב, הבנו את הבקשה.
  

  מר יונה יהב:
  חבל על הזמן. 

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  אנחנו צריכים,
  

  מר יונה יהב:
חבל על הדיון. חבל לתקוע מסמרות. אני מכיר את העניין הזה. לפעמים מאשרים ללכת הלאה כי כבר הלכו 

  שזה יגיע לשם.  תעצרו באומץ לב עכשיו,כברת דרך ארוכה. לא רוצה 
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  שנייה.

  
  מר יונה יהב:

  נתפזר ואנחנו נלך וכל אחד יעשה את תפקידו.
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  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
כדי להבין, כדי להבין, סליחה אדוני. כדי להבין את הדברים של אדוני במהות מעבר לעניין הפורמליסטי 

  פנינו בעצם אין ערר של עיריית חיפה שזו נקודה שהיא חלק מהעניין.שב
  

  מר יונה יהב:
  מי שטוען את זה שילך לבית משפט.

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  שנייה, סליחה אדוני.
  

  מר יונה יהב:
  מי שטוען את זה שילך לבית משפט.

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  דקה.
  

  מר יונה יהב:
  גם מעבר לבית משפט.יש 

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

דקה. אולי אדוני, אולי אדוני ייתן לי לשלים פשוט? כי אני רוצה כן להבין מה, מה מבחינת, הרי נלך 
מהסוף. משרד הבריאות באמצעות נציגיו גם בדיון הקודם דיבר על הצורך מבחינת משרד הבריאות בזה 

הוראה של הוועדה המחוזית בהיבט של שמירה על ערכי היעד בשכונות שתישמר ההנחיה של הוועדה, ה
  קיי?  זה מה שנאמר בדיון האחרון על ידי הנציג שלכם. אני מבינה שאתם, -המגורים. או 

  
  מר יונה יהב:

  זה לא מספיק היום.
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  דקה.

  
  מר יונה יהב:

  טו ואחרים,לאור מה שפורסם באמצעות פרופסור גרו
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  אז לכן,

  
  מר יונה יהב:

  וכרגע לדעתי לא מספיק.
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  אנחנו רוצים לשמוע.

  
  מר יונה יהב:

  לא מספיק.
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  אדוני,

  
  מר יונה יהב:

  לפורמליסטיקה ולא להעמיד אותנו בפני עובדות.ולכן את צריכה לעצור את הדיון הזה ולא להיכנס 
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  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
דקה. אני מבקשת. סליחה. אני רוצה בבקשה קודם כל שפרופסור, סליחה לשמור על שקט בבקשה. כל מי 
שיושב כאן יושב פה בתנאי שהוא בשקט. אי אפשר לקיים דיון, בטח לא בנושאים כאלה בצורה שכל אחד 

אז אנא מכם באמת. אני מכבדת מאוד את הצורך שלכם להיות צד לדבר הזה ולהקשיב ולהוביל.  מדבר.
תכבדו גם אותנו בבקשה. כי כמו שאתם מבינים, לנהל פה את הדיון זה לא הדבר הכי פשוט על פני כדור 

יה. אם זה קיי? אז בבקשה. כן? אז אני מאוד מבקשת, אני חושבת שכדי לעשות, שני -הארץ בשלב הזה. או 
הגיע, זה יעבוד? כן? טוב. נעשה את זה ברגוע. קודם כל ננסה להבין האם חל שינוי בעמדה של משרד 

הבריאות. אני מבינה את מה שאדוני מבקש, אנחנו נשקול את זה מיד בצורה מסודרת. גם יש זכות תשובה 
יא גם לא על ידי צד לערר. אז לאנשים. הבקשה היא לא טריוויאלית, היא גם לא רגילה, היא לא שגרתית, ה

  אנחנו לאט, לאט נעבור וגם נתייחס לעניין הזה. אני רק מבקשת להבין,
  

  מר יונה יהב:
  מה זה, מה השאלה הזו ממשרד הבריאות?

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  שנייה. 
  

  מר יונה יהב:
  משרד,

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  ן.  עם כל הרצון הטוב אני לא יכולה.דוני ייתן לי לנהל את הדיו
  

  מר יונה יהב:
לא ,לא. אני ניהלתי את הסיטואציה, היא הייתה חשובה יותר מהדיון עצמו. אני רק רוצה להגיד לך, 

  סליחה. אני יושב פה הרבה ואני יושב פה בשקט בדרך כלל, ומתנהג בנימוס. אבל הפעם זה עובר על גדותיו.
  

  הוועדה:ר "סילביה רביד, יו 'גב
  גם היום, כן.

  
  מר יונה יהב:

מה שאני בא ואומר לך, אנחנו לא יודעים מה הסיטואציה, גם משרד הבריאות לא בדיוק יודע מה ויכול 
ראשי רשויות. אנחנו זכאים לדעת את העניין הזה.  12להיות אם הוא יודע עדיין לא הובא לידיעתנו. אנחנו 

בים ידיים. במקביל, אנחנו רוצים לדעת מה כולם מתכננים שם? ואנחנו רוצים לדעת לאשורו כשכולם משל
משרד התשתיות, משרד הפנים וכולם. מה הם מתכננים שם? מאחורי גבנו הם מתכננים מיני בישים שממש 

לא מקובל עלינו. בלי ליידע אותנו ובלי לעשות. את כל התמונה אין לנו. ברגע שאין את התמונה לאשורה, 
  הדיון ולהתקדם. אין מקום לעשות את

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  שנייה.
  

  מר יונה יהב:
  אין מקום להמשיך את הדיון הזה.

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

גרוטו להשלים את הדברים שלו. אני רוצה דווקא להתחיל, להתחיל  לפרופסוראדוני, רק שנייה. אדוני ייתן 
שה פה. נתייחס עוד מעט לבקשה. תשמרו בבקשה על שקט. כן. אז את הדברים שלו ואחר כך נתייחס לבק

ראשית, אני רוצה להבין מהסוף. העמדה של משרד הבריאות הייתה לפחות בדיון האחרון שצריך לפחות 
קיי.  -לעמדת משרד הבריאות לשמור על הקביעה שצריך להבטיח את ערכי היעד בשכונות המגורים. או 

ציג של משרד הבריאות. וזו העמדה שהוצגה באמצעות הנ רחבהן הקודם בצורה עכשיו, זה הובהר לנו בדיו
בזמנו. עכשיו, בין לבין הוגש לנו מסמך אחרי הדיון הקודם שעל פניו ממנו אנחנו לא מעודכנים. רצינו קצת 
להבין מפרופסור גרוטו האם בעקבות הגשת המסמך, משרד הבריאות רוצה לעדכן את המסמך? רוצה, אם 
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פשוט ישלים לנו את הרקע וגם יאמר לנו אם יש איזשהו שינוי בעמדת משרד הבריאות או שמה  אדוני
  משרד הבריאות צריך את הזמן. רק שנייה, אנחנו מתקדמים לאט, לאט. בסדר?

  
   רונית לירן שקד: 'גב

  אני רוצה להגיד .
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  כן.

  
  רונית לי שקד: 'גב

עם זה. ציינת שזו בקשה לא של העוררים פה. אני מזכירה שבדיון הקודם ציינתי שאמור, לפני שממשיכים 
שהפרויקט הזה, קרקעות הצפון השטח הסודי שריק שם והמיכלים אמורים להכיל כמויות אדירות של 

  קונדנסטים שזה הנפט החדש והנפיץ של מדינת ישראל.
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  כל הכבוד אנחנו לא נפתח עכשיו את העניין.בואי, גברתי עם 

  
  רונית לי שקד: 'גב

  אבל רגע. אני לא פותחת את הדיון.
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  בואי, אנחנו, מה שאמרת בדיון הקודם רשום לנו ואנחנו ממשיכים.

  
  רונית לי שקד: 'גב

אנחנו לא  –ר יונה יהב, אומר ככה לא. אבל אני רוצה, אני רוצה עכשיו כשיש, שכאומר ראש העיר מ
מודעים, אנחנו לא מודעים לכל המידע וזה מתווסף למה שאמרתי בפעם הקודמת, אני לא אומרת על 

הדברים. אני אומרת שמתווסף פה עוד מידע שלא יודעים הוועדות המקומיות ולא יודעים הוועדות 
ם שאמורים להיות  בוועדה המקומית המחוזיות. אז אנחנו למעשה היום ערכאה ראשונה שדנו בנושאי

  ובוועדה המחוזית.
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  טוב, תני לי בבקשה לנהל את הדיון.  בואו ננסה לשמוע את פרופסור גרוטו.

  
  רונית לי שקד: 'גב

  אז לכן אני מצטרפת לבקשה שלו.
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  בסדר. הבנו.

  
  :רונית לי שקד 'גב

שנייה. ומזכירה שיש בקשה דומה של העוררת, ככה שאין, אם אנחנו מתעסקים בענייני פורמליסטיקה, יש 
  בקשה כזו.

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

לנו את ההיבטים. אנחנו רוצים להבין מה, מה, על מה האדון מדבר ובעיקר  יםטוב. פרופסור גרוטו ישל
לא ועדה רפואית. אנחנו לא יכולים לקבוע קשר סיבתי בין מחלות לבין אנחנו רוצים להבין, כלומר אנחנו 

חשיפה. זה בוודאי לא הצד. ולכן גם אנחנו מנסים פשוט להבין אם זה משנה במשהו, פרטי הוויכוח בין, אם 
אדוני פשוט ישלים כדי להבין מה הרלוונטיות של זה להכרעה שלנו. זה הכיוון  שאני רוצה להבין מה 

  ות של הנושא.הרלוונטי
  

  מר איתמר גרוטו:
  קיי. -או 
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  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

להכרעה שלנו בהיבט התכנוני ולאור האמירה והקביעה של הוועדה המחוזית שנקבעה כפי שנקבעה 
  בהתייחס לערכי היעד. כן?

  
  מר איתמר גרוטו:

  אז אני רוצה להגיד שניים או שלושה, זאת אומרת יש לי,
  

  ר הוועדה:"ה רביד, יוסילבי 'גב
סליחה. אני רק מבקשת אין אפשרות לצלם בדיון. אין אפשרות לצלם בדיון. כל מי שמחזיק בפלאפון שלו 

בדיון הזה. אני עומדת על זה שכל  יםומשתמש בו לצורכי צילום מתבקש לצאת החוצה. אנחנו לא מצלמ
בוועדה. התמלול כאן הוא מלא, הוא  אחד מכם יוכל לשבת פה, אבל אנא תכבדו בבקשה את הכללים שלנו

מכיל את כל הדברים שנאמרים כאן, אין בעיה לקרוא אותם, אבל בבקשה לכבד את הכללים כאן. בסדר? 
  מישהו פה מצלם? 

  
  דוברת:

  לא.
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
באמת לא פשוט לא, בסדר. תודה. סליחה. תנסו רק בבקשה לחסוך לי אם אפשר כל הפרעה, בסדר? כי זה 

  כאן להתנהל. גם כך האולם לא טריוויאלי. 
  

  מר איתמר גרוטו:
  טוב. אז אני,

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  תשלים לנו מה שחסר לנו מהדיון האחרון במסמך שהוגש.
  

  מר איתמר גרוטו:
  קיי. -או 

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

מדת משרד הבריאות ואם יש משהו שצריך לתקן או לשנות בהתייחס לשאלה האם זה משנה במשהו את ע
  או לחדד במסמך שהוגש לנו ושהוא הועבר לכל הצדדים. כן?

  
  מר איתמר גרוטו:

קיי. אז אני אנסה, זאת אומרת יש לי סקירה יותר מפורטת אבל אני חושב שלא, לא נכנס כרגע לעניין  -או 
אם אנחנו באמת ממשיכים כרגע בדיון לפי מה שנאמר. שלך כדי לראות  לנקודההזה. אני יותר ספציפית 

אז אני אגיד, בעצם  המסמך שאנחנו העברנו לוועדה, לוועדת הערר ושבעצם הייתה בהתאם לבקשתכם 
לקבל נתונים על התחלואה העודפת בסרטן באזור נפת חיפה. כשאני מדגיש זה לא כולל רק את העיר חיפה 

ון ונשר ואפילו בצורה מסוימת על אזור נפת עכו. אנחנו בעצם אלא גם את אזור הקריות, קריית טבע
התבקשנו לפרט את העודף בתחלואה בסרטן עם דגש על נושא של ילדים. הנושא הזה נבדק ב, זאת אומרת 

על בסיס נתונים שהיו לנו, שהם היו חדשים לעמדה הקודמת של משרד הבריאות שהוצגה בוועדה 
כן גיבוי טוב לעמדה, לוויכוח על הנושא של סיבתיות או לא סיבתיות או  המחוזית. אבל בסך הכול הם נתנו

עודף בילדים או לא בילדים. לא משנה מבחינתנו את הצורך להגיע לערכי היעד באזור שהוא סמוך להקמת 
  המתקן החדש. וכמובן ללוות את,

  
  תמר זנברג: 'גב

  את ערכי היעד בודק המשרד להגנת הסביבה.
  

  מר יונה יהב:
  .כן
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  מר איתמר גרוטו:

  את הניטור, כן. ערכי היעד.
  

  תמר זנברג: 'גב
  אחרי מסמך שלכם ראינו בשבוע שעבר בדוח מבקר המדינה,

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  שנייה. אני אפנה, גברתי. 
  

  תמר זנברג: 'גב
  הערכים שלו לא (לא ברור) הרבה.

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

. סליחה גברתי, רק בבקשה אני מתנצלת אבל אנחנו, אם לא נעשה את זה מסודר אנחנו לא סליחה. סליחה
נסיים פה את הדיון. יש פה נציגים של המשרד להגנת הסביבה. השאלה הבאה תהיה בהתייחס אם יש 

  איזשהו שינוי או משהו.
  

  מר איתמר גרוטו:
  אז,

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

ו עם כל ה, אנחנו הבנו, רק אני רוצה ליישר את העובדות החדות. אתם מתארים אני שוב מחדדת. אותנ
  עודף תחלואה באזור. זה התיאור המדויק? 

  
  מר איתמר גרוטו:

  נכון. עודף תחלואה.
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
זאת אומרת  קיי. השאלה אם יש לו קשר סיבתי או אין לו קשר סביבתי לנושא הזה, היא שאלה שהיא, -או 
  ש,
  

  דובר:
  מיליון דולר.

  
  מר איתמר גרוטו:

לא, אני כן יודע. אני כן יודע להגיד שיש. זאת אומרת זיהום אוויר זה גם דברים של התפתחויות של השנים 
האחרונות. אבל אנחנו יודעים להגיד שזיהום אוויר הוכח גם על ידי כל ארגון הבריאות העולמית בראש 

  בין לאומיים נוספים של רופאים באירופה ובארה"ב כקשור למחלות מסוימות.ובראשונה וארגונים 
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  קיי. -או 

  
  מר איתמר גרוטו:

זאת אומרת באופן ודאי וסיבתי. גם למחלות סרטן מסוימות, גם למחלות לב וכלי דם וגם למחלות כלי 
לואה במחלות המסוימות האלה ואנחנו יודעים שיש לנו הנשימה. זאת אומרת אנחנו יודעים שיש עודף תח

גם קשר בין זיהום אוויר לבין הדברים האלה. לכן חשוב, ערכי היעד הרי נקבעו במטרה להגן על בריאות 
הציבור וההגעה אל ערכי היעד היא בעצם מטרתה להבטיח שברגע שאין חריגה בערי היעד, לא אמור גם 

ן רוצה להגיד אבל משהו בקונטקסט הכללי ולהתייחס למה שאמר מר להיות תוספת של תחלואה. אני כ
יהב. וכן יכול להיות שבאמת אני, קצת אולי לא נכון באמת לדון בכל דבר בנפרד. זאת אומרת יש פה איזו 

אנחנו נפגשים בוועדת הערר של  יםתמונה כוללת. יש ועדת ערר אחת על זה ועוד שבועיים, עוד כמה ימ
  יות שפה צריך אולי כן ברמה לאומית לגבי תכנית יותר כוללת. אז זה, הנקודה.. ויכול להן"בז



  ועדת המשנה לעררים
  10/05/15תמלול ישיבה מתאריך 

  למען הרישום הטוב -"חבר"                                                       
תמליל זה נערך על ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים                      

  
  

19

  
  (מדברים ביחד).

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  דקה. הדוח, אין בעיה להגיש אותו. 
  

  דוברת:
  הזו. בסוגיה. הוא קיים, הוא מוגש. רק פשוט בדיוק לא, לא

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  ן. אולי כן.לא פה. אה, כ
  

  דוברת:
  הוא קיים, הוא קיים בערר.

  
  מר יונה יהב:

צריך לעשות ריסטארט של כל המצב ולשבת. ויש נכונות. זאת אומרת מה שלא נעשה עד היום שישבו כולם 
בצורה מתוכננת ובאו אלינו ראשי הערים ושמו את הניירות על השולחן וגם אמרו מה בדיוק צריך לעשות 

ים מאוד חשובים, זה לוח זמנים וכסף. כל זמן שלא יהיה לוח זמנים וכסף אין, אין סיכוי וגם הקצו שני דבר
  שמשהו פה ייצא. ואנחנו נשב,

  
  דובר:

  תסגרו את החלון. חבל. אנחנו רוצים לשמוע אותו בבקשה.
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
אין לכם מה לתקן בה, היא  אבל שנייה. אני לא, מבחינת חוות הדעת שהוגשה, מבחינת התייחסות

  מבחינתכם מסמך שאתם עומדים מאחוריו?
  

  מר איתמר גרוטו:
  כן. כן. 

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  כן?
  

  מר איתמר גרוטו:
מבחינת התנאים שבעצם המסמך הזה נועד לגבות את התנאים של משרד הבריאות, שהוועדה המחוזית 

  וועדה המחוזית קבעה. שמדברת על הגעה לערכי היעד. קבעה. את התנאים לא משרד הבריאות, ה
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  לא שומעים. תסגרו בבקשה. 

  
  מר יונה יהב:

גם המונח הזה ערכי יעד, גם המונח ערכי יעד הוא כרגע בשבילי לא תקף. מכיוון שאם ישבו כל הגורמים 
ולנו נחלט שערכי היעד זה כלום. שזה איזה מינימום ביחד ויתכננו את המצב, מה שכולנו, יכול להיות שכ

  שאנחנו לא מסכימים אליו, שאנחנו רוצים ערכי יעד מה שנקרא ערכי יעד יותר גבוהים. אף אחד לא,
  

  (מדברים ביחד).
  

   תמר זנברג: 'גב
  אבל דוח מבקר המדינה קבע שערכי היעד, 

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
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  מה שאדוני, דקה. רק שנייה. קיי. -טוב. בואו. או 
  

  תמר זנברג: 'גב
רק במשפט אחד. כל הסקירה הציבורית שאדוני ראש העיר התייחס אליה היא נגעה לסוגיה בדיוק שאת 

העלית, על היכולת לקבוע סיבתיות משפטית שתעמוד במובהקות וכו' בין תחלואה לבין הזיהום. ידוע לנו 
וע לנו בוודאות מדוח מבקר המדינה שבוע שעבר שבוא נגיד בוודאות שיש תחלואה עודפת באזור. יד

בעדינות, הזיהום לא נמדד כמו שצריך, בטח לא תחת התקנות החדשות של חוק אוויר נקי ולא בצורה 
  עלינו. ומקובלתשהיא אמינה 

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  זה אגב אני,
  

  תמר זנברג: 'גב
  עכשיו, לסוגיה הזו,

  
  ר הוועדה:"ביד, יוסילביה ר 'גב

  זה אגב אני מניחה שיהיו פה כמה אנשים בטח מאיגוד ערים שיגידו לא שלא. 
  

  תמר זנברג: 'גב
  יכול להיות.

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  ופעם קודמת הם הראו לנו מצגת מאוד מסודרת.
  

  תמר זנברג: 'גב
דת חנין שהיא ועדת משנה של ועדת הפנים אחוז. אבל בלי קשר לזה, גם חוק אוויר נקי וגם דוח וע 100

והגנת הסביבה שישבה בכנסת בראשות חבר הכנסת דוב חנין , שאני הייתי חברה בה, קבעה עיקרון שהוא 
מיושם גם בחוק אוויר נקי שלא הקשר הסיבתי גרידא המשפטי, מנחה אותנו, אלא עיקרון הזהירות 

חשש בשפה פשוטה אם יש ספק אין ספק. אם קיים  המונעת. ועיקרון הזהירות המונעת אומר שאם קיים
  .ויכוחחשש לפגיעה בבריאות הציבור ואנחנו יודעים שיש תחלואה עודפת, זה ידוע. על זה אין 

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  לכן הצגתי,
  

  תמר זנברג: 'גב
ת בבריאות הציבור. אז צריך לעשות את כל מה שאפשר על מנת לצמצם את הפגיעה הזו ובטח פגיעה נוספ

  גם בלי ההוכחה של הקשר הסיבתי.
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  אבל היות שאנחנו כוועדה בוודאי לא נעסוק בשאלות של קשר סיבתי, זה בוודאות.

  
  תמר זנברג: 'גב

  בדיוק.
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  לא נוכל לעסוק בהם.

  
  תמר זנברג: 'גב

  ולא צריך לעסוק.
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
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אז השאלה היא, השאלה היא אם כל הוויכוח שהתעורר במסגרת אותה הפרשה שאני לא יודעת אפילו איך 
לכנות אותה, כי אני לא מצויה בפרטיה חוץ מעיון בעיתון, האם זה בכלל רלוונטי לשולחננו? זה מה 

  שניסיתי לחדד.
  

  תמר זנברג: 'גב
  בוודאי. בוודאי.

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'בג

  שנייה. דקה. 
  

  תמר זנברג: 'גב
  גם בדיון הקודם נאמר כאן על ידי ועל ידי אחרים שמה שאני,

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  אני לא בטוחה.
  

  תמר זנברג: 'גב
זה. היו זו גם הנחת המוצא של דוח חנין, שיש להסתכל על התמונה  הכוללת. אם את זוכרת, אמרתי את 

  כאן כאלה (לא ברור).
  

  דובר:
  כשיתקנו את החוק הדוח הזה יהיה רלוונטי. גברתי.

  
  תמר זנברג: 'גב

של תכניות ויתכן גם תכניות עתידיות שעדיין לא על השולחן כמו הקמת תחנת כוח  שולחןכי יש כאן 
  נוספת.

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  בסדר. עכשיו, מבחינת משרד הבריאות,
  

  תמר זנברג: 'גב
פיסות ובסוף זה באמת מקרה קלאסי שמרוב עצים לא רואים  –ואי אפשר, אי אפשר לבחון את זה פיסות 
  את העיר וכאן יש יער. יש כאן וואחד יער.

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  טוב. כן.
  

  מר יונה יהב:
  אני רוצה עוד משפט.

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  שנייה.
  

  מר יונה יהב:
  בהמשך לגברת זנברג, חברת הכנסת זנברג אני רוצה להגיד שבכלל הקשר הסיבתי הוא לא רלוונטי כרגע. 

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  אז בגלל שהוא לא רלוונטי,
  

  מר יונה יהב:
  צריך להסתכל,
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  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  השאלה למה,

  
  מר יונה יהב:
  לא. זו טעות.

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  למה צריך לעצור פה את ה,
  

  מר יונה יהב:
  ברגע שאנחנו נכנסים למונח הזה,

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  זה לא שהוא לא רלוונטי. כאילו זה לא ההגדרה המדויקת.
  

  מר יונה יהב:
יבתי כזה או אחר, אנחנו יורדים לשדרה הזו שנקראת קשר ס שנכנסים. ברגע יםרגע. רגע. תני לי להשל

מהכביש הראשי. מה שצריך להסתכל אם המשרדים הייעודיים יקבעו תחלואה עודפת וזה גם לא משנה אם 
סרטן, אם זה ברונכיט אם זה זה או זה, אז אנחנו צריכים לעשות ראייה כוללת על הכול. גם אם אין קשר 

יכים להיות בעלי אומץ. ברגע שתוך כדי תנועה משתנים סיבתי, יש קשר סיבתי, זה לא רלוונטי. ואנחנו צר
התנאים, צריך לעצור ולראות את התמונה הכוללת. אין טעם ליצור עוד מסמר בלי ראש. ברגע שתהיה פה 

  החלטה זה יהיה מסמר בלי ראש, אנחנו לא נדע איך להוציא אותו אחר כך.
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
תייחסים לבקשה הזו אני מבקשת כמובן שנציג של העוררת השנייה ש, כן. עורך דין בוא, רק לפני שאנחנו מ

  גדעון.
  

  מר דרור גדרון:
כן. אני  מבקש שננהל את הדיון הזה כמובן ושהו צריך להתנהל. יש תקנות שקובעת את סדר הטיעון, בכל 

  הכבוד מי שרצה להגיש פה תגובה הגיש תגובה בכתב.
  

  מר יונה יהב:
  ם,גם הזיהו

  
  מר דרור גדרון:

  מי שלא הגיש תגובה, 
  

  (מדברים ביחד).
  

  מר דרור גדרון:
  מי שלא הגיש תגובה, 

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  מר יהב.
  

  מר דרור גדרון:
  תן לי לפחות להשלים.

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  סליחה. אדוני. 
  

  מר יונה יהב:
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  זה חוצפה להגיד את הדבר הזה פה.
  

  מר דרור גדרון:
התלבשו  עלינו, על התכנית שלנו, על התכנית שלנו שזכתה לתמיחכה של  כל הרשויות לרבות עיריית חיפה 
וכל המתנגדים, כל המשיבים כאן למעט העוררת גברת אלה נווה, תומכים בתכנית. אנחנו דנים על סוגיות 

יכול להיות שהוא ראוי ויכול להיות שהוא,  טכניות אלו ואחרות. התלבשו עלינו עם איזשהו מאבק ציבורי,
יש בו נקודות שראויות לבחינה. אבל השולחן הזה זה לא  השולחן לדון בו. אני מזכיר שיש לנו תכניות 

שהן ייעדו את כל  30וגם את תמ"א  6ברמה גבוהה יותר שחלות על התכנית הזו. יש לנו גם את תמ"מ 
שייה כבדה. אין לנו אזורים אחרים. אף אחד פה מהרשויות פה האזור הזה, את כל האזור הזה  לאזור תע

לא התנגדו באופן עקרוני לתכנית. וכל הדיון הזה של החשיבה מחדש והתכנון מחדש, הוא דיון, הוא נחמד 
ויפה אבל הוא לא מקומו פה. כאן צריך לדון בעררים שהוגשו ולפי התגובות שהוגשו וזהו. אי אפשר להוסיף 

ות, אי אפשר לשמוע כל מיני אנשים שאין להם שום מעמד כאן. היינו מאוד סבלניים. נשמעו פה ראיות נוספ
פה הרבה אנשים שלא קשורים בכלל לתכנית הזו, ואין להם שום זכות להישמע כאן. וגם  המשיבים 

צריכים להידבק למה שהם כתבו בכתב. גם הפליק פלאק שעשה משרד הבריאות שנתן פה איזושהי הודעה 
טית שהכניסה את מפרץ חיפה לסחרור, חזר בו מזה בעיתונים ועכשיו אנחנו בעצם שומעים באופן דרמ

רשמי ממשרד הבריאות שהוא לא חוזר בו ממה שהוא כתב,  וגם הם כתבו לנו את זה במכתב. אז כל זה 
בהאם מאוד  צרה וקטנה לסעיף אחד בערר שלנו שעוסק  -נחמד ויפה, אבל כל זה מתייחס לסוגיה מאוד 

אנחנו, האם ניתן לחייב אותנו בתור המפעל החדש בסביבה להישמע לערכי יעד כשכל הסביבה לא נשמעת 
לערכי יעד? והאם ניתן, והאם ניתן לקבוע את זה כתנאי אצלנו כשיכול להיות שלפני הקמת המפעל בכלל 

  היעד. וזה עניין של סבירות. ערכילא עומדים ב
  

  ה:ר הוועד"סילביה רביד, יו 'גב
  טוב. התמונה, התמונה,

  
  מר דרור גדרון:

וכל הסוגיה הזו, וכל הרצון לבחון את זה מחדש בכלל לא רלוונטי. ועם כל הכבוד לעיריית חיפה, אם 
הנושא הזה היה חשוב לה, אם היא רצתה להתנגד, היא יכלה להגיש תשובה. היא בחרה לא לעשות את זה. 

חודשים אחרי  3ת מקומית. אנחנו נמצאים היום בערך שוה להצטרף לערר גם בתור, בתור רהיא יכל
שקבועים בחוק.  ואני לא אסכים שאנחנו נעצור ונעכב את  המועדיםשהערר הזה היה צריך להסתיים לפי 

  הדיון הזה, אלא אני מבקש שהוועדה תבחן לפי החוק ותשלים את הדיון הזה במועדים שקבועים.
  

  מר אריאל ווטרמן:
  יף נקודה אחת.אני רק רוצה להוס

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  סליחה.
  

  מר אריאל ווטרמן:
ישבו הגופים כמו שראש העיר  92. 92 בשנתשנייה. שנייה אחת. תראו, אנחנו מדברים על מהלך שהתחיל 

עיריית קריית אתא, משרד האוצר, תש"ן והלכו למתווה של פינוי החווה  –מציע, ועשו חשיבה משותפת 
  . 92חן. בקריית 

  
  דוברת:

  .טבעון
  

  מר אריאל ווטרמן:
  וטבעון.

  
  מר יונה יהב:

  עם חברה מנהלת.
  

  מר אריאל ווטרמן:
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אנחנו בתהליך מתמשך של  92עכשיו, זה היה מהלך שנראה מיידי מאוד קונקרטי, מאוד מסוים. בשנת 
ש"ן היא חברה עם איבד אמון בגופים שחברו. ואני אמנה אותם. הפיל שנמצא פה בחדר זה לא תש"ן, ת

אינטרסים שלה. מזמן איבדנו אמון בה. הבעיה הגדולה שלנו היא בגופים הממשלתיים. מנהל הדלק לא 
התבייש תוך כדי תנועה להקים ועדה שנקראת הוועדה לעידוד התחרות במשק הדלק. לא בתיאום איתנו. 

  אנחנו בכלל לא היינו בתמונה.
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  דוני.לא, א

  
  מר אריאל ווטרמן:

  רגע אחד. רגע אחד.  סליחה. את צריכה לדעת את זה. זו הראייה הכוללת.
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  לא, זה פשוט,

  
  מר אריאל ווטרמן:

את צריכה לדעת את זה כי על זה אנחנו מדברים. על זה אנחנו מדברים. במהלכים מקבילים לתכנית תוך 
אוצר נוטש את המהלך ומודיע לנו שהוא לא יממן אותו, משרד האנרגיה על ידי מנהל כדי  זה שמשרד ה

את התחרות במשק  ונועדהדלק מוציא דוח שאומר לא במקום, לא להעביר אלא גם וגם. נוסיף עוד חווה 
  הדלק. זו דוגמא לזה שמאחורי גבנו,

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  בסדר. אדוני.
  

  :מר אריאל ווטרמן
  יש מהלכים שמייעדים,

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  על זה,
  

  מר אריאל ווטרמן:
  עוד מיכלים לחדשים למפרץ.

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  שנייה.
  

  מר אריאל ווטרמן:
  ולכן אנחנו איבדנו אמון גם במנהל הדלק,

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  בוא אדוני, הבנו אותך. 
  

  ריאל ווטרמן:מר א
  גם במשרד האוצר. אין לנו פרטנרים למהלך הזה.

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  בוא נתמקד בבקשה.
  

  מר אריאל ווטרמן:
  לכן להגיד שאנחנו עומדים מאחוריו,

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
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  סליחה אדוני,
  

  מר אריאל ווטרמן:
  זה פשוט הטעיה.

  
  וועדה:ר ה"סילביה רביד, יו 'גב

  שנייה. 
  

  מר דרור גדרון:
  לא הגשתם ערר.

  
  מר אריאל ווטרמן:

ותש"ן (לא ברור) בבית משפט, אין להם שום עניין באינטרס המקומי. אפילו לשפץ גדר הם הלכו איתנו 
  לוועדת הערר ולא הסכימו.

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  כל הכבוד לערר הזה. בוא אדוני, אדוני לא ידבר על דברים שלא קשורים. עם
  

  מר אריאל ווטרמן:
  .הכלליתאבל זה חלק מהאווירה 

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  לא.
  

   מר אריאל ווטרמן:
  זה לא (לא ברור) מחוברת.

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

ית לאשר את סליחה. בפנינו יש שני עררים, אנחנו צריכים להחליט. קודם כל יש החלטה של הוועדה המחוז
  זה ההחלטה שאומרת,  התכנית הזו בתנאים.

  
  מר אריאל ווטרמן:

  והם מתנגדים להם. 
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  שנייה.

  
  מר אריאל ווטרמן:

  היעד. ערכיהם אומרים אנחנו לא נעמוד ב
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
מבינה שיש ביניכם ויש באופן כללי בנושא הזה  דקה. אדוני, אדוני רק יקשיב לי בבקשה ובבקשה אני 

  הרבה מאוד אמוציות ודברים שעם כל הרצון הטוב, אנחנו כאן לא יכולים,
  

  מר אריאל ווטרמן:
  אם הם היו מזהמים את תל אביב זה לא היה  עובר בשקט.

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

ע יש לכם בקשה שהיא לא לקיים את הדיון היום. דקה, אדוני ייתן  לי רק לדבר בבקשה. הבקשה, יש, כרג
  זו הבקשה.

  
  מר אריאל ווטרמן:
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  נכון. נכון. לראות את התמונה  הכוללת.
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  שנייה. שנייה. אדוני, סליחה.

  
  מר יונה יהב:

  לא בקשה, דרישה.
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
קיי? עכשיו, כרגע אנחנו  - אנחנו מדברים בצורה מנומסת ויש בקשות. או  סליחה. אין דבר כזה, יש בקשה.

דנים בבקשה הזו שלכם כאשר מנגד אני, אני מוכנה לשקול כל דבר שהוא אם יש לו תוחלת. אין, אני לא 
מזיזה דיונים ולא דוחה דיונים אם אין שום דבר קונקרטי שעומד מנגד שיש לו איזושהי היתכנות. כי בסופו 

היא אמורה לדון בשני עררים שהונחו בפנינו, והיא  -דבר לוועדה הזו כמו שאמרתי, יש את המנדט שלה של 
צריכה להחליט אם ההחלטה של הוועדה המחוזית היא, אם אנחנו מאמצים אותה והיא מקובלת עלינו או 

ר שלה. עכשיו שאנחנו מתערבים בה, לרבות על דרך ביטול התכנית כמו שהגברת נווה מבקשת במסגרת הער
  שנייה, 

  
   מר אריאל ווטרמן:

  או לקבל הבהרות ממשרד האוצר.
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
שנייה. שנייה. דקה. מה שאדוני אומר זה שיכול להיות שהתכנית התכנית לא תהיה רלוונטית כי לא יהיה 

  גב  כלכלי.
  

  מר אריאל ווטרמן:
  נכון.

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  שמשרד האוצר לא ייתן לזה.
  

  מר אריאל ווטרמן:
  לא. הם יביאו דברים אחרים. הם יביאו קונדנסטים במקום העתקה. יעשו גם וגם. 

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  בוא, אדוני, אדוני אין לנו תכנית לקונסנדסטים.
  

  מר אריאל ווטרמן:
  אז מסתבר שיש. מסתבר שיש.

  הוועדה: ר"סילביה רביד, יו 'גב
  סליחה אדוני. אדוני לא, היא לא תכנית לקונדנסטים.

  
  מר דרור גדרון:

אני רוצה להזכיר על קונדנסטים שכתוב בהחלטה של הוועדה שאסור יהיה לאחסן קונדנסטים. אנחנו לא 
  הגשנו ערר על זה.

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  אז שנייה.
  

  מר דרור גדרון:
  היה לעשות את זה וסתם משחיתים על זה מילים.ועל פי דין אי אפשר י

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
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  יכול להיות שמה שאדוני אומר,
  

  מר דרור גדרון:
  אם ירצו לשנות את זה תתנגדו.

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

א מפקפקת במה סליחה. יכול להיות שמה שאדוני  אומר זה דברים טובים ונכונים, אני לא, אני לחלוטין ל
  אומר. ממש לא. אני רק מנסה לומר, שאדוני

  
  מר יונה יהב:

  את יודעת מי זה? זה מהנדס העיר חיפה.
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
מבחינתנו יכול להיות שמה שאתם צריכים לעשות במקביל לישיבה אצלנו והמשך שמיעת הערר, זה לראות 

גם משרד האוצר. יכול להיות שיש פה עוד פעולות שאתם צריכים באמת גם עם הנציגה וזה, עם העוררת ו
  לעשות.

  
  מר אריאל ווטרמן:

  קיבלנו תשובות. קיבלנו תשובות שליליות ממשרד האוצר.
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  שמה? שלתכנית הזו,

  
  מר אריאל ווטרמן:

  הם לא עומדים מאחורי המהלך של העתקת החווה. 
  

  ר הוועדה:"ד, יוסילביה רבי 'גב
  סליחה.

  
  מר אריאל ווטרמן:

  הם נטשו אותו.
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
אם העוררת מושכת את התכנית, אז אנחנו נשקול.  –סליחה. אז שנייה. אנחנו פה, זה לא, אחת מהשתיים 

  יכול להיות שאם אין כוונה להעתיק את ה,
  

  מר אריאל ווטרמן:
  אין תקצוב.

  
  ר הוועדה:"רביד, יוסילביה  'גב

  השאלה אם אין תקצוב לשנה הקרובה או שאין תקצוב בכלל?
  

  מר אריאל ווטרמן:
  שנים האחרונות לא היה תקצוב. שום דבר לא משתנה בהקשר הזה. תשאלי אותם.  רפי, יש תקצוב?  10ב
  

  מר יונה יהב:
  רגע, רגע, רגע. 

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  תקצוב כרגע. אנחנו לא מתעסקים ב
  

  מר אריאל ווטרמן:
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  אבל למה התכנית? המטרה מאחורי,  הפיל בחדר,
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  אנחנו לא נפתור את השאלה הזו למה התכנית היום.

  
  מר אריאל ווטרמן:

  המהלך המקורי הנקי של העתקת החוות ננטש על ידי מנהל הדלק ועל ידי האוצר.
  

  ר הוועדה:"וסילביה רביד, י 'גב
  אדוני, אדוני את השאלה אם היא עזבת את התכנית, רוצה למשוך את התכנית אני אפנה לגברת.

  
  מר יונה יהב:

  אבל גברתי, את סוללת לפורמליסטיקה.
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  אני לא.

  
  מר יונה יהב:

  רגע. 
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  מיים.אני לא דוחה דיונים לשם ש

  
  מר יונה יהב:

  לא, את דוחה דיונים לא לשם שמיים, אלא לשם ריסטארט של כל הגורמים. אם לא תדחי את זה,
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  טוב. אני רוצה לשמוע את הוועדה המחוזית ביחס לטענות.

  
  מר יונה יהב:

ע מאוד. מה שצריך זה  אם גברתי תעצור רגע, דקה. אם לא ייעצר פה אז עולם כמנהגו ימשיך לנהוג. וזה ר
  יתחילו כולם לשאול, כולם לחשוב, כולם להתכנס. זו המדינה שלנו. זו המדינה. –את זה, מה שיקרה 

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

אדוני, אני יש לי תקווה שעוד  מישהו חשב לפני ולא רק מהיום והלאה. אבל אנחנו נשמע פשוט את הוועדה 
  ת לפני זה. כן?המחוזי

  
  נציג הוועדה המחוזית:

אני מבקשת לחלק את התשובה. ראשית, אני אחזור להצגה, להצגת התכנית ולרציונאל של התכנית הזו 
המאושרת. אבל היא גם תכנית ודווקא  6שבאמת לא מאושרת ושל תמ"מ  30שהיא בעצם נגזרת של תמ"א 

ם סביבתיים רבים. התכנית הזו באה ומפנה שתי חוות, זו, תכנית שיש לה ערכים תכנוניים רבים וגם ערכי
אחת בקריית חיים ואחת בטבעון, שיושבות בלב אוכלוסייה. והמטרה היא להעביר את  –לפחות שתיים 

אותה כמות, את אותו הנפח ללא הגדלה שלו עם שיפור מיידי. ברגע שאנחנו קבענו את ערכי היעד ואתם לא 
תוצאה הערר אם לא תבלו את ההחלטה שלנו לגבי ערכי היעד, יש תערערו ואתם לא תבטלו את ה, כ

בתכנית הזו גם שיפור סביבתי גדול מאוד. יותר מזה, אנחנו בהחלטתנו הוספנו אמירה שהקונדנסטים לא 
הנוספים שעלו בדיונים אנחנו, התכוונתי לבקש, אני אגיד  מהדבריםיטופלו כאן ולא יאוחסנו כאן. כתוצאה 

לה. לבקש שביתרת השטח לתכנון בעתיד יהיה רשום חד משמעית שלא יוספו פליטות את זה כבר בהתח
כאן. ולכן אני חושבת שאישור התכנית הזו רק יוביל לשיפור תכנוני במטרופולין חיפה.  מה שאני חושבת 
שעולה כאן לפי בקשתו של ראש העיר חיפה זה בעצם הראייה כלפי העתיד. הראייה לעתיד היא נגזרת גם 

שבמועצה הארצית מחזיקים לה, ממשיכים להחזיק בה אך משום מה היא לא מתאשרת.  30תמ"א  של
ובמקביל מקודמות תכניות נוספות להוספת תשתיות בתחום העיר חיפה. ובלב המטרופולין שלנו. ולכן אני 

  חושבת,
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  מר אריאל ווטרמן:
  אין תקציב לעשות.

  
  נציג הוועדה המחוזית:

הזו של תוספת של גפ"מ, תוספת של קונדנסטים וטיפול בהם ותוספות  הסוגיהושא, שנייה, רגע. לדעתי הנ
אחרות צריכות לבוא לבקשתו של ראש העיר, לדעתי לדיון במועצה הארצית. ובזה אני תומכת. לגבי 

התכנית הזו, בעיניי יש לה את הערכים. גם אם כיום התכנית לא, לא, טרם, טרם נקבע מועד לפינוי ומשרד 
ר באמת לא קבע שהוא מממן אותה בתאריך זה או אחר, בעצם האישור שלה לדעתנו נפתח האופק האוצ

שם.  יםהתכנוני גם בקריית חיים לנושא של עורף הנמל ותכנון של שדרות דגניה ובכלל ביטול של המיכל
יש את וגם בטבעון שהמיכלים יושבים בלב העיר. אני גם רוצה לומר שאנחנו בעיר, בתוך העיר התחתית 

שעות היום,  שגם הם אמורים להיות מפונים משם. והם מהווים סיכון לאוכלוסיה שעובדת ורוב acres 20ה
  סת את המקום.רוב שעות היממה מאכל

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  אז לבקשה שלו לדחות את הדיון העמדה שלכם היא שלילית?
  

  נציג הוועדה המחוזית:
ני רוצה לומר שנייה. אני רוצה לומר שההתייחסות היא שלילית רק לתכנית הזו. אני חושבת, אני רוצה, א

, אנחנו קבענו מגבלות יםאני לא אגיד את זה לא בבז"ן ולא בתכניות הבאות. התכנית הזו יש בה ערכ
בתכנית הזו כמו שהזכרתי בעבר, וזה קבוע בהוראות התכנית שסטייה ניכרת, סטייה ניכרת אם מגדילים 

הפנים של המיכלים, שבעצם אלה קובעים את הפליטות. אבל אתם בהחלטתכם תקבלו את הערר  את שטח
של תש"ן באשר לקביעה שלנו של ערכי היעד, אני חושבת שאנחנו מצטרפים אליהם בבקשה. משום שערכי 

  היעד,
  

   מר גדעון:
  גם כתבנו את זה בתשובה שלנו לערר.

  
  נציג הוועדה המחוזית:

  נכון.
  

   מר גדעון:
אמרנו שאם התנאי הזה לא מתקבל, מבחינתנו זה צריך לחזור לוועדה המחוזית. כי אנחנו אישרנו את זה 

  בכפוף לזה שזה קיים.
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
זאת אומרת שיש, כינסנו לפה הרבה מאוד אנשים. בואו נשלים את שמיעת הערר ואנחנו נשקול את הבקשה 

דבר אחרי שהערר, שומעים אותו עד הסוף צריך לתת בו החלטה. אז הבנו את יחד עם ה, כי בסופו של 
  הבקשה. אדוני מבקש שלא ניתן בו החלטה. השאלה היא עד מתי. 

  
  חוות דעת

  עד שתינתן הבהרה ממשרד האוצר למשל או ממנהל הדלק למשל.
  

  מר יונה יהב:
  או אוצר, בריאות, איכות הסביבה,

  
  עדה:ר הוו"סילביה רביד, יו 'גב

  מה? שמה?
  

  מר יונה יהב:
  תשתיות. כל אחד בקטע שלו צריך להגיד לנו מה קורה.
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  מר אריאל ווטרמן:
  אתם גם לא רוצים ליצור מצב שעבדו עליכם. נכון?

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  לא, אדוני אנחנו בסופו של דבר במסגרת של דיון. טוב. 
  

  דוברת:
  משרד האוצר שהתמודדו כמה וכמה.  היו תכניות שלא היה אישור של

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  טוב. בסדר. טוב, אנחנו נצא לכמה דקות כדי לחסוך לכם לצאת ואז נחזור ונראה מה אנחנו עושים. בסדר? 
  

  (הפסקת הקלטה)
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
ר לרשותי ואנחנו נמשיך. אחרי ששמענו את קיי. טוב. אנחנו רוצים להמשיך בבקשה. המיקרופון כב -או 

הבקשה והתייעצנו בינינו לבין חברי הוועדה על מנת להחליט מה לעשות עם הבקשה של כבוד ראש העיר. 
ועמדתנו היא שאנחנו נשלים את השמיעה מטעמים פרקטיים של הדיון על מנת שלא נצטרך להזמין את כל 

נוספת, וניתן שהות לפני קבלת החלטה על מנת שאדוני הקבוצה ואת כל האנשים המכובדים האלה פעם 
ראש העיר יראה עם הגורמים הרלוונטיים וגם הצדדים האחרים, אם יש איזשהו שינוי בצורך בבירור 

  העררים האלה. ואני פונה גם לעורך דין,
  

  דובר:
  כמה זמן השהות?

  
  דוברת:

  זה נקבע בהחלטה.
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  עכשיו, במידה ויהיה צורך יידרשו,אדוני. 

  
  דובר:

  על פניו נדרש אישור משרד הפנים.
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  שומעים את הערר. ממילא, –את ה, אנחנו מה שאנחנו עושים עכשיו  יםמה זה? אנחנו לא מעכב

  
  מר יונה יהב:

  את לא חושבת למשל שראש מנהל הדלק צריך לשבת פה?
  

  ר הוועדה:"ביד, יוסילביה ר 'גב
  בוא אדוני, עם כל הכבוד אני הזמנתי את מי שיכול היה להגיע.

  
  דובר:

  פיקוד העורף.
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  אנחנו לא, סליחה. 

  
  מר יונה יהב:

  פיקוד העורף, נכון.
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  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
השמיעה שלהם וכמו שאמרתי, נעכב את ההחלטה בוא אדוני, אנחנו עכשיו נשמע את העררים. נגמור את 

אם יהיה  איזשהו שינוי הן בעצם הגשת הערר, הן בעצם משיכת התכנית במובן זה שאם האדון יודיע 
מאיזושהי סיבה שלתכנית אין גב והוא לא מעוניין בה. אני מניחה שזה לא יקרה. אבל זה המצב. אז אנחנו 

  נשלים את השמיעה.
  

  מר יוחאי שכטר:
  י רק רוצה להסב את תשומת הלב, אנ
  

  דובר:
  אפילו על המילה שהות אתה מתנגד? 

  
  מר יוחאי שכטר:

  לא. 
  

  דובר:
  גם לזה אתה מתנגד.

  
  מר יוחאי שכטר:

אישור של שר  דורשתיום והארכה  90לתקנות שקובעות שהדיון צריך להסתיים בתוך  15ו 14לתקנות 
  הפנים.

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
נחנו נשקול גם את העניין הזה. כרגע היום אנחנו עוסקים בשמיעת הערר כדי לא לייצר את הצורך להזמין א

  את כולם פה פעם נוספת. עכשיו, בסדר. פרופסור גרוטו אני מבינה הלך.
  

  דוברת:
  הוא יצא רגע, הוא יחזור.

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  נוספת למה שאמר פרופסור גרוטו?הוא יצא רגע. יש למשרד הבריאות השלמה 
  

  דוברת:
  גרוטו. לפרופסוראנחנו נחכה 

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

קיי. טוב. אז נשמע בינתיים, נשארו לנו כמה משיבים. את הוועדה המחוזית נשמע, ליאת את רוצה  -או 
  להישמע עכשיו או בהמשך?

  
  ליאת פלד: 'גב

  יע, על ההחלטה של גברתי אני רוצה להצ
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  כן.

  
  ליאת פלד: 'גב

הזו כוועדת ערר תמליץ למועצה הארצית לקיים  שהוועדהגם את דעתו של ראש העיר  משקףונדמה לי שזה 
  דיון כוללני בכל התכניות שעומדות בפניה.

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  קיי. אנחנו יכולים, -או 
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  ליאת פלד: 'גב
גם חברי הוועדה.  זה  שאמרום, זה בסמכותכם להמליץ. בסך הכול זה גוף של המועצה הארצית כפי  את

  דיון אסטרטגי שהמועצה הארצית.
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  יש אבל מגמות תכנוניות נוספות כבר בתמ"מ וזה.

  
  ליאת פלד: 'גב

  בסדר.
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  לי. זה לא טריוויא

  
  מדלן הדר: 'גב

בשום דבר שקורה בכלל. אני הייתי צריכה  מעודכניםאני רוצה להגיד משהו. אני רוצה להגיד שאנחנו לא 
לפנות כמה פעמים כדי להיות מוזמנת בכלל לוועדת הערר. ואני חושבת שכל התהליך נעשה כאשר הרשויות 

וע אלא ברמה שצריך לפרט להן את כל בכלל לא היו שותפות. אבל אני לא מדברת שותפות ברמת הייד
  מאוד כוללת כדי להגיע לאיזושהי תובנה כוללת. -המידע, מה זה ערכי יעד ולדון בצורה מאוד 

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  קיבלתי את מה שאת אומרת. עכשיו אנחנו ממשיכים בדיון בערר. נשמע את כל הצדדים.
  

  מדלן הדר: 'גב
  שצריכה להתקבל. אין ספק, אבל זה חלק מההחלטה

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  גברתי,
  

  (מדברים ביחד).
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  הייתה צריכה להגיש התנגדות אילו רצתה בזה, בוועדה המחוזית. אז בואו נלך מסודר. 

  
  מר הלל זוסמן:

ת ולפרט את ההבהרות  או הסוגיות שהוא חבר, נציג במועצה הארצית יכול להגיש שאילתא למועצה הארצי
זה בדיונים בלי החלטות אבל יכול להיות  בדרך כללחושב שצריך לקבל על זה, לגביהן אינפורמציה. אז 

  קבותם יבוא איזשהו דיון. כל חבר יכול להגיש שאילתא כזו.ישבע
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  אבל היות שזה לא,

  
  תמר זנברג: 'גב

לתא.  המלצה של ועדת הערר (לא ברור) וכולם קשובים למה שקורה בחוץ, זה דבר לדיון לא בשאי
  אסטרטגי. 

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  אנחנו גם יכולים,
  

  (מדברים ביחד).
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
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רת לדיון בואו נעשה מסדור. כל אחד אומר את שמו. טוב, עכשיו אני מבקשת לחזור בצורה מסוד
  ולהשלמה. אתם רוצים. טוב, פרופסור גרוטו, יש לך עוד משהו לומר בהיבט של משרד הבריאות?

  
  מר איתמר גרוטו:

  לא.
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
לא. בסדר. אז אנחנו מבחינתנו, אתם עומדים על העמדה שהוגשה ומבחינתכם עומדים על הקביעה שערכי 

  יכים להיות,  צריכים להישמע. טוב. היעד בשכונות המגורים צר
  

   דוברת:
  אישור התכנית בכללותה.

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  בואו נשמע את המשיבים.
  

  מר יונה יהב:
  יש עוד נקודה חשובה.

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  , אי אפשר כל משפט לומר עוד שני משפטים. הכבודסליחה, עם כל 
  

   שקד: רונית לירן 'גב
מה לעשות? נאמר פה משפט מאוד חשוב. נאמר פה משפט על ידי הוועדה המחוזית, משפט סופר חשוב 

  שסותר תכניות מתאר מפורשות.
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  בואי גברתי,

  
  רונית לי שקד: 'גב

  לא יכנסו, לא אבל זה,
  

  (מדברים ביחד).
  

  רונית לי שקד: 'גב
  זה. אני מוכרחה להשיב על

  
  (הפסקת הקלטה)

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

טוב. אז שמענו את המשרד להגנת הסביבה, את רוצה להשיב דורית? או שמה שדיברת בפעם הקודמת 
  מבחינתך ממצה?

  
  דורית: 'גב

האמת היא אני לא התייחסתי לכל הנושאים. אני כבר למען האמת לא זוכרת מה אמרתי בפעם הקודמת. 
רשמתי לי כאן כמה נקודות להתייחס לעררים. אני אתחיל מהמצב הכללי. המצב הכללי זה אבל אני 

שאנחנו תומכים בעמדה של הוועדה. למען הסדר אני גם הייתי חברה בוועדת התנגדויות. שבאזור המגורים 
ם על סביבה. שערכי היעד הם מחמירים וה ערכילעמוד בערכי יעד ובאזור, בגבולות של החווה, של הגדר ב

בסיס בריאותי. אני אמרתי בפעם הקודמת ואני גם קצת בין מה שאמרתי בדיון הזה לבין מה שאמרתי 
  . 2014, נתתי לכם בפעם הקודמת אני חושבת בדיון בתש"ן את הדוח של ן"בזב
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
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  .2014וגם את הדוח תמונת מצב מדצמבר  2013כן. נתת לנו את דוח מפלס 
  

  דורית: 'גב
בתוך הדוח הזה רואים שמצד אחד מבחינת הנתונים של הניטור, המצב במפרץ חיפה  מסתכליםכן. אז אם 

בתחנות ניטור שמנטרות סוג מסוים של מזהמים, ממש לא את כל המזהמים. הן מנטרות תחמוצות חמצן, 
  תחמוצות גופרית, חלקיקים. ויש תחנה אחת שמנטרת בנזן. 

  
   ורד דרור: 'גב
  תחנות. 4
  

  דורית: 'גב
  תחנות? בתש"ן היא לא עובדת. היא עובדת בקריית חיים. אחר כך איגוד ערים יפרט את, 4
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  שנייה. אני רק רציתי,

  
  דוברת:

  שנתיים בדגניה לא עובדת.
  

  דורית: 'גב
סביבה  ערכיאים שאין חריגות מאיגוד אחרים אחר כך יפרט איפה התחנות שמנטרות בנזן. הנתונים מר

  . אנחנו עושים גם דיגומים.דיגומיםויעד. יש חומרים מסוכנים שיש, שעושים איתם 
  

  דובר:
  דוח מבקר המדינה.

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  סליחה. לא להפריע.
  

  דורית: 'גב
הניטור. בדיגומים האלה דיגומים בשנה שעושים במפרץ של חומרים שאינם נמדדים בתחנות  26נקודות,  4

יש מספר חומרים שנמצאו בהם חריגות. החריגות האלה ישנן בכל הארץ. יש שם בדוח שאת, נתתי לך את 
  תראי, יש השוואה בין ערים אחרות בארץ. ובכל המקומות,

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  ה?האלה הם רלוונטיים לפעילות שאנחנו עוסקים ב יםקיי. אבל המזהמ -או 
  

  דורית: 'גב
  לא.

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  לא. 
  

  דורית: 'גב
מסוימים מצב איכות האוויר במפרץ חיפה הוא בסדר, עם זאת בדוח שנתנו לך (לא  יםאז אני אומרת בנושא

ברור) כמות המזהמים כוללת של חומרים אורגניים מזיקים במפרץ חיפה היא מאוד גבוהה. יש עדיין 
טון בשנה של חומרים אורגניים. ולכן בגלל הסיטואציה המיוחדת  4100המדידות החשובים, כ ערכי 2014ב

של מפרץ חיפה גם מבחינת (לא ברור) הרחב שלו וגם מבחינת המטרד הגבוה של מתקנים, הגישה שלנו זה 
 שצריך להתייחס אל מפרץ חיפה בצורה אחרת, בצורה ספציפית. והעמדה שלנו בעצם תומכת בעמדה של

  היעד. בערכיהוועדה המחוזית שצריך לבחון את החווה ככה שבאזור המגורים לא יהיו חריגות 
  

  מר אמיר ריטוב:
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  יש לי שאלה.
  

  תמר זנברג: 'גב
  אבל את זה אתם אומרים על סמך, לא על סמך תקנות של חוק אוויר נקי.

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  סליחה. 
  

  תמר זנברג: 'גב
  לומר מה ניטרתם בשנים האחרונות?אתם יכולים 

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

סליחה גברתי, עם כל הרצון הטוב, באמת.  תני לנו בבקשה לקיים את הדיון. השאלות יישאלו על ידנו. 
  באמת אי אפשר שכל אחד,

  
  מר אמיר ריטוב:

לוועדה, רק לחברי כנסת מותר  קודם כל, אני נהנה מהיתרון שיש לי על חברת הכנסת זנברג, כי כשאני בא
  לדבר. אנחנו צריכים לשתוק. אז סוף סוף. אבל השאלה שלי, השאלה שלי היא כזו,

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  אנחנו שואלים את השאלות.
  

  מר אמיר ריטוב:
 אחוז מהתקציב של הניטור. ולכן 80שמעתי את עמדת מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה שטען שקיצצו לו 

  אחוז, 80הוא לא מצליח. איך זה, הקיצוץ הזה משפיע על מפרץ חיפה?  כאילו זה קיצוץ 
  

  דורית: 'גב
  אני אבקש מצור שהוא ראש אגף והוא מכיר את זה.

  
  מר אמיר ריטוב:

  כל מי שרוצה לענות לי, מוזמן. אין בעיה.
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  ?ברגע שניטור באמצעות (לא ברור). נכון

  
  מר צור גלין:

  בואו נאמר דבר כזה, שאנחנו מתייחסים (לא ברור).
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  אדוני יציג את עצמו שוב. כי פשוט הפרוטוקול ביקשו ממני שכל מי שמדבר יאמר את שמו לפני.

  
  מר צור גלין:

  סליחה?
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  תאמר את שמך לפני שאתה מדבר.

  
  מר אמיר ריטוב:

  תפקיד.
  

  מר צור גלין:
  אה. 
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  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  אתה צריך להגיד את השם שלך.
  

  מר צור גלין:
אני דוקטור צור גלין, אני ראש אגף איכות אוויר ושינויי אקלים במשרד להגנת הסביבה. אני רוצה 

  להתייחס למה של אמרת. כעיקרון,
  

  מר אמיר ריטוב:
  שאלתי.שאלתי. 

  
  מר צור גלין:

אחד זה תעשייה והשני זה תחבורה. התכנית  –כעיקרון, במפרץ חיפה יש שני גורמי זיהום עיקרים 
הלאומית פגעה בנו מאוד (לא ברור) מול התחבורה. זה מול מיליון כלי רכב שנוסעים בכבישים. התכנית, 

עולה מול המפעלים היא בבסיס של הפגיעה בתכנית הלאומית לא  פגעה בנו בפעולה מול המפעלים. הפ
רגולציה. אנחנו דורשים מהם ומי  שנושא במחיר זה לא הממשלה והמדינה אלא המפעל עצמו כי, ברור 

שזה מתגלגל אחר כך אלינו אבל לא בצורה ישירה. לכן אנחנו, הביטחון שלנו בקטע שאנחנו נצליח להוריד 
אני מדגיש את המילה בנזן, שהוא מבחינתנו הסדין את הזיהום גם של כלל החומרים האורגניים ובעיקר 

האדום, יהיה על סמך הרגולציה הקיימת  והרגולציה העתידית שאנחנו הולכים להשיט על כל מה 
  שם בשנים הקרובות.  יםמהמפעל

  
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  מי עושה את הניטור? רק איגוד ערים או שגם יש המשרד להגנת הסביבה?

  
  ור גלין:מר צ

לא בוצע בגלל שלא  2013בואו נסביר. יש פה בלבול מה זה ניטור. יש ניטור בארובה, זה הניטור שנאמר שב
  ,2014לא בוצע. ב 2013היה תקציב, לא היה תקציב ממשלה ולכן לא היה כסף לניטור. ולכן ב

  
  דוברת:

  זה בארובות.
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  רגע.

  
  מר צור גלין:

רית, אני אענה על הכול. נורית, זה בסדר. זה ניטור בארובות המפעלים. המפעלים עצמם מבצעים את נו
הניטור והם עושים את זה בקצב שלהם ובקצב שנדרש מהם. אנחנו כרגולטור עושים בדיקות פתע כדי 

  לבדוק. חזר התקציב, חזרנו  2014לא היה תקציב, ב 2013לעשות  בקרה על הפעולה שלהם. במקרה הזה ב
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  קיי. -או 

  
  מר צור גלין:

  אז זה בואו נקרא המעגל הראשון שאנחנו מדברים עליו.
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  קיי. בארובות. - והניטור הזה מבוצע, או 

  
   מר צור גלין:

  קיי. -או 
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  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  עכשיו, 

  
  ן:מר צור גלי

תחנות ניטור. אגב, כשאנחנו עושים  25ודבר שני, יש לנו את הניטור הסביבתי שבמפרץ חיפה יש לנו 
  השוואה לכל עיר בעולם, אין דבר כזה שביחידת שטח כל כך מצומצמת כל כך הרבה תחנות ניטור.

  
  דוברת:

  כמה חומרים?
  

  מר צור גלין:
  זה נובע מ,

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  ה. אני ביקשתי.סליח
  

  תמר זנברג: 'גב
  (לא ברור) לפי חוק אוויר תקנות התחנות האלה?

  
  מר צור גלין:

  סליחה?
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  סליחה גברתי.

  
  תמר זנברג: 'גב

  התחנות.
  

  מר צור גלין:
  .2011ב לתוקףונכנס  2008. הרבה, חוק אוויר נקי נחקק ב80התחנות האלה הוקמו בשנות ה

  
  תמר זנברג: 'גב

  קיי. -או 
  

  מר צור גלין:
  הוקמו הרבה לפני על ידי חברת חשמל ועל ידי האיגוד. התחנותרוב 

  
  תמר זנברג: 'גב

  בהתאם ל, עודכנואחוז. אבל הן  100
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  סליחה גברתי, עם כל הרצון הטוב.

  
  דובר:

  כן.
  

  מר צור גלין:
ת על זה. כעיקרון, באפריל שנה שעברה השר להגנת הסביבה הכריז על כל מערך אני אין לי בעיה לענו

הניטור וכלל אותו בתוך הוראות הממונה. לפי הוראות הממונה כל התחנות קיבלו שנתיים זמן כדי לשדרג 
  את עצמן לרמה שאנחנו רואים כרמה מספקת.

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
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  התחנות האלה שפעילות, הן תחנות שמי בעצם מפעיל? שנייה, התחנות האלה, סליחה.
  

  מר צור גלין:
  חברת חשמל, איגוד ערים.

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  קיי. -או 
  

  מר צור גלין:
  כמה שלנו. מספר. בעיקר איגוד ערים עושה.

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

די הנציגות מאיגוד ערים, הם רק נתונים של איגוד הבנתי. הנתונים שניתנו לנו פשוט בדיון הקודם על י
  ערים או שהם גם כוללים נתונים, בכלל יש עוד נתונים רלוונטיים?

  
  מר צור גלין:

  רק של האיגוד.
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  רק של האיגוד.

  
  מר צור גלין:

  עצמו. במפרץאבל אין במובן של התחנות (לא ברור) כי חלק גדול מהתחנות הן 
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
קיי. השאלה היא אם יש עוד נתונים שהם, האם התמונה שניתנה לנו היא תמנוה מלאה? או שיש עוד  -או 

  נתונים שיכולים להיות רלוונטיים עבורנו?
  

  מר צור גלין:
  התמונות,  התמונה שהובא לכם בדוח היא התמונה המלאה. 

  
  וועדה:ר ה"סילביה רביד, יו 'גב

  בסדר. זה מה שרציתי לוודא. כלומר אם יש מחסור באיזשהו,
  

  מר צור גלין:
  קיי. -או 

  
   ורד דרור: 'גב

  עקבנו את הבנזן כי על ידי קרקע המזהמים היו (לא ברור).
  

   ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  זה הבנזן. 

  
   ורד דרור: 'גב

  שם אנחנו גם (לא ברור). ן"בזכשנדון בתכנית של 
  

   ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  תעשו את ההשלמות. בסדר.

  
  מר צור גלין:

  קיי.  -או 
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  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  קיי, טוב. -או 

  
   מר צור גלין:

הבדיקות השנתיות  26,  לניטור של הבנזן היות שמבחינתנו זה חומר בעייתי, הוא נכלל בלבדיקהמעבר 
נקודות בחיפה וביניהם קריית  4שבועיים בדיקה. כל שבועיים פרסנו ב שזה באמת כל 2014שעשינו ב

בנימין, ביניהם קריית חיים. התייחסנו פה לשני המתחמים הבעייתיים. נכון שלא עבדנו את ערכי 
  ההוראות, על פי רוב לא עברנו את ערכי הייחוס,  ערכי הייחוס אני לא זוכר אם עברנו. טיפ טיפה.

  
  ר הוועדה:"יוסילביה רביד,  'גב

  זה ערכי היעד.
  

  מר צור גלין:
אבל פה אני רוצה לסייג את עצמי. הלוואי שהיינו יכולים למדוד כל שבוע בכל  סליחה,  את היעד. את היעד

מקום. אבל אנחנו לא יכולים. אנחנו מודעים לכך שיש לנו חורים במדידות. אנחנו מנסים לצפף את זה, 
כספים שלא תמיד המדינה יש לה ורוצה להשקיע. אסביר המידע שיש  אבל הציפוף הזה זה מחייב השקעת

  לנו התמונה נראית טוב. אבל אני פה, אני לכאורה עומד בסתירה לנתוני משרד הבריאות. אני  לא נכנס ל,
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  סליחה. למה אתה עומד בסתירה לנתונים?

  
  מר צור גלין:

זה הסיבה, זו הסיבה שאנחנו במחוז חיפה החלטנו להשיט, להשיט את ערכי של הפגיעה בתחלואה. כי 
היעד שזה דבר  (לא ברור) שאנחנו לא עושים. למשל כשסוללים כביש אנחנו אף פעם לא נדרוש לעמוד 

תכנית בינוי עם כל זה, אנחנו לא דורשים עמידה ערכי היעד. כי אם נדרוש  –היעד. בכל תכנית אחרת  ערכיב
אם נדרוש מבנייה, מבניית ליד צירי תנועה עמידה בערך היעד, כמעט שום בית לא ייבנה פה. אז לכן במרכז, 
הזה ב ה בעיקר בגלל מה ש, הנתונים  שמשרד הבריאות העלה לפי חוק, לפי עיקרון הזהירות  במקרה

  אוכלסים. המונעת אנחנו כן מקשיחי את עמדתנו בנושא הזה ודורשים עמידה בערכי היעד ברצפטורים המ
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
קיי. בסדר. זה מובן.  עכשיו, מבחינת המגמה של טיפול במזהמים באופן כללי, יש, הועלתה פה  -או 

השאלה בדיון האחרון שהציפה בעצם, שהציפה בעצם העוררת. היא טענה שלמעשה היא המזהם הקטן. 
מוד בערכי היעד כאשר הוא המשיל את עצמו לחנות היא מגיעה לאזור והיא, דווקא ממנה מבקשים לע

הפרחים. אני מניחה שהמשל קצת רחוק הייתי אומרת, אבל, אבל זה כדי להמחיש כביכול מבחינתם את 
  הפרדוקס במירכאות בהתייחס לנקודה הזאת. והשאלה שלי,

  
   דובר:

  היום יש שם שדה חיטה שלא  עומד בערכי היעד ובערכי הסביבה. 
  

  ר הוועדה:"ה רביד, יוסילבי 'גב
  שנייה. דקה. 

  
   דובר:

  שדה חידה לבד כבר מפר חוק.
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
אני, הטענה הובנה. אני רק רוצה פשוט לחדד. השאלה היא אם אתם מדברים, אם יש, דובר על איזושהי 

  מגמה של הפחתת זיהומים גם על המזהמים האחרים. זה נכון?
  

  מר צור גלין:
  רור. ברור. ב
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  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  כן.

  
  מר צור גלין:

תראי, חוות הנחלים החדשה שתוקם בגלל  הדרישות הסביבתיות המאוד מאוד נקרא זה לא  מחמירות של 
מאוד קטן. עדיין  -גג צף וגג קבוע וטיפול בכל תחנות הניפוק וכל מה שמשתמע מכך, הם יהיו מרכיב מאוד 

  שבו אנחנו צריכים לטפל, גדיב, כהול וכל,  ן"בזחם היש לנו את מת
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  והמתחם הזה יש בו טיפול?

  
  מר צור גלין:

וזה מה שאני אמרתי שבשנים הקרובות אנחנו אמורים להשיק תנאים שאנחנו, לפי ההערכה  שלנו אנחנו 
  אחוז מהיום.  50נפחית כמעט 

  
  הוועדה: ר"סילביה רביד, יו 'גב

קיי. הבנתי. עכשיו השאלה היא, זה הוצף בישיבה הקודמת ורציתי לחדד את זה וגם להציף את זה מול  -או 
העוררת. השאלה היא בסופו של דבר אם אותה דלתא, הרי הדרישה שהתבקשה על ידי הוועדה המחוזית 

שתייצר את הדלתא מהעוררת, היא לעמוד באותם ערכי יעד. השאלה היא אם הפעילות שלה לא כזו 
  שבגינה היא בעצם תחרוג מערכי היעד?

  
    מר צור גלין:
  תראי, ברור,

  
    ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

אני מדברת על איזושהי דלתא. הרי ברור שככל שאתם מוסיפים לסיר הזה עוד גורמים שיש להם יכולת 
יך מבטיחים שיש מספיק מקום לזהם, ומצד שני עומדים שהמכסה של הסיר לא יגלוש,  השאלה היא א

בסיר אם אני מחדדת את זה, לכל הגורמים באופן שלתכנית הזו תהיה בהחלט הצדקה? כי הרי ברור שאף 
אחד לא רוצה לפעול להעתקת המיכלים האלה אם בסופו של דבר הפעילות שלהם תתאפשר בחלקה או 

  תהיה מאוד מוגבלת בחלק מהזמן. אני פשוט מחדד.
  

  מר צור גלין:
  בלוגיקה פשוטה. אנחנו מדברים,

  
  (מדברים ביחד).

  
  מר צור גלין:

  רגע, היא שאלה אותי או אותך? 
  

  מר יונה יהב:
  תעצור.

  
  מר צור גלין:

  את מי שאלת, אותי?
  

  מר יונה יהב:
  תעצור תנשום. בשאלה שלך את הסברת למה הדיון הזה לא צריך להתקיים. אין את התמונה הכוללת.

  
   ר הוועדה:", יוסילביה רביד 'גב

  של אדוני.  לאינטרסיםאדוני, שמענו את הבקשה של אדוני.  אנחנו ערי 
  

   מר יונה יהב:
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  אין את התמונה הכוללת, זה הכול הום ופרח. אין את התמונה הכוללת. אנחנו לא יודעים לאן זה הולך.
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
מידה אחרת אבל אמת המידה שהיא שאת כולם אנחנו  אדוני, אדוני, עכשיו אני מצטערת שאין אמת

שומעים ולפי הסדר וכרגע אנחנו שומעים את המשיבים ולגבי הבקשה של אדוני, אדוני אנחנו ניתן לו את 
השהות כדי לראות אם הוא יכול לייצר תהליך שהוא ייתר את הדיון בעררים האלה. כרגע העררים עומדים 

ת וגם לקבל עליהן תשובות. אני מאוד מתנצלת שאני קוטעת את דבריו ואנחנו צריכים לשאול את השאלו
של אדוני, אותו דבר לגבי חברת הכנסת. אני מבינה שהנושא ציבורי וחשוב מבחינת כולם וגם מבחינתו. 

ואנחנו חייבים לשמור פשוט על הסדר. כמובן שאדוני ראש העיר ידבר בתורו וישיב, יגיש, יאמר לנו  עמדתו 
  כמשיב. כן? השאלה שאני שאלתי,לגבי ה, 

  
  מר צור גלין:

בעיקרון, בעיקרון ברגע, תראו, מה שעומד  לנגד עינינו זה חוות המיכלים של קריית חיים שנמצאת כל כך 
  קרוב לרחוב דגניה.

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  זה, אתה אומר המצב משתפר בתכנית הזו. זה הבנו.
  

  מר צור גלין:
  דם כל אני לא בטוח שכולם הבינו כי יש אנשים שחושבים שזה לא יהיה כך.רגע. אבל קו

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  קיי. -או 
  

  מר צור גלין:
ולכן אני רוצה להבהיר, להבהיר דבר כזה. כשלוקחים חוות מיכלים כל כך ישנה וכמה שלא מתקנים אותה, 

שהשם אומר מי בנה אותו ומתי.  acres 20שנקרא  היא עדיין ישנה.  לוקחים נקודה שנקראת, מתחם 
ואנחנו עוברים את ה, לחווה מודרנית שעומדת בכל הקריטריונים האירופאים אז ברור שדבר, שזה רק 

הולך להיות טוב יותר. כן? וחוץ מזה, מעבר לכל זה, אנחנו מרחיקים אותם. אנשים פה מדברים על קרבה 
מטר' מקו בניין. אז  800מטר מקו בניין, אנחנו הולכים להעביר את זה ל 100מטר או  50לישוב. היום אנחנו 

  מהבחינה הזו ברור שזה,
  

  (מדברים ביחד).
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  . להפריעסליחה, סליחה. לא 

  
  מר צור גלין:

  ומעבר, שוב פה אנחנו לא רק מתייחסים למרווח הפיזי. אנחנו גם, 
  

  הוועדה: ר"סילביה רביד, יו 'גב
סליחה, סליחה. אדוני, גברתי אתם רוצים לדבר? אין שום בעיה, רק לא כאן. אנחנו מנהלים פה דיון שבו 

אנחנו, סליחה גברתי. יש לך נציגים, תכתבי להם שהאדון הזה והזה אמר דבר שהוא לא מדויק. הוא יאמר 
  אפשר. יגידו את זה, בסוף הדיון אנחנו נשמע את כולם. אבל אי הנציגיםאת, 

  
  מר צור גלין:

מעבר למימדים הפיזיים שדיברתי עליהם, עצם הדרישה  להשיט ערכי יעד ברצפטור שהוא יותר טוב 
  לאוכלוסייה,

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  סליחה. לא להפריע.
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  מר צור גלין:
מערכי היעד. ערכי  מבחינתנו זה משביע גם את רצון משרד הבריאות וגם (לא ברור). אי אפשר לדרוש יותר

  היעד זה הדבר ש,
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
בסדר. ואיך אתה מבטיח את האינטרס שאכן יש פעילות שיש לה, שיש לה משמעות בהעתקה? אני רוצה 

  לחדד את זה, את הנקודה הזו.
  

  מר צור גלין:
  תראי, 

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  כן?
  

  מר צור גלין:
ולים לעשות את זה במספר דרכים, בין היתר להתנות את ההפעלה של המערכת בעמידה בערכי אנחנו יכ

מערכת אחרת שהיא לא פחות  עובדתהזו לא עובדת,  שהמערכתהיעד. אבל שוב פעם, תמיד תזכרו שכל עוד 
  גרועה. 

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  קיי. בסדר. טוב. אז כן. רק מי האדון? -או 
  

  שנהר: מר גבי
  אני אקום כי אחרת לא ישמעו.

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  לא, מי האדון?
  

  מר גבי שנהר:
  אה, לי קוראים גבי שנהר ואני מהמועצה האזורית זבולון.

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  קיי. -או 
  

  מר גבי שנהר:
וזה גם חשוב לשמוע. תראו, המועצה  זאת אומרת אני לא מהעוררים ולא מהמשיבים, אני רק מהנושמים.

האזורית זבולון נמצאת בתוך הקערה הזו של כל מפרץ חיפה ודיברו פה על קיבוצים והם באמת מרגישים 
ונושמים ושומעים וכל מה שמגיע מגיע גם אליהם. אנחנו יודעים כבר היום שערכי היעד בחלקם נמצאים 

במפרץ. ולכן יכול להיות שכל התכנית הזו בכלל לא  יםכבר ממש על הסף בחלק מאזורי המגורים שנמצא
תוכל לקום אם כל מיליגרם אחד נוסף או משהו הוא כבר יעלה מעל ערכי היעד לתוך אותם אזורים שכבר 

היום נמצאים פחות או יותר בתחום יעד, ביעדים האלה שמדברים עליהם. זה דבר אחד שצריך לבדוק. את 
כן הדברים האלה לא קורים? שלא לעשות פליטות שמעבר לזה. אני איך תוודא שא – נכונהשאלת שאלה 

מצפה שבאמת מי שיעשה את העבודה, אכן יגיע לתוצאות הנכונות. מה שאמר יונה, אני לא תמיד מסכים 
אבל במקרה  הזה אני די מסכים כי עד שלא יודעים את המצב לאשורו, בעצם אנחנו דנים אולי בדוב שעוד 

לצוד אותו. כי אם המצב בשטח הוא כל כך גרוע, או שכבר מגיע לערכים שאנחנו לא  לא יודעים אם רוצים
רוצים לעלות מעליהם, יכול להיות שאנחנו לא רוצים לצוד את הדוב הזה. ואז כל העניין הזה בעצם נופל על 

שיו, פניו. אז את זה צריך לבדוק ולאשר ובאמת להיווכח שזה המצב מבחינת הבדיקות של המצב בשטח. עכ
ככלל המועצה האזורית זבולון מצטרפת לדרישה שבאמת בכל מקום שבו ישנו משהו זה לא יהיה מעל ערכי 

שנה בקיבוץ שנקרא יגור, שמתחילתו בעצם מקבל את  70היעד. ואם תרשי לי בנימה אישית. אני חי קרוב ל
-וק שהוקמו בשנות ה, זה ממשיך עם בתי הזיק1925כל הזיהומים מהמפרץ. זה התחיל עם נשר שהוקם ב

,  מפעל דשנים וחומרים כימיים שהוא נמצא במקום הזה מי שמכיר, הוא פולט דברים לא הכי נעימים. 30
ואנחנו סליחה, אוכלים גם אותו. בעצם אנחנו הגענו למצב ששבענו. שבענו ואין לנו למי להותיר. עכשיו, 
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לא מזמן, נודע לי שאשתי בעצם התגלה אצל  ביגור יש תחלואה ידועה של סרטן גם כן לצערי. זה נודע לי
אשתי ולצערי היא גם נפטרה מזה. ולכן אני כמו שאמרתי, יש פה גם נימה אישית של העניין.  אם תבואו 

לקיבוץ יגור יגידו לכם תרדו מאיתנו, אל תוסיפו לנו אף מיליגרם אחד בשטח. אבל אנחנו יודעים שהמטרה 
יא את החוות הקיימות מאזורי המגורים. העניין הוא ששמענו ואמר היא באמת מטרה נכונה, ראויה להוצ

את זה אריאל עכשיו, שהכוונה היא לא זו. אף אחד לא יוציא את החוות הקיימות, רק יוסיפו עליהן. זה 
  דבר שהוא בלתי מתקבל על הדעת.

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  שה תשובה.זה אינטרס שמובטח בעררים האלה וקיבלנו עליו למע
  

  מר גבי שנהר:
  ודבר נוסף,

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  ברור שהתכלית של התכנית הזו היא,
  

  מר גבי שנהר:
  דבר אחרון.

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  היא לפנות.
  

  מר גבי שנהר:
ו בדלת האחורית. יש באזור תכניות נוספות וכולנו יודעים פעם, אני לא מדבר על קונדנסטים שבכלל נכנס

, ן"בזואני אומר לא יכול להיות שנדון על  תכנית אחת מבלי שאנחנו כוללים את כל מה שקורה באזור. 
לחגיגה הזו שנקראת זיהום במפרץ חיפה. ולכן הבדיקות  מצטרפיםדשנים, כל המפעלים האחרים, כולם 

סליחה לעורך הדין המכובד, דברייך צריכות להיעשות על כל נושא הזיהום, על כל מבצעי הזיהום באזור. ו
לא מקובלים עליי. מי שחטף מספיק מכות לא צריך לקבל מכות מעוד מישהו שבמקרה לא נתן את זה עד 

היום. אז עם  כל הכבוד לתש"ן, אולי אתם לא אשמים ולא אחראים, אבל אל תוסיפו לנו שום דבר שאנחנו 
  לא צריכים.

  
  (כפיים)

  
  וועדה:ר ה"סילביה רביד, יו 'גב

ביקשתי לא לצלם את הדיון. אני מבינה שיש פה מישהו שכן מצלם. מי מצלם? סליחה, מי צילם פה את 
  הדיון בבקשה? אני עם כל הכבוד,

  
  דובר:

  זו לידה.
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  גברתי,

  
  שלומית: 'גב

  אז בבקשה לצאת.
  

  דובר:
  זו עם הטלפון ביד.

  
  דובר:

  כן.
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  ר הוועדה:"ביד, יוסילביה ר 'גב
  מי צילם פה את הדיון בבקשה? 

  
  דובר:

  שתראה לנו בבקשה.
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  תעצור בבקשה את הדיון. 

  
  (הפסקת הקלטה)

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  אז תודה רבה לך אדוני. מה רצית להגיד? לא סיימת?
  
  בלה בן דוד: 'בג

  פט אחד. אני רק רוצה להוסיף במש
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  קיי. אנחנו רוצים לחזור לדיון. תשמרו בבקשה על שקט. -או 

  
  בלה בן דוד: 'בג

אני רוצה להגיד שוב רק במשפט אחד. אני באמת לא אוסיף על מה שגבי אמר. אני מסכימה לכל מילה. 
להגנת הסביבה את אמרת הסיר  אבל אני רוצה לציין גם את כששאלת את הדוקטור המכובד מהמשרד

שמוסיפים. אני רוצה רק להשתמש במונח הזה שלדעתי מדובר פה בסיר לחץ. לא מדובר פה במשהו אחר, 
. אוסף ן"בזמ, מדובר בהרחבה של כל "מדובר פה בערכי יעד, מדובר פה בחוות המיכלים, מדובר בגפ

יותר רחבה ולדון על הכול במקביל ובצורה הדברים האלה מחייב אותנו רגע לעצור ולהסתכל בראייה הרבה 
רוחבית שאחד קשור לשני. וזה אני חייבת להגיד שזו גם הדרישה של עיריית נשר כדי שאנחנו נוכל 

  להמשיך.
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  קיי. גברת נורית, טוב, רצית להשלים? -או 

  
  נורית שטרן: 'גב

  ויר.כן. אני התייחסתי לנושא של זיהום האו
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  רק שנייה. 

  
  נורית שטרן: 'גב

אוויר, אז רציתי רק להגיד  מלאכיותבאיך קוראים לזה? בערר של אלה היה התייחסות לעוד נושאים חוץ 
עשו כאן מצגת מאוד מבהילה. עכשיו, אני אין לי את  –כמה מילים עליהם. לגבי הנושא של הסיכונים 

ני הבנתי שאתם לא קיבלתם אותה. אני ביקשתי  אותה, אז אני לא יכולה להגיב למצגת, המצגת הזו, א
אבל אני יכולה להגיד שמבחינת סיכונים הבחינה של החווה נעשתה על פי שיטה הסתברותית שהייתה 

. וזו הייתה אחת הסיבות, עכשיו השיטה הסתברותית היא שיטה יםמקובלת אז כשעשו את הסקר סיכונ
זה משנה את התוצאות ולכן בזמנו ואמר את זה רפי,  יםוהיא מאוד מאוד מפורטת וכל שינוי שעושכמותית 

שאנחנו דרשנו שהם לא יעשו שינויים מהתשריט בינוי או מההצבה שהם הציגו. היום הגישה והמדיניות 
רד שהיא המדיניות שרווחת בכל המדינה, לא רק במפרץ חיפה, היא מדיניות שהתפרסמה על ידי המש

והיא מדיניות של, נקראת מדיניות מרחקי הפרדה בין מקורות סיכון נייחים לבין רצפטורים  2011ב
ציבוריים. והיא לא, לא מחייבת את הנוקשות הזו. בגלל שאתה לוקח את המיכל הכי גדול ואתה עושה לו 

רצפטורים תרחיש אחד ואתה בודק אותו יחסית לרצפטורים ציבוריים. אז דבר ראשון, אין מסביב 
ציבוריים. ובכל מקרה, לוקחים תרחיש סביר, לא לוקחים תרחיש קיצון אלא לוקחים תרחיש סביר. ולכן 
גם דרך אגב, גם בשום מקום בעולם לא מתכננים לפי תרחיש קיצון כמו שתואר פה.  כי אם יתכננו על פי 



  ועדת המשנה לעררים
  10/05/15תמלול ישיבה מתאריך 

  למען הרישום הטוב -"חבר"                                                       
תמליל זה נערך על ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים                      

  
  

45

מות אחרים שהם לא תרחיש קיצון, הרבה מאוד חומרים מסוכנים יצטרכו לשים אותם כנראה במקו
קרובים לשום דבר.  כי ככה זה היה מקובל. אז מבחינתנו בחינת הסיכונים בשיטה ההסתברותית לא 

 רצפטוריםהראתה סיכון. וגם היום כשיש, כשיש, כשלפי השיטה של מרחקי ההפרדה מאחר ואין שם 
יר לתכנון אין סיכון.  מטר,  אז לתרחיש סביר. אני שוב אומרת, לתרחיש סב 400ציבוריים במרווח של 

  . אנחנו  לא מתעסקים. העורףהנושא של תרחישים בזמן מלחמה, אחראי על זה פיקוד 
  

  (מדברים ביחד).
  

  נורית שטרן: 'גב
  אני אומרת את ה, 

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  תנו לגברת לסיים את הדברים.
  

  נורית שטרן: 'גב
אדמה. הנושא של רעידות אדמה נבדק. יש באמת האזור של  הנושא הנוסף שעלה זה הנושא של רעידות

מפרץ חיפה הוא אזור מורכב מבחינת רעידות אדמה. יש שם הגברה מכל מיני היבטים. הנושא ה זה נבדק, 
ההוראות של התכנית קובעות כללים מאוד ברורים שיש  יהיה צורך לבצע אותם בשלב הוצאת היתר 

הסיכומים מרעידות אדמה לעמידות בפני רעידות אדמה. ניתן למגן,  הבנייה כדי לתרגל את המסקנות של
  צריך לעשות את זה, יש אנשי מקצוע שזו המומחיות שלהם. 

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  שנה. זה משתקף בהוראות התכנית הפתרון?
  

  נורית שטרן: 'גב
  מידה ברעידות אדמה. יש סעיף בהוראות התכנית, סעיף מפורט בהוראות התכנית שמתעסק בע

  
   דוברת:

  הסעיף הזה מאוד כללי, מאוד לא מפורט.
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  . אני ביקשתי לא להפריע. כל אחד ידבר בתורו כשיש זכות תשובה לעוררים.להפריעסליחה. לא 

  
  נורית שטרן: 'גב

  בסעיף,
  

  דובר:
  .6.4.4סעיף 

  
  נורית שטרן: 'גב

ת הכללים לפי מה צריך לעשות את המיגון. בתכנית לא מייצרים את המיגון עצמו, הסעיף בעצם קובע א
  אלא קובעים את הכללים.

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  קיי. -או 
  

  נורית שטרן: 'גב
  אז זה כמו בכל דבר אחר שכתוב כאן, אתה קובע את הכללים, אתה לא נותן את התכנון המפורט.

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  כן. ברור.
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  נורית שטרן: 'גב
  מה שיש זה נקבעו הכללים. מה לעשות? עכשיו, אני רוצה להתייחס לנושא של ה,

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  שנייה. הנושא של פיקוד העורף והפתרון, אם יש פתרון הוא לא מעוגן בהוראות התכנית? 
  

  נורית שטרן: 'גב
  בשלב היתר הבנייה לפיקוד העורף לקבל הנחיות למבנה.כתוב שהם צריכים להגיע 

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  קיי. הבנתי.  -או 
  

  נורית שטרן: 'גב
הנושא של המתקן לטיפול  –זה מה שכתוב בהוראות התכנית.  לגבי הנושא של המתקן לטיפול בפסולת 

  היה שם משרפה. אין כוונה,בפסולת לא מדובר על משרפה. ומבחינתי אפשר לכתוב שם שלא ת
  

  דובר:
  זה אגב לא של תש"ן. זה לא קשור.

  
  נורית שטרן: 'גב

  זה לא של תש"ן.
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  שנייה, סליחה. בתוך התכנית,

  
  נורית שטרן: 'גב

  יש. הנה, זה מופיע,
  

  דובר:
  הסגול.

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  הסגול.
  

  דובר:
  רוק.המוקף בי

  
  נורית שטרן: 'גב

  כן. 
  

  דובר:
  .תאגב, בהחלטה שינו את המיקום עוד קצ

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  בסדר.
  

  נורית שטרן: 'גב
הבקשה למתקן טיפול בפסולת היא בקשה של המשרד להגנת הסביבה לאפשר הקמת מתקן מודרני לטפל, 

רת בכל המטרופולין. המקום הזה הוא מקום למיין ולטפל ולמחזר פסולת ביתית ופסולת יבשה שנוצ
הוא בעל נגישות  7722אידיאלי לטפל בפסולת הזו כי הוא מרכזי, הוא בעל נגישות. ברגע שיהיה כביש 

מעולה. אנחנו היום את הפסולת שלנו משנעים לכל מיני מקומות הזויים. זה נכון סביבתית, זה נכון 
יהיה כחלק מהשטחים, מההפקעה לשטחים ציבוריים כלכלית. ולכן אנחנו בעצם ביקשנו שבמקום ש
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פתוחים, לאפשר הקמת מתקן כזה. השיטות לטיפול בפסולת הן שיטות של טיפול אני אירובי, טיפול 
בקומפוסטציה. אפשר לקבוע חד משמעית שזה לא יהיה משרפה. אין לנו בעיה עם זה. אבל אני חושבת 

  את האתר הזה שמטרתו לטפל בפסולת מעורבת. שממש זה יהיה עצוב ולא נכון סביבתית לבטל 
  

  תמר זנברג: 'גב
  יכול שצריך שאחת מההמלצות במסגרת,

  
  (מדברים ביחד).

  
  תמר זנברג: 'גב

ואת הקמת (לא ברור) וכל זה,  ן"בזיכול להיות שצריך להפוך את היוצרות. קודם בואו נדחה את תכנית 
א זה. אם יש לזה תועלת או לא. תבינו שברגע ואחר כך את מה שקיים נראה אם צריך לרכז, אם הו

שהתכנית הזו, חברי הוועדה ברגע שהתכנית הזו עומדת ראשונה וידוע כאן לכל הציבור שבהמשך הולכות 
להיות תכניות שבוודאות ירחיבו את התעשייה המזהמת  אז בטח שהחשש הוא גדול מאוד. כי עכשיו 

, לתעשייה, אחר כך ירחיבו לתכניות אחרות שכביכול (לא אומרים לנו פותחים שטח שיהיה פתוח למיכלים
ברור) ולא קשורות. באמת אני אומרת. יכול להיות שמה שאתם אומרים מאוד מאוד הגיוני אחרי שייעצרו 

  התכניות האחרות והיא שמה להם חסם. 
  

  (מדברים ביחד).
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
לנו אבל היא תעזור לנו אם היא תיתן לנו לשמוע את העררים ברצף אני מבינה שגברתי רוצה מאוד לעזור 

כדי שנוכל לסיים אותם. הדברים שצצים, אני זוכרת שגברתי דיברה בזמנו בדיון הראשון, אז לכן, הדברים 
נשמעו. הם מופיעים אצלנו באמת, עברנו על כל התמלולים. אני מבקשת להתקדם. טוב. נורית, יש לך עוד 

  משהו להגיד?
  

  נורית שטרן: 'גב
  . 1אני רוצה להתייחס לעוד כמה דברים. 

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

רק לשמור על השקט בבקשה. אני לא מצליחה, תכבדו בבקשה את הנוכחים האחרים, את כל ה, כל 
ך הנוכחים פה צריכים להישמע בצורה מסודרת. סליחה. גם אתן, אני יודעת ש, לא יודעת. לא יודעת אי
להציע לכן פרקטית.  רק שנייה. אפשר קצת לסגור את ה? תדליקו את המזגן.  נורית יש לך עוד משהו 

  להשלים?
  

  נורית שטרן: 'גב
  כן.

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  כן?
  

  נורית שטרן: 'גב
  דברים. 3יש לי עוד  משהו כמו 

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  הדברים, בבקשה. כן. תנו לגברת להשלים את 
  

  נורית שטרן: 'גב
  משרד התשתיות היה כאן בפעם הקודמת,

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  כן. שמענו. הגברת דורית.
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  נורית שטרן: 'גב

 2אני בכל זאת רוצה להתייחס ל פורמאליקיי. ואני בכל זאת, למרות שהם כאילו לא בעלי מעמד  -או 
  נקודות שהם העלו.

  
  ר הוועדה:"רביד, יו סילביה 'גב

  סליחה. יש לך קשר, יש לכם קשר למפגינים בחוץ? אם אפשר. 
  

  דובר:
  זה לא יעזור.

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  זה לא יעזור, כן?  אנחנו פשוט לא מצליחים לשמוע את הדוברים. זה המצב. 
  

  דובר:
  בכוונה.

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  יקרופון. נעביר את המיקרופון.אולי תחזיקי את המ
  

  נורית שטרן: 'גב
  אתם לא שומעים אותי? 

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  אי אפשר לשמוע פשוט. עם כל הרצון.  נעביר את המיקרופון כדי שיהיה אפשר לשמוע מה שהגברת אומרת.
  

  דובר:
  פה זה להקלטה.

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  על,אז גברתי דיברה 
  

  דובר:
  זה להקלטה, זה לא קשור.

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  כן, הדבר האחרון היה מתקן לפסולת. כן?
  

  נורית שטרן: 'גב
  טוב. אז יש לי עוד, אז שני דברים למה שמשרד התשתיות אמר. 

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  כן.

  
  נורית שטרן: 'גב

  רונית אמרה, שומעים? .1
  

  ר הוועדה:"יה רביד, יוסילב 'גב
  הו, יופי. עכשיו אפשר לשמוע.

  
  נורית שטרן: 'גב
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רונית אמרה שמבחינת משרד התשתיות דלק הוא דלק הוא דלק. אז זה לא, זה לא עובד ככה מבחינה 
סביבתית כי כל דרך יש לו מקדמי נדיפות אחרים. ובתסקיר שנעשה כאן לוקחים בחשבון את החומר 

  זה מחשבים את הפליטות. עכשיו, הקונדנסייט שנמצא כאן באוויר,שמאוחסן במיכל ולפי 
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  הוא לא נמצא על שולחננו.

  
  נורית שטרן: 'גב

בסדר. אז זה אני רוצה לחדד את זה שהוא חומר שהוא עם נדיפות גבוהה, והוא לא נבחן בתסקיר. ולכן זו 
י אפשר יהיה לאחסן אותו. אז זה אני רוצה להסביר שדלק זה לא ההחלטה של הוועדה המחוזית הייתה שא

דלק ודלק ודלק. יש כל מיני סוגים של דלקים ויש כל מיני סוגים של, כל מיני כמות ל פליטות. זה דבר 
אחד. דבר שני, אנחנו דרשנו בהוראות התכנית לעשות ניטור רציף על הגדר של החווה והם התנגדו לזה. 

כי לא עושים את זה בשום חווה אחרת. אז אני חושבת שזה לא נימוק. אני  -ת בעייתי הנימוק לדעתי קצ
חושבת שהנושא הזה של ניטור רציף על הגדר של החווה זה דבר סביר וזה דבר שאני לא רואה שיש בו 

  .ועקרוניתאיזושהי פגיעה מהותית 
  

  מר דרור גדרון:
  לא, לא הגשנו ערר על הדבר הזה.

  
   :נורית שטרן 'גב

  מה? זה משרד התשתיות, לא אתם. אני מתייחסת גם לזה. 
  

  מר דרור גדרון:
  לא הגישו ערר בכלל.

  
  דובר:

אנחנו גם אמרנו את זה שמשרד התשתיות  לא הגיש ערר, אבל הוא מצא לנכון לתקוף דברים שלא הוגש 
  כנגדם ערר.

  
  נורית שטרן: 'גב

ט שלא נמצא על השולחן שלכם. מה שנמצא על והדבר האחרון שאני רוצה להגיד שוב על הקונדנסיי
השולחן שלכם זה החלק הדרומי שהוא אזור תעשייה לתכנון בעתיד. עכשיו, אנחנו בדיון התרכזנו בחוות 

הנחלים, ופחות שמנו תשומת לב על האזור הזה הדרומי שהוא לתעשייה בעתיד. וקבענו שצריך לעשות 
באמת אין הוראות למעט למתקן לטיפול בפסולת. אנחנו  תכנית מפורטת והאמת היא גם לא קבענו שום,

חושבים עכשיו, ליאת אמרה את זה קודם, שצריך להכיל על האזור הזה עקרונות ואחד העקרונות זה 
שאי אפשר להוסיף שם פליטות. אני חושבת שזה נכון לאור התכנונים שנעשים ולאור  30שמופיעים בתמ"א 

  באמת ה,
  

   הוועדה: ר"סילביה רביד, יו 'גב
לא, אבל אמירה כזו אין לה משמעות. סליחה. כי ממילא מדובר בתכנון עתידי. מה שיתוכנן שם יהיה מקום 

  להידרש לשאלה מה מתכננים ולפי זה לשקול.
  

   ליאת פלד: 'גב
זה בדיוק הקש,רק סליחה.  זה בדיוק הקשר בין התכניות העתידיות לתכנית הזו. התכנית הזו כוללת שטח 

תכנון עתידי. זה השטח הדרומי. בינינו, הייתי יכולה, היינו יכולים לפוצץ את התכנית אבל אז היינו שהוא ל
(לא ברור). ובמקביל מתקדמות תכניות נוספות במועצה הארצית, כמו התכנית של הותמ"ל שהיא רק חלק 

  מהשטח. אנחנו רוצים לקבוע על כלל השטח וזה תוספת כתוצאה מכל הדברים שנשארו,
  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'בג

  אבל,
  

  ליאת פלד: 'גב
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  מהדיון הקודם עד היום.
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  אבל שוב, 

  
  נורית שטרן: 'גב

  שוב, אני אגיד עוד דבר אחד.
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  וא. אני לא,אני לא רואה פה שאלה משפטית, כי אין פה את הצדדים שהם רלוונטיים לשטח הה

  
  ליאת פלד: 'גב

לא, הם לא רלוונטיים. הם לא רלוונטיים. לא מעניין אותם השטח הדרומי. יש הרבה מאוד אנשים 
  שרוצים.

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  שלא נמצאים פה שעליהם אנחנו לא מחלים הוראות בלי לתת להם זכות. יםכן. אבל יש צדדים שלישי
  

  ליאת פלד: 'גב
דין רביד, אני חייבת להגיד אם אנחנו פה בדיון על הערר ובערר הזה מתנקזים גם תכנון קיים וגם  עורך

  תכנון עתידי, אז חייבים לתת את הדעת לכל.
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  בסדר. הבנתי את מה שאתם אומרים, צריך לרשום את מה שאתם אומרים.

  
  מר דור שטרן:

  ל מה שליאת אמרה עכשיו.יש רק דבר אחד בהקשר ש
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  כן.

  
  מר דור שטרן:

אנחנו, חלק מהחשש וזה חשש שעלה פה על ידי חלק מהעוררים, לגבי אותו תכנון עתידי המדובר, זה זה 
שאנחנו היום בעצם מסמנים את השטח הזה שמחר לא יראו את זה יותר כשטח פתוח אלא כשטח מופר. כי 

הזו למעשה מבחינה תכנונית הופכת את זה לשטח מופר. אבל היא לא מטילה את המגבלות  התכנית
שאנחנו הטלנו בשטחים אחרים מוגבלים. ולכן אנחנו חושבים שזה נכון שיהיו מגבלות גם באותו שטח 

  מופר, כדי שאחרי זה לא נמצא שהכנסנו את זה מהדלת האחורית.
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  אני לא יודעת אם זו המסגרת. טוב,

  
  מר דור שטרן:

  שלא זו כוונתנו.
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
בסדר. צריך, מה שאמרתם מובן. אני לא יודעת אם אפשר לעשות את זה אבל צריך יהיה לשקול את זה. 

ו מועצה אזורית קיי, טוב. אנחנו שמענ -מכל מקום, בואו נתקדם, בואו נתקדם מבחינת. נורית סיימה. או 
אחת. נותר לנו בעצם, אני בודקת מבחינת השולחן. בשולחן הזה שמענו את כולם, נכון? נורית, לידך שמענו 
את כולם. אז נשאר לנו ראש העיר בתור, בתור משיבים  לערר אתה רוצה לומר משהו?  מהנדס העיר יוכל.  

  כן. נכון מיצינו את הצד הזה. 
  

  דוברת:
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  ן עובד?יש פה מזגן? המזג
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
אתכם. אולי באמת לפני שנשמע אותו נשמע את הגברת  לשמוע, לפני שאנחנו צריכים אני יודעת. קצ"א

  מקצ"א, עורכת הדין.
  

  מר דרור גדרון:
  לפני שקצ"א מגדם אני רוצה להזכיר שקצ"א לא הגישו ערר למרות שההתנגדות שלהם נדחתה.

  
  ר הוועדה:"ד, יוסילביה רבי 'גב

  קיי.  -או 
  

  מר דרור גדרון:
  ואין להם מעמד פה בדיון.

  
  דובר:

  הם הגישו תשובה.
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  הטענות שלכם בערר, 

  
  מר דרור גדרון:

  למה?
  

  דובר:
  הם הגישו תשובה לערר.

  
  מר דרור גדרון:

  אבל הם לא משיבים. 
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  תסביר לנו בעצם את ההיבטים של קצ"א. כן. א"קצולי הגברת מא
  

  מר דרור גדרון:
  לפי התקנות הם לא משיבים.

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  הם משיבים לערר.
  

  מר דרור גדרון:
  לפי התקנות  הם לא משיבים לאף ערר.

  
   דינה בראון: 'גב

  גדות.לפי התקנות אנחנו משיבים לערר. אנחנו הגשנו התנ
  

  מר דרור גדרון:
  אנחנו לא תוקפים התנגדות שהתקבלה, והם לא, 

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  שנייה.
  

  מר דרור גדרון:
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  ההתנגדות שלהם נדחתה והם לא הגישו ערר, לכן אין להם מעמד פה.
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  ? אם כן אז הם, הם רלוונטיים כתשובה.א"קצסליחה. אבל הנושאים שהעליתם לערר קשורים במשהו ל

  
  מר דרור גדרון:

  לא.
  

  דינה בראון: 'גב
  הוגשה,

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

שנייה. בואו נשמע אותם. בסדר. ההתנגדות שלך נרשמה. כאן יש התנגדות לכל הכיוונים. אנחנו גם את זה 
ואו נתחיל בעצם בשמיעתה של הגברת מקצ"א נצטרך לשקול מה על זה עם ההתנגדויות הצולבות האלה. ב

  ואז נראה.
  

   ורד דרור: 'גב
  עורכת דין רביד?

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  כן?
  

   ורד דרור: 'גב
  משהו  בהקשר שנורית העלתה? יםלהשלאפשר רגע 

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  כן.

  
  ורד דרור: 'גב

  צה לציין,ולגמור גם את הנושא הזה. אני רק רו
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  בהמשך לדברים של איגוד ערים.

  
  שלומית: 'גב

  .לפרוטוקולאת שמך בבקשה 
  

  ורד דרור: 'גב
  ורד דרור מאיגוד ערים להגנת הסביבה אזור חיפה.

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  היא הציגה את הדברים בפעם הקודמת.
  

  ורד דרור: 'גב
ת הדברים ואת המצגת והראינו את כל הדברים ואני מה שאני מבקשת לחדד זה בעצם שגם כן. הצגנו א

לאור הדרישה לערכי יעד ושכונות המגורים וערכי סביבה לגדר, וגם לאור הסיכונים, זה שני נושאים 
שבעצם מה שאנחנו בעצם ביקשנו כדי לנסות לצמצם את הסיכונים ולנסות לשפר את הנושא של  איכות 

יר בשכונות המגורים, זה בעצם ליצור רה אורגניזציה בעצם בשטח של חוות המיכלים. ונורית האוו
התייחסה לזה ככה במעט, אבל זה בעצם הפתרון שאנחנו בעצם ביקשנו. והוועדה המחוזית אימצה ברובה, 

ל, לא זה שבעצם אם נעשו שינוי שהיום בעקבות השיטה השונה לחישוב הסיכונים שזה כבר לא מאוד מקוב
הכול צריך להיות מאוד מקובל כמו שהיה בעבר, אז בעצם זה יכול להפחית גם את הסיכונים כי זה ירחיק 

  כמה מאות מטרים.
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  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  על הנושא הזה יש ערר של תש"ן. הם טוענים שלכאורה הם עשו עבודה רצינית,
  

   ורד דרור: 'גב
ר השיטה שהם עשו בזמנו בתסקיר שזה כבר היום השיטה הזו היא כבר נכון. אבל השיטה השתנתה. לאו

מאוד מקובע והיה קשה לשנות, להזיז  –לא מקובלת על המשרד להגנת הסביבה. אז באמת הכול היה מאוד 
כל מיכל. היום השיטה היא שונה והיום הנושא הוא הרבה יותר גמיש והיום אפשר להתחשב ותזוזה יכולה 

מטרים. ולכן אם באמת יעשו את התכנון מחדש ויזיזו את  10-5ות מטרים. זה לא של להיות של כמה מא
האזור, את המיכלים שהם הרבה יותר מסוכנים מבחינת קרבה לאוכלוסייה, יזיזו אותם לאזור אחר 

  שדיברנו בעיקר על הבנזן ועל ה, בעיקר על הבנזן.
  

  דובר:
  ועל הניפוק.

  
   ורד דרור: 'גב

האלה בעצם הם גורם הסיכון הגבוה ביותר בקרבה  האלמנטיםודות הניפוק. שני ועל, רגע. ועל נק
לאוכלוסיה. ואם כבר ירחיקו אותם כמה מאות מטרים זה גם יכול לעזור בנושא של זיהום האוויר. ולכן 
אנחנו רוצים להדגיש את הנקודה הזו שבעצם לתמוך בהחלטת הוועדה המחוזית להשאיר את האופציה 

  ולשנות.הזו ולבחון 
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  לבחון אותה לעת, בסדר. טוב. 

  
  ורד דרור: 'גב
  כן.

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  שנייה. קצ"א, מי האדון? אדוני הצביע אבל אני לא מצליחה להבין מה. טוב, אז תדברי. הגברת מקצ"א, כן. 
  

  דינה בראון: 'גב
  א. אז קודם כל, לעניין שכבר עלה בחצי פה,עורכת הדין דינה בראון מקצ"

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  רק בקול רם למיקרופון.
  

  דינה בראון: 'גב
  אני לא אוכל יותר מזה.

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  זה ברור לנו. גם אני לא יכולה.
  

  שלומית: 'גב
  רק רגע.

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  .שלומית תודה
  

  שלומית: 'גב
  בבקשה.

  
  דינה בראון: 'גב
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טוב. לוועדה המחוזית הוגשה באמת התנגדות של קצ"א שהתקבלה באופן חלקי ולכן הסתפקנו באופן 
החלקי הזה ולא הגשנו ערר, שזה לא דבר שהוא ציין. יחד עם זאת כשהוגשה, כשהוגש הערר חלק 

  א.מהסעיפים שהוגש עליהם הערר זה הסעיפים שנוגעים לקצ"
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  קיי. -או 

  
  דינה בראון: 'גב

ולכן כמי שהתנגדותו התקבלה אבל על זה הוגש ערר, אנחנו למעשה כן משיבים בערר ועל זה הוגש כתב 
  התנגדות לערר. 

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  תשובה לערר.
  

  דינה בראון: 'גב
  תשובה לערר, סליחה.

  
  ר הוועדה:"רביד, יוסילביה  'גב

  רק שנייה. אם תזכירי לנו בבקשה את ההחלטה.
  

  דינה בראון: 'גב
  אני עכשיו,

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  ואת הטענה.
  

  דינה בראון: 'גב
  אני עכשיו אציין.

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  כדי לחדד לנו פשוט את ה,
  

  דינה בראון: 'גב
  רר שתש"ן הגישה היו שני סעיפים שהתייחסו לתש"ן. סליחה, לקצ"א. כמובן. למעשה בכתב הע

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  לקצ"א, כן.
  

  דינה בראון: 'גב
של הערר שלהם, לא הוזכר בגוף של הערר. ולאחר דיון עם עורכי  בכותרתשהוזכר  12.5אחד מהם סעיף 

  יף הזה. כך שזה,הדין של תש"ן הבנתי שאין בפועל ערעור, ערר על הסע
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  איזה סעיף? סליחה.

  
  דינה בראון: 'גב

  להחלטה של הוועדה המחוזית. 12.5
  

  מר דרור גדרון:
  הבהרנו שזו הייתה טעות סופר בכותרת.

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
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  דקה רק שנייה.
  

  מר דרור גדרון:
  בטקסט אין לזה התייחסות.

  
  נה בראון:די 'גב

אם תפתחי את כתב הערר של תש"ן בעמוד הראשון הם ככה מציינים את הסעיפים שעליהם הם מגישים 
  את ההתנגדות. 

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  קיי. -או 
  

  דינה בראון: 'גב
  .12.5אז יש, צוין שם סעיף 

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  כן.

  
  דינה בראון: 'גב

  מחוז.להחלטה של ה
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  אז שם,

  
  דינה בראון: 'גב

שזה סעיף שמתייחס אך ורק לקצ"א. בסופו של דבר בגוף של הערר שלהם אין התייחסות לסעיף הזה. 
דיברתי עם עורכי הדין של תש"ן, הבנתי שבכלל אין להם ערר על הסעיף. רק למען סדר הדברים הייתי 

  אין ערר על הסעיף הזה. רוצה לציין שבסופו של
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  קיי. זה מקובל גם על אדוני? -או 

  
  מר דרור גדרון:

  כן. זו הייתה טעות סופר.
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  ? אחד מהסעיפים הבודדים שאפשר למחוק מהערר.12.5הייתה טעות סופר 

  
  דינה בראון: 'גב

  בוועדת ה, 12.7.3כן. עכשיו אנחנו מגיעים לסעיף שאנחנו דנים בו. סעיף עכשיו אנחנו מגיעים, 
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  קיי. -או 

  
  דינה בראון: 'גב

  אני כן אבקש את העזרה של, אני העליתי למחשב של הוועדה את התשריט שאנחנו צריכים.  
  

  (מסדרים את המחשב)
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  שיו אנחנו שומעים. רק לשמור בבקשה על השקט.עכ
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  דינה בראון: 'גב
אז אני אמשיך את הדברים. קודם כל גברתי, כפי שהוועדה, הדברים הוצגו בפני  הוועדה המחוזית אבל על 

  מנת שהמועצה הארצית יבינו את התמונה הכוללת ומה, איפה קצ"א נכנסת פה לסיפור.
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
אני לא מצליחה לשמוע. עם כל הרצון הטוב,  בבקשה, סליחה. אתם רוצים לדבר? אין בעיה, רק לא פה. 

  אנחנו לא מפריעים לאף אחד לדבר. בסדר?
  

  דינה בראון: 'גב
קיי. אנחנו כידוע, מדברים על תכנית של תש"ן להזיז חוות מיכלים ממיקומים שונים לקרקעות הצפון,  -או 

חצר הצפונית קריית חיים, זו אחת מהחוות שמתכונן לפנות אותן, להזיז אותן שאחד מהם  רואה ב
לקרקעות הצפון. כיום למעשה שזה הדלק המיועד, הנפט הגולמי המיועד לזיקוק בבתי הזיקוק. הנפט 

אחוז מהנפט הגולמי שמגיע מבתי הזיקוק מגיע דרך הצינורות של קצ"א שמגיעים  70הגולמי הזה, כ
? לא, יםאחוז מהנפט הזה מוזרם עד לטרמינל הזה ומשם ל, למה מזיז 70ן. וכך מוזרם, כמהדרום, מאשקלו

  חבל. מה קורה?
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  היא הגדילה לך.

  
  דינה בראון: 'גב

  הגדילה אבל בזה חסר קרקעות הצפון.
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  הנה, קרקעות הצפון.

  
  דינה בראון: 'גב

. הוא מגיע Fקיי, בסדר. אז כמו ש, טוב. היום הצינור של קצ"א עובר, אתם רואים מה שכתוב פרוזדור  -ו א

  ואז הנקודה שבה (לא ברור) אתם יכולים לדמיין, רואים שם, Fמפרוזדור 
  

  דובר:
  רואים שם.

  
  דינה בראון: 'גב

בצינורות של תש"ן, לא  Aר הוא עולה לטרמינל חיים. ואז מאוחסן שם ומשם הוא מוזרם דרך פרוזדו
בצינורות של קצ"א, לבתי הזיקוק. למעשה, אנחנו בוועדה המחוזית הסברנו שאם אנחנו מזיזים היום, אם 
התכנית היא להזיז את חוות המיכלים למקום חדש, צריך להסדיר גם את הנושא של קווי ההולכה. אנחנו 

הזו, ממשיך צפונה ואחר כך דרומה, לאחר הזזת  פעלנו שאם היום יש סיבה שהקו מגיע עד לנקודת הפנייה
חוות המיכלים כבר (לא ברור) לזה הצדקה מכמה סיבות סביבתיות, בטיחותיות, תפעוליות, הנדסיות 
וכלכליות. בעקבות הטענות שאנחנו שוב תכף נסביר אותן, התקבלה החלטה בוועדה המחוזית בסעיף 

  זה. שאולי אני אמצא את הציטוט המדויק של 12.7.3
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  "תנאי להיתר".

  
  

  דינה בראון: 'גב
"תנאי להיתר בנייה יהיה הסדרת קווי ההולכה אל האתר וממנו". זה, אנחנו הסתפקנו בזה ולא הגשנו על 

זה ערר כי ראינו שתנאי להיתר בנייה זה הסדרת הנושא ולא הגשנו ערר. אבל כשהוגש הערר על הסעיף הזה 
כן להתייחס. אנחנו נציין שמאחר שהוגש הערר של תש"ן, התשובה של ועדת המחוז הם שינו  נדרשנואת 

, מבחינתנו לרעתנו או לרעת העניין יותר נכון. אני אצטט את השינוי, סליחה רגע. "תנאי 12.7.3את סעיף 
  להיתר יהיה הצגה של",
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  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  את קוראת? סליחה. איזה סעיף? מאיפה
  

  דינה בראון: 'גב
  זה בתשובה של,

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  איזה סעיף בתשובה? פשוט כדי להקל.
  

  דינה בראון: 'גב
  ואו. רגע. תכף נמצא את זה.

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  ?48הנה, 
  

  דינה בראון: 'גב
ערר אני אציין, סליחה. הערר של תש"ן לא . תנאי להיתר, התשובה של ה12.7.3מתייחס ל 48כן, כן. 

התייחס לנושא הזה. הוא התייחס לקריית (לא ברור) שזה החשש שלהם שמנסים לכפות עליהם מנהרות 
תשתית וזה היה התיאור של הסעיף. אנחנו בכתב תשובה הסברנו שלדעתנו לא כך היה העניין. מבחינתנו 

א ברור) תשובה להתנגדות.  כשוועדת המחוז השיבה לערר הסעיף הזה בא לענות על ההתנגדות שלנו. פה (ל
של הסעיף, אז היא שינתה את ההחלטה וכתבה "תנאי  נכונהשלהם שמבחינתנו הוא היה פרשנות לא 

  להיתר בנייה יהיה הסדרת קווי ההולכה" לא, סליחה. זה הקודם. 
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  דת הצורך"."הצגה של קווי ההולכה או הסדרה במי

  
  דינה בראון: 'גב

"במידת הצורך". או? אז זה כאילו הפחתה. כי אנחנו כבר הצגנו את הצורך. קיבלנו, לא ערערנו על הצורך 
שתנאי להיתר בנייה יהיה הסדרת קווי ההולכה. ועכשיו יש גם הצבת קווי הולכה או הסדרה אם יש צורך, 

ך. עכשיו, אני אסביר את ה, זה היה רק רקע משפטי של כאילו אולי אין צורך. ואנחנו טוענים שיש צור
הדבר הזה. כשהיינו בוועדה המחוזית והצגנו את העניין, אחת ההצעות שהועלו לאוויר הייתה שהנפט 

ימשיך לזרום בפרוזדור, ימשיך לזרום צפונה בצינור של קצ"א. יש עכשיו איזושהי (לא ברור) שהם יעשו 

. אנחנו, לא היה דיון בנושא וזו הייתה הצעה שהייתה, אנחנו לא A זדורבפרוהתאמות כדי לאפשר הזרמה 
יכולים לקבל את זה, אנחנו מתנגדים לדבר הזה.  אתה רוצה להציג את הסיבות? או שאני אקריא? 

בכותרות זה סיבות סביבתיות ובטיחותיות שאני חושבת שכל אחד יכול לנחש אותן. סיבות הנדסיות 
ארתור וייס, להציג  –ות וסיבות כלכליות. אני אבקש מהמהנדס של חברת קצ"א ותפעוליות בלתי אפשרי

  את הדברים. 
  

  מר ארתור וייס:
  אני רק רוצה לפני שאני מדבר, להגיד את כל האמת. 

  
  רונית לי שקד: 'גב

  הוא מזהמים.
  

  מר ארתור וייס:

 התעופהבצד הדרומי של שדה עד הנקודה הזו שהיא  Aהצנרת שלנו מגיעה לאורך , כרגע לאורך פרוזדור 

  .Aהיא עולה כרגע למעלה לחוות הדעת המיכלים ויורדת חזרה לפרוזדור 
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  הוא בשליטתכם או שמה שהיא אמרה? Aעכשיו, פרוזדור 



  ועדת המשנה לעררים
  10/05/15תמלול ישיבה מתאריך 

  למען הרישום הטוב -"חבר"                                                       
תמליל זה נערך על ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים                      

  
  

58

  
  מר ארתור וייס:

  לא, לא. 
  
  רונית לי שקד: 'גב 

  ל במקומו.הוא יישאר פעיל תמיד כי המקשר הימי ימשיך לפעו
  

  מר ארתור וייס:
  מה שאנחנו אומרים,

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  סליחה. מה שאדוני אמר אני לא הצלחתי. שנייה.
  

  מר ארתור וייס:
  מה שאנחנו אומרים זה שאין שום היגיון לא תפעולי, לא (מדברים ביחד).

  
   דינה בראון: 'גב

  לעשות כך, כן.
  

  מר ארתור וייס:
ק"מ  2, מרחק של פחות מן"בזק"מ. במקום פה להגיע לפה עד ל 6כל המסלול הזה שהוא לעשות את 

. להיכנס אל ן"בזהוא מגיע לאורך כל התוואי עד ל  Fבפרוזדור קיים, זה לא  פרוזדור חדש.  זה פרוזדור 
 2ות ממדובר על פח –ואז להמשיך עד לקרקעות הצפון. הנושא מתואם. עכשיו, מדובר, עוד פעם  ן"בזתוך 

  ק"מ.  עכשיו, אני אסביר את ההיבטים. 6ק"מ מול מסלול שהוא קרוב ל
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
קיי. תסביר לנו בבקשה את ההיבטים. שנייה, מה שאדוני אומר בעצם זה שהשימוש בדרך הקצרה אם  -או 

  נחדד את מה שאדוני אמר,
  

  מר ארתור וייס:
ואין שום עניין שזה ימשיך לעבור לא  הארוכהשל דלק שכרגע עובר בדרך מיליון טון  7הדרך הקצרה היא 

  המגורים. בשכונות
  

  דובר:
  איזה שכונות מגורים?

  
  מר ארתור וייס:

  שנמצאים,
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  סליחה.  לא להפריע בבקשה. בבקשה.

  
  מר ארתור וייס:

  .ק"מ 2ק"מ לפחות מ 6ובמקום זה לקצר את התוואי מ
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  שנייה, דקה. יש לי שאלה רק ברמה.

  
  (מדברים ביחד).

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  אני מבקשת אדוני,
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  דובר:

  הוא לא גר שם בכלל.
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  בוא, תעצור בבקשה את התמלול. תעצור את התמלול.

  
  (הפסקת הקלטה)

  
  ר הוועדה:"ה רביד, יוסילבי 'גב

בסדר, בואו נחזור לדיון. אדוני, באמת. עם כל הרצון הטוב אנחנו לא יכולים לפתור את כל העניינים ואת 
  כל המטענים שיש לגבי כל אחד ואחד כאן. 

  
  דינה בראון: 'גב

  אני רק אציין שהייתי חושבת שהניסוח (לא ברור). 
  

  דובר:
  אתם לא משתמשים בו. נכון, אמרת מילה כזו?שמענו שאתם הולכים להוציא צינור ש

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  בוא אדוני, אנחנו,
  

  דובר:
  או שכל,

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  סליחה. אנחנו, אדוני,
  

  דובר:
  ומרוויחים הון תועפות בשביל האיראנים. 

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

י בקשה אליכם. אני רוצה להבין. מה שאתם אומרים זה שהדרך הקצרה לא טוב. בואו בבקשה. רק יש ל
טעונה תכנון או שכן טעונה תכנון? פה אני רוצה לחדד את העניין. כי הרי לכל, לכל היבט יש את ההיבט 

  הנגדי.
  

  מר ארתור וייס:
  הדרך הקצרה היא,

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  ה וקיימת, כן.אולי זו דרך ארוכה אבל היא פעיל
  

  מר ארתור וייס:
הדרך הקצרה היא טעונת תכנון, בדיוק כמו הדרך הארוכה. אבל מה שאנחנו אומרים שאנחנו מגדירים את 

זה בתוך, בתוך רצועת תשתיות קיימת ואנחנו מובילים את זה גם בתוך תוואי שהוא רשום על שם, 
  שלקצ"א יש לזה זיקת הנאה. אבל מה ש,

  
  ר הוועדה:", יוסילביה רביד 'גב

  תכנון? הרי זו דרך, תחדדו לנו פה את ה, דורשתלמה אדוני אומר שגם הדרך הארוכה 
  

  דינה בראון: 'גב
  קיים,
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  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  כן.

  
  דינה בראון: 'גב

  קיים פה,
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
בדרך.  בתוואי בדיוק, אם נשתמש  השימושילו הדרך זו לא ההגדרה הנכונה, זה הצינור, הצינורות זה כא

  בהגדרה היותר נכונה. כן?
  

  דינה בראון: 'גב
ייתכן (לא ברור, רחוק מהמיקרופון). יכול להיות שתחנות השאיבה הקיימות לא נבדקו. עכשיו,  יש לך עוד 

  הרבה להגיד.
  

  מר ארתור וייס:
  יש לי עוד משהו.

   
  דינה בראון: 'גב

חד. וגם ההסדרה בחיבור שבין קצ"א לתש"ן שתכף הוא יסביר למה זה בלתי אפשרי, זה היבט תכנוני  א
  הוא קיים כרגע,

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  הוא לא, אני לא שמעתי.
  

  דינה בראון: 'גב
. אין היום חיבור בין, ן"בזמפרקים את הנפט בחוות המיכלים. זה תש"ן מזרימה את זה בצינור אחר ל

ור לצינור כך. גם הדבר הזה יצטרך תכנון כלשהו. עכשיו, זה בתשובה לשאלתך. לשאר כל ה, כאילו מצינ
  לכל ההיבטים האחרים אני אתן לארתור להמשיך.

  
   ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  בסדר.
  

  מר ארתור וייס:
צנרת עם רק אני אפרט ממש בקצרה. בנושא של, אין חולקים על זה שברגע שאנחנו מקצרים את מעבר ה

ק"מ, יש לזה תועלת רבה מבחינת הגנת הסביבה. דבר שני זה  2ק"מ לפחות מ 6מיליון טון בשנה מ 7ה
הנושא הכלכלי. כדי לשנע את הנפט, את הכמות הגדולה הזו יש בזה עלויות מאוד גדולות של חשמל. שזה 

אוד כסף שלא הכרחי. גם מבחינה כלכלית זה לא משתלם, זה יוצר גם את הזיהום וזה גם עולה הרבה מ
  , ן"תשמבחינה תפעולית מה שנגעה חברתי בנושא, הדלק מגיעה ל

  
  דינה בראון: 'גב

  לחוות המיכלים.
  

  מר ארתור וייס:
לחוות המיכלים, נאגר שם בצורה כזו או אחרת ונשלח לבתי זיקוק. באישור התכנית הרי אין שום מקום, 

שיגיע הוא צריך להיות מוזרם מיידית. ואני מזכיר הדלק לא ואשר שיש שם מיכל נוסף לאגירה. לכן הדלק 
. אין לו איגום וגם לא מתכונן ן"תששעות ביממה הוא חייב להיות מוזרם ישירות ל 24ימים, שבוע  7עובר 

צריכים להפעיל שתי  ן"תשאיגום כמו שקיים היום.  ולכן על אותו קו שכיום מזין את חוות המיכלים ל
להן הליכי תפעול שונה, הליכי בקרה שונים על אותו קו. זה בלתי ניתן טכנית. חברות שהן שונות. שיש 

קיי, נקים עוד קו חדש, אז אם כך  מה עשינו? מה עוללנו? להקים עוד קו חדש,  -כמובן אפשר להגיד או 
ק"מ, אין בזה שום עלות. כמובן שאם אנחנו  2אותו ולבצע אותו במקום לקצר את הרחק לפחות מ לתכנן
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צריכים להקים גם משאבות חדשות שאין בזה, כרגע  ן"תשעים  את הדלק גם מתוך חוות המיכלים למשנ
  חדשות אם בכלל באזור הזה. למשאבותאין בהליך התכנוני מקום 

  
  דוברת:

  אפשר שהוא גם יסביר את ההתייחסות (מהקהל).
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  שנייה. 

  
  מר צור גלי:

  ? אם אתם מקצרים את הקו.ן"בזבקרקעות הצפון או שנכנס ישר ל זה מגיע למיכלים
  

  מר ארתור וייס:
  .ן"בזנכנס ישר ל

  
  מר צור גלי:

  זאת אומרת ש,
  

  מר ארתור וייס:
  כבר השלימו. ן"בזישר. כן. וזה 

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

, אז ן"תשהמעבר בין קצ"א ל מה שאולי היה פה לא ברור. כרגע ככל שלא תהיה שם חוות מיכלים בנקודת
מה ההצעה שלו הייתה זה שיהיה איזשהו חיבור פיזית, חיבור פיזי סליחה, שיאפשר הזרמה בקו של קצ"א, 

שוב בטיעון שלא נצרך וזה שלמרות שיש שם מגורים. עכשיו, ברגע שעולים שם לצפונה, מתחברים ישירות 
 לזרוםמדברת עכשיו? שהנפט ימשיך  יאנ נוניתלצינור של תש"ן. מה אנחנו מדברים מבחינה נופית תכ
  ופתאום תבוא חברה ובאופן תפעולי זה בלתי אפשרי. 

  
  דינה בראון: 'גב

  זה קבוע בהחלטה שזה בתיאום אם אכן יהיה.
  

  ליאת פלד: 'גב
  של הדרישות שלהם,.  הקונטקסטאני לא מבינה את 

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  לא.
  

  ליאת פלד: 'גב
  ממש מצטערת. אני

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  לא ה,
  

  ליאת פלד: 'גב
הם הגישו התנגדות, הם רצו שאנחנו נכלול קווים בתחום התכנית. אנחנו בגלל תכנית מנהרות התשתית לא 

רצינו להתעסק עם זה, אמרנו שזה יידחה לשלב של היתרי בנייה מתוך כוונה לקדם את תכנית מנהרות 
ויבות של כל התשתיות להיכנס פנימה. ועכשיו אני מרגישה שכאילו ניתן פתח פה להוספה התשתית והמח

  של דרישות. זה ממש לא,
  

   דינה בראון: 'גב
גברתי שינתה את ההחלטה שלה בתגובה שהוגשה לה. בהחלטה הראשונית שלך אנחנו לא הגשנו ערר. 

  ה הסדרת קווי ההולכה. קיבלנו את הדברים והיה כתוב שתנאי להוצאת היתר בנייה יהי
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  ליאת פלד: 'גב

לא. כתוב גם שהפינוי, רגע. כתוב גם שפינוי המיכלים בטרמינל ושינוי בפרוזדור ההולכה, שינוי בפרוזדור 
ההולכה יתואם עמכם. אז מה פתאום עכשיו את פותחת כאן? מה פתאום אנחנו פותחים פה שיחה עכשיו 

  על הדרישות שלכם?
  

  דינה בראון: 'גב
  ייה.שנ

  
  ליאת פלד: 'גב

  זה לא מובן לי.
  

  דינה בראון: 'גב
  כי את לא מקריאה עכשיו, 

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  סליחה. גברת פלד, מאיפה הקראת?
  

  מר דרור גדרון:
  גם את ההתנגדות הספציפית הזו דחו בוועדה.

  
  ליאת פלד: 'גב

  סליחה. סליחה. 
  

  מר דרור גדרון:
  .7סעיף 

  
  ר הוועדה:"יה רביד, יוסילב 'גב

  מאיזה סעיף? 
  

  ליאת פלד: 'גב
  פה פתח, זאת אומרת לפתוח ולהוסיף דברים נוספים שרק יחמירו את המצב. לאפשראני ממש מבקשת לא 

  
  דינה בראון: 'גב

  זה לא,
  

  ליאת פלד: 'גב
  זה ממש לא, לא המקום.

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  גברתי תשיב לזה אחר כך.
  

  ליאת פלד: 'גב
  טוב.

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  קודם כל,  מאיפה גברתי הקריאה?
  

  ליאת פלד: 'גב
  אני הקראתי מהטבלה שבתשובה להתנגדויות.

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
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  בסדר. מאיזה סעיף?
  

  ליאת פלד: 'גב
  תשובה להתנגדות קצ"א, אני רגע אגיד לך איפה.

  
  מר דרור גדרון:

  . 7עמוד זה 
  

   ליאת פלד: 'גב
  . רגע. כן. זו פסקה בצד שמאל, בתגובה שלנו. ואני תכף אחפש את החלטת הוועדה.  7עמוד 

  
  דינה בראון: 'גב

הטבלה הזו הוא פעול יוצא מהטבלה הזו כי בעצם, את ההחלטות ובהחלטה  12.7.3היא אומרת שסעיף 
  שאין לי בעיה איתה במקור. 12.7.3

  
  ליאת פלד: 'גב

  אז מה הבעיה? למה, למה,
  

  דינה בראון: 'גב
  הבעיה שלי,

  
  ליאת פלד: 'גב

  איזה בוסטרים עכשיו,
  

  דינה בראון: 'גב
  אבל אני הסברתי.

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  סליחה. לא להפריע, גברת פלד.
  

  ליאת פלד: 'גב
  סליחה. בסדר.

  
  דינה בראון: 'גב

לערר שיניתם את הסעיף הזה. אז זה שאת חוזרת לסעיף המקור אני הסברתי שאחר כך בתשובה שהגשתם 
אין לי בעיה עם סעיף המקור. אבל בסעיף ששונה  על ידכם, יש מן חזרה מהדברים. כי במקום להגיד 

שצריך להסדיר כתבתם צריך להציג את קווי ההולכה או להסדיר לפי הצורך. משתמע מכך שאם קודם היה 
  אתם אומרים אם יש צורך. כשקודם היה ברור שיש צורך.כתוב שצריך להסדיר, עכשיו 

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  אתם עומדים על זה שלדעתכם יש צורך להסדיר את קווי ההולכה.
  

  דינה בראון: 'גב
  כן. כתנאי להוצאת היתר הבנייה.

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  כתנאי,
  

  דינה בראון: 'גב
  המקור.  12.7.3ף כפי שהיה כתוב בסעי

  
  ליאת פלד: 'גב
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  אבל רגע, שנייה. 
  

   ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  .12.7.3זה 

  
  ליאת פלד: 'גב

  אני יכולה לשאול משהו?
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
המקורי איך הוא נוסח? תקריאי  12.7.3רק שנייה. רק שנייה. תוכלי תכף להגיד. דקה, שנייה. כן, סעיף 

  ו שוב.אות
  

  דינה בראון: 'גב
  תנאי להיתר בנייה יהיה הסדרת קווי ההולכה או לאתר או ממנו.

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

קיי.  שנייה. הסדרת קווי ההולכה או לאתר או ממנו, אין בה אמירה פוזיטיבית כזו או אחרת מה היא  -או 
  הדרך של אותם קווי ההולכה. 

  
  ליאת פלד: 'גב

  נכון.
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  אז,

  
  דינה בראון: 'גב

  נכון. אבל הקביעה,
  

   ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
אז למה את רואה, למה את רואה בתשובה נסיגה מהאמירה כי האמירה עצמה בהחלטה היא לא אמירה 

  שאומרת איך יוסדרו קווי ההולכה.
  

  דינה בראון: 'גב
  השאלה הפוך. למה שינו מההחלטה המקורית? אני, אני יכולה לשאול את

  
  מר גדעון:

  היא רק מדברת על הבמידת הצורך. שבתגובה לערר אנחנו כתבנו במידת הצורך.
  

  ליאת פלד: 'גב
  נכון.

  
  דינה בראון: 'גב

  משתמע מכך שאין צורך.  
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  וי ההולכה או ההסדרה.יש לתקן סעיף, תנאי להיתר בנייה יהיה הצגה של קו

  
   ליאת פלד: 'גב

  במידת הצורך. יש שם,
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  שנייה. תסבירי. אולי באמת במובן הזה הגברת פלד, למה זה תוקן?
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  דינה בראון: 'גב

  אני גם אוסיף שבפרוטוקול של הדיון,
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  זה? תסבירי את ההיגיון.למה זה תוקן כפי שתיקנתם את 

  
  ליאת פלד: 'גב

  אני, אני חושבת ש,
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  אולי פשוט אפשר להגיע להסכמות על הניסוח ובזה לגמור את העניין. כן?

  
  ליאת פלד: 'גב

אני חושבת ש, אני לא זוכרת למה שינינו את זה אבל אני, לדעתי זה רק בגלל תכנית מנהרות התשתית 
שאנחנו רצינו להכניס אותן, אנחנו המטרה שלנו היא להכניס את כל קווי התשתית אל תוך מנהרת 

התשתיות. כיום ידוע לנו שהרבה מאוד חברות, בעיקר חברות שיושבות כאן, הן מתנגדות לזה וזה בעצם 
ז אנחנו לא מייתר את התכנית, אבל פשוט לא, לא מועיל לסביבה שכל אחד פותח לעצמו את הקו שלו. א

הוספנו את במידת הצורך כי אם יש מנהרת תשתית בצד מזרח והם יכולים להיכנס אליה, ובמידה שצריך 
לשנות תוואי כזה או אחר, אז מבחינתנו ברגע שקיים תוואי (לא ברור) שהוא במנהור אז הם צריכים 

  להיכנס אליו. לכם הוספנו במידת הצורך.
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  יה. אבל זה לא כל כך,שני

  
  דינה בראון: 'גב

  אני הייתי רוצה בבקשה להוסיף, בפרוטוקול של הדיון, 
  

  ליאת פלד: 'גב
  להיתר.

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  תנאי להיתר.
  

  דוברת:
  לא, התוואי, ה, 

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  המנהור. מה שהיא שואלת. איפה הוא עומד?
  

  דובר:
  מזמן לא,זה 

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  דקה. דקה. אני שואלת שאלה. רק סליחה, לא להפריע.
  

   דינה בראון: 'גב
  את מתבלבלת.  

  
  תמר זנברג: 'גב

אני לא מתבלבלת יקירתי, אני מדגישה בפני הוועדה שיעמוד בפניהם בזמן שמחליטים במקום בשיטת 
ים ורוצים לקדם תכנית אחת וביד השנייה כמו שאומר ראש הסלאמי תכנית תכנית תכנית, אז כאן בא
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העיר, תוקעים את הדבר שהוא טוב כמו שאת אומרת, שמתקדם בתכנית נפרדת. וכנראה שיש קשר בין 
הדברים כפי שעולה מהסעיף הקטן הזה.  כי אם אנחנו רוצים את כל ההולכה של כל החומרים המזהמים 

  להעביר,
  

  דוברת:
  הכול יחכה לכל לא יקרה כלום.תגידי שאם נרצה ש

  
  תמר זנברג: 'גב

  בתוך קו מתוכנן ומסודר ולא כמו שאת אומרת, את אומרת איזשהו דבר,
  

  דינה בראון: 'גב
  אז אני אשיב.

  
  (מדברים ביחד).

  
  תמר זנברג: 'גב

  נציג תש"ן שנכון, לא צריך להזיז את התוואי.
  

  דינה בראון: 'גב
  אנחנו עונים פה.

  
  ).(מדברים ביחד

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

בואו, בואו נעצור את זה.  כמו שאמרתי, חשוב נורא לשמור על סדר הדברים על מנת שגם אנחנו כשנצטרך 
לשוב ולשקול את הדברים, נבין מי אמר מה. וקצת נראה לי שהייתה איזושהי זליגה, שהיו התפרצויות. אז 

  ה עומד התכנון של המנהרה הזו? של מנהרת התשתיות.בואו נחדד. הגברת פלד, איפה עומדת, איפ
  

  ליאת פלד: 'גב
עם החלטה להפקיד, עברה ולנת"ע, עומדת לפני הפקדה ממש. התכנית הזו מאפשרת ,היא בעצם תכנית 

  סטטוטורית לתוואי שמאפשרת.
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  יש לתכנית הזו מספר?

  
  ליאת פלד: 'גב

  אותו.  כן. אני לא זוכרת
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
יש לנו איזושהי תכנית שהיא בצנרת, בצנרת תרתי משמע שאמורה לתת פתרון. עכשיו שנייה. לצורך העניין 

השנייה  זה שזה לא  והאופציהאחת זה שהמנהור יקדים את הוצאת היתרי הבנייה  –יש שתי אפשרויות 
יתרי הבנייה אז לכאורה יש תוואי מאושר לצורך העניין ואין יקרה. בהנחה שהמנהור יקדים את הוצאת ה

בעיה, הבעיה לכאורה נפתרת מההיבט הזה.  אם אין מנהור, מה הדרישה כדי לתת פה היתר בנייה? תגידי 
  פשוט את האינטרס, כדי שנבין.

  
  ליאת פלד: 'גב

ם דיברו עליו, הנושא ייעשה אנחנו כתבנו את זה שבמידה שיש צורך לעשות שינוי בהתוויה, כל השינוי שה
בתיאום עמם. זה לא בלעדיהם. ברור שאנחנו צריכים את התיאום הזה. אלא שפתאום כאן כתוצאה 

מההוספה של המילים שאת יודעת מה? אני לא משפטנית, אולי הן מיותרות בכלל להוסיף את המילים 
  במידת הצורך. הם פתחו פה סוג של דרישות חדשות שלא ידענו אותן.

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
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  הן לא חדשות. 
  

  ליאת פלד: 'גב
  הנושא,

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  הן היו בהתנגדות.
  

   דוברת:
  את הנושא  של בוסטר, של משאבות. מה, מאיפה זה בא פתאום?

  
  ליאת פלד: 'גב

מקבלת מכם במקביל בקשות  את הנושא של הבוסטרים. ובכלל  זה שאתם עובדים דרך חוק הזיכיון שאני
להעברות קווים דרך חוק הזיכיון ולא דרך חוק רגיל או חוק תכנון ובניה או חוק רגיל. לדעתי יש בזה כדי 

להימנע מאיך זה נקרא? מהממשק איתנו, עם הוועדה המקומית, ורצון שלכם  פשוט לברוח לנו. ואנחנו לא 
וספה במידת הצורך. אני לא רוצה שיהיה להם פתחון פה. ניתן לכם את זה. שנייה. אני, אני חוזרת בי מהה

  כאן.  יםאין להם, הם לא משיב
  

   דינה בראון: 'גב
  למה אנחנו לא משיבים כאן?

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  הצגה של קווי הולכה מה זה או ההסדרה?
  

  ליאת פלד: 'גב
  לא. מה שאנחנו כתבנו,

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  צגה של קווים והסדרה. אני לא מצליחה להבין.ה
  

  ליאת פלד: 'גב
  לא. כי יש קווים.

  
   מר דרור גדרון:

  אנחנו טענו שלא נדרשת הסדרה. 
  

  ליאת פלד: 'גב
  נכון. יש קווים קיימים.

  
   מר דרור גדרון:

  והוועדה קיבלה את זה בוועדה המחוזית.
  

  דינה בראון: 'גב
  לא, הוועדה לא קיבלה את זה.

  
  ליאת פלד: 'גב

  תראי את התשובה שלנו.
  

   מר דרור גדרון:
  הוועדה  דחתה את ההתנגדות שלהם.

  
  דינה בראון: 'גב
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  הוועדה לא קיבלה את זה.
  

  מר דרור גדרון:
את ההתנגדות של קצ"א שבדיוק ביקשה לחסוך את הפרסה הזו וקיבלה את טענת תש"ן שנכון להיום 

  נוי בקווי ההסדרה.תש"ן יכולה להפעיל את החווה ללא שי
  

  דינה בראון: 'גב
  לא, אני מצטערת זה לא נכון. מהותית זה לא נכון.

  
  מר דרור גדרון:

בגלל החשש שיפרשו את זה לקווי תשתית. הוועדה המחוזית קיבלה את העמדה שלנו והסכימה לתקן את 
  זה.

  
  ליאת פלד: 'גב

  אני מוכנה לקרוא.
  

  דינה בראון: 'גב
  ליך תכנון ובניה? למה אתם, איפה יש להם פטור מה

  
  ליאת פלד: 'גב

  אני מוכנה לקרוא מהתכנית, מההחלטה שלהם.
  

  דוברת:
  יש להם פטור מעצמם. לא מלדאוג שאחרים זה,

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  רק שנייה. 
  

  ליאת פלד: 'גב
  קיי. אני אולי גברתי, גברתי אם אפשר, -או 

  
  :ר הוועדה"סילביה רביד, יו 'גב

  כן?
  

  ליאת פלד: 'גב
  אפשר?

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  כן.

  
  ליאת פלד: 'גב

  מה ש,
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  רצית להגיד עוד משהו?

  
  ליאת פלד: 'גב

אני רציתי לצטט מהחלטת הוועדה את התשובות להתנגדויות כדי ש, ולחזור בי מהתוספת שבמידה 
  דון פה לא בקווים ולא בתוספת דרישות של קצ"א. והצורך. כדי שאנחנו לא נ

  
   דוברת:

  כלומר זה חוזר לנוסח שהייתה בהחלטה המקורית.
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  ליאת פלד: 'גב
  כן.

  
  דינה בראון: 'גב

  לא, זה לא חוזר לנוסח.
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  וממנו.  הנוסח יהיה תנאי להיתר בנייה יהיה הצגה של קווי ההולכה או הסדרתם אל האתר

  
  ליאת פלד: 'גב

  כן. או הסדרתם  אנחנו אומרים והסדרתם, בדיוק כמו שגברתי אמרה.
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  או פה לא ברור.- אז זהו. ה

  
   דינה בראון: 'גב

  אבל היא לא ערערה. היא לא ערערה. 
  

   ליאת פלד: 'גב
  אבל, כי ההחלטה,

  
   דינה בראון: 'גב

  התכנית. סליחה, עם כל הכובד.   היא לא ערערה על
  

   ליאת פלד: 'גב
אבל ההחלטה שלך לא היה צריך, המקורית לא היה צריך לערער עליה.  גברתי אני רוצה לציין בפני, סליחה 

  גברתי אם אני יכולה לציין גם.
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  רק שנייה.

  
   ליאת פלד: 'גב

  במהלך הדיון, 
  

  ר הוועדה:"ד, יוסילביה רבי 'גב
  סליחה. תשמרו על השקט בבקשה. 

  
   ליאת פלד: 'גב

  זה לא נכון לומר שבמהלך,
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  רק שנייה. אי אפשר לשמוע. 

  
   ליאת פלד: 'גב

  ההחלטה אומרת תנאי להיתר בנייה יהיה הסדרת קווי ההולכה אל האתר וממנו.
  

  דינה בראון: 'גב
   בדיוק. בדיוק.

  
  ליאת פלד: 'גב

  אין תוספת. אני חוזרת בי, מכל חידוד שחידדתי בתשובה. ממש מבקשת ממך לחזור בי. 
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  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  כן. 
  

  ליאת פלד: 'גב
כי אני לא רוצה לאפשר להם שום דבר נוסף. הם פועלים עכשיו לפי חוק הזיכיון, הם שולחים לנו בקשות 

ן לנו מעמד, לא לנו ולא לוועדה המקומית ואני רוצה לנסות למנוע כל פתח פה לפי החוק הזה שלא נות
  .בלעדינולהם לפעול  שיאפשרכחלק מההחלטה הזו 

  
  דינה בראון: 'גב

אז לא תהיה שום משמעות לכל  Aבסופו של דבר, אם לא תהיה אפשרות להוליך את הדלק דרך פרוזדור 
  ניתן להפעיל אותה.תכנית שמאשרים היום, כי תפעולית לא יהיה 

  
  ליאת פלד: 'גב

  למה לא יהיה?
  

  דינה בראון: 'גב
אתם תאשרו תכנית שבפועל לא יהיה ניתן להפעיל. אז זה שאת מקשרת פה דברים שלא קשורים לעניין 

  קרקעות הצפון לצורך הדיון הזה, 
  

  ליאת פלד: 'גב
  למה? סליחה.

  
  דינה בראון: 'גב

  פון.זה לא מקדם היתכנות של קרקעות הצ
  

   דוברת:
  אבל במסגרת (לא ברור) אנחנו לא יכולים להסכים שתשימו לנו עוד בוסטרים.

  
  דובר:

  אנחנו לא רוצים.
  

   דינה בראון: 'גב
  לא, סליחה. 

  
  דובר:

  אנחנו לא מבקשים את זה.
  

   דינה בראון: 'גב
  סליחה. אנחנו לא מדברים על בוסטרים, אנחנו מדברים על הפרוזדור.

  
  דוברת:
  ות.משאב

  
   דינה בראון: 'גב

  לא.
  

  דוברת:
  משאבות. 

  
   דינה בראון: 'גב

  אנחנו מדברים,
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  דוברת:

  זה מה שאני שמעתי.
  

   דינה בראון: 'גב
אז תקשיבי לי עכשיו. תפסיקי לקטוע אותי. מה שאני אומרת זה שכל הזמן אנחנו מדברים על במקום 

חנו לא רוצים את זה. אנחנו רוצים, אנחנו להעלות למעלה והוסיף בוסטרים ולהוסיף משאבות וזה, אנ
  מדברים על זה שזה לא נכון סביבתית, בטיחותית,  הנדסית, 

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  הבנו, הבנו את זה. כן. בסדר.
  

   ליאת פלד: 'גב
  תפעולית להמשיך להעלות כמה ק"מ צפונה, כמה ק"מ דרומה כשיש פתרון קצר יותר. 

  
  ר הוועדה:"ד, יוסילביה רבי 'גב

  הבנו את השאלה, הבנו את התשובה. 
  

   ליאת פלד: 'גב

  איפה שהיום זה לא קיים. Fדיברנו ממש על העברת קו בפרוזדור 
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  טוב.

  
   ליאת פלד: 'גב

ה כאן. זה קיים פרוזדור, לא קו של קצ"א בקטע הזה. עכשיו אני רוצה כן לציין גברתי לאור הערה שנאמר
לא נכון לומר שבמהלך הדיון התקבלה ההצעה של תש"ן לחיבור הזה, זה לא נדון בכלל. הועלתה הצעה ואז 

יש זמן לזה ובזמן  –לפרוטוקול של הדיון שהיה שבסופו של דבר נאמר כך  78אני מצטטת עכשיו מעמוד 
מה נותן את המענה הכי טוב הזה כולכם תחשבו מה הפתרון הכי נכון, מה לא ייפתח פה דברים חדשים ו

מבחינת האוכלוסייה ולא רק ההיבטים הכלכליים, שגם ההיבטים הכלכליים לדעתי הם לגיטימיים. ברור 
שצריך לכתוב את זה בהוראות התכנית וזו הוראה שצריך לחדד אותה לכשיעבור צריך לתת את המענה 

  להתחברות ואז קיבלנו את ההתנגדות שלכם בחלקה.
. זה לא נדון ולא הייתה קבלה של הדברים ן"תשלא מה שכרגע נאמר על ידי חברי כאן מ בסדר. אבל זה

  כשזה ברור שסביבתית זה לא נכון.
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  קיי. הבנו את הנושא. -או 

  
  ליאת פלד: 'גב

  כשזה ברור שתפעולית זה בלתי אפשרי בכלל.
  

  מר חיים:
  אפשר שאלה קצרה?

  
  ר הוועדה:"רביד, יוסילביה  'גב

  כן. מי האדון? רק יציג עצמו.
  

  מר חיים:
מהזיכרון, אפשר לבדוק בפרוטוקול,  מצטטשמעתי את עורכת הדין שנציגה של קצ"א, שמדובר בעצם, אני 

אחוז מחברה לחברה. זאת אומרת מקצ"א זה  70שמדובר על העברה תפעולית של דלק שיבוא מהדרום, ל
  . האם מדובר שאתם רוצים להוציא את תש"ן החוצה? ן"בזזה יגיע לורק אחר כך  ן"תשיעבור ל
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  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  טוב. בסדר. 

  
  מר חיים:

השאלה אם מוציאים את תש"ן. האם מה שאת מציעה, אני רוצה להבין. האם דלק עובר ישירות מקצ"א 
  בלי תש"ן באמצע? זו המטרה? ן"בזישירות ל

  
  :אורנה הראל פלג 'גב

אורנה, עיריית חיפה, למען ההבהרה. על שולחני, אני ממנהל הנדסה. על שולחני הוגשה בקשה של קצ"א 

. שאלתי את המבקש האם המשמעות שהצינור שעולה יבוטל? אמרו Fאינצ' בפרוזדור  16להניח צינור דלק 
  לי לא, יהיה גם זה וגם זה. 

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  טוב. בואו נתקדם.
  

  מר יונה יהב:
  גם זה וגם זה.  –אגב, בדרך כלל זו המדיניות 

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  בבקשה.
  

  מר יונה יהב:
  שלנו שלנו, עכשיו החדשים.

  
  ליאת פלד: 'גב

  רגע. אפשר לענות לטענה?
  

   מר ארתור וייס:
בצינור אחד,  תפעוליתה לענות לתשובה. אנחנו ממש לא מבקשים לבטל את הקיים ואם יש איזושהי בעי

  נוכל להשתמש בשני. 
  

  מר יונה יהב:
מחיאות כפיים. לדעתי גם צריך לעשות גיבוי לשניים האלה. תעשה את זה ליד הבית שלך. למה אתה לא 

  עושה את זה ליד הבית שלך?
  

   דינה בראון: 'גב
  כל עוד לא יעלו פה טענות נוספות אז אני סיימתי.

  
  הוועדה:ר "סילביה רביד, יו 'גב

  קיי. רק שנייה.  כן, מי האדון בסוף? - סיימתי.  או 
  

  (הפסקת הקלטה)
  

  דובר:
אני מבקש לשמור על השקט. סליחה.  תש"ן, תש"ן, להמשיך בחוץ בבקשה. אנחנו מתחילים. אני מודה 

  לכם, כן.  מי שרוצה לדבר בבקשה בחוץ, תש"ן, תש"ן, ניתן להמשיך לדבר בחוץ. 
  

  מר רוני קלוד:
  רוני קול, אני תושב קריית חיים המערבית שזה החלק הצמוד. שמי

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  אדוני, אני אומר לאדוני. אנחנו לא שומעים פה את כל הציבור, אנחנו שומעים את ה,
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  מר רוני קלוד:

  רגע. אני מייצג קבוצת תושבים גדולה שארגנתי, אנחנו גם,
  

  עדה:ר הוו"סילביה רביד, יו 'גב
  רגע. אבל תקשיבו בבקשה. אנחנו עוברים בצורה מסודרת בין המשיבים.

  
  מר רוני קלוד:

  נכון.
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
אז אדוני, אדוני הוא לא צד לערר הזה והוא, אם הוא הצטרף באיזושהי דרך לעוררת אז שהוא ידבר 

  .באמצעותה
  

  מר רוני קלוד:
  גם לאחרים. לא. אבל אני כן ראיתי שנתת

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  לא נתתי.
  

  מר רוני קלוד:
  לא, שלא הגישו ערר. אני מבקש רשות דיבור קצרה.

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  כרגע אנחנו נשקול במידת האפשר,
  

  מר רוני קלוד:
הרשויות, במיוחד כלפי אני אבקש שתשקלי את זה באמת בחיוב ולא, כי יש דברים לומר. במיוחד כלפי 

  עיריית חיפה. 
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  טוב. מר ווטרמן, בתמצית.

  
  מר אריאל ווטרמן:

  בתמצית. 
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  עיריית חיפה (לא ברור) לערר הזה.

  
  מר אריאל ווטרמן:

ם כמהנדס הוועדה המשותפת שהיא גם כן מהנדס הוועדה המקומית חיפה וג –אני אדבר בשני הכובעים 
הרחבה.  הבעלת המרחב הזה. זה תחום שיפוט (לא ברור). אני לא אדבר הרבה זמן אבל  אני אגע גם ביריע

שהוזכרה פה. הוזכרה כסיבה למה לאשר  30אני מניח שאתם חושבים שאתם יודעים. אני אתחיל מתמ"א 
ט הרחב יותר. אני אמשיך בזה שאנחנו יושבים את התכנית בלי הבקשה שלנו לבחון את הדברים בקונטקס

פה בשולחן תכנון אבל אנחנו יושבים גם בשולחנות אחרים שבהם מדברים על תקצוב ועל יישום של 
תכנית.בדרך כלל כשבא יזם אז יש מאחוריו כוונה לממש את הדברים. היזם שהיה פה, תש"ן, יחד עם 

המגורים  מאזורישאומרת שמפנים את החוות מיכלים  משרד האוצר באו בזמנו, אני מניח באו עם תפיסה
עזבו ואני אראה עוד מעט ממש את  םהרפרנטריוהתכנון הלך יד ביד עם הכוונה של היישום. באיזשהו שלב 

התהליך שבו תש"ן מתחילה להשפיע על משרד האוצר. כי משרד האוצר אומר בלי להתבייש, אני לא 
ב אותו. ואנחנו מוצאים את עצמנו עם תכנית שהיא הכנה למשהו מאחורי הפרויקט, אני לא מתכוון לתקצ

  שאין מאחוריו כוונת מימוש. ולכן החשש הגדול מדברים אחרים שיכנסו. 
  



  ועדת המשנה לעררים
  10/05/15תמלול ישיבה מתאריך 

  למען הרישום הטוב -"חבר"                                                       
תמליל זה נערך על ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים                      

  
  

74

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
סליחה אדוני, אבל אדוני יתמקד בבקשה בטענות נשוא הערר. כי עם כל הכבוד, אנחנו לא יכולים לפתוח 

חינתנו ברגע שיש תכנית ויש יזם וזה לא נשוא הערר השאלה אם התכנית, אני לא מצליחה עכשיו חזית. מב
  להבין איך אדוני מתחבר לעררים שלפנינו.

  
  מר אריאל ווטרמן:

  על תש"ן, 30אני חושב מכיוון שהוזכר פה, בדברים של העוררים הוזכרה תמ"א 
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  כן.

  
  מר אריאל ווטרמן:

, אני שמתי בכוונה את השקף שגם לא התביישו 30. תמ"א 30אז תרשי לי להצביע על איפה נמצאת תמ"א 
  ושמו פה על הקיר כמו שהיא הייתה במקור. אני לא יודע אם זה,

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  זה במסמכים של התכנית. אפשר לראות את זה בתשריט.
  

  מר אריאל ווטרמן:
ו, אני באופן אישי הייתי מעורב בישיבה די מתקדמת, יושבת איתנו אורית שטרוך שהייתה אחוז. אנחנ 100

שנה עבדו על התכנית שנתנה ראייה כוללת מאוד רחבה איפה יהיו תשתיות, איפה יהיו  15אני חושב 
מגורים, איפה יהיה פארק, מורד הנחל וכל הדברים האלה. ובאבחת סכין בשלב מאוד מתקדם אחרי 

ם במועצות ובוועדות הוחלט במנהל התכנון מבלי שידענו בכלל, בלי שעורך התכנית ידע והרבה יוכלו הדיוני
  להעיד את זה, הוחלט לחתוך את הטענה, 

  
  דוברת:

  אני חייבת רגע.
  

  מר אריאל ווטרמן:
  תני לי רגע.

  
   דוברת:

  זה ממש לא מדויק. 
  

  מר אריאל ווטרמן:
  את זה. וחווינו קיי. אז אני אומר לך איך אנחנ -או 

  
  דוברת:

  זו החלטה של ועדת שרים.
  

  מר אריאל ווטרמן:
  אחוז. 100

  
  דוברת:
  לדיון במועצה והמועצה החליטה את זה.  שהגיעה

  
  מר אריאל ווטרמן:

  אחוז. 100
  

  דוברת:
  זה לא מנהל התכנון.
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  מר אריאל ווטרמן:
  אחוז.  100

  
  דוברת:

  וף.זו לא ועדת שרים החליטה להוריד את כל הח
  

  דוברת:
  ועדת שרים החליטה להחזיר את זה למועצה הארצית.

  
  מר אריאל ווטרמן:

  דקות. אני לא, 10אני ברשותך, תהיו סבלנים איתי ל
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  בסדר.

  
  מר אריאל ווטרמן:

עכשיו זה  אני בכל זאת מחזיק באיזשהו תפקיד כאן. ותתקנו אותי כמו שאתם רוצים. מה שאתם שומעים
  איך אני רואה את זה, איך אני ראיתי את זה וזה חשוב, זה חלק מהעניין דרך אגב.

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  לא אושרה? 30מה אדוני מנסה לומר בזה שתמ"א 
  

  מר אריאל ווטרמן:
ם שנחווה שזה חיתוך אבסורדי שלה מבחינה תכנונית, הוא חוויה שאנחנו חוששי 30שמה שחווינו בתמ"א 

גם פה. כי כבר היום אנחנו יודעים שמשרד האוצר לא מתקצב את המהלך. זאת אומרת יכול באותו מהלך 
ציני לבוא מישהו ולהגיד אין העתקה של קריית חיים, אבל הנה יש לנו פה נפח מאושר ותקין סביבתית אז 

  בואו נשים פה משהו אחר. זה החשש הגדול.
  

  דה:ר הווע"סילביה רביד, יו 'גב
  שנייה. אבל על זה,

  
  מר אריאל ווטרמן:

שהוא מזעזע, הוא מזעזע  30חווינו את זה במספר אירועים. עכשיו, מה שאמרתי שקרה לנו לגבי תמ"א 
מבחינה תכנונית. לחתוך תכנית שיש בה חלק כזה וחלק אחר, חווינו גם בתכנית המתאר המחוזית. גם שם 

אר המקומית. בכל הרמות התכנון הראה לנו מנהל התכנון שהוא עשו כזה חיתוך, וחווינו גם בתכנית המת
יותר חזק מאיתנו. זה בקונפליקט המתמשך בין תשתית לאומית שרוצה להתמקם לבין אינטרס מקומי. 

אבל הצורה שזה נעשה מבחינה תכנונית אחרי תהליך מאוד ארוך עם כל האיזונים וויכוחים, בסוף בסכין 
פעמים. יכול בקלות לחזור גם פה. עכשיו, אנחנו אומרים לכם ואני חושב  3ת זה חותכים תכניות, וחווינו א

שזה ראוי לשבח, זה שכבר אמרתי בתחילת הדיון שאתם תשהו את ההחלטה כדי לברר את הדברים האלה 
, אנחנו כמובן נעשה את המקסימום. כמו שאת מבינה כבר, זה לא תלוי בנו, רק בנו. כי היד יםאישית בערר

את  חוותהטת שלנו לעשות פה שינויים, לא תמיד יש פרטנר בצד השני. אז תכנית המתאר הארצית המוש
הזו. אני אתקדם עכשיו מהר. לא אלאה אתכם בזה. זו החוו ה שקיימת בקריית חיים. אין ספק  ההחווי

שאנחנו חושבים שהעתקה שלה לא חיונית. אבל היא שצריך להעתיק אותה, שאף אחד פה לא יחשוב 
צריכה להיעשות בצורה נבונה במקום שיובטח שיובטח שהיא תועבר ושהוא תקין סביבתית. ההתנגדות של 

לבוא לפה ולהגיד שמה שהחליטה  השערורייתש"ן, אני מתפלא שהם לא משכו אותה עדיין, כי זו פשוט 
מסכנות הוועדה המחוזית על המהלך הזה הוא מחמיר מדי. אנחנו באים לתקן מצב שבו חוות מיכלים 

עם תש"ן. אני  פרטנרופולטות לאוויר דברים, לעשות את זה בצורה מסודרת, ובתש"ן כהרגלם. אין לנו 
אומר את זה פה לפרוטוקול. הם לא עושים את אפילו את המינימום להתחבר לראייה המקומית וזו טעות 

ל הדלק. לא נמצא פה קשה. שמה שעומד מאחוריהם ואני אומר את הדברים הכי קשים שאני יכול, זה מנה
בדיון, לא נמצא אצלנו. חן בר יוסף ראיתי אותו פעם אחרונה. אני לא יודע אם הוא עוד בתפקיד בכלל. 

 יםשנים ואין לו שום סימפטיה, כשאנחנו אומרים לו צריך להשקיע כספ 3ראיתי אותו פעם אחרונה לפני 
לה את מחיר ההולכה ולא מתאים לנו. יש במשק הדלק ועוד מעט אני אראה מה מצבו, הוא אומר לי זה יע
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לנו תפקידים אחרים. עכשיו, תראו מה המצב בשטח ותבינו מאיפה אנחנו באים. קצ"א גם לא התביישו 
להגיד את הדברים, אני מיד אתייחס. תראו כשהתכנית מקבלת אישור מיד יוצא משרד האוצר וזה מקבל 

צר ספק אם הפרויקט ייצא לפועל. הוא שכר את ביטוי בתקשורת, שהוא לא עומד מאחורי. משרד האו
שירותיה של חברת מלכ"ר שמבצעת בדיקה כלכלית. כמה חודשים אחרי זה הוא פיטר את אותה החברה 

הכלכלית כי היא נמצאה בניגוד עניינים, לקח חברה אחרת. עוד לא שמענו ממנו חדש לגבי ההיתכנות. הוא 
אנחנו רואים בוועדות שמשרד האוצר רוצה משהו אז הוא  לא שם, הוא לא נמצא פה כמו שהרבה פעמים

בא לפה והנציג שלו מצהיר. וכשאין את הרוח הגבית הזו אנחנו מאשרים תוספת מיכול שמשרד האוצר 
אומר היום, לא מתחרט בהמשך, אני לא מאחורי המהלך הזה. אז מה אנחנו עושים? אז לא צריך לברר את 

ם לברר את זה? לשאול שתי שאלות פשוטות את מנהל הדלק ואת מנהל זה? אתם כוועדת תכנון לא צריכי
, אתם מתכוונים לעשות את הדבר הזה שאנחנו פה מאשרים? או שאתם לא שם. אם הם לא שם, אז האוצר

נחכה עד שנדע שהם שם. לא נייצר נפח אחסון כי אנחנו יודעים מה יש בדרך. ולא מתביישים להגיד לנו את 
. כשהם באים (לא ברור) תן לי את הצינור החדש  אז המהנדסים ברמה הזו שלא לא כזה בפורוםזה 

הדבר הדברים. תגיד את  בתחילתמתואמים על זה שצריך להסדיר את המידע המלא, במיוחד אמרתי 
  הכול. אז לאור הדברים אנחנו צריכים עוד.

  
  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:

  אדוני ידבר בצורה מנומסת. 
  

  ל ווטרמן:מר אריא
בסדר. הנימוס פה לא חשוב, המעשים חשובים. (לא ברור) התכנית הזו של קווי ההולכה ואחרי זה 

 ובמרכזבפועל יש עשרות צינורות שמונחים בקרקע. יש דלקים שמזהמים את הקרקע בחיפה  יםכשבודק
  של המפרץ בצורה קטסטרופאלית.

  
  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:

  נושאים שלנו. באמת, עם כל הרצון הטוב אנחנו לא יכולים לפתור את כל בעיות,אדוני יתמקד רק ב
  

  מר אריאל ווטרמן:
אתם פה בשביל לפתור. כי אם לא תקבלו החלטה מהסוג שאנחנו מבקשים, אז הדברים יישארו במתווה 

  שהם נמצאים שבו נקבל גם וגם, ולא במקום. אנחנו חווינו את זה מספיק פעמים.
  

  ה רביד, יו"ר הוועדה:גב' סילבי
  הבמקום זה נושא שהוא חלק מהערר והוא כמובן יוסדר במסגרתו.

  
  מר אריאל ווטרמן:

התכנון לא יהיה מספיק חזק. הדבר היחיד שיהיה מספיק חזק זה שיבוא לפה משרד האוצר אליכם ויגיד 
א ניקח את הסיכון אני עומד מאחורי המהלך הזה. אחרת אנחנו לא ניתן לתכנית הזו להתקדם. אנחנו ל

, יש תשתית לאומית, אנחנו שומעים 30הזה שיהיה נפח אחסון מאושר ויגידו בציניות כמו שעשו בתמ"א 
ואני לא אגיד, אני לא אנקוב בשמות אבל מנהל התכנון אומרים לנו אתם בכלל אזור תעשייה, אנחנו רוצים 

ארץ, והכול יגיע אלינו. אנחנו הצגנו לרכז תשתיות ומפעלים מפי גלילות ומפעלים ותשתיות  ממרכז ה
למשרד (לא ברור) של הכנסת וזה היה חלק מהנתונים לוועדת דוב חנין, אבל זה לא עוזר. מנהל הדלק יש לו 

שעוקף אותנו. אנחנו לא בלופ. ומה קורה בשטח?  הפניםפעולה עם משרד  שיתוףאת הכוח שלו ויש לו 
בקרקע שקצ"א ברוב חוצפתם רוצים להוסיף עוד,  יםמונחעכשיו תראו קצת איך זה נראה. הצינורות ש

נקרעים. הקרקע קורעת אותם וככה הקרקע נראית. זה זיהום שהיה בטירת הכרמל  שאנחנו טיפלנו בו, לא 
בלילה. ככה  2טירת הכרמל. הטרקטורים שלנו עצרו באמצע הלילה את הזרימה של הדלק לכיוון הים, ב

יח בו עוד צינור. השיטה הכי זולה זה כמו לא להחליף מכונית ישנה. זה שהם רוצים להנ Fנראה פרוזדור 
אני אגלה לכם, מנהל הדלק הציג לכם. לא מתקנים את הצינורות,  הם נוזלים עד שזה יהיה (לא ברור) 
המשרד להגנת הסביבה אומר מספיק, אז מנקים את הקרקע, הופכים את הצינור וחזור חלילה. אנחנו 

עולם. תראו, אתה לוחץ על הקרקע יוצא נפט. זה מצב שהיית מקבלת בירושלים או בתל למדנו מה נעשה ב
אביב? כנראה שלא. אצלנו זה סביר. אצלנו למדים לחיות עם זה ולא מתביישות חברות ההולכה לשבת כאן 

אותם שנים לדעתי לא מצליח להפוך  10ולדרוש עוד. פשוט אנחנו לא יכולים לשמוע את זה. אנחנו, אני כבר 
לפרטנרים. ישבתי שעות על גבי שעות עם רפי רגב, אני יושב איתו ומאריך אותו, אבל מה שעומד מאחוריו 

זו גישה לאומתית. זה לא גישה של מדינה שיש צורך לרצות גם את האינטרס המקומי. זה מה שאנחנו 
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ים ביום יום.  ככה נראה, חווים כל הזמן. ואין סיבה כי לא בירושלים ולא (לא ברור), זה מה שאנחנו חוו
ניסינו לבצע כביש, לחדש כביש ברחוב שרן, אנחנו חופרים כמה ס"מ ויש דבר שנקרא עדשה. אתם לא 
שאלתם על זה בכלל, בירושלים ובתל אביב על המונח הזה. עדשה זה אומר שיש מי תהום שמזוהמים 

  בדלק. וזה עצר לנו את העבודות ואומרים לעירייה תנקי. 
  

   גדרון: מר דרור
  ות דלק.3זה האתר של חבר

  
  מר אריאל ווטרמן:

אתה לא אשם בכלום. אתה לא אשם בכלום, אתה צדיק. עשינו תכנון בזמנו, היה ראש של שיתוף פעולה. 
לפני הרבה מאוד שנים תש"ן, הלכנו הצגות על מנהרות תשתית. הלכנו יד ביד, מצאנו מתווה, נסענו למנהל 

והלכנו על מתווה וזה גם מחזיר את עצמו כלכלית, הכול נהדר. באיזשהו שלב הדלק לראות תשתיות כאלה 
תש"ן נטשו את זה, לא התאים להם. כשהגענו לשלב הראשון, תש"ן פתאום ביום אחד בהיר אחרי שהיינו 

  שותפים הודיעו לנו אנחנו לא בעסק.
  

  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:
  נה את ה,בוא, אדוני בוא ננסה להתמקד. אני מבי

  
  מר אריאל ווטרמן:

אני מתמקד מאוד, זה בדיוק הנושא. הם התהפכו לנו באמצע הדרך וההיפוך הזה קורה במשרד האוצר, 
במנהל הדלק, תש"ן ולכן כל התכנית הזו כרגע אין מאחוריה יזם אמיתי. מה שהיא נועדה לעשות זה לייצר 

הל התכנון איפה היא חושבת שצריך למקם עוד נפח אחסון. תשאלו במנהל התכנון אם המנהלת של מנ
תשתיות לאומיות, היא אומרת לנו את זה בפנים. אתם אזור תעשייה ולשם צריך לקחת את הכול. את 

, נגמר הסיפור המדינההתשתיות במרכז הארץ נפנה. אנחנו לא מוכנים יותר להיות החצר האחורית של 
זה. גם לפני זה היינו במקום הזה. אנחנו לא מוכנים  הזה. מה שחווינו  בשבועיים האחרונים רק העצים את

  להיות פח הזבל של המדינה.
  

  (כפיים)
  

  מר אריאל ווטרמן:
ייצא מתווה שבו כמו שראש העיר ביקש, תהיה הידברות בין כל הגורמים, אנחנו כפופים לזה. אנחנו עדיין 

ם. ויש הרבה מאוד דוגמאות אני עיר תעשייה ואנחנו יודעים לעשות מעשים לשיתוף פעולה כשיש פרטנרי
לא אמנה אותם, שהמדינה נהנתה משיתוף פעולה איתנו. אבל זה רק אם יש הידברות והליכה הושקעת 

  תקציבים. ולא לחסוך עלינו ולהשקיע במקומות אחרים.
  

  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:
  קיי. אז אנחנו נשאר לנו, יש לנו, -טוב, תודה רבה.  או 

  
  דובר:

  ע, אני מבקש את רשות הדיבור. רג
  

  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:
רק שנייה אדוני. הבנתי שאדוני מבקש את רשות הדיבור, אבל יש משיבים שהם צד לערר וזכותם להישמע.  

קיי. מכל המשיבים בעצם נשארנו עם הוועדה המחוזית. יש עוד משיב שלא השיב כאן? שהוא צד לערר  -או 
אה לי שלא. נכון? אני, טוב. אז נשארנו בעצם עם התשובה של הוועדה המחוזית לכל העררים. ולא השיב? נר

  אדוני, אני לא יודעת מה רוצה.
  

  מר אריאל ווטרמן:
  סליחה, עוד מילה אני צריך בשביל הפורמליסט יקה.

  
  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:

  כן.
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  מר אריאל ווטרמן:

  את הבקשה שלנו ותשהו, סליחה שאני, אבל בהנחה שתקבלו
  

  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:
  איזו בקשה?

  
  מר אריאל ווטרמן:

בקשה להשהות כמו שהחלטתם את התכנית עד שנעשה את התיאום המתבקש עם גורמי התקצוב והתכנון, 
כל ואז תאושר התכנית אחרי שנראה שהכול בסדר. אולי זה יהיה בכלל במקום אחר. אולי (לא ברור) אבל ב

  מקרה, ברור,
  

  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:
בחוץ יש, הייתה הפגנה. אפשר להמשיך בה. אבל  –סליחה. לא להפריע. בבקשה, אתם רוצים למחוא כפיים 

  בבקשה לא להפריע.
  

  מר אריאל ווטרמן:
אני אומר לאווירה הפורמאלית שבוועדה משותפת ברור שהערכים שהצביעה עליהם הוועדה המחוזית 

והדרישות שלה חייבות להתקבל, ואין מה לפתוח את זה. ואני לא הזכרתי גם חוות הדלק הפרטיות ברחוב 
שמן שכביכול הוגדר להן נפח אחסון עם התניות מפה ועד אמריקה, גם שם אין  אף אחד שעומד מאחורי 

לכלי. לא נמל חיפה היגיון כ והיההמהלך הזה. בזמנו חשבו שיפנו בשביל זה עורף בנמל חיפה ברחוב שמן, 
ולא חברת נמלי ישראל עוסקים בנושא הזה. לכן לצערי כנראה שהדרך היחידה זה להוריד את הנפחים 

האלה היום. להשאיר את המינימום ההכרחי כדי לפנות את החוות מקריית חיים לכיוון (לא ברור) רק לזה, 
  נכון. רק למה שיש שם היום, לא מעבר במ"מ. ואז תעשו מעשה שאולי הוא 

  
  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:

קיי. אנחנו בעצם בשמיעת הוועדה המחוזית ואז נשמע את התשובות ל, את התשובות  -טוב, תודה רבה. או 
  לתשובות, שזה בעצם השלב האחרון. כן?

  
  גב' ליאת פלד:

תכנית הזו המטרה אני אפתח (לא ברור). כמו שאמרתי (לא ברור) כל הדיון הזה כבר כמה דיונים שהיו, ה
המצויים בלב שטחים עירוניים בסמיכות  יםשלה היא ראויה, המטרה שלה היא פינוי של חוות מיכל

למגורים עם פליטות. חוות ישנות שהן לא זיהום קרקע וחוות ישנים לא מטופלות, וכל שיעשו כדי לשקם 
, הטענה שנשמעה על ידי משרד לרמה של חוות חדשות. הטענה שהתכנית היא לא כלכלית יגיעואותן הן לא 

האוצר, היא נכון להיום. אבל יכול להיות שכאשר נספק מצב סטטוטורי שמאפשר את ההעתקה, אז כולנו 
נרוויח. אני חושבת שהחלטת הוועדה הייתה מאוד מאוזנת. הוועדה קבעה גם את הנפחים, הוועדה קבעה 

ל פתחי המיכלים, שזה מה שקשור מה מחויב במציאות שיהיה קביעה מפורשת שזה שטח הפנים ש
לפליטות. הוועדה קבעה בהחלטה האחרונה שלה ערכי יעד כלפי המגורים. הוועדה גם קבעה שלא ניתן 

  יהיה להפעיל גם את החווה הזו בקרקעות הצפון ואת החוות האחרות במקביל.
  

  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:
עה לעשות תיקון בזמנו אם אני זוכרת נכון,בדיון בנושא הזה של ההפעלה  היה, הייתה איזושהי הצ

  הראשון.
  

   מר דור שטרן:
  הם ביקשו לשנות את  לוחות הזמנים למיטב זיכרוני.

  
  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:

  כן. 
  

  מר דרור גדרון:
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הערר שלנו מתייחס ללחות זמן לפינוי לא של המתקן כמתקן פעיל, אלא אחרי שהמתקן כבר לא פעיל 
יך לפרק את המתקנים ולסיים את הפינוי של הקרקע, אנחנו ביקשנו שלוחות הזמנים ייקבעו בתיאום וצר

עם המשרד להגנת הסביבה ולא הוכתבו מראש. כי פרק זמן של שנתיים לפינוי המתקנים עצמם הוא משהו 
  שנראה לנו בלתי אפשרי.

  
  דובר:

  גם ניקוי.
  

   מר דור שטרן:
גם לא הסכמנו ואנחנו, ומה שאנחנו הסמכנו לו בסופו של דבר היה מועד  למיטב זיכרוני אנחנו, אנחנו

  שממנו סופרים את השנתיים.
  

  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:
  קיי. תחדד, תזכירו לנו מה הסכמתם. -או 

  
  גב' ליאת פלד:

היתר בהחלטת הוועדה אנחנו כתבנו ברשימת התנאים למתן היתר בנייה יש להוסיף תנאי ל 6.2לסעיף 
ביאום עם משרד תבנייה הראשון למיכלי האחסון יהיה קביעת משך תקופת ההרצה של חוות המיכלים ו

התשתיות ועם המשרד להגנת הסביבה. זה מה שהם ביקשו. גם דורית הוכנר ביקשה את זה. והנושא של 
י להיתר בנייה הפינויים אנחנו היינו קצת יותר קפדניים. כי בעצם אנחנו הוספנו בהחלטת הוועדה שתנא

יגישו תכנית עבודה לפינויים, אנחנו קיבלנו בעצם את ההתנגדות שלהם במהלך ההתנגדויות. אנחנו לא 
חושבת שצריך לעשות הקלה נוספת. לסיכום  הדברים שאמרתי עד עכשיו ואני עוד לא נתתי את רשות 

באה והיא משפרת. היא  הדיבור לחבריי, זה שדווקא התכנית הזו היא תכנית טובה. התכנית הזו היא
בפירוש משפרת. היא משפרת פליטות, היא משפרת זיהום קרקע והיא מאפשרת תכנון עירוני גם לטבעון 

  וגם לקריית חיים.
  

  דובר:
  בפירוש זה לא נכון.

  
  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:

  סליחה. לא להפריע, אדוני. בבקשה לא להפריע.
  

  גב' ליאת פלד:
ב על אף שהבקשה נאמרה פה פעמיים, להוסיף סעיף שלא כתוב בהחלטת הוועדה אבל אני מבקשת כאן שו

שהוא שטח לתכנון בעתיד, יוסף סעיף שלא  6זה סעיף של החושד האחרון, שבשטח הדרומי בתא שטח 
תתאפשרנה פליטות מהאזור הזה. ואז בעצם אני אהיה רגועה שאנחנו לא הוספנו. כי בעצם התכנית הזו 

באה ומעבירה ממקום למקום ומשפרת על ידי, אבל כאן לא להוסיף. וזו ה, זה לא  היה היא תכנית ש
  בהחלטת הוועדה, אני בטוחה שהוועדה המחוזית תסכים איתי. אני לא רוצה לחזור בשביל זה לדיון. 

  
   גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:

  רק שנייה. אני אמורה לשמוע את תשובת המשיבים כולם. שנייה. 
  

  ' ליאת פלד:גב
  כן.

  
  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:

  כן, בוא תשלים.
  

  מר דור שטרן:
אנחנו נמצאים, הוועדה המחוזית נמצאת בין הפטיש לסדן. מצד אחד אומרים שאנחנו מכניסים  סיכון 
למקום הזה, מהצד השני באים אנשי התעשייה ואומרים שאנחנו מחמירים מדי בדרישות שלנו. אנחנו 

איפשהו, אני אישית מאמין שכשכולם לא מרוצים אז כנראה שקיבלת החלטה טובה. אבל פה  צריכים
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אנחנו צריכים להתייחס גם לכאן וגם לכאן. ולכן אנחנו, אני אתחיל דווקא מהנושא של הטיעונים נגד 
אז נגע בזה בכמה  –המגבלות שאנחנו קבענו. בטענה שאין לנו סמכות בעצם לקבוע מגבלות מחמירות 

ברים. קודם כל, צריך לעשות קצת סדר. יש מקורות פליטה ויש היתרי פליטה. יש מקורות טוענים היתר ד
פליטה. מקור פליטה זה כולל גם את תש"ן. כי הם מקור פליטה. הם מקור פליטה נייח. השאלה היא אם 

  הם  מקור פליטה שטעון היתר פליטה היא שאלה אחרת.
  

  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:
  על זה כבר אין מחלוקת שהם לא מקור פליטה טעון היתר. נכון?

  
  מר דור שטרן:

  אבל מגבלות שאפשר להטיל על מקורות פליטה חלים גם על אלה שלא חייבים היתרי פליטה.
  

  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:
  קיי. -או 

  
  מר דור שטרן:

יהם בתכניות ולא לקבוע תנאים אחרים. כי היתרי פליטה מקנים סמכויות בחוק לתאם את התנאים לגב
אבל זה לא שולל וגם חוק אוויר נקי קובע במפורש כי הוא לא שולל סמכויות אחרות שיש לוועדות 

מחזויות. אז דווקא מהמקום הזה זה הפוך. ואני חושב שההבנה של ה, של תש"ן או מה שהם מנסים לייחס 
ו היתר פליטה, שמתקן טעון היתר פליטה, אז אנחנו לחוק אוויר נקי, המטרה שלו הייתה שאם כבר קבענ

לא יכולים להקל ממה שקבע מי שקבע אותו כטעון היתר ומהתנאים. אבל במקום שבו המתקן הוא לא 
טעון היתר פליטה אין שום מניעה לקבוע תנאים אחרים. זה יכולת בסיסית או סמכות בסיסית שיש 

מים הגבילו את היכולת של מוסדות התכנון לחרוג מהם, למוסדות התכנון בחוק. העובדה שבמקרים מסוי
לא הופכת את זה שאין לנו סמכות לקבוע אותם במצבים הנוספים. הסמכות לקבוע היא נמצאת כבר בחוק 
התכנון והבנייה, בסעיפים שמדברים על, שמדברים על סמכות, דברים לקבוע בתכניות מפורטות ומה ניתן 

אחד מהדברים האלה. אנחנו גם עושים  בפירושחות ותנאים סביבתיים זה לקבוע בתכנית מתאר. תנאי בטי
את זה והבאנו כמה דוגמאות בתשובה שלנו לערר למקומות שבהם קבענו תנאים מחמירים יותר ממה 

דיברו תש"ן  על זה שהכללים לגבי הזיהום  –שמקובל היו. עכשיו, דבר נוסף צריך להגיד בנושא הזה 
של בטיחות בעבודה. זה לא נכון. כי מי שקורא את הדיונים בכנסת  ובוועדות  ממפעלים נקבעו בתקנים

קבעו שם שחוק אוויר נקי הם רצו לא להכיל אותו על  –הפנים על חוק אוויר נקי אז שם דובר  הפוך 
עובדים במפעלים, אבל הם אמרו שהוא מיועד להגן על כל מי שמחוץ למפעלים. ולכן כשאנחנו קובעים 

ורים להגן על הציבור מחוץ למפעלים, זה בדיוק בשביל זה נעשה חוק אוויר נקי וחיפה היה תנאים שאמ
על עצמה בכל הדיונים של חוק אוויר נקי, כמקום שבו נועדו התקנות והחוקים האלה  שחוזרתהדוגמא 

ט לא להגן ולהפנות לחוק התקנות הבטיחות בעבודה שנועד להגן על העובדים ולא על כלל הציבור. זה פשו
לחוק  23תואם את רוח חוק אוויר נקי והוא פשוט לא רלוונטי בנושא הזה. אני רק רוצה להפנות לסעיף 

אוויר נקי ו שאומר לא יחליט מוסד תכנון לאשר תכנית למתקן טעון היתר שהממונה סירב לתת לגביו, ולא 
שונות מההוראות שנקבעו יקבע בתכנית למתקן טעון היתר שהממונה החליט לגביו היתר פליטה, הוראות 

בהיתר. בסעיף, זה  שוב מבהיר את זה שהמקומות שבהם הגבילו את הסמכות לחרוג  כשלדעתי הכוונה 
בהגדלת הסמכות הייתה שלא לסמוך על רשויות ויסלחו לי הרשויות המקומיות, שלא יקלו ממה שקבע 

יתר. לראות את זה כמקום שבו הגוף האמון הזה ויקבעו דברים מקלים ממה שנקבע ביחס למתקן טעון ה
אסרו עלינו להחמיר, זה פשוט לא תואם לא את כוונת המחוקק וגם לא את לשון החוק. ועכשיו אני חושב 
שזה עיקר הדברים שנגעו פה. הנושא השני שהם דיברו עליו זה זה שבודקים אותם על הנזק המצרפי שיש 

אנחנו אישרנו את היתר הזו רק  –אני חוזר ואומר ומכ למה שסמוך אליהם. אמרנו את זה גם בערר ו בז"ןמ
את הסף שאנחנו מוכנים לספוג במקום הזה, יותר  קבענולאור זה שקבענו תנאים מגבילים. ברגע שאנחנו 

או אם הוא נושם את זה  בז"ןמזה מי שנושם את האוויר הזה לא מעניין אותו אם הוא נושם את זה מ

הזה  Xאוויר. אנחנו אמרנו מה הרף של ה זיהוםשל  Xמסוגל לספוג . הוא נושם אוויר והאזור הזה תש"ןמ
ומי שחורג ממנו לא יכול להיכנס. אם אתם לא מסוגלים לעמוד בזה ועם כל המצרף של זיהום האוויר 

  באזור, אז אי אפשר להכניס לשם עוד זיהום אוויר.
  

  דובר:
  גם הרף הזה גבוה. גם הרף שקבעתם.
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  מר דור שטרן:
  רת.זו שאלה אח

  
  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:

  סליחה אדוני.
  

  מר דור שטרן:
אנחנו לא נכנסים לזה. אנחנו, אנחנו עומדים מאחורי וגם משרד הבריאות עומד מאחורי האמירה שלנו 

שזה הסף שאנחנו, שהאזור הזה מסוגל לספוג או צריך לספוג. ויותר מזה, אז אל תעבירו לי. ואני אומר את 
ו, ופה צריך לזכור גם את הצד השני של הדברים שהמטרה של התכנית היא מטרה חשובה זה כי אנחנ

ואמרו את זה כאן .המיכלים הקיימים הם מיכלים עתיקים. זה תכף יהפכו את זה לבניינים לשימור. 
ואנחנו צריכים לדאוג שנשמור על בריאות הציבור בנושא הזה. וההעברה, ההרחקה של המתקנים 

ימים שלהם למקומות חדשים היא הכרחית. אבל מצד שני, אנחנו גם צריכים לדאוג מהמקומות הקי
שאנחנו לא מביאים בזה להחמיר את המצב הקיים במקומות החדשים. אני לא, אני חוזר רק לשם 

  ? לקונדנסטיםהזהירות. אנחנו אמרנו את זה כמה פעמים, הנושא ותסלחו לי אם אני מבטא את זה לא נכון, 
  

  דובר:
  קיי. - או
  

  מר דור שטרן:
קיי. זה לא עלה על הפרק, אנחנו אמרנו את זה בצורה מפורשת בדיונים בוועדה, שאנחנו לא מוכנים  -או 

שזה יכנס לשטח פה. ולכן זה לא נבחן מבחינה סביבתית ואנחנו לא, ואנחנו  אומרים שזה צריך לעשות לזה 
תכנית חדשה שבודקת את זה. כי אנחנו לא עשינו בחינה, אם מישהו רוצה להכניס את זה שיתכבד ויעשה 

  את זה.
  

  דובר:
  אבל הצינור בדרך.

  
   דוברת:

  מה פתאום? עוד לא הגענו לזה.
  

  מר דור שטרן:
  ומהבחינה הזו אנחנו מבקשים,

  
  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:

  להבין  את הערתו של אדוני. הצלחתיסליחה. סליחה אדוני, אני לא 
  

  דובר:
  , בלי לספר לאף אחד. הוא כבר בדרך.לקונדנסטיםור שהוא אמור לשרת את זה צינ

  
  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:

  על מה אדוני מדבר?
  

  דוברת:
  יש שם גז. זה הקו של הגז.

  
  גב' נאור:

  , כרגע אין תחנת קבלה שהוקמה ביבשה.37גם את תמ"א  קידמתיבמקרה 
  

  דובר:
  אבל יש צינור?
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  גב' נאור:
  י לא מבינה איך יש צינור שקיים.אז אנ

  
  דובר:

  יש.
  

  גב' נאור:
  אני מופתעת מאוד.

  
  מר יונה יהב:

  ?יםאת ממשרד הפנ
  

  דוברת:
  אבל מה שמניחים זה את הקו של הגז הטבעי.

  
  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:

  סליחה אדוני, אני לא מצליחה להבין.
  

  מר יונה יהב:
ואני אומר את השם, מאחורי הגב שלנו מיני בישים. אנחנו,  לא מעניין  משרד הפנים עושה דרך בינת שוורץ

  אותה הצפון והדרום, היא אמרה את זה לי באופן הכי גלוי בעולם. היא פקיד הכי בכיר אצלכם בתכנון.
  

  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:
  טוב, בואו שנייה אדוני. 

  
  מר דור שטרן:

  אני,
  

  עדה:גב' סילביה רביד, יו"ר הוו
  אדוני רק סליחה, הגברת היא נציגת מנהל התכנון. הגברת היא נציגת מנהל התכנון והיא יושבת בוועדה,

  
  מר יונה יהב:

  אז שהיא תגיד לבינת שוורץ,
  

  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:
  כחלק, שנייה. 

  
  מר יונה יהב:

  אני (לא ברור) 
  

  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:
  ידבר בצורה קצת יותר עדינה.לא, רק  אדוני 

  
  מר יונה יהב:

  אין שום בושה.
  

  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:
אני חושבת שזה לא לעניין.  הרעיון, אנחנו מקשיבים והמטרה של הדיון הזה זה ללמוד את החומר על מנת 

  לתת פה החלטה.
  

  מר יונה יהב:
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א פרקטי לפתח בנייה וערים בצפון ובדרום, רק היא אמרה לי בשיחה שלי עם ראש עיריית באר שבע שזה ל
  במרכז. 

  
  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:

  סליחה אדוני. אדוני עם כל הכבוד.
  

  דובר:
  נכון.

  
  מר יונה יהב:

  כן. של המרכז .
  

  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:
  אדוני,

  
  מר יונה יהב:

  של המרכז.
  

  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:
  ליחה.אדוני, ס

  
  מר דור שטרן:

מכיוון שאני לא בא בשם מנהל התכנון אלא בשם הוועדה המחוזית כרגע, אני כן מבקש שיתנו לנו לסיים 
  את הטיעון שלנו.

  
  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:

  כן, בדיוק. תשלים בבקשה את הטיעון. אדוני, בבקשה לא להתפרץ.
  

  מר דור שטרן:
  אז,

  
  הוועדה: גב' סילביה רביד, יו"ר

כן. אני לא יודעת איך לבקש. אני לא יודעת לצעוק, אני לא יודעת, אני לא יודעת לא לדבר בנימוס. אז אני 
  מבקשת שאדוני בבקשה לא יתפרץ. 

  
  מר יונה יהב:

  אני לא יכול להבטיח.
  

  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:
  אני מבינה שזה,  אז שיעשה מאמץ, שיבטיח שהוא ישתדל. גם זה בימינו לא פשוט.

  
  מר דור שטרן:

  אנחנו, העמדה שלנו שזה,
  

  מר יונה יהב:
  אחרי הפיגוע ההמוני שאני עברתי כבר שום דבר,

  
  מר דור שטרן:

לא מאשרת את זה. אמרתי גם קודם, החשש שלנו הוא ביחס לחלק השני, החלק של התכנון העתידי זה יש 
האזור התעשייתי לפיתוח עתידי, יראו בזה כשטח  התייחסות שברגע שאנחנו נאשר של את האישור של

  מופר ויתפרצו פה דברים שאנחנו לא רצינו להכניס לכאן. 
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  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:
  למה בעצם החטיבה הזו נחוצה בתכנית הזו? 

  
  מר דור שטרן:

  ולכן אמרנו,
  

  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:
  למה אי אפשר להוציא אותה?

  
  שטרן:מר דור 

  למה החטיבה הזו נחוצה בתכנית?
  

  גב' ליאת פלד:
  איזו חטיבה?

  
  מר דור שטרן:

  של השטח לתכנון בעתיד.
  

  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:
  של השטח לתכנון בעתיד.

  
  גב' ליאת פלד:

  היא לא, היא לא נחוצה. 
  

  דובר:
  אפשר להוציא אותה?

  
  גב' ליאת פלד:

  נפסיד את ה,אבל כמו שאמרתי קודם, אנחנו 
  

  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:
  מה החשיבות של הנחל.

  
  גב' ליאת פלד:

  את ההפרשה לצורך הנחל. 
  

   דוברת:
  ואנחנו רצינו את המתקן לטיפול בפסולת.

  
  גב' ליאת פלד:

שהוא חלק מהשטח לפיתוח תעשייה מיוחדת. כאן אני באה, כאן  6ולכן בתכנית המתאר המחוזית תמ"מ 
  יקשתי ברגע שאנחנו נשנה ונגיד שאי אפשר להוסיף פליטות, באתי וב

  
  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:

  לא, ברור. אבל למה לא להשאיר את היעוד המקורי?
  

  גב' ליאת פלד:
  לא. מה זה משנה? 

  
  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:

  ם לא,מפני שלקבוע אמירה תכנונית על שטח שלא ברור מה אמור להיות בו זה ג
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  גב' ליאת פלד:
  מה זאת אומרת? זה קבוע בתמ"מ מה אמור להיות פה.

  
  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:

  לא, בסדר. אבל השימוש הספציפי הוא, מה שגברתי ביקשה זה שאנחנו נקבע מגבלות על השטח.
  

  גב' ליאת פלד:
  תוסיפי (לא ברור)

  
  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:

  שר להוציא אותו ולא לקבוע כלום.השאלה זה אם אפ
  

  דובר:
  יש לכם בעיה להוציא אותו?

  
  דוברת:

  אנחנו רוצים את הפסולת.
  

  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:
  את הפסולת תשאירו. 

  
  מר דור שטרן:

  את האתר פסולת אנחנו מבקשים כן להשאיר.
  

  גב' ליאת פלד:
  ה יכול רגע להעלות שוב את התמ"מ?לדעתי זו תכנית שהיא לא מציגה את כל החטיבה. את

  
  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:

  רק להבין את הנקודה הזו.
  

  גב' ליאת פלד:
  רק כדי שתראו את התמ"מ ותבינו במה מדובר.

  
  דוברת:

  בכל מקרה אל תשאירו,
  

  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:
ונית לגביו אז אולי פשוט נשתוק לגביו הבנו שיש פה אי של יעוד קודם. אבל אם ממילא אין אמירה תכנ

  ונשאיר את היעוד.
  

  דוברת:
  בפסולת. לטיפוללמען המתקן 

  
  גב' ליאת פלד:

אבל אז תבוא תכנית של הגפ"מ, תוריד רגע את זה. הם מקדמים במנהל התכנון תכנית של הגפ"מ. ואם לא 
  פשר להכניס עוד משהו.יהיה (לא ברור) למה שאנחנו אומרים, אז יכניסו גפ"מ ואחר כך יהיה א

  
  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:

  אבל שוב,
  

  גב' ליאת פלד:
  אז להיפך, לדעתי,
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  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:

  אבל,
  

  גב' ליאת פלד:
  בעצם זה שזה יהיה כתוב ויהיה כתוב חד משמעית שלא מתאפשרות פליטות, אנחנו קובעים את הקבועה.

  
  וועדה:גב' סילביה רביד, יו"ר ה

  שנייה. דקה. יש פה שאלה פרוצדוראלית ויש שאלה מהותית. סליחה שאני מחדדת.
  

  דובר:
  תכנית מתאר ארצית מפורטת בכל מקרה תקבע.

  
  גב' ליאת פלד:

בסדר. אבל תבוא תכנית מתאר ארצית ותתעמת עם מצב קיים שאומר לא יוספו פליטות ותצטרך לכתוב 
  בהוראות התכנית,

  
  , יו"ר הוועדה:גב' סילביה רביד

  שנייה. 
  

  גב' ליאת פלד:
  ולהסביר למה.

  
  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:

  האמירה שלא,
  

  גב' ליאת פלד:
אני דווקא חושבת שלהיפך, האמירה כאן גם לכלול את זה וגם לקבוע כי לא יותרו פליטות היא אמירה 

  הרבה  יותר חזקה.
  

  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:
שאלה מעבר, מעבר לצורך הזה או האחר יש פה שאלה אם זה הפורמט  הנכון להעלאת סוג כזה  טוב. יש פה

של תיקונים. כי אנחנו בסיטואציה שאני לא בטוחה שזו תשובה לאיזשהו טענה בערר, ההיבט הזה. אנחנו 
  נצטרך לשקול את הדברים כאשר יש, 

  
  מר דור שטרן:

  זו תשובה לער של,
  

  גב' ליאת פלד:
בה להתנגדות של ראש העיר חיפה וההתייחסות לכל הטענות של אלה נווה שבאה וחששה לגבי כל זו תשו

  התכניות.
  

  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:
  שנייה. מי בעל הזכויות? מי בעל הזכויות בקרקע שם?

  
  גב' ליאת פלד:

  זה הכי נכון לעשות.
  

  מר דרור גדרון:
  תש"ן.

  
  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:
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  תש"ן, אתם?
  

  גב' ליאת פלד:
  את זה קודם. לקבועואני מצטערת שלא היינו חכמים מספיק 

  
  מר דרור גדרון:

  תש"ן היא בעלת הזכויות.
  

  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:
  גם ביתרה, גם בחטיבה הנוספת? ומבחינת,

  
  מר דרור גדרון:

  אין לה תכנית לבצע שם משהו בעתיד. 
  

  "ר הוועדה:גב' סילביה רביד, יו
  קיי. -או 

  
  מר דרור גדרון:

  זה, עקרוניגם באופן 
  

  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:
  אז אין בעלי זכויות נוספים מעבר למי ש,

  
  מר דרור גדרון:

  מדינת ישראל תחנה את תש"ן מה לעשות עם השטח .
  

  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:
  שנייה. אבל זה שטח שהוא בחכירת תש"ן?

  
  דרור גדרון: מר

  חכירת תש"ן.
  

  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:
  חכירת תש"ן. 

  
  דובר:

  כמה גפ"מ היא מוסיפה.
  

  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:
שנייה. דקה, דקה. תנו לי דקה לראות כי יש פה, יכול להיות צדדים שלישיים בכל החביבה, החגיגה הזו. 

ב או כל מיני כאלה. כי אנשים לא  106לשמוע אותם, בסוף  ואי אפשר לשנות זכויות של צדדים מבלי
מגישים התנגדויות בסיטואציות שיש אמירה מסוימת בתכנית מופקדת. אז להבין, מבחינתכם יש מניעה 

  לקביעה כזו? זה בוודאות רק בזכויות?
  

  מר דרור גדרון:
  .את הקרקע הזו למי שהמדינה תגיד לנו להעבירמבחינת תש"ן יש התחייבות 

  
  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:

  הבנתי.
  

  מר דרור גדרון:
  היא לא מיועדת לנו.
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  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:

  אז אי אפשר,
  

  מר דרור גדרון:
  לכן צריך לשמוע את עמדת המדינה. זה האוצר, משרד התשתיות.

  
  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:

  הבנתי. זאת אומרת יש פה צד שלישי.
  

  ' ליאת פלד:גב
  אנחנו בשטח,

  
  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:

  דקה. ואמירה, 
  

  מר דרור גדרון:
  אין לנו עניין בקרקע הזו.

  
  גב' ליאת פלד:

  אז הנה, אין עניין.
  

  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:
  מכל מקום, בהיבט של גריעה של חטיבת הקרקע זה תנאי לתכנית והותרה ביעוד הקודם. 

  
  רור גדרון:מר ד

  זו הבקשה של הוועדה המחוזית. אנחנו לא ביקשנו שום דבר כזה. 
  

  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:
  לגבי הקרקע.

  
  מר דרור גדרון:

  אבל הם ביקשו להוסיף את הנחל הזה.
  

  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:
  שינויים בתכניות. בסדר. הבנתי, הבנתי. טוב, הנושא דורש חשיבה. זה לא טריוויאלי לעשות

  
  מר דרור גדרון:

  לכאורה צריך לתקן את זה.
  

  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:
  בשלב שבו אנחנו מצויים.

  
  מר דרור גדרון:

  וליזום שם תכנית חדשה.
  

  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:
נו את מה שאתם . הבבסדר בשלב שבו אנחנו מצויים בפורמט  הזה של הערר שנוגע, צריך לשקול את זה.

  אומרים מבחינת האינטרס, צריך יהיה לשקול מה לעשות איתו. 
  

  גב' ליאת פלד:
  טוב. 
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  מר דור שטרן:

  שנייה, עוד.
  

  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:
  רק שנייה. האדון לא סיים, הנציג של הוועדה המחוזית.

  
  מר דור שטרן:

מדבר על  6ל הנזק הסביבתי. חוק אוויר נקי בסעיף עוד דבר אחד רק לגבי הנושא של הבדיקה המצרפית ש
את זה באוויר  יםזה שהשר יקבע ערכים מרביים לנוכחותם באוויר של מזהמים. אין שום, מכיוון שבודק

כמו שאמרנו את זה קודם, כמו שהריאות של אנשים לא בודקים את זה, עושות אבחנה מאיזה מפעל מקור 
ה לעשות את זה או לא צריכה לעשות את זה. כי אנחנו צריכים להסתכל זה בא, גם הבדיקה באוויר לא יכול

בסך הכול האם הסיר, כמו שדיברו קודם, האם הוא התמלא או לא. ומהבחינה הזו ההחלטה הזו היא 
החלטה בריאותית ערכית של חיי אדם. ומי שלא מסוגל לעמוד בזה, שלא יכניס דברים חדשים למקום. וזו 

ה שלנו. לנושא השמירה של המקום לאותם חוף שמנים עד כמה שזה עדיין רלוונטי בסופו של דבר האמיר
  בימינו.

  
  דובר:

  לצערי הרב.
  

  מר דור שטרן:
גם פה התכנית לא התנתה את כל ההיתרים במקום בהוצאת חוף שמן, אלא קבעה שכל משהו שנותנים לו 

  היתר חייב להיות כנגד הוצאה של,
  

  דה:גב' סילביה רביד, יו"ר הווע
סליחה שנייה. בוא אדוני יהיה בבקשה קונקרטי ויתייחס לסעיף. כי חלק מהקושי שהם הציגו זו הדרישה 

  לניתוקים עבור חברות נוספות. 
  

  דובר:
  לא. גם לתת שטח,

  
  מר דור שטרן:

  שטחים ש,
  

  מר רונן סגל:
  .הפקעה, הם קוראים לזה בשבילםלתת להם שטח בלעדי 

  
  ועדה:גב' סילביה רביד, יו"ר הו

  קיי. -או 
  

  מר רונן סגל:
זו הייתה הכוונה, להעתיק חוות שלא תש"ן ועכשיו הם אומרים בהתנגדות אנחנו לא מוכנים לתת למישהו 

  של להצקות שטף לפז. ןביטוי הרעיו לידיאחר ולכן תשאירו את זה ככה. זה אומר שלא יכול לבוא 
  

  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:
  שלא צריך לתת קיבולת עבור צדדים שלישיים,מה שאדוני אומר זה 

  
  מר רונן סגל:

  נכון.
  

  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:
  שהם לא, שהם לא,
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  מר רונן סגל:

  מה גם שהם לא שם. צריך להוריד את זה לצער הרב.
  

  מר דור שטרן:
  הקיבולת,

  
   גב' ליאת פלד:
  הקיבולת היא,

  
  מר דרור גדרון:

  חנו הסכמנו.הקיבולת היא מותנית, אנ
  

  גב' ליאת פלד:
  לא.

  
  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:

  על קיבולת מותנית הייתה הסכמה.
  

  מר דרור גדרון:
  לא ביקשנו קיבולת נוספת. 

  
  מר דור שטרן:

  אבל אני לא רוצה שהם ישתמשו בקיבולת הזו. 
  

  מר רונן סגל:
פשר להשתמש בנפח שמיועד לחוף שמן כל נפח שקיים בתכנית הוא כנגד נפח שקיים במקום אחר. אי א

  עבור,
  

  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:
  לא, זה ברור אבל על זה הייתה הסכמה.

  
  (מדברים ביחד).

  
  מר דור שטרן:

  אחרת אין לך לאיפה להעביר את זה.
  

  מר רונן סגל:
  אז למה אנחנו עושים? למשהו שכבר אומרים לנו שהוא לא קורה?

  
  "ר הוועדה:גב' סילביה רביד, יו

שנייה, אבל סליחה אדוני. דקה. אני רק רוצה לחדד את הנושא הזה כי יש פה נקודה שהייתה עליה הסכמה 
  קודות שלא היו עליהן הסכמות. רק תתקנו אותי. פשוט אני לא זוכרת נכון. מה שהייתה,נוהיו 

  
  מר דרור גדרון:
  הייתה הסכמה.

  
  גב' ליאת פלד:

  לא הייתה הסכמה.
  

  יה רביד, יו"ר הוועדה:גב' סילב
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אז שנייה. היה היבט אחד שהעוררת הסכימה לה זה שלא יהיה מצב שבו בתכנית הזו יינתנו קיבולות שהן 
  לא, שהן כביכול עבור מיכלים שלא מפונים. זה, כאילו היא הסכימה לזה שתהיה קיבולת מותנית.

  
  מר דרור גדרון:

  זה (לא ברור) של התכנית.
  

  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:
והמספר הזה בהתייחס לחוף שמן, דיברתם על זה שאתם צריכים לבודד מספר. על המספר הזה כבר נתתם 

לנו מספר? או שעוד לא נתתם לנו מספר על כמה? כי היו שם כל מיני מספרים, אני זוכרת. אז יש מספר 
  פינוי של המיכלים בחוף שמן? מה המספר הזה?  אחד שלגביו אין מחלוקת שתנאי לשימוש בו יהיה כנגד

  
  דובר:

  לא זוכר.
  

   גב' נורית שטרן:
  איפה זה מופיע?

  
  גב' ליאת פלד:

  זה לא מופיע. את ביקשת ממנו את זה והם לא הגישו.
  

   גב' נורית שטרן:
  זה לא, אין את זה.

  
  גב' ליאת פלד:

  ניין.ואם אתם רוצה להפחית את זה אז כדאי שאנחנו נדע גם מהע
  

  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:
  בסדר. בסדר. 

  
  גב' ליאת פלד:

  לנו יש הצעה.
  

  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:
  בסדר.

  
  דובר:

  לא היה לנו זמן להגיש את זה. 
  

  גב' ליאת פלד:
עם עיריית חיפה והוועדה המשתפת זה שאם המתנגדים שבתחום השטח שלהם יוסיפו את חוות המיכלים 

  יות אז אנחנו נגרע אותן, גם  את הנפחים אנחנו נגרע,הפרט
  

  מר דור שטרן:
  וגם את השטח.

  
  גב' ליאת פלד:

  ובמידת אנחנו נוסיף את זה בשטח הדרומי.
  

  דובר:
  אלא אם כן בזמן השהייה נגלה שיש פתאום רוח חדשה.

  
  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:



  ועדת המשנה לעררים
  10/05/15תמלול ישיבה מתאריך 

  למען הרישום הטוב -"חבר"                                                       
תמליל זה נערך על ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים                      

  
  

92

יא אופציה של מה, מה הקושי מבחינתכם להותיר את זה שנייה. אבל האופציה, סליחה. האופציה הזו שה
  כקיבולת מותנית?

  
  גב' ליאת פלד:

  לא, אין קושי אבל הם התנגדו.
  

  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:
  לא, לא. אני לא חושבת שהם התנגדו.

  
  גב' ליאת פלד:

הוועדה לאור קבלת הם התנגדו, הם אמרו שכמו שהחלטת הוועדה בהתחלה זה היה מפוזר, ואז בהחלטת 
  עמדת העירייה אנחנו ביקשנו,

  
  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:

סליחה. לא להפריע שם. אני ממש לא יודעת איך לבקש מאנשים לשמור על השקט. יש לכם דרך יותר טובה 
  משלי?  בנימוס?

  
   גב' נורית שטרן:

  להוציא אותם.
  

  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:
  ני לא יודעת. באמת?לא, להוציא , א

  
  גב' ליאת פלד:

  כן.
  

  דוברת:
  כן. להוציא את מי שלא שומר על השקט.

  
  גב' ליאת פלד:

  זה מפריע גם לנו. 
  

  מר דור שטרן:
  זה עובד בכיתה א, זה עובד גם בוועדות הערר.

  
  גב' ליאת פלד:

  כן.
  

  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:
  בדרך של, כן? אנחנו בדרך כלל הצלחנו שנים פה להישאר

  
  גב' ליאת פלד:

  אנחנו בהחלטת הוועדה שלנו השקינו מהתכנית המופקדת וביקשנו לסייג תא שטח מסוים עבור,
  

  מר דור שטרן:
  להגדיר תא שטח ספציפי לכל,

  
  גב' ליאת פלד:

  ולזה הם התנגדו. ולזה הם התנגדו.
  

  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:
  ת, את הטעם למה הם מתנגדים.וזה הם הסבירו לנו את ההתנגדו
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  גב' ליאת פלד:

  כן.
  

  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:
  קיי. -או 

  
  גב' ליאת פלד:

  מאחר שאנחנו מבינים היום שהם גם מתנגדים וגם כמו שאני,
  

  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:
  זה לא מעשי. כן.

  
  גב' ליאת פלד:

בלתי אפשרי. אז אני מציעה שהם יתנו את המספרים לכם לגבי המימוש של זה הרחוק, אולי זה אפילו 
  את ה, ונפתורולנו, ולפי זה נפחית את הכמויות 

  
  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:

לצורך העניין הרעיונית  כלומראו לחלופין, או לחלופין שבמקום שזה יהיה על דרך הפחתה זה יהיה מותנה. 
  ,אם יהיה הסדר בין תש"ן לבין חברות הדלק

  
  גב' ליאת פלד:

  כן.
  

  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:
  באיזושהי דרך של ניפוק משותף או משהו כזה.

  
  גב' ליאת פלד:

  כן. בסדר.
  

  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:
  כאילו עדיף לכם שזו תהיה כאופציה.

  
  דובר:

  מקובל עלינו.
  

  דובר:
, ואם יהיה תקציב ואם הכול יהיה זה. מה עד שתהיה תכנית מפורטת. אם זה יהיה מתאים סביבתית

  שאתם אומרים כרגע אנחנו מקבלים את המיכול ולא עומדים ב,
  

  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:
אז זהו, הם מוכנים לקבל את המיכון בתנאי ש. זה מה ש, אז אנחנו פה צריכים לסגור את השאלה על כמה 

כול נוסף כי על זה אף אחד לא דיבר. אף אחד לא רוצה פה מיכול זה לטובת העניין הזה כדי שלא יהיה מי
  מיכול נוסף.

  
   גב' נורית שטרן:

  וגם את המנפקות. אני לא יודעת. גם אולי חלק מהמנפקות הן בשביל זה.
  

  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:
  שנייה. אבל עמדת הניפוק שלהם, יש פה, אני לא זוכרת,

  
   גב' נורית שטרן:
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  ל מנפקות. מספר אדיר ש
  

  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:
התכנית קובעת, התכנית קובעת מספר, משהו לגבי עמדות הניפוק באופן פרטני? תזכירו לנו פשוט 

  מהתקנות. יש פה המון טענות בהמון צדדים.
  

  גב' נורית שטרן:
  זה לא כתוב, אין למי שייך הכמויות.

  
  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:

  תייחסות למגבלות על מספר עמדות הניפוק או שלא?יש, יש ה
  

   מר דרור גדרון:
  זה שטח שיש בו יכולת פיזית.

  
  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:

  קיי. אז יש שם איזושהי אמירה לגבי, תזכירו לנו.  -או 
  

  (לא ברור, רחוק מהמיקרופון).
  

  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:
  .אבל זה בנספח בינוי, לא ב

  
  דוברת:

  שהוא רק מנחה.
  

  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:
  שהוא מנחה, אני שואלת אם בתקנון עצמו.

  
  דוברת:

  לא, היא אמרה או או.
  

  גב' נורית שטרן:
  יש,

  
  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:
  יש אמירה לגבי עמדות הניפוק?

  
  גב' נורית שטרן:

  יבתי, אני לא יודעת אם בהיבט אחר יש בעמדות הניפוק.יש על זה שהן צריכות להיות, יש בהיבט הסב
  

  גב' ליאת פלד:
  אני אסביר בערר,

  
  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:

  שנייה, את זה נשאל דווקא את עורך דין גדרון. עורך דין גדרון, יש התייחסות?
  

  מר דרור גדרון:
  לדעתי אין התייחסות לכמות.

  
  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:

  אין שם מספרים של עמדות ניפוק?
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  גב' נורית שטרן:

  לא.
  

  מר דרור גדרון:
  לא.

  
  גב' ליאת פלד:

לא. זה מופיע רק בסקר, בסיכום עיקרי בדיקות שהם הגישו שזה חלק מהמסמכים  שהוגשו לתכנית 
  .2011בנובמבר 

  
  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:

  דקה וזה מסמך שהוא מה?
  

  גב' ליאת פלד:
  . 18נספח זה 

  
  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:

  למה?  למסמכי התכנית? 18נספח 
  

  גב' ליאת פלד:
  לא, זה לערר.

  
  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:

  לערר? 
  

  גב' נורית שטרן:
  גם בתסקיר יש מספר. 

  
  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:

  אבל השאלה אם זה,
  

  גב' ליאת פלד:
  זה היה החלק,

  
  לביה רביד, יו"ר הוועדה:גב' סי

  השאלה אם, סליחה נורית אני מחדדת.
  

  גב' נורית שטרן:
  כן.

  
  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:

השאלה אם מספר עמדות הניפוק זה נתון רלוונטי? הרי בסופו של דבר אם המגבלה הסביבתית נותרת על 

עמדות ניפוק,  Xאו לא יודעת בכמה עמדות ניפוק  בשתיכנה בהיבט של התוצאה, אז השאלה אם זה נעשה 
  האם זה בכלל רלוונטי להסדרה במסגרת התכנית? 

  
  גב' נורית שטרן:

  אני לא יודעת לענות לך האמת היא. 
  

  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:
  אני לא זוכרת את המספרים שמניתם שם.
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  גב' נורית שטרן:
  כן. אני ,

  
  מר דרור גדרון:

  את המקסימום שיכול להיות. בבדיקה או בתסקיר בדקנו
  

  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:
  שאפשר.

  
  מר דרור גדרון:

12.  
  

  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:
12?  
  

  מר דרור גדרון:
  אבל זה מה שהשטח מאפשר. 12בספק אם ייבנו 

  
  גב' ליאת פלד:

  .12לפי המסמך יהיו 
  

  גב' נורית שטרן:
  אז צריך לחשוב אם זה,

  
  גדרון:מר דרור 

  לא, לא. זה מיכלים, זה לא קשור.
  

   גב' ליאת פלד:
  זה מיכלים.

  
  מר דרור גדרון:

עמדות הניפוק זה למעלה. איפה שיש כאילו חניה של משאיות, באזור הזה. אלה מיכלים שמשרתים את 
  הניפוק, זה לא קשור. זה מזין את ה, הניפוק זה, זה צינור שהולך למשאית. לעמדת משאיות.

  
   ילביה רביד, יו"ר הוועדה:גב' ס

כרגע, מה שאני ניסיתי לכיוון זה להבין אם יש צורך מעבר להורדת המכסה של המיכול, לשנות בעוד משהו 
  את התקנון כתוצאה מזה שזה לא ייתן מענה לחברות הדלק הנוספות.

  
  גב' אורנה הראל פלג:

עמדות ניפוק למעט עמדת ניפוק אחת חברות הדלק הקיימות של תש"ן, אין  3אני מבקשת להוסיף משפט. 
  לשעת חירום באל רועי.

  
  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:

  זה הסובר לנו. 
  

  גב' אורנה הראל פלג:
  התכנית הזו מוסיפה עוד עמדות ניפוק שקולטות בנזן.

  
  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:

ר הזה, זה הוצג לנו בעבר בדיונים בסדר. את זה הבנו. הבנו גם את היתרונות ואת החסרונות של הדב
  הקודמים. הוסבר לנו מהנושא הזה.
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  גב' ורד דרור:
  זרועות מילוי קשיחות. 72עמדות טעינה עבור, כאילו  12לא, רק מה שכתוב לפחות במסמך זה שיש 

  
  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:

  ניפוק ומה זה זרועות?אבל כאן, מה זה אומר? תסבירו לנו פיזית מה זה אומר? מה זה עמדת 
  

  גב' ורד דרור:
  כל זרועה,

  
  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:

  מישהו איש מקצוע פה?
  

  מר דרור גדרון:
  מגיעה משאית לעמדה. - עמדת ניפוק 

  
  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:

  כן?
  

  מר דרור גדרון:
  יש תא של בנזין, תא של סולר.  –לכל משאית יש כמה תאים 

  
  לביה רביד, יו"ר הוועדה:גב' סי

  קיי. -או 
  

  מר דרור גדרון:
  תא של נפט. ויש זרעה לכל תא.

  
  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:

  קיי. -או 
  

  (מדברים ביחד).
  

   גב' ורד דרור:
  זרועות (לא ברור).  72ה
  

  מר דרור גדרון:
  לא, לא. 

  
  גב' ורד דרור:

  למה לא?
  

  מר דרור גדרון:
  מדה ולכל משאית יש כמה תאים.נכנסת משאית אחת לע

  
  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:

  שנייה.
  

  גב' ורד דרור:
  לכל, אבל בסדר. מכל תא כזה יש פליטות.

  
  גב' אורנה הראל פלג:

  אבל יש הוראות בתכנית, ורד. 



  ועדת המשנה לעררים
  10/05/15תמלול ישיבה מתאריך 

  למען הרישום הטוב -"חבר"                                                       
תמליל זה נערך על ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים                      

  
  

98

  
  גב' נורית שטרן:

  .יםבואו, בתכנית יש הוראות שזה חייב להיות עם מישוב אד
  

  ו"ר הוועדה:גב' סילביה רביד, י
  סליחה. סליחה. לא להפריע. לא כולם ביחד. כן?

  
  גב' נורית שטרן:

  בתכנית,
  

  מר יונה יהב:
  מישהו בדק את זה? אתם הרי סוגרים את האתר. אף אחד לא נכנס.

  
  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:

  סליחה, סליחה. נורית, כן.
  

  גב' נורית שטרן:
  בתכנית יש הוראות,

  
  מר יונה יהב:

  לוקחים את כל הדברים,
  

  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:
  רק שנייה, סליחה אדוני ראש העיר.  נורית , כן?

  
  גב' נורית שטרן:

  בתכנית יש הוראות שכל מנפקת כזו חייבת להיות עם מישוב אדים והמיכליות שיכנסו.
  

  מר יונה יהב:
  את זה?  מי בודק

  
  גב' נורית שטרן:

  אנחנו.
  

  ביד, יו"ר הוועדה:גב' סילביה ר
  שנייה. אדוני, לא להפריע בבקשה.

  
  גב' נורית שטרן:

אנחנו. ושהמיכליות שייכנסו יהיה להן מילוי תחתי, זאת אומרת שהן חייבות לעבור דרך מישוב האדים. אז 
זה התנאים שאנחנו קבענו לכל ה, למערכת של הניפוק. והדבר הנוסף זה שהם ישרתו משאיות רק, 

  מיכליות,
  

  ' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:גב
  רק מיכליות,

  
  גב' נורית שטרן:

  מחדרה צפונה, רק את צפון הארץ.
  

   גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:
  קיי. שנייה דקה. -או 

  
  מר אריאל ווטרמן:
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זה דרך אגב, סליחה, זו דוגמא לזה שבמקום רק להעתיק את מה שיש, מוסיפים. כי הניפוק היה בפי 
  לא אצלנו. גלילות, הוא

  
  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:

  אנחנו הבנו את מה שנאמר שם לגבי העניין הזה, אדוני. אני מניחה שהיה בדיונים  הקודמים.
  

  מר אריאל ווטרמן:
  התנגדנו. התנגדנו לזה.

  
  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:

אני רוצה להבין. אז נסכם, אין אמירה  לא, בסדר. רק שנייה. דקה. כן רק שנייה. זה השלב הבא. רק שנייה,
תכנונית לגבי מספר הניפוקים, עמדות הניפוק בתוך התכנית. יש לכם איזושהי אמירה תכנונית כזו? פיזית 

  ?12יש שם רק מקסימום ל
  

  מר דרור גדרון:
 . ז מוקם בהתאם (לא ברור) שיהיה באזור.  אם חוף שמן ייסגר אז יכול להיות12פיזית יש מקסימום 

  .12שיגיעו  ל
  

  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:
  זה בהנחה שהקיבולת של חוף שמן תעבור לחווה הזו.

  
   מר אריאל ווטרמן:

  זאת אומרת אם גורעים את המיכלים, 
  

  מר דרור גדרון:
  , לא נקים תחנות.יםלא נק

  
  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:

  שנייה.
  

  מר אריאל ווטרמן:
עמדות ניפוק והניפוק שמדובר פה בתכנית היה בשביל  תש"ןוף שמן , הניפוק. היום לזה הולך ביחד עם ח

  להעתיק את החברות הפרטיות. אם יורד המהלך הזה,
  

  מר דרור גדרון:
  לא.

  
  גב' נורית שטרן:

  לא. זו התמימות שלהם ושלך, אריאל.
  

  מר אריאל ווטרמן:
  כלים, צריכים לרדת.מה שלצערנו הרב כנראה יסתמן, אז גם הניפוק כמו המי

  
  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:

שנייה. אז דקה. אז אני מבינה. בדיוק לזה, לשם כיוונתי בתחילת הדברים כשרציתי להבין את התמונה 
אז יכול להיות שכאן צריך לדבר זו לבין חוף שמן. עכשיו, שנייה. הכוללת בהיבט  של היחס בין התכנית ה

  איזו דרך או ש, על אולי אמירה יחסית יש
  

  מר דרור גדרון:
  אנחנו,

  
  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:
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  אנחנו מנסים פשוט לייצר סיטואציה שלא,
  

  מר דרור גדרון:
. אנחנו רוצים שיבואו לנפק אצלנו ולא שם. ואני בז"ןשל  6אנחנו רוצים ליצור תחרות בחוף שמן ובשער 

  גיע למצב שהן עוברות לנפק  אצלנו.חברות לה ונשכנעמקווה שנצליח ליצור תחרות 
  

  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:
  שנייה. אבל דקה. אבל יש קיבולת ויש עמדת ניפוק.

  
  מר דרור גדרון:

  אז קיבולת,
  

  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:
  השאלה היא,

  
   מר דרור גדרון:

  הסכמנו להפחית.
  

  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:
יא באיזושהי דרך בהנחה שהקיבולת תופחת על תנאי, האם עמדות הניפוק באותו יחס או בסדר. והשאלה ה

  ביחס אחר, גם מוקטנות?
  

  מר דרור גדרון:
  קשה לקבוע פה. 

  
  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:

אז זה מה שאני שואלת אתכם. סליחה, לא להפריע. אנחנו מנסים לייצר משהו שהוא יכול, שאפשר לחיות 
  ם בהיבטים של הפרטים. ולכן אני מציפה את זה כשאלה.איתו ג

  
  גב' ליאת פלד:

  הוא לא יגיד לך לצמצם. זה עסק כלכלי. הוא לא יגיד לך לצמצם.
  

  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:
  שנייה. דקה. דקה. הרי אין לך אמירה תכנונית כרגע על עמדת הניפוק. 

  
  גב' ליאת פלד:

  גברתי,
  

  יו"ר הוועדה: גב' סילביה רביד,
  בואי נתחיל מהסוף. כרגע כמו שאת מתארת, אין לך אמירה כמה המקסימום עמדות ניפוק יש.

  
  גב' ליאת פלד:

  . 12, מקסימום 12יש 
  

  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:
  איפה? איפה? זה מה של שאלתי.

  
  מר דרור גדרון:

  סליחה. 
  

  מר אריאל ווטרמן:
  א תש"ן עם כל הכבוד, זה מנהל הדלק.אני רוצה לענות על זה. זה ל
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  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:

  זה מנהל הדלק.
  

  מר אריאל ווטרמן:
  שהוא צריך להיות פה ולהיות הרגולטור, רק הוא לא פה.

  
  גב' ליאת פלד:
  בנספח הבינוי.

  
  מר אריאל ווטרמן:

  האלה.  האיזוניםהוא צריך לעשות את 
  

  ה:גב' סילביה רביד, יו"ר הוועד
  בסדר. בסדר. הבנתי. 

  
  גב' ליאת פלד:

מאוד נכבד לפחות בדיון. זה לפחות תפס הרבה מאוד זמן,  - אני רוצה להזכיר שהיה להם בערר סעיף מאוד 
הנושא של הפריסה. כתנאי להיתר בנייה הם צריכים היו להציג, הם צריכים להציג פריסה עדכנית שתוכיח 

  ככל הניתן את הפליטות,
  

  רביד, יו"ר הוועדה: גב' סילביה
  כן.

  
  גב' ליאת פלד:

הפחתת פליטות וכל מיני נושאים נוספים, וסיכונים. והם התנגדו לזה ואני ממש מבקשת לא לקבל את 
הערר שלהם. אני חושבת שבתכנית כזו שהיא תכנית יקרה למעשה ואז הבינוי העדכני לעת העתקה לא 

  לדחות את הערר בעניין הזה.יהיה זה שמכביד עליהם. ולכן אני חושבת שצריך 
  

  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:
  טוב, זה כהשלמה. אבל אני שוב מחדדת את הנושא של עמדות הניפוק בהתאמה.

  
  מר דרור גדרון:

אנחנו רוצים להיות מסוגלים להקים אתר שיוכל להתחרות עם האתרים הקיימים המיושנים ולהחליף את 
  הקיים במפרץ חיפה.

  
   דובר:

  לא הכוונה של התכנית. זו
  

  דובר:
  כמה עמדות ניפוק יש? 

  
  גב' ליאת פלד:

  לא היו, אם לא היו עמדות ניפוק והם אפשרו את זה לעצמם עכשיו אז (לא ברור).
  

   גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:
  שנייה. דקה, דקה. 

  
   מר אריאל ווטרמן:

  כמה אבל?
  

  מר דרור גדרון:
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  מה אתה שואל? לא הבנתי.
  
  ב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:ג

  הוא שואל כמה עמדות ניפוק יש בסך הכול בחוות הישנות.
  

  מר דרור גדרון:
  אצלנו היום? אחת.

  
   מר אריאל ווטרמן:

  לא. אחת שהיא גם לצורכי חירום. אחת לצורכי חירום ואת זה הם רוצים למנף עכשיו לעסק חדש.
  

  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:
ל יש פה, בסדר. אנחנו נצטרך לשקול את הנושא הזה. זה לא, כי יש גם יתרון בזה שעמדות שנייה. אב

  הניפוק יהיו במתקן יחסית חדש עם תקינה חדשה.
  

  (מדברים ביחד).
  

   גב' תמר זנברג:
  אבל אם הוא רוצה, הוא אמר שהוא רוצה להתחרות בעמדות קיימות.

  
  מר דרור גדרון:

  נכון.
  

  גב' תמר זנברג:
שאני מבינה את זה, תחרות, שניהם קיימים.  והשאלה כל חברה לאן היא בוחרת ללכת לנפק. אנחנו כמו 

  כמוסד, אני לא יודעת אם זה רע או טוב אבל זה לא מה שנאמר כאן. 
  

  מר אריאל ווטרמן:
  זה הגם והגם שאנחנו מדברים עליו.

  
  גב' תמר זנברג:

  כאן נאמר שכל עמדה תחליף עמדה קיימת.
  

  אל ווטרמן:מר ארי
  נכון.

  
  גב' תמר זנברג:

  זה לא מצב של תחרות.
  

  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:
  הם דיברו על מיכלים. השהות של הניפוק לא נאמר.

  
  מר דרור גדרון:

  (לא ברור) זה לא נאמר וזו לא הכוונה. 
  

  מר אריאל ווטרמן:
  זה אותה ועדה לעידוד התחרות במשק הדלק.

  
  יו"ר הוועדה:גב' סילביה רביד, 

  בסדר. בואו רק שנייה. 
  

  מר אריאל ווטרמן:
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  נכנס פה נושא של תחרות במשק הדלק שיכול להיות גם ברקע.
  

  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:
אבל אי אפשר לדבר ביחד ואת זה אני מקווה שמכל הדיון פה כולנו הצלחנו להבין, שאי אפשר לדבר ביחד. 

  אחד.  –אז אחד 
  

  וטרמן:מר אריאל ו
אז סליחה. זו, התכנית נועדה לפנות חוות קיימות וכל הזמן יש ברקע את יצירת התחרות במשק הדלק. זה 
האיום שאנחנו מצביעים עליו והנה אתם רואים זה שוב בא. היום אין להם עמדות ניפוק, היה צריך לעשות 

חוות לחוף שמן יש להם את אטול עמדה אחת לחירום כמו שיש להם היום, והייתה כוונה שאם עוברות ה
  הניפוק שיש להם היום.

  
  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:

  טוב.
  

  מר אריאל ווטרמן:
  מה שקורה,

  
  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:

  הבנתי.
  

  מר אריאל ווטרמן:
  . הניפוקהם אומרים לכם תשאירו לנו את 

  
  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:

ים מה שאומרים לנו ואדוני לא צריך להגביר את זה בעוד הדגשים. אנחנו מציפים אדוני, אדוני אנחנו מבינ
  את הנושא הזה כי יש פה איזשהו,

  
  מר דרור גדרון:

  הנושא של הניפוק היה לפני הנושא של חוף שמן.
  

  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:
  אני מבינה.

  
  גב' נורית שטרן:

  לא נכון. 
  

  דובר:
  לא נכון.

  
  שטרן: גב' נורית

  ממש לא. ממש לא. חוות הדעת שלי הייתה נגד הניפוק.
  

  (מדברים ביחד).
  

  דובר:
  אצלכם ראש זה היה.

  
  (הפסקת הקלטה)

  
  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:
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נחזור להקלטה. אין לי דרך אחרת. כן? איפה היינו ומי היה האחרון שאמר בהתפרצות הלוהטת האחרונה? 
ותנו זה הנושא של ההתייחסות לניפוק בהתייחס לנושא של המיכלי חוף השמן כן. אז הנקודה שהטרידה א

תחשבו על זה ותתנו הודעה. אולי  והקטנת קיבולת. יש משהו שאתם יכולים לומר שיש נכונות להפחית או
  כי יש פה איזשהו אלמנט שהוא,

  
  מר דרור גדרון:

עזוב את חוף שמן ולבוא לנפק אצלנו, יהיה אנחנו נבדוק את זה. אבל הסיכוי היחיד לגרום לחברות דלק ל
  אותם. שתשכנעאם אנחנו נוכל לייצר תחרות 

  
  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:

  יש פה,
  

  מר דרור גדרון:
  ואם אנחנו מראש בונים מתקן נכה, אז 

  
  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:

רבה מאוד אינטרסים על השולחן הזה אדוני הכול מובן. יש פה, מה הבעיה בכל הדבר הזה? זה שיש פה ה
ויש את האינטרסים  של המשק, משק הדלק והפעילות שלכם, יש את האינטרס הסביבתי ויש את 

הזו לייצר משהו  המסגרתהאינטרס הבריאותי ויש פה הרבה מאוד אינטרסים. ואנחנו, ואנחנו מנסים בתוך 
מרים פה ונצטרך לעשות על זה חשיבה וזה שהוא במידת האפשר, אנחנו כמובן שוקלם את כל מה שאתם או

באמת נושאים כבדים, זהו נותן מענה למרב האינטרסים. עכשיו, פה גם אתם צריכים להבין שמצב אחד 
יעד ומצד שני לחשוב  ערכיאתם לא יכולים להגיד שכופים עלינו אין סוף מגבלות בהיבט של, של בריאות ו

  רקטיקה.שאתם נמצאים באי בודד , אני יודעת? באנט
  

  מר דרור גדרון:
  הנושא של,

  
  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:

  אז יש פה איזשהו,
  

  מר דרור גדרון:
  הנושא של הניפוק היה תמיד סוגיה נפרדת.

  
  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:

  יש פה איזושהי, 
  

  מר דרור גדרון:
  גם כשביקשו,

  
  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:

  ניפוק לפי מה,כן. אבל, אבל ה
  

  מר דרור גדרון:
להשאיר תא שטח נפרד לניפוק לחברות הדלק, עדיין כמות הניפוק שאושרה לנו בתכנית הזו היא אותה 

  .12כמות שמאפרת להקים עד 
  

  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:
אז זה מה שלא ראיתי כאמירה מסודרת, סליחה. לא ראיתי כאמירה מסודרת את נושא ההסדרה של 

 יםהניפוק והבנתי אם אני מחדדת שהניפוק זה אחד הדברים שהוא יחסית מבין הגורמים היותר מזהמ
  בפעילות.

  
  מר דרור גדרון:
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  אנחנו לא מקבלים את זה.
  

  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:
  אתם לא מקבלים את זה? 

  
  מר דרור גדרון:

  דורש,
  

  גב' ליאת פלד:
  סיכונים.

  
  הוועדה:גב' סילביה רביד, יו"ר 

  סיכונים או?
  

  מר דרור גדרון:
  בסיכונים יכול להיות. 

  
  (מדברים ביחד).

  
  מר יואב פיסטנר:

  . אפשר?יםאין שום סיכונ
  

  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:
כן. בוא, אדוני יסביר לנו. כן? רק תאמר את שמך שוב לפרוטוקול. אני מתנצלת, כי פשוט המתמלל לא 

  יידע.  
  

  נר:מר יואב פיסט
  יואב פיסטנר מפז הנדסה. 

  
  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:

  כן.
  

  מר יואב פיסטנר:
  אני, החברה  שלנו ערכה את הנושא של איכות אוויר וחומרים מסוכנים בתכנית. 

  
  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:

  בתסקיר?
  

  מר יואב פיסטנר:
  בתסקיר.

  
  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:

  כן.
  

  אב פיסטנר:מר יו
רק לחדד. מבחינת סיכונים אין כאן סיכונים מעמדות ניפוק באופן, לא רק זה, גם המתודולוגיה של המשרד 

אינה לוקחת, אינה דורשת להתחשב  יםלהגנת הסביבה , המתודולוגיה הנוכחית היום בבדיקת סיכונ
ו כאן שהוא סקר הרבה יותר בעמדות ניפוק אלא יותר במיכלי אחסון. אני אוסיף גם שבסקר שאנחנו עשינ

לא  \מקיף מהמתודולוגיה  היום, הוא כלל גם סיכונים של עמדות הניפוק אגב שהיום כמו שאמרתי
  מחויבים להידרש לדבר הזה. וזה לגבי הנושא של הסיכונים. לגבי איכות אוויר אני רוצה  רק,

  
  דוברת:
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  עבור מי ערכתם את התסקיר הזה?
  

  מר יואב פיסטנר:
  ן.עבור תש"

  
  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:

  זה אותו תסקיר ששימש בסיס לתכנון ולהערות של המשרד להגנת הסביבה. 
  

  מר יואב פיסטנר:
דבר נוסף עוד משהו לגבי איכות אוויר משעקרוני. בעצם כמו שאני רואה את זה, אגב ואני תושב הצפון למי 

ה. אז אני נולדתי שם. ואני אומר באופן עקרוני נושא שזה ואני יליד הקריות ברקע. כי כל פעם זה נזרק פ
של איכות אוויר או בעצם הפליטות כתוצאה מהתהליך הזה, עמדות הניפוק הפליטות שלהן יתועלו למתקן 

אם  2006. מתקנים כאלו הותקנו בVRU, זה נקרא  volatile recovery unitsטיפול נקודתי ייעודי שנקרא 
  פז, סונול ודלק. וגם מתקן כזה קיים היום בתש"ן, –חברות הדלק גם ב 207אני זוכר נכון, ב

  
  דובר:

  שיונה, ראש העיר היה אפילו בטקס החניכה שלו. 
  

  דובר:
  אנחנו לא נגד מתקנים סביבתיים.

  
  מר יואב פיסטנר:

עמדות ניפוק בו זמני או בין  10ומתקן דומה יותקן גם שם. זאת אומרת בעצם עמדת הניפוק בין אם היא 
המערכת  ולאותהאם היא אחת בסיכומו של עניין, זה יגיע למערכת אחת. המערכת הזו יודעת לטפל בזה. 

מקורות או ממקור אחד. לא, כך היא, כך המערכת הזו  70ממש לא אכפת אם מגיעים לה באותו זמן מ
ה משפיע או עד בנויה לעבוד. וכל ןאין לזה חשיבות בכלל מבחינת אופי העבודה של כמות הניפוקים. האם ז

  כמה זה משפיע על איכות האוויר? התשובה היא זה לא רלוונטי.
  

  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:
  כמות הניפוקים,

  
  (מדברים ביחד).

  
  דוברת:

  אתה אומר שיהיה מתקן אחד.
  

  מר יואב פיסטנר:

ילות האם הם מתוכננת לפע VRUאני אומר שכמות הניפוקים בנקודת זמן לא משנה למערכת ה 
  , כן?הפוטנציאלית

  
  גב' נורית שטרן:

  אם היא אחת.
  

  מר יואב פיסטנר:
עמדות ניפוק. זה מה שאני  100לא משנה לה האם מזרימים באותו רגע בצינור מעמדת ניפוק אחת או מ

  אומר.
  

  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:
  אני לא מצליחה להבין מה אתה אומר שזה לא משנה לה. סליחה.

  
  פיסטנר: מר יואב
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אני אומר שזה לא משנה לה ההשפעה של איכות האוויר מבחינת פיזור המזהמים בסביבה או כמה ייפלט 
  מאותה מערכת, זה לא משנה.

  
  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:

  עמדות ניפוק בחטיבת קרקע? 12עמדות ניפוק או  100מה שאתה אומר זה שזה לא משנה אם יהיו 
  

  מר יואב פיסטנר:
  כולן, אם 

  
  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:

  אני לא מצליחה להבין.
  

  מר דרור גדרון:
  אם כולן מחוברות למערכת.

  
  מר יואב פיסטנר:

  אני מסביר.
  

  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:
או אלף או מיליון זה לא משנה לזיהומי  12שנייה. סליחה, תנו לי רק להבין את מה שהוא אומר. אם יש לי 

  ויר?האו
  

  דובר:
  מה שיואב מנסה להסביר לך בעצם שכשאת לוקחת את ה,

  
  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:

  אני רק לא הבנתי. כן? 
  

  דובר:
  אני רק,

  
  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:
  אדוני, הוא יכול אולי לעזור לך.

  
  מר יואב פיסטנר:

  אני אנסה שוב. אני אנסה להתבטא שוב. 
  

  יד, יו"ר הוועדה:גב' סילביה רב
  כן.

  
  מר יואב פיסטנר:

לאוויר אני מדבר, מגיעות בסוף בצנרת למתקן טיפול  הפליטותכל הפליטות כתוצאה מתהליך הניפוק, 
ייעודי אחד. אותו מתקן בהנחה שזה המתקן המתאים וצריך לקבוע איזה מתקן הוא מתאים, אבל טכניקת 

  מקורות בו זמנית.  20אתה מזרים לה ממקור אחד או מהטיפול היא כזו שזה לא משנה למערכת הזו אם 
  

  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:
  אבל משנה הכמות.

  
  מר יואב פיסטנר:

  לא משנה לה הכמות. כי מה שקובע בעצם המערכת הזו,  היא מערכת שמבוססת ספיחה על תחם פעיל.
  

  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:
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  קיי. -או 
  

  מר יואב פיסטנר:
 5רגע שהמערכת הזו מגיעה לקיבולת מקסימאלית מסוימת לצורך העניין, נניח קבעו לה בתכנות שאחרי ב

והיא הולכת למערכת אחרת שעובדת איתה  recoveryניפוקים, המערכת הזו עוברת  100או אחרי  יםניפוק
 20ות של במקביל. פעם זה לסירוגין ופעם זה עובד לסירוגין. זאת אומרת ברגע שהמערכת רואה כמ

היא נסגרת, היא עוברת תהליך רענון ומיד נכנסת לפעולה המערכת שעובדת איתה במקביל. וככה  יםניפוק
זה עובד לאורך כל הזמן. ולכן, והמערכת הזו ברגע שהיא עוברת תהליך טיפול היא מתנתקת מנקודת 

זיקאלי, מרועננת כדי ההזרמה אליה, עובר איזשהו תהליך לא משנה, באיזשהו תהליך מסוים, תהליך פי
  השנייה. המערכתשהיא תוכל לקלוט את המנה הבאה תגיע אליה לאחר 

  
  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:
  אבל שנייה, אני רוצה רק לחדד.

  
  מר יונה יהב:

  אני רוצה לשאול שאלה.
  

  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:
לא משנה למערכת כמה זרועות כאן נכנסים.  דקה, שנייה. אדוני עוד מעט ישאל. דקה. אדוני אומר שזה

אבל נאמר לנו בראשית הדברים שאין מצב שבו למתקן ניפוק אין תוצר של זיהום. כלומר אי אפשר להקטין 
  את ההשפעה על הסביבה. זה נכון? 0ל
  

  מר יואב פיסטנר:
  נכון.

  
  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:

  אז השאלה היא מה הכמויות,
  

  נר:מר יואב פיסט
  כי אותה מערכת פולטת.

  
  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:

השאלה היא מה הכמויות שנכנסות לתוך המערכת הזו לא משנה אם בו זמנית או בנפרד, או לא משנה 
  באיזו ורסיה כזו או אחרת, מה שחשוב זה שבסופו של דבר הכמות הכללית כן משפיעה על הסביבה. נכון?

  
  מר יואב פיסטנר:

  להיתר שמקבלים המפעלים. בתנאים
  

  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:
  כן?

  
  מר יואב פיסטנר:

  שקיים היום.  VRUחברות הדלק היום. הן מקבלות, בעצם הן נבחנות בפרמטר של ריכזו באותו 
  

  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:
  קיי. -או 

  
  מר יואב פיסטנר:

 – total organic compoundייחוס כך וכך מיליגרם של זאת אומרת המשרד להגנת הסביבה קבע לו ערך 

TOC.  
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  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:
  שנייה. אתה מדבר על רישוי עסקים?

  
  מר יואב פיסטנר:

אני מדבר על תנאים להיתר, תנאים להיתר רעלים, תנאים בהיתר הרעלים שהמשרד להגנת הסביבה היום 

  למשל. אגב, גם בתש"ן יש את זה.  VRUחרים, בקובע לחברות הדלק במתקנים מקבילים א
  

  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:
  יש היתר רעלים?

  
  מר יואב פיסטנר:

  זאת אומרת ושם יש,
  

  דובר:
  בנמל.

  
  מר דרור גדרון:

  לא. 
  

  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:
  דקה.

  
  גב' נורית שטרן:

  בחברות הדלק.
  

  מר דרור גדרון:
  .בחברות בדרום הארץ

  
  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:

  סליחה שאני קוטעת אותך, אני לא מבינה את המסגרת המשפטית של הדבר הזה. רק שנייה.
  

  גב' נורית שטרן:
  היתר רעלים.

  
  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:

  היתר רעלים מכוח?
  

  גב' נורית שטרן:
  מכוח חוק חומרים מסוכנים.

  
  דה:גב' סילביה רביד, יו"ר הווע

  קיי. - חוק חומרים מסוכנים. או 
  

  מר דרור גדרון:
  מי שמחזיק חומר מסוכן כמו דלק,

  
  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:

  בסדר.
  

  מר דרור גדרון:
  חייב היתר רעלים. בהיתר רעלים נקבעים תנאים.
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  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:
  קיי, בסדר. -או 

  
  מר דרור גדרון:

  ליטות. בין היתר לעניין פ
  

  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:
  הבנו.

  
  מר דרור גדרון:

  יש תקנים מאוד מחמירים בעניין.
  

  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:
  בסדר. אז תמשיך, סליחה.  כן.

  
  מר יואב פיסטנר:

מותר לי לפלוט למטר מעובר אוויר שחולף   TOCואנחנו מדברים כאן על ריכוז. כמה מיליגרם של 
 תקופתיתכת. הדברים האלה מנוטרים. אגב, יש עליהם גם מערכות ניטור רציף, גם יש ביקורת במער

שמגיעה באופן יזום, גם המשרד להגנת הסביבה בא באופן יזום ובודק בדיקות פתע. עד היום למיטב 
 החיצוניות שבודקות. זאת אומרת העסק מתנהל כבר החברותידיעתי יש התאמה בין הבדיקות אגב, בין 

כמה שנים  טובות, עובד כמו שצריך לטעמי לפחות. ולכן אני אומר שבעצם אנחנו מדברים על ריכוז 
  מיליגרם למטר מעוקב, זה בעצם לא, כי זה הערך שמשנה היום.

  
  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:

  אז מה שאמרת לא רלוונטי.
  

   דובר:
  סליחה. 

  
  מר יואב פיסטנר:

ר לזה, עוד הערה כללית. אם לצורך העניין במרחב חיפה נוסעים מיליון רכבים זה לא רלוונטי. עכשיו, מעב
והם יוזנו מהדלק, לצורך העניין מה זה משנה אם המיליון רכבים  האלה ינופקו מהעמדה הזו או מהעמדה 

נו הזו? הרי זה עניין של, לכן אני אומר לא, מאחר ולא, אני אגיד. אם נגדיל את כמות הרכבים ממילא אין ל
שליטה על זה ואותם רכבים ייסעו על בנזן. עכשיו, מעבר לזה, (לא ברור) הרכבים ממילא יש לנסוע על 

מערכות אנרגיה אחרות בכלל. זאת אומרת כל המאזן הזה בסוף אנחנו אומרים לדעתי על קופסא סגורה. 
יהיה. אז בין אם זה, יש ביקוש. אם יש נושא של ביקוש לדלק, אין מאיפה שזה  –קופסא שחורה. יש היצע 

בין אם הדלק יונפק בתחנה של סונול או במסוף של סונול של דלק או של פז, או שזה יונפק במקרה של 
  תש"ן.

  
  מר יונה יהב:
  יש לי שאלה.

  
  מר יואב פיסטנר:

  מה זה משנה מאיפה זה הגיע?
  

  מר יונה יהב:
  את המומחה. באתר הישן יש תחנת ניפוק אחת למצוק.

  
  שטרן:גב' נורית 

  רק באל רועי.
  

  מר יונה יהב:
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  למה צריך,
  

  מר יואב פיסטנר:
  באל רועי.

  
  מר יונה יהב:

  ? 12שתיים נניח. למה צריך פה 
  

  מר רפי רגב:
  הוא הסיר לך נדמה לי מקודם.

  
  מר יונה יהב:

  הוא לא הסביר לי.  אתה תסביר לי.
  

  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:
  לא, לא. אדוני,

  
  ב:מר יונה יה

  זה התפקיד שלך להסביר לי.
  

  מר רפי רגב:
  זה לא התפקיד שלי להסביר לך.

  
  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:

  שנייה.
  

  מר יונה יהב:
  כן.

  
  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:

  עם כל הכבוד,
  

  מר יונה יהב:
  ? אפשר לקבל תשובה?12למה צריך  

  
  מר רפי רגב:

  תראה,
  

  מר יונה יהב:
  ?12למה צריך לא תראה. 

  
  מר רפי רגב:

אני אסביר לך בדיוק, יונה. מפני שהרעיון הוא שחברות הדלק בסופו של דבר יגיעו אלינו וזו  ההערכה שלנו 
  לקיבולת המקסימאלית.

  
  מר יואב פיסטנר:

  זו הערכה שלנו.
  

  מר יונה יהב:
  יגרמו לך שמאות מיכליות יסתובבו באזור. 12זו לא הערכה שלנו וזה ה

  
  רפי רגב:מר 
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  לא.  והוועדה המחוזית נתנה את דעתה על העניין הזה.  אפשר לברר את העניין הזה עם הגברת.
  

  מר יונה יהב:
  מאות מיכליות.

  
  מר רפי רגב:

הרעיון היה בסופו של דבר של תהיה מגבלה לתנועת המיכליות, ליאת. היה סיכום לגבי מגבלה לתנועת 
  רו למיכליות,המיכליות. אני צודק? שבעצם לא יאפש

  
   גב' נורית שטרן:

  כן.
  

  מר רפי רגב:
  מיכל. לתדלקמדרום לחדרה. כי היה חשש שיגיעו מיכליות מבאר שבע 

  
   גב' נורית שטרן:

  .יםנכון. הם אמרו שהם יהיו כל כך יעילים וטובים, אז אנחנו היינו מודאג
  

  מר יונה יהב:
  אז לכן, 

  
  מר רפי רגב:

  לא. באה הוועדה המחוזית ואמרה, 
  

  מר יונה יהב:
  הם יעברו בעיר התחתית ויזהמו.

  
  מר רפי רגב:

  הן יעברו במנהרות, למה בעיר התחתית?
  

  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:
  סליחה. בואו נתקדם. בסדר.

  
  מר יונה יהב:

  איזה מנהרות?
  

  מר רפי רגב:
  המנהרות הן שלך, לא שלי. 

  
  (מדברים ביחד).

  
  מר רפי רגב:
  אז, רק שנייה. בכל מקרה, 

  
  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:

  אולי אני צריכה פטיש.
  

  מר יונה יהב:
  אתה כל כך מאוחד עם המקום שאתה עושה לו נזק.

  
  מר רפי רגב:

  ממש לא.
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  מר יונה יהב:

  שאתה חושב (לא ברור).
  

  מר רפי רגב:
  אני נמשך גם לא פחות ממך,

  
  (הפסקת הקלטה)

  
  מר יונה יהב:

  דבר,בסופו של 
  

  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:
  רק שנייה. נראה שיש תמליל. פשוט, כן. אתה חוזר להקליט? כן. רק תשמרו בבקשה על הסדר. כן?

  
  מר רפי רגב:

א. לא יגיעו לכאן מיכליות נוספות, כי הן מוגבלות. ולא רק זה, הן מוגבלות בתוקף התקנון של התכנית. 
ייפתח, לא ניתן יהיה לעבור. בסופו של דבר חלק  772ה שעד שכביש דבר שני, הוועדה גם קבעה ואמר

 772מהמיכליות שהיום נכנסות לחוף שמן הן נכנסות אל תוך העיר. ההנחה היא שבסופו של יום הן יעברו מ
לכיוון של צומת יגור וייצאו החוצה. זאת אומרת יהיה פה ריבוע מסוים של הזיהום שאנחנו יודעים אותו 

  . שהוא קיים. ממנו אי אפשר להתעלם. כך שבסופו של דבר, יש בזה יתרונות. של התחבורה
  

  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:
  בסדר.

  
  מר רפי רגב:

. היא לא תעשה מגדלים יםאבל שלא יהיו פה אי הבנות, תש"ן לא תקים פיל לבן אם לא יהיו קליינט
  באוויר.

  
  מר אריאל ווטרמן:

  לזה.סליחה. אני חייב להתייחס 
  

  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:
  אדוני כבר אמר את מה שהוא אמר.

  
  מר אריאל ווטרמן:

לא, לא. הם אמרו דברים. היועץ הסביבתי הסביר לכם לגבי המשאבה, כמה נפלט ואיך עושים את זה יפה. 
רמים למתקן הנפקה הזה באות מיכליות, מיכליות כביש שפולטות זיהום. הרי התחבורה היא אחד הגו

המזהמים. וכולם יתנקזו למתקן הזה. זה לא מה שקורה היום. היום מחוות המיכלים הישנות בצנרת תת 
קרקעית שדיברנו על המצב שלה, זה מוזרם. אין עמדות הנפקה. הם רוצים להיכנס למשחק חדש בנוסף 

  לקיים, 
  

  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:
  הבנו את זה.

  
   מר אריאל ווטרמן:

  יפור על חוף שמן ורוצים להשאיר את האגדה הזו.בנו ס
  

  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:
  הבנו עכשיו את הדברים, בואו נתקדם. אז איך איפה אנחנו עומדים,

  
  גב' תמר זנברג:
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  אם אפשר בבקשה לתרום לכם כמה מילים לפני שאני הולכת? בשם ועדת חנין. קודם כל, אני רוצה לומר,
  

  מר יונה יהב:
  נחנו לא רוצים שתלכי.א
  

  גב' תמר זנברג:
 -אבל אני לצערי הרב צריכה, אני נמצאת פה כבר הרבה שעות. קודם כל, אני חייבת להגיד שאני מאוד 

מאוד שמחה לשמוע כאן רוח שונה לגמרי ממה שהיה בדיון הקודם. אני כבר אומרת, סימן שגם ועדות 
נו, אני חושבת שהדוגמא הזו שהדיון שהיה כאן כרגע, כאלה קשובות לרחשי לב הציבור, וטוב שכך. אנח

הדיון המרתק והמפורט בנושא עמדות הניפוק, הוא בדיוק הסיבה למה אנחנו כל הזמן חוזרים ואומרים 
וגם ועדת חנין התייחסה לזה בצורה הזו והצגתי את הדברים גם דיון הקודם, למה לפעמים מרוב עצים לא 

כי כאשר פורסים ומסתכלים לחוד על כל אחת מהפרוסות אז פה זה רק,  רואים את היער, וכאן יש יער.
אנחנו לא נדע כשיבואו לבקש עמדות ניפוק, לא נדע שזה בנוסף לעמודת הקיימות. כי זה דיון אחד וזה דיון 

אחר וזה תכניות כאלה וזה תכניות אחרות. וזו בדיוק הייתה כאן הדגמה נפלאה לסיבה למה. עכשיו, 
  כאן בוועדה יהיה דיון בתכנית קרקעות הצפון. אני מבינה שכבר יש,בשבוע הבא 

  
  (מדברים ביחד).

  
  גב' תמר זנברג:
לחודש. אני לא יודעת אם זה אותו הרכב או הרכב  19, אני מבינה שכבר יש תאריך בבז"ןסליחה. בחוות 

ם לפחות כמו בדיון מאוד מקווה לשמוע דברים נחרצי -אחר, אבל זה אותה, זה אותה סמכות. אני מאוד 
הזה. כאן בסופו של דבר זו חברה ממשלתית ושבוע הבא תהיה לנו חברה פרטית עם אינטרסים כלכליים 

ואני משוכנעת שכל הגורמים כולל הוועדה המחוזית וכולל עיריית חיפה וראש  יםהרבה הרבה יותר עז
תן אותו דבר. עכשיו, ההצעה העירייה, אתה תהיה כאן מאוד מאוד נחוץ בשבוע הבא שכולנו נעמוד אי

שהייתה כאן לדחות את הדיון הזה שיש בו גם תועלות כמו שאמרתם, והוא בכפוף להמון המון מגבלות של 
ומיכל האמוניה קשור לזה והנמל הנוסף קשור לזה  בז"ןלוודא שהן יתקיימו ושהדיונים הבאים בחוות 

גם כן  קשורה לזה. אני רק לצטט לכם, אני  ותחנת הכוח שאולי כבר מתחילים לדבר עליה, באותו מקום
רוצה רק לומר לכם זו העמדה, שנייה. זו העמדה של, ועדת חנין ראתה תועלות וראתה סיכונים בתכנית הזו 

"יש טעם רב בפינוי  –הספציפית של קרקעות הצפון, שהקדישה לה סעיף מיוחד וראתה, ואני מצטטת 
סייה. מצד שני, ההחלטה לרכז חומרים ומתקנים מסוכנים מסוכנים מריכוזי אוכלו וחומריםמתקנים 

באזור תחום יוצרים רמות סיכון גבוהות הן בהיבטים של חומרים מסוכנים והן בהיבטים השוטפים של 
זיהום". לגבי השאלה האם מתווסף זיהום או לא יתווסף זיהום, תיאוריית הסיר המפורסמת שגברתי 

דה נתנה את דעתה ואמרה המגבלה שמקבעת את קצב פליטות היושבת ראש תארה כאן, גם לזה הווע
  לא תחול על מתחם קרקעות הצפון. ולכן באופן תיאורטי, בז"ןהמזהמים במתחם 

  
  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:

  מאיפה גברתי,
  

  גב' תמר זנברג:
  ניתן להוסיף.

  
  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:

  מאיפה גברתי קוראת?
  

  :גב' תמר זנברג
  ועדת חנין.

  
  גב' סילביה רביד, יו"ר הוועדה:

  לא, בסדר. אני פשוט,
  

  גב' תמר זנברג:
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. ובאופן תיאורטי ניתן להוסיף למתחם זה גורמים שיגבירו את זיהום האוויר באזור 16אני בסעיף, סעיף 
קר המדינה כל עוד לא יחרגו מתקני הסביבה שנקבעו בחוק אוויר נקי. עכשיו, קראנו בשבוע שעבר בדוח מב

שהתקנים לתוקף חוק אוויר נקי, לא נקבעו. או לא נקבעו בצורה מספקת או לא ממולאים בצורה מספקת. 
ולכן השורה התחתונה היא האמירה שנאמרה ממש בפתח הדיון לפני שעות ארוכות על ידי ראש העיר ואני 

ית וביקשה ממנה ממליצה שבאמת, ואגב הוועדה גם פנתה אל ועדת הערר הזו ואל המועצה הארצ
להתייחס בכובד ראש לגורמים האלה. והאמירה היא לא לקיים את הדיון בנושא הזה בנפרד מדיון 

אסטרטגי כללי שצריך לקיים מוסד לאומי כגון המועצה הארצית במליאתה בנושא מפרץ חיפה, הזיהום 
כאן על הפרק. ולאור והחומרים המסוכנים באזור. זה מספיק חשוב, חיים ובריאות כבדי משקל עומדים 

החשיפה הציבורית שהייתה לא יהיה כאן אף אחד משומרי הסף שיוכל להינכות. אף אחד. כולנו, אני  
לוקחת את עצמי כחברה בוועדת חנין. נשאלתי כאן בחוץ על ידי אחד מהגורמים כאן מה הכנסת עושה? גם 

ורמים כאן, לא הממשלה, לא הכנסת בתוך הקלחת. וכתבה דוחה וישבה על המדוחה וקיבלה מכל הג
משרדי הממשלה, לא מוסדות התכנון ולא השלטון המקומי ולא הכנסת לא יינכו בטווח הארוך בוועדות 
החקירה ובתחקירים שנקווה שלא יהיו כי אנחנו כאן נקבל את ההחלטות הנכונות. אבל אי אפשר לגזור 

פרד מהפרוסות האחרות שיוצרות כאן את פרוסת הסלאמי הזו ולזרוק אותה על מחבת עם שמן רותח בנ
  נקניק גדול מאוד. תודה.

  
  (כפיים)

  
  מר דור שטרן:

  ארגוני הסביבה יחד עם אדם טבע ודין וארגונים נוספים שלחו לחברי הוועדה את הבקשה.
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  איזו בקשה?

  
  מר דור שטרן:

  תכניות.  3א ברור) כתכנית שמורכבת מ(ל ן"בזבקשה לדור בנושא, בנושא קרקעות הצפון, 
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  שנייה. הבקשה הזו,

  
  מר דור שטרן:

  נשלחה על ידי אדם טבע ודין.
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  היא הועברה לצדדים?

  
  מר יונה יהב:

  לא קיבלנו. 
  

   דוברת:
  הם ישלחו שוב. 

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  טוב, בואו נתקדם. שנייה, יש לנו עוד המשך תשובה של הוועדה המחוזית או סיימתם?
  

   מר דור שטרן:
לא סיימנו. יש עוד כמה מילים קטנות אצלם בנושא שהם העלו בערר שלהם על הקו הכחול שאנחנו בעצם 

  מטילים הנחיות.
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  שאנחנו שנשמע.רק יותר חזק או שקרוב למיקרופון 
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  מר דור שטרן:
הנושא שהועלה בערר שלהם על זה שאנחנו מטילים מגבלות ותנאים מחוץ לקו הכחול, אז שלושת 

המתקנים מופיעים, גם שמפנים מהם מופיעים בנספחים של התכנית. אם צריך, זו תכנית שהם הגישו. זה 
ול ולכן אי אפשר להטיל שם מגבלות. קצת להכשיל את הוועדה היום לבוא ולהגיד שזה לא היה בקו הכח

התכנית כל מהותה זה הביטול של, הוצאת המתקנים ממקום אחד ולהעביר אותם למקום אחר. ואם צריך 
לתקן את הקו הכחול אז אני מבקש שחבריי יסכימו לזה. כי וזה תכנית שלכם. וזה לא משהו שצריך 

ול להסכים לדבר מלכתחילה. שאלה שבכלל לא הפקדה מחודשת מכיוון שזה בעל עניין שהוא נוכח פה ויכ
הייתה צריכה לעלות על הפרק, לדעתי. מהצד השני עכשיו גם צריך להגיד גם לענות על הערר של הגברת 

נווה. ואולי גם זה מתייחס קצת למה שאמרה פה קודם חברת הכנסת. מוסדות התכנון הארציים כן נתנו 
, היא אולי לא אושרה עדיין אבל כן נאמרה 30וגם בתמ"א  6כבר את עמדתם ביחס לאזור הזה גם בתמ"מ 

שם איזושהי אמירה לגבי השטח הזה. וזה לא מדויק להגיד ששום דבר לא נדון פה. התכנית הזו בסופו של 
דבר באה לממש את המדיניות הארצית. והמדיניות הארצית מופיעה גם בתכנית. אתם יכולים לראות שם 

שמסמנים את השטח כשחור, על כל מה שמשתמע מכך. לצורך הכנת  30גם את התמ"מ וגם את תמ"א 
התכנית עשו את כל הבדיקות שנדרשות בחוק. התכנית כמו שנטען מהצד השני, היא לא רק שהיא שומרת 

על הסביבה, היא אמורה לשפר את המצב הסביבתי, היא מטילה מגבלות כולל דברים שהיום למשל 
אז חלק מהדרישות בתכנית זה הדרישה לניטור רציף במקום. ולא רק  מדברים עליהם שהחוסר בניטור. 

שיהיה אפשרות לבדוק בנקודות מסוימות, אלא כל גם נושא הניטור מוסדר פה בתכנית כדי שיהיה אפשר 
עוד יותר לוודא ולשמור גם על הציבור בנושא הזה.  בסופו של דבר אנחנו חושבים שהאיזון שנעשה פה 

בעו פה, עושה את האיזון הנכון בין החובה שלנו לשמור על בריאות הציבור ובטיחותו בתכנית בתנאים שנק
הנחלים מהמקומות שהם נמצאים בהם היום שזה בפני עצמו אמור להיות שיפור של  להוציאובין הרצון 

המצב הסביבתי. נכון שמבחינת הנושא של הניטור אנחנו הרבה מאוד מדברים על איכות האוויר. אבל 
וי הזיהום בקרקע שנמצא במקומות הרלוונטיים שם, אמור להביא גם לשיפור בנושא קהמיכלים וני הוצאת

התחבורה והתחלואה וגם בראייה  ארוכת טווח. בסופו של דבר אנחנו גם צריכים להתייחס לשאלת 
התחלואה שדוברה פה או לפחות דוברה לא מעט בשבועות האחרונים. ואנחנו קבענו תנאים מאוד 

כי התחילו כבר לצוץ נתונים קודם. נכון שעלו דברים חדשים או נתונים יותר עדכניים מאז  יםמחמיר
ישנים יותר וצריך לזכור כי במפרץ  יםעל סקר יםשהוועדה אישרה את התכנית, אבל חלקם גם מתבסס

רטן לא חיפה כן יש שיפור באיכות האוויר. אבל לא בהכרח יהיה לזה ביטוי מיידי גם בירידה בתחלואה. ס
מתפתח ביומיים. ואם דובר על מה המשמעות בין היתר של זה שהנתונים בתחלואת ילדים הם שונים, אז 

אני לא יכול להגיד את הדבר הזה בצורה ברורה  וגם אף אחד פה לא יכול להגיד את זה ובגלל זה נקבע 
שלא היה חשוף  הנושא של המשך הבדיקות והסקר היותר מעמיק. אבל כשיש ירידה בתחלואה של מי

היסטורית לזיהומים הקודמים זה אולי יכול להעיד על שיפורים, גם בכיוון הזה. אנחנו צריכים לבדוק את 
זה עדיין לעומק. זה עדיין חלק ממה ש, המטרות של הסקר הרחב יותר שהתחילו לעשות פה היום. ובסופו 

  רים שאנחנו באים להגן פה על ,של דבר,  בסופו של דבר במצב הנוכחי ובמצב הקיים כשאנחנו זוכ
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  שאל חבר הוועדה על איזה סקר?

  
  מר דור שטרן:

  הסקר של,
  

  דובר:
  כמה זמן הוא?

  
  מר דור שטרן:

  שנים. 5
  

  מר יונה יהב:
  שנים. 5
  

  מר דור שטרן:
  אמור לקחת. 
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  מר רוני קלוד:
  א את הכול. אז בינתיים צריך להקפיא גם את הנמל, להקפי

  
  מר דור שטרן:

  הנמל הוא לא על הפרק פה.
  

  מר רוני קלוד:
  אלף משאיות ליום תוספת. מה עם הזיהום? 55גם הנמל שיונה יהב יזם שיביא 

  
  מר יונה יהב:

  אלף. 75זה לא נכון, 
  

  מר דור שטרן:
  מספר רשמי. אלף. זה לא, המתכננים, הוא רוצה לעשות צחוק כדי לברוח. המתכננים קבעו את זה 55
  

  מר יונה יהב:
  לא.

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  אדוני, אדוני, סליחה.
  

  מר רוני קלוד:
  אחרים. יםאלף רכב 87אלף משאיות ועוד  55
  

  מר יונה יהב:
  אבל תני לו לסיים, תעשי לי טובה, תני לו לדבר.

  
  מר רוני קלוד:

המצחיקות כמו ההצגה עם המשאיות לא יעזרו.  מסמך רשמי, המתכננים קבעו את זה. זה הבדיחות שלו
  הוא יזם  את הנמל. פח אשפה שהוא לא רוצה להיות הוא מעביר.

  
  מר יונה יהב:

  כמה משאיות יש בכל חיפה?
  

  מר רוני קלוד:
  הוא מעביר את, אתה תהיה בשקט, אני מדבר.

  
  מר יונה יהב:

  כמה משאיות. 
  

  מר רוני קלוד:
  אל תפריע לי לדבר.

  
  ה יהב:מר יונ

  .346כמה יש 
  

  מר רוני קלוד:
  ,55הפרעת לכולם לדבר. צריך להוציא אותך מפה. 

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  אדוני, אני לא מקליטה דיון של מי ש,
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  מר רוני קלוד:
  קיי.  -או 

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  בואו נתקדם, אנחנו רוצים לסיים את הערר הזה.
  

  :מר יונה יהב
  כן. נמשיך.

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  אז,
  

  מר דור שטרן:
בסופו של דבר וזו העמדה שאנחנו חוזרים עליה, זה יש פה איזון בדברים. התנאים שאנחנו קבענו הם חלק 

  האלה. הדיוניםמהאיזון הזה. ואנחנו חושבים שאם התנאים האלה, אם לא מאושרים אז צריך להחזיר את 
  

  ר הוועדה:"רביד, יו סילביה 'גב
  הבנו. הבנו את הטענות והבנו גם את העמדה הגורפת. כן, עכשיו מה רצית?

  
  מר רונן סגל:

רק עוד משפט אחד לגבי מערכת השיקולים בנושא של קביעה של כן או לא התייחסות לערכי יעד. על אז 
יך לזכור שיש עוד דבר אחד. דיבר (לא ברור) על התקנים וחוקים ופרשנויות מכאן ומכאן לעניין הזה. צר

בכוונה להדגיש את זה עכשיו כי לא דיברנו על זה היום, זה הנושא של המקום. במקומות המקום הזה שונה 
  מכל מקום אחר בארץ.

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  גיאוגרפית?
  

  מר רונן סגל:
  צריך להתייחס גם לכך. אין לו אח ורע לא במבנה המורפולוגי שלו, במבנה האקלימי שלו וככזה

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  טוב. אנחנו,
  

  מר דור שטרן:
  חוק אוויר נקי גם מכיר בזה שבמצבים ייחודיים אפשר לתת התייחסות ספציפית.

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  נראה לי שמבחינת הערר של הגברת נווה מיציתם את ההתייחסות? 
  

  מר דור שטרן:
  ושב שכן.אני ח

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  יש עוד משהו שאתה רוצה להגיד?
  

  מר דור שטרן:
  תוך כדי אנחנו התייחסנו לדברים.

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  התייחסתם תוך כדי. בסדר, הדברים כתובים. אנחנו כמובן נעבור על הכול.
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  מר דור שטרן:
  ה שכתבנו.וגם כמובן אנחנו  חוזרים על כל מ

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  כן. הכתיבה הייתה ארוכה.
  

  מר דור שטרן:
  בלי זה אי אפשר לסיים.

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

טוב. אז נשארנו בעצם, גמרנו עם כל המשיבים, אנחנו בעצם עם זכות תשובה לעוררים. כאשר בזה אנחנו 
רים האלה.  אז נתחיל איתכם. אתה רוצה דווקא, בסדר. אז נתחיל מסיימים את הדיון מבחינת שמיעת הער

עם הגברת נווה. אה, רק שנייה. משפט אחד, לפני שאנחנו מתחילים עם המשפט הזה, אדוני רצה לדבר שתי 
משורת הדין, כי אנחנו  לפניםדקות אבל ממש שתי דקות. זה ממש   2דקות.  בוא אדוני. אדוני יקום וידבר 

  באמת לא, 
  

  מר רוני קלוד:
  אני מבקש שהנציגים לא יתערבו.

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  רק אדוני, אדוני אין לו זכות דיבור כאן. אנחנו לפנים משורת הדין מוכנים.
  

  דובר:
  אז תדבר.

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  אז תדבר.
  

  מר רוני קלוד:
שפעילה בנושא זה ואנחנו חושבים להגיע  יםוצת תושבשמי רוני קלוד, אני מקריית חיים. ארגנתי קב

לערכאות משפטיות. התכנית הזו שמדברת על העתקת חוות המיכלים של תש"ן צריך (לא ברור) לדבר 
עליה. היא לא, התכנית הזו עצמה היא לא (לא ברור) במקום המיכלים הללו. זו לקונה, זה חור וזה פגם 

  וועדה המחוזית התכנית הזו משפרת זה בלוף.גדול בתכנית. לכן כל האמירות של ה
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  טוב.

  
  מר רוני קלוד:

ברגע שלא יודעים מה יכנס אז אולי היא לא משפרת. אולי מה שיכנס יותר גרוע. ואם זה בא בתכנית אחרת 
אמרו שהם לא יסכימו  . ראש העיר או מהנדס העיר2וידונו אחרת  אין על זה שליטה, לכן זה דבר חמור. 

להפוך את חיפה לפח אשפה של המדינה. ראש העיר ומהנדס העיר הם היוזמים של העברת נמל הדלק 
מחיפה לחוף קריית חיים. הוא היוזם להקים נמל, איפה? בחוף קריית חיים. ותחנת גז חדשה בחוף קריית 

  חיים.
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  טוב, אדוני בוא נתמקד.

  
  מר רוני קלוד:

  קיי. הוא העיר את ההערה אז,  תכנית המתאר חיפה שאתה חתום עליה אומרת את זה. -אז או 
  

  מר יונה יהב:
  ממש.
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  מר רוני קלוד:

  אבל בסדר. אני מבקש. שמענו אותך אתה.
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  סליחה. סליחה.

  
  מר רוני קלוד:

  כן? הוא היוזם.
  

  פרץ, לא ברור)(מר יונה יהב מת
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  אנחנו נותנים לו רשות דיבור מצומצמת ונגמור עם זה.

  
  מר רוני קלוד:

  עכשיו, אני עכשיו מגיע לנושא העיקרי. זה בדיוק, כל מילה שלי נכונה. 
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  אדוני, אדוני,

  
  מר רוני קלוד:

זל לי את הזמן, תספרי את הזמן שלו. כולם דיברו על זה שבעצם הרי זה אזור מאוד לי. והוא גו תפריעואל 
קטן, כל המדינה הזו היא קטנה.  מדובר על אזור מאוד קטן שמתוכננות בו, מתוכננים בו או מתוכננות בו 

 ן"בזקרקעות הצפון, הרחבת  –שלוש תשלובות ענק מזהמות של חומרים מסוכנים וחומרים מזהמים 
ל, מכלול הנמל, לא רק נמל הדלק אלא הנמל הזה שיהיה נמל צבאי שהם מנסים להסתיר שלא, והנמ

  שאושר על ידי משרד הביטחון.
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  בוא אדוני.

  
  מר רוני קלוד:

  רגע.  זה כן, נמל צבאי,  זה קשור לעניין. זה קשור לעניין הנמל הצבאי.
  

  ועדה:ר הו"סילביה רביד, יו 'גב
  אנחנו לא נשמע התנגדות שלא הוגשה על ידי אדוני.

  
  מר רוני קלוד:

  לא, רגע. אבל כולם דיברו כולל תמר זנברג וכולל, הבעיה היא לראות. אם ראש העיר מציע לעצור 
התכניות מקפיאים. אם רוצים לעשות בדיקה, עכשיו סקר נוסף כדי  3את הדיון פה, זה נכון כשאת כל 

  שנים ואז מה? מנופים יזיזו את הנמל? צריך להקפיא את הכול. שהוא, 5את הנמל שייקח  בינתיים לבנות
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  טוב.

  
  מר רוני קלוד:

  דקות. 2אם הוא לא מגלגל עיניים לשמיים, רגע סליחה. תני לי. זה לא היו 
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  אבל אדוני,

  
  מר רוני קלוד:
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בל אני כבר מסיים. אם הוא לא מגלגל עיניים וזה לא הצגה כמו עם המשאיות, כי עם המשאיות מה א
הייתה ההצגה? שאם הילדים ימותו אז הוא יחסום. אבל אם הילדים רק יישארו יתומים כי ההורים ימותו, 

לו. לעצור, אם אז זה בסדר. אז הוא הזיז את המשאיות. חברים, זה בסדר. אותו דבר, הנמל זה פרויקט ש
  הוא יצהיר פה שהוא פועל בתוקף לעצור את בניית הנמל שהתחילו.

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

   יםלא, אדוני חורג לנו מהנושא
  

  מר רוני קלוד:
אני כבר, סליחה. אבל באמת את קצרת, אני ממש בסוף. האמיני לי, זה יהיה קצר, אני בסוף. אין טעם 

  ני אעצור את הכול, גם את הנמל כולל,ברגע שהוא לא אומר א
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  לא, אדוני זה לא על שולחננו.

  
  מר רוני קלוד:

  אבל זה חלק מהפרויקטים. אז מה, אז למה הוא פתאום רוצה לעצור את התכנית הכי פשוטה מכל?
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  לומר לראש העיר. דברים  איזשהםבוא אדוני, אם יש לו 

  
  מר רוני קלוד:

לא, אני רוצה שאתם. אתם, לא הוא. אני לא בונה עליו בכלל. אני לא בונה, אני לא מאמין לו. אני קורא 
  לוועדה לדרוש לעצור את הכול.

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  זה לא השולחן הזה.
  

  מר רוני קלוד:
  אלף. לא עשו שום סקר על רעידת אדמה שיש, 55ננים קבעו. , המתכ55אבל למה לא? הרי הנמל הזה יביא 

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  אדוני, 
  

  מר רוני קלוד:
  מטר. 19חופרים מתחת למיכל האמוניה, נמל בעומק 

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  אדוני, אבל סליחה. אדוני יודע על מה הדיון שלנו?
  

  מר רוני קלוד:
  אני יודע ש,

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  אז בוא נתמקד בנושאים שלנו.
  

  מר רוני קלוד:
שכל הדוברים ציינו שצריך לראות את כל התמונה ואני מוסיף ואומר וברגע שהוא מדבר רק על התכנית 

  הזו, סימן שהוא לא מתכוון ברצינות. הוא רוצה להדוף ממנו את ההתקפות ולא יותר. 
  

  ר הוועדה:"יו סילביה רביד, 'גב
  תודה רבה אדוני.
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  מר רוני קלוד:

  ואת הדברים שבכוחו לעצור הוא לא עושה.
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  טוב, בוא. הגברת נווה, אני רוצה לסיים.

  
  גב' לירן:

  רגע. לפני שאני מעבירה רגע,
  

  (כפיים)
  

  מר רוני קלוד:
  .הבדיחות שלו לא יעזרו לו (לא ברור) את העניין

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  יש לגברתי רבע שעה להשלים טיעון ואנחנו מסיימים. כן. 
  

  (לא ברור)
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
מפני שזו תשובה לתשובה. אנחנו סופרים את השעות שגברתי דיברה והקשבנו. כמו שהקשבנו לכל השאר. 

ה, הטענות כתובות בצורה רחבה. תשובה לתשובה בתמצית.  לא צריך לחזור על הטענות. ממש אין מקום לז
תשובה לתשובה בתמצית של תשובה. לגברתי יש רבע שעה, לנצל אותה בלי לחזור על כל המצגות. אין 

  צורך.  אנחנו הקשבנו לדברים, שמענו את הדברים. 
  

   רונית לירן שקד: 'גב
רים, אני אעשה את זה קצר. אנחנו לא, אנחנו לא טוב. נאמר לנו פה, אני רוצה , אני אתייחס פה לכמה דב

  חוזרות.
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  רק להחזיק מיקרופון כי אף אחד לא שומע.

  
  דוברת:

  את צריכה מיקרופון, תיקחי מיקרופון. זה הכי טוב שכולם ישמעו.
  

  רונית לירן שקד: 'גב
אנחנו נעשה את זה קצר. אנחנו לא הולכים לחזור על  עורכת דין רונית לירן שקד, אני מייצגת את העוררת.

טיעונים. אנחנו, אני אעבור פה בקצרה על הדברים המהותיים שעלו ואני רוצה קודם כל לפני שאני תייחס 
לשקף שמופיע פה, היו פה, הייתה פה אמירה של גם עיריית חיפה וגם של מנכ"לית עיריית נשר וגם של 

  ראש המועצה של זבולון או,
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  נציג.

  
  רונית לירן שקד: 'גב

  נציג מועצת זבולון. במכנה המשותף שלהם הם אמרו אנחנו לא יודעים.
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  הרמקול לא עובד?

  
  רונית לירן שקד: 'גב
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מידע יש פה, איזה פליטות, עובד. שלושת הגורמים האלה אמרו אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים איזה 
מה קורה כאן. כששלושה גופים מרכזיים שמקיפים את המתחם הזה ומייצגים למעשה מאות אלפי אנשים 

אומרים אנחנו לא יודעים, זה אומר דרשני וזה אומר שצריך לעשות פה שיעורי בית שלא עשו פה. כי לא 
  ורה כאן. יכול להיות שנציגי הציבור, נציגי הציבור לא יודעים מה ק

  
   ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  אבל יש נתונים, סליחה. עם כל הכבוד. קיבלנו את הנתונים ונמסרה לנו סקירה מסודרת אודות הנתונים.
  

  רונית לירן שקד: 'גב
  נכון.

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  אז גם אם פלוני או אלמוני אני לא יודע, אפשר לקבל את הנתונים.
  

  רונית לירן שקד: 'גב
גם אם יש, גם כש, אם מקבלי ההחלטות, התכנית הזו עברה מתחת לרדאר שלהם והתכנית הזו היא תכנית 

. זו נקודה ראשונה. לפורמליסטיקהשמסכנת  את הציבור אי אפשר לבוא ולהגיד טוב, אנחנו נתייחס פה 
אלה שמתייחס לנושא של תרחישי הנקודה השנייה, אני לא מצאתי אף גורם ממשלתי פה בתוך המשיבים ה

אסון. תרחישי מלחמה או תרחישי אסון. לא פיגוע, לא פגיעת טילים, לא תקלות של נזקים שעלולים 
לקרות. פה יש לנו תכנית מושלמת,  הכול מושלם. לא, אין חיזבאללה שלפי מדינת ישראל, לפי גורמים 

לכיוון מפרץ חיפה. האזור הזה זה האזור צבאיים אמור במלחמה הבאה לשים, לירות אלף טילים ליום 
האסטרטגי מספר אחד במדינת ישראל לעשות אסון לאומי. אף אחד פה לא בודק את זה. עכשיו, זה תקלה 

, לא בודקים את יםחמורה. עכשיו, זה בשפה המשפטית חוסר סבירות קיצוני. לא יכול להיות שלא בודק
נת פסטורליה בשוויץ שאפשר לעשות את הכול ולהיות הדבר הזה. כאילו אנחנו נמצאים פה באיזו מדי

מנותקים מהאזור. היה פה מומחה רעידת אדמה שדיבר על המשמעויות הכבדות של הקרקע ואין את 
הבדיקות האלה בתוך המערכת. אז לא יכול להיות שאפשר לדבר פה על רעידת אדמה כעל איזה משהו 

ייתית עם תעודה הרבה יותר חזקה מאזורים אחרים, כאשר האדמה הזו נחשבת כאדמה מאוד בע ערטילאי
שפירושו של דבר שכשתהיה רעידת אדמה היא תהיה חזקה פי כמה מאשר מה שרעידות אדמה רגילות. 

וכאשר שמים על זה מיכלי נפט, מיכלי גפ"מ ואת כל המיכלים האחרים של האזור, אנחנו פה ברעידת 
ה. גם הנושא הזה לא נבדק. ואם הנושא הזה לא נבדק אדמה בצפי לקטסטרופה סביבתית ממדרגה ראשונ

, כי אנחנו רוצים לאחד ולייעל את השמירה של ה, את by the wayאי אפשר לבוא ולתת לתכנית כזו כזה 
הריכוז של המיכלים באזור. עכשיו, כאשר יש תכנית שאומרת אנחנו רוצים להטיב, להיטיב עם האזור הזה 

שים יותר עמדות ניפוק שלא היו קודם, יש לזה משמעות. כאשר אנחנו שמים אבל אנחנו הולכים עכשיו ועו
יש לזה משמעות. אבל אי אפשר לבוא ולהתעלם מזה  –שטח לאזור תעשייה חדש במלי לבדוק מה הוא 

. כל התכניות שמדברות על גפ"מ ומדברות על, 37/2א "ח ותמ 37ותמ"א  23שקיימים היום כבר תמ"א 
ים, למעשה על הכנסת קונדנסטים לאזור. אני לא שמעתי וכאן אנחנו נעבור על מה ומדברות על קונדנסט

כם פה את הקו ל מציגהשאנחנו רואים פה. זו מפה שהופקה לטובת מדינת ישראל לטובת הולחו"ף והיא 
  /ב. כמו שאתם רואים אותו,37, שזה קו הולכת הגז של תמ"א השחור הזה שזה תמ"א

  
  

  הוועדה:ר "סילביה רביד, יו 'גב
  ממה זה  המסמך הזה?

  
  רונית לירן שקד: 'גב

המסמך הזה, המסמך הזה זה המסמך הראשון שאני ראיתי של מדינת ישראל, שהולחו"ף דרש לראות את 
ב. מה שאנחנו רואים פה  37כל תמונת הגז של מדינת ישראל. ואז בוא והציגו לו איפה הולך לעבור תמ"א 

תם רואים, הוא עובר בול, הוא עובר בול בתוך קרקעות הצפון ואל תוך ב וכפי שא 37זה צינור של תמ"א 
היא זו שמאפשרת את הדלקים החדשים שהם  37/2ב זה קווי הולכת הגז. תמ"א  37. תמ"א ן"בזמתחם 

  /ח. 37התוצר של עיבוד הגז בתמ"א 
  

  דוברת:
  ב. 37אמרת תמ"א 
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  רונית לירן שקד: 'גב

אז אני רוצה לשאול פה את הוועדה המחוזית איפה הולכים  נכון. אמרתי, הכול בסדר. עכשיו,
? אנחנו לקונדנסטים? בואו תגלו לנו את הסוד הגדול. אמרתם,  איפה הולכים ן"בז? לפה או ללקונדנסטים

מדברים פה על כמויות אדירות. דיברנו על, בפעם הקודמת  על מאות אלפי קו"בים לשבוע. לאן הולכים, 
? כן או ן"בזהאלה? אם הם לא הולכים לקרקעות הצפון אז האם הם הולכים ל םלקונדנסטילאן הולכים 

עם  ן"בזלא? האם הוועדה המחוזית יכולה לאשר כדי שבשבוע הבא אנחנו נוכל לדון על המשמעות של 
  ? לקונדנסטים? לאן הולכים לקונדנסטים

  
  ליאת פלד: 'גב

  באמת את מצפה לתשובה?
  

  רונית לירן שקד: 'גב
  כן.

  
  ליאת פלד: 'גב

  אנחנו כתבנו בהוראות התכנית בפירוש לא לכאן. אז יותר מזה?
  

   רונית לירן שקד: 'גב
  ,ן"בזהמסקנה שהרחבת, כרגע אומרת הוועדה המחוזית הרחבת ה מכאןאז התשובה, אז 

  
  ליאת פלד: 'גב

  לא במסגרת התכנית הזו.
  

  רונית לירן שקד: 'גב
מסתבר מעבר  ן"בז, על הנושא של שיטת הסלאמי. הרחבת ההבנתי. זה מה שדיברה חברת הכנסת זנברג

. כל המליאה של כל הנושא של הפליטות באזור וזה משהו שהוועדה, שהמועצה לקונדנסטיםלהכנסת 
, מפעלי השפכים, ן"בזהארצית צריכה לבוא ולהגיד. אנחנו לא עובדים בשיטת הסלאמי. כל האזור הזה, ה

ם, כל הנושא של קרקעות הצפון הכול צריך להיות ביריעה מצרפית מפעלי הדשנים, כל הנושא של הדלקי
אחת, ואת זה לא עושים פה וזו תקלה חמורה. עכשיו, לא יכול לבוא ולהגיד שאם אנחנו באים ומפנים את 

המיכלים של, שאם מפנים את המיכלים של קריית חיים והולכים עושים במקום זה את עורף הנמל לפי 
לבוא פה ולספר לנו פה שהתכנית הזו היא מיטיבה עם הציבור שבאותו זמן כבר  ,אז אי אפשר 13תמ"א 

  התשובה היא לא. –שמים לנו תכניות אחרות. אז האמירה הזו של התכנית מיטיבה עם הציבור 
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
יבור במובן זה לא הצלחתי להבין את מה שגברתי אומרת. התכנית מיטיבה, התכנית הזו מיטיבה עם הצ

  שכיום המצב הוא שיש חוות בסמוך במרחק קצר וגם ישנות. במה, אני לא מצליחה להבין במה,
  

  רונית לירן שקד: 'גב
  כל הנמל החדש. – 13/2, 13/1/ב, 13, 13כאשר תמ"א 

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  קיי. -או 
  

  רונית לירן שקד: 'גב
אות פה ואני לא ראיתי בתכניות את הנמל החדש. הנמל החדש הוא אני לא ראיתי, אני לא ראיתי בתצ"

כנראה משהו סודי. אבל הנמל הזה הוא אמור לשבת, העורף שלו אמור להיות בקריית חיים באזור של 
חוות המיכלים. אז לכן אי אפשר לבוא ולהגיד התכנית הזו היא מיטיבה  עם הציבור כי היא מוציאה את 

  אנחנו מכניסים משהו חדש.  המיכלים, אבל במקום זה
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  שנייה. אבל התכנית הזו לא עוסקת בתכנון של חטיבות הקרקע שמהן יועתקו המפעלים.
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  דובר:

  זה מה שלא טוב.
  

  רונית לירן שקד: 'גב
  אז לכן,

  
  דובר:

  זה המינוס שלה.
  

  רונית לירן שקד: 'גב
ה, כל הנושא פה שמדינת ישראל עובדת בשיטת הסלאמי שנועדה פה לשיטת  יםלכן אנחנו שוב חוזר

  להסתיר מהציבור את הכול, זה בדיוק הסיטואציה שאנחנו נמצאים פה. 
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  זה קונספירציה.

  
  רונית לירן שקד: 'גב

  זה לא עניין של קונספירציה.
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  ת. זו אמירה בעייתי

  
  רונית לירן שקד: 'גב

  לא.
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  כל מערכת התכנון, הרי אי אפשר לתכנן את מדינת ישראל לפרטי פרטים.

  
  רונית לירן שקד: 'גב

  אין פה עניין של, אין פה עניין של קונספירציה. אם,
  

  דוברת:
  כמות הפליטות.

  
  רונית לירן שקד: 'גב

לא יודע להגיד לך, אם לא יכולים פה להגיד לך מה כמות הפליטות המצרפית  של אם הנושא, אם אף אחד 
כל האזור הזה, אז יש פה בעיה. אם לא יודעים להגיד לך מה המשמעות של הסיכון של לשים את כל 

  הדברים האלה ביחד במקרה של אסון, יש פה בעיה. 
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  רים, אין צורך לחזור.הבנתי. בסדר. הדברים ברו

  
  רונית לירן שקד: 'גב

  קיי. אני לא חוזרת ,אני מעבירה הלאה. -או 
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  תודה רבה. 

  
  רונית לירן שקד: 'גב

דקות על נושא מאוד חשוב שנולד לאחר ה, נולד לאחד הדיון הקודם  2אני מעבירה לחנה, היא תדבר רגע 
  לטיעונים קונקרטיים לנושא הפליטות. בתשובותחס בקצרה בטיעונים, וגברת אלה נווה תתיי
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  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  דקות. אז תחלקו את הזמן. 10אנחנו מבחינתנו יש לכם עוד 
  

  גב' חנה קופרמן:

  דקות. 2אני אשתדל הכי קצר  ? למה לנו קצר והם דיברו כל כך הרבה
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  .הקודםרתי דיברה שעות בדיון גב
  

  גב' חנה קופרמן:
  קיי. בסדר. -לא. או 

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  אני לא בדקתי כמה שעות היא דיברה, אבל היא דיברה כמה.
  

  גב' חנה קופרמן:
  טוב. אני רוצה לגשת ישר ולעניין. מאז הישיבה האחרונה,

  
  דוברת:

  צריכים לקבל את הכי הרבה זמן פה.
  

  גב' חנה קופרמן:
נפל דבר. והדבר שנפל זה דוח מבקר המדינה על התנהלות המשרד להגנת  24.03מאז הישיבה האחרונה ב

הסביבה. זה דוח מאוד משמעותי כי עמדת המשרד להגנת הסביבה עומדת פה להכריע את הקו. המשרד 
וז בזיהום. הם לא אומרים אח 70להגנת הסביבה טוען והוא מפרסם בכל אמצעי התקשורת שיש ירידה של 

אחוז  70, מה שנפלט לציבור הרחב ואפשר להראות את זה, זה בים. התעמולה שיש במשרד VOC'sרק ב
. לכן אני, אנחנו מבקשים לומר שהיות ושיש תקלות קשות בבדיקת המידע לגבי הזיהום, כחלק בזיהום

  בקר המדינה, למה לא שומעים?מהנושא של נקודת ההסתרה של הזיהום במשך עשרות של שנים, דוח מ
  

  דובר:
  שומעים.

  
  גב' חנה קופרמן:

דוח מבקר המדינה בא ומחזק לנו את הטיעון שיש פה למעשה שיטה. השיטה היא פשוט שכדי לפתח את 
התעשייה אין נתונים והעובדה היא שבאופן שיטתי לא בודקים ולא בוחנים ולא עושים דיגומי פתע, 

  שאין תקציב. אין תקציב לעשות בדיקות.  -ו תירוץ כשהתירוץ הוא כל הזמן אות
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  סליחה גברתי (לא ברור). 

  
  גב' חנה קופרמן:

המסקנה היא כזו. המסקנה היא כזו שחובת הוועדה, חובת הוועדה להתייחס לדוח מבקר המדינה ולשאול 
אחוז  70מה הוא טוען שאמנם יש ירידה של  את המשרד להגנת הסביבה על סמך מה הוא טוען, על סמך

  בפליטות? זאת אומרת אסור לדעתי אחרי דוח כזה של המשרד להגנת הסביבה לדעתנו, 
  

  דובר:
  המבקר.

  
  גב' חנה קופרמן:

סליחה, דוח המבקר, להתייחס למסמן של המשרד להגנת הסביבה כמסמך רשמי ראוי ותקין. אין לשאול 
וכחות. הם בדקו, הם היו בשטח, הם בדקו את הארובות. למה שנאמין על סמך מה הנתונים שאמרו ה
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להם? שהרי, שהרי זה הדבר שיכריע פה את הכף. וחובתה של הוועדה היא לפחות לבחון את זה. דבר, עוד 
אחוז מהזיהום ירד, כן? אין לנו, חייבים לבחון את זה  100אחוז,  100נקודה שקיימת שגם אם, גם אם 

 וזיהוםשר שום תכנית וזו עמדת משרד הבריאות, בלי לבדוק את נושא זיהום הקרקע לעומק. אסור לא
המים שזו תיבת פנדורה בפני עצמה. יש פה אזור מזוהם, המזוהם ביותר במדינה. האזור החולה ביותר 

במדינה. ובמצב הזה, במצב הזה אסור לאשר שום דבר ושום תכנית עד שבוחנים עד הסוף את כל הנתונים. 
יכול להיות שיבוא משרד הבריאות ויאמר אין  לנו נתונים כי לא בדקנו, כי לא היה תקציב, מעולם לא לא 

קיי. אז מה, השורה התחתונה בוועדות התכנון יש  -נעשה מחקר על תחלואת ילדים. גם בחוסר תקציב. או 
ני האדם מופרים , ביםמה שנקרא תכנון שמעדיף שטחים מופרים. הבעיה במפרץ חיפה שלא השטחים מופר

  וועדות התכנון מקדמות את התכניות בכל מחיר ולא משנה כמה אנשים, ילדים יחלו וכמה הורים גם כן. 
  

  (כפיים)
  

  אלה נווה: 'גב
 30אז ככה, אני הולכת לחדש דברים. כמו שכבר שמעתם, בגדול, כל המשיבים כאן הזכירו את תמ"א 

? מישהו פה 6כן מאושרת. מה כתוב בתמ"א  6ה אבל תמ"א לא אושר 30. כידוע תמ"א 6והזכירו את תמ"מ 
באישור תכניות באזור תעשייה מיוחד תסתכלו על תמ"א  30אומרת שמסתמכים על תמ"א  6בדק? תמ"א 

ומה כתוב שם? זה האזור  30כמסמך מנחה. השטח הסגול שזה קרקעות הצפון. טוב, הולכים לתמ"א  30
נים. הנה, קרקעות הצפון נכללת בו. וכתוב כך שלא תאושר תכנית השחור והוא (לא ברור) כל מיני סיכו

שהיא מטילה מגבלות מחוץ למתחם השחור. זה המתחם השחור שבתכניות קודם ראיתם אותו סגול, ולא 
אוויר. כי מה הכוונה של  זיהוםתאושר תכנית שמטילה עליו מגבלות לא מבחינת בטיחות ולא מבחינת 

תם הייתה להיטיב ולשפר את מצב האוויר ולעשות רק טוב, לצמצם סיכונים. ? הכוונה כמו שאמר30תמ"א 
קרקעות הצפון, ואנחנו אומרים רק שנייה, נעלם לי פה. אנחנו  -ואז אנחנו מסתכלים רגע על התכנית שלנו 

אומרים שנייה, ממה שאנחנו יודעים עוד בלי לדבר בכלל על קונדנסטים, ממה שאנחנו יודעים והיזם של 
ית בעצמו בתסקיר שלו הנה האדים של עמדות הניפוק וכל החוות מיכלים מגיעים ישר לשכונת התכנ

מגורים על תושבים שנושמים היום כי הרבה בנזן במדינת ישראל. אז השאלה אם אנחנו באמת עונים על 
שדיברנו קיי. ושוב העניין הפיצוצי  -שהן תכניות שחלות על השטח הזה. או  30ותמ"א  6הגדרות של תמ"מ 

אלף הרוגים אם יאוחסנו שם קונדנסטים. טוב. אז בואו  467במפגש הקודם, על זה אני לא אחזור אבל 
דקות הקרובות אני  3נסתכל רגע על המצב שלנו היום, איך אמרת ברק? היום כבר הדגיש את (לא ברור). ב

ז קודם כל, בכל פרמטר מספר אגיד לך ועוד איך (לא ברור). לא רק שהקדישו, הוא כבר דולק כבר שנים. א
אנחנו לא במצב טוב. אם זה חלקיקים מסרטנים חורגים, אם זה (לא ברור) המסרטנות שנפלטות גם (לא 

ברור). וגם בנזן שמסרטן ואנחנו ראינו במפגש הקודם את החריגות בשכונות המגורים ותרכובות אורגניות 
ת זה לגרפים.  אם עיריית חיפה, יושבת כאן נציגות ענפות שמובילות את כל (לא ברור). עכשיו אני אפרק א

 חלקיקיםנפלאה. אם מסתכלים על הדוח שלהם עושים , שמים בגרף את הנתונים שהם מציגים, המון 
זה לא מזמן, זה הדוח האחרון. אנחנו רואים שכונות מגורים, קריית אתא, קריית בנימין,  2013. יםמסרטנ

ן חורגות מערך הסביבה של החלקיקים. אז תגידו לי, למה מעניין אותנו קריית ביאליק, קריית טבעון, כול
  חלקיקים? למה זה מעניין אותנו חלקיקים? תכף אני אסביר לכם.

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

סליחה. סליחה. רק שנייה. אני רוצה לעצור. רק להבין ממה גברתי מקריאה ואיך זה מתיישב עם מה 
  הנכבדות מאיגוד ערים. שאמרו לנו הגברות 

  
  אלה נווה: 'גב

  אני מבקשת רק שאת השאלות האלו עדיף בסוף.
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  לא. גברתי מדברת מתוך משהו.

  
  אלה נווה: 'גב

  בסדר.
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  אז כדי לדעת, יש, זה לא ציור הרי. נכון?
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  אלה נווה: 'גב

ימים עם הריכוזים הגבוהים ביותר  18ם. וכתוב, תשימו לב שהנתון הזה זה אחרי שניכו לא. זה הדוח שלה
  בשנה. 

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  שנייה. אז לכן אני שואלת. אני רוצה שנייה להבין. 
  

  אלה נווה: 'גב
מדדו במפרץ חיפה זה מתוך, יש לי את טבלת המקור, אני אראה אותה עוד מעט. זה הריכוזים (לא ברור) שנ

  וחצי מסרטן, זה חלקיקים נשימים. PM 2וחצי.  PM 2ב 2013בשנת 
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  סליחה, קודם כל המסקנה היא  לא חלק מהדוח. נכון? המסקנה למעלה זה, זה שלכם. זה כתוב.

  
  אלה נווה: 'גב

  לא. זה ארגון הבריאות העולמי טוען את זה, מה? 
  

  דובר:
  . היא שואלת על הדוח.לא

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  אפשר, את יכולה לתת לי את הדוח שאת מצטטת מתוכו?
  

  אלה נווה: 'גב
קיי. הדוח, אני אגיד את הטבלה הספציפית רק שנייה. יש לי אותה שמה. יש לי גם את הטבלאות  -או 

  הספציפיות. אני לא אכנס לטבלה, 
  

  הוועדה: ר"סילביה רביד, יו 'גב
מה, סליחה גברת, רק שנייה, אני רוצה להבין מה ש, דקה.  את מצטטת מתוך משהו, אני רוצה להבין את 

  ה, כן. 
  
  בלה בן דוד: 'בג

אנחנו בודקים גם חלקיקים, לא חלקיקים מסרטנים. לא כל החלקיקים מסרטנים כמו שהיא אומרת. 
של תחבורה וגם מהסעת אבק טבעי. אז בנושא  חלקיקים באוויר זה יכול להיות מפעילות של מפעלים,

  חלקיקים יש לנו דוח, אנחנו בודקים את זה בתחנות הניטור. היא אומרת,
  

  אלה נווה: 'גב
  יש לכם (לא ברור).

  
  בלה בן דוד: 'בג

היא אומרת שישנם חלקיקים מסרטנים. קודם כל, צריך לבדוק מה יש בתוך החלקיקים האלה. יש, יש לנו 
חלקיקים מתכות כבדות, מתכות חלק מסרטנות וכו'. אנחנו לא הראינו שום חריגה משום בדיקות של ה

  ערך יעד בדוח הזה. אז אני לא,
  

  אלה נווה: 'גב
  זה מהדוח שלכם.  אני מצטערת, אני אביא את טבלת המקור.

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

אז זה לא  עובד ככה שאפשר להקריא לנו  היא מצטטת מתוך דוח, אנחנו רוצים לראות את מסמכי המקור.
  מסקנות מתוך נייר. 
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  דובר:
  אבל זה כתוב.

  
  אלה נווה: 'גב

ערים חיפה. מצטערת שייפיתי והוספתי להם קצת צבע.  איגודזה בסך הכול שפכתי צבע על הנתונים של 
ימים של (לא  18 אבל שימו לב שבערך הסביבה לא עומדים, לא עומדים גם בערך הסביבה.  זה אחרי ניכוי

  ברור). 
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  שנייה. אבל השאלה אם העמודים האלה רלוונטיים לדיון שלפנינו.

  
  דובר:

  בדוח הזה יש חריגות? בלה?
  

  אלה נווה: 'גב
  כן. תקשיבו, בסוף.

  
  דובר:

  בלה, בדוח הזה, בדוח ששלכם יש בו חריגות או בין בו חריגות?
  
  ד:בלה בן דו 'בג

  בחלקיקים?
  

  דובר:
  כן, מה שרשום.

  
  בלה בן דוד: 'בג

  חריגות מערך היעד. כן, יש חריגות. אבל זה לא אומר שזה חומרים מסרטנים.
  

  אלה נווה: 'גב
  אבל,

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  שנייה.  סליחה.
  

  דובר:

  ,CO2אבל 
  
  בלה בן דוד: 'בג

  אם יש,
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  שנייה. רגע. 

  
  בלה בן דוד: 'בג

אם יש סופת אבק למשל שמגיעה לכל המדינה ובודקים ומודדים חריגות בכל המדינה בגלל סופת אבק 
ואובך, אז אי אפשר לבוא ולהגיד שיש חריגות מערך היעד. יש חריגות, נכון. ידוע. בכל המדינה הזו יש 

  חריגות בגלל המיקום שלה ליד מדבריות.
  

   וה:אלה נו 'גב
  לא, לא. זה אחרי ניכוי סופות אבק.
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  בלה בן דוד: 'בג
  עכשיו, בסדר. 

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  סליחה.
  

  אלה נווה: 'גב
  זה כבר לא תירוץ, תמציאו תירוץ אחר.

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  לא.
  
  בלה בן דוד: 'בג

ת הרכב החלקיקים מבחינת מתכות כבדות. אני לא אין לי תירוץ. אין לי תירוצים. אנחנו גם בודקים א
  .2013ראיתי שום ערך, שום מתכת שעברה את ערך היעד בשנת 

  
  אלה נווה: 'גב
  שנות מדידה לא עברו את ערך היעד. 5ב
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  סליחה. סליחה. אבל אני רוצה להבין. מה שאת אומרת,

  
  בלה בן דוד: 'בג

  לאורך כל השנים בכל ה(לא ברור) מכיוון שאנחנו נמצאים באזור, חלקיקיםא של יש חריגות בנוש
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  תודה.

  
  בלה בן דוד: 'בג

  באזור מדברי. מקבלים מקומות,
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  השאלה אם זה רלוונטי לבנזן.

  
  אלה נווה: 'גב

  אז אני,
  

  (מדברים ביחד).
  

  לה נווה:א 'גב

PM 2 .וחצי זה אלה של התעשייה, זה לא אלה של המדבר  
  
  בלה בן דוד: 'בג

  וחצי.  PM 2אחוז מהמדבר הם  25בסדר. במדבר, אני מודיעה לך , יש 
  

   אלה נווה: 'גב
  אני רוצה רגע, 

  
  בלה בן דוד: 'בג

  המומחיות שלך זה לא  בנושא הזה. 
  

  דובר:



  ועדת המשנה לעררים
  10/05/15תמלול ישיבה מתאריך 

  למען הרישום הטוב -"חבר"                                                       
תמליל זה נערך על ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים                      

  
  

131

  סילביה,
  

  (מדברים ביחד).
  

  נווה: אלה 'גב
  יש, יש פה,

  
  דובר:

  אפשר לתת למשרד הבריאות  רגע לדבר?
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  כן, בוודאי.

  
  דובר:

  רגע, שנייה.  את לא יכולה להפריע. את לא יכולה להפריע. תני לה בבקשה לדבר.
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  משרד הבריאות.

  
  דובר:

  בבקשה.
  

  דוברת:

  ללא קשר להרכב שלהם.  יםוחצי מסרטנ PM 2) חלקי קיים (לא ברור
  

  דובר:
  מה שפה אנחנו רואים זה?

  
  דוברת:

כאן מה שכתוב לפחות, אני לא (לא ברור) ספציפית לדבר הזה, אבל הערכים מה שכתוב פה זה מקור דוח 

ק.  ויש חריגות כמו וחצי לפי חוק אוויר נקי, זה לפי החו PM 2ימים של  18, ניכו 2013איגוד ערים חיפה 
  שאתם רואים גם מערכי סביבה וגם מערכי יעד.

  
   אלה נווה: 'גב

  זה גם כן מהתכנית הזו?
  

  דוברת:
  לא.

  
  אלה נווה: 'גב

  תודה. 
  

  דוברת:

  וחצי.  PM 2הם לא פולטים 
  

  (מדברים ביחד).
  

  דוברת:
  בשבוע הבא כן פולטים. ן"בז
  

  אלה נווה: 'גב
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וחצי, יש חריגות בשכונות המגורים ליד.  PM 2ם שמוכרת כמסרטן זה הנמשיך. במשפחה אחת של מזהמי
תוצר של  -עכשיו משפחות אחרות של מזהמים שגם הם נכללים בחוק אוויר נקי. למשל בנזו אופירן 

גם כן פליטות תעשייתיות ומזהם משני. אם אתם תסתכלו כאן על מפרץ –תהליכי שריפה, פורמל דאין 
ה יש כאן עוד מקומות בארץ שחורגים. נורית שכחה לציין שניר גלים זה קיבוץ חיפה ומקודם נורית אמר

מול האזור של מפעלים, אזור התעשייה של אשדוד גם כן זיקוק. אז מראש בטבלה הזו מובאים האזורים 
קיי.  אה, סליחה. המקור הזה זה מהדוח של המשרד להגנת הסביבה שאתם פרסמתם.  -הכי גבוהים. או 

לנו גרף של ירידות  מביאיםקיי. עכשיו, משהו עוד מעניין. כל הזמן  -גנת הסביבה פרסם. או שהמשרד לה

. באיגוד ערים חיפה מתים על הגרף הזה, הם מציגים אותו. הם רק שכחו להראות לנו את סוף SO2של 
בבתי  הגרף. הגרף ירד כשהחליפו דלקים. והופל'ה, מישהו אמר אולי זה רווחי לשרוף קצת יותר דלקים

 -גופרית דו חמצנית.  או  - SO2הזיקוק, ואני רואה את התוצאה בזה שיש כבר כמעט חריגה מהתקן של 
קיי? הטבלה הזו היא גם מתוך הדוח של המשרד להגנת הסביבה שכתוב כאן למטה הלינק. רק שנייה, אני 

ונת נווה שאנן עוד רגע רק רוצה להגיד עוד משהו. להשוות את הנתונים המדודים,  אתם רואים כאן? בשכ
  קיי? לא ערך היעד שאתם מבקשים פה.  -חוצה את ערך הסביבה. או 

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  טוב. 
  

  אלה נווה: 'גב
  את ערך הסביבה. 

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  דקות תסיימי בבקשה את הטיעון. 2עוד 
  

  אלה נווה: 'גב
הו נתון מחושב, הרבה מאוד נתונים שהוצגו לציבור לאחרונה הם נתונים שנייה, רגע. וכאן מובא איזש

. מישהו חישב. פניתי למישהו 2017, 2016 –מחושבים. אפשר לראות בגרפים שנים שבכלל עוד לא היו 
ושאלתי מישהו, איך חישבת? מישהו לא ענה לי. התשובה לא ניתנה לי מהגורמים שחישבו. אז תודה רבה 

קיי. אמרה בלה ואמרה יפה שעל החלקיקים יושבים חומרים  - אני עוד לא ראיתי איך. או למישהו שחישב, 
השנים  5. אז מה שנחמד באיגוד ערים חיפה, תודות לעבודה של ג'יני שהחלו לבדוק כבר במשך היםמסרטנ

  האחרונות מתכות מסרטנות.
  

  דוברת:
  זה גם לא בסדר?

  
  אלה נווה: 'גב

  זה מעולה. 
  

  דוברת:
  ב.אה, טו

  
  אלה נווה: 'גב

וחצי  PM 2 –זה נפלא. בדקו חומרים מסרטנים, מתכות מסרטנות שיושבות על החלקיקים, זה החלקיקים 
אלה זוכרים שהם הגיעו לאיגוד בנווה שאנן וטבעון. ואני רואה שבמדידות שהיו לאורך השנה אנשים נשמו 

  מסרטן ודאי, יש לכם פה טבלת מסרטנים. –ארסן 
  

  ר הוועדה:"ביד, יוסילביה ר 'גב
  סליחה שוב. אני קוטעת אותך, אני מבינה שגם הנתונים האלה שמוצגים פה,

  
  דובר:

  הם לא קשורים לדיון אבל.
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  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  הם לא קשורים לדיון?

  
  אלה נווה: 'גב

  למה? אבל מה שאני הולכת להסביר.
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
קיי. לא, אני רוצה שזה גם ייאמר. בלה, את עשית משהו עם האצבע. אז  -לדיון הזה. או הם לא קשורים 

  תגידי את זה בקול רם.
  

  אלה נווה: 'גב
  מדוע זה לא קשור לדיון? תסבירו לנו.

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  שנייה. מפני שהם לא נוגעים בבנזן אם אני מבינה נכון את התשובה.
  
  ד:בלה בן דו 'בג

  ולא מתכות. חלקיקיםלא קשור. קרקעות הצפון לא פולטים 
  

  אלה נווה: 'גב
חלקיקים מסרטנים לא רק שיהיו  –אז מיד אני אגיע למה כן פולטות קרקעות הצפון. הצפי אחרי התכנית 

חריגות מערכי היעד שכרגע יש, יהיו חריגות מערכי הסביבה בשכונות המגורים הסמוכות. מתכות 
  טו ברמה משמעותית יותר. בנזן מסרטן.מסרטנות ייפל

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

בואי, בואי גברתי סליחה שאני קוטעת אותך. עם כל הכבוד, אנחנו את הטיעון המקורי שמענו בהרחבה 
  כמה שעות. פה אנחנו, את אמורה לתת תשובה לתשובות.

  
  אלה נווה: 'גב

אומרים שקרקעות הצפון לא יהיו פה חלקיקים. אז תני לי אני עונה. זה תשובות מה שהם אומרים. הם 
להסביר למה אני חושבת שכן יהיו שם חלקיקים. את לא יכולה לעצור לי את הטיעון אחרי שישבתי פה 

  שעות ולהגיד אני לא רוצה לשמוע.
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  קר פשוט ולא תפליגי לנושאים אחרים.אני לא אמרתי שאני לא רוצה לשמוע, אני ביקשתי שתתמקדי בעי

  
  אלה נווה: 'גב

אלף קו"ב.  ונניח ולא ישימו אותם בקרקעות הצפון, הם  510שמגיעים בצינור הם בסביבות  לקונדנסטים
  ישבו במפרץ חיפה? רק הכמות השבועית על פי החישובים שלי,

   
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  התכנית שלנו. בואי, בבקשה להתמקד.שוב, זו לא התכנית שלנו. זו לא 
  

   אלה נווה: 'גב
שנייה.  את לא יכולה לעצור אותי כשאני מדברת על המכלול. משרד התשתיות אומר אני לא רוצה לשים 

את זה שם. שחור על גבי לבן הוא אומר אני רוצה לשים שם קונדנסטים. ואני אומרת לך שהכמות השנתית 

אלפים לשם ההשוואה. והדבר הזה יש  4. היום זה VOC's(לא ברור) של אלף  56שתהיה שם תפלוט בערך 
 16לו (לא ברור). המשרד להגנת הסביבה יש (לא ברור). (לא ברור, רחוק מהמיקרופון). שזה עוד לפני, כמעט 

קיי. עכשיו, נחשב את (לא ברור). אני אסביר למה (לא ברור)  -מיליארד ש"ח נזרים לבריאות לשנה.  או 
בנזן ושוב, זו הערכה שמרנית. זאת אומרת שכשאני ראיתי  7800ל, 4,900ת מסרטנות. ייפלטו בין מתכו

מחקרים בעולם זה היה טווח, ההערכה הזו מתבססת על החלק התחתון של הטווח, לא על הגרף העליון. כי 
קרים אם הייתי מחשבת פלח עליון, עכשיו ללא קשר לחלקיקים (לא ברור, רחוק מהמיקרופון). מח
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שמסבירים שבמרחב שלנו שיש בו כל הזמן גופרית דו חמצנית ואמוניה וכמות תחמוצות חנקן. (לא ברור) 
הזה נוצרים  חלקיקים. עכשיו מה אנחנו יודעים, זה נורא מפריע שקרקעות צפון נמצאת ליד בתי זיקוק. 

אלה שנפלטות במתחם ליד. ומה בתי זיקוק פולטים? גופרית דו חמצנית. יש כמויות אדירות של המזהים ה

יסתכל פתאום על  SO2והן כמו זוג שנפגש ככה בבית קפה פתאום הוא מסתכל עליה. מה לעשות? 

של קרקעות הצפון והוא יגיד אולי נתחבר ביחד? ואז הם ייצרו חלקיקים. עכשיו נשאלת השאלה  VOC'sה
מתוחכמים. זה מדע שלם. ראו  כמה חלקיקים הם ייצרו? וכשניסיתי לענות על השאלה הזו, יש מודלים

איזה פלא, המשרד להגנת הסביבה (לא ברור) הגרפים האלה והריאקציות המשניות שקורות באוויר. הוא 
הסביבה.  ערכיהשתמש בתוכנה שלא לוקחות בחשבון ריאקציות משניות, לא יכולה לדעת שאנחנו נחרוג מ

  עדיף לא לדעת. 
  
  בלה בן דוד: 'בג

  ים אנחנו  מודדים באזור מפרץ חיפה.  אותה טבלה. על כמה סולפט תסתכלי
  

  אלה נווה: 'גב
עכשיו אני רוצה לדבר על המשרפה שהיו שני גורמים שאומרים המשרפה תהיה (לא ברור). בדיון הקודם 
אמר עורך הדין שטרן שאני הסכמתי לשרפה ואמרתי לו שרפה של מה? של בוצות, שימשו באנרגיה (לא 

  דין שטרן שפוסלת גרעינית, זה כתוב. עכשיו אני לא,ברור) אמר לי עורך 
  

  (מדברים ביחד).
  

  אלה נווה: 'גב
  תסתכלו על הפרוטוקול רבותיי, תסתכלו על הפרוטוקול וזה מה שכתוב. 

  
  דובר:

  יכול להיות שזו הייתה הערה בציניות.
  

  אלה נווה: 'גב
  תי.אני אישית סוברת שזה הגיוני. זה מה שכתוב .משרפות של זבל בי

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

שלוש, ארבע,  –דקות, מתי זה היה? לפני שעתיים  10שנייה. שנייה. את מתפרצת לדלת פתוחה. לפני איזה 
  מתישהו אמרה הגברת שאנחנו, שמשרפה לא תהיה שם.

  
  נורית שטרן: 'גב

  לא תהיה משרפה.
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
   אז יאללה, טיעון הבא.

  
  אלה נווה: 'גב

  לפי ה,
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  טיעון הבא. חבל על הזמן. חבל על הזמן. כן?

  
  רונית לירן שקד: 'גב

  האם, האם זה יכול להירשם כחלק מההחלטה שהמשרפה הזו היא לא תשרוף בוצות?
  

  דובר:
  אין משרפה.  זו לא משרפה, אין שם משרפה.  

  
  דוברת:
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  יש אתר פסולת.
  

  רונית לירן שקד: 'גב
  לא יהיו, ההגדרה של התכנית  היא מאוד,

  
  דובר:

  אם צריך להבהיר אז אפשר להבהיר את זה.
  

  נורית שטרן: 'גב
  כן. אמרתי את זה שהכוונה היא למתקן לטיפול בפסולת מעורבת, לא למתקן תרמי.

  
  רונית לירן שקד: 'גב

  כשיש הצהרה,
  

  דובר:
  הם ענו את התשובה. 

  
  ם ביחד).(מדברי

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  זהו. נראה לי שמיצינו את זה.
  

  נורית שטרן: 'גב
  לא יהיה מתקן תרמי. זהו.

  
  דובר:

  זהו, רשום.
  

  רונית לירן שקד: 'גב
  האמירה הזו כן? עם כל הכבוד, כל עוד היא לא באה לידי ביטוי,

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  קיי. - ור ש, בשביל זה יש ועדה. או יש, בשביל זה יש, בר
  

  רונית לירן שקד: 'גב
אז יירשם בבקשה שהוועדה מבקשת ליישם את ההצהרה הזו, להטמיע אותה בתוך התכנית. כי אם לא, 

  היא חסרת משמעות.
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  טוב. 

  
  אלה נווה: 'גב

  אני רוצה לדבר עוד משהו על הטיפול בפסולת. 
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  אין צורך נראה לי.

  
  אלה נווה: 'גב

שנייה, יש שם גם פסולת. סליחה. רשום תסתכלי מאחור בתכנית כתוב אתר פסולת. באתר פסולת, לאתרי 
  פסולת יש פליטות בין אם יש שריפה.

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
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  טיעון ומעבירה את זה לחברים.אני מסיימת את ה 3גברתי תסיים. יש לך, בדיוק ב
  

  אלה נווה: 'גב
  עכשיו, בין אם יש שרפיה ובין אם אין שריפה , לאתרי פסולת יש פליטות.

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  שתתמקד במה ש,
  

  אלה נווה: 'גב
 כשהמועצה הארצית לתכנון ובניה אמרה אף אחד לא רוצה משרפה ליד הבית שלו, אז אנחנו נקים אתרי

  פסולת. סליחה, אבל אתם מזלזלים בצד שאני מדברת.
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
אנחנו לא מזלזלים בשום דבר אבל את לא מכבדת את הזמנים שנקצבו לך. את חורגת בצורה מאוד 

  קיצונית.
  

  אלה נווה: 'גב
ד חשב לשים אתר קיי. אחת הפואנטות העיקריות של התכנון הלקוי בכל המתחם הזה שמישהו עו -או 

  שהיא חומצה, HFפסולת שפולט חומצת 
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  בואי גברתי, הטיעון שלכם בערר נמצא בערר. יש תשובה לתשובה. זה כל המסגרת.

  
  אלה נווה: 'גב

  לא, בדיוק,
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  ובזה אני סוגרת. מסיימתדקות אני  5עוד 

  
  וה:אלה נו 'גב

בעקבות זה שהודו שיש שם משרפה ועכשיו אתם רוצים לאסור עליה. משרפה, בין היתר, בין (לא ברור) 

היא גם פולטת חומצות חזקות. מישהו כאן למד כימיה ויודע מה עושה חומצה  so2המתכות הכבדות ה
  חזקה למתכת של המיכלים ליד? מישהו רוצה להגיד לי מה עושות חומצות?

  
  רן:נורית שט 'גב

זה לא אתר הטמנה. זו לא משרפה וזה לא אתר הטמנה.  זה מתקן שמגיעה אליו פסולת ביום, ממיינים  
אותה, שולחים אותה למחזור ואת זה שהם רוצים לטפל מכניסים לתוך מיכלים שיהיו להם אמצעים 

החיים  למניעת פליטות. ולא מה שאת יכולה להגיד משרפה, חומצות. החיים כבר לא מתנהלים ככה. 
  מתנהלים בכללים אחרים לגמרי.

  
   אלה נווה: 'גב

  לפי דוח מבקר המדינה ממש ככה. ממש ככה.
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  דקות תסיימי בבקשה גברתי. 5טוב. 

  
  אלה נווה: 'גב

הסיכום הוא שלאתרי פסולת יש השלכות מבחינה של פליטות. וכשחישבתי כמה תפלוט לשריפה אתם 
 להוכיחטון חלקיקים בשנה. ועשיתי עוד חישובים שהשקעתי בהם כמה שעות  18980לראות כאן  יכולים

  ,219לכם מה פולטת משרפה. למשל 
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
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  אבל סיכמנו שמשרפה לא תהיה שם. טיעון הבא.
  

  אלה נווה: 'גב
  שטרן.בסדר. עכשיו הנה, איזו פסולת? פסולת גרעינית אומר עורך דין 

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  לא, זו הייתה בדיחה.
  

  אלה נווה: 'גב
עכשיו, מי השכנים של מתחם קרקעות הצפון? מוכרים לנו כל הזמן, מוכרים לנו שמדובר כאן בהסדרה של 

  מתחם, מדברים על הסדרה של בתי הזיקוק ואז אני באה לוועדת הערר,
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  ליחה. כדי, סליחה. סליחה. ס
  

  אלה נווה: 'גב
  סליחה. מאוד קשה ככה.

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  שנייה.
  

  אלה נווה: 'גב
  אני (לא ברור) דקות.

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  סליחה גברתי, 
  

  דובר:
  את טוענת שהפרוטוקול של זה בדיחה?

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  רק, אדוני
  

  דובר:
סליחה. סליחה. מכבדים אותך, אתה יושב כאן. אתה יכול לדבר רק כשאתה מבקש והיא נותנת לך רשות. 

אתה לא יכול להתפרץ, אם תתפרץ (לא ברור). אדוני, אדוני, מכבדים אותך, מכבדים אותך, מכניסים אותך 
  ערב. תתנהג בהתאם. אתה תענה רק, גברתי, גברתי, סליחה. אתם לא יכול להת

  
  (מתפרצים מהקהל)

  
  דובר:

  אבל זה גם לא הוגן להרים את הקול על פעם אחת.
  

  דובר:
  זו לא ועדה ציבורית. זו ועדת ערר.

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  סליחה. סליחה.
  

  דובר:
  אף אחד לא צוחק עליה. 
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  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  ה.אף אחד לא צוחק על אף אחד. שנייה. שניי

  
  דובר:

  אבל אתה לא צריך להרים את הקול, הוא בנימוס.
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
סליחה. רק שנייה אני רוצה להבהיר רק שיהיה ברור. הנושא, איפה נורית? נורית ו, כל הנושא אני רוצה 

כדי שזה יהיה  פשוט שאם אין על השולחן את הנושא של פסולת גרעינית. בואו תגידו בצורה מסודרת שאין,
  ברור.

  
  נורית שטרן: 'גב

  הבקשה,
  

  דובר:
  לפתוח עוד פעם.

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  כן, לפתוח.
  

  נורית שטרן: 'גב
  דונם הייתה שלי לטיפול בפסולת מעורבת ופסולת יבשה מבתי מגורים, יח' דיור. מה שנקרא 50

household לת, בחומר רדיואקטיבי. מאחר והבנתי שאפשר בלועזית. לא לטפל בבוצות, לא לטפל בפסו
מדובר על טיפול בפסולת ביתית, פסולת יבשה, ממקורות  –לתרגם את זה לתרגום אחרי אז אני מכריזה 

  ביתיים וזהו. 
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  ולא באמצעים תרמיים.

  
  נורית שטרן: 'גב

  ולא באמצעים תרמיים. 
  

  וועדה:ר ה"סילביה רביד, יו 'גב
  בסדר? כי אנחנו רק את זה נבהיר בהחלטה.

  
  נורית שטרן: 'גב

כי במפרץ חיפה ובמטרופולין חיפה אם אתם לא יודעת, יש היום קרוב לאלף טון פסולת ביתית. יש. זה 
  המצב.

  
  אלה נווה: 'גב

  לאחר המחזור. 
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  ל, קיי, לכן אין צורך להיכנס -כן. טוב. או 

  
  נורית שטרן: 'גב

  טון. 450רק חיפה מפנה 
  

  אלה נווה: 'גב
  בואי נדבר רגע על הניפוק. 

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
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  טוב.
  

  אלה נווה: 'גב
כי איכשהו בתכנית הזו מדברים על מיכלים, מיכלים ושכחו פרט קטן ומהותי שלמיכלים האלה מגיעות 

איות האלה לקרקעות הצפון, לפי כמויות הניפוק שאמורות להיות משאיות. כמו הדבורים לדבש ככה. המש
אלף משאיות יגיעו לשם בכל שנה. עכשיו, בואו נדבר רגע על המצרף. המצרף יחד עם  84שם חישבתי ש

אלף משאיות כבדות שמגיעות לאזור  140אלף משאיות, זה אומר כמויות של כמעט  55הנמל שלשם יגיעו 
משאיות כבדות פולטות? חלקיקים, מתכות מסרטנות. ואיך אני יודעת? גם הנה  בכל שנה. מישהו יודע מה

דוח של איגוד ערים חיפה שלא רואים כאן טוב את הצבעים ,אבל הדוח מראה שרוב החלקיקים שנפלטים 
אחוז מהחלקיקים האלה ממשאיות. בהמשך ננסה לחשב לפי  84עד לפה משאיות  יםממכוניות נפלט

ייפלט, אבל אף אחד לא רצה לבדוק את זה. אף אחד לא בדק את זה. עכשיו אני רוצה שתהיה כמה  הנסועה
  לדבר קצת על הניפוק. דיברנו על זה היום ש,

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  די, גברתי השעה שלוש.
  

  אלה נווה: 'גב
  לא, לא. אתם גזלתם לי זמן. 

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  קות זמן בדיוק. בבקשה. ד 2אז יש לך עוד 
  

  דובר:
  תסיימי.

  
   רונית לירן שקד: 'גב

  גברתי, אנחנו בנושא אקוטי. ההשלכות הסביבתיות, זו לא תכנית, זו לא תכנית של,
  

  דובר:
  אין בעיה. אבל תן לה לדבר, חבל על הזמן.

  
   רונית לירן שקד: 'גב

ה בפני הוועדה תשובות לסוגיות מאוד לכן אני בא ואומר כמה דקות שמאוד חשוב שיהיה אקוטי, שיהי
  קריטיות.

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  בבקשה לסיים.
  

  רונית לירן שקד: 'גב
  דיברו פה שניפוק לא עושה כלום. אז עכשיו פה יש,

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  הבנתי. 
  

  רונית לירן שקד: 'גב
  משהו אחר. 

  
  דובר:

  תן לה.
  

  אלה נווה: 'גב
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. ן"בזי רוצה להציג לכם נתונים של איזשהו דוח של ניטור אוויר שהתקיים ליד עמדות ניפוק למיכליות באנ
, עוד פעם ליד מסוף ניפוק. עכשיו, 3 ן"בזו 4 ן"בזהנה, אתם רואים נקודה צפון מזרחית עם מגדל שמירה. 

ן כבר עברו את ערך הסביבה. זה מסוף ניפוק קטן. שימו לב שמדידות שבהן מדדו בנזן ליד מסוף הניפוק, ה
  . 5קיי ? ריכוז המזהמים מעל  -או 

  
  בלה בן דוד: 'בג

  עברו.  3.9זה מגמתי, זה מגמתי. 
  

  אלה נווה: 'גב
 45לא משנה. יש פה למטה גם את זה. יש את הלב שמסתיר את זה. אם תסתכלו למטה, יש כאן איזה 

קיי. אז הזיקוק הוא לא  -ליד. אז ככה, או  מיקרו גרם למטר בשלישית שאנשים נושמים, שהם גרים שם
חף מפשע. בעצם מה שיש לנו כאן זה שלא הורץ מודל משוקלל רב משתנים שמכיל בתוכו גם את התגובות 
המשניות, את כלל המזהמים שיגיעו עכשיו במתחם מהמשאיות והניפוק והאחסון פסולת והכול והזיקוק 

יצים ממה שאני בדקתי, החריגות לא יעמדו אפילו בערך שתכף אני אדבר גם עליו. ובעצם אם היו מר
מתנגדים לתכנית הזו. עכשיו אני רוצה להגיד על ילדים. שאלתם  1,2,3,4הסביבה בשכונות ליד. וזה אומר ש

עוברים הם הרבה יותר רגישים  2005אותי מה רלוונטי המתכות המסרטנות? אומרת חוקרת בשנת 
ר שנמצא ברחם והוא מקבל גם בנזן, גם ארסן וגם קניום, את כל לחומרים מסרטנים כשהם ברחם. עוב

המתכות המסרטנות האלה בבת אחת אמא שלו נושמת וזה נכנס לגוף, הסיכון שלו לחלות בסרטן יגדל. 
ואיך אני יודעת את זה? כי המחקרים החדשים ביותר נותנים היום הערכות. הערכות אם אמא בהריון 

. הנה יש לנו את זה 1.3סן, עלה הסיכון של הילד שלה לחלות בלוקמיה פי נחשפה בטרימסטר השלישי לאר
ארסן. ויש לנו, ראיתם שאין שיש ארסן באוויר. ואם האימא נחשפה לבנזן, אז  –פה בשקף הבא. הנה 

 .במבוגריםשנה יודעים שיש כאן עודף של סרטן  40וחצי יותר סרטן. אז זה ילדים.  1לסרטן מהסוג הזה פי 
שנה אף אחרי לא טרח לשאול האם המסרטנים שגרמו לסרטן בחיות מעבדה בתאים בבני  340ך למה במש

, בעובדים ומי שאתם רוצים. מה הם עושים לילדים שגרים כאן? מישהו שאל את יםאדם, בנשים, בגבר
עצמו? ואז בא משרד הבריאות ומוציא נתון מהותי ואומר ראינו הבדל בנפות והחוקרת לא חוזרת בה 

  בדל הזה שהם ראו בנפות. ואז השאלה,מהה
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  אבל גברתי אני ביקשתי ממך להתמקד. באמת עם כל הכבוד.

  
  אלה נווה: 'גב

  הנה המיקוד.
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  בואי נסיים.

  
  אלה נווה: 'גב

  שקף אחרון. זה השקף האחרון.
  

  ה:ר הוועד"סילביה רביד, יו 'גב
  כן. השקף האחרון.

  
  אלה נווה: 'גב

  זה שקף אחרון, למרות שיש עוד נושא רעידות אדמה אבל בסדר.
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  אין צורך. כבר שמענו עליו.

  
  אלה נווה: 'גב

  זה השקף האחרון. 
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
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  כן?
  

  אלה נווה: 'גב
ם יש פה איזשהו מעשן שהוא מפסיק לעשן, הסיכון שלו יורד. בכל שאלת מה הקשר בין המזהמים. א

אוויר לעישון. במילים אחרות בן אדם שחי כאן וספג את  זיהוםמושלים את  האפידמיולוגיםהמחקרים 
המזהמים שהיו ואתם תגבירו לו עכשיו את רמת המסרטנים, מה שיקרה לו התחלואה אצלו תעלה באופן 

, יהיה כאן בום של סרטן. מה שיש המסרטניםלה בקו ישר, אתם תגדילו לו את אקספודנציאלי. היא לא תע
  .מיושמתלנו היום יהיה כאין וכאפס לעומת מה שיהיה כשהתכנית הזו מתחילה להיות 

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  טוב, תודה רבה.
  

  אלה נווה: 'גב
  רק שנייה.  

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  חרון, גברתי. באמת הסבלנות.אמרת שקף א
  

  אלה נווה: 'גב
  קיי. -או 

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  דקות. בבקשה. אין בעיה, 40דקות, דיברת בערך, דיברתם כולכם  10את היית אמורה לדבר 
  

  אלה נווה: 'גב
בתור עכבר מילה קטנה על תש"ן, שזה רק חוסר דיוק. תש"ן ביקשו להציג את עצמם לאורך כל הדיונים 

קטנטן ומתוק, אז תש"ן הם לא בדיוק  עכבר קטנטן ומתוק כי המשרד להגנת הסביבה בעצמו כשהוא 
שכבות  3ומחברים  2009מראה פליטות כאן שוב, זה הפליטות המחושבות האלה כשלוקחים את שנת 

  .ן"בז. חצי מהפליטות של ן"בזמיכלים רואים שזה חצי מ
  

  ה:ר הוועד"סילביה רביד, יו 'גב
  קיי. עורך דין גדרון? -טוב, תודה רבה. או 

  
  (כפיים)

  
  מר דרור גדרון:

טוב. קודם כל אני רוצה לדבר על הנושא של ההשהיה שדיברנו בהתחלה. עדיין לא ברור לי מה המהלך 
ספציפי שאנחנו מחכים לו? איזה פרט חסר בשביל לקבל פה החלטה? אף אחד פה לא הצביע על איזשהו 

שהיה ככה למען השהיה, אני לא רואה איזשהו טעם בה. אני גם לא רואה, אני לא רואה מידע חסר, וה
  סמכות לוועדה הנכבדה לקבוע השהיה.

  
  מר יונה יהב:

  מה, אתה לא מבין ש,
  

  מר דרור גדרון:
  סליחה אדוני, אני מדבר עכשיו. 

  
  מר יונה יהב:

  תש"ן לא יזכה לכלום בעיר שלנו אם תמשיך בדרך הזו?
  

  ר הוועדה:"ילביה רביד, יוס 'גב
  בוא אדוני, אדוני, בבקשה. 
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  מר יונה יהב:

  אתה שמעת מה שאמרתי?
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  אדוני, אתה מתומלל, כן?

  
  מר יונה יהב:

  אתה גורם לה נזק.
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  סליחה. סליחה בבקשה.  אני מבקשת.

  
  מר יונה יהב:

  לה נזק בדיבורים האלה.אתה גורם 
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  עורך דין, סליחה. אתה גם עורך דין, 

  
  מר יונה יהב:

  נכון.
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
אז זהו, גם ראש עיר וגם עורך דין. השתמשתי בשתי הכותרות. בואו ניתן רק להשלים את הדברים, נסיים 

  .וניפרדסוף שלו. נעשה את הפיניש את הדיון הזה. אנחנו ממש ב
  

   מר דרור גדרון:
  אני אשתדל מאוד לקצר.

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  כן, בדיוק.
  

  מר דרור גדרון:
לפי התקנות, לדבר כזה נדרש אישור של שר הפנים ואני מבקש לפני שמחליטים, לשקול עוד פעם עבור מה 

זו נקודה אחת. אני אתחיל דווקא מהערר שלנו, אתייחס ההשהיה. מה המטרה שלה ולמה היא נועדה? 
לתשובות ששמענו כאן. קודם כל, אנחנו עומדים על כל הטענות שלנו. למרות שהיה מיקוד מסוים על חלק 

  מהן, אנחנו עומדים על כל הטענות. בעניין,
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  גביו לפי,נקודה משהו שאתם לא עוררים ל 7חוץ מתיקון סעיף 

  
  מר דרור גדרון:

  .12.5כ. 
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
12.5.  

  
  מר דרור גדרון:

  הוא לא נכלל במלל של הערר, הוא בטעות בכותרת.
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  כן.
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  מר דרור גדרון:

  בנושא של הכנת תסקיר כתנאי למתן היתר בנייה,
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  זה לא תסקיר. 

  
  נורית שטרן: 'גב

  לא תסקיר.
  

  מר דרור גדרון:
  אנחנו  עומדים,

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  אתם קוראים לזה תסקיר.
  

  מר דרור גדרון:
אנחנו עומדים על כך שזה כן תסקיר. ואני רוצה להסביר שהפרויקט הזה לא ייבנה בזבנג וגמרנו, לא ילכו 

האתר הזה, אלא הוא ייבנה בשלבים. אתר אחד יפונה ייבנה שלב ראשון, שלב שני בבת אחת ויבנו את כל 
  וכו'.

  
  מר יונה יהב:
  חלק מהאתר,

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  סליחה.
  

  מר דרור גדרון:
ההתחלה גם תהיה במקביל. לא יכול להיות שאנחנו נצטרך לעשות שינויים בקונספט הכללי של הדבר הזה 

קש היתר. צריכה להיות נקודה שבה זה נגמר. אז היום זה לא ברור, כי זה לא כתוב בהיתר כל פעם שנב
  ראשון,

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

מה שענו לך, סליחה שאני קוטעת אותך. מה שענו לך שזה בעצם היה גם, היה תנאי גם בתכנית המופקדת. 
. אני המופקדתאפשר לעשות את זה גם בתכנית  ובעצם מה שהם עשו זה רק חידדו את הדברים. אבל היה

  זוכרת נכון את התשובה שלכם?
  

  נורית שטרן: 'גב
  כן, נכון. 

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  אז לכן,
  

  מר דרור גדרון:
טענו פה גם שהיו כל מיני שינויים ורוצים לבדוק אותם. אבל עם כל הכבוד, כל השינויים האלה היו לפני 

  ת ולפני פחות משנה. אפשר היה לעשות את זה בוועדה המחוזית וצריכה להיות נקודת סוף.אישור התכני
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  אדוני, 

  
  מר דרור גדרון:

  גם כשהם ידעו על היתר,
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  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

ה טוען זה טענה שהיא, אני סליחה. אני רוצה לחדד את זה. הרי מה ש, אדוני חותר, בסופו של דבר מה שאת
לא בטוחה שהיא לטובת העניין שלשמו אתה מגיע לפה. מפני שלכאורה, מפני שלכאורה אם אתה אומר 

תעשו את זה לפני שלב אישור התכנית אז אפשר לשלוח אותך היום בחזרה לוועדה המחוזית על מנת 
  שתשקול,

  
  מר דרור גדרון:

  פעמים. עשינו פה, 6משלחו אותי בחזרה לוועדה המחוזית יותר 
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  לא, בסדר.

  
  מר דרור גדרון:

  חזרנו על ה, לא. עכשיו אומרים לי בכל היתר אתה תעשה את זה שוב.
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
פשוט  לא, לא. לא  ביקשו ממך בכל היתר לעשות את זה שוב, זה דבר אחד. אני מחדדת כי אני רוצה להבין

אם יש פתרון שהוא יכול להיות גם מקובל עליכם. מה שמנסים, מה שניסו להבטיח זה שההעמדה של הדבר 
הזה תהיה בצורה המיטבית לעת מתן ההיתרים. זאת אומרת זה מה שההוראה הזו נועדה להבטיח וזו 

ומרת שום דבר על על זה, אני לא, לא א יםהוראה שיש לה אינטרס לגיטימי. זאת אומרת אם אנחנו מסתכל
גוף העניין עכשיו, כמובן שנצטרך לעשות איזו חשיבה. אבל יש בה איזשהו אינטרס שהיא מנסה לשקף 

והשאלה היא איך אתם מתקרבים לאינטרס הזה? הרי תיאורטית אתם יכולים, תיאורטית אם יש ממש 
לפני אישור התכנית בזה שצריך לעשות עוד בדיקה אז לכאורה אפשר להחזיר אתכם לוועדה המחוזית 

  ולעשות היום את הבדיקה, אתם לא מעוניינים לעכב את אישור התכנית.
  

  מר דרור גדרון:
  אנחנו רוצים להגיע למצב,

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  אז לכן אני לא כל כך מצליחה להבין.
  

  מר דרור גדרון:
א צריך לחתום לי, אני מראה לו דבר של מתן זכות להיתר. היום כשאני, כשאני בא למשרד האוצר שהו

  כזה,
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  אז מה?

  
  מר דרור גדרון:

הוא אומר לי רגע, איזה בינוי אתה רוצה לעשות? מה אתה יכול לעשות? אני אומר לו אני לא יודע.  כי אני 
לבדוק את זה עכשיו,  רוצה לעשות משהו כזה אבל אני אצטרך לבדוק את הכול מההתחלה. אני לא יכול

אני צריך לבדוק את זה אחרי שאני יודע שיש לי את הכסף. זה אחד הדברים שיבטיחו את זה שהפרויקט 
  הזה לא ייצא לפועל. אני צריך להיות מסוגל,

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  לא, אני לא חושבת שזה  מה שזה מבטיח. כי יש לך תכנית מאושרת.
  

  מר דרור גדרון:
  אני, אני, אני צריך להיות מסוגל. אני צריך להיות מסוגל,

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
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הם לא אומרים לך שלא תהיה העמדה, הם אומרים לך שההעמדה תהיה פונקציה של מה יותר, של מה 
  שיהיה יותר טוב לטובת המתחמים הנוספים.

  
  מר דרור גדרון:

  איזה מן תכנון זה?
  

  ר הוועדה:"ד, יוסילביה רבי 'גב
  כי אמרתי לך, תכנית בינוי,

  
  נורית שטרן: 'גב

  מה לא ברור? לא ברור לי מה לא ברור.
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
אני מקשה עלייך בכוונה כי תכנית בינוי היא תנאי להיתר בהרבה מאוד תכניות. וזה משהו שהוא לגיטימי. 

  ות את העמדה הספציפית ופה מה שמנסים,זאת אומרת זה לא משהו שהוא, מבקשים לרא
  

  מר דרור גדרון:
שלושה בניינים, העקרונות ברורים. פה   -כשמדברים על תכנית בינוי מדברים על העמדה של שניים 

מדברים איתי על להזיז את הניפוק מצד לצד למשל, לשנות דרכים זה, כל דבר כזה יש לו משמעויות 
  כלכליות עצומות.

  
  ר הוועדה:"יד, יוסילביה רב 'גב

  אבל אני לא חושבת שהכוונה לשנות דרכים. אני לא חושבת,
  

  מר דרור גדרון:
זה לא משהו, אם מעבירים את הניפוק זה אומר שכל המשאיות צריכות לנסוע דרך כאן, צריך שטח ענק 

  ככה.ואזור תמרון והסתובבות וכל הדברים האלה.  אני לא יכול, אני לא יכול לתכנן את כל המתחם 
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  סליחה. תחדד לנו את זה, אנחנו פשוט רוצים להבין. 

  
  מר דרור גדרון:

  כן. 
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  כאילו להבין באמת.

  
   נורית שטרן: 'גב

  בפרויקט,
  

  מר דרור גדרון:
  פוק.אם תסתכלו על התכנית שנמצאת מאחוריכם, בפינה השמאלית נמצא הני

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  לפי תכנית הבינוי שהיא נספח מנחה.
  

  מר דרור גדרון:
  יפה. כן. תכנית הבינוי המוצע.

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  אתה מסכים איתי שזה נספח מנחה, כן?
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  מר דרור גדרון:
  ר שאפשר.נכון. ששונתה כמה פעמים כדי להגיע לתסקיר הסביבתי האופטימי ביות

  
  נורית שטרן: 'גב

  לא, לא, לא. זה לא בגלל התסקיר. מה ששינה את זה זה הכביש והרכבת ודשנים. התסקיר לא שינה את זה. 
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  מה שאומרת הוועדה, 

  
  נורית שטרן: 'גב

  הוא לא שינה.
  

  מר דרור גדרון:
  בוודאי ששינו.

  
  נורית שטרן: 'גב

  פליטות?השיקולים ל
  

  מר דרור גדרון:
  בוודאי.

  
  נורית שטרן: 'גב

  שינו את הפריסה? 
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
סליחה. בואו נחדד. הרי הנספח הזה הוא מנחה. היא לא מחויבת לבנות לפי המסמך הזה. עכשיו, ההחלטה 

רק אומרת שלעת מתן   לא קובעת שבהכרח הבנייה לא תהיה כך.  היא לא, זה לא מה שהיא אומרת, היא
  היתרי הבנייה יישקל הצורך בפריסה אחרת.

  
   מר דרור גדרון:

  זה לא סתם יישקל הצורך,  אני אצטרך לעשות מחדש את כל העבודה הסביבתית שעשינו.
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  לא.

  
  נורית שטרן: 'גב

לא רלוונטי לא  2011ש. כי מה שעשית באתה צריך במילא לפי הוראות התכנית לעשות חלק מהדברים מחד
  היום ולא לכשתבקש היתר בנייה.

  
  מר דרור גדרון:

  ,2018זה יהיה רלוונטי, ב 2016כשאני אבקש את ההיתר הראשון ב
  

  נורית שטרן: 'גב
אנחנו נבדוק את זה לפי הנתונים של  2016זה יהיה, אז אתה לא, רגע. שנייה. דבר ראשון, כשאתה תבקש ב

  .2016נו נראה מה קורה . אנח2016
  

  מר דרור גדרון:
  כשאני אבנה את המיכל האחרון? 2024ואיך זה יהיה רלוונטי ל

  
  נורית שטרן: 'גב

אז ברגע שתתחיל לבנות כבר אי אפשר לשנות. אפשר לשנות עד הנקודה שאתה מתחיל לבנות. ביום שאתה 
  מתחיל לבנות,
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  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  ייה ראשון, תנאי להיתר בנ
  

  נורית שטרן: 'גב
  אני לא אבקש ממך להזיז מיכלים ימינה ושמאלה.

  
  דובר:

  זו הנקודה החשובה נורית.
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  שנייה. תנאי להיתר בנייה ראשון?

  
  מר דרור גדרון:

  אני לא מסלק, חברים.
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  סליחה. סליחה. 

  
  פלד: ליאת 'גב

כתוב פה בהחלטת הוועדה בתכנית עבודה שתתואם עמכם, תכנית העבודה כוללת את כל שלבי העבודה 
כולל לוחות זמנים, כולל הדברים שאתם צריכים לעשות גם בהיבט הסביבתי וגם בהיבטים אחרים. אני לא 

  מבינה מה הבעיה כאן. אני לא מבינה מה הבעיה.
  

  נורית שטרן: 'גב
  מיכלים אני אבקש מהם להזיז את המיכלים? 3שאחרי שהם ישימו  הרי מישהו חושב

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  שנייה, השאלה שלי,
  

  נורית שטרן: 'גב
  נו באמת.

  
   מר דרור גדרון:

  אחרי ההיתר הראשון,
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  זה תנאי להיתר בנייה ראשון?

  
  מר דרור גדרון:

  הבינוי שהיה,
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
תנאי להיתר בנייה ראשון? זו הבעיה שנייה. דקה. תנו לי רק להתקדם קצת. תנאי להיתר בנייה  ראשון 

  מספק אתכם?
  

  דובר:
  אני חושב שכן.

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
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דם. כן, הבנו גם את קיי.  אדוני, מה שיש בפני הוועדה יש בכל המסמכים ולא משנה מה קו -בסדר. או 
העניין הזה של הניפוק וההתייחסות למספרים השונים. זה נאמר לפני שעתיים ועוד לא שכחנו. בסדר. אז 

  קיי.  -קיי. זה מבחינתנו תשובה על הנושא הזה. בסדר. או  -תנאי להיתר בנייה ראשון זה יהיה, בסדר. או 
  

  נורית שטרן: 'גב
  ר) מסמכים?שראש עיר אמר שהוא מתנגד (לא ברו

  
  מר דרור גדרון:

  הסוגיה השנייה זה הנושא של ערכי היעד.
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  כן. גם פה אנחנו רוצים קצת להבין את ה,

  
  מר דרור גדרון:

אני רוצה, אני רוצה להתייחס לזה בכמה היבטים. קודם כל, ראינו פה נתונים. שמענו את המשרד להגנת 
  לים אמר שאם היו דורשים עמידה בערכי יעד,הסביבה, מר צור ג

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  (לא ברור) הוועדה גברתי.
  

  מר דרור גדרון:
מר צור גלים אמר שאם היו דורשים עמידה בתנאי יעד, בערכי יעד שום בניין לא היה יכול להיבנות היום 

י יעד של חומרים שונים. במפרץ חיפה במיוחד בישראל. וזה נכון. כי ברוב מדינת ישראל יש חריגות מערכ
וראינו את זה בנתונים של איגוד ערים, יש חריגות מערכי יעד של בנזן ושל חומרים אחרים לפני שהקמנו 

  את המפעל. 
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
, תתקנו אותי שנייה. סליחה. הנתונים שגם הוצגו לנו ואנחנו קיבלנו נתונים ואת הבדיקות, היו שלמעשה

הגברות מאיגוד ערים. סליחה שאני, הנתונים שהוצגו  לנו זה שאין חריגות באופן שוטף מערכי היעד, אלא 
  היו חריגות נקודתיות. 

  
  מר דרור גדרון:

  נקודתיות זו חריגה.
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  שנייה. 

  
  מר דרור גדרון:

  בהיתר כתוב שאסור שתהיה חריגה. 
  

  ר הוועדה:"ילביה רביד, יוס 'גב
  שנייה. שוב את הדבר הזה אני רוצה להבין.

  
  מר שחר רובין: 

  השנים האחרונות כמה חריגות היה? 5אז תגידו רגע, בשנים האחרונות, ב
  

  נורית שטרן: 'גב
  בבנזן אנחנו מדברים.

  
   ליאת פלד: 'גב

  בבנזן רק.
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  מר שחר רובין: 
  כן.

  
  נורית שטרן: 'גב

  בבנזן?
  

  ליאת פלד: 'גב
  .3היו  2012ב
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  רגע. 

  
  (מדברים ביחד).

  
  נורית שטרן: 'גב

  פתע בארובות, זה הדבר היחיד שלא נעשה, כל היתר נעשה. בדיקותזה לא נכון שלא עשו כלום. לא עשו 
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
סות להבין. האינטרס, האינטרס הבריאותי כאן או אינטרס רגע שנייה. אני רוצה פשוט לדבר אליכם כדי לנ

  קיים שאנחנו גם צריכים לשקול אותו. אנחנו חיים עם זה ולא (מדברים ביחד). 
  

  מר דרור גדרון:
  העובדה שנצמדו לערכי יעד פה זה חריג. הוא חריג שלא קיים, אין לו סמכות לזה. 

  
  ליאת פלד: 'גב

  האחרות,חריגות. בשנים  3היו  2012רק ב
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  סליחה. סליחה. 

  
  ליאת פלד: 'גב
  חריגות. 3היו  2012ב
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  סליחה. סליחה.

  
  ליאת פלד: 'גב

  היו, היה התקרבות לערכי יעד אבל לא הייתה חריגה.  2013, 2011ובין 
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  קיי.  -ת. או לא היו חריגו

  
  מר דרור גדרון:

חדש, שיעלה משמעותית את כמויות הפליטה באזור, של בנזן. גם  22צמוד לגדר המפעל אמור לקום כביש 
כן לא קשור אלינו, זה הכול שם עדיין שדה חיטה. זה אומר שבשנים הקרובות שדה החיטה הזה לא יעמוד 

  ונות.בדרישות של התכנית כי הוא יחרוג מערכי היעד בשכ
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  את זה הבנו.

  
  מר דרור גדרון:

  המשמעות של הדבר הזה אופרטיבית אומרת שאי אפשר להקים שם מפעל בכלל.
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  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  שנייה.
  

  מר דרור גדרון:
  קנה. אז אפשר להגיד, אפשר להגיד אל תקימו, אנחנו דוחים את הבקשה שלכם, הגענו למס

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  האחרים.  יםזה שמבקשים החבר
  

  מר דרור גדרון:
  נכון. נכון. אפשר, אפשר לקבוע את זה.

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  כן.

  
  מר דרור גדרון:

 אבל מה שעתה הוועדה המחוזית זה ללכת עם ולהרגיש בלי. נתנו לכם משהו שאי אפשר לעמוד בו וזה לא
  סביר מבחינה,

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

אני רוצה לשמוע מאנשי המקצוע שלכם שאי אפשר. זו הנקודה. כי בסופו של דבר דיברנו על מקום בסיר, 
  סליחה שאני מחדדת את משל הסיר. הסיר הוא אצלי משל.

  
   מר דרור גדרון:

ים בסיר. על כל המפעלים האלה  יש להם אז סיר זו דוגמא טובה. יש לנו פה המון מפעלים שכולם יושב
מחויבות להיתר פליטה אבל אף אחד לא דורש מהם לעמוד בערכי יעד. אין דרישה כזו של המשרד. לנו אין 

היתר פליטה, אני  טוען שמבחינת חוק אוויר נקי אי אפשר לחייב אותנו במסגרת הליכי תכנון בעמידה 
ולא הייתה מחלוקת פה שיחסית, גם המשרד להגנת הסביבה בהוראות האלה. אבל מכל הסיר הזה, היחיד 

אומר את זה וגם משרד הבריאות אומר את זה שאנחנו מפעל שיחסית פולט מעט מאוד. הפליטות שלנו 
מאוד קטנות. גם אנחנו עוברים פה לטכנולוגיות חדשות שגם לעומת הקיים אנחנו נפלוט הרבה הרבה 

ויש את המפעלים  ן"בזיש את  –יד יש פה  כל מיני פולטים גדולים הרבה פחות. אז להסתכל על הסיר ולהג
  הפטרו כימיים, ויש את התחבורה. הם כולם פולטים בלי הגבלה, הם לא נדרשים לעמוד.

  
  נורית שטרן: 'גב

  מה פתאום בלי הגבלה?
  

  מר דרור גדרון:
  סליחה . סליחה. אני חוזר בי.

  
  נורית שטרן: 'גב

  טויות.איזה מן שטויות? איזה ש
  

  מר דרור גדרון:
  הם פולטים לפי היתרי פליטה, סליחה. 

  
  דוברת:

  גם יש מחלוקת מה זה מזהם קטן.
  

  מר דרור גדרון:
  לפי היתרי פליטה, 
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  (מדברים ביחד).
  

  מר דרור גדרון:
  . עכשיו, ן"בז. אנחנו רחוקים מן"בזאנחנו רחוקים מ

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  דוני (לא ברור).סליחה. כמה זמן א
  

  מר דרור גדרון:
  דקות. 20
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
דקות? אז יש לנו פה בעיה כי אחד מהחברים צריך לצאת. הוא יקרא את התמליל, זה מקובל עליכם?  20

  בסדר? מקובל עליכם שאני אעביר לך את התמליל ותקרא את הסוף שלו.
  

  דובר:
  הלוויה.

  
  ר הוועדה:"וסילביה רביד, י 'גב

  מהפרק שאמרת שאתה הולך להלוויה. אני אפנה אותך לעמוד הרלוונטי.
  

  מר דרור גדרון:
אני אשתדל גם לא לכלול בדיחות שלא יהיו להן השלכות. עכשיו, המדיניות הזו של סיר שעלינו חל מדיניות 

  שר להצביע עליו.אחת ועל החברים האחרים לא חל כלום, היא מפלה. והיא, אין שום מקור סמכות שאפ
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  שנייה, סליחה. קודם כל, האדון לא יודע מה חל על התכנית השנייה. אני לא יודעת אם (לא ברור).

  
  מר דרור גדרון:

אני, אני מדבר על מצב קיים, אני לא מדבר על השנייה. התכנית השנייה מוסיפה צרות לעניין הזה ובכלל 
  את ה,מעמידה בספק 

  
  (מדברים ביחד).

  
  מר דרור גדרון:

  אבל להם יש מצב קיים ועל המצב הקיים שלהם, 
  

  דובר:
  אז תשאיר את זה שטח פתוח.

  
  מר דרור גדרון:

  בסדר. אז זה מה שאתם אומרים בעצם.
  

   נורית שטרן: 'גב
  זה לא, דבר ראשון זה לא  נכון שהמצב הקיים שלהם,

  
  מר דרור גדרון:

בעצם זה אנחנו כאילו מאשרים לכם תכנית, בעצם אנחנו לא מאשרים תכנית והדרישה מה שהם אומרים 
  הזו, 

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  בכוונה הצבתי את השאלה. ברור לי שיש פה מתח ובאמת.
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   נורית שטרן: 'גב

  אבל מלכתחילה הוא טען ששום (לא ברור) לא צריך ללחול עליו.
  

  הוועדה:ר "סילביה רביד, יו 'גב
  שנייה. דקה. הוא לא ויתר על שום טענה. את זה כבר שמענו בתחילת הדברים.

  
  נורית שטרן: 'גב
  כן.

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

הוא רק ניסה לדבר גם על ההיבטים האלה ונצטרך לשקול מה לעשות עם הדבר הזה. ובאמת אין ספק 
ו. מה המשמעות של  הדבר הזה? הרי גם מבחינת, שהסוגיה לא פשוטה. אבל בואו נלך פשוט להשקפתנ

  הזה שאתם נמצאים באזור שיש לו את הבעייתיות שלו.  IS, האידך ISאתם  צריכים לראות את האידך 
  

  מר דרור גדרון:
  נכון.

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

, יכול להיות שמסיבה והשאלה היא איך בתוך הדבר הזה אתם נותנים פתרונות גם. כי אתה יכול להגיד לי
  כזו או אחרת כדאי לי למשוך את התכנית.  זה מה  שאתה אומר.

  
  מר דרור גדרון:

לא. אנחנו משקיעים המון כסף ויכולים לבנות פה מתקנים שחלק גדול מהעלות שלהם זה העמידה 
  בדרישות הכי מתקדמות של הגנת הסביבה.

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  תם לא יכולים להגיע לאפס.אבל אין ספק שא
  

  מר דרור גדרון:
  לאפס שום דבר לא מגיע.

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  נכון.
  

  מר דרור גדרון:
  יש לך רכב שנוסע בכניסה, הוא כבר אתה, יש פליטה מהאזור שלך. אין אפס, לאף אחד אין.

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  כרגע, אז לכן אני אומרת אז השאלה היא
  

  מר דרור גדרון:
אנחנו פה מאוד קרובים לאפס ולהערכתנו לערכי יעד כמו שזה קיים היום, אנחנו נגיע בזמן מאוד קצר. כי 

אנחנו היום נמצאים על הגבול התחתון של הסף. ערכי יעד נקבעו בחוק (לא ברור) להטיל על  מפעל אחד 
עבירה היעד, אנחנו כבר רואים שבבניינים  מבין כל המפעלים באזור שהוא יהיה אחראי על המצב של

  ספציפיים לפני שיש שם משהו, 
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  שנייה. דקה.

  
  מר דרור גדרון:

  כבר עברו את ערכי היעד. 
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  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  דקה. יש טענה,
  

  מר דרור גדרון:
  ?אז ביום כזה יבואו אלינו רק? איך זה יכול להיות

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

סליחה. סליחה. דקה. המורכבות פה ברורה לנו. אנחנו רק מנסים לראות איך אפשר לייצר נוסחה שהיא 
טובה ותהיה אפשרית מבחינתכם וגם תהיה אפשרית מבחינת האינטרס הציבורי של התושבים שגרים 

יך את כל האנשים שאני לא יודעת מה, יעשו בשכונות הסמוכות שזה גם אינטרס ציבורי אין ספק. לא צר
  פה הפגנות כדי,

  
  מר דרור גדרון:

  אי אפשר לפתור את כל (לא ברור) העולם דרך תכנון ובניה.
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  אבל שנייה. 

  
  מר דרור גדרון:

  יש כלים אחרים ויש רגולטורים אחרים וזה המשרד להגנת הסביבה,
  

  דוברת:
  לא עובד.אבל הוא 

  
   מר דרור גדרון:

  ומשרד הבריאות שיכולים, 
  

   ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  אבל דקה.

  
   מר דרור גדרון:

  יש להם אמצעים שהם יכולים להפעיל כדי לשפר את המצב, ואני חושב שהם עושים את זה גם.
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  שנייה.

  
  מר דרור גדרון:

  הרבה יותר טוב.המצב היום הוא 
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
אני מבינה את מה שאדוני אומר. אדוני אומר אתם אל תתעניינו במה זה עושה לשכנה, לשכונה, לשכנים. 

  אמירה כזו אדוני צריך להבין,
  

  מר דרור גדרון:
  זה לא משה.

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  שהיא אמירה, 
  

  מר דרור גדרון:
  א משנה.זה ל
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  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  כן. כי מה אדוני מציע, תבוא אליי תיתן לי איזשהו,
  

  מר דרור גדרון:
  כי אתם מניחים שזה אני. אתם מניחים שאני עושה את זה.

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  לא. 
  

  מר דרור גדרון:
  אני אומר,

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  לזה. אתה תורם לזה. אתה תורם 
  

  מר דרור גדרון:
  אבל אני, אני מוכן לעשות הכול כדי שהתרומה שלי תהיה מאוד מאוד  קטנה.

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  בסדר. 
  

  מר דרור גדרון:
ואני מוכן לעשות את כל מה שצריך כדי שהתרומה שלי תהיה הכי קטנה אפשרית. אבל לא יכול להיות 

  ינת ההסתכלות האזורית,שמבחינת, מבח
  

   ליאת פלד: 'גב
  (לא ברור) שהוא יגיד שהוא מסיר את הערר לעניין הזה. אני פשוט יושבת פה ולא מאמינה.

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  הוא המדינה.
  

  מר יונה יהב:
  תמיד זה המדינה עושה  את הדברים.

  
  ליאת פלד: 'גב

מקום ששני גופים כאלה גדולים יבואו ויגידו אנחנו מבינים את אני פשוט, את מכירה את הערר השני. ב
החלטת הוועדה המחוזית שמנסה לקחת את הנתונים ולעשות משהו יעיל יותר, טוב יותר לטובת התושבים 

בסביבה, ממשיכים להתווכח על ערכי היעד. חשבתי שהם זנחו את זה האמת. אני חשבתי שהם זנחו את 
  זה.

  
  ר הוועדה:"וסילביה רביד, י 'גב

  מה שאני אומרת,
  

   מר יונה יהב:
  ליד קריית חיים ליד הבתים? מזוהםאלפים טון חול  6את יודעת שבמצח נחושה הם זרקו 

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  בוא אדוני אנחנו, עם כל הכבוד אנחנו לא יכולים לפתור דברים שלא קשורים לערר שלנו.
  

  מר יונה יהב:
  י את זה.אני זה שגילית
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  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  דקה. דקה. אנחנו פה רוצים פשוט להסביר לכם,
  

   מר דרור גדרון:
  אנחנו העלינו כעניין חלופי תנו לנו מכסה. 

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  שנייה, דקה.
  

  מר דרור גדרון:
  עכשיו, אם יש לנו מכסה בתוך הסיר אז אנחנו נעמוד בה. 

  
  רים ביחד).(מדב

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  הייתה פה שאלה.  סליחה. 
  

  מר דרור גדרון:
  ההסתכלות תהיינה בצורה מפלה רק עלינו.

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

דקה. אתם לא שמעתם את מה שהוא אמר, ואני שמעתי ואני רוצה להבין אם יש לרעיון הזה בכלל 
א לא מעשי. זהו, סליחה. אומרים , יש פה דילמה. זה לחלוטין לא טריוויאלי היתכנות או שזה משהו שהו

מה לעשות איתה. מה שאומר האדון, הוא אומר אני רק רוצה להבטיח שיהיה לי  לשקולהסיטואציה וצריך 
מקום בסיר. אני רוצה (לא ברור) של מקום בסיר. השאלה היא, אני לא בטוחה שזה אפשרי. השאלה היא 

  משרד להגנת הסביבה אומרים על סוג כזה של פתרון רעיוני. או שזה דורש חשיבה? מה אתם כ
  

  נורית שטרן: 'גב
דבר ראשון אני, כדאי שזו תהיה חשיבה ולא שאני אשלוף. אבל בגדול, מה בעצם הם עושים? מה בעצם הם 

  מכסה שלו. אני,עושים? הם לוקחים את כל הנתונים ומריצים אותם והם, אני לא יכולה להגיד לו מה ה
  

  דוברת:
  את יכולה להגיד. מה זה הדבר הזה? 

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  סליחה. 
  שנייה. סליחה. גברתי לא,

  
  דוברת:

  (לא ברור)יכול להגיד משרד.
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  סליחה גברתי, לא להתערב בבקשה.  

  
  דוברת:

  ד מה זה?המשרד לאיכות הסביבה לא יכול להגי
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  את לא,

  
  רונית לירן שקד: 'גב
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  גברתי, היא התאפקה כל היום, מגיע לה. 
  

  נורית שטרן: 'גב
  חבל שתצעקי סתם. 

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  כן.

  
  נורית שטרן: 'גב

  . זה שבשכונה יהיו ערכי יעד.end point. ה end pointאני יודעת מה ה
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  את זה הבנו.

  
  נורית שטרן: 'גב

  בסדר. מזה,
  

   ליאת פלד: 'גב
  אבל הם רוצים להבטיח שהפעילות שלהם תהיה,

  
  נורית שטרן: 'גב

הם רוצים. הם רוצים תגידו לי מה החלק שלי ואני אומרת החלק הוא חלק משותף עם בתי זיקוק. כנראה  
את זה. אני לא יודעת, יש לו יועצים, הוא יכול לשאול את היועצים שלו והם  מתמטית אפשר אולי לעשות

  יתנו לו תשובות. אבל אני, אני לא,
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  סליחה. לא להפריע. כן?

  
  נורית שטרן: 'גב

החלק, אני חושבת שלא זה מה שאנחנו צריכים לקבוע פה, את  החלק שלהם.  כי דבר ראשון, זה אומר ש
אם נקבע את החלק שלהם תמיד הם ירצו להיות בחלק הזה. ואנחנו רוצים כל הזמן לצמצם פליטות. אם 

  יהיו אמצעים נוספים יותר טובים אז אנחנו נרצה להכיל אותם.
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
פה היא שלא  לא, בסדר. זה שזה אפשר לקבוע את זה כמסה מקסימאלית זה פתיר. שנייה אבל, הדילמה

תאשור תכנית בלי מקום בסיר. זה מה שהם מנסים לומר. אתם צריכים להבטיח שיהיה להם מקום בסיר, 
כי אנחנו לא נלך ונעתיק  מקומות ומיכלים בשביל שהפעילות הזו לא תוכל להתקיים. יש אפשרות שלישית 

אתם חותרים. זה בדיוק מה  של להחזיר את כל החוויה הזו לוועדה המחוזית ושזה אני לא בטוחה שלשם
ש, אתה רוצה לבטל את ערכי היעד. זה ברור לנו. אבל מאחר שיש פה דילמה באינטרסים אז יכול להיות 

  שהפתרון לא צריך להיות לבטל את ערכי היעד אלא להבטיח את החלוקה בתוך הסיר. אז לכן,
  

  מר דרור גדרון:
  אבל אי אפשר לעשות את זה בתכנית.

  
  ר הוועדה:"ביד, יוסילביה ר 'גב

  מה?
  

  מר דרור גדרון:
  אי אפשר בתכנית. זו אחת הבעיות כאן. חוק אוויר נקי נתן אידיאל שיהיו ערכי יעד, הוא לא נתן,

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  זה לא  אידיאל.  סליחה. ההגדרה אידיאל זה ביטוי מאוד מסמל.
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  מר דרור גדרון:

  כי היעד ברוב הארץ. שאיפה. בפועל לא עומדים בער
  

  דוברת:
  ערך יעד בריאות.

  
  מר דרור גדרון:

הוא לא חייב. לא נתנו סמכות בחוק לקבוע אותו כערך מחייב.  אי אפשר, אי אפשר לדון בעניין סביבתי פר 
  מפעל כשהוא בתוך אזור תעשייה.  בהיבט של תכנון ובנייה.

   
  ליאת פלד: 'גב

  אז אל תיכנס אליו.
  

  :מר דרור גדרון
כשאנחנו מתכננים אזור לשם, אז אפשר לתכנן חטיבה שלמה שיש בה הרבה מפעלים ואז אפשר לעשות 

  איזשהו איזון ביניהם ולקבוע הוראות.
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
שנייה. אתם הרצתם מודלים לעת הזו מבחינת אם הנתונים העדכניים, תסלחו לי שאני בן אדם פרקטי אבל 

  ם פרקטי. הרצתם, בדקתם את הנתונים האלה? יש, האדון הוא איש תסקירים. אני באה מעול
  

  דובר:
  כן. הרצנו את המודלים.

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  כן.

  
  נורית שטרן: 'גב
  .2011ב
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  לא. לא. 

  
  מר דרור גדרון:

  היה תסקיר. 2011ב
  

  ה:ר הוועד"סילביה רביד, יו 'גב
לא, אני לא מדברת על התסקיר.  אני שואלת אם בדקתם היום לעת הזאת בהינתן הנתונים של איגוד ערים, 

האם יש  -האם בהינתן הפעילות המתכוננת שלכם, האם הפעילות הזו היא אפשרית? או במילים אחרות  
  לה מקום בסיר? האם עשיתם את הבדיקה הזאת? 

  
  מר דרור גדרון:

  לא.
  

  ר הוועדה:"רביד, יוסילביה  'גב
  אז סליחה שאני מחדדת. אז אתם באים ואומרים, אתם באים בשם האינטרס,

  
  מר דרור גדרון:

  על פניו ברגע שיש כבר חריגות,
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
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  השאלה היא, סליחה. 
  

  דובר:
  תן לה לחדד, תן לה לסיים.

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  קה הזו אפשרית מבחינתכם? אתה יכול לעשות אותה? עוד משפט. והבדי
  

  דובר:
הצפויים, התחבורה הצפויה, אני מניח שכן. אתם מריץ את  ן"בזאם יעמידו לרשותנו את כל הנתונים עם 

  מודל ואז אתה מקבל את התמונה.
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  נה,קיי.  והתמו -אתה יכול לקבל את התמונה הזו. הבנתי. או 

  
  דובר:

  סליחה רגע, אבל גם התמונה הזו יכולה להשתנות בכל רגע נתון.
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  ברור. אבל התמונה הזו, אני מבינה את מה שאתה אומר. ברור לי שהתמונה יכולה להשתנות.

  
  דובר:

  לא. גם, 
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
לתכנית הזו אין היתכנות  כי בעצם בזה שהם מעמידים אתכם על אבל השאלה, כשאתם טענתם שלמעשה 

  ערכי היעד, אז בעצם אתם טענתם את זה בלי בדיקה.
  

  מר דרור גדרון:
לא, לא. טענו את זה על יסוד. יש היום אירועים שהם,  על המצב הקיים על העובדה שאנחנו מאוד קרובים. 

  ,ן"בזמספיק יש ברוח, מספיק תחנה של 
  

  ר הוועדה:"יה רביד, יוסילב 'גב
שנייה. וזה אפשר לפתור בזה ש, זה אפשר לפתור בזה שהנורמה תהיה קצת עם יותר מרווח של גמישות. 

ימים מערכי היעד לא תיחשב חריגה. אני  10ימים או  5לצורך העניין אי עמידה יומיים, חריגה יומיים או 
מהסוג הזה. סוג כזה של פתרון הוא מבחינתכם לא, אני, אפשר להעלות את זה. אפשר לחשוב על פתרונות 

  נותן מענה לבעיה?
  

  מר דרור גדרון:
אנחנו עוסקים בכלל שהוא גם דין פלילי. לא יכול לקבוע, הוא לא יכול להיות שיקבעו נורמה פלילית שאני 

  אהיה אשם בה מבלי שעשיתי שום דבר. אם אני הייתי הכי בסדר.
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  הבנתי.

  
  מר דרור גדרון:

עבדו, אבל אני מתקן בנוי, אני ביצעתי עבירה. אני  ן"בזהמפעל שלי לא פעל באותו יום, היה ריק לגמרי. 
  עשיתי שימוש חורג.

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

נה שנייה. אדוני, אדוני, האדון קודם דיבר על מכסה אפשרית. הפתרון של מכסה מבחינתו של אדוני מבחי

במקביל שכל  האינטרסיםאני פשוט מנסה לראות איך לקבל את כל ? סביבתית הוא פתרון אפשרי לבדיקה
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שהן כל הרצון הטוב,  אינטרסהצדדים כולל האינטרס הבריאותי שאומר ערכי יעד בשכונות המגורים. שזה 
  גם קשה לוותר עליו. אז בואו. 

  
  נורית שטרן: 'גב

  תהיה לכם הוכחה?
  

  ר הוועדה:"רביד, יוסילביה  'גב
  השאלה אם אתם, יש שתי אפשרויות. 

  
  (מדברים ביחד).

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

אפשרות אחת זה או לקבל את הערר שלכם או לדחות את הערר שלכם. אני מדברת (לא ברור) נכון? 
ות שמתעוררות ואפשרות שלישית זה להחזיר את הערר שלכם לבדיקה בפני ועדה מחוזית בהינתן הדילמ

פה, בהקשר של ההיתכנות של התכנית. אלה שלושת האפשרויות העיוניות. אנחנו לא דנו בזה, אנחנו לא 
ישבנו על זה, אנחנו עוד לא יודעים מה נעשה עם הדבר הזה. אז השאלה היא אם אנחנו, אני פשוט מנסה 

שבאמצעות בדיקה בפני  להבין מה, אתם מדברים על אפשרות של מכסה. אפשרות של מכסה זה משהו
הוועדה המחוזית על ידי כמה יועצים זה משהו שאפשר להסדיר אותו? אני פשוט מנסה לראות אם פרקטית 

  אנחנו יכולים ללכת לכיוון כזה.
  

  מר דרור גדרון:
  אני לא חושב שזה מדיד, כי מדידה היא תמיד (לא ברור). 

  
  נורית שטרן: 'גב

  . ן"בזאו שאתה רוצה גם ליישר קו עם 
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  מה?

  
   דובר:

אם אומרים מה כמות הפליטות שמותר מהחווה, ניתן לבדוק האם החווה מסוגלת לעמוד בזה. אחרת ערכי 
  יעד במבטים שמתכוונים אליהם.

  
  (מדברים ביחד).

  
  נורית שטרן: 'גב

ים, כמה אתה פולט. זה אותו, אותה פולט ן"בזזה אותו דבר כמו שאתה לוקח את ערכי היעד ואומר כמה 
  משוואה.

  
  דובר:

  לא.
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
היעד, הוא רוצה לדעת כי הוא מדבר על זה שהוא  ערכיאבל הוא רוצה להבטיח שאת לא תעמידי אותו ב

  רוצה לעשות את מה שהוא יכול לעשות. הוא לא יכול לשנות את מה שאחרים יכולים לעשות.
  

  רית שטרן:נו 'גב
  עכשיו על הפרק אפילו ליישר קו ולדרוש גם מהם. ן"בזאבל מכיוון שגם 

  
  דוברת:

  זה אותה נקודה שאמרנו , באזור הזה לא נחרוג ממשהו מסוים ואם הוא לא מסוגל לעמוד בזה אז זה לא,
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  מר דרור גדרון:
  אבל זה לא אני.

  
  דובר:

  זה גם אתה.
  

  מר דרור גדרון:
  חורגים. ן"בז
  

  רים ביחד).(מדב
  

  מר דרור גדרון:
  זו לא עבירה, כי אצלם היום במתקן קיים זו לא דרישה. ן"בזו
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  יש שם תנאים אחרים שהם קשורים.

  
  דוברת:

  אבל אפשר להוסיף את זה.
  

  דובר:
  .ן"בזיש לי פתרון. שיעשו את  זה בפי גלילות, שם אין בעיה מצטברת עם 

  
  ביחד). (מדברים

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

טוב. מה שהאדון, אתם אמרתם את מה שאמרתם רק בהיבט הכללי אבל לא אמרתם מתוך בדיקה של 
  בעצם האם יש לזה היתכנות.

  
  מר דרור גדרון:

אנחנו חושבים שכשבאנו להגיש את הערר, אנחנו עשינו את זה אחרי שבדקנו והגענו למסקנה שלא נוכל 
  מפעל כזה כשערכי היעד היום הם כפי שהם היום.להקים 

  
  דובר:

  על המפעל. תודה רבה, לא צריך את המפעל. יםאז אנחנו מוותר
  

  גב' ורד דרור:
 ן"בזצריכים לעשות. הרי את  ן"בזבאותה בדיקה שלהם ואפילו יותר אנחנו בדקנו וראינו את כל מה שעוד 

תאים ולעשות כולל מה שהם, סביר להניח, הרי אנחנו צריכים לה ן"בזאנחנו לא משאירים ככה. כל מה ש
חשבנו שצריך לעשות את זה בכלל בגדר. אנחנו לא מדברים עכשיו על אזור התעשייה. אנחנו מדברים עכשיו 

  על שכונות המגורים. אנחנו חושבים שהם כן יוכלו לעמוד.
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
חנו חושבים ואתם חושבים, זה לא משהו שהוא צריך להיות מדיד בסדר. הנקודה היא, השאלה היא אם אנ

  עם איזה מודל. סליחה, אני לא יודעת, זה המקצוע שלך. בוודאי שכן. אז השאלה הפרקטית,
  

  (מדברים ביחד).
  

   דובר:
  זה למעשה מה שהם דורשים למתן ההיתר. 

  
  גב' ורד דרור:
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  נכון.
  

  דובר:
  ו, לא יוכלו, לא יעשו.אם מאשרים את התכנית עכשיו לא ירצ

  
  גב' ורד דרור:

  ואם יהיה להם כלכלי לעתיד אז יפחיתו את הכמויות כדי שזה, או יפחיתו, כדי להתאים לערכי היעד. 
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
הנקודה היא שעל פניו השאלה פה, כלומר אתם מציגים כדילמה הפתרון לא בהכרח יהיה הפתרון שאתם 

. זה מה שאני מנסה. ואז השאלה אם פתרון אחר הוא פתרון שייתן מענה בסופו של דבר חותרים אליו
  לאינטרסים ביחד.

  
  מר דרור גדרון:

הפתרון צריך להיות לפי החוק הקיים. אנחנו אסור לנו לעשות שום חוק שקובע הוראות בנוגע לפליטות. 
ברישיון עסק  יםיתנו לנו ואת הנהל אנחנו נקבל את כל ההוראות שהמשרד להגנת הסביבה ועיריית חיפה

ונעמוד בכולם. ואם אנחנו נחרוג ממשהו, יעמידו אותנו לדין. לא יכול להיות שאנחנו ניווצר במצב של 
  עבירה תוצאתית.

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

 אבל בסדר, את זה הבנו. את הטענה הבנו. הבעיה היא שזה לא נותן תשובה לדילמה שיש פה מבחינת
  התוצאה.

  
  מר דרור גדרון:

אפשר לקבוע שהתכנון יהיה כזה שמבחינת המספרים זה מסתדר שיעמדו בערכי היעד. אבל לא מדיד, לא 
יכול להיות שיהיה ניטור רציף שאנחנו הסכמנו לו, אנחנו מסכימים לניטור רציף. שיהיה ניטור רציף 

  שיקפיץ אותנו לעבירה יומית בגלל מישהו אחר. 
  

  שטרן: נורית 'גב
  לא, לא, לא. הניטור הרציף הוא על הגדר שלך ועל הגדר שלך וערכי סביבה.

  
  מר דרור גדרון:

  .ן"בזאבל הגדר שלי היא גם גדר של 
  

  נורית שטרן: 'גב
  תעשה את זה בצד המזרחי. ואם אתה לא רוצה ניטור רציף במקום הזה אז יש בעיה רצינית.

  
  מר דרור גדרון:

ף. לא התנגדתי. אל תיצרי לנו (לא ברור). עכשיו, אני רוצה רגע להתייחס בקצרה.  לא התנגדתי לניטור רצי
  אני רוצה רגע להתייחס בקצרה לנושא המשפטי.

  
   ליאת פלד: 'גב

אני מבקשת. סליחה רגע, אני מבינה שזה ארוך וקשה. אבל המשפטים שאמרה עכשיו נורית הם משפטי 
דורשים משהו שלא ניתן לבדוק אם האירוע של החריגה שמבהירים שכן ניתן לבחון את זה. זה לא ש

כתוצאה מפעילות שלהם. אם מעמידים בצורה נכונה את כל הניטור, את אמצעי הניטור יודעים בדיוק 
  ואפשר לעשות.

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  שנייה. דקה. נחזור,
  

  ליאת פלד: 'גב
  אבל אתם, אתם לא שמעתם את זה. 
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  :מר דרור גדרון

  אם ישונה הכלל שיהיה כתוב שהחריגה היא בגללנו,
  

  ליאת פלד: 'גב
סליחה. סליחה. אתם לא שמעתם את זה כי בהחלטה שלנו וגם בהוראות של התכנית נדרש ניטור רציף. 

  ואם לזה הם מתנגדים,
  

  מר דרור גדרון:
  לא. לא מתנגדים לזה.

  
  ליאת פלד: 'גב

  ,ן"בזלא יידעו לאבחן אם זה מהם או מואם הם לא מתנגדים לזה אז החשש שלהם ש
  

   ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  איזה סעיף זה בהחלטה?

  
  מר דרור גדרון:

  אבל אין קשר.  לא קשרתי בין הדברים.
  

  ליאת פלד: 'גב
  בוודאי שזה כן קשור.

  
   מר דרור גדרון:

  לא. כי אני בעבירה, אני בעבירה על ערכי היעד בשכונה. 
  

  ).(מדברים ביחד
  

  מר דרור גדרון:
  זו לא אשמתי.

  
  נורית שטרן: 'גב

  שהוא ידע להתגונן יפה מאוד. אני סומכת עלייך באמת שאתה תדע להתגונן בפני הטענה.
  

  מר דרור גדרון:
  לא. אני לא יכול להתגונן.

  
  נורית שטרן: 'גב

  בוא, אנחנו לא בשלב של אכיפה בכלל, אנחנו בשלב של התווית,
  
   ר הוועדה:"ד, יוסילביה רבי 'גב 

  שנייה. סליחה. 
  

  נורית שטרן: 'גב
  זה כמו (לא ברור) אין מה לעשות. אחריות מוחלטת.

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

סליחה. סליחה. אני רוצה לחזור להחלטה. בסדר? אנחנו פה, יש פה ניסיון לרבע את המעגל. איפה היינו? 
א תחרוג מערכי הסביבה בצמוד ומחוץ לגדר המתקן וערכיה איכות האוויר סביבת החווה ל –כתוב ככה 

בשכונת המגורים הסמוכות לחווה (בגבול הפיתוח העירוני לכיוון החווה הסמוכה לגבול התכנית). בסעיפים 
ייקבע כי הפליטות לאוויר בתחום התכנית לא יגרמו, יש קשר בין הפליטות לבין איכות  6.4.2ובסעיף  6.1.1

הסביבה בצמוד או מחוץ לגדר  המתקן מערכי היעד. יש קשר בין הפעילות  ערכילחרוג מהאוויר בסביבה, 
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היעד לצורך העניין אני יודעת, בגלל פעילות אחרת הם  ערכישלכם לבין ערכי היעד. אין פה אמירה ש
קשורים אליכם. אומרים לכם אתם, אתם לא יכולים להיות הגורם לחריגה מערכי היעד. זה מה שהם 

  .אומרים
  

  דוברת:
  גברתי אני אמרתי,

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  שנייה, דקה. עכשיו, אני מבינה שיש בה קושי באמירה הזו.
  

  מר דרור גדרון:
  שנייה. נניח ש,

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  כן.

  
  מר דרור גדרון:

 ן"בזו, אז זה בגללי? או בגלל . וזה הגבול שחצו אות0.001. בסדר? ואנחנו פלטנו 9.9נניח שהסף הוא 
  ?8פלטו  2שבאותו יום היה להם איזה אירוע והם פלטו במקום 

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  שנייה. שנייה. דקה. הוא מציב קושי. 
  

   מדלן הדר: 'גב
ים כן. אבל הוא מבלבל פה בין השלב שנבוא לאכוף עליו ונבוא בדיון פלילי לבין זה שעכשיו אנחנו מתוו

מדיניות מה אנחנו דורשים ממנו. לגבי הקושי, מה נגיד לגבי האחוז, השיוך תוספת שלו לפליטה זה יהיה 
  משהו שאני בטוחה שהוא יידע לטעון עליו מצוין.

  
  מר דרור גדרון:

  אבל אתם קובעים נורמה עכשיו. 
  

  מדלן הדר: 'גב
באזור הזה. זו הנורמה שאנחנו  שהיא אומרת אתה לא תוסיף למה שיש נורמהאנחנו קובעים עכשיו 

  קובעים. 
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
שנייה. דקה. דקה. מה ייחשב מבחינתכם כהקלה שתיתן מענה לאינטרס ותוכלו לחיות איתה? אני מחדדת 
את זה כי, כי אני לא יודעת, מדידות של, אני אפילו מנסה להפנות את השאלות לאנשי איכות הסביבה פה. 

  שלושה, לא יודעת.  –ת סטייה של יומיים מבחינ
  
  בלה בן דוד: 'בג

  אפשר לראות כיוון רוח האם קרה, האם הייתה תקלה. כלומר אפשר להבדיל. 
  

  דוברת:
  כל יום יש תקלה אבל.  כל יום.

  
  בלה בן דוד: 'בג

  בסדר. כלומר אפשרי.
  

  נורית שטרן: 'גב
  את התוצאות. לנתחאפשר 
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  בלה בן דוד: 'בג
  נתח את זה.אפשר ל

  
  נורית שטרן: 'גב

  את הנתונים,  בוודאי שיש ניטור רציף, אפשר לנתח את הנתונים ולנסות להבין מאיפה זה בא.
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
חרגו באופן  ן"בזלא, בסדר. אבל הם אומרים אנחנו, לא יכול להיות שהפעילות שלנו נניח לצורך העניין ש

תם לצורך הדוגמא.  בסדר? הם אומרים לא יכול להיות שאת זה שהפעילות שלנו על קיצוני מערכי היעד. ס
, גם על זה יש ויכוח. לא חשוב. הפעילות המסוימת שלנו היא זו שעלינו היא תטיל מינוריתידי לצורך העניין 

  איסור כי לכאורה,
  

  נורית שטרן: 'גב
 ן"בזברים תהליך של, של ניטור ומידע. גם אז אני אומרת, זו התשובה. התשובה היא שהמפעלים האלה עו

עושים היום ניטור על הגדר וגם הם יצטרכו לעשות ניטור על הגדר והנתונים האלה עם המטאורולוגיה הם 
נתונים שאם אי אפשר יהיה להוכיח מי הזה, אז לא יהיה נגדם תביעה פלילית. אפשר יהיה להגיש תביעה 

  משמעית שזה אחריות.  פלילית במידה ואפשר להוכיח בצורה חד
  

  (התפרצות מהקהל)
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  לא להתפרץ. גברתי מתפרצת. אני לא מצליחה להבין למה היא חושבת שיש, 

  
   מדלן הדר: 'גב

זה לא מוריד מהעובדה שהיום (לא ברור) תכנית שאומרת שהם נכנסים לאזור הזה, אנחנו רוצים לקבוע 
  רה באזור הזה.נורמה שתקבע מה יק

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

השאלה אם אפשר לקבוע את הנורמה הזו בצורה שיש בה יותר מרחב של שיקול דעת כי כתוצאה מזה, 
היעד?  ערכיימים או אני לא יודעת, זה נחשב מבחינתכם סטיות מ 3לצורך העניין יכולים להיות סטיות של 

  או יום לצורך העניין. 
  

  שטרן: נורית 'גב
  זה לא הדיון לדעתי.

  
  דובר:

  עצם ההצדקה של,
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  לא, בסדר. הבנתי. אבל הם מנסים לחשוב על ההיבט הפרקטי.

  
  גב' גלי צור:

, שהם עוד לא גמרו לעשות את כל מה שהם צריכים, הערכים עומדים בערכי היעד. זאת ן"בזאבל אם היום 
ובעצם אז זה אמור להיות חלק, אלא אם כן יביא ניתוח לנתונים ויראה שזה מישהו אומרת שאם הם יכנסו 

  עומדים בערכי יעד בשכונות המגורים. ן"בזאחר, אבל כרגע 
  

  נורית שטרן: 'גב
  והדבר הנוסף זה שבעצם בהוראות של התכנית,

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  שהיא מנסה להגיד.מה שהיא אומרת זה שיש לכם מקום בסיר. זה מה 
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  גב' גלי צור:
  נכון.

  
  נורית שטרן: 'גב

  ויש, ויש עוד דבר בסיר, זה שיש אמצעים שיכולים,
  

  מר דרור גדרון:
  יש איזה צ'ולנט בסיר?

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  אין שום דבר טעים בסיר.
  

  נורית שטרן: 'גב
ו קבענו כללים שאפשר יהיה לדרוש מהם אמצעים יש שם, יש שם עוד דבר. כבר בהוראות של התכנית אנחנ

מחמירים. זאת אומרת יש את האמצעים היותר טריוויאליים שזה לצבוע את המיכלים ולשים גג צף, 
ואמצעים יותר קלים. ואנחנו כבר בהוראות התכנית אם תסתכלי, אני לא זוכרת איזה סעיף, קבענו שאפשר 

  אדים או לטיפול בהם. זאת אומרת לצמצם את הפליטות.  בלדרוש מהם לשים מתקנים מהמיכלים למישו
  

   ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  בסדר. אבל שוב מדברת על הצמצום.

  
  נורית שטרן: 'גב

אין לי, אין לי ספק שאם האמצעים האלה אפילו על פי התסקיר שהם עשו יש להם לא מקום בסיר, יש להם 
  שכבות כאלה מקום בסיר. 3ל
  

  ר הוועדה:"ה רביד, יוסילבי 'גב
  אבל אתם אמרתם שהתסקיר שהם עשו,

  
  נורית שטרן: 'גב

  אז בסדר. אז אני אומרת,
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  מסתמך על נתונים שהם לא נכונים לעת הזו.

  
  נורית שטרן: 'גב

האמצעים  אז אני אומרת יש לנו עוד, עוד פעולות של צמצום בבתי הזיקוק והם יכולים להקטין את
  הרגילים ואת האמצעים היותר מחמירים. ולכן אני חושבת שיש שם מקום.

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  בסדר. השאלה היא איך את משכנעת אותם שיש להם מקום בסיר.
  

  נורית שטרן: 'גב
  בסדר.

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  זה מה שאני רוצה.
  

  מר דרור גדרון:
  קורה, מה קורה אם יש, השאלה היא מה

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
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לא. כי האפשרות השלישית זה להחזיר את השאלה של המקום בסיר לדיון בוועדה המחוזית. אני מחדדת 
  את זה.

  
  מר דרור גדרון:

 זה לא רק מקום בסיר, סליחה. כי זה בכל זאת, המטרה היא פה ערכי היעד. עדיין אני בסיטואציה שגם אם
אני לפי התכנון פולט מעט מאוד ויש לי מכסה קטנה שאני עומד בה, מישהו אחר גרם לחריגה זו בעיה שלי. 

  זה, זה לא משהו שאפשר להשלים איתו. 
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  אני מבינה את העניין העקרוני.

  
  מר דרור גדרון:

  ובערך היום יומי,
  

  מר יונה יהב:
  גם הפוך.

  
  דוברת:

  הפוך. גם
  

  מר יונה יהב:
  נו אז מה?

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  טוב, אני רואה שאת הסוגיה הזו, יש אפשרות, נורית נורית, יש אפשרות שאנשי מקצוע משני הצדדים,
  

  מר יונה יהב:
  לא, לא.

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  אני שואלת את נורית.
  

  מר יונה יהב:
  וצר פה מאזן אימה שכל אחד יחזיק את התינוקות אצלו בחצר.יש פה מאזן אימה, נ

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  שנייה, סליחה אדוני. השאלה היא אם אנשי המקצוע שם, נורית?
  

  נורית שטרן: 'גב
  כן?

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

לים לשכנע אולי את העוררת השאלה אם אנשי המקצוע שם ואנשי המקצוע אצלכם כולל איגוד ערים, יכו
  שאכן יש מקום בסיר או ההיפך. 

  
  נורית שטרן: 'גב

  אני חושבת,
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  כלומר לנסות לראות,

  
  נורית שטרן: 'גב



  ועדת המשנה לעררים
  10/05/15תמלול ישיבה מתאריך 

  למען הרישום הטוב -"חבר"                                                       
תמליל זה נערך על ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים                      

  
  

167

  אני חושבת שאם העוררת יש לה בעיה שהיא תבחן את הדברים בעצמה. 
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  את הערר. בחנה כשהיא הגישה

  
  נורית שטרן: 'גב

וזה בין היתר עבודה, וזו בין היתר עבודה עקרונית, סילביה. אני חושבת שזו החלטה עקרונית האם אנחנו 
מוכנים שיכנס פה חווה חדשה בכל תנאי שהוא וזהו? או שאנחנו אומרים יש פה אזור בעייתי, אזור שיש בו 

 150הום אוויר. חיים שם אנשים, אמנם לא במרחק של הרבה זיהום, שלמרות כל ההורדות יש עדיין זי
מטר. אנחנו צריכים להגן עליהם, זה מה שאנחנו רוצים. אנחנו בעצם רוצים להגן על  800מטר אלא במרחק 

האנשים שגרים שם כבר שנים והאמת היא כל הכבוד להם שהם גרים שם. אז אני חושבת שזו החלטה 
  עקרונית.

  
  הוועדה:ר "סילביה רביד, יו 'גב

לא, מה שאני חתרתי אליו זה לא לשנות את, כאילו על פניו זה לנסות להבין אם יש אפשרות למצוא מענה 
  במקביל. כדי שהם יידעו שהם באמת יפעילו את זה מתוך, לאינטרסים

  
  מר דור שטרן:

כלפיהם  אנחנו לא יכולים לעשות את זה, גם זה לא נכון לעשות את זה. כי אנחנו לא יכולים להתחייב
  לדברים כאלה כמוסד תכנון.

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  לא, בסדר.
  

  מר דור שטרן:
וזה, יש, הם יש להם את הנתונים שלהם, לנו יש את הנתונים שלנו. בסופו של דבר אנחנו צריכים לקבל 

וד תפוח החלטה עקרונית ערכית שהיא אומרת זה מה שהסיר הזה יכול לספוג. אתם רוצים להכניס ע
  אדמה פנימה, אם זה גולש החוצה זה כנראה גם בגללכם. זה המצב. 

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  טוב.
  

  מר צלי פולישוק:
  אני אם אפשר לחדד כמה דברים.

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  כן, איש מקצוע. אולי לאיש המקצוע יהיה רעיון. כן?
  

  מר צלי פולישוק:
  עיון. אני רוצה לחזק משהו, איזה משהו להבהיר.לא, אין לי ר

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  כן.

  
  מר צלי פולישוק:

גם אם שמים גלאים על הגדר ויכול להיות מצב ששני מקורות זיהום, שניהם עומדים הכול בסדר ועדיין 
ביחס לערכי יעד כלומר.  בנקודת, בקולטן מסוים שנמצא באזור מאוכלס תהיה חריגה. עכשיו, יכול להיות,

ויש מצבים שבהם מאחר ומפעל מסוים הוא מאוד פעיל עם אותם כימיקלים, השונות שלו של הפליטות 
היא מאוד קבועה ביחס אגב למתקני תש"ן, פחות נושא של זיהום, הפליטה אמורה להיות קבועה. כן. הוא 

הטיעון הזה שבעצם יכולים בסוף להיות  לא מייצר שום דבר, הוא רק מייצר ומזרים. אז אני אומר שבעצם
חריגות בערכי יעד באזורים מאוכלסים וללכת לגלאים שנמצאים על הגדר ומזה להקיש מי האשם, בלתי 

  אפשרי להוכיח את זה. זה לא מעשי, זה לא  נכון. 
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  (מתפרצים מהקהל).

  
   ליאת פלד: 'גב

  אל תעזור. 
  

  מר צלי פולישוק:
  רגע.

  
  ליאת פלד: 'גב

, התכנית הזו כמו שאנחנו מבינים גם מתחמים של (לא ברור). אנחנו יודעים היום ואמרתי את זה גם באמת
בדיון הראשון שידוע שהתכנית הזו מאוד קשה ליישום. התכנית הזו קשה ליישום ראשית בגלל ההיבט 

ם אותה הכלכלי שבה. ראשית, אין מאחוריה מי שיבוא וישים את הכסף להעתיק אותה. אבל אם מעתיקי
אנחנו חושבים שאסור לפגוע באנשים אחרים. ההתייחסות לערכי היעד זה ערך. זה ערך כלפי ציבור שאנחנו 
משרתים אותו וזה לא משנה אם זה קריית חיים, טבעון או קריית אתא. האנשים שגרים כאן צריכים שיגנו 

  עליהם. 
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  טוב.

  
  ליאת פלד: 'גב

  ערך, אני מבקשת לחזור על מה שכתבנו בתשובה לערר. יש פה
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  בסדר. הכול קיים. 

  
  ליאת פלד: 'גב

  אם אתם מקבלים את זה, אנחנו רוצים להחזיר את זה לדיון במחוזית. זהו.
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  אופציה שהיא, אני לא בטוחה שאליה אתם חותרים. זו\זה מובן. זו האופציה השלישית בכל הדבר הזה. של

  
  מר דרור גדרון:

הקשבתי ליועץ המשפטי של הוועדה המחוזית, השאלה משפטית. הרי הוא אמר שהוא לא ראה מניעה 
בחוק אוויר נקי לקבוע מגבלות אבל הוא לא  הצליח להצביע על שום מקור סמכות להבדיל ממקור 

  שחל רק על מי שחייב.  23הסמכות הברור שקבוע בסעיף 
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  בסדר. 

  
  מר דרור גדרון:
  עיקרון היסוד,

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  יש טיעונים בנושאים האלה. חבל.
  

  מר דרור גדרון:
ול עיקרון יסוד, עיקרון יסוד במשפט מנהלי זה שסמכות צריכה להיות קבועה במפורש, מוסד תכנוני לא יכ

לקבל סמכויות שלא קיימות וכשיש חוק ספציפי שקובע תנאים אז מה שלא קבוע בו זה אומר שבאמת אי 
אפשר לעשות. אם היו רוצים לעשות חומרים כאלה אז לכאורה לא היה צריך את כל החוק הזה, כל סעיף 

ן לגביהם את מיותר. ברור שזה לא כוונת המחוקק. וברור שמפעלים שהם לא טעוני היתר פליטה אי 23
חייב להיות  –אותה סמכות שיש לגבי מפעלים שיש להם היתר פליטה. וצריך להיות הבדל בתכנון, צריך 
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הבדל בין מפעל שדרוש היתר פליטה לבין מפעל שלא דרוש היתר פליטה. אי אפשר להשוות ביניהם ולקבוע 
שבסביבה שם, יש  ן"בזזה לא רק תנאים זהים. ויותר מזה, המצב שלנו היום הוא שלגבי מפעלים אחרים, ו

  שם עוד הרבה מפעלים אחרים ויש שם תחבורה שאין עליה את המגבלות האלה. יש הפליה נוראה שלנו.
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  הבנו.

  
  מר דרור גדרון:

אני רוצה בקצרה להתייחס לעוד כמה נקודות. עלתה כאן הנקודה של ההגבלות שמוטלות על המפעלים 
מפונים. אנחנו ציינו שזה לא בתוך הקו הכחול, אנחנו עומדים על זה. הסיבה שזה שם זה כי זה מטיל ה

מגבלות על החווה החדשה. היא לא תופעל אלא אם יהיה פינוי שם. כל ההגבלות וכל התנאים צריכים 
  להיעשות אצלנו. 

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  הבטחת פעילות אתה מתכוון.
  

  ר גדרון:מר דרו
  אבל אי אפשר לקבוע תנאים והגבלות על החוות הרחוקות. זה לא בקו הכחול. גם בעניין הזה,

  
  נורית שטרן: 'גב

  רגע, מה שאתה רוצה להגיד זה שהם יכולים להמשיך לפעול?
  

  מר דור שטרן:
  להמשיך לפעול?

  
  מר דרור גדרון:

  לא. אני אמרתי,
  

  מר דור שטרן:
  א קבענו שם שום מגבלה.כי הם לא בקו הכחול אז ל

  
  מר דרור גדרון:

אני אמרתי שאתם יכולים לקבוע שהחווה הזו לא תפעל במקביל. זה בסדר גמור. ואז אתם מבטיחים את 
המצב שזה לא יפעל, אין לנו תכנית להפעיל ביחד. אבל כל ההוראות שאתם עושים על אחרי שהפסקנו 

סמכות לזה. יש רגולטור רלוונטי. בו ההוראות איך אני לפעול ואחרי שפירקנו, אנחנו אומרים שאין לכם 
  מפרק ומפנה את הקרקע, אחרי שהפסקתי להפעיל את האתר הרחוק.

  
  מר דור שטרן:

  בוודאי שיש לנו סמכות.
  

  מר דרור גדרון:
  לפי ההנחיות של המשרד להגנת הסביבה,

  
  נורית שטרן: 'גב

  כי אתה תעשה תכניות חדשות.
  

  מר דור שטרן:
  הם מתנגדים, אנחנו מתנגדים לתכנית הזו. אם לזה

  
  נורית שטרן: 'גב

  כי אתה בונה לשם עוד מיכלי אחסון אבל כאילו בטכנולוגיית בת. 
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  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  טוב. 

  
  מר דרור גדרון:

  עכשיו, הנקודה הזו רלוונטית גם, 
  

  מר דור שטרן:
  ת התכנית. אנחנו לזה לא נסכים. סילביה, אם לזה הם מתנגדים מבחינתנו לסגור א

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  טוב. 
  

  נורית שטרן: 'גב
  לא, אתם, 

  
  מר דרור גדרון:

  הנושא של התכנון והבנייה.
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  דקה.

  
  מר דור שטרן:

  האתרים מופיעים כבר היום בתכנית.  3כל 
  

   דובר:
  חורייך התכנית.מאחורייך. סילביה, היא מא

  
  מר דרור גדרון:

  ההגדרה של הקו הכחול בתכנית היא ברורה וזה לא בקו הכחול. אז זה נמצא שם,
  

  מר דור שטרן:
  אז תכניס את זה עכשיו לקו הכחול.

  
  מר דרור גדרון:

כדי שאתם תוכלו להבטיח שהאתר החדש לא יפעל במקביל לאתרים  –לא, זה נמצא שם למטרה אחת 
  הישנים.

  
  דור שטרן: מר

  אנחנו, אנחנו,
  

  מר דרור גדרון:
  אנחנו התנגדנו לכל התוספות שהיו. 

  
  דובר:

  ולגבי ניקוי הקרקע?
  

  מר דרור גדרון:
אנחנו נעשה את ניקוי הקרקע יחד עם המשרד להגנת הסביבה לפי ההוראות שלהם. הם יפקחו על זה 

  ולוחות הזמנים שקבעתם פה הם לא בסמכות.
  

  ליאת פלד: 'גב
  .6.2.2יחה. יש סעיפים בתכנית המופקדת שהם הפקידו. סעיף סל



  ועדת המשנה לעררים
  10/05/15תמלול ישיבה מתאריך 

  למען הרישום הטוב -"חבר"                                                       
תמליל זה נערך על ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים                      

  
  

171

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  בסדר. אנחנו נקרא את זה. 
  

  מר דור שטרן:
או ש, אם הם עומדים על הטענה הזו אז אנחנו  –סילביה, אנחנו אומרים את זה ואמרנו את זה גם קודם 

  חול או להעיף את התכנית. עומדים על הדרישה שלנו להכניס את זה לקו הכ
  

  ליאת פלד: 'גב
  מה זה? אנחנו,

  
  מר דור שטרן:

  אי אפשר לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה. 
  

  (התפרצויות מהקהל)
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  לא להפריע. 

  
  ליאת פלד: 'גב

א רוצים את התכנית וחבל על כל ההליכים בבתי משפט, על הזמנים שאנחנו מבזבזים כאן.  אם הם ל
  שיגידו כבר עכשיו. נכון נדע להתמודד עם זה.

  
  מר דור שטרן:

  תעים דרך אגב.פאנחנו לא מו
  

  מר יונה יהב:
  וזה מפעל בבעלות מלאה של המדינה. 

  
  דובר:

  אנחנו דורשים שהם יגידו חד משמעית.
  

  ליאת פלד: 'גב
  אבל אתה הסתם,

  
  (הפסקת הקלטה)

  
  וועדה:ר ה"סילביה רביד, יו 'גב

  דקה. יש ערר, יש טענה בערר, השבתם לה, תשובה לתשובה. לא להתלהם? הכול ברור.
  

  (הפסקת הקלטה)
  

  מר דרור גדרון:
  אנחנו הבהרנו ש,

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  הדברים נכתבו ויש טענה, יש תשובה. אנחנו ערים למה שאתם טוענים.
  

  מר דרור גדרון:
  שלנו לא יתקבל באמת לא נוכל לעמוד בתכנית, היא לא ישימה. אנחנו הבהרנו שאם הערר

  
  מר דור שטרן:
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  בסדר. אז תמשכו אותה.
  

  מר דרור גדרון:
  אני חושב שהערר יתקבל, אני לא רואה סיבה שלא.

  
  מר רונן סגל:

, של ן"בזבהקשר הזה, כמו שביקשנו (לא ברור) מקום לערכי יעד, גם אם אתם חושבים לקבל את הערר של 
  תש"ן בהקשר הזה,

  
  מר דרור גדרון:

אני חייב להתנגד לכל התוספות האלה, יש תשובה, יש תקנות. אי אפשר אחרי שהם הגישו תשובה ואחרי 
  ששמענו אותה, פתאום להגיד אז בעצם אנחנו רוצים ככה וככה.

  
  מר רונן סגל:

  אמרנו את זה גם בתגובה שלנו.
  

  מר דרור גדרון:
כמה נושאים נוספים שאני רוצה בקצרה לעבור עליהם. הנושא של קווי  את מה שאמרתם אמרתם. יש

  ההולכה להתייחס לקצ"א בנפרד. אמצעי ניפוק למערכת הביטחון. הייתה הסכמה של הוועדה המחוזית.
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  רק לא להפריע בבקשה.

  
  מר דרור גדרון:

  אני רוצה להבהיר,
  

  הוועדה:ר "סילביה רביד, יו 'גב
  סליחה.

  
  מר דרור גדרון:

זה לחירום בלבד. אין כוונה שזה יהיה ניפוק קבוע בצורה כזו, אלא רק באמת לביטחון ולשעת  שמבחינתנו
חירום. בנושא לוחות הזמנים לפינוי אני לא ראיתי תשובה של ממש אצל המשיבים  גם בעל פה לא הייתה 

ין הסבירות לא ראיתי איזשהו  נימוק למה הם חושבים תוספת. אנחנו טענו שאין סמכות. אבל גם לעני
שאפשר לעשות את זה כשההיקף של הפינוי והצורך שבו יכול להיקבע רק אחרי של עושים סקרים, אחרי 

שהרסנו את המתקן וזה משהו שאי אפשר היום לקבוע לו לוח זמנים גמיש. יכול להיות שאפשר לעשות את 
ו שאפשר שנתיים וחצי, אני לא יודע. לקבוע מראש שנתיים לפני זה בחודשים, יכול להיות שזה משה

כן אנחנו הגשנו את הערר בעניין הזה. חרי הפירוק זו דרישה לא סבירה וללעשות רק א שאפשרשעשינו סקר 
גם כן לא מנומק למה צריך לעשות את זה. אני גם  –הנושא של הרחבת נספח התשתיות לדרום התכנית 

הם גם כתבו שהם לא מבינים למה לא לעשות את זה. אנחנו לא מבינים מה רוצים הסתכלתי על התשובה ו
מאיתנו בעניין הזה. האזור הזה הוא לא מתוכנן, אז איזה תשתיות אני צריך להרחיב? על חלק ממנו חלה 

  התמ"א,
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  אתה מתייחס לשטח לתכנון בעתיד?

  
  מר דרור גדרון:

. ואני לא רואה איך אנחנו בתכנית שלנו נתכנן משהו של אומר 32/1מזה חלה לאחרונה תמ"א  כן. על חלק
להיות מתוכנן בתכניות אחרות. גם לא הובהר לנו מה רוצים שנתכנן שם. אז זה מבחינתנו דרישה בתכנית 

  שאני לא יודע מה לעשות איתה.
  

  נורית שטרן: 'גב
  השטח כולל דרך גישה שצריך להתייחס ולהתחשב בזה.יש שם,  כן. יש שם תשתיות משותפות לכל 
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  דובר:

  או מים ובים.
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  איפה? סליחה. תראי לי.

  
  דובר:

  בהחלטה. 12.16, הוא מדבר על סעיף 12.16בסעיף 
  

  נורית שטרן: 'גב
  בכל השטח הזה, הרי אין בו היום כלום. הוא חקלאות.

  
  מר דרור גדרון:

  שדה.
  

  נורית שטרן: 'גב
  עכשיו, הוא שדה. עכשיו, יש,

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  אין שם משהו פסטוראלי בסביבה אתם אומרים.
  

  נורית שטרן: 'גב
שאמורה להיות גם הדרך וגם חלק מהתשתיות שלהם. להם  ן"בזממערב, ממערב יש רצועה משותפת עם 

. אז הוא צריך להראות אותה איך היא עוברת שם. יש שם, אי יש מערכת  ניקוז שבסופו של דבר תגיע לנחל
  אפשר, הוא לא יכול להיות מנותק מהסביבה.

  
  מר דרור גדרון:

  אנחנו, שנייה. אנחנו הגשנו תכנית שכוללת את הדרך וכוללת את הכול. 
  

  נורית שטרן: 'גב
  בסדר.

  
  מר דרור גדרון:

ף את תכנון התשתיות. אז היא מדברת על הדרך ועל הגשנו. אבל אנחנו מקבלים החלטה שזה צריך להוסי
  הניקוז, זה בתכנית.

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  על מה עוד מדובר? 
  

  נורית שטרן: 'גב
  זה למה זה? זה למתן תוקף?

  
   ליאת פלד: 'גב

  נספח תשתיות מתייחס רק לשטח מהתכנית, להשלים עבור כל השטח את נספח התשתיות.
  

  טרן:נורית ש 'גב
  כן.

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  תוציאו שנייה את נספח התשתיות, נראה אם את זה אפשר לפתור. 
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   דוברת:
  למה אותנו מגבילים ברכס ההר? למה רק אותנו?

  
  מר דרור גדרון:

  .תראואותנו אוהבים יותר כפי שאר 
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
דקות. סליחה. אני פשוט הסתכלתי בשעון כי שמרתי על הסדר פחות או  40גברתי, אתם טענתם משהו כמו 

  יותר.
  

  דובר:
  ניסית לשמור על הסדר.

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  ניסיתי לשמור על הסדר. זה לא היה רבע שעה, באמת. טוב. אנחנו, 
  

  דוברת:
שערכי היעד רק לאזור המגורים.   בתכנית המופקדת הם נדרשו לעמוד בערכי יעד ובהתנגדויות הבנו שאמרו

גם עכשיו בדיונים אז אולי מהם  ן"בזועוד משהו שעלה בדיונים הקודמים זה שאם יש בעיה אז מכיוון ש
  לדרוש גם עמידה בערכי יעד.

  
  דוברת:

  כתוב שהם צריכים לעמוד בזה ובזה, אז אנחנו עשינו את זה יותר ספציפי.
  

  דוברת:
ים.  רוב הסיכויים שזה מגיע לאותה משמעות, אבל הניסוח הוא קצת שונה שם דרשו דברים בניסוחים אחר

  שם.
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  בתקנון. 6.3.2טוב. 

  
  מר דרור גדרון:

אני רוצה בקצרה בזמן שמחפשים את הנספח להתייחס לנושא של קצ"א. קודם כל, אני חוזר על הטענה 
הגישו התנגדות לנושא של תוואי תשתיות. ההתנגדות הזו  שלנו שאין לה התייחסות מהמשיבים. הם

  נדחתה. 
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  יש להם זכות להשיב לערר שלך.

  
  מר דרור גדרון:
  אין להם זכות.

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  בהיותם צד, צד שקבלת ההתנגדות שלך יכולה להשפיע עליו לדעתי לפי התקנות.
  

  גדרון: מר דרור
  לא הייתה לי התנגדות בעניין הזה. להם הייתה התנגדות.

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  אבל הגשת ערר על הנושא.
  

  מר דרור גדרון:
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  שהיא נדחתה.
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  אבל הגשת ערר על הנושא.

  
   מר דרור גדרון:

שתית. אנחנו אמרנו אנחנו חושבים להבהיר שהניסוח אז רגע, הערר שלנו התייחסות לנושא של מנהרות ת
  הזה לא נועד לחייב אותנו להקים מנהרות תשתית.

  
  מר יונה יהב:

  למה?
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  רק שנייה, דקה. לא לחזור על כל הטיעונים מחדש.

  
  מר דרור גדרון:

ן היא הציעה את הנוסח המתוקן. זה לא הוועדה המחוזית הסכימה איתנו שזו לא הייתה מטרת הסעיף ולכ
  נותן זכות ערעור לקצ"א.

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  זו לא זכות ערעור, זו זכות תשובה.
  

  מר דרור גדרון:
  גם לא זכות תשובה, כי זה לא קשור אליהם.

  
   דוברת:

  אם אני יכולה להשיב לטענה.
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  בת, אמרת שיש להם זכות.לא. את כבר הש

  
  מר דרור גדרון:

  עכשיו, הנושא של,
  

  (מדברים ביחד).
  

  דוברת:
  אבל ההתנגדות שלנו נדחתה זה לא נכון. כתוב שההתנגדות שלנו התקבלה באופן חלקי .

  
  מר דרור גדרון:

  נכון.
  

  דוברת:
  זה המקום היחיד.  12.7.3ואיפה היא התקבלה? בסעיף 

  
  הוועדה: ר"סילביה רביד, יו 'גב

  מי ש(לא ברור) הוגש ערר. לכאורה יש קשר במובן הזה של,
  

  מר דרור גדרון:
אני לא הגשתי ערר על התנגדות שלהם שהתקבלה. מה שהם מעלים כתוב במפורש בהחלטה שזה נדחה. 

לכאורה הם היו צריכים להגיש ערר. עכשיו, גם מהותית התכנית שלנו, הקו הכחול שלה לא חל על פרוזדורי 
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שתית. פרוזדור התשתית הזה לא הגיוני שאני צריך לתכנן להם במסגרת התכנון את הקו שלהם. הם ת
  רוצים,

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  סליחה. סליחה.
  

  מר דרור גדרון:
הם כבר הגישו בקשה, הם הגישו בקשה להיתר, שיתכננו את זה בעצמם. זה לא קשור לתכנית שלנו. וצריך 

  לדחות את ה,
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  מבחינתך מה התנאים, באילו תנאים אתה צריך תחתנוהשנייה. אני רק רוצה להבין בשורה 

  
  מר דרור גדרון:

  אני לא צריך כלום מבחינתי.
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  יש לך,

  
  מר דרור גדרון:

  ת החיבור,יש לי תשתית הולכה מלאה, אני אצטרך לתאם איתם את נקוד
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  ואת נקודת החיבור צריך להסדיר בתכנית?

  
  מר דרור גדרון:

  לא.
  

   דוברת:
אז אני אחזור בבקשה על הטענות. כל הכוונה היא שנקודת החיבור היא בלתי אפשרית מבחינה הנדסית 

  .ותפעולית
  

  מר דרור גדרון:
  אנחנו חושבים שכן,

  
   דוברת:

  זו,וההצעה ה
  

  מר דרור גדרון:
  ואנחנו נדע לעשות את זה. וזו בעיה שלנו, אם אנחנו לא נוכל להביא לחווה אז כנראה לא נפעיל אותה שם.

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  הבנו את המחלוקת ביניכם, חבל עכשיו לחזור עליה. אין צורך.
  

  מר דרור גדרון:
  זה לא נושא תכנוני בכלל.

  
   דוברת:
בחינת הזכות להשיב, אז כמו שכאן גברתי העלתה, ההתנגדות כפי שכתוב, בהחלטות יש שם  הסבר אבל מ

  שאחר כך מקודם בתוך ההחלטות.
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
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בואי עזבי, אין צורך. זכותו להשיב תשובה לתשובה. את אמרת שיש לך זכות להשיב, הוא אמר שאין לך 
  זכות להשיב.

  
  דוברת:

  לא נדחתה, היא התקבלה באופן חלקי. היא
  

  מר דרור גדרון:
  (לא ברור) זו התשובה שלך. 

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  בואו. יש מחלוקת, לא צריך לחזור עליה. 
  

  (לא ברור)
  

  מר דרור גדרון:
ים אצלנו. אני רוצה בקצרה להשיב לערר של אלה נווה.  קודם כל, אנחנו, הובהר פה בתכנית שאין קונדנסט

  אנחנו לא הגשנו על זה ערר, משרד התשתיות לא הגיש על זה ערר.
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  סליחה, תשמרו בבקשה על השקט. סוף היום.

  
  מר דרור גדרון:

  הנושא הזה שהוקדש לו המון.
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  דקות הולכים. נכון, אפשר להבטיח את זה? 10עוד 

  
  מר דרור גדרון:

בסדר. הנושא הזה שהוקדש לו המון פשוט לא חלק מהתכנית שלנו. החששות שמועלים בערר שלהם הם 
המתקנים האלו נמצאים. ועד היום עוד  30-קטסטרופאליים. קודם כל אנחנו רואים מציאות. מאז שנות ה

ה. מפרץ חיפה כולו הוא שנה לא קרה שום קטסטרופה כזו למרות הוודאות שמייחסים לדבר הז 100מעט 
נמצא איפה שהוא נמצא. האתרים הישנים נמצאים איפה  ן"בזאיפשהו גם אם התכנית הזו לא תתקיים, 

שהם נמצאם, על אותם שברים ובאותם דברים. כך שהתכנית הזו לא משנה את הסיכון המהותי, אלא 
  ן ובין אם התכנית הזו לא תוקם.אם התכנית הזו תוכ הסיכון הדמיוני הזה ככל שהוא קיים הוא קיים בין

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  סליחה. עוד כמה דקות של שקט.
  

  מר דרור גדרון:
הערר, הערר של אלה נווה הוא מנוגד להיררכיה התכנונית. יש לנו תכנון ארצי ומחוזי שמקדיש את השטח 

שאנחנו הסברנו בערר, רק במפרץ  הזה לתעשיות כאלה.  אין שטח אחר במפרץ שאפשר לעשות אותו. וכמו
חיפה אפשר לקיים את התשתיות האלה כל עוד לא הייתה החלטה לאומית להעביר אותן למקום אחר. אם 

שאושרה ערב הגשת הערר. אנחנו לא היינו  32/1תהיה החלטה כזו אנחנו נלך עם זה. יש את תמ"א 
שמנו. המדינה תכננה את זה בלעדינו.  מעורבים בתכנית הזו, למרות שהיא עוסקת בשטח שהוא רשום על

  והתכנית הזו אושרה והוועדה המחוזית,
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  מה זה אושרה? אושרה על ידי?

  
  מר דרור גדרון:

  אושרה והובאה לאישור הממשלה.
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  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  היא כבר אושרה? המתארית או המפורטת? סליחה.

  
  רון:מר דרור גד
  המתארית. 

  
   דוברת:

  המתארית. המפורטת בהכנה.
  

  מר דרור גדרון:
וקבעה שזה לא צריך להשפיע ושאין בתכנית הזו כדי לסכן את  הצפוןהוועדה דנה גם ביחס לקרקעות 

וההיפך. גם הוועדה המחוזית ביקשה להבהיר שהתכנית הזו לא תפגע בתכנית קרקעות  הצפוןקרקעות 
  הצפון.

  
  ר הוועדה:"רביד, יוסילביה  'גב

  התכנית היא.
  

  מר דרור גדרון:
  התכנית שלנו לא תיפגע מהתכנית של קרקעות הצפון. 

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  זו החלטה של מי?
  

  מר דרור גדרון:
  של הולנת"ע.

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  הולנת"ע?
  

  מר דרור גדרון:
  כן.

  
  דה:ר הווע"סילביה רביד, יו 'גב

  ממתי?
  

  מר דרור גדרון:
. והטענות שיש בערר של אלה נווה בעניין הגז הן בעצם ניסיון להיות, להפוך את הוועדה הזו 30.12.14מיום 

  לערכאת ערעור על המועצה הארצית. מה שכמובן לא יכול להיות. 
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  בדיונים הקודמים. אנחנו לא דנים בתכנית הגז. זה מה שחידדנו כבר  

  
  מר דרור גדרון:

עכשיו, הנושא המצרפי שנטען שהוא לא נבדק, אז הוא כן נבדק. התסקיר הסביבתי הוא תסקיר שנעשה לפי 
הכללים של המשרד להגנת הסביבה והוא כולל את כל הסביבה, כולל את ההשפעות של התחבורה והוא 

גם אם יוקם מתקן הניפוק במלואו, אין תוספת של  . בניגוד למה שנאמר פהן"בזכולל את (לא ברור) של 
משאיות. מדובר על אותה כמות של משאיות כוללת במפרץ חיפה והשאלה היא מאיפה היא מקובלת, או 

מאיתנו או ממקומות אחרים שקיימים היום. לא יהיה יותר משאיות. כמות המשאיות הכוללת היא תוצאה 
 לחלופהורה לקיומם של מתקני הניפוק. בערר אין שום הצעה ישירה של כמות הנסועה בארץ והיא לא קש

שהולך  Aפרוזדור  –אחרת למיקום של החווה ודי בכך כדי לדחות את הטענות. בעניין פרוזדורי התשתית 
זה גם  – שנייםלחוות המיכלים הישנה ימשיך להיות פעיל בכל מקרה, מכיוון שהמקורות של החווה הם 

מהדלקים מגיעים ישירות מהים, מהמשב הימי שנמצא היום בקריית חיים.  אחוז 30מקו של קצ"א אבל 
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מיליון ש"ח תמשיך לפעול והאוניות יוזרמו דרך פרוזדור  100והתשתית שהוקמה שם בעלות של למעלה מ

A .שבחווה  
  

   מר אריאל ווטרמן:

  מיועד להעתקה לפי התמ"מ. והשורה התחתונה, Aזה לא נכון. פרוזדור 
  

  דובר:
  יועד לבחינה.הוא מ

  
  מר אריאל ווטרמן:

. Fנכון. נכון. אז למה אתם לא אומרים את זה? למה אתם מטעים את הוועדה?  זה אמור לעבור לפרוזדור 
  אתם לא שם מה שנקרא.

  
  מר דרור גדרון:

דבר אחד אחרון על משרד הבריאות. משרד הבריאות תמך בתכנית הזו, גם בהתנגדות האחרונה שלו הוא 
  ית הזו. אני חושב שהחזרה שלו בפומבי ממה שהוא כתב לוועדה צריכה להרים תומך בתכנ

דגל אדום כאן לרצינות של הנתונים שלו. אנחנו הגשנו מחקר, חוות דעת מומחה שסותרת את הנתונים 
שלהם. הם הזדרזו והוציאו לעיתונות שמתקנת את הנייר שנשלח לוועדה הזו. אנחנו פנינו אליהם וביקשנו 

ירו בוועדה, כי בפני הוועדה אין את הנתונים. והם בעצם הודיעו לנו שהם לא אחראים על מה שיש שהם יבה
בעיתונים וגם היום שמענו את פרופסור גרוטו בתחילת היום אומר שהוא עומד מאחורי מה שהוא כתב כאן 

מה מוצדקת בוועדה. אני חושב שזה מאוד חמור שמשרד ממשלתי יוצא בהודעות לעיתונות אחרי שיש יוז
במפרץ חיפה על זה שיש תחלואה של ילדים. פתאום יוצא לעיתונות וחוזר בו מהדבר הזה, אבל כאן לוועדה 

הוא לא מציג שום נתונים אחרים וחלופיים. המסקנה שצריך להיגזר מזה זה שאי אפשר לסמוך על 
  הנתונים של המשרד.  אני גם מקווה שלא יסמכו.

  
  דוברת:

  גרוטו אפשר. אבל על הנתונים של 
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  לא  להפריע לו.

  
  מר דרור גדרון:

  אני רוצה לסכם עוד משהו אחד קטן.
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  , כן.יםבואו נסי

  
  מר דרור גדרון:

ל אל תעשו את התכנית הזו ואל תוסיפו לנו וכל מיני דברים כאלה ששמענו כאן לא ישפר את המצב  ש
מפרץ חיפה. הייתה פה הסכמה של כל הגורמים שהתכנית הזו משפרת את המצב. היא לוקחת חוות ישנות 

שנמצאות בלב אוכלוסייה ומעבירה אותן לאזור מרוחק יחסית. הצבת הגבלות כאלה שיגרמו לכך שלא 
ענו תכנית נוכל לבצע את התכנית, היא בעצם דחייה של התכנית. אי אפשר לרמות את עצמנו ולחשוב שקב

  יפה וצריך לעבור אליה במצב שלמעשה יש פה תנאים שהופכים אותה לבלתי אפשרית.
  

  מדלן הדר: 'גב
  אבל היא יפה אם אתם עומדים בתנאים שהציבו לכם, היא לא יפה אחרת.

  
   מר דרור גדרון:

  בסדר. 
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
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  טוב. הייתה, 
  

  מר דרור גדרון:
  עדיף.השאלה היא מה 

  
  דובר:

  התכנית כמו שאישרנו אותה משפרת את האוויר. הערר שלכם מחזיר את זה למצב.
  

  מר דרור גדרון:
  (לא ברור) או לא, זה הכול. 

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  טוב. בואו, הייתה עוד איזו אמירה שנורית רצתה להשלים.
  

  נורית שטרן: 'גב
שהחווה הזו צריכה להיות במפרץ חיפה. אז יש קטע בחווה הזו כנראה אני רציתי להתייחס רגע לאקסיומה 

שצריך להיות במפרץ חיפה, הקטע שמשרת את האוניות. אבל אני תוהה אם כל החווה הזו צריכה להיות 
  שם. היום משנעים דלק, קצ"א יספרו לכם, לאחסון באילת. מאשקלון משנעים לאיך קוראים לזה?

  
  מר דרור גדרון:

  עברונה.
  

  נורית שטרן: 'גב
שלהם באילת. אז אני מבינה שיש יכולת, יש יכולת של איך  יםעברונה משנעים כדי לאחסן באילת, במיכל

  קוראים לזה? של האוניות של ה, זו הטענה שהייתה לאורך זמן.
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
ית, מאשרת תכנית. אם חשבתם טוב. סליחה שאני קוטעת אותך אבל האמירה הזו, יש לכם החלטה תכנונ

  שאת התכנית לא צריך לאשר או לא צריך לאשר במתכונת כזו, אז הייתם צריך לא לאשר אותה. לא,
  

  נורית שטרן: 'גב
  לא. אני מתייחסת למה שהוא אמר. אני מתייחסת למה שהוא אמר.

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  בסדר. בסדר.
  

  נורית שטרן: 'גב
  שלנו חושבים שאפשר לאשר אותה.  אנחנו בתנאים

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

בסדר. טוב, הבנו. רק שנייה. רק שנייה. יש עוד משהו שמישהו צריך לשאול או רוצה? כן, חבר הוועדה רצה 
  לשאול.

  
  מר יונה יהב:

  אני רוצה לומר משהו.
  

  מר הלל זוסמן:
ים מהחווה זה בעצם לייצוא של דלקים. אפשר לדעת בדיון הראשון אם אני זוכר, אמרתם שחלק מהמיכל

  באיזה היקף מדובר?
  

  מר דרור גדרון:
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מאוד קטנה, גם ייבוא וגם ייצוא. וכשמייצאים אז  - יש, בנמל הדלק יש פעילות של ייצוא. פעילות מאוד 
  צריך אחסון.

  
  נורית שטרן: 'גב

  צריך לעבור לחווה. acres 20ה
  

  דה:ר הווע"סילביה רביד, יו 'גב
  סליחה, נורית הכלל שלא להפריע לאחרים חל גם עלייך. סליחה שאני.

  
  מר דרור גדרון:

  זו פעילות שעוברת מנמל הדלק לקרקעות הצפון בהיקף מאוד מאוד  קטן.
  

  מר הלל זוסמן:

  ?acres 20מה זה, מה ההיקף ב
  

   ליאת פלד: 'גב
  חצי מהכמות זה לייצוא. 

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  לא להפריע. 
  

  ליאת פלד: 'גב
  אבל זה לא קטן.

  
  דובר:

  חצי, – 2014. ן"בזזה הדוח של 
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  סליחה, לא להפריע. השאלה נשאלה לאנשים שאמורים לתת עליה תשובה.

  
  דובר:

  זה יוצא מהם, לא יוצא ממקום אחר.
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  כן? רק שקט. 

  
  רפי רגב: מר

אנחנו מדברים על תזקיקים ולא על גולמי. עכשיו, הכוונה היא בסופו של יום כאשר יוקם נמל הדלק החדש, 

. תהיה איזושהי חוונת  קטנה ליד הנמל החדש, ליד נמל הדלק acres 20למעשה לא יצטרכו את החווה 

נושא של הייצוא הוא, אני תהיה בקרקעות הצפון. עכשיו, ה acres 20החדש אבל  עיקר הפעילות של ה
ייצאו יותר אז אנחנו  ן"בזרוצה רק שנבין. בסך הכול העבודה שלנו היא לתת את השירותים. אז לכן אם 

 ן"בזנטפל בייצוא הזה יותר. זה בדיוק מה שיהיה. אני לא יכול לתת כרגע נתונים כי אני צריך לראות איך 
המספרים, אני לא יודע את הכמויות. יכול להיות שהיא מתארגנת לפעילות העתידית שלה. אני לא יודע את 

שנים הבאות, אני לא יודע מה  10תגדל. אני עם מה שיש לי רואה פחות או יותר את הדברים לאופק של ה
  יהיה מעבר לזה, אני לא יודע להגיד מספרים.

  
  מר דרור גדרון:

  ן.היום הייצוא הוא מאוד קטן מחיפה, עיקר הייצוא הוא מקצ"א אשקלו
  

  ליאת פלד: 'גב
  אחוז לייצוא. 50היום כבר 
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  מר דרור גדרון:

  אנחנו מזרימים,
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
סליחה, לא להפריע. אי אפשר ככה. קודם כל מי שנוכח פה ויושב פה, אנחנו מכבדים את זה שבאתם. אבל 

  בכל הכבוד, אנחנו שואלים שאלות.
  

  ליאת פלד: 'גב
  ת הנתונים האלה.אבל אתם לדעת א

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  בסדר. אבל גברתי אומרת את הנתונים האלה על יסוד מה?
  

  ליאת פלד: 'גב
  . 2014משנת  ן"בזדוח של 

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  בסדר.
  

  ליאת פלד: 'גב
  אם אתם רוצים, נעביר לכם.

  
  דוברת:

  הכינו את זה באיגוד ערים את הדוח.
  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'בג

דקה. קודם כל איגדו ערים כרגע אמר שהוא לא יודע להגיד את המספרים בחלופה. שתש"ן לא יודעת 
להגיד. זה מה שהוא אמר, נכון? ושהשאלה בעצם, וגם הם אומרים בעצם שהנתונים האלה הם בעצם 

  נתונים (לא ברור). 
  

  גב' אורנה הראל פלג:
בוועדה, שיעור התחרות במשק הדלק, חלק ממנה היה רצון להעמיק את נמל הדלק (לא ברור) שעשינו 

הקיים של חיפה. כדי להכניס אוניות עם שוקו יותר גדול. והמשמעות היא בעצם לאו דווקא בכלל שנמל 
  הדלק יעבוד על היקפים יותר גדולים. אפשר להעמיד לרשותכם את דוח הוועדה. 

  
  דה:ר הווע"סילביה רביד, יו 'גב

  טוב. 
  

  רונית לירן שקד: 'גב
  אני רוצה משפט אחרון.

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  משפט אחרון.
  

  דוברת:
  אני רוצה שאלה אחת. אפשר?

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

  גברתי היא לא צד לערר הזה. באמת, אז שנייה. רק שנייה. ניתן גם לצדדים  לערר ונסיים את הדיון. כן?
  

  רונית לירן שקד: 'גב
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אני רוצה משפט אחרון להתייחס לתש"ן. תש"ן למי שלא יודע, היא חברה ממשלתית בשליטה מלאה שלא 
משרד התשתיות. כך שלמעשה מה שאנחנו רואים פה זו זרועה ביצועית של משרד התשתיות. כל מה שעלה 

באמצעות תש"ן. אז  למה משרד התשתיות נעלם,  התשובה היא כי בעצם משרד התשתיות נמצא פה
למעשה יושבים פה כאילו לכאורה משרדי ממשלה מול חברה פרטית. אבל לא, זה משרדי ממשלה מול 

  למעשה משרד ממשלה שזה משרד התשתיות שלמעשה מימן מה שאמר פה עורך הדין גדעון? 
  

  מר דרור גדרון:
  גדרון.

  
  רונית לירן שקד: 'גב

אתרגם את זה, משרד התשתיות פטור מלבדוק עניינים סביבתיים, מה שאמר עורך דין גדרון, אנחנו ואני 
פטור מלהתעלם מדרישות של משרדים ממשלתיים אחרים ובנוסף לזה, משרד התשתיות לא צריך לבדוק 

את ההשלכות שיש לנו על הסביבה ועל התושבים. וזה לדעתי מעילה באמון הציבור שמשרד שבא פה ומציג 
ואומר אנחנו לא מעניין אותנו התושבים, לא מעניין אותנו האזרחים. זו (לא ברור) של משרד ממשלתי 

  השורה התחתונה פה.
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
סליחה, גברתי נותנת פרשנות לא מדויקת למה שאמרה הגברת (מדברים ביחד) בדיון הקודם. הדברים של 

  הגברת דורית,
  

  (מדברים ביחד).
  

  רונית לירן שקד: 'גב
  רה הממשלתית,החב

  
  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב

הדברים הם מתומללים אז בואו בבקשה, בשם משרד התשתיות היה פה נציג שדיבר. אני חושבת שבזה 
  סיימנו את הדיון בערר.

  
  רונית לירן שקד: 'גב

  שנשלטת באופן מלא על ידי משרד התשתיות. זה מה שצריך, ממשלתית, חברה ממשלתיתאבל זו חברה 
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  תודה רבה.

  
  רונית לירן שקד: 'גב

  זה מה שקבע, זה מה ש,
  

  ר הוועדה:"סילביה רביד, יו 'גב
  תודה רבה. 

  
  דוברת:

מה שכן נאמר, היא אמרה במשרד התשתיות שמבחינתה קונדנסטים ודלק זה היינו הך. זאת אומרת 
  שמבחינתה,

  

  תם הדיון.
  
  
  
  


