
  ש.ש – 2.8.16המועצה הארצית לתכנון ובנייה                                                    
  

  
  למען הרישום הטוב -"חבר" 

  
  -קצועי במשרד הפניםתמליל זה נערך על ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מ-

  

1

  מדינת ישראל 
  משרד האוצר 

  598ישיבת מועצה ארצית מס'   
  2.8.16כ"ז תמוז, התשע"ו,  , ום שלישייאריך הישיבה : ת

  
  , קריית הממשלה, ירושלים. 2קום הישיבה: רח' קפלן מ

  
  

  חברי ועדה ונוכחים:
  ראש מינהל התכנון –גב' בינת שוורץ 

  ר הועדה "יו –מר אביגדור יצחקי 
  גב' רונית מזר

  ' דורית הוכנרגב
  מר טל אלעל

  מר הלל זוסמן
  מר איתמר בן דוד
  גב' רחל קולסקי

  גב' שולמית גרטל
  מר רענן אמויאל
  מר רפי אלמליח

  מר עמי שנער
  מר דוד אריאלי

  גב' אורנה להמן
  מר ירון ארגז

  מר דוד וינברג
  גב' מיכל אריאל

  לנקמר אמנון פר
  גב' ארזה צ'רצ'מן

  מר עמיר ריטוב
  ורמר אמיר פולדמ

  ירום רייזנרגב' דיאנה 
  מר ליאור גליק
  מר אבנר סעדון
  מר בני פירסט

  מר מנחם זלוצקי
  מר יובל פלד

  יגליגגב' מרים 
  מר אילן טייכמן
  גב' כרמית פינץ

  מר יוסף חיים מזרחי
  מו פרוביזורמר 

  גב' עדנה שביב
  גב' חנה ויטלזון
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  גב' שירה ברנד
  מר מאיר יצחק הלוי

  חן ויצמןמר 
  מר טל רשף

  גב' ענת אריאלי
  גב' שירלי לוי

  מר צביקה קורן
  מר חן בר יוסף
  גב' ענת שריג
  מר יוסי זינגר
  גב' נועה נאור

  מר איגור סטפנסקי
  מר ירון ישראל
  מר איתי מירז

  מר יונה יהב
  מר אריאל וקסלר

  מר עופר סץ
  מר אריאל וטרמן, מהנדס העיר חיפה

  מר יוסי רבי
  גב' עופרה כרמון אבן

  לובייצ'קנה סוגב' ז'א
  גב' אסנת ברש

  גב' אסנת ארנון
  גב' נעמי כהן

  מר אילן עקריש
  גב' תמי מגדל

  גב' נעמה מגורי כהן 
  גב' מרים ביליג
  מר יוסי מזרחי
  מר דוד אמגדי

  
  

  פרוטוקול
  

 597דיון פנימי, אישור פרוטוקול המועצה הארצית מס' : אישור פרוטוקול. 1סעיף מס' 
  . 5.7.16מיום 

  
  ר הועדה:”יו - אביגדור יצחקי

טוב, בוקר טוב לישיבת המועצה הארצית מספר חמש תשע שמונה, כז' בתמוז, תשע"ו, 
. לפתוח את הישיבה. אנחנו צריכים לקבל חזרה את פרופ' ... אנחנו מקווים שיהיה 2.8.16

  איתנו פה הרבה זמן. אישור פרוטוקול.
  

  מר חן ויצמן:
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פרוטוקול מועצה חמש תשע שבע מחמישי בוקר טוב חברים, אנחנו מתחילים עם אישור 
ליולי שש עשרה. לא קיבלנו הערות. אם אין הערות אז אנחנו נאשר את הפרוטוקול. נעבור 

  לנושא הבא. 
  

  יו"ר הועדה:
תודה. ישנתי הלילה רק שלוש שעות, תהיו סבלניים. כי אם אתם לא תהיו סבלניים אני 

  ע. יותר, אהיה ... סבלני. ננסה לעשות את זה רגו
  

  דובר:
  לא תלוי רק בנו. 

  
  דוברת:

  או שתשלים שעות שינה. 
  

ב: תוכנית מתאר ארצית לכרייה וחציבה. דיון פנימי, מינוי חוקר  \14תמ"א : 2סעיף מס' 
  לתמ"א.

  
  יו"ר הועדה:

רייה וחציבה, דיון פנימי ומינוי חוקר ארבע עשרה ב' לכתוכנית מתאר ארצית, תמ"א 
  לתמ"א. 

  
  ון:גב' חנה ויטלז

בראשון למרץ, בראשון למרץ אלפיים ושש עשרה המועצה הארצית החליטה להעברת תמ"א 
ארבע עשרה ב' תוכנית מתאר ארצית לכרייה וחציבה להערות הועדות המחוזיות לשישים 

יום. מתוך רשימת החוקרים במינהל התכנון אותר זאב עמית בעל הכשרה מתאימה וניסיון 
  עורך דין ואנחנו מבקשים למנות אותו לחוקר לתמ"א. רב. הוא גם מתכנן ערים וגם 

  
  מר איתמר בן דוד:

אני רוצה להעיר לגבי העניין הזה. אני רוצה רגע לגבי העניין הזה. בדבריי ההסבר של, 
מדובר, קודם כל אני אפתח בזה שאני חושב שמדובר בבן אדם שמתאים להיות חוקר 

ערים. אני חושב שיש לו ניסיון ויכול לעשות  בנושא הזה. אותי יותר מרשים זה שהוא מתכנן
... תמ"א ארבע עשרה ב'. אבל בדבריי ההסבר את העבודה ועכשיו נגמר הסבב החוזר ונדבר 

מופיע גם למנות אותו לשלוש תוכניות מתאר ארציות נוספות. שתיים נמצאות בהליכים, 
חומרי חפירה אני חבר בועדת עורכים. תמ"א ארבע עשרה קדרים ותמ"א ארבע עשרה 

ומילוי עפר. ותמ"א ארבע עשרה שלא ניתנה אורכה לגבי תכנון מפורט. אני חושב שבחקירה 
שהוא יקבל לידיו בתמ"א ארבע עשרה ב', היה דיון סוער בועדה המחוזית שבוע שעבר. לכן 
אני חושב שזה עוד מוקדם למנות אותו לשלוש תמ"אות שעוד לא הגיעו לשלב של העברה. 

  ע שנסתפק בארבע עשרה ב', וכמובן בכול שהוא יצליח ניתן לו תמ"אות נוספות. אז אני מצי
  

  ראש מינהל התכנון: –גב' בינת שוורץ 
  משהו יותר יעיל, אין שום בעיה ... 

  
  יו"ר הועדה:
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  לפרוטוקול, המינוי הוא רק  לתמ"א ארבע עשרה ב'. כן, דוד. 
  

  מר דוד וינברג:
ים בתחומים שיש להם השפעה סביבתית בפוטנציאל אם אפשר בבקשה, אני חושב שלחוקר

  , הבריאותי יך למנות חוקר שיש לו רקע בתחוםצר בריאותיתהשפעה 
  

  מדברים יחד
  

  ראש מינהל התכנון: –גב' בינת שוורץ 
  תציע מישהו... 

  
  מדברים יחד

  
  ר הועדה:”יו -אביגדור יצחקי 

צים לאשר את מינויו. מישהו רוצה זה מה יש. טוב, מישהו, החוקר הוא זאב עמית ואנחנו רו
  להגיב? הנושא הבא.

  
  מדברים יחד

  
  גב' חנה ויטלזון:

המועצה לאחר שהשתכנעה בדבר יכולותו של מר זאב עמית לבצע את עבודת החקירה 
לתמ"א ארבע ב', נוכח ניסיונו הרב, כישוריו המקצועיים, מחליטה חוקר לתמ"א ארבע 

  עשרה. 
  

  דה:ר הוע”יו -אביגדור יצחקי 
  תודה, הסתייגות בבקשה, מה אתה רוצה להגיד?

  
  מר דוד וינברג:

  מסתייג, 
  

  ר הועדה:”יו -אביגדור יצחקי 
  אתה רוצה להגיד את ההסתייגות שלך?

  
  :וינברגמר דוד 

כן. כמו שאמרתי, ההסתייגות שלי מדובר על הרקע המקצועי של החוקר. הרקע של חוקר כן 
  צריך להיות עם ידע בתחום הבריאותי. בתחום בפוטנציאל השפעה בריאותי,

  
  ר הועדה:”יו -אביגדור יצחקי 

לא צריך להצביע. יופי. אוקי, זו ההסתייגות. מי בעד הצעת ההחלטה ירים ידו בבקשה? 
   הלאה. 
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א: פיתוח חזית ים עירונית. דיון פנימי. דיון בהמלצות  \ 3 \13תמ"א : 3סעיף מס'  
  ו לתוכנית. דיון בהעברת התוכנית לאישור הממשלה. הולנת"ע בהערות ובהשגות שהוגש

  
  

  ר הועדה:”יו -אביגדור יצחקי 
  לראש עיריית חיפה, מר יונה יהב. פיתוח חזית ים עירונית בחיפה. ברוך הבא

  
  מדברים יחד

  
  ר הועדה:”יו -אביגדור יצחקי 
  אוקי, בבקשה. 

  
  מר עמי שנער:

אציג לכם אותה רק בעשר דקות, רק לרענון.  בוקר טוב, שמי עמי שנער, אני עורך התוכנית.
זו תוכנית שהיא באה לעולם ביוזמת מינהל התכנון, בזמנו משרד הפנים. ועל אף שהיא 

כביכול מקומית, באופן יחסי לתוכניות ארציות, היא תוכנית שחשובה מאין כמותה לעתידה 
וזמתו. לכן, אנחנו של חיפה ולכן לא בכדי מינהל התכנון בחר לקדם את התוכנית הזאת בי

מדברים כדי שלא תהיה אי הבנה, כדי שלא תהיה אי הבנה, אנחנו מדברים על הנמל 
המערבי, החלק הישן של הנמל, המנדטורי, זה שנמצא באופן מיידי מול העיר התחתית 

והמושבה הגרמנית. לא מדובר כאן על הנמל הגדול, המזרחי, הקיים, כרמל א' והמשכו ב' 
חי של הנמל. ובכן, מטרת התוכנית חיבור העיר והים, שאיפה של חיפה וכו' החלק המזר

  מזה שנים. הנמל המערבי שהוקם בשנות, 
  

  ר הועדה:”יו -אביגדור יצחקי 
  מכול אלה שעומדים ומשוחחים, מה קרה פה?רבותיי, אני מבקש שקט, 

  
  מר עמי שנער:

יום הוא מיושן, רציפיו חברים, הנמל המערבי שהוקם על ידי הבריטים בשנות השלושים כ
צרים ואינם מאפשרים עוד שינוע מכולות או פעילות ימית בהיקף ובקצב של ימינו. לעומת 

זאת, פתיחתו לעיר תהווה משאב חיוני לשגשוגה של חיפה. בספטמבר אלפיים ושבע, הורתה 
המועצה הארצית על הכנת תוכנית שמטרתה ואני מצטט, לפתח במקום מוקד ראשי לבילוי, 

יירות וכו' בשילוב ותוך מתן מענה הולם לגורמים סמוכים. ויש פה הרבה מאד גורמים ת
מעורבים, כמו שאתם יודעים. מספר אבני דרך, רק שוב לרענן לכם. ביולי אלפיים ושתיים 

שרה, החליטה המועצה הארצית להעביר את התוכנית לקבלת השגות הציבור. במע"צ ע
ית, נשמעו השגות ובאוקטובר אלפיים וארבע עשרה אלפיים ושלוש עשרה פורסמה התוכנ

לאחר מכן הוחלט במועצה למעשה להכניס מספר שינויים  מידהוגש דוח החוקרת. 
הטמעת הוראות מפורטות לשיקוע המסילה בקטע של חזית הים. הוספת  בתוכנית, כגון

גות חמש מאות דיור ועוד אי אלו שינויים טכניים. ולהעביר בשנית את התוכנית להש
הציבור. מאז גם עוד נערכו תיאומים שונים כאלה ואחרים. בעקבות ההפקדה השנייה, 

התוכנית נדונה בולנת"ע בשבוע שעבר ואני מניח שהיום הדיון הוא בנושא הזה. ובכן, כמו 
שאמרתי השטח הזה הוא עתיר אינטרסים, כמו כל נמל ולכן בוצעו תיאומים ושיחות עם כל 

לשכת התכנון המחוזית, עיריית חיפה כמובן, שהנושא הוא בדמה. הגורמים הרלוונטיים. 
חברת נמלי ישראל, חברת נמל חיפה, משרד הביטחון, הגנת הסביבה, משרד התחבורה ועוד 
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ועוד. וכמובן הרבה מאד דיבור עם הרכבת. ונערך גם שיתוף ציבור והציבור באופן כללי 
יא חיונית לשגשוג העיר. אני אזכיר הביע תמיכה מלאה בתוכנית הזאת, בהבנה עד כמה ה

בקצרה את עקרונות התוכנית. אנחנו מדברים פה על תוכנית שהיא לא נדלנית. חייבים 
להבין את זה. אלא קודם כל שטח גדול פתוח לציבור. טיילת רחבה לאורך קו המים, בה 

שם  שפע של מקום לבילוי ולנופש. אתם רואים, כאן את ברצלונה, אחת הדוגמאות היפות
מול עיננו. כמובן עם זאת, היות ואנחנו מדברים על טיילת באורך של שניים וחצי קילומטר, 

יהיו לאורכה גם יהיה רצף של מבנים קטנים כאלה ואחרים לבילוי, למסחר, שווקים וכך 
הלאה, כמו שמקובל בכול אזור נופש מסוג זה. לדוגמא כאן של סאן פרנסיסקו, רציף 

אנחנו מאמינים בכול ליבנו, בחידוש מחסני הנמל, אלה שנותרו, לא שלושים ותשע. ידוע. 
נותרו הרבה. מחסני הנמל הקיימים לשימושים חדשים, של בילוי, שווקים, תרבות, בילוי, 

אומנות ומה לא. דוגמא כאן מקליפורניה, נמל ריץ, נמל פורד לשעבר. גם לנמל חיפה יש 
אנחנו ואנחנו יכולים להשתמש בהם.  כמה מחסנים מרהיבים ביופיים לאחר שיטופחו

רואים כאן מקום מיוחד במינו, שיש בו מצד אחד פעילות אזרחית ומצד שני הנמל ממשיך 
לפעול בצורה זו או אחרת, כגון אוניות הנוסעים, אפילו הצבא בשלב ראשון וכך הלאה, ויש 

יושבים  בזה דווקא שילוב מרתק מאין כמותו. אתם רואים כאן תמונה מנמל המבורג,
בהבנה כללית ושותים יין לבן וממול האוניות ומכולות, ויש בזה דבר מרתק מאין כמותו. 

של חיפה, המבט המיוחד שאין כמותו מהר הכרמל, מטיילת לואי אל הנמל וממנה בכיוון 
ההפוך, מחייבים אותנו לשמור על תבנית בינוי נמוכה, צנועה יחסית כדי לשמור על המבט 

כמובן, מטרת התוכנית כשמיישמים אותה אחד לאחד, מהעיר לנמל וממנו. היפיפה הזה של 
היא לנסות למצוא כל דרך לחבר בין רחובות העיר, לבין הנמל. וכאן עלינו להתגבר על החיץ 

הפיסי הקשר הקיים בדמות הרכבת. אנחנו רואים כאן את החיבור שסומן עוד בתמ"א 
ישירות ליד דגון, אל הרציף. זה כמובן  שלוש עשרה המקורית, המשך שדרות בן גוריון

במצב הנוכחי החיבור הראשי שאנחנו חולמים עליו. כך, אם נעבור לתוכנית, אנחנו רואים 
כאמור נמל, הנמל המערבי שאנחנו רואים אותו כאן, רצועה ברובה צרה מאד, רוחב כמאה 

הבהאי. דגון, וכול  מטר בסך הכול, קצת יותר רחבה באזור הזה. שדרות בן גוריון, ציר הגן
האזור הזה הוא הנמל הצבאי, כיום לשימוש חיל הים. בשלב עתידי, גם האזור של הנמל 

יצטרף. ואם ככה, מנמל ישן, אנחנו רואים את התוכנית, עוברים למרחב ציבורי חדש, עם 
חיבור ראשי בשדרות בן גוריון, מספר מבנים חדשים באזור הריק הזה היום, ובעצם מבן 

ומזרחה, כל האזור הזה מתבסס על בניינים קיימים. אנחנו רואים כאן את אזור חיל  גוריון
הים שהוא כרגע ממשיך בפעילותו הצבאית, והוא בגדר תוכנית מתארית. והתוכנית שלנו. 
אבל בעתיד, ראינו גם את התוכנית כולה, את השלב המתארי שגם האזור הזה על הבינוי 

ם הוא לאזור עירוני לרבות המעגנה של הסוללות שתהפוך שקיים בו ומוקם היום, יהפוך ג
למעגנה אזרחית. זה כמובן החלום בזמן לטווח הארוך. אני רוצה להדגיש שכול השטחים 

הקיימים, כלומר שרוב השטח בתוכנית הוא שטח פתוח לציבור. שמונים אחוז משטח 
ם, גם יחד בתחום הזה התוכנית, שטח פתוח לציבור, כל הבניינים, גם הקיימים, גם החדשי

הם לא יותר מאשר עשרים אחוז משטח התוכנית. לכן זו תוכנית שקודם כל מטרתה לפתוח, 
ליצור שטח פתוח איכותי לציבור. יש להבין גם שהתוכנית היא מתארית. סליחה, התוכנית 

רק ברצועה של הנמל עצמו, אתם רואים השטח המוצהב כאן, ומתחם דגון היא מפורטת, 
הוספנו עוד את הטיילת של מי החוף השקט ועד בת גלים שגם היא הצטרפה ובנוסף 

לתוכנית. אז שלושת המתחמים האלה, הטיילת הזו של בת גלים, הקטע הארוך של הרציף 
עצמו ודגון, אלה, זאת, אלה מתחמים מפורטים. יתר התוכנית, כלומר, אזור חיפה אל 

וכמובן  אליה רק מסגרת כוללת.עתיקה כאן וקמפוס הנמל הם מתארית שהתייחסנו 
המתחמים של הצבא. אם כך, שיפוע המסילה שבוודאי נדבר בו שצורך לתוכנית, הוא אחד 
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הנושאים החשובים ביותר. בחזון ארוך הטווח שלנו, המסילה משוקעת החל מתחנת בית 
המכס החדשה ליד קריית הממשלה כאן, בחלק המזרחי של התוכנית. אזור דגון היא כבר 

קעת, ויוצאת חזרה לשטח, אנחנו נראה בחלופות שונות לאחר המעבר של בן גוריון. כך משו
שאנחנו נוכל משדרות בן גוריון להתחבר ישר אל הים כמעט באותו מפלס. בתסריט שלנו, 

הקטע של השיפוע מופיע, אתם רואים, הרצועה הזאת בפסים אפורים וירוקים. סומן 
בית המכס שהזכרתי כאן. באזור הזה של קמפוס הנמל  כמסילה לשיקוע ושיקום נופי. תחנת

המסילה  כבר משוקעת. יתאפשר מעבר ישיר באחת הכניסות ההיסטוריות של הנמל, זה 
נקרא רוב שער פלמר, כניסה ראשית פנימה. וכמובן כניסה נוספת בשדרות, ראשית, 

ון אל העתיקה. בשדרות בן גוריון. כשכאן המסילה כבר מתחילה לצאת לכיוון מערב, לכיו
אני לא אלאה אתכם בפרטים, אבל צירפנו לתוכנית מסמכים שתואמו עם הרכבת של 

חתכים לאורך ולרוחב של השיקוע שמראים את, שמראים את הפיתרונות כולל שלבי ביצוע 
וכך הלאה. אני רוצה להדגיש גם שהשיקוע הזה שאנחנו מדברים עליו כאן, מול חזית הים, 

כניות ארוכות טווח של תת"ל שישים וחמש, בחלופות השונות משתלב בהחלט עם תו
לשיקוע שיכול להיות מתחת להר בחלופה ארבע או חלופה חמש. הוא גם יכול להשתלב 

בחלופות שבע שמונה שהמסילה בה נשארות, נשארת לאורך הים דבר שלא רצוי כשלעצמו. 
בתוכנית הזאת משתלב  אבל זה לא הדיון כיום. מה שחשוב לציין זה שהשיקוע שמתאפשר

בחלופות השונות, ככל שיוחלטו בהמשך. הוא כמובן לא תואם לחלופות הללו שהם בכלל 
מתעלמות מהנמל, אחת שתיים ושלוש. בשלב הביניים, היות והשיפוע יכול לארוך מספר 

שנים. בשלב הביניים, התוכנית מציעה את מבנה הגשר הללו וקצה שדרות בן גוריון, 
גנוע, כמו מבנה מסחרי קטן מעל ם לקבל לעבור מעל המסילה אל, דרשמאפשרות היו

המסילה ולרדת חזרה אל החוף. לא פיתרון אידיאלי, אבל אפשרי בשלב הביניים, כאמור עד 
לשיקוע עצמו. בישיבת הולנת"ע משבוע שעבר דובר הרבה גם על מסילת דגון. שמסילת דגון 

כך, אתם רואים כאן את החתך, כאשר לא משתלבת בשיקוע מסיבות גיאומטריות ואם 
המסילות משוקעות, מסילת דגון עדיין עילית. אז היא יוצרת מחסום. בשלב זה כאמור, 

הקבל יגיע לשטח דרך המבנה, מבנה הגשר. השלב הסופי שדגון יפונה וזאת המטרה, שהוא 
ן יעבור למקום אחר, אז אפשר יהיה לעבור ישר לחזית הים. אנחנו מראים את זה כא

בתוכנית שחלק מנספחי הנוף שלנו, כיכר בן גוריון, קראנו לה שם זמני, אז כאמור בשלב 
ביניים שנקווה שהוא יהיה קצר מאד אפשר לעבור דרך המבנים ובשלב הסופי עולים קצת 

בנספחים. אם אז אלה החתכים שמצויים ועוברים את המסילות המשוקעות אל חזית הים. 
י שהוא היום, אני רוצה להדגיש לאור התנגדות של דגון, השטח נסתכל עוד פעם על המצב כפ

הזה שהוא בהמשך לשדרות בן גוריון, הוא שטח עירוני, הוא לא שייך לדגון, זה שטח 
שמוגדר היום כדרך והוא שטח היום בתת שימוש באופן מובהק, משווע. חונות פה משאיות 

ולכן זה השטח שמאפשר לנו  בהמתנה להיכנס למתחם דגון, הן לא חייבות לחנות פה,
כאמור את הדילוג אל השטח מעל המסילה ובוודאי כאשר המסילה משוקעת ולכן אין 

הנה אתם רואים כאן את החזון שלנו, המשך מקום שהשטח הזה ישאר כפי שהוא היום. 
שדרות בן גוריון, עם הכיכר שנפתחת אל הים. בשלב ראשון, מיידי המסילה עוד פעילה, 

השטח המסילה מתחת. לכן זהו חוליה חיונית בתוכנית הזאת, והיא תאפשר בשלב השני 
סוף סוף את החיבור, כמו שאתם רואים כאן בין העיר והים עם טיילת רחבה. אני מדגיש, 

הטיילת היא ברוחב ארבעים מטר, ולא בכדי, משום שכאשר עוגנות אוניות נוסעים, נגיד 
ידור זמני של איזה חצי  מהטיילת, בגלל סיבות כמו שאתם רואים כאן או כאן, יש צורך בג

של המכס וכו', ביטחון, לכן הרוחב הזה של ארבעים מטר חיוני ואתם רואים כאן את 
המבנים החדשים שאנחנו מציעים, מעין האנגרים של נמל בגובה של שתיים שלוש קומות 

קומות עבודה שישמשו למסחר בילוי בקומה התחתונה, ושפע של שימושים אחרים, אפילו מ
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ומלונאות וכך הלאה בקומה העליונה. אז אני אעבור ככה בזריזות על מסמכי התוכנית, 
בכול אופן התסריט מראה שוב, הקו האדום הזה זאת הטיילת הרחבה שהזכרתי כרגע, 

מעבר לה שטחים ירוקים והמבנים השונים. בחלק המזרחי יותר של התוכנית, אתם רואים 
אלה בניינים קיימים שאנחנו משמרים אותם. הועלתה שאלה כאן את הכתמים הללו, 

בולנת"ע לגבי בנייני השיטור הימי, אז שוב כדי לראות את הדברים בפרופורציה, הראיתי 
כאן תמונה, אנחנו מדברים על, סימנו להריסה מבנים קטנטנים ישנים, באמת סככות 

ית, ממש בגבול עם מספנה. רעועות שמשמשות היום את השיטור הימי בפינה הזו של התוכנ
ופשוט, סימנו אותם להריסה, לא כי יש לנו משהו חס וחלילה נגד, אלא כי זה על ציר 

שמדובר על מאתיים הטיילת שאנחנו רוצים שהיא תהיה פתוחה לציבור. ואת המבנים הללו 
שלוש מאות מטר מרובע, נוכל לשלב באחד המבנים החדשים סמוכים, כמו הבניין הזה 

אות שתיים עשרה או שלוש מאות ועשר, אני לא רואה בכך שום קושי. אני חושב שלוש מ
שפשוט אנשי השיטור הימי לא הבינו את הנקודה. נספח הבינוי כאמור מראה את מה 

שדיברנו, אז אני אדלג עליו. נספח תנועה, כמה מילים, האזור הזה נגיש בצורה בלתי רגילה, 
רכז השמונה. גם אם מרכז השמונה תתבטל, אז יהיה יש לו שתי תחנות רכבת, בת גלים ומ

תחבורה ... קו מטרונית חדש שיפה נוף תכניס לתוך בית המכס. שדרות העצמאות כמובן, 
השטח. לכן הכנסנו בו כמה שיותר חניה שיכולנו, אבל בגדול הוא נגיש ביותר לתחבורה 

שתי מילים, אני אסביר רק, ציבורית, כך שאנחנו לא רואים בו שום בעיה. יצרנו כביש, רק ב
הכניסה הראשית תהיה משער עשר, כניסה ראשית לרכב, תהיה משער עשר הקיים, שזה 
היום בין הנמל וחיל הים. יצרנו פה בכניסה חניון תת קרקעי גדול, ובהמשך כביש שירות 

שלאורכו יש חניה ופה ושם חניונים, סדר גודל של אלפיים חמש מאות מקומות חניה שזה 
ה בעיקר בשימוש בסופי שבוע, כתגבור לתחבורה הציבורית. וכאמור, כל מקום אפשרי, יהי

אתם רואים שער חמש זה הגשר הקיים ליד כיכר פלומר, שער פלמר, קמפוס הנמל, קפטן 
סטיב, כל אלה יהיו רחובות שיתחברו באופן ישיר לחזית הים וסוף סוף המרקם הזה 

המימוש כמו שהמועצה החליטה עליה כבר בזמנו, אני  העירוני יוכל ללכת עד הסוף. שלביות
באופן גרפי. השלב המיידי שגם היה בדיבור עם הנמל, הוא האזור הזה שממחסן חמש רק 

עשרה, אותו בניין גדול שהראיתי קודם, כיכר קטנה ומסוף הנוסעים, זה נגיש היום בגשר, 
המיידי, והוא יכול להתרחב והוא לא תלוי אפילו בשום שיפוע. אז זה יכול להיות השלב 

לשלב א', לאזור הזה של מחסנים שמונה ותשע, שהוא אזור כמעט לא פעיל, צריך להדגיש, 
שהוא לא פעיל. מי שמכיר את המבט מקריית הממשלה, יש שם מנופים כאלה שעומדים 

חלודים, הם מאד יפים, אבל הם עומדים ולא זזים כבר אני חושב שלושים שנה, ירון יתקן 
תי אם אני טועה. אולי ארבעים שנה. אז זה אזור לא פעיל ולכן אפשר באופן מיידי לפתח או

ובשלב א' גם את המקבץ הזה אותו. בשלב השני, האזור המרכזי של מול בן גוריון, סליחה, 
של המגורים, שהוספנו מעל החניון הציבורי. הנה, אתם רואים את החזון שלנו לגבי מחסן 

יפה עם כיכר גדולה מעליו, מלפניו, החיבור למסוף הנוסעים ורציף. חמש עשרה, בניין יפ
הנה, זה האזור הזה, בניין המנהלה הישן הבריטי שישוקם וכול האזור הזה הוא משמש 

לאוניות נוסעים ובהמשך אותם מנופים שהזכרתי שטח לא פעיל שניתן להפעיל אותו. 
חדש ראשי על קו המים, משאב  לסיכום, התוכנית מאפשרת את מימושו של מוקד עירוני

חיוני מאין כמותו לחיפה. התוכנית קובעת עדיפות ליצירת מרחב ציבורי גדול, טיילות 
ותקרות לאורך קו המים ובצירים הניצבים הקושרים את העיר לחזית הים. הבינוי המוצע 

ה גם על ילווה את צירי ההליכה ורצף של פעילויות, בידור בילוי וכך הלאה. אנחנו מדברים פ
אלפי מקומות עבודה. ולסיכום, התמונה הזאת שפורסמה הרבה מאד, הטמעת השיקוע 

במסמכי התוכנית מיטיבה עם התוכנית ומקדמת את מימוש החזון הגדול, חיבור חיפה לקו 
  החוף. תודה.
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  ר הועדה:”יו -אביגדור יצחקי 

  מישהו רוצהה לשאול שאלות?
  

  מר מו פרוביזור:
  לים למתחם? ראיתי שיש שם, איך הקשר בין בת ג

  
  דובר:

  בין מה?
  

  מר איתמר בן דוד:
  בת גלים, בת גלים, 

  
  מר עמי שנער:

  אז אולי אני אראה שנייה, 
  

  מר מו פרוביזור:
  לטיילת הכוונה, 

  
  מדברים יחד

  
  מר עמי שנער:

בד בבד עם פיתוח התוכנית, עיריית חיפה בתיאום עם חיל הים ויתר הגורמים, בעצם 
  את הטיילת,נכון יונה? יוצרת  יוצרת,

  
  מר יונה יהב:

  אני אסביר, 
  

  מר עמי שנער:
  אוק, 

  
  מר יונה יהב:

  אנחנו הגענו להסדר, הסדר, 
  

  ר הועדה:”יו -אביגדור יצחקי 
  דבר למיקרופון. 

  
  מר יונה יהב:

בעצת בית המשפט, בה"ד חיל הים נסוג מאה מטר מקו הגענו להסדר עם שלטונות הצבא 
נחנו בונים טיילת שמקשרת את בית חולים רמב"ם לבת גלים עצמה, לכיכר החוף, וא

  רוזנפלד. ומשם הטיילת ממשיכה עד קצה הגבול המוניציפאלי של העיר חיפה. 
  

  מר עמי שנער:
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בהמשך כאן, הנה, אתם רואים כאן את הקטע הזה שראש העיר הסביר, הקטע הזה שהוא 
  רצף מבת גלים, פה בהמשך התוכנית. נאמר, לראשונה נוצר 

  
  מר יונה יהב:

  לתוך הים... התוכנית שחלה על המקום זה ... ובניית שכונה עם 
  

  מדברים יחד
  

  מר ליאור גליק:
שלום, במסגרת הערות והשגות שהוגשו לתוכנית, הוגשה הערה מטעם מחוז חיפה, והערות, 

רכבת ישראל,  י, התשן,”והשגות מטעם עשרה גופים נוספים, ביניהם חברת נמל חיפה, חנ
חברת חשמל והשיטור הימי. אני אעבור על כמה נקודות מרכזיות שעלו בהשגות. היו הרבה 

משירות מסילתי  מאד השגות, הרבה יותר נקודתיות ופרטניות. בנוגע לשיקוע המסילה
לדגון, עלה הנושא של יש צורך להבטיח שירות מסילתי עילי לדגון, גם לאחר שיקוע 

ת אינה מסגרת המטילה לשלילת חלופות תוואי מסילת הברזל. המסילות. ושהתוכני
הולנת"ע החליטה שבעצם אישררה את התוכנית כפי שהיא, שהיא מאפשרת אכן שיקוע, 
לאחר שיקוע המסילה, שירות מסילתי לדגון. והיא גם הבהירה שהתוכנית אינה מחליפה 

ת את החלופות שיבחנו מבחינת חלופות במסגרת תת"ל שישים וחמש. פה אתם יכולים לראו
.. במסגרת התת"ל. שלביות התוכנית, השלביות גוזרת לוחות זמנים קשיחים  מבלי לקבוע 

מציאת חלופות. וכמו כן, ביקשו גמישות והארכת השלב השני שכרגע קבוע לשלוש שנים בלי 
אפשרות להארכה. וקבעו, ובקשה נוספת לקבוע שיישום התוכנית יהיה כפוף להסכמת 

י וחנה. הולנת"ע דחתה את הבקשה לתוספת, ”בקרקע ואחרי התייעצות עם חנהמחזיק 
וברמה טכנית ביקשה להבהיר בהוראות לאפשרות גמישות בשלב השני של מימוש התוכנית, 

התוכנית שהשלביות מתייחסת למתחמים המפורטים בלבד, פה כמו שעמי הראה השלביות 
לפעילות חומ"ס, זה עלה בהשגת תשן, כרגע כפי שהיא מוצגת בתוכנית. קרבת חזית ים 

בהשגה של גורמים נוספים, בהשגה עצמה דיברו על קרבה לנמל דלק ולנמל הרציף המזרחי 
בנמל חיפה של תשעים מטר והדיון עלה למרחק של מאה שמונים מטר שפיתוח רצפטור 

יטה ציבורי בסמוך לפעילות חומ"ס הוא בעייתי ולכן יש להגביל אותו. מה שהולנת"ע החל
שזה בסמוך לנמל הדלק יסומן שטח עם הנחיות מיוחדות, שגבולותיו יקבעו עד לדיון 
במועצה הארצית, המשרד להגנת הסביבה ומינהל התכנון. תוכנית הפיתוח בתחומו, 

תתייחס לממשק המגבלות כתוצאה מטיפול בחומ"ס בנמל לאחר התייעצות המשרד להגנת 
פה אתם יכולים יתה החלטת הועדה בנושא הזה. הסביבה והמשרד האנרגיה והמים. זאת ה

לראות בעצם את רדיוס של תשעים מטר מאזור נמל הדלק, בין תחום חזית הים שכפי 
שאתם יכולים לראות פה, יש רק חניה, שצ"פ וטיילת, ולא ... פה זה תצ"א שאתם יכולים 

ית הים. לראות את הקרבה שלה, של הנמל גם לשימושים עירוניים אחרים ולא רק לחז
י בעצם, הם בעצם טענו שהיעוד ”י טענו שמקרקעי חנ”השימושים המותרים בחזית הים, חנ

למטרות ציבור מטיל עליהם מגבלות רציניות ויכול לפגוע בשימושים הנמליים ובמקרקעין 
י, .. ליעוד ציבורי שניתן להפקיע בו, ”שהועמדו לחנ"י ולחנ"ח והם דרשו תיעוד מקרקעי חנ

ע להם יהיה כזה העומד בגדר שימוש נמלי, בהתאם לתוספת הראשונה של חוק והיעוד שיקב
הספן. הולנת"ע המליצה לדחות את הבקשה הזאת, היא טענה שהתוכנית אינה מתייחסת 

לבעלויות על הקרקע ולסמכות ההפעלה של גוף זה או אחר בשטח שמטופלים במסגרת 
דות ציבור הוא שימוש אפשרי ואינו הסדרים חיצוניים לתוכנית. יצויין, כי שימוש למוס

בלעדי במתחם מספר אחד. בחוק הספן מהווה מסגרת רחבה לפיתוח חזית הים ולא הובנה 
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הטענה כי לא ניתן לפתח מבנים ומוסדות ציבור כחלק ממנו. מתחם המגורים, היתה טענה 
אי. בקשה של מחוז חיפה להוסיף שימושים מותרים למתחם המגורים המפורט, אחסון מלונ

הולנת"ע החליטה לקבל את הבקשה הזאת, והחליטה שכול שימוש מלונאי, שכול תוכנית 
לשימוש מלונאי לתוספת זכויות ... שינוי לתוכנית זו. טענה של מיכאל רטנר שתוספת 

המגורים בתא שטח שש מאות ושבע היא שולית, והתוכנית יוצרת מתחם עם צפיפות נמוכה 
והה יותר. הולנת"ע המליצה לדחות את הטענה הזאת ואמרה ונדרש שינוי מגורים ברמה גב

בנימוקיה ש .. תא שטח שש מאות ושבע, התוכנית מאפשרת מגורים גם במתחמים 
המתאריים כמו מתחם שלוש, אל עתיקה ושש, קמפוס הנמל. זכויות הבנייה, השימושים 

פיתרון חניה  ... ובממשק שלה עם דגון.ומיקום המבנים בחזית הים יתחשבו במאפייני 
זה בעצם ממשק הזה כמו שהוא הראה בתמונה למשאיות, עמי כבר נגע בנושא הזה. 
י טענה שרוחב הרצועה שסומנה בטיילת הנה רחבה ”המצורפת. רוחב הטיילת. רצועת. חנ

דיה לשימושים הנלווים אל נמל הנוסעים והיא אמרה שצפוי קושי במעבר נוסעים מנמל 
ולכן הציעה כי יוטל צמצום חסימה זמנית של היעוד של  הנוסעים אל תוך הרציפים,

הטיילת לצורך מתן שירות לנוסעים. הולנת"ע מציעה לקבל חלקית את הבקשה הזאת, 
ומגבלת הרוחב של עשרים מטר של הטיילת, במקרה של סגירה זמנית בלבד של הטיילת 

ים אלו יקבע על ידי יוסר. ורוחב הסגירה הזמנית במקר לצורך פעילות הנוסעים והגרעינים
רספן, כך שיובטח מעבר חופשי לציבור. בסיס השיטור הימי, גם עמי הראה את זה. נקודות 

נוספות שעלו בהשגות, כמו שעמי ציין זה בעצם פעם שנייה שההשגות שהתוכנית מוגשת 
להערות והשגות. אז חלק מההשגות גם הוגשו בפעם הקודמת, כמו לדוגמא בפגיעה בנושא 

, הבעייתיות של סמיכות נמלית ופעילות אזרחית. העובדה של הנמלהכנסות ה בפגיעשל 
שלא נערך תסקיר במסגרת התוכנית. העובדה שהבדיקה הכלכלית מבחינתם לא היתה 

מספקת. טענות חדשות שהעלו, זה להוסיף את תחנת הרכבת שליד השמונה, מבנה לשימור. 
ח. זה הבקשות של המחוז. הרכבת חניונים תת קרקעיים בכמה תאי שטאפשרות הקמת 

ביקשה להפעיל את רצועת, מסילת הרכבת בחלק שאינו מפורט בתוכנית. ואני חושב שזה. 
  תודה.

  
  ר הועדה:”יו -אביגדור יצחקי 

  תודה. כן,
  

  מר דוד אריאלי:
קודם כל ברכות חמות גם למתכננים וגם לעיר, זה מהפכה יוצאת דופן. הופך את חיפה לעיר 

יש יפה לראות את זה. הערה קטנה לגבי הנושא של השיקוע. בעצם, סליחה?  ברמה באמת,
  שם, השווה לברצלונה, ההשוואה כבר תהיה מאד מדויקת. 

  
  מדברים יחד

  
  מר דוד אריאלי:

  אצטדיון מכובד ומרשים ברמה בינלאומית כבר יש, עכשיו, 
  

  מדברים יחד
  

  דובר:
  לגבי הכדורגל, אני מבקש למחוק מהפרוטוקול, 
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  דובר:

  גם אני, יש פה בעיות. 
  

  מר דוד אריאלי:
אם אפשר רק להתייחס למכתב שקיבלנו מאשכול גליל מערבי, לנושא השיקוע. אני לא כל 

  ... גליל מערבי. אם אפשר להבהיר את הנקודה בבקשה.  כך הבנתי
  

  מדברים יחד
  

  מר דוד אריאלי:
  רק להבין את זה, אני לא מצליח להבין, 

  
  ר הועדה:”יו -חקי אביגדור יצ

  לא, לא, זה לא הגיוני שיעצרו שם את התנועה, 
  

  מר דוד אריאלי:
  אם מטפלים בזה, הכול בסדר, 

  
  ר הועדה:”יו -אביגדור יצחקי 

אין דבר כזה במסגרת ההחלטה, אנחנו נקבע שתתווסף לתוכנית הוראה, שלביות ביצוע 
פסק תנועת הרכבת בין הצפון שתבטיח כי בכול שלבי הביצוע של שיקוע המסילה, לא תי

  למרכז. 
  

  מר דוד אריאלי:
  מצוין, 

  
  גב' דיאנה ירום רייזנר:

רק צריך להתייחס, להזכיר שהתוכנית כרגע, וזאת היתה ההחלטה שלכם מדברת רק על 
המצבים, וגם בהחלטה בהמלצות לפחות אפשרות לשיקוע. התוכנית כרגע משאירה את שני 

ך לזכור שבמקביל גם נבדק כל נושא של תוואי המסילה של הולנת"ע נאמר מפורש שצרי
בתת"ל שישים וחמש, ובסופו של דבר מאד יכול להיות שיהיה איזה שהם יחסים בין 

  התוואי כמו, 
  

  מר דוד אריאלי:
  העיקר שהמסילה, הרכבת לא תפסיק לנסוע, 

  
  גב' דיאנה ירום רייזנר:

  זה אני רק מבהירה כדי שלא ישתמע שמדובר, 
  

  ר הועדה:”יו -דור יצחקי אביג
  בבקשה, להמן. 
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  גב' אורנה להמן:
אני רוצה להתייחס לנושא השיקוע של המסילה. נכון שסעיף ארבע נקודה עשר מדבר על 

אפשרות, יתאפשר שיקוע המסילות. אבל הקטע הזה, כמו שהוצג פה הוא תוכנית מפורטת 
נושא מצד שני תלוי בהחלטה של שמאחר וניתן להוציא מתוכה כבר תוכנית לשיקוע. ולכן, ה

תת"ל שישים וחמש, ששם יבחנו את החלופות. ואני מבקשת שיכתב בהוראה מפורשת, 
שכול נושא השיקוע יתאפשר, במידה וחלופת השיקוע תאושר בתת"ל שישים וחמש. הנושא 
עלה אתמול גם במסגרת בג"ץ שהגישו גליל, אותו מכתב שהגיע פה, וגם השופטים במסגרת 

בבג"ץ, וגם נציג הפרקליטות שהיה שם אמר שהוא חושב שלטובת התוכנית, כדאי  הדיון
לציין את זה במפורש, כדי להשקיט את כולם. גם את תושבי הצפון שלא מתאפשר כרגע 

שישים וחמש לא בוחנת את הדברים ומחליטה בצורה חד משמעית ואכן   שתת"לשיקוע עד 
שכדי לרצות את כולם, כדי לטובת התוכנית, השיקוע הוא החלופה המועדפת. אני חושבת 

גם תושבי הגליל, גם את החשש שיגיע עוד בג"ץ. אני מסבירה עוד פעם, כי החשש הוא 
שכרגע מתוקף התוכנית הזאת, מאחר שהקטע הזה הוא בתוכנית מפורטת, ניתן להוציא 

חנו כבר לביצוע שיקוע של הרכבת, של המסילה. ואנחנו כולנו לא רוצים את זה. אנ
מאפשרים את זה בכפוף לבחינה של תת"ל שישים וחמש. ואני חושבת שזה, למרות שאנחנו 

בדרך כלל לא מטילים תוכנית .. אני חושבת שבמקרה הזה, זה מאד חשוב שזה יכתב לטובת 
  התוכנית וגם כדי למנוע בג"צים בעתיד. 

  
  ראש מינהל התכנון: –גב' בינת שוורץ 
  ם וחמש היא בוחנת בראייה, , תת"ל שישיאולי אני אסביר

  
  ר הועדה:”יו -אביגדור יצחקי 

  בינת, לא שומעים, 
  

  ראש מינהל התכנון: –גב' בינת שוורץ 
תת"ל שישים וחמש בתת"ל, בוחנת בראייה אורכית את הכפלת המסילה, מסילת החוף 
ו, לכול האורך, עד עכו. ובמסגרת הזאת היא גם בוחנת חלופות באזור הזה של חיפה. עכשי
חלק מהחלופות, לפחות שלוש חלופות תואמות לשיקוע, אין שום בעיה, זה ... אנחנו גם 

מתואמים גם ברמת הסכמה העקרונית. יש שתי חלופות מאד קיצוניות, אפשר לראות 
אותם, תעלה את זה רגע, הנה, הכחולה והירוקה שחותכות את חיפה לגמרי. כאילו, אין 

  עצם למעט עד לב המפרץ שם. רכבת, אין שירות רכבתי לחיפה ב
  

  מר יונה יהב:
  ואין ים, ואין גישה לים. 

  
  דובר:

  ואין גישה לנמל, 
  

  מר יונה יהב:
  ואין גישה, 

  
  ראש מינהל התכנון: –גב' בינת שוורץ 

  גישה לנמל בחלופות האלה, נכון, אין 
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  מר יונה יהב:

  אין גישה לים, 
  

  ראש מינהל התכנון: –גב' בינת שוורץ 
  ושתי החלופות האלה בעצם,  נכון.

  
  מדברים יחד

  
  ראש מינהל התכנון: –גב' בינת שוורץ 

לא, הן לא מאפשרות שיקוע, השאלה מה, כל האזור של חיפה ישאר כשלוחה עילית, או 
שבכלל תבוטל שם מסילה ואז גם אין בעיה. בקיצור, מה שאנחנו מציעים ועל ציר הזמן, 

זאת של חזית ים תחכה עד לאישור התת"ל, שהוא בגלל שאנחנו לא רוצים שהתוכנית ה
יכול לקחת לזה שנתיים ושלוש שנים, אנחנו מציעים מבחינת שלביות ביצוע שאפשר יהיה 
לממש את הביצוע בתוכנית הזאת, לאחר שהות"ל, הועדה, תקבל החלטה על חלופה. זאת 

ודעים לעשות אומרת ככל שיבחרו אחת משלושת החלופות שמאפשרות את השיקוע, אנחנו י
את התיאומים ההנדסיים, אין עם זה בעיה. והחלטה, כן, החלטה מתקבלת במסגרת דיון 

לפי סעיפים שבעים ושבע, שבעים ושמונה ועל ציר הזמן יוכל להתקבל בשנה הקרובה משהו 
  כזה. אז, 

  
  מר יונה יהב:

  עד לשינוי ההחלטה, 
  

  ראש מינהל התכנון: –גב' בינת שוורץ 
  , כן, לאור, לאור, כן, זה שינוי

  
  מר יונה יהב:

  את יודעת הרי שבסוף זה לא יהיה, 
  

  ראש מינהל התכנון: –גב' בינת שוורץ 
  לא, זה לא קורה, 

  
  מר יונה יהב:

  בסוף זה לא יהיה, בסוף זה לא יהיה. 
  

  מדברים יחד
  

  מר יונה יהב:
  לא, זה בסוף זה לא יהיה. 

  
  מר עמיר ריטוב:

ההיגיון, השאלה, אם היית אומרת, אם היינו מגבילים בלוחות בינת, אנחנו מבינים את 
  זמנים, 
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  מר יונה יהב:

  לא, אי אפשר, 
  

  ראש מינהל התכנון: –גב' בינת שוורץ 
  בסדר, אני אבדוק את .. ואשאל אותה, 

  
  מדברים יחד

  
  מר יונה יהב:

  לדחות לוחות זמנים שכבר נקבעו, 
  

  ראש מינהל התכנון: –גב' בינת שוורץ 
א, לא, דקה דקה, לא, תקשיב, אי אפשר, זה חוסר אחריות להסתכל על הקטע הזה, רק ל

  רגע, דקה, 
  

  מדברים יחד
  

  מר יונה יהב:
  אסור לעשות שינוי מעד ההחלטה, 

  
  מדברים יחד

  
  ר הועדה:”יו -אביגדור יצחקי 

  כל אחד מדבר בתורו. עוד מעט נתייחס לסוגיה, עוד מישהו?
  

  מר איתמר בן דוד:
  לא בטוח שהבנתי את החלטת הולנת"ע בהקשר הזה,  אני

  
  ר הועדה:”יו -אביגדור יצחקי 

  מה לא הבנת?
  

  מר איתמר בן דוד:
  מה החליטה הולנת"ע לגבי העניין הזה, 

  
  דובר:

  לא, לא החלטנו, 
  

  מר איתמר בן דוד:
  לא, עכשיו מדברים על לשנות את, 

  
  מר יונה יהב:

  לא, לא לשנות, לא 
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  ר הועדה:”יו -קי אביגדור יצח

  כן, 
  

  מר איתמר בן דוד:
  לכן לא הצלחתי להבין על מה מדברים, לא הבנתי מה החליטה הולנת"ע, 

  
  גב' דורית הוכנר:

ולא מתנגדים לה, באמת  אנחנו רוצים להתייחס, קודם כל אנחנו מברכים על התוכנית
שהנושא גם סגור כבר, שמחים שהציבור יגיע לחיפה ולא נגד זה. רצינו לוודא ויכול להיות 

שמרחקי ההפרדה סביב נמל הדלק ומיכלי הדלק שנמצאים מצפון לתוכנית, לא נכנס 
הבקשה שלנו וככל שאני מדברת פה עם אליהם רצפטור ציבורי, במסגרת התוכנית. ולכן, 

המשרד להגנת הסביבה, אנחנו רוצים לוודא שיהיה כתוב בתוכנית שבמסגרת אותו יעוד 
ון התוכנית והוא חלק ממרחקי ההפרדה, אין שם רצפטור ציבורי. אחרת, קרקע שנמצא בצפ

תוגבל קבלת הדלק ו.. של המיכלים. זה נושא שהוא מאד מהותי ומאד חשוב. עוד דבר, אני 
  רוצה לציין, מה, 

  
  ראש מינהל התכנון: –גב' בינת שוורץ 

  יש שם טיילת צמודה, 
  

  מדברים יחד
  

  תכנון:ראש מינהל ה –גב' בינת שוורץ 
  טיילת נחשבת רצפטור ציבורי ולכן, ולאור הטענה של

  
  מדברים יחד

  
  ראש מינהל התכנון: –גב' בינת שוורץ 

  אנחנו נציע ש
  

  מדברים יחד
  

  :מר בני פירסט
אבל הכוונה לאזור עם פעילות ציבורית. כן. אבל לגופו של עניין בינת, בדקנו את זה, אין לנו, 

  שנמצאים שם בפועל הם .. וזה לא אמור להפריע.  יש גם הסכמה על זה. שהמרחקים
  

  גב' דורית הוכנר:
  אז אנחנו מבקשים שיכנס, 

  
  מדברים יחד

  
  גב' דורית הוכנר:
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רק רגע, יש שם שני, אפשר רגע להסביר משהו קטן אחד? המשרד להגנת הסביבה שינה 
ם מטר, על מרחק של תשעיבמהלך התקופה האחרונה פעמיים את המרחקים. במקור דובר 

נכון, בדיוק לא סופי ולאחר מכן על מאה שמונים מטר ולכן אני לא מתייחסת למספר. אני 
רק מבקשת שאותם מרחקי ההפרדה כפי שמקובלים עליהם, בתוכם לא יהיה רצפטור 

  ציבורי שיגביל את פעילות נמל הדלק ומיכלי הדלק. יש לנו שם שני דברים,
  

  ר הועדה:”יו -אביגדור יצחקי 
  יזי אותה, שלאנשים יהיה איפה להיות. אז תז

  
  גב' דורית הוכנר:

  אנחנו, אנחנו, אתה יודע, מיכלים צריכים להיות ליד נמל, 
  

  ר הועדה:”יו -אביגדור יצחקי 
  בסדר, אבל 

  
  גב' דורית הוכנר:

  אז איפה היא, איפה הנמל, תציע לנו נמל דלק אחר. 
  

  ר הועדה:”יו -אביגדור יצחקי 
  לענות על זה אדוני?טוב, אתה רוצה 

  
  מר עמי שנער:

, אני מקווה שאתם יכולים לראות. זה רדיוס של תשעים מטר אנחנו יכולים לראות כאן
מגבול התוכנית, היכן שנמצא מיכל הדלק. אגב, אם הרדיוס יהיה, אז ברדיוס הזה יש כרגע 

  קצה של הטיילת וחניון, חניון פתוח. 
  

  גב' דורית הוכנר:
  מה רוחב הרדיוס?

  
  מר עמי שנער:

תשעים מטר, אם הרדיוס שאת מדברת עליו הוא מאה שמונים מטר, אז גם תחנת המכס 
  כלולה, 

  
  גב' דורית הוכנר:
  לא, אבל אם, מה אנחנו עושים ככל ויש בעיה?לא, וגם מיכלים. 

  
  מדברים יחד

  
  גב' דורית הוכנר:

ת לדבר הזה. אז אנחנו לא, אבל זה סוגיה שכבר נדונה וכבר היתה, הגיעו איתה להסכמו
  מבקשים שבהצעת ההחלטה תתייחסו לסוגיה הזאת. 

  
  מר עמי שנער:
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אני רק רוצה להמחיש שברדיוס מאה שמונים אז גם תחנת בית המכס בבניין הממשלה הם 
  צמודים כמעט לרדיוס הזה. 

  
  מדברים יחד

  
  מר ירון ארגז:

, ירון מרשות הספנות והנמלים, ירון מרספ"ן, אני רוצה להדגיש להוסיף למה שאמרה דורית
  משרד התחבורה. 

  
  מר טל רשף:

  רק להבהיר שהוא חבר מועצה ארצית, מילוי מקום. 
  

  מר ירון ארגז:
אני רוצה להוסיף על מה שאמרה דורית, שיש שם גם מכולות, מסוף המכולות שיש בו 

  ת תישמר. מכולות מסוכנות, חומ"ס. אז אותם דברים, כפי שאמרה דורית, חשוב שהפעילו
  

  ר הועדה:”יו -אביגדור יצחקי 
בסדר, עוד מישהו? טוב, בהקשר של החלופות מול השיקוע, אני לא חושב שזה קשור משתי 

מחר בבוקר. והכול צריך ללכת, אז או  סיבות. האחת, אנחנו לא, שום דבר לא הולך לקרות
ות את השיקוע, שהנסיעה תהיה שם או שלא תהיה שם. אם היא תהיה שם, אז תצטרכו לעש

עשות את המסילה ולהמשיך הלאה. לעצם העניין, גם אם היא לא תהיה שם, תצטרכו ל
.. נוסעים וזה חיפה, האזור  כשאני רואה בעיני רוחי את החלופות, ומאחר ויש פה מצב ש

התחתי שלה. הסיפור הזה כאילו הרכבת לא עוברת שם, ובכלל חולפת על העיר חיפה, נראה 
ול להיות שהוא טוב בשביל הציורים, אבל לא נראה לי, זה אומר גם לי זה משהו יכ

משמעויות כספיות אדירות מפה עד להודעה חדשה. לכן, אני חושב ששתי האופציות 
העיקריות לרכבת כמו שהיא תמשיך לעבור לאורך הים, או שהיא תיכנס לאורך ההר 

גם לא חושב שצריך שלא  בתחילתו, ותצא באזור של החזית הים הזאת שמדובר עליה. אני
תהיה שם תחנת רכבת וכול תוכניות התחבורה העתידיות אם יגיעו, כשיגיעו זה עולם אחר 

לחלוטין. ולכן אני לא רוצה לקשור בין השניים, בין בחירת החלופה לבין שיקוע המסילה. כי 
, את שיקוע המסילה אפשר לעשות להתחיל לעשות לתכנון המפורט. להבין את המשמעויות
להבין את הכסף, לעשות את כל מה שצריך, כדי שחזית הים הזאת תתפתח כמה שאפשר. 
אני רוצה להזכיר גם ששלביות הפינוי של נמל חיפה שגם בו עד שהם יעמדו בו, אנחנו עוד 

נצטרך להקיא הרבה מאד דם עם כזאת שהחלק הימני נקרא לו, אם מסתכלים לכיוון הים, 
לוש שנים. והחלק השמאלי צריך להיות מפונה משהו כמו חמש זה צריך להיות מפונה תוך ש

שנים לפי התוכנית. כך שבכול השלבים האלה עד שאנחנו נגיע למנוחה ולנחלה, בינתיים 
האנגר חמש עשרה שאני מקווה שכבר התחילו בו אירועים. יעברו על הקשר עוברים לכיוון 

אני מניח שגם החלופה הזאת של ועד שיהיה לנו שיקוע, הדברים האלה יקחו הרבה זמן ו
הרכבת תתקיים, תהיה כבר, תרודה ואני גם אדאג לזה בות"ל שאנחנו נקבל שם החלטה 

בבקשה, כדי שהדברים יהיו מסונכרנים. אני לא רואה כרגע צורך לחבר בין שני הצדדים. 
  איתמר. 

  
  מר איתמר בן דוד:
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שומע כל מיני גרסאות, מאיפה  כשמדברים על שיקוע בחיפה, אני שנים מלווה את זה ואני
  לאיפה? מעבר לתוכנית הזאת. 

  
  ר הועדה:”יו -אביגדור יצחקי 

  , מה לא ברור? את זה אפילו אני הבנתי, מבית המכס הישן ועד ממגורות
  

  מדברים יחד
  

  מר איתמר בן דוד:
  לאורך השנים מדברים על מקרים גם יותר ארוכים. 

  
  מדברים יחד

  
  מר איתמר בן דוד:

  מה שאני שואל, זה 
  

  מדברים יחד
  

  ר הועדה:”יו -אביגדור יצחקי 
  אני רוצה שגם ישאר שם. זה מקטע של כמה קילומטר אדוני המתכנן?

  
  מר עמי שנער:

  בערך שניים שלושה, 
  

  ר הועדה:”יו -אביגדור יצחקי 
  שניים שלושה קילומטרים. זה לאפשר את הרצף בין המקדש הבאהים, המושבה הגרמנית, 

  
  איתמר בן דוד:מר 

את השאלה שלי אולי אני אדייק אותה, אם הראיתם את החלופות, בתת"ל שישים וחמש, 
  אני מניח שיש גם חלופות, תן לי להשלים, של אורך שיפוע.  

  
  ר הועדה:”יו -אביגדור יצחקי 

  אורך השיפוע
  

  מדברים יחד
  

  מר איתמר בן דוד:
  מסילת החוף, זה מה שאני שואל, 

  
  ר הועדה:”יו -קי אביגדור יצח

  הוא לא משתנה בחלופות, אם אני מבין נכון, 
  

  מר עמי שנער:



  ש.ש – 2.8.16המועצה הארצית לתכנון ובנייה                                                    
  

  
  למען הרישום הטוב -"חבר" 

  
  -קצועי במשרד הפניםתמליל זה נערך על ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מ-

  

20

  אולי אני אראה מילה אחת, 
  

  מדברים יחד
  

  מר אמנון פרנקל:
  יש חלופות גם להמשך, אבל הם לא בתוכנית הזו, 

  
  מדברים יחד

  
  מר עמי שנער:

  אני רק אסביר שהשיקוע 
  

  מדברים יחד
  

  מר עמי שנער:
רת קבורה עתיקה שנמצאת בדיוק מתחת למסילה בקטע של אל העתיקה. אבל בגלל מנה

אה לכן היינו צריכים לעבוד עם האילוץ הזה שהמסילה חוזרת ועולה לשטח, ממשיכה הל
  בצבעים האלו, חמש וארבע, בגלל אותה מערת קבורה. 

  
  ר הועדה:”יו -אביגדור יצחקי 

  כן, אורנה. האחרונה. 
  

  גב' אורנה להמן:
לחזור לבקשה שלי ולהסתמך גם על ההחלטה של המועצה הארצית שהיתה  אני רוצה

בחמש עשרה לינואר, אלפיים ושש עשרה. והחלטנו בזמנו כבר בהוראות כי התוכנית של 
  השיקוע המסילה הינה אפשרות בלבד והינה מבטלת את התוואי העילי הקיים, 

  
  ר הועדה:”יו -אביגדור יצחקי 
  זה לא השתנה, 

  
  להמן: גב' אורנה

  כי יובהר כי התוכנית ... יהיו בתוקף כל עוד ... 
  

  מדברים יחד
  

  גב' אורנה להמן:
זאת לצורך המשך תפעול תחזוקה ושדרוג שלהם. בנוסח של ההוראות שיש לנו הדבר לא 

כתוב בצורה חד משמעית אלא מאד במעומעם, ואני מאד מבקשת שההחלטה הקודמת של 
בהוראות ובנוסף, גם כל הנושא של החלופה של בחירת  המועצה הארצית תקבל משנה תוקף

החלופות כן יתנו את השיקוע כי מחר אפשר יהיה להוציא תוכנית, מהתוכנית הזאת שהיא 
תוכנית מפורטת בקטע הזה כבר תוכנית לשיקוע. וזה מנוגד גם להחלטה של המועצה 

בת שלטובת הארצית וגם כמו שהזכרתי את פסק הדין שהיה אתמול בג"ץ, אני חוש
  התוכנית וכדי להשקיט את הבג"ץ, 
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  מדברים יחד

  
  גב' אורנה להמן:

אז אני חושבת שכן צריך לעשות איזה, לכתוב אמירה בהוראה שהכול יהיה במידה וחלופת 
  השיקוע תיבחר במסגרת תת"ל שישים וחמש. אז דיאנה את יכולה להסביר, 

  
  גב' דיאנה ירום רייזנר:
דאי. היתה עתירה שכוונה נגד שר האוצר, נגד יונה יהב ונגד הות"ל אני יכולה להרחיב, בוו

ונגד המועצה הארצית ביחס להחלטה על אלטרנטיבה של שיקוע אבל בעיקר ניתנה החלטה 
לגבי ההסכם בין שר האוצר ויונה יהב לגבי תקצוב השיקוע. העתירה היתה של עמותה 

מה? כן, דרור גים פה בתמ"א. שנקראת שלוש השקמים, שבא הכוח שלה היה אחד מהמשי
לנגר אני חושבת. הוא נמצא עכשיו בחוץ. ואדריכל רטנר שגם הופיע פה כאיש השגה. הטענה 

היתה שמרגע שמחליטים על תקצוב של שיקוע, בעצם, זה לא נשארת אלטרנטיבה פתוחה. 
י עכשיו, הם באופן אישי .... שלהם, אומרים שחזית הים מסתכלת רק על חיפה. הם תושב

הגליל והטענה שלהם היתה שאף אחת מהחלופות לא רואה את האינטרסים של הגליל 
שבעצם לא רוצים את כל המעקף דרך חיפה שבו כבר הסתדר, והחלופה צריכה להיות עם 

חלופה שחותכת את ההר באופן ישר וכול הכניסה לחיפה היא באמצעים חלופיים. הם הציגו 
תוכנית של חזית ים אלא  במסגרת זה לאבחון, שצריך לאותה. אנחנו אמרנו שהמקום 

במסגרת תת"ל שישים וחמש שבאמת בוחנת את התוואים השונים. והם אמרו שאי אפשר 
יהיה לבחון בצורה אמיתית את התוואים השונים ברגע שכבר מחליטים על מליארד שלוש 

תרון כבר. מאות שקל על שיקוע, על שיקוע של המסילה באזור. כי בעצם זה מכתיב את הפי
בית המשפט כן כמו שאורנה אמרה, טוב אז, העתירה נמחקה בסוף, זאת אומרת הם משכו 

את העתירה כי בית המשפט אמר זה מוקדם מדי עדיין לדון בעתירה, אנחנו, עוד לא 
אישרנו. בגלל שהיא, חשוב א' שהמידע יהיה בזכותכם לצורך קבלת ההחלטות. כן משפיע, 

שלה נוסחה להתייחס לדברים האלה, כי בסופו של דבר כדי גם יש סוג של, ההנמקה 
שבסופו של דבר שתגידו את דבריכם, יהיה ברור גם מה ההחלטה, גם כלפי בית המשפט. 

בית המשפט אמר, המועצה הארצית עדיין לא קיבלה את ההחלטה, אחרי שהממשלה 
ישהו יחשוב תאשר את הדברים אפשר יהיה, אפשר יהיה לעתור  נגד התוכנית, ככל שמ

  שהיא בלתי סבירה. 
  

  מר יונה יהב:
  אני רוצה, 

  
  גב' דיאנה ירום רייזנר:

לא גמרתי, רק תן לי. ההערה של השופט, אנחנו אמרנו לבית, הצגנו את ההחלטה  רגע, אני
שהתקבלה בולנת"ע, שאמרה שבכול מקרה התוכנית הזאת כרגע מאפשרת אפשרות, 

ר אביגדור זה לא יהיה מחר בבוקר, ועד אז תהיה והביצוע בפועל, זאת אומרת כמו שאמ
בחינה של חלופות גם בתת"ל שישים וחמש שתבחן בנפש חפצה את כל האלטרנטיבות. בית 

המשפט העיר שבאמת יכול להיות שכן צריך לראות איזה שהוא סנכרון שרק אחרי שרואים 
יקוע או לא אלטרנטיבות בראייה אזורית, יחליטו, בסוף על ההחלטה הסופית את הש

שיקוע. היתה גם המלצה של הפרקליט שאיך שהוא יעוגן באמירה שם מעבר לזה שגם .. 
עם ההנחה שבחינה של החלופות ממילא אפשרות לכך או לכך. זה מצב הדברים כפי שהיה. 
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תסתיים בלוח זמנים קרוב, אני חושבת שתראו, אני לא יודעת אם יגישו עתירה או לא, יש 
כי הם מאד חמים על זה. התשובה כדי לשמור על התוכנית, כדי לא לעשות סיכוי כזה, רגע, 

הלוך חזור הלוך חזור, יותר קל, שזה לא פוגע מצד אחד באף אחד ומאפשר מצד שני בחינת 
  חלופות, זה יכול לעזור לתוכנית הזאת גם. אז אני מביאה את הדברים, את כל המידע, 

  
  מר יונה יהב:

ה שנמחקה מובאת לפה בכדי להשפיע על האנשים, זה לא יאומן, זה פשוט לא יאומן שתביע
אני לא ראיתי תהליך כזה. הייתי ארבעים שנה עורך דין, מעולם לא ראיתי דבר כזה. ברגע 

  שהיא נמחקה היא איננה, היא לא קיימת. 
  

  ר הועדה:”יו -אביגדור יצחקי 
  אדוני ראש העירייה, 

  
  מר יונה יהב:

  מה זה חשוב למה, 
  

  רים יחדמדב
  

  ר הועדה:”יו -אביגדור יצחקי 
  מקריאים הצעת החלטה,אנחנו 

  
  גב' רונית מזר:

המועצה הארצית מברכת על התוכנית שתיצור מוקד פנאי ונופש ייחודי ותתרום לחיבור 
העיר חיפה לחוף ימה. לאחר ששמעה את חברי הועדה ודנה בהמלצות הולנת"ע ביחס 

חליטה המועצה לאשר את התוכנית בהתאם להמלצות להערות והשגות שהוגשו לתוכנית, מ
הולנת"ע ובכפוף לשינויים הבאים. אחד, יתווסף לתוכנית סעיף הקובע כי תנאי לביצוע 

שיקוע מסילות הרכבת הינו בחירת חלופה בתת"ל שישים וחמש, לתוואי מסילות הרכבת 
ה הכללית של באזור חיפה. הביצוע יתאפשר ככל שהחלופה שתיבחר תאפשר אותו, בראיי

תוואי המסילה באזור זה. המועצה עודכנה על ידי הות"ל כי בחירת החלופה צפויה 
להתקיים בחודשים הקרובים. שתיים, יסומן שטח עם הנחיות מיוחדות, בקרבת נמל הדלק, 

תוואי להוצאת היתר בנייה בשטח זה יהיה התייחסות להשפעה של החומ"ס על הקהל, 
ת הסביבה ומשרד האנרגיה והמים. באישור הועדה המחוזית, לאחר התייעצות המשרד הגנ

ניתן יהיה לשנות את תחום שטח ההנחיות המיוחדות, לאחר קבלת חוות דעת המשרד 
להגנת הסביבה ומשרד האנרגיה והמים. שלוש, יתווסף סעיף הפקעות, לצורך הרחבת הדרך 

קעות כללי. יתווסף, בסמוך לדגון, על מנת לאפשר מדרכה במקום. לא יתווסף סעיף הפ
תתווסף לתוכנית הוראת שלביות ביצוע שתבטיח כי בכול שלבי הביצוע של שיקוע המסילה, 

  לא תיפסק תנועת הרכבות בין הצפון למרכז, והערות טכניות של מינהל התכנון. 
  

  גב' דורית הוכנר:
  לא, רגע, דקה, אני יכולה, אתה נתת לכולם לדבר, לא נתת לה, 

  
  מדברים יחד
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  גב' דורית הוכנר:
  אבל שנייה רגע, אני לא דיברתי, 

  
  מר יונה יהב:

  הפכו את התוכנית לבן ערובה, 
  

  ר הועדה:”יו -אביגדור יצחקי 
אני מודיע לך שאנחנו בשלים להחליט על החלופה ואנחנו נקבל את החלופה מהר, צריך 

  לקבוע
  

  מדברים יחד
  

  ר הועדה:”יו -אביגדור יצחקי 
  פק שלנו ולאן אנחנו הולכים. כדי לדעת מה האו

  
  מר יונה יהב:

אבל אני מבקש שיהיה כתוב שהיה ולא מקבלים תוך חודשיים, כפי שאתם אומרים עכשיו, 
  את החלופה, אפשר להתחיל את השיקוע ולעשות אותו, 

  
  ר הועדה:”יו -אביגדור יצחקי 

  לא, אנחנו כן נקבל אותה, 
  

  מר יונה יהב:
  וט, לא, אבל אתה לא יכול לשל

  
  ר הועדה:”יו -אביגדור יצחקי 

אני כן יכול לשלוט, ואם לא, אז אני יכול לשנות את ההחלטה פה אם אני רוצה. אנחנו נקבל 
  את ההחלטה הזאת בשביל לרדת, בשביל לרדת מהסאגה הזאת אחת ולתמיד. 

  
  מדברים יחד

  
  דובר:

  אז אם תוך חודשיים זה לא קורה, תביא את זה, 
  

  ר הועדה:”יו -אביגדור יצחקי 
אני פשוט לא, אני אגיד לך מה, אם אני מגביל בזמן, אומרים כן, אבל לא דנת והיו עוד 

  אנשים שרצו, 
  

  מר יונה יהב:
  אין בעיה, אבל תקבע לוחות זמנים, 

  
  מדברים יחד
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  דובר:
  אם לא, תחזור לפה, אביגדור, זה הכי פשוט. 

  
  ראש מינהל התכנון: –גב' בינת שוורץ 

בצע את זה הרי, אף אחד אחר לא יבצע את השיקוע חוץ מהרכבת, והרכבת לא הרכבת ת
  תבצע, 

  
  מדברים יחד

  
  מר יונה יהב:

  אני מבקש שירשם בפרוטוקול שהסעיף הזה
  

  מדברים יחד
  

  מר עמיר ריטוב:
  שנייה, אני מבין את ההיגיון, אני מקבל אותו, אני רק מבקש שנקבע לעצמנו, 

  
  מדברים יחד

  
  טוב:מר עמיר רי

במידה והותל לא מקבל את ההחלטה, תוך נגיד שלושה חודשים, לא אמרתי להגביל אותה, 
  תחזור לפה. שהם לא יגיעו, נגיד סליחה אנחנו לא יכולים לחכות לחלופות שעל פניו 

  
  מדברים יחד

  
  ר הועדה:”יו -אביגדור יצחקי 

  במידה והחלופהלא, רגע אחד. רגע אחד. 
  

  מדברים יחד
  

  ר הועדה:”יו -צחקי אביגדור י
במידה וחלופת המסלול, במידה ותת"ל שישים וחמש לא תיבחן חלופה בתוך שישה 

  יוחזר הדיון למועצה הארצית. חודשים, 
  

  מדברים יחד
  

  ראש מינהל התכנון: –גב' בינת שוורץ 
  רגע, לפי , בסדר גמור, 

  
  מדברים יחד

  
  ראש מינהל התכנון: –גב' בינת שוורץ 
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מכות למשרד התכנון לאשר תוכנית, לשנות לשלביות הביצוע בהחלטה. לכן, לפי החוק יש ס
  זה לא ימנע, 

  
  מדברים יחד

  
  ראש מינהל התכנון: –גב' בינת שוורץ 

  נוכל לשנות את הסעיף הזה בהחלטה. 
  

  ר הועדה:”יו -אביגדור יצחקי 
  כן, בבקשה, 

  
  מר ירון ארגז:

לות, אני מדגיש שיכנס גם נמל הדלק וגם ניתנה התייחסות למיכלי הדלק ולא למסוף המכו
  מסוף המכולות בסעיף השני, 

  
  גב' אורנה להמן:

  נושא של הרצפטור,
  

  מר ירון ארגז:
  רצפטור ציבורי. 

  
  מדברים יחד

  
  גב' דורית הוכנר:

אני מבקשת לתקן, הסכמה עם הגנת הסביבה ואתכם שהתיאום של הנושא של מרחקי 
והמשרד להגנת הסביבה לביננו כמו שאמר גם ירון לנושא ההפרדה יהיה בין מינהל התכנון 

  של המיכליות ונמל הדלק. 
  

  מר עמיר ריטוב:
לא, לא, סליחה, אנחנו ההצעה שהובאה כאן מקובלת עלינו. ההצעה הזאת, למשל, החומ"ס 

  שדיברו עליו ישאר לפיתרון תפעולי, 
  

  מדברים יחד
  

  גב' דורית הוכנר:
  נו מתנגדים, אנחנו מתנגדים, סליחה. אנח

  
  מדברים יחד

  
  יו"ר הועדה: -אביגדור יצחקי 

טוב, יש לך התייחסות לזה? לא, אני לא מוכן תיאומים כאלה שכול העולם יהיה אחראי על 
  התוכנית הזאת, זה ממש לא, 
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  גב' דורית הוכנר:
  אבל גם הוא, 

  
  יו"ר הועדה: -אביגדור יצחקי 
  ממש לא, ממש, 

  
  מדברים יחד

  
  יו"ר הועדה: -חקי אביגדור יצ

  יש מוסדות תכנון והם יחליטו, לא בתיאום עם זה ולא בתיאום, 
  

  גב' דורית הוכנר:
לא, אתה הכנסת את זה להחלטה בהתייעצות. אז אנחנו מבקשים בסך הכול לכתוב שזה 

  יהיה תאום, 
  

  מדברים יחד
  

  יו"ר הועדה: -אביגדור יצחקי 
  לא, תיאום לא יהיה. 

  
  גב' דורית הוכנר:

  אז מה יהיה?
  

  יו"ר הועדה: -אביגדור יצחקי 
  התייעצות, 

  
  גב' דורית הוכנר:

אבל תקשיב אתה מייצר פה מצב שבו נמל הדלק נפגע מפעילות של התוכנית הזאת, שאנחנו 
  מברכים עליה, שאנחנו חושבים שהיא נכונה בגלל שהוא משהו, 

  
  דובר:

  כמה, כמה חפיפה יש? כמה חפיפה יש, 
  

  יו"ר הועדה: -קי אביגדור יצח
  רבותיי, אתם רוצים עוד פעם או הכול ברור?

  
  דובר:

  לא, הכול ברור, 
  

  יו"ר הועדה: -אביגדור יצחקי 
  ברור. מישהו רוצה להגיש הצעת נגדית?

  
  גב' דורית הוכנר:
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  למה לגבי הנושא שביקשתי?
  

  יו"ר הועדה: -אביגדור יצחקי 
  אני לא מכניס תיאום נקודה. 

  
  מדברים יחד

  
  ר יונה יהב:מ

  הוא צודק במאה אחוז, אתם תתקעו את התוכנית, 
  

  מדברים יחד
  

  ראש מינהל התכנון: –גב' בינת שוורץ 
מינהל התכנון מסמן בתוכנית לפני שהיא עוברת להערות, לפני שהיא עוברת לאישור 

ממשלה, שטח בקרבת נמל הדלק, שהוא יהיה שטח נחלות מיוחדות. השטח הזה נקבע אולי 
מטר, או מאה שמונים מטר בתיאום, בהתייעצות אתכם ואתכם. אוקי. יופי. עכשיו  תשעים

שנקבע השטח הזה, ההוראה שחלה עליו, שכול היתר בנייה לטיילת, כל היתר בנייה 
לתוכנית זו יצטרך, תהיה התייחסות הועדה המקומית תצטרך להתייחס להשפעה בין 

טיילת. אחרי שהתייעצה עם הגנת הסביבה החומרים המסוכנים לבין הטיילת, לבין הקהל ב
  ומשרד האנרגיה, ואז היא תוכל להוציא היתרים. היא תהיה חייבת לתת את דעתה על כך. 

  
  מר איתמר בן דוד:
  ומה עם המכולות?

  
  ראש מינהל התכנון: –גב' בינת שוורץ 

  המכולות עוד יותר, 
  

  מדברים יחד
  

  מר יונה יהב:
  ים המסוכנים האלה מחיפה?ומה עם להוציא בכלל את החומר

  
  מדברים יחד

  
  גב' דורית הוכנר:

  אני מסתייגת, אני מסתייגת, 
  

  מדברים יחד
  

  יו"ר הועדה: -אביגדור יצחקי 
יש למישהו הצעה נגדית? לא. ההחלטה התקבלה פה אחד. תודה. הסתייגות של משרד 

  האנרגיה והמים. 
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  מר יונה יהב:
טורי שאתה גרמת לו ואנחנו מודים ואני מודה בשם תרשה לי רק להגיד מילה. זה רגע היס

תושבי העיר לך ולכול מי שעסק בעניין. אתם תראו שזה לא רק ישפיע על העיר חיפה, אלא 
  לכול הצפון ויהיה מחולל כלכלה חדשה בחיפה ובכול הצפון. 

  
  יו"ר הועדה: -אביגדור יצחקי 

  תודה.
  

מל. דיון בבקשת חברת נמל חיפה : חופי חיפה וטירת כר3 \13תמ"א : 4סעיף מס' 
  .5.1.16להארכת תוקף השימושים הנמליים בהמשך להחלטת המועצה הארצית מיום 

  
  

  יו"ר הועדה: -אביגדור יצחקי 
ל שלוש, דיון לבקשת חברת נמל חיפה לארכת תוקף השימושים תמ"א שלוש עשרה ע

מבקש . אני הנמליים בהמשך להחלטת המועצה הארצית מיום חמישי לנואר שש עשרה
  ליאור, אתה מציג? ליאור, בבקשה. כן, רבותיי. אנחנו ממשיכים.  שקט, מספיק.

  
  מר ליאור גליק:

  אוקי, הבקשה הזאת היא בקשה להארכת שימושים על פי תוכנית שלוש עשרה שלוש עשרה, 
  

  מדברים יחד
  

  מר ליאור גליק:
  בחופי חיפה וטירת הכרמל. התוכנית אושרה באלפיים ושבע, 

  
  מדברים יחד

  
  מר ליאור גליק:

ועל פי התוכנית אתם יכולים לראות בתסריט החלק, החלק הכחול הזה, הוא קובע 
שממערב לנמל יהיה חזית ים עירונית והוא יפונה בשלבים. ובעצם התוכנית שכרגע אושרה 
על ידי המועצה הארצית זה תוכנית שמפרטת ומרחיבה את התוכנית המתארית לגבי הנמל 

. סעיף חמש נקודה ארבע לתוכנית קבע שהמועצה הארצית בעוד חמש שנים מיום המערבי
אישור התוכנית יכולה להאריך את השימושים הנמליים. בכך היא עשתה בעצם משנת 
אלפיים ושתיים עשרה. כל פעם באה והאריכה אני חושב ארבע חמש פעמים ובהחלטת 

השטח שממחסן חמש עשרה ועד  המועצה מהחמישי לראשון אלפיים ושש עשרה, נקבע כי
זה בעצם השטח שאתם רואים פה בכחול, הוא יפונה באופן גבול התוכנית המזרחית, ש

מיידי ויתרת השטח תוארך תקופת התרת השימושים הנמליים לחמישה חודשים או עד 
לדיון המועצה הארצית באישור תמ"א שלוש עשרה שלוש א'. כמו שאתם יודעים וגם דנו 

של חזית ים, התוכנית כמובן היא תוכנית מתאר ארצית שמפרטת אותה, כי  בזה בתוכנית
ל חזית ים קבעה שלביות לפינוי השימושים הנמליים. פה בעצם אתם התוכנית המפורטת ש

יכולים לראות את הגבול בין תוכנית שלוש עשרה שלוש, התוכנית המתארית והתוכנית 
   חזית ים עירונית שדנו בה עכשיו, ממשיכה על,
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  יו"ר הועדה: -אביגדור יצחקי 
  ברור, טוב, מה צריך פה? 

  
  מר עמיר ריטוב:

  הם מבקשים הארכה, אנחנו מתנגדים. 
  

  מדברים יחד
  

  גב' ארזה צ'רצ'מן:
  אפשר לשאול שאלה?

  
  יו"ר הועדה: -אביגדור יצחקי 

  טוב, לאור העובדה.  בבקשה, 
  

  גב' ארזה צ'רצ'מן:
  אותי מעניין, 

  
  מר יונה יהב:

  ה את מפריעה?מ
  

  דוברת:
  מה אכפת לך, אתה לא מנהל את הדיון. 

  
  מר יונה יהב:

  אם הייתי מנהל, לא היית פה 
  

  גב' ארזה צ'רצ'מן:
אני מעוניינת לדעת האם חברת נמל חיפה, נמל חיפה, האם, מה הם התחילו לעשות? הרי 

  אנחנו, מה?
  

  יו"ר הועדה: -אביגדור יצחקי 
  ק, מה שפחות. אני אומר ברצינות. מה שפחות, לא, אני לא צוח

  
  מדברים יחד

  
  יו"ר הועדה: -אביגדור יצחקי 

מאד לא אוהבים את התוכנית הזאת, לאור העובדה שתמ"א שלוש עשרה שלוש א' הכוללת 
שלביות למימוש חזית הים העירונית והנמל המערבי, אושרה על ידי המועצה ועם כניסתה 

עשרה שלוש. התרת השימושים הנלווים לפי תמ"א לתוקף היא ... להחליט לתמ"א שלוש 
שלוש עשרה תוארך לתקופה של ארבעה חודשים. ולמה? כי ממילא זה אמור להיות לעוד 

חמש שנים ולעוד שלוש שנים, אז ארבעה חודשים האלה בעצם מביאים למצב שכרגע 
ת, אזי השימושים יהיו לא חוקיים אם לא נאשר וברגע שהתוכנית תפורסם ותאושר ברשומו

  המועדים של שלוש וחמש שנים יכנסו לתוקף ובא לציון גואל. 
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  מר יונה יהב:

  אני רוצה להוסיף, 
  

  גב' רונית מזר:
רגע, אבל אולי שנייה בין מה שהקריא היושב ראש, צריך להגיד שההחלטה הזאת אינה 

גורעת מההחלטה הקודמת של המועצה הארצית שאומרת שמחסן חמש עשרה והחלק לידו 
. ..  
  

  מר יונה יהב:
אני מבקש להוסיף שתי הערות. הערה ראשונה ששום הארכה נוספת לא תובא לדיון. כי מה 

  שיתברר שאתה שם את זה, 
  

  יו"ר הועדה: -אביגדור יצחקי 
  אלא אם כן זה לא יפורסם ברשומות באיזה שהיא סיבה

  
  מר יונה יהב:

הפעולות שנעשו ם האלה, פירוט אז אני אפרסם ודבר שני, שיוגש למועצה הארצית השלבי
על ידי חנך וחני כדי לפנות את השטח. מה שפרופ' ארזה דיברה שאם יחוייבו לתת את 

  הפירוט הזה אולי יעשו משהו,
  

  יו"ר הועדה: -אביגדור יצחקי 
... רק את התוספת הזאת, זה שזה לא קשור למחסן חמש עשרה נכנסה. משש עשרה אנחנו 

  הנגדית, 
  

  מר יונה יהב:
  לא, רק שזה לא יהיה הארכות נוספות, 

  
  יו"ר הועדה: -אביגדור יצחקי 

לא, אנחנו לא נכתוב את זה. אנחנו מספיק החלטיים. אתה תפעיל את מי שאתה צריך 
  פה אחד.להפעיל. הם היו צריכים לפנות את זה מזמן. תודה. התקבלה 

  
. דיון במתן הוראה על ג: טורבינות רוח במכלולים נופיים \ 1 \35תמ"א : 5סעיף מס' 

  עריכת התמ"א. דיון בהעברת התוכנית להערות הוועדות המחוזיות.
  
  

  יו"ר הועדה: -אביגדור יצחקי 
טוב, תמ"א שלושים וחמש אחד ג'. אני רוצה קצת לפרט בעניין הזה ולהציע הצעה. התהליך 

מודים לו הוא כזה שהצבא, אני מבקש שקט מוחלט. הצבא עשה עבודה מאד יסודית ואנחנו 
על זה, משרד הביטחון. ובעצם סימן לנו את כל נקודות הטורבינות הרוח שמותרות 

הצבא ציין שכדי לאפשר מבחינתו בהיבט הבטחוני או איך שלא תקראו לו. יחד עם זאת, 
את הפעלתם של טורבינות קבועות צריך לפתח איזה שהוא משהו טכנולוגי, אמצעי טכנולוגי 

להפעיל את תחנות הרוח. כמובן צריך לסנכרן את הבנייה שלהם על מנת שיאפשר סופית 
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וכול מה שקשור בעניין הזה. וזה רץ מינימום שלוש שנים. במינימום זה יהיה שלוש שנים. 
אם אני לא מדייק אז תתקני אותי בבקשה. בתוך המאה נקודות שהצבא אישר גם ברמת 

ר עמק יזרעאל, כמעט כולם נמצאות הגולן, גם בגליל העליון, גם בגליל התחתון וגם באזו
בשולי המכלול הנופי. יש מספר בודדות שכנראה יהיה עליהם ויכוח. לכן מה שאני מציע 

במקום להכריז הכרזות, מחר יש לנו מאה נקודות ביד. במקום להכריז הכרזות, אנחנו 
נתיישב לישיבה אחת מסודרת שבה אנחנו נסמן את נקודות המחלוקת, ואת נקודות 

לוקת נביא להצבעה פה במועצה הארצית, אלא אם כן נתפשר עליהם בצורה זו או המח
אחרת. במקום לדבר על דברים כוללים וגדולים והכול ולכן אני מציע שאנחנו נדחה את זה 

  למועצה הארצית הבאה. עד אז טל, 
  

  דובר:
  אם ידרש, 

  
  יו"ר הועדה: -אביגדור יצחקי 

  מה?
  

  דובר:
  אם יידרש, 

  
  יו"ר הועדה: -יצחקי אביגדור 

אז בכלל בסדר. אבל אנחנו נדחה את זה למועצה הארצית הבאה ובזמן הזה אנחנו ניפגש 
ונשב על הנקודות שבמחלוקת ונגיע להחלטה אחת או אחרת. אני רק רוצה להודיע לכם 

  שמאה מבחינתי זה טיפה בים, ואנחנו מאד רוצים טורבינות רוח במדינה זאת, 
  

  מר איתמר בן דוד:
  מאה חוות או מאה טרנים?

  
  יו"ר הועדה: -אביגדור יצחקי 

  מאה טרנים, אלה שמסתובבים, 
  

  מר איתמר בן דוד:
  פחדתי שמאה חוות, 

  
  יו"ר הועדה: -אביגדור יצחקי 

  זה לא פשוט, זה לא פשוט ... בצבא, אני יכול להבין אותם, אני דיברתי כרגע על הצבא, 
  

  מדברים יחד
  

  "ר הועדה:יו -אביגדור יצחקי 
ובכול אופן זה מה שאנחנו נעשה ולכן אנחנו נוריד את הסעיף הזה מסדר היום, נדחה אותו 

לישיבה הבאה לאחר ישיבת תיאום בין הגורמים הנוגעים בדבר. כל מי רוצה להצטרף מוזמן 
  לישיבה הזאת. הפסקה רבע שעה. תודה.
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צות עם המועצה הארצית בנוגע תקנות משק הגז הטבעי. דיון פנימי. היווע: 14סעיף מס' 

  לתוכנית עבודה לרשת חלוקה.
  
  

  גב' שירה ברנד:
ישירות מכוח תוכנית ללא צורך בהליכי רישוי, תשתיות תת קרקעיות כוללים גם את רשת 
החלוקה, לא את מערכת ההולכה, את רשת החלוקה של הגז הטבעי. אז זה התיקון. אתם 

ם אפשר גם לרשת החלוקה של הגז הטבעי, רואים פה את התיקון שנעשה בחוק, שבעצ
אפילו לחץ נמוך להיכלל בסעיף מאתיים שישים ואחת א' שבעצם מאפשר ביצוע עבודת 

תשתית תת קרקעית ישירות מכוח תוכנית. כמובן יש את המגבלות הרגילות של הסעיף, 
יון. שהעבודות אמורות להתבצע, מבוצעות על ידי המדינה או רשת חלוקה על ידי בעל ריש

יש לנו בעלי רישיונות היום שמחולקים, יש את הרישיונות לפי האזורים השונים בארץ, כך 
שאנחנו עושים פחות או יותר על כל הארץ שזה בעיה באזור אילת, אבל גם שם, שמשרד 

  התשתיות יתן שם פיתרון. אבל בכול מקרה, 
  

  מר מאיר יצחק הלוי:
  , כן. אנחנו לא שם אדוני, אנחנו אקס טריטוריה

  
  מדברים יחד

  
  גב' דורית הוכנר:

  עומלים על תכנון קו לאילת, בימים אלה, בימים אלה 
  

  מר מאיר יצחק הלוי:
  להובלת הגז?

  
  גב' דורית הוכנר:

  כן, 
  

  מר מאיר יצחק הלוי:
  אפשר לרשום את זה? זה פעם ראשונה, 

  
  גב' דורית הוכנר:

  אני מוכנה לבחון את זה ונדבר ביחד, 
  

  יצחק הלוי:מר מאיר 
  אה, לבחון זה משהו אחר, 

  
  גב' דורית הוכנר:

  לא, לא לבחון, לא. אני אומרת לך, מבחינתי תכנון עד אילת. 
  

  מדברים יחד
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  מר מאיר יצחק הלוי:

הבעיה שלי שבנושא של הובלת הגז, שאנחנו רצינו להיות חלק מהמדינה, כי גם אנחנו רוצים 
  ון צינור הובלה, נקודה, מאד פשוט. ליהנות מזה, אילת לא נמצאת בתוך תכנ

  
  יו"ר הועדה: -אביגדור יצחקי 

  זה לא מדויק, 
  

  מר מאיר יצחק הלוי:
  מה לא מדויק? אני ישבתי עם משרד התשתיות, 

  
  יו"ר הועדה: -אביגדור יצחקי 

  אז אני אומר לך שזה לא מדויק, 
  

  מדברים יחד
  

  יו"ר הועדה: -אביגדור יצחקי 
  י, אני לא יודע בקדנציה שלך, אבל, אילת עוברת לגז טבע

  
  מדברים יחד

  
  גב' שירה ברנד:

אני רק אגיד שמבחינת התקנות הן חלות גם על אילת, ברגע שתהיה תוכנית אז יפעלו על פי 
התקנות גם באילת, אין פה מגבלה על העניין. אז עוד פעם, אנחנו אומרים שיש לנו גם גוף 

בעי, גם הוא רשאי בעצם לבצע את העבודות לפי סעיף שקיבל רישיון, רישיון חלוקה לגז הט
מאתיים שישים ואחד ד' בהליך פשוט שאומר קודם כל צריכה להיות מפורטת, ולעניין הגז 

צריכה להיות תוכנית עבודה. תכף נסביר מה זה תוכנית עבודה. ובעצם הפרוצדורה המהירה 
ובסיום העבודות צריך  אומרת שצריכים לתת הודעה לרשות המקומית ולועדה המקומית

להגיש מסמכים המעידים על הקמת העבודות בפועל. זאת הפרוצדורה המרכזית כאשר 
התקנות שלנו עוסקות בתוכנית עבודה לרשת חלוקה. זה מסלול שהיה קיים כבר קודם 

לחוק משק הגז הטבעי, זה לא מסלול חדש. מה שעושות התקנות הנוכחיות שבעצם נמצאות 
מות את התהליך שכבר היה קיים לתהליך שנקבע בחוק ההסדרים, בפניכם, הן מתאי

בתיקון לחוק משק הגז הטבעי ואני אסביר. בעבר, לפני התיקון לחוק משק הגז הטבעי, 
בעצם היתה תוכנית עבודה מכוחה הוציאו היתר בנייה או, את היתר הבנייה אמנם הוציאה 

וט בתוכנית עבודה לרשת חלוקה שגם הרשות רישוי לגז, אבל הוציאו היתר. ולכן רמת הפיר
היא נדונה בפני רשות רישוי הגז היתה ברמה של תוכנית יחסית עקרונית. הפירוט המדויק 

היה בהיתר הבנייה. מכיוון שאנחנו רוצים לאשר עבודה, ביצוע עבודות ישירות מכוח 
טות תוכנית עבודה. אז בעצם התקנות מתאימות לתוכנית העבודה במתכונת החדשה ומפר

את הפרוצדורה הטכנית, את המסמכים שצריך להגיש ואת התיאומים שצריך לעשות, על 
מנת שישירות מכוח תוכנית העבודה אפשר יהיה להגיע ולבצע את הצינור עצמו. אז יש לנו 

הוראות בתקנות שעוסקות בפרטי התסריט בפרטי ההוראות, זה מאד דומה לפרטים של 
ק בהקשר של גז, עם דגש של הקשר של גז.  יש לנו מסמכים תוכנית רגילה שאנחנו מכירים ר

נלווים שגם הם מאד דומים להוראות רגילות של תוכנית, תסריט מצב קיים ונספח שיקום, 
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בינוי, אישור רשות הגז לעניין צו הבטיחות, כיוון שאנחנו רוצים לוודא שישירות מכוח 
ש פה באמת צו בטיחות שנותן אותו תוכנית אפשר לבצע, אז אנחנו צריכים לוודא שבאמת י

... על ידי רשות הגז אכן ניתן לצינור שמופיע בתוכנית. ויש לנו תיאומים שנדרשים לעשות 
פרוצדורה שלמה של תיאומים שיש לפנות אליהם לפי התקנות, לפי העניין כמובן, כל בעל 

כן הלאה יש מתקן תשתית, אם הוא נמצא בתחום התוכנית צריך לפנות אליו, וכן הלאה ו
פה רשימה ארוכה. רשות ניקוז, אם יש לנו נחל, אם לא, אז זה לא רלוונטי. רשות העתיקות, 

אנחנו מדברים באתר עתיקות וכן הלאה, וכן הלאה. לא צריך לעבור על כל הרשימה, אבל 
יש שם תקנה מסודרת שמסבירה עם טבלה למי צריך לגשת ובאיזה עניין. הפנייה היא 

הגוף שפונים אליו הוא מוגבל בזמן למתן תשובה, כדי שיהיה פה הליך מסודר מוגבלת בזמן, 
עם לוחות זמנים ולא ההליך שלא נגמר. ובעצם אנחנו ממשיכים הלאה, זה מופקע, זה 

מתפרס להתנגדויות, אנחנו בתהליך מאד מאד דומה לתהליך של תוכנית. החלק השונה, לכן 
הם ל התקנות עד כאן, תקנות משק הגז הטבעי, אני שמה עליו את הדגש, כי הוא למעשה כ

לא תקנות שטעונות, לפי חוק התכנון והבנייה הן נטולות טעונות היוועצות עם המועצה. 
. אבל התקנה הבאה שנבעה, אני אבקש אולי למקד יותר, היא כן תקנה של טעונה היוועצות

בנייה. ולכן בה אנחונ היא לא תקנה מכוח חוק, מה שהגז הטבעי, אלא מכוח חוק התכנון וה
שאמרתי, בסעיף מאתיים שישים יותר מתמקדים. זה תקנה שעוסקת במפת העדות. כפי 

ואחד, בעצם נדרשים לצורך סיום העבודות, כל תשתית, לא משנה איזה תשתית, גם אם זה 
מים, גם אם זה חשמל, גם אם זה כביש, שנבנה מכוח סעיף מאתיים שישים ואחד, נדרש 

העבודות מפת עדות ואנחנו פה הבאנו לועדה שגם המליצה להתקנת התקנות,  להגיש בסיום
והותקנו תקנות לעניין מפת עדות. השוני שמפת העדות של רשת החלוקה של הגז, לעומת 

מפות העדות האחרות, הוא זה בא לידי ביטוי בתקנה. ובעצם מה אנחנו אומרים, שבעצם א' 
ת כמו כל תשתית אחרת. זה תקנה ארבע עשרה תכין מפת עדות כפי שנדרש בחוק ובתקנו

אגב, למי שמחזיק את התקנות. כן נדרש לסמן על גבי מפת העדות את המגבלות שמטיל קו 
החלוקה. ולמה? מה שאנחנו יודעים שהמגבלות האלה והתוכנית, בתוכנית העבודה וגם 

יודעים אנחנו יודעים שבתוכנית מתאר ארצית, הם מסמנות שטח רחב יותר מפני שלא 
בדיוק את המיקום המדויק של הצינור כפי שיבוצע. אנחנו רוצים לסמן עכשיו את המגבלות 
האמיתיות כדי שאפשר יהיה בעצם לבטל מגבלות, מקום שהוא כבר לא רלוונטי. שהוא כבר 

לא צריך להכיל עליהם את המגבלות האלה, ולכן צריך להגיש מפת העדות עם המגבלות 
וי, לרשות המקומית ולרשות הכבאות. כיוון שרשות הכבאות עכשיו העדכניות לרשות הריש

נערכת על פי הביצוע הצנרת בפועל. ואנחנו מציעים שמפת העדות תחליף את התסריט של 
תוכנית העבודה כי עכשיו יש עליה את המגבלות העדכניות ולא את המגבלות הכלליות 

נית העבודה אחרת. כי יכולה שהוטלו בתוכנית העבודה. על כל אלא אם כן נקבע בתוכ
תוכנית העבודה לחשוב קצת יותר קדימה ולהגיד בסדר כרגע היא לא .. קו חלוקה אחד, 

אבל אנחנו יודעים שבעוד איקס זמן יגיע גם קו חלוקה שני שיגיע באותו תוואי ואז בעצם 
המגבלות שלו אולי יהיו חמורות יותר. אז אם תוכנית העבודה שותקת בעצם אנחנו 

ליפים את התסריט, והתסריט כמובן מתפרסם בעיתון, הודעה לכולם שיש תסריט חדש מח
אבל אם תוכנית העבודה לא שותקת או קובעת הוראות אחרות לעניין צמצום המגבלות, אז 

יחולו הוראות התוכנית לעניין צמצום המגבלות. זה בעצם הסעיף המרכזי שבגללו אנחנו 
רו את אישור ועדת הכלכלה של הכנסת, וכל מה שנדרש מגיעים הנה. התקנות עצמם כבר עב

כרגע זה רק היוועצות עם המועצה הארצית לעניין התקנה הזו. רק אגיד, שהנוסח שנשלח 
לכם זה נוסח אחרי הדיון בועדת הכלכלה, בהשוואה, בפרק הזמן שחלף בינתיים כבר עבר 

אז זה השתנה שום דבר.  משרד המשפטים, עשו שם עוד כל מיני דיוקים קטנים, במהות לא
  הנושא שמבחינתנו לדיון היום. כן. 
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  מר דוד וינברג:

  לגבי איטום תשתיות, מה התיאום שנדרש בעניין של מעבר ברדיוסי מגן?
  

  גב' שירה ברנד:
  נדרש לסמן אותם, בדיוק כמו בכול מקום אחר. 

  
  מר דוד וינברג:

   אבל לא נדרש תיאום משרד הבריאות? אם זה עובר בתוך,
  

  מדברים יחד
  

  גב' שירה ברנד:
  יש הוראה בחוק שמחייב, שאוסרת בכלל. 

  
  מדברים יחד

  
  מר דוד וינברג:

אני יודע, זה בעיה קשה, זה בעיה קשה. אבל זה גישה לא נכונה שלכם. אני מודע לגישה הזו, 
  אז אני מבין שלא נדרש תיאום, אבל זו גישה לא נכונה בהיבט של בריאות הציבור. 

  
  שירה ברנד:גב' 

בסדר גמור, יש גם הוראה בחוק שאומרת, כמו מה מותר בתחום רדיוס מגן ומה אסור ויש 
חובת היוועצות בעניין הזה. זה לא מדבר על חוק אחר, התקנות האלה. מכיוון שיש במילא 

  חובת היוועצות עם משרד הבריאות בעניין רדיוס מגן, כך גם פה. 
  

  מר דוד וינברג:
צות, יש כללים מה מותר ומה אסור אבל אין חובת התייעצות. ובהליך כזה אין חובת התייע

  ראוי ורצוי שיהיה התייעצות, חובת התייעצות. 
  

  יו"ר הועדה: -אביגדור יצחקי 
  שירה, לא שמעתי, 

  
  גב' שירה ברנד:

אמרתי שהכללים שחלים בתוכנית רגילה, למיטב ידיעתי יש כן הוראות בחוק שאומרות מה 
... שפונים למשרד הבריאות ומתייעצים איתם, אסור בתחום רדיוס מגן, אנחנו מותר ומה 

  אז זה חל גם פה, זה לא שונה מכול תוכנית אחרת. 
  

  גב' דורית הוכנר:
  מדובר בגז ... דוד, 

  
  מר דוד וינברג:

  אין בעיה, 
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  גב' שירה ברנד:

  לא משנה, 
  

  מר דוד וינברג:
זה כל מה קטן  וזניח, צריך תיאום, זה הכול, אם זה עובר בתחום רדיוס א' זה באמת 

  שאנחנו מבקשים, 
  

  מדברים יחד
  

  יו"ר הועדה: -אביגדור יצחקי 
  עוד שאלות? בבקשה, 

  
  גב' אורנה להמן:

לסעיף ארבע עשרה א', מה שהערת זה הסעיף שאנחנו אמורים להתייחס אליו, מאחר שמפת 
ים בסעיף א' שגם בגופי התשתיות העדות מטילה מגבלות על שימושי קרקע, אנחנו מבקש

  שיוכלו בדיוק מה המגבלות ומה הסעיף החדש, תועבר מפת העדות כדי 
  

  גב' שירה ברנד:
מפת העדות מתפרסמת בדיוק כמו מסמכי התוכנית ולכן היא פתוחה לציבור כולו, אין איזה 

  איזה דווקא לזה או אחר,  סיבה להעביר
  

  גב' אורנה להמן:
  שות הרישוי לועדה המקומית?אז למה זה עובר לר

  
  גב' שירה ברנד:

זה מוסדות התכנון, הגוף היחיד שמקבל את מפת העדות באופן רשמי זה רשות הכבאות, 
כיוון שהם אינם שותפים הם במסגרת הממשלה בדיונים על ... ביקשו שלא יפנו אליהם 

הם ביקשו רק בשלב התוכנית העבודה, אין להם מה לעשות עם מסמכים ורזולוציה הזאת, 
מסמכי התכנון המפורט, בעצם זה מפת העדות .. ולכן זה מגיע אליהם, כנגד זה או בעצם 
כתמונת ראי לכך שבכלל מתייעצים איתם בשלב תוכנית העבודה. מכיוון שגופי התשתית 

מתייעצים עם תוכנית העבודה. התוכנית מופקדת, הם יכולים להעיר הערות, אם לא קיבלו 
ע שמקבלים את התסריט, הוא פתוח לעיון הציבור, זה לא, לא צריך לשלוח את עמדתם. ברג

  עוד שאלות?אותו דווקא לגורם זה או אחר, כל אחד רשאי לעניין במפה. 
  

  מר אילן טייכמן:
  משהו על המגבלות שהקו הזה מתאים?

  
  גב' שירה ברנד:

  בדרך כלל זה מגבלות של נטיעה, אבל אולי דורית תיתן קצת יותר, 
  
  ר אילן טייכמן:מ

  עד כמה שאני יודע מגבלות למשהו כמו עשרה מטר, 
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  גב' שירה ברנד:

  זה תלוי באיזה
  

  מדברים יחד
  

  גב' דורית הוכנר:
המגבלות בעיקרון של חלוקת חמישה מטר, מכול צד של רצועת העבודה. הם יכולים גם 

רבעה לשש עשרה להגיע, זה נורא תלוי בלחץ שיש אם הלחץ הוא, הלחץ הנמוך הוא בין א
ואט. ככל שלחץ גבוה ככה המגבלות משני הצדדים יותר גדולים. קווי הבניין יותר גדולים. 

  ובין חמישה לעשרה מטר, זה פועל יוצא כמובן של לחץ הגז. 
  

  יו"ר הועדה: -אביגדור יצחקי 
  תודה שירה. 

  
  מר חן ויצמן:

  אנחנו ממליצים לשר על התקנת התקנות, פה אחד. 
  

  יו"ר הועדה: -יצחקי  אביגדור
  רוצה להציע הצעה, 

  
  מר דוד וינברג:

בבקשה, כן. הצעה חלופית. לקבל את התקנות אבל להוסיף שינוי שנדרש תיאום עם משרד 
  הבריאות לעניין מעבר ברדיוסי מגן של ... אם זה קטן ברדיוס א' בלבד. 

  
  מר מו פרוביזור:

...  מעט מבנים המשמשים להפעלת הקידוחדוד, יש לי שאלה. בתקנות, אסורה כל בנייה, ל
  אז זה לא מספיק חזק?

  
  מר דוד וינברג:

  אם זה ... אז אסור ולכן אם רוצים לעשות כזה דבר, אנחנו צריכים לתאם איתם, 
  

  גב' שירה ברנד:
  אבל זה קשור בתקנות בריאות מה חדש, 

  
  מדברים יחד

  
  גב' שירה ברנד:

  קרוא הלאה. כתוב, אסורה בנייה אלא אם, תמשיך ל
  

  מדברים יחד
  

  דובר:
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  המשמשים להפעלת הקידוח,  אני מדבר על מגן א', כל בנייה למעט המבנים
  

  מר דוד וינברג:
היות ואנחנו יודעים שתיאומים לא נעשו בעבר, ונפגעו גם קידוחים של מקורות, ונפגעו 

  קידוחים של מי שתייה, אז אנחנו מבקשים שהדבר הזה יתואם, 
  

  רנד:גב' שירה ב
אבל דוד, אם הקידוח הוא של מקורות והוא בעל התשתית, יש חובת היוועצות עם מקורות 

בכול מקרה. ההבדל הוא בין האם אתה מתייעץ עם בעל תשתית או משרד הבריאות. עם 
  בעלי תשתית יש חובה להתייעצות בכול מקרה. 

  
  יו"ר הועדה: -אביגדור יצחקי 

ובים כפי שנאמר , בתקנות, סליחה אדוני, בתקנות טוב, מאחר והדברים האלה במילא כת
בריאות העם, אני לא חושב שצריך לציין, צריך לציין כל דבר שכתוב במקום אחר. טוב, מי 

  בעד הצעת היושב ראש שירים את ידו בבקשה? 
  

  מר טל רשף:
  שמונה עשרה, 

  
  יו"ר הועדה: -אביגדור יצחקי 

  מי בעד הצעת משרד הבריאות ירים את ידו?
  

  מר טל רשף:
  נמנעים? רק אחד נמנע, 

  
  דוברת:

  רפי, 
  

  מדברים יחד
  

: אישור קו בניין 23הכרם. תמ"א  – : עכו צפון0233312-213תוכנית מס' : 15סעיף מס' 
  מסילת ברזל.

  
  יו"ר הועדה: -אביגדור יצחקי 

חמש עשרה, היה פה איזה משהו דחוף. תוכנית מספר שתיים אחת שלוש, אפס  טוב, מספר
שתיים שלוש שלוש שלוש אחת שתיים. עכו צפון, תמ"א עשרים ושלוש, אישור הקו בניין 

  ומסילת הברזל. מי מציג?
  

  מר חן ויצמן:
חברים, התוכנית בשכונת מגורים בת אלף מאתיים יחידות דיור בעכו, נוספה אתמול לסדר 

נייה לקדם היום, נשלח לכם עדכון של הנושא. אני רק אציין שקיבלנו מעיריית עכו פ
בדחיפות את התוכנית. מדובר בתוכנית ששיווקה הוא עד לסוף השנה הזו ומהווה תנאי 
לחתימה על הסכם הגג עם העיר עכו, לשיווק של שתיים אלף יחידות דיור. ואנחנו כרגע 
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באים לדיון ביחס לתמ"א עשרים ושלוש. עכשיו הדיון לא ... כי יש אי וודאות לגבי המועד 
  צים... ואנחנו רו

  
  מדברים יחד

  
  גב' ענת אריאלי:

  אוקי, אז התוכנית כאמור להקמת שכונת מגורים בדרך,
  

  דוברת:
  לא שומעים כלום, 

  
  גב' ענת אריאלי:

  להקמת אלפיים ומאתיים יחידות דיור בעכו, אנחנו רואים, 
  

  מר איתמר בן דוד:
  שתיים עשרה אלף או אלף מאתיים?

  
  גב' ענת אריאלי:

  אלף מאתיים. 
  
  ר טל רשף:מ

לא, אלף מאתייםי היא משפיעה על הסכם הגג שהוא שתיים עשרה אלף. התוכנית הזאת 
  אלף מאתיים, משפיעה, 

  
  מר איתמר בן דוד:
  תנאי הסף זה רק 

  
  מדברים יחד

  
  גב' ענת אריאלי:

אנחנו רואים פה תשתיות התחבורה האזוריות, את מסילת הברזל, את תת"ל שמונה עשרה 
התוכנית לא מושפעת ממנה. מצב מאושר, מצב מוצע, בעצם מה ואת דרך ארבע ש

לתוכנית שהתוכנית הזו מבקשת זה צמצום קווי הבניין ביחס למסילה שמופיעה פה מאחור. 
יוכן נספח שיראה את קווי הבניין, מה שמבקשים זה בעצם קו בניין משתנה, מציר מסילת 

בתוכנית, עבור כל היעודים  הרכבת בין שלושים מטר לשבעים ושש מטר, כמו שמסומן
שכאן, שיש מבני ציבור ומגורים. וקו בניין מצומצם יותר שבין חמש עשרה לארבעים ושלוש 
מטר, עבור הדרכים המקומיות ומתקן הנדסי שנמצא פה. לתוכנית הוכנו נספחים סביבתיים 

 יים, שתואמו עם היחידה להגנת הסביבה במחוז.  וכול ההערות שלהםונספחים אקוסט
  ניתנו בתוכנית. 

  
  מר עמיר ריטוב:

  אנחנו בעד שיבנו בעכו, 
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  מר איתמר בן דוד:
  זה בעצם דיון במקום ולנת"ע?

  
  מדברים יחד

  
  מר אילן טייכמן:

רק להוסיף כאן, מעבר להסכם הגז, התוכנית. מעבר להסכם הגז, זה בעצם דובר על הפקדת 
ד השנה עם התוכנית הזאת, תחילת התוכנית במחוזית והכוונה היא לצאת לשיווק אפילו עו

  שנה הבאה, זאת תוכנית שהיא זמינה והיא חשובה לנו מאד.
  

  גב' אורנה להמן:
מאחר שהחומר רק אתמול בלילה הוגש שנכנס לדיון, אנחנו לא הספקנו לקבל התייחסות 

  ספצפיפית של הרכבת, 
  

  מדברים יחד
  

  גב' אורנה להמן:
כבת והועבר אלי מכתב של בקשות לתיאום מחמש אני ביקשתי הבוקר את ההתייחסות מהר

עשרה לנובמבר אלפיים וחמש עשרה, אין לי מושג ... בתוכנית או לא, בין היתר נושא של 
מיגונים אקוסטיים, יש .. חשמול המסילה מתת"ל שמונה עשרה, כל הנושא של ... צריך 

לוודא שבין כל  להיכלל בתוך התוכנית. בגדול אני לא רואה שיש בעיה, אני רוצה רק
  הפגישות וההערות הוכנו בתוכנית. 

  
  גב' ענת אריאלי:

נושא המיגונים האקוסטים וכול ההנחיות האקוסטיות נטמעו בתוכנית ואני אפילו הבוקר 
שדרכה את מסמכי התוכנית אחרי ההוראות  דיברתי עם נציגה של איכות הסביבה במחוז

תי וגם נטמעו הערות בקיר אקוסטי. שלהם, כל המגרשים הקרובים מקבלים מיגון דיר
הרכבת בדקה את התוכניות והיו להם באמת הערות אבל שוליות לנושא הניקוז, שגם הם 

  הוטמעו בנספחי התוכנית. דיברתי היום איתם גם. 
  

  מר אמנון פרנקל:
אני גם רוצה לברך על התוכנית אבל יש לי שאלה לאור הנספח שעוסק באקוסטיקה. הוא 

בחזית שנמצאת עם מסילת הברזל, עד קומה שלישית אין בעיה מבחינת מדבר על כך ש
התקן, דציבלים מתחת לתקן האמור. מעל זה ואז מה שיעשה יהיו חלונות אקוסטיים. למה 

לא לבקש שהחזית הראשונה מול מסילת הברזל לא תהיה בגובה מעל זה שמקבל רעשים 
ישאר תמיד עם חלונות סגורים כדי שמעבר לתקן המוצע. כיוון שזה מכריח את הדיירים לה

להימנע מאותו רעש, וכמו שאר התוכנית אפשר לבנות את זה צפוף יותר ואפשר את 
התוספת הזאת להעביר לשם ולמנוע את המצב הזה שדיירים במדינת ישראל חייבים תמיד 

  חלונות סגורים בגלל הרעשים שמעבר לתקן המוצע, 
  

  יו"ר הועדה: -אביגדור יצחקי 
  רק במדינת ישראל, זה לא
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  מר אמנון פרנקל:
בסדר, לא, אבל במדינת ישראל בגלל תנאי האקלים, האנשים יותר נוהגים לפתוח חלונות 

מאשר באירופה. לא בגלל הרעשים של הרכבת. הם צריכים גם לדאוג למזגנים, בדיוק, אם 
  הם רוצים למנוע את הדבר הזה. כי אחרת ימצאו ברעש. 

  
  ראש מינהל התכנון: –גב' בינת שוורץ 

בהיתר אנחנו חושבים שזה לא הגיוני לבנות להם שלוש קומות מהסיבה הזאת, מהסיבה, 
  בנייה ... יחליט אם הוא רוצה לגור, עם חלונות סגורים או לא, 

  
  מדברים יחד

  
  מר אמנון פרנקל:

  כן, ואחר כך אנשים יהיו במצב קשה, 
  

  מדברים יחד
  

  מר אמנון פרנקל:
  דיקות לא עשו גם על הרכבת החשמלית? היו צריכים לעשות,רגע רגע, והב

  
  מר אילן טייכמן:

  אמנון, אמנון, יהיה להם חלון סגור, אבל יהיה להם חלון, אחרת לא תהיה להם דירה אולי, 
  

  מר אמנון פרנקל:
לא מדובר כאן בהרבה דירות מרבית הדירות, התוכנית היא הרבה יותר רחוקה ממסילת 

אבל אנשים אחר כך אתה יודע, הם קונים את מה שהם קונים חזית הזו. הרכבת, רק על ה
בחייך, אתה לא מכיר את הצרכן הישראלי, את העגבניות בשוק הוא והם תקועים עם זה. 

  יודע בדיוק, אז שהוא הולך לקנות דירה הוא לא עושה את הבדיקות הנדרשות. 
  

  דובר:
   בעוד מקומות, זה לא המקום היחיד, לא האחרון,

  
  יו"ר הועדה: -אביגדור יצחקי 

בפני המועצה הארצית הוצגה תוכנית לשכונה חדשה בעכו, בת כאלף יחידות דיור, ... תמ"א 
עשרים ושלוש, בתוכנית נערך סקר אקוסטי סביבתי אשר מסקנותיו נשמעו במסמכי 

התוכנית. התוכנית קיבלה את אישור משרד הגנת הסביבה לנושאים האלה. לאור זאת 
נאי לחתימת הסכם גג עם העיר עכו. לאור זאת, ולאור ור חשיבות התוכנית, המהווה תולא

חשיבות התוכנית מחליטה המועצה הארצית כלדקמן. לאשר קו בניין משתנה למסילת 
הרכבת בין שלושים מטר לשבעים ושישה ... בהתאם ... אשר קווי בניין בין חמש עשרה מטר 

תקן הנדסי. הועדה מפנה את תשומת לב לשכת התכנון לארבעים ושלושה מטר רבוע ... ומ
המחוזית כי התוכנית נמצאת בתחום תת"ל שמונה עשרה ויש צורך בתיאום בנושא. הצעה 

  נגדית, לא תודה.
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סוג הדלק בתחנת הכוח  : הגדלת כושר הייצור ושינוי1 \ 6 \ד  \10תמ"א : 6סעיף מס' 

  פעה על הסביבה.אתגל באשדוד. דיון במתן הנחיות לתסקיר הש
  

  יו"ר הועדה: -אביגדור יצחקי 
  תחנות הכוח אתגל באשדוד. 

  
  גב' נועה נאור:

מדובר בתחנת הכוח אתגל, שמאושרת על פי תמ"א עשר ד' שש, לאחרונה פנה היזם למינהל 
התכנון בבקשה לערוך מספר שינויים בתוכנית שאושרה באלפיים ושלוש עשרה. שינוי 

 לת הספק יחידות המאושרות וביטול הדרישה להסב את היחידותבטכנלוגיית ייצור, הגד
המאושרות להפעלה ... ביוני שנה שעברה התקיים דיון במועצה הארצית ולפני מתן הוראה 
לתכנון השינוי המבוקש, יערך תסקיר השפעה מקדים שיבחן את המשמעות הסביבתית של 

פעלת גז טבעי. במאי השנה קיימה ... ובלי הסבתן לה המשך הפעלת יחידות הייצור הקיימות
המועצה דיון בתסקיר המקדים, שהוגש למשרד להגנת הסביבה ואימצה את חוות הדעת של 
המשרד, שלפיה אפשר להמשיך את הפעלת היחידות הקיימות במזות כגיבוי ובתנאי שמשך 

ההפעלה שלהם תהיה לשלוש מאות שעות בלבד בשנה. בהתבסס על חוות הדעת הזאת, 
המועצה לאפשר לקדם את התוכנית ולתת הוראה לעריכת שינוי לתמ"א עשר ד'  החליטה

שש והורתה למשרד להגנת הסביבה להכין הנחיות לתסקיר השפעה על הסביבה. שבמסגרת 
התסקיר יבחנו המשמעויות הסביבתיות של הגדלת הספק הייצור באתר. שיתוף סוג 

הקיימות במזות. הדיון היום הוא  הטכנולוגיה והמגבלות. המשך הפעלת יחידות הייצור
  באישור הנחיות לעריכת תסקיר השפעה על הסביבה. 

  
  מר יונה יהב:

  איפה הירוקים? דרך אגב, 
  

  מר איתמר בן דוד:
  פה מולך, יש פה כמה, 

  
  מר יונה יהב:

  אתם לא צועקים?
  

  מדברים יחד
  

  יו"ר הועדה: -אביגדור יצחקי 
לא, רציתי בהתחלה, ה בסוף, למה ככה אתה מפריע. פעם הבאה אני עושה את הדיון על חיפ

  חשבתי הוא לא יפריע, 
  

  מדברים יחד
  

  מר איתמר בן דוד:
  ראש עיריית אשדוד העביר לך הערות?
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  מדברים יחד
  

  יו"ר הועדה: -אביגדור יצחקי 
  כן, מישהו מהאורחים רוצה להגיד משהו?

  
  מדברים יחד

  
  יו"ר הועדה: -אביגדור יצחקי 

  לים להשאיר את האורחים עכשיו, או שהם צריכים לצאת?אנחנו יכו
  

  מדברים יחד
  

  יו"ר הועדה: -אביגדור יצחקי 
בבקשה, רגע, אבל זה בדיון הפנימי, רוצה בחיצוני או הפנימי? אז יאללה, תודה רבה 

  לאורחים. אתם רוצים להגיד משהו בנושא הזה? אתם קשורים לנושא הזה? טוב, 
  

  דובר:
  שאלה לאנשי המקצוע.  אביגדור, לי יש

  
  דיון פנימי

  
  יו"ר הועדה: -אביגדור יצחקי 

  סליחה. שבני מציג משהו בדרך כלל, כן, 
  

  מר בני פירסט:
ההנחיות האלו הוכנו, חמישה פרקים לפי תקנות התסקירים, והדבר המרכזי פה זה כמובן 

לופות, שתי .. של איכות אויר. הפרק המרכזי כאן זה היה של החלופות, גיבשנו שתי ח
תרחישי הפעלה. החלופה הראשונה זה המשך ההפעלה במצב הקיים. במחסן, בהספק של 
עד מאה עשרים מגה ואט חשמלי. כאשר בעצם בתחנה הקיימת עשרים ושישה מגה ואט, 

אבל זו ... פועלות עד שלוש מאות שעות בשנה. אני מזכיר מה שלא כתוב כאן בהנחיות, 
יתרים שלו והכול יקבע  מועד סגירה לתחנות .. האלה. הוא שמדובר, שהמשרד מבחינת הה

לא רחוק כל כך, הוא אמור להיות שלושים ואחד לדצמבר אלפיים ושמונה עשרה. החלופה 
  השנייה זה הקמת התחנה במחזור, 

  
  מר יונה יהב:

  סליחה, אתה מאמין לתאריך הזה? 
  

  מר בני פירסט:
  אנחנו קובעים אותו, 

  
  מר יונה יהב:

  מה?
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  מר בני פירסט:
  אנחנו קובעים אותו. 

  
  מר יונה יהב:

  קבעתם גם להמון, 
  

  מר בני פירסט:
כמו הרבה דברים, אמוניה זה תוכנית אחרת. החלופה השנייה זה הקמת התחנה למחזור 

פתוח, מה שנקרא ... ופה קבענו הספק של עד מאתיים שמונים מגה ואט חשמלי, במתכונת 
ותנת מענה לביקוש סי. וקבענו גם בהנחיות כאן שזה עד אלף של תחנה פיקרית, כלומר שנ

שעות בשנה. והתבססנו פה על ההנחיה של מנהל המערכת, זה לא קביעה שלנו, של האלף 
שעות האלה. עכשיו פה אני מבין גם הבוקר וכן הלאה שהעניין של עד אלף שעות יכול ליצור 

זה יהיה אלף אחד וחצי שעות אז זה  בעיה חצי מהותית, חצי טכנית שאם פתאום טכנולוגית
ידרוש שינוי וכן הלאה. לכן, יכול להיות, אפשר לשנות את זה, לא עד אלף הכול, אלא כ'. 

ואז לשמור איזה שהוא היגיון של, אני מציע הכי הגיוני וזה מסוכם אני חושב עם היזם פה 
  שמשאירים את המילה לכ' לשעות, אז ברור, 

  
  גב' ארזה צ'רצ'מן:

  שעות של מה? אלף
  

  מר בני פירסט:
  אלף שעות הפעלה בשנה מקסימום.

  
  גב' ארזה צ'רצ'מן:

  הפעלה סך הכול, 
  

  מר בני פירסט:
  הפעלה סך הכול, אלף שעות ושנה כן, 

  
  מדברים יחד

  
  מר בני פירסט:

לא, זה כבר גז. זה פיקרי, זה רק למצב ביקוש סי. אוגוסט ינואר. בממוצע רב שנתי, נכון. זה 
זה אחד. התקבלה גם בקשה והיתה שאלה, ... אז אני לא אחזור על זה, לנושא הרעש.  דבר

מסוכן. אלה הדברים נקווה שבזה התוכנית תקבל את הצורה הסופית שלה. היא כבר רצה 
  הרבה זמן פה. 

  
  יו"ר הועדה: -אביגדור יצחקי 

  מישהו מהאורחים? תודה רבה. 
  

  מר יונה יהב:
  מה עם המזות, לא הבנתי?
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  יו"ר הועדה: -אביגדור יצחקי 
  זה קשור לאשדוד אתה שואל? אוקי, 

  
  מר בני פירסט:

תמונת מצב היא כזאת, כרגע יש שם שתי  יחידות ייצור, מזוגיות קטנות, ישנות, מייצרות 
רק עשרים  ושבע מגה ואט. אנחנו לא אוהבים את זה ואנחנו רוצים לסגור אותם ולהוציא 

אחרים שיש, יקבע לצורך אישור התוכנית הזאת מעכשיו, יקבע אותם משם. לכן בכלים ה
להם מועד סיום פעולה עד שלושים ואחד לדצמבר אלפיים ושמונה עשרה. היזם עצמו הגיש 
בקשה, זאת התוכנית, להקים שם באותו חצר באותו מתחם, שתי יחידות ייצור חדשות על 

שלהם יהיה רק לתת מענה בשעות גז טבעי והרבה יותר הספק, שהיעוד שלהם אופי העבודה 
שיא, זה לא יעבוד נון סטופ. זה רק לתת מענה לשעות שיא, כמו היום בצהריים או כמו 

  בינואר בלילה. 
  

  מר יונה יהב:
  אי אפשר לקצר את הלוחות זמנים לגבי מזות?

  
  מר בני פירסט:

י פחות בקיא אנחנו מנסים, אנחנו מנסים, כן, אבל גם יחסית לזה יש כל מיני דברים שאנ
בהם, בתחום של איכות אויר. אגב, הממונה, זה ראש אגף איכות אויר ומבחינתנו לסגור את 

  זה אתמול. אבל יש פה כל מיני קשיים עם היזם, בתוכניות קודמות ... 
  

  דובר:
  כמה חשמל מייצר ...?

  
  מר בני פירסט:

ודמים ועל זה עשו עשרים ושתיים מגה ואט, וזה בדיוק מה שדיברנו באחד הדיונים הק
תסקיר ספציפי שבעצם בדק שאפשר... כי הם לא חורגות מהזיהום. אבל זה עדיין לא 

  משאיר אותנו עם .. אנחנו רוצים לסגור אותם. 
  

  דובר:
  אלה יהיו האחרונות אגב? 

  
  מר בני פירסט:

  איפה, 
  

  דובר:
  באשדוד, כן, במזות. 

  
  מר בני פירסט:

  על מזותיות אחרות. לדעתי לא. לדעתי לא. כן בבקשה,  מזות עוד קיימות, אני לא יודע
  

  גב' מיכל אריאל:
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אנחנו מבקשים שבמסגרת התסקיר יבדק גובה ... יעברו אלינו בגלל פעילות אוירית ענפה 
  שיש באזור, בעצם יועברו אלינו הנתונים האלה לבדיקה ויבחנו במסגרת התסקיר. 

  
  מר בני פירסט:

יף שלוש נקודה שתיים, נקודה שתיים בהנחיות, כתוב גם, יש אז במענה לעניין הזה, בסע
לציין בתיאור התוכנית יש לציין ... של התוכנית בשטח, גובה, כולל גובה .. השונות וקוטרן. 

  אז חשוב פה להוסיף את המילה ... 
  

  גב' מיכל אריאל:
  שווה להעביר אלינו לבחינה, זה לא צריך להיות בהנחיות אבל, בסדר גמור.

  
  מר איגור סטפנסקי:

אני רוצה להבהיר ולציין, שבקשה להגדלת ההספק, אני רוצה לציין ולהבהיר רשות חשמל 
כמה נקודות, אחד שהבקשה להגדלת ההספק זאת היתה בקשה של יזם ולא של רשות 

החשמל או משרד התשתיות. זה דבר אחד. שתיים, רשות החשמל היום היא מכירה את 
זה מה ... מאה פק מאה שמונים ושש מגה ואט. זאת אומרת תחנת הכוח היא בעלת הס

שמונים ושש מגה ואט. עכשיו, גם במידת הצורך במשק חשמל. כי משק חשמל יצטרך 
  להגדלת ההספק של ייצור, הנושא יבחן, יבחן שוב. זאת אומרת, 

  
  דוברת:

  לא הבנתי, 
  

  דובר:
  איך זה קשור למועצה הארצית?

  
  מר איגור סטפנסקי:

ה הארצית? מכיוון שעכשיו הסקר מסמך סביבתי זה למען מאתיים שמונים מגה למועצ
  ואט, ולא מאה שמונים ושש, 

  
  דובר:

  עד, 
  

  מר איגור סטפנסקי:
  עד מאתיים שמונים. 

  
  מדברים יחד

  
  יו"ר הועדה: -אביגדור יצחקי 

אבל כל זה זה לא משהו שאני קשור אליו, זאת אומרת שהמועצה קשורה. מה שאתם 
  ליטים .. איזה הסכם שאתם עושים איתו, כמה כסף משלמים לו, מה, מח

  
  מר איגור סטפנסקי:
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זה הכול מובן, אבל שוב, אפשרות לתת אפשרות תכנונית, לתכנן את התחנה, יותר ממה 
שעכשיו יש סקר היתכנות, אוקי, נותנים את הגמישות. אני רוצה פשוט להבהיר. 

שהוא התחייבות של  ... לגבי הגדלת התחנה במקום שהגמישות, גמישות זאת אומרת איזה 
  הזה, 

  
  יו"ר הועדה: -אביגדור יצחקי 

  אנחנו ועדה תכנונית, 
  

  מר איגור סטפנסקי:
  בסדר, 

  
  יו"ר הועדה: -אביגדור יצחקי 

  אנחנו, אתם תעשו עם זה מה שאתם רוצים, 
  

  מר איגור סטפנסקי:
  בבקשה רק בפרוטוקול,

  
  מר עמיר ריטוב:

  ה שלא יבואו מחר בבוקר ויגידו המועצה הארצית אישרה, סימן, הוא רוצ
  

  מר איגור סטפנסקי:
  בדיוק. ואני רוצה שכל הדרך יהיה מובן, שהכול יבחן ההספק, ההספק יבחן, 

  
  יו"ר הועדה: -אביגדור יצחקי 

אני לא, לאן ילכו ולאן יבואו, אני ביקשו משהו תכנוני, אני מסוגל לתת אני נותן, אתם 
ו. אם אתם לא ... לא יקבלו כסף על החשמל המיוצר. החשמל המיוצר מקבלים את תעש

הכסף מחברת חשמל כי הם מכניסים את זה לרשת. הם לא ייצרו משהו שהם לא מקבלים 
  עליו כסף, למה אני צריך להיכנס לזה?

  
  מר איגור סטפנסקי:

מקדם איזה שהוא , למה, אני אגיד. מכיוון שיש חשב גדול ... של היזם מתקדם בתכנון
הספק יותר ממה שהוא קיבל, כאילו ברישיון, אחר כך זה מחרת יהיו בקשות, בקשות הנה 

עשינו תכנון יש את התוכנית בבקשה תנו לנו לתת את הרישיון. ופה אני רוצה שוב בדיוק מי 
  שחושב פה, 

  
  מדברים יחד

  
  יו"ר הועדה: -אביגדור יצחקי 

י עכשיו לא בא לפתור את הבעיות של רשות חשמל, וכול איגור, מה שאני רוצה לומר, אנ
אחד יגיש לכם איזה בקשה שהוא רוצה. אם אתם לא גוף שלטוני מספיק רציני שמסוגל גם 

להגיד לא, זה לא המקום לפתור את הבעיות שלכם. לכן כל ההערות האלה הן לא נוגעות 
ו בפניה, מועצה ארצית למועצה הארצית. תודה. עוד מישהו? מועצה ארצית לאחר שנשמע

תסקיר השפעה על הסביבה והגדלת כוח הייצור ... לאחר שנשמעו בפניה עיקרי הנחיות 
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תחנת הכוח .. אשדוד, אושרה בהתאם לנוסח שהופץ טרם הישיבה, בכפוף לתיקונים 
הבאים. בסעיף שתיים אחד ב' לשנות לכאלף שעות במקום אלף שעות. בסעיף שלוש שתיים 

  קו גם הנתונים לגבי גובה הפלומה, להוסיף כי יבד
  

  דובר:
  שלוש נקודה שתיים שתיים, 

  
  יו"ר הועדה: -אביגדור יצחקי 

יבדקו לגבי גובה הפלומה. הנתונים יועברו למערכת הביטחון שלוש נקודה שתיים שתיים, 
שתכתוב תיקונים טכניים של מינהל התכנון. הצעה נגדית, לא. תודה. הלאה, אפשר 

  להמשיך?
  

  רים יחדמדב
  
   

ג: אתר גפ"מ קרקעות צפון. דיון בהעברת התוכנית להערות  \ 1 \32תמ"א : 7סעיף מס' 
  הוועדות המחוזיות והשגות הציבור.

  
א: אתר אחסון גפ"מ יבור. דיון בהערות הוועדות המחוזיות  \ 1 \32תמ"א : 8סעיף מס' 

  והשגות הציבור.
  

זיקוק ומרכז הדלק אשדוד. דיון בהעברת ד: אתר גפ"מ בית  \ 1 \32תמ"א : 9סעיף מס' 
  התוכנית להערות הוועדות המחוזיות והשגות הציבור. 

  
ה: אתר גפ"מ קצא"א. דיון בהעברת התוכנית להערות  \ 1 \32תמ"א : 10סעיף מס' 

  הוועדות המחוזיות והשגות הציבור.
  

  יו"ר הועדה: -אביגדור יצחקי 
"מ קרקעות צפון, תמ"א שלושים ושתיים .... טוב, תמ"א שלושים ושתיים אחד ג', אתר גפ

תמ"א שלושים ואחד ה' אתר גפ"מ קמצא"א, הכול דיון בהעברת תוכנית להערות הוועדות 
  ימו. מי מציג? המחוזיות והשגות הציבור. לאחר מכן נדון בנפרד בעניין של גפ"מ

  
  גב' רחל קולסקי:

ן גפ"מ, קפות הצפון, קצאא, לאתרים, באתרים לאחסואוקי, שלושת התוכניות המפורטות 
... בהיקף של עד עשרת אלפים טון. נערך תסקיר לכול אזור חיפה. כל תוכנית אמורה לאשר 

אחת מהתוכניות, בהמשך לכול תוכנית קובעת הנחיות לתכנון הנדסי בטרם היתר הבנייה. 
 יש נושא נוסף שהמועצה ביקשה בזמן מתן ההוראה, ביקשה להתייחס, הנושא של הצנרת
בין האתרים קצא"א למרכז הדלק לאשדוד, צביקה יתייחס לזה במצגת. התוכנית היתה 
בולנת"ע בעשרים ושמונה לשישי. עלו מספר נושאים שהולנת"ע ביקשה לבחון את הדיון 

היום, אני אסקור אותם בקצרה. אחד, זה הנושא של הצגת פיתרון שיפוי, ובאמת קיבלנו, 
ל, יועבר כתב שיפוי, זה נושא שחוזר בכול התוכניות, חברת תשן תשפה. עד לישיבה בפוע

הנושא של השיפוי. החלטה נוספת של הולנת"ע זה היה לקשור בין הסקר המצרפי בהמשך 
להחלטת הממשלה לבין התוכנית וגם לזה אנחנו נתייחס בהמשך הדיון. המשרד להגנת 
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ונה של הולנת"ע ... ובקשה אחרהסביבה יציג אילו שימושים לא ניתן לאשר בשטח של 
היתה להתייחס להיבט של שלביות בין האתרים של כפות הצפון ויגור. זה בנוגע לתוכנית 

של כפות הצפון. השלמה נוספת היתה בהיבט, בתוכנית של קצא"א שהולנת"ע ביקשה 
שטרם הדיון במועצה הארצית, משרד התשתיות הלאומיות יעביר התייחסות לנושא ראייה 

תית באזור קצא"א. צביקה עכשיו יתייחס לעיקרי התוכנית, תסקיר כוללת של מתקני תש
השפעה וגם לנושא של הצנרת בין האתרים של קצא"א ואשדוד. דבר נוסף, אנחנו מבקשים 

  למנות את עורך דין גדעון צדקון שישמש חוקר לשלושת התוכניות. 
  

  מר צביקה קורן:
ת לדיון יחד עם התוכנית שתבוא תודה רבה, שלושת התוכניות, שלושת התוכניות שעומדו

הדפם לדיון אחר כך נגזרות מתמ"א שלושים ושתיים. אחת היא תוכנית כוללת למשק 
שאושרה כאן בפברואר אלפיים וחמש עשרה. כאשר האתרים מצפון ודרום מתי ... כפות 
הצפון מרחב חיפה והצפון. אתר באזור .. מרכז הדלק שבתמא שלושים ושתיים אחד ד', 

צא"א .. תמ"א שלושים ושתיים ה'. אתר נוסף שמסומן בסימבול באזור משולש אתר וק
שיכול .. אתר חליפי. ואתר שאושר  התשתיות של נשר. אתר נוסף באזור נהרות חובב

וממשיך להיות מאושר לפני התוכנית הזאת באזור השפדן, כל האתרים האלה יוצרים 
ם באופן ספציפי בכול אחת מהתוכניות פריסה ארצית, מתוך האתרים האלה כרגע אנחנו דני

המפורטות שהיא תוכנית מתאר ארצית שעומדת בפני עצמה ולא תלויה באישור התוכנית 
הראשית. כאשר, באופן כללי כל אחד מהאתרים האלו אמור לספק אחסון של כעשרת 

עשרת  אלפים טון. בקצא"א, עשרת אלפים טון האלה מצטרפים לאחסון קיים שגם הוא
טון, כך שבסך הכול מובא כרגע לדיון קיבולת של חמישים אלף טון שעונה פחות או אלפים 

יותר על הצרכים שהוצלו גם על התוכנית הארצית שצריכה של חודש בעונת החורף. עניין 
  עקרוני של משק, 

  
  יו"ר הועדה: -אביגדור יצחקי 

  חודש של צריכה?
  

  מר צביקה קורן:
  כן כן, זה חודש ממוצע אפילו. 

  
  יו"ר הועדה: -אביגדור יצחקי 

  חודש הצריכה של מדינת ישראל בערך שש ... ?
  

  מר צביקה קורן:
  כן כן, 

  
  יו"ר הועדה: -אביגדור יצחקי 

  שכמה מזה מייצרים בארץ וכמה?
  

  מר צביקה קורן:
  בערך שישים אחוז ייצור מקומי וארבעים אחוז יבוא. 

  
  יו"ר הועדה: -אביגדור יצחקי 
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  טוב, 
  

  קה קורן:מר צבי
  כי הייצור המקומי .. בתי הזיקוק 

  
  מדברים יחד

  
  יו"ר הועדה: -אביגדור יצחקי 

  היבוא באיזה מקומות נכנס?
  

  מר צביקה קורן:
  היום אך ורק בקצא"א, כמו כל היבוא בנמל קצא"א, 

  
  יו"ר הועדה: -אביגדור יצחקי 

  עכשיו הקומה בין ה ... 
  

  מר צביקה קורן:
ה, כל התנועה היא במיכליות משני בתי הזיקוק וקצא"א לצוורים של נכון, היום כל התנוע

הצרכנים עם ... לגבי בלונים בקריית אתא, גם באתר קריית אתא יש מילוי בלונים שמי 
נתחיל מהתוכנית של בלון ... רובם קריית אתא וחלקה היותר קטן מקצא"א. שצריך 

, אזור מפעל שני. כאן נמצאת חוות קרקעות הצפון. זו תצ"א כללית, זה אזור בית הזיקוק
הגז הקיימת בקריית אתא. זה אזור התעשייה של קריית אתא, פה נמצאים אזורי מגורים 

בקריית אתא, פה אזורי מגורים בנשר, מרחק יחסית גדול. נתונים כלליים, שטח האתר הוא 
ולל כשבעים ושישה דונם, ושטח התוכנית הוא כארבע מאות שלושים דונם, שזה אתר כ

, דבורים אזורי מגבלות סביבו. אורך הצנרת, בית הזיקוק לאתר, שהיא צנרת שהולכת
קיימים בתוכניות אחרות הוא כשני קילומטרים. שהאתר מיועד ... כעשרת אלפים טון 

גפ"מ. עמדות כיפוף למיכליות, חניה למיכליות ריקות בלבד. מילוי מיכלים מדלדלים בשטח 
אושר, השטח הוא שטח ללא תכנון ומצב של, תכף אני אמצא תפעולי בספקי גז. במצב המ

את אחת התוכינות המופקדות. בתוכנית בתמ"א הארצית, בתמ"א שלושים ושתיים על 
אחת, נשמר רדיוס של שלוש מאות שישים מטר סביב האתר, שהיום יוצר משמעותי לגבי כל 

חמישים מטר וזה צומצם המרחק למאה האתרים בחוות הדעת על תסקירי הגנת הסביבה 
המרחק ההפרדה הנדרש בין אתר גפ"מ לבין כול שימוש מושך קהל, רצפטור ציבורי. עיקרי 
התוכנית, הקו הזה מחליף את האתר בקריית אתא. כך ששני האתרים לא יופעלו בו זמנית, 

למעט חפיפה נדרשת שהיעד ההחלפה הזאת הוא בשנת עשרים שלושים. האתר יאפשר 
טון גפ"מ, כמו שאמרנו מאפשר ניפוק, מאפשר חניה, מאפשר מילוי  אחסון עשרת אלפים

מיכלים מדלדלים. יש בחלק הדרומי שהתוכנית תא שטח שמאפשר העתקת קו אמוניה 
שהיום עובר בתחום האתר, בהנחה שכאשר האתר יקום הקו הזה עדיין יתקיים. שהיא 

ל התוכנית הנדסית הנחה כלל לא וודאית. כדי ליישם את התוכנית, נדרשת עריכה ש
שמאושרת על ידי מתכנן מחוז ועל ידי ממונה על בטיחות במשרד האנרגיה ותוכנית הפעלה. 

שהתוכנית קובעת הוראות לשתי התוכניות האלה. והתוכנית יוצרת מנגנון גמישות להגנה 
נוספת של היקף האחסון, אך ורק בכפוף לסקר סיכונים לבדיקה כוללת של גפ"מ ובאישור 

על רקע תוכניות מופקדות, חפג אלף הארצית. כאן אנחנו רואים את התוכנית  המועצה
מאתיים ב' וחפג אחד אחד שלוש תשע א', היא תוכנית שהיתה החלטה של ועדת ערר לאשר 
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אותה אבל אין עדיין מסמכים מעודכנים שיכולנו להתייחס אליהם ספציפית. לכן אנחנו 
ב המוצע, קו הגפ"מ, שטח האתר בתחום מתייחסים לתוכנית כפי שהופקדה. זה המצ

המגבלות סביבו. מבחינת הבינוי, מדובר על כאן נמצא כביש הגישה הקיים למפעלים, 
שנשאר במסגרת התוכנית הכוללת של כפות הצפון. מכביש הגישה נכנסים לאזור בידוק 

אזור וחניה, ממנו נכנסים לאזור מילוי של מיכליות כביש. מעבר למיכלי האחסון ומעבר ל
של המילוי והטיפול בבלונים, במיכלים המדלדלים. כאמור, בתחום בתחום של, קו הכחול 

נמצא מאה חמישים מטר מגבול האתר, בתחום הזה אין שימושים מושכי קהל. חלקו 
שטחים לתכנון עתידי בתחום כפות הצפון, חלקו נמצא בשולי חוות המיכלים המתוכננת, 

נושא משמעותי נוסף הוא נושא של מרחקי הפרדה בתוך, וחלקו גובל במפעל כהול. כאשר 
ממניעת, מניעת השפעה הדדית בין שימושי אנרגיה ב.. שונים. המרחק שחושב להפרדת 

הצוף הזה הוא תשעים מטר והאתר ממוקם כך שבמרחק הנדרש משימושים, את שימושים 
סכנה של השפעה  נגישים למרחק הזה. מרחקים בפועל הרבה יותר גדולים, לכן למעשה אין

הדדית. תסקיר השפעה על הסביבה בתוכנית נערך על ידי שמואל אליה ואושר על ידי 
המשרד להגנת הסביבה. כאן מביא את זה ... מבחינת סיכונים וחומסים, נבחנו ארבעה 

תרחישים שהוגדרו על ידי משרד הגנת הסביבה בהתייעצות עם פיקוד העורף וממונה על 
ה, שהתרחיש הסיכון הגדול ביותר הוא מפיצוץ מיכלית ריקה. איכות ממשרד האנרגי

תרחישים אחרים היו פיצוץ במיכל של ארבעים ושמונה קילו, כשל בבית משאבות וכשל 
בעת צינור בעת מילוי מיכלית ולכן נקבע מרחק ההפרדה של מאה חמישים מטר מגבול 

ר. וכרגע בעקבות האתר. השפעה הדדית, חושב על פי עמידות של מבנים לתשעים מט
ממצאי התסקיר, ... שאין מתקנים אחרים בטווח הזה ולכן אין סכנה של השפעה הדדית. 
לגבי צנרת חומ"ס, ניתנו הנחיות בתוכנית הארצית איך להעתיק אותה. לגבי איכות אויר 

וריחות, באופן עקרוני בגפמ אין ריח ואין השפעה ולא יוצר זיהומים למעט כשמשחררים את 
יש איזה פוק כזה שיוצר דברים ממש זעירים. גם בגבול האתר כמעט ואין, על פי  הבלון,

מודלים של ריחות וזיהום אויר המסקנה היא שההשפעה על האתר מזערית וזניחה, לא 
צפויה השפעה, לא צפויה הרעה של מצב הריח, אפילו בגדר האתר הדברים עומדים בתקנים. 

ו. מבחינת קלאי שלא ידוע על זיהום קרקע בתוכמבחינת זיהום קרקע, השטח הוא שטח ח
חזות ונוף, גם נערך ניתוח והממצאים שההשפעה לא מהותית בגלל לנוכח המתקנים 

והמפעלים המאד גדולים והמתוכננים שצפויים. גם מבחינת רעש כיוון שאין ישובים בטווח 
ונים אחד קילומטר והאתר בבסיסו האתר שקט מאד,... היחידה שקורית פה זה בל

שהצליחה ליצור רעש, זה בלונים שמועמסים על משאיות. כיוון שאין שם ... לא נדרש מודל 
רעש. השימוש הרגיש היחיד הוא בית ספר תיכון שנמצא בתחום, בתוך מתחם שני, אבל 

מכיוון שעוצמת רעש המקור נמוכה ביחסית לרעשים בסביבה לא נוצרים מטרדי ריח. נושא 
ותי בתוך התסקיר הוא הסיכונים הססמים. כיוון ש ... ראשיים, יש אחרון, כאן יותר משמע

מערכת מסובכת ולכן יש מחייבת המתקן לביצוע חקר .. אתר במסגרת התוכנית ההנדסית. 
כאשר האתר יתוכנן על פי ממצאי סקר תגובת האתר ... קרקע והגברה ופוטנציאל ... זאת 

  פחות או יותר, 
  

  :יו"ר הועדה -אביגדור יצחקי 
אני מבקש לשאול שאלה. תראה, הלוא קצא"א מייבאים, צריך שיהיה שם מתקן אחסון. 
אשדוד מייצרים, צריך שיהיה שם מתקן אחסון. פזם אני מניח שיש להם מתקן אחסון כי 

  הם מייצרים. למה אנחנו צריכים ...? 
  

  מר צביקה קורן:
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שוטה מאד, כי האתר שוב, במקרה, במקרה הזה המצב הוא, במקרה הזה התשובה היא פ
הזה הוא צמוד דופן, גם האתר בקריית אתא וגם האתר הזה, הם אתרים צמודי דפון לפזמ. 

אותו דבר קורה באחד מאתרי אשדוד, תכף נגיע לזה. אז כוונת האתרים האלה היא ליצור 
מלאי אישי. כלומר, בית הזיקוק מייצא, כלומר בית הזיקוק מייצר על פי הצרכים, למעשה 

וצר אף פעם מלאי הן בתוך בתי הזיקוק מיתר לאחסון תפעולי מיידי מגיע לשניים לא נ
שלושה ארבעה ימים, לא נוצר שם מלאי, ואז למעשה אם יש הפסקה בערבוב או תקלה 

באחד מבתי הזיקוק, נוצר כמעט מיידית חוסר. לכן, מדיניות משרד האנרגיה שהוצגה פה 
ל כחודש צריכה. מרבית האתרים שאנחנו מדברים, וקיבלה את הגיבוי ליצור מלאי בהיקף ש

אתרים שנמצאים צמודים לבתי הזיקוק. הסיבה שהאתר נפרד מבית הזיקוק כי אחזקת .. 
היא לא חלק ישיר מפעולת הזיקוק, היא יכולה לעשות על ידי יזם נפרד וגם לייצר שטח 

וחד, בתוך טווח נוסף. השטח אבל הוא מובהק במקרה הזה, שטח בתוך אזור התעשייה המי
של המגבלות שנוצר בבית הזיקוק ולא יוצר מגבלה נוספת. בנוסף האתרים האלה בהקשר 

... הוא אתר מסוג אחר, הרציונל של האתרים הנוספים הוא להביא חלק מהאחסון, גם לא 
... את מלוא האחסון ... צמוד למקורות האחסון .. כדי ליצור רטיבות, ליצור מדיניות 

וגם להביא לקירוב של הגפמ לצרכנים, זה בא לידי ביטוי ... וככל שיתאפשר  מסוימת ש ..
  האתר עד תשתיות, תרומתו בעניין הזה תהיה מאד משמעותית. 

  
  מר חן בר יוסף:

חן בר יוסף מנהל מינהל הדלק. כל התכנון הזה שאליו הגענו בוקר טוב, צהריים טובים, 
גומה פה שהוזכרה שמדינת ישראל מחזיקה ביחד עם מינהל התכנון מתבסס על העובדה הע

היום מלאי בסדר גודל של יומיים שלושה. זה המלאי. זה ממש לא התרחיש שלקראתו 
אנחנו צריכים להיות מוכנים. אין עוד מוצר במשק שזה הכמויות שמוחזקים ממנו, לכן 

במרכז יצאנו לחפש אתרים, שבצפון אני מזכיר מחזיקים רק שליש. עוד שני שלישי מוחזק 
ובדרום. אתרים שיאפשרו אחסון גפ"מ למצבי משבר אספקה. כמו שאנחנו יודעים, אנחנו 

בסביבה לא סימפטית. לכן אנחנו מדברים פה על כמויות אחרות ממה שהכרנו עד היום. לא 
כמויות אין סופיות מבחינות חודשית, צריכה רק אזכיר. המדינה הזאת צורכת חמישים 

חורף. שלושים אלף טון בחודש של קיץ. כל האתרים ביחד מציעים אלף טון בחודש אחד של 
חמישים אלף טון. זה סדר גודל של חודש צריכה אחד במשק וכול מי שהיה פה בעשור 

האחרון יודע שהתרחישים שהתמודדנו איתם היו ארוכים מזה. זה הרעיון, זה הקונספט, 
ירוע אחר. נכון שהאתר בכלל לא לכן זה לא קשור למה מייצרים ומה לא מייצרים. זה קשור

הצפון כמשל שעתיד להחליף את קריית אתא שקיים היום. או קרקעות  הזה שכבר קם,
אתרים אחרים בדרום. אנחנו רוצים שגם יתאפשר ההחלפה של המלאי, הרענון שלו, 

... האם זה יגדיל את הצריכה במשק, לא, אותו צריכה תהיה באמצעות זה שדרכו יצא 
כמויות, אותם מיכלים. בסופו של דבר יהיה פה מתקן חצי מוטמן, תת קרקעי  במשק, אותם

  כמעט שמאפשר לנו לדעת שיש ביטחון אנרגטי למדינת ישראל. 
  

  יו"ר הועדה: -אביגדור יצחקי 
אבל השאלה שלי היא, מאחר ובמקומות שבהם מייצרים או מייבאים, אין ברירה צריך שם 

ביבוא יש פה איזה מונופול של איזה הוראה בין לאומית  מתקן אחסון. כי אתה לא, זה שגם
זה גם בעיה, אבל לא ניכנס לזה עכשיו. אבל שהם באים, הם מרוקנים את זה לתוך 

המיכלים שנמצאים בקצא"א, ומה שאני אומר, למה המיכלים צריכים להיות מפוזרים 
החמישים אלף ביותר אתרים מאשר אתרי הייצור או היבוא? האם אי אפשר להכניס את 

  בדברים האלה?
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  מר חן בר יוסף:

למיטב ידיעתנו ובדיקתנו, שוב, .. תכנון בתוך בית זיקוק חיפה הם לא רוצים מקום, אם אני 
זוכר נכון. בתוך בית זיקוק אשדוד זו אחת ההצעות. בתוך קצא"א זאת אחת ההצעות היא 

  ות את זה, עולה פה לדיון. בסדר. אכן יש, איפה שאפשר אנחנו מנסים לעש
  

  מדברים יחד
  

  מר חן בר יוסף:
  ב .. אין מקום לפי הבדיקה שלנו, 

  
  מר יונה יהב:

אני רוצה לשאול משהו. אתה מייצג גוף ממשלתי, אתה מכיר מה קורה במשרדים אחרים 
  ביחס לאזור?

  
  מר חן בר יוסף:

  בהחלט, 
  

  מדברים יחד
  

  מר יונה יהב:
  א מתחשבים בנו, לא, לא, אני כן אגיד את זה, כי אתם ל

  
  יו"ר הועדה: -אביגדור יצחקי 

  איזה לא מתחשבים?
  

  מר יונה יהב:
לא מתחשבים, מה פתאום הוא מציע את האזור הזה כשאת הסקר האפימיולוגי עדיין לא 

הסתיים, כשאתה רואה את התוצאות שמשרד הבריאות מפרסם, אתה רואה מה קורה שם, 
הצעה כזאת? אולי כתוצאה מהסקר האפימילוגי איך אתה מעז ככה לבוא לאזור הזה עם 

  אנחנו נחליט שכול האזור הזה מתהפך ולא שמים שם את מה שאתה רוצה לשים?
  

  מר חן בר יוסף:
  אולי, אבל, 

  
  מר יונה יהב:

  אז בינתיים לעצור, לא 
  

  מר חן בר יוסף:
  אולי, 

  
  מר יונה יהב:

  בו כרגע, לא נחליט.  בינתיים לעצור, נלך לאתרים אחרים, האתר הזה לא נגע
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  יו"ר הועדה: -אביגדור יצחקי 

  בבקשה, 
  

  מר ירון ישראל:
ראש המועצה, ראש המועצה האזורית מטה אשר, אני לא עושה פה תרגיל מכין לבעיות 

הזה שומע כל מיני דברים מאד מוזרים, הייצור הסביבתיות שיש לנו. אני פה, בדיון הזה 
בבזן. אם יונה לא רוצה במזן, הויכוח פה אם מוציאים את בזן מאזור חיפה או לא 

מוציאים. כל עוד שהייצור בבזן האזור, הקמת המלאי של בזן הוא בקרקעות הצפון. אתם 
וון החיזבאלה, בדיון הבא הולכים לדון על צנרת ועל אופרציה לדחוף מאזור הייצור לכי

אפרופו הביטחון האנרגטי, לעשות זה פקקט בלב האזור הירוק עוד איזה מלאי של עשרת 
אלפים שהמרחק בינו לבין קרקעות הצפון הוא עשרה קילומטר במשאית. מה כל האופרציה 

הזו, אם עכשיו מדברים על קרקעות הצפון. צריך להחליט על בזן כן או לא. אבל אם בזן 
  ן תבטל את הדיון בהמשך. אני אבוא, אני ממש לא מבין את זה. בקרקעות הצפו

  
  יו"ר הועדה: -אביגדור יצחקי 

  אתה רוצה לענות אדוני?
  

  מר צביקה קורן:
  כן, התשובה היא תשובה שנדונה בתוך הראייה הארצית הכוללת, 

  
  מר ירון ישראל:

  במקום של .. הוצאנו קטיושה ארבע מטר עובי, 
  

  מר צביקה קורן:
א מתבססת על שני נושאים. נושא אחד שבתוך דיה ארצית אכן אחרי עיקר האחסון הי

נמצא ליד אתרי המקור, אבל יש הצדקה גם בגזרות אחרות שיש בהן ריכוז יחסית גבוה של 
  צרכני מפגמ זה לא האוכלוסיה זה גם תלוי אקלים וגם תלוי אקלים, 

  
  מדברים יחד

  
  מר צביקה קורן:

שהתקיים אחסון בפני עצמם, מבוסס על ניתוח מרחבי של צריכת קום תעשייתית וכו'. יש מ
הגפמ למדינה. בסופו של דבר הקמת הקרקע זה אמנם כרוכה בצננת. אבל אחרי ש.. נוסף 

וחובר בצנרת זה מאפשר לקצר בצורה משמעותית מרחקי משואה של מיכליות גפ"מ וגם זה 
הרוב אחרי קרוב לאתרי המקור, אבל כלומר, התשובה היא דבר שיש לו תרומה בטיחותית. 

יש הצדקה להקים אתרים גם מחוץ לאתרי המקור כדי להגדיל את היתירות כדי לבצע את 
  הגזרות השירות וגם לצמצם, 

  
  יו"ר הועדה: -אביגדור יצחקי 

אבל זו לא היתה השאלה. השאלה באמת היא מדוע עכשיו צריך להקים אתר נוסף, זאת 
הצפון. אז אומר פה מנהל מינהל  שאין מקום בקרקעות הצפון  השאלה, כאשר יש קרקעות

  להוסיף מיכלי גפ"מ. 



  ש.ש – 2.8.16המועצה הארצית לתכנון ובנייה                                                    
  

  
  למען הרישום הטוב -"חבר" 

  
  -קצועי במשרד הפניםתמליל זה נערך על ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מ-

  

55

  
  מדברים יחד

  
  גב' דורית הוכנר:

אני יכולה לעזור לך צביקה? אני רוצה להזכיר. התוכנית הזאת התחילה את דרכה באלפיים 
הראשון ותשע, היוזמה של התוכנית היתה, יוזמים של התוכנית היו מינהל התכנון. והדבר 

שהתוכנית עשתה, היא בדקה את הביקושים. ואחד הרעיונות שעמדו בבסיס פיזור של 
האתרים היה קורלציה, אביגדור בין מקום הביקושים למקור ההיצע. ולכן הוחלט על אותו 

פרופורציה ועל אותו פיזור של האתרים שאמר, בקרקעות הצפון יהיה אותו אתר שיספק 
ולין חיפה. באזור הצפוני יותר .. יהיה אותו אתר גפ"מ שיספק את אותו גפ"מ לאזור מטרופ

את הגפמ לאזור צפון הארץ. באזור המרכז אשדוד יהיה אותו אתר שיספק למרכז הארץ 
וכדומה. זה היה הרעיון ובסיסו וממנו התקדמה ועדת העורכים עד למקום שבו אנחנו 

תרים שאנחנו מדברים עליהם נמצאים. זה דבר אחד. דבר שני אני רוצה להזכיר שכול הא
כבר אושרו בינואר חמש עשרה על ידי המועצה הארצית ובמסגרת גם אותה החלטה הוחלט 
שמתוך שישה אתרים שאושרו שם, ארבע ילכו לתהליך תכנון מפורט. זה דבר ראשון. הדבר 

השלישי, לפני כשחודשיים בחמישה ביוני אישר קבינט הבטחוני החלטה שבה יהיה אחסון 
דקי ושל גפ"מ. אנחנו מדברים פה על אחסון רגטי. מדובר פה על אחסון אסטרטגי של אסט

גפ"מ. אנחנו לא מדברים פה על תוספת של גפ"מ. וזה דברים שלדעתי חשוב שיהיו בבסיס 
  ההצגה של הנושא. 

  
  :טרמןאריאל ומר 

ום אני יושב פה גם כמהנדס העיר חיפה וגם כמהנדס הועדה המשותפת שמקודם, שזה תח
השיפוט שלה. ויש פה איזה משהו שאתם צריכים להבין. יש תהליך סוכן. קודם כל אנחנו 
אמרנו טרמה, בזמן האחרון. גם האישור של תוכנית בזן וגם קרקעות הצפון הם לא דבר 
עבר בלי שיצר אצלנו סיטואציה חדשה. זה לא המקום שהיינו בו לפני חמש שנים, אתם 

  ל הדלק בכלל לא שם. אין לו את הרגישות הזו, חייבים להפנים את זה. מינה
  

  מר יונה יהב:
  חבל שאת לא מקשיבה, 

  
  :טרמןאריאל ומר 

  אבל המועצה הארצית, 
  

  מר יונה יהב:
  חבל שאת לא מקשיבה, 

  
  :טרמןאריאל ומר 

  אבל המועצה הארצית יש את השיקול הזה, 
  

  מר יונה יהב:
  יב, זה לא מעניין אותי, ואת ממשיכה לא להקשואת ממשיכה לא להקשיב, 

  
  יו"ר הועדה: -אביגדור יצחקי 
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  יונה, ראש עיריית חיפה. 
  

  מדברים יחד
  

  מר יונה יהב:
  את לא אחראית על עצמך, זאת הבעיה. 

  
  :טרמןאריאל ומר 

בצורה המקצועית שמינהל הדלק זה לא שיקול אצלו, ואפשר לדבר אם זה  אני אומר לכם
צית תצטרך להיות שיקול. תושבים לא באים לגור בחיפה כי נכון או לא נכון. המועצה האר

הם בטוחים שמחביאים את בזן וקרקעות הצפון לשים עוד פצצה. זה אם אתם לא מאמינים 
תקראו קצת או תשמעו מה קורה אצלנו. נכון לאתמול היה דיון, חברת מועצה היתה פה על 

וחים שיש פה איזה קונספירציה. כביש, אביגדור, על כביש לנמל היו התנגדויות כי הם בט
עכשיו, הבעיה היא שזה נכון, יש קונספירציה. כי מצד אחד אומרים לנו זה רק אין פה 

פרטים שקיבלת פה בהצגה. התזה היתה שמפנים את החווה בקריית אתא, שהציע מקודם 
 בצפון. זה כאילו טוב, כי זה מרחיק קצת ממבני מגורים.האדריכל. ובונים במקומו אתר 

אבל זה לא מה שבאמת עומד מאחורי התוכנית עכשיו. שמעת. רוצים לייצר שטח אחסון 
גדול. וקריית אתא יש קיבולת של אלפיים שבע מאות טון, נכון? שאושרה. עד עשרים 

שלושים. בפועל במשך יותר משנה היה שם מאתיים חמישים טון. עשירית ועכשיו הם הגיעו 
  לאלף ומשהו טון. 

  
  מדברים יחד

  
  :טרמןאריאל ומר 

אל תפריע לי, תן לי בבקשה לדבר אני יותר מאשר אתם הצגתם. זאת אומרת יוצרים פה 
עתודת נפח במרכז מטרופולין. זה יעשה לנו מהומת אלוהים שאנחנו לא יכולים להתמודד 
אתה. אני אומר לכם את זה, זה פשוט סיוט מה שהעיר עוברת, סיוט. מעבר לזה, דובר פה 

אה סיכונים ידוע. המשרד להגנת הסביבה עכשיו פתח עבודה על ועדה רב שנתית, כאילו התר
לא יודע, תגיד לי כמה זמן זה יקח לקביעת מרחקים וסיכונים. אין לכם את הנתון, יכול  אני

להיות זה לא המאה חמישים זה יהיה יותר, חברי הועדה אחרי זה יגידו לכם בדיון הפנימי. 
פתוח והסקר הבריאותי פתוח. והכול יתפוצץ לנו, יתפוצץ גם לכם.  זה לא על השולחן פה. זה

התוכנית הזאת יכולה לחכות. מכיוון שקריית אתא בעשרים שלושים היא אמורה להסגר. 
זה עוד הרבה זמן, עד אז נראה שראש המועצה של מטה אשר מוכן באמת שיהיה ביבור, כי 

ית, הסדר היה שבונים את יבור, ואחרי זה האתר השני שצריך להיות. לא כפות הצפון. רונ
זה עושים העברה של קריית אתא. אז א' אנחנו לא מאמינים שיעשו העברה של קריית 

אתא, אנחנו מאמינים מהניסיון העגום שלנו שיהיו שני אתרים במרכז המטרופוליני, מה 
ש לנו לכם מינהל הדלק יגיד ישכול הזמן אומרים שלא יהיה. זה מה שיהיה בסוף. יבוא 

דחוף, איחוד נוסף לא יסגרו את קריית אתא שמשקיעים בה הון עכשיו בהטמנה עילית ולא 
עומדים בלוחות זמנים של בית משפט. לדעתי הסאגה הזאת לא גמרה מה שהיתה צריכה 

א מדינה מספיק מסודרת ללכת למהלך כזה לגמור. הכול דיבורים שאין להם כיסוי. אנחנו ל
ומדים במטרות שלנו. אנחנו בסוף בגלל כל ההיסטוריות עושים גם של הצרכה. אנחנו לא ע

וגם. עכשיו, הציבור, אני מסכם, יראה פה הכפלה של בזן, זה מה שהציבור יודע, קרקעות 
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הצפון, עכשיו מכיוון שהכפילו את בזן, אז צריך גם נפח גז נוסף. זה מה שהציבור קולט והוא 
  צודק לצערי לכן, 

  
  מר יונה יהב:

  ו נצטרך ללכת לבית משפט, אנחנ
  

  :טרמןאריאל ומר 
ההחלטה היא לא אמיצה, היא אחראית מאד שאפשר לחכות עם האתר המפורט הזה, 
לראות שיבור מתממש, אנחנו רואים שיש התנגדות ליבור. יש צינור מאד ארוך שצריך 

ן על להגיע לשם, בואו נראה שמישהו מממן אותו. וכמו שאמרתם, יהיה יבור, נחזור לדו
האתר הזה. כי מה, אם לא נעשה את זה, האתר הזה יקרה, שני אתרים במרכז 

המטרופוליני, מטרה לחיזבאללה או ... עוד טילים. אתם לא הייתם באלפיים ושש, לא 
ראיתם אתה היית, אבל הציבור, מינהל הדלק לא היה, תגיד לי אז איך אפשר לעלות על 

מרכז המטרופולין. אתה יודע איך זה, אז תעשו הדעת לעשות אתר של עשרת אלפים טון ב
חוסו על חיפה, אתם תקבלו פשוט עוד הולד בבקשה לתוכנית הזאת. חוסו קצת על חיפה. 

הרבה מאד אנשים בתל אביב. זה התוצאה של המהלך הזה. זה מה שאנחנו חווים שישים 
  שנה. תנו לנו רגע לנשום.

  
  יו"ר הועדה: -אביגדור יצחקי 

  להגיד עוד משהו?מישהו רוצה 
  

  דוברת:
  כן, אני רוצה. אני הייתי רוצה גם להביע את עמדתי. 

  
  מדברים יחד

  
  גב' רחל קולסקי:

אני רק רוצה לעשות שנייה סדר ביחס שבין תוצאות הצפון לאתר של קריית אתא. אנחנו פה 
מועצה במדיניות שלה מאוקטובר אלפיים ושלוש עשרה, קיבלה החלטה שהאתר של קריית 

תא יפעל עד עשרים שלושים. אני מזכירה, זה היה דגלון בבית משפט ובית משפט אמר א
שצריך לחזור למועצה והמועצה צריכה לקבוע תאריך, לקבוע שנה שהאתר של קריית אתא 

  יפעל ובעצם המועצה החליטה עשרים שלושים. היא גם אמרה באותו דיון ששני האתרים, 
  

  יו"ר הועדה: -אביגדור יצחקי 
  י רוצה לשאול, כמה יש בתצ"אאנ
  

  גב' רחל קולסקי:
  בתצ"א יש כמעט תשעת אלפים טון. 

  
  יו"ר הועדה: -אביגדור יצחקי 

  כמה הגדלה?
  

  גב' רחל קולסקי:
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  עוד עשרת אלפים טון, 
  

  יו"ר הועדה: -אביגדור יצחקי 
  יהיה תשע עשרה? כמה יש באשדוד? 

  
  מדברים יחד

  
  יו"ר הועדה: -אביגדור יצחקי 

  שיו, קרקעות הצפון כרגע ... ? עכ
  

  גב' רחל קולסקי:
אנחנו מציעים, התוכנית מציעה עשרת אלפים טון. רק לנושא הזה של ההחלטה של 

המועצה. גם כן המועצה קבעה באותה ישיבה ששני האתרים, גם של קריית אתא וגם של 
רק לאחר עשרים  כפות הצפון לא יפעלו בו זמנית. כלומר, האתר של כפות הצפון יחל לפעול

שלושים וזה גם יעוגן בהוראות התוכנית. האתר יפעל רק אחרי עשרים שלושים, האתר של 
  כפות הצפון. 

  
  דובר:

  אז מה החיפזון?
  

  מדברים יחד
  

  מר טל אלעל:
ממתי המדינה יודעת לתכנן מיותר שלושה חודשים קדימה? אנחנו מדברים על ארבעים 

  שנה, 
  

  דובר:
  לאי, ומה קרה?שישים שנה לא היה מ

  
  מדברים יחד

  
  יו"ר הועדה: -אביגדור יצחקי 

  טוב, עוד מישהו?
  

  :שריגגב' ענת 
  כן, מהמחוז חיפה, אפשר?

  
  יו"ר הועדה: -אביגדור יצחקי 

  כן, בבקשה. 
  

  :שריגגב' ענת 
כן, ענת שריג ממחוז חיפה. אנחנו מבקשים שהאתר של יבור יפותח לפני האתר בכפות 

ל הסיבות שנאמרו על ידי עיריית חיפה. וכן בגלל שלאחרונה אושרו הצפון. וזאת בשל כ
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בועדת הערר גם התוכניות של בתי הזיקוק, בתוכניות של קרקעי הצפון ואנחנו מבקשים לא 
  להוסיף עוד סיכונים ועוד חומרים מסוכנים באזור מפרץ חיפה. תודה רבה. 

  
  יו"ר הועדה: -אביגדור יצחקי 

  עוד מישהו מהאורחים?
  

  ענת אריאל:מר 
אני רק רוצה לציין בהקשר לדיון שהיה קודם מדובר בעבודה שנעשתה משרד הביטחון. 

ביחד עם רחל, רשות ל.. לאומי. מדובר בצורך אסטרטגי לחירום. הכמויות נעשו בהתאם עם 
  רחל, ה .. נעשתה ביחד עם צוות התכנון, כך שזה בהחלט צורך לחירום. 

  
  מדברים יחד

  
  יו"ר הועדה: -י אביגדור יצחק

רוצה לשאול עוד שאלה ... צריכים לחבר את הבתים לגז טבעי, אז אם אנחנו הולכים אני 
  לחבר את הבתים לגז טבעי, אז קצת מתייתר. 

  
  מר חן בר יוסף:

  ממש לא. 
  

  יו"ר הועדה: -אביגדור יצחקי 
  לא?

  
  מר חן בר יוסף:

  ממש לא. 
  

  מדברים יחד
  

  :יו"ר הועדה -אביגדור יצחקי 
  לא, זה מעניין. סליחה. השאלה הגז הטבעי הוא רק ילך לחימום, הוא לא יהיה, 

  
  מר חן בר יוסף:

הגז הטבעי אכן מחליף חלק ניכר של הדבר. ניקח את מדינת יפן כמשל. יש שם משנת 
שישים ושבע גז טבעי, יש להם שישה מקורות אספקה שונים של גז טבעי מיבוא ממדינות 

ועדיין יש להם מאגרים של חצי שנה ליפן. אנחנו בתרחיש שאנחנו  מחוץ ליפן לחלוטין,
מדברים עליו, הגז הטבעי שאנחנו מאד אוהבים, מאד רוצים להחליף את הגפמ כמה שיותר 

בנחרצות באמצעות המשרד. הגז הטבעי, יש לו את הסיכונים והחשיפות שלו. גפ"מ מהר, 
לוגית וזה יודעים טוב היושבים שמוטמן בתת הקרקע, לא מייצר שום השפעה אפידמיו

מינהל הדלק. יודעים  מסביב השולחן הזה וגם נבדק בסקר שאותו עשה הגנת הסביבה ולא
היטב שאין פה שום השפעה אפידמיולוגית ואפשר להמשיך עם הסקר הזה אין איתו שום 

בעיה. מתקן אחסון בתת הקרקע ששומר עשרת אלפים טון, אין לו השפעה על בריאות 
ר כהוא זה. הרמה הבטיחותית שלו תוגדר על ידי פקד, פיקוד העורף מכיר היטב את הציבו

הרמה של האיום שנמצאת בצפון, ויודע לדרוש איזה מיגונים יש, איזה בטונים יהיו, ועל כל 



  ש.ש – 2.8.16המועצה הארצית לתכנון ובנייה                                                    
  

  
  למען הרישום הטוב -"חבר" 

  
  -קצועי במשרד הפניםתמליל זה נערך על ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מ-

  

60

אחד ואחד מהמיכלים. לכן אין פה איום על הציבור, אין פה איום על הסביבה. יש פה אתר 
אם נחזור חזרה להחלטות המועצה ולדיונים במועצה, מסתבר  שנמצא בקרבה הכי גדולה.

שזה גם מהפך שגם קיבל את הניקוד הכי  גבוה מכול סיבה שהיא. אין לנו שום עניין לפוצץ 
  את מפרץ חיפה ממש לא. אכפת לנו, אכפת לנו ממפרץ חיפה, 

  
  מדברים יחד

  
  מר יונה יהב:

  אתה מתעלם, 
  

  מדברים יחד
  

  מר יונה יהב:
  תה מתעלם, אבל א

  
  מר חן בר יוסף:

קרקעות הצפון של הדלק .. יוצא לא, אני לא מתעלם. אני מקשיב. העובדות הן כאלה. 
  , נכון מקריית חיים, ועובר לאזור תעשייה בקרקעות, מאזור אוכלוסין

  
  מדברים יחד

  
  ראש מינהל התכנון: –גב' בינת שוורץ 

. בואו נחזור אנחנו בדיון בקצא"אנצלת. אנחנו בכלל לא בדיון על קרקעות הצפון, אני מת
רגע לדיון. יש לנו כאן שלוש תוכניות מפורטות. אחת בקצא"א, אחת באשדוד, אחת 

ירדנו קצת פורטות, אחת אחת. בקרקעות הצפון ואחת ביבור. יש לנו ארבע תוכניות מ
ותם לראייה כללית, נתנו קצת להסתכל על חיפה, בואו נחזור רגע על התוכניות, נראה א

  ואחר כך נדבר על התמונה הכוללת. אז תציג לנו בבקשה מהר, 
  

  מר יונה יהב:
  לא לא לא לא, 

  
  ראש מינהל התכנון: –גב' בינת שוורץ 

  מה לא?
  

  מר יונה יהב:
  .. עליון, הגפמ בקרקעות הצפון הוא הראשון. אז אל תלכי לפי הסדר, לפי 

  
  מדברים יחד

  
  מר יונה יהב:

  צריך ללכת, אנחנו נתחיל בקרקעות הצפון.  אני פה מזמן, אני גם
  

  ראש מינהל התכנון: –גב' בינת שוורץ 
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  בסדר. אנחנו נתחיל בקרקעות הצפון. 
  

  מר יונה יהב:
  אוקי. 

  
  ראש מינהל התכנון: –גב' בינת שוורץ 

  טוב. אתם כבר אמרתם את שלכם, אתה רוצה עוד משהו להוסיף?
  

  מר יונה יהב:
  בוודאי שאני רוצה. 

  
  ראש מינהל התכנון: –ב' בינת שוורץ ג

  כן. בבקשה. 
  

  מר יונה יהב:
  אתה מעולם לא, 

  
  דוברת:

  אנחנו מבקשים אבל שזה לא יהיה אישי, 
  

  מדברים יחד
  

  מר יונה יהב:
אתה מעולם לא כיסית עניין במה שקורה בעיר חיפה ובסביבה. אתה מתעלם מכול מה 

את כל  הסקר האפידמיולוגי מחייבים שמפרסם המשרד להגנת הסביבה. כל החלקים של
יתרת הממשלה שעוסקת בזה, לעצור ולראות מה המשמעויות של זה. וזה מה שאתם לא 

  רוצים. 
  

  מר חן בר יוסף:
  איפה זה מופיע בסקר האפידמיולוגי?

  
  מר יונה יהב:

  מה?
  

  מר חן בר יוסף:
  איפה זה מופיע?

  
  מר יונה יהב:

  מה זה איפה זה מופיע?
  

  דמדברים יח
  

  מר יונה יהב:
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  הנתונים של סרטן באזור. סרטן באזור. ואתה לא מספיק מקצוען להגיד שזה לא משפיע. 
  

  מדברים יחד
  

  ראש מינהל התכנון: –גב' בינת שוורץ 
  בכול, בני, אתה יכול טיפה להתייחס לסיכונים שיש 

  
  מר יונה יהב:

  גם אין סקר סיכונים, על סמך מה אתה מדבר בכלל?
  

  ירסט:מר בני פ
במקום לחזור על אותו ארבעת המשפטים. כל אחד  אני אגיד משהו כללי על כל ארבעת, 

מהמיקומים האלה, עבור כל אחד מהמיקומים האלה, כל הארבעה, כולל כפות הצפון, הוכן 
תסקיר השפעה על הסביבה מלא. עבור כל אתר הוגש תסקיר ראשון, היו בו דרישות 

אחד, והשאלות עד רמת הנתונים ... הוא מהנהן לכן. להשלמות ולא עשינו הנחה לאף 
תמונה מלאה על המצב העתידי. התסקיר השני שהוגש, עבור כל אחד היה משופר ונתן 

הרכיב המרכזי בכול אחד מהתסקירים האלה היה מה שנקרא סקר סיכונים. סקר סיכונים 
נים, על פי הנחיות עושים, עורכי התסקיר עורכים אותו עם איש מומחה לעריכת סקרי סיכו

של צוות שכלל את המשרד שלנו, משרד האנרגיה, פיקוד העורף והצוות הזה גיבש לפני 
ארבע שנים ארבעה תרחישי סיכון. כלומר, מהם התרחישים שאמורים להיות. מדובר 

בתרחישים אזרחיים ולא תרחישים נקרא לזה פח"ע בטחון וכן הלאה. על פי התרחישים 
של שלוש מאות שישים מטר שצריך להיות סביב האתר עצמו. האלה נקבע אז מרחק 

לאחרונה, לפני מספר חודשים, בעקבות שינוי מתודולוגיה וחשיבה מחודשת, המרחק הזה 
צומצם. יושב כאן יוסי רבין, מהאגף לחומרים מסוכנים ואם יהיה צורך נוכל להסביר את 

יים בכול ארבעת האתרים זה בפירוט. המרחק הזה של מאה חמישים כמרחק הפרדה, מתק
האלה, והוא הדבר שנותן את התמונה ואת הביטחון לגבי הנושא מרחקי ההפרדה. יש רכיב 

אחר, שנקרא השפעה הדדית גם הוא נבדק, וגם האתרים, וספציפית ... כפות הצפון, עומד 
גם בעניין הזה. בנוסף לכול זה אני רק רוצה להזכיר שבאתרי אחסון גפ"מ אין פעילות 

צור. זה לא תחנת כוח, זה מקום שבו הכול מאוחסן בהטמנה עילית ואין שם פליטות יי
לאויר, בכול הדברים האלה. לגבי שאר הדברים היחס ליבור וכן הלאה נדבר בהמשך. אבל 

זאת תמונת המצב. דבר אחד חשוב, בספטמבר אלפיים וחמש עשרה, היתה החלטת 
ור מפרץ חיפה. הסקר עצמו נמצא בהכנה הממשלה שקראה להכין סקר מצרפי עבור כל אז

ומה שאנחנו מבקשים, זה גם היה בולנת"ע בחודש שעבר, שהשלמת הסקר המצרפי והגשתו 
והמסקנות שלו, הם יהיו תנאי להוצאת היתרי בנייה עבור אתר קרקעות הצפון, בגלל 

חנו הרגישות הציבורית, בגלל כל המרחב כולו. וזה דבר שעלה בולנת"ע והוחלט שם. אנ
  מבקשים שזה יכנס להוראות התוכנית. 

  
  מר יונה יהב:

  מה אמרת? מה אמרת, מה המשפט האחרון? רגע, סליחה ,רגע. מה אמרת משפט אחרון?
  

  מר בני פירסט:
מה שאמרתי כרגע? זה שבולנת"ע לפני בחודש הקודם הולנת"ע החליטה, היתה שם החלטה 

קר המצרפי הסיכוני חומרים בכלל, של שבאה ואמרה שסקר המצרפי, לא האפדימילוגי, הס
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כל מפרץ חיפה, נמצא עדיין בהכנה. זה סקר שהוכן מכוח הממשלה. מספטמבר אלפיים 
וחמש עשרה. ואנחנו מבקשים, זה גם יוחלט, שהתנאי להוצאת היתרי בנייה, מתי שזה לא 

רפי יהיה ... הצפון. בעוד חודשיים או בעוד שתיים עשרה שנה, יהיה השלמת הסקר המצ
והתייחסות, או התייעצות עם המשרד לגבי המסקנות שלו ביחס להיתרי הבנייה של 

  קרקעות הצפון. 
  

  מדברים יחד
  

  מר אמנון פרנקל:
  רגע, בינת למה לא הפוך?

  
  מר בני פירסט:

  אני מציע גם לפרוטוקול, יוסי נמצא פה כדאי שיעדכן על הסקר המצרפי אולי, 
  

  מר אמנון פרנקל:
הזה ויוכיח שבעצם לא יכולים לבנות בקרקעות צפון, אז יצטרכו לבטל את  אם יבוא הסקר

  התוכנית, למה לא הפוך?
  

  ראש מינהל התכנון: –גב' בינת שוורץ 
י מזכירה שזאת החלטה של המועצה הארצית. אנחנו באנו עם תמ"א מתארית שסימנה אנ

כנית מפורטת ושריינה את הקרקעות האלה. המועצה הארצית קיבלה החלטה לעשות תו
לארבעת האתרים האלה. היא קיבלה החלטה אקטיבית כזאת. אז עכשיו, אני חושבת 

שהתפקיד שלנו זה בדיוק לתכנן לטווח הארוך, זה מה שאנחנו מנסים לעשות. רק שנייה, 
  דקה, 

  
  מר יונה יהב:

  יש רגישות ציבורית, למה את מתעלמת, 
  

  ראש מינהל התכנון: –גב' בינת שוורץ 
  שות ציבורית ויש גם צורך ציבורי. אחסון גפ"מ זה גם צורך ציבורי, יש רגי

  
  מר יונה יהב:

זה כל כך צורך שלא היה בו שבעים שנה לכן עכשיו צריך לעשות את זה? שכול האזור בוער? 
  למה את מביאה את זה לפה עכשיו?תגידי לי, מה את עושה. את נציגה שלי באותה מידה. 

  
  מינהל התכנון:ראש  –גב' בינת שוורץ 

  כן, עמיר, רצית להתייחס?
  

  מר עמיר ריטוב:
כן, אני מבקש להתייחס שנייה. אני ראיתי את זה גם בולנת"ע. ישבתי בערר של קרקעות 
הצפון אז אני קצת מכיר שם את מה שקורה והעליתי את זה בולנת"ע אם אני זוכר נכון, 

לשם. ועבר באזור הזה גם הדלק, גם, הרי בנושא של ... גם עדיין אופציונאלי יכול להגיע 
מתחיל להיות לי שאני לא מבין בכול הנושאים הסביבתיים האלה, אז בעצם מה שאמרו לי 
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... להציג ... ציבורי. אבל זה יהיה ממוגן. בסדר, ממוגן אני מבין, אבל, אני לא מדבר עכשיו, 
חלופות? אני מבין את בנושא של כל הסיכונים האלה במקום אחד, האם לא נכון לבחון עוד 

  הצורך גם בגפמ. אבל האם לא נכון לבחון עוד חלופות? 
  

  ראש מינהל התכנון: –גב' בינת שוורץ 
  כן, בבקשה, יושב ראש, 

  
  מר ירון ישראל:

אני לא רוצה לריב עם יונה, ראש עיר של מטרופולין גדול. ככל שמתפתח פה הדיון אני 
יה שמתחילים לבנות אותם מקומה שבע ולאט מרגיש במערכון של הגשש בקפיטריה בטבר

לאט מגיעים לכנרת. אני בכלל לא מבין מה קודם יבוא, עד שלא מוציאים את תזן, הייצור 
של הגפמ הוא בבזן, וצריכים להקים מתקן מלאי ליד בזן. ביטחון זה דיברנו על זה של 

שמדברת שחיפה להסיט את זה צפונה והכי מפתיע שמעתי פה את נציגת המחוז של חיפה, 
הייתי כבר סובלים מהמון תוכניות סביבתיות בעייתיות. אז אני רוצה לגלות פה למועצה, 

פה לא מעט בדיונים, שחיפה צריכים מים, אז רוצים להקים מתקן התפלה ליד התושבים 
ברגבה. ש .. צריכה כבישים אז היה פה בדיון תמ"א ארבע עשרה ב' להגדיל את מחצבות ... 

ני אומר לכם, זה לא דיון. המדינה צריכה להתפתח, צריכים להקים בה את ליד ... א
האתרים האלה, אבל צריכים לעשות את זה בשכל. לא יכול להיות שמשקיעים עכשיו 

בצנרת ובהולכה ואינסטרומנטים של להקים ביבור שבאלפיים ושלושים יקימו את כפות 
יהיה יבור. או שמשאירים את ן ולא הצפון. או שתעיפו את בזן אז לא יהיה קרקעות הצפו

  בזן. אני לא מבין את ...
  

  ראש מינהל התכנון: –גב' בינת שוורץ 
  כן, בבקשה. רק תציגי את עצמך. 

  
  פרופ' עדנה שביב:

יש לי הרגשה שכול החומרים המסוכנים, כל ... הכי מסוכנות פרופ' עדנה שביב מהטכניון. 
ה רק, זה לא רק הרגשה רק שלי, זה הרגשה של הכול דוחפים לעיר חיפה. כי זה לא הרגש

תושבי חיפה. וצריך להביא בחשבון גם מה שנקרא אפקט הדומינו. אם קורה משהו במתחם 
מסוכן אחד, זה יכול להשפיע על האחרים. אני לא בטוחה אם בתסקירים שבודקים בודקים 

זמן שיסלקו את  כל אחד בנפרד, או בודקים גם את אפקט הדומינו. מדברים כבר על הרבה
מיכל האמוניה. אני עוד לא רואה שעושים את זה. כל זמן שמיכל אמוניה לא סולק, לא יתכן 

שיוסיפו לנו עוד דברים מסוכנים באזור. אנחנו נמצאים במקום שהתעשייה הביו כימית 
היא גדולה ביותר שישנה. מרחיבים כל פעם את ייצור הדלק וכו' וכו', ואז התעשייה הביו 

ת עוד יותר כבדה. זה לא יתכן מצב כזה. תושבי חיפה בורחים מחיפה. יש לי שלושה כימי
ילדים אף אחד לא רוצה לגור בחיפה. אנחנו חושבים לעזוב את חיפה אולי, למרות שיש לנו 

את הדירה הכי יפה בחיפה והנוף הכי יפה בגלל שבעלי בשנים האחרונות היו לו ארבעה 
ים. בדקו את זה. אז תאמינו לי שאני מדברת באופן מאד סרטנים שונים שהם לא תורשתי

אישי ואני לא צריכה סקרים של אחרים, אני רואה מה שקורה אצלי במשפחה. ואני לא 
צריכה לשמוע מיונה יהב שצעירים עוזבים לתל אביב משום שאני יודעת שזה מה שקורה. 

מטרופולין חיפה עוד  אני גרה שם. אז תביאו בחשבון שאי אפשר להכניס לחיפה ולאזור
  חומרים מסוכנים. תודה. 
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  ראש מינהל התכנון: –גב' בינת שוורץ 
  כן, 

  
  מר אמנון פרנקל:

אני רוצה להגיד משהו, אני חושב שיש כאן מעשה חלם. אין בכלל ויכוח על כך שיש צורך 
לתכנן לטווח הארוך. אבל בחלק מן הטווח הארוך זה בדיוק מה שכרגע עושים את הסקר 

כל אלה של החומרים המסוכנים באזור חיפה, נגמרו עוד כמה חודשים, לא בעוד, לא  של
בעשרים שלושים. אז מה בוער כרגע לאשר תוכנית ברמה הזו במיקום הזה שיש עליו כל כך 
הרבה השגות וויכוחים, לפני שיקבלו את תוצאות הסקר? למה לא לקבל קודם את תוצאות 

שהיתרי הבנייה יהיו אם הסקר יאפשר את זה. שיסיימו הסקר אלא לומר שזה יותנה בכך 
את הסקר עם כל ההשלכות שיש על זה, ואז אפשר יהיה לדון כמו שצריך האם צריך גם את 

קרקעות הצפון וגם את יגור. קודם מישהו כאן אמר שכול המרחק ביניהם הוא עשרה 
מרחק? אין בזה שום על עשרה קילומטר של  קילומטר, אז איזה אסטרטגיה אנחנו מדברים?

אלמנט אסטרטגי. למה צריכים שני אתרים, אם המרחק ביניהם הוא כזה ואפשר להסתפק 
באחד? ודבר נוסף שנאמר כאן קודם על הבעיה של, שנבדקו הסיכונים, הסיכונים לא נבדקו 

אז הרדיוסים במצב של פחד. ומה קורה במצב של פחד? ומה קורה במצב של מלחמה? מה 
  ות? לא נאמר כאן שום מילה, שצריכים להי

  
  גב' דורית הוכנר:

  למה אמרה נציגת משרד הביטחון, 
  

  מר אמנון פרנקל:
  לא יודע, אתם אמרתם, 

  
  גב' דורית הוכנר:

  לא, 
  

  מר אמנון פרנקל:
אתם אמרתם, רגע, אתם אמרתם שהבדיקה שנעשתה היתה בדיקה שלא, לא, נציג משרד 

.. שנלקחו בחשבון, הם רדיוסים שמתאימים לא  הגנת הסביבה, שהבדיקה שנעשתה לגבי
למקרים של פחע. אז מהם הרדיוסים שמתאימים לפחע? מי נותן על זה את הדעת. אבל היא 

  לא מטפלת בריכוזי האוכלוסיה. 
  

  מר בני פירסט:
  פיקוד העורף מטפל בזה, פיקוד העורף, 

  
  מר אמנון פרנקל:

  ו נשארים עם השלוש מאות חמישים מטר, אז אם אנחנאבל לא קיבלנו שום נתון על זה. 
  

  מר בני פירסט:
  מאה חמישים. אם תפתח את התסקיר בסקר הסיכונים, 

  
  מר אמנון פרנקל:
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אני שואל אותך, מאה חמישים מטר הם גם במקרים של פחע, הם גם במקרים של הפצצות 
  מן האויר? או רק במקרים אחרים?

  
  מר בני פירסט:

יוק את השאלה הזאת, נאמר לנו שלמעשה כל שטח המדינה לפי מה ששאלנו, בהקשר בד
  הוא מתחת לעניין הזה. 

  
  מר אמנון פרנקל:

לא, בוודאי, אבל מה קורה במקרה כזה? אם נפגע אתר כזה, אם נפגע אתר כזה מה הרדיוס 
  המיגוני שצריך להיות?

  
  גב' דורית הוכנר:

  זה פיקוד העורף אחראי, 
  

  מר בני פירסט:
  ף, זה פיקוד העור

  
  מדברים יחד

  
  יו"ר הועדה: -אביגדור יצחקי 

  טוב, עוד מישהו? לא מחברי המועצה. בבקשה מה אלעל, 
  

  מר טל אלעל:
אני שאלתי קודם מה החיפזון לא ברור שלא צריך לתכנן לטווח ארוך זה ברור וזה מובן. 

עם כל אבל לפעמים בחיים הכול שאלה של טיימינג. השאלה אם עכשיו בנקודת הזמן הזו, 
מה שקורה בכול אזור הצפון, עם הנושא של חיפה וכול הקשיים המאד מאד גדולים, היום 
בגלובס, נדמה לי שזה היה היום או אתמול, פורסם אם אני זוכר את הנתון, סדר גודל של 
ארבעים ושלושה אחוז יונה, מסך כול שטחי התעסוקה אצלך בעיר ובמטרופולין זה תחום 

אחרים כמו תל אביב שזה שבעה עשר אחוז, באר שבע עשרים ושמונה  כימי. להבדיל מאזור
אחוז או משהו כזה. זה, צריך להבין את הרגישות הציבורית הרבה לפני התכנון. השאלה 

אם זה הזמן הנכון לבוא ולשים את הדבר הזה כרגע, כאשר אנחנו מדברים על תכנון משק 
שלכם דוחף אותו בכול העוצמה, אנחנו אנרגיה שאמור להיות מבוסס על גז טבעי שהמשרד 

גם רואים את כל הרמות העוסקות בתחום וכמה הבטחות מדברים איתנו על ביטחון 
אנרגטי לעשרות שנים שמבוסס על הגז הטבעי. לדעתי אם אתם ההערכות שלכם עשרים 

שלושים זה שהשימוש בגפמ ישאר בדיוק כמו היום ולא יפתח, מה שאולי ייתר את הצורך 
, לדעתי זה סוג של הבעת אי אמון גם בנושא של ת אלפים טון בכול שלושת האתריםבעשר

הגז הטבעי שהוא יכנס גם לבתים פרטיים. וזה בהמשך למה שאביגדור גם שאל קודם. איך 
יתכן שההערכות שלכם והשיקולים שלכם לעתיד לבוא, אנחנו מדברים פה על ארבע עשרה 

בעי יתפתח מאד, והוא מתקדם על אף הקשיים, חמש עשרה שנה קדימה, שבמשק הגז הט
לא ישפיע על התצרוכת של הגפמ בהערכות שלכם. זה נשמע לא סביר ואוזן המקצועית שרק 

אפשר. זו נקודה אחת. נקודה שנייה, אנחנו מכירים את המציאות, כל קריית אתא אם אני 
ן  לאורך חמש עשרה לא הגיעה למיצוי הפוטנציאלי שלה ואתם רוצים היום לתכנ מבין נכון

שנה את קרקעות הצפון. מה שיקרה זה יהיה גם וגם, ולכן אני חושב שצריך להאזין לתושבי 
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האזור ולהבין גם את העיתוי, גם את ההערכה מה זה אומר על משק הגז הטבעי שזה בכלל 
מקצועי שאני לא מבין בכלל איך אתם לא לוקחים את זה בחשבון, בבקשה וגם הנושא הזה 

טיימינג. הטיימינג לפעמים הוא הכול בחיים, וכרגע לא יקרה כלום אם תתנו קצת של ה
לתושבי הצפון ולמטרופולין חיפה ותסירו מהם איזה שהוא נקודה קטנה שלא משפיעה 

  דראמטית של ביטחון מדינת ישראל. 
  

  יו"ר הועדה: -אביגדור יצחקי 
חושב שצריך עצמאות אנרגטית  עוד מישהו לפני שמשרד האנרגיה. אני דרך אגב, קודם כל

למדינת ישראל, אין פה ויכוח. אני חושב שהנושא הזה של גפ"מ מכול שאר המרעין בשין, 
אם הוא מוטמן כמו שצריך באדמה, הוא לא הדבר הכי נוראי בעולם. אבל האזור הזה של 
מפרץ חיפה הוא באמת אזור רגיש, מאד מאד מאד, וכול דבר שמתווסף אליו, אתה רואה 
שאין פה אף אחד מאשקלון ואין פה אף אחד, אה, יש? סליחה, אתה מקצא"א, אבל אתה 

רואה זה שם מילא גם המיקום של הבזן באשדוד הוא לא המיקום בחיפה, הכול שונה 
לחלוטין. ולכן אני חושב שבהחלט צריך לשמור על עצמאות אנרגטית. אני רק רוצה לשאול 

. מדינת ישראל ... שלושים ומשהו, איפה ממלאים את  לפני זה שאלה מקדמית. עלו איזה ..
 ...  

  
  מר חן בר יוסף:

  הם ממלאים היום או בקצא"א או ..
  

  יו"ר הועדה: -אביגדור יצחקי 
  זאת אומרת ממלאים במקום. זאת אומרת הם באים עם צוורים למקום ההכנסה, 

  
  מר חן בר יוסף:

  מושכים משאית ויש חוץ מזה עשרים ... 
  

  יו"ר הועדה: -יצחקי  אביגדור
  שיש, ואיפה, 

  
  מר חן בר יוסף:

  לוקחים עשרים טון, 
  

  יו"ר הועדה: -אביגדור יצחקי 
אז עושים במתקנים שלהם, מתקנים קטנים שלהם. זאת אומרת יש להם מתקן שלוקח 

משאית וממלא את הזה. הבנתי. טוב, אז המיקום הוא לא הדבר החשוב בעולם. כי אם אתה 
  שאית ואומר,בסוף לוקח מ

  
  מדברים יחד

  
  מר צביקה קורן:

המערכת הצפונית והמערכת הדרומית הם מערכות נפרדות, המערכת שנמצאת על ייצור 
  מקומי, על הייצור בחיפה אם רוצים לאחסן
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  מדברים יחד
  

  מר צביקה קורן:
 אחסון ... לחיפה .... אותה דרך או ... אשדוד. אותה דרך. המלאי במקום אחד לא בהכרח

  נותן מענה למקום, 
  

  יו"ר הועדה: -אביגדור יצחקי 
  טוב, בואו ניתן למשרד האנרגיה לענות ואחרי זה נתכנס לדיון פנימי ונראה מה עושים, 

  
  דובר:

  אביגדור אפשר שנייה שיוסי, 
  

  מדברים יחד
  

  מר יוסי רבי:
. הסקר יוסי רבי, ראש תחום ניהול .. סיכונים במשרד להגנת הסביבה חומרים מסוכנים

סיכונים שאנחנו עושים לפי החלטת הממשלה כמו, החלטה חמש שתיים תשע מספטמבר 
אלפיים וחמש נוגע קודם כל לסיכונים אקוטיים של אירוע בחומרים מסוכנים, לא נוגע 
לסיכונים של איכות אויר, רק סיכונים אקוטיים של אירועים חומרים מסוכנים. אנחנו 

אחד זה ישירות מול המפעלים, כל מפעל בנפרד. צריך לעמוד  פועלים בשני מישורים, מישור
במדיניות מרחקי הפרדה שלנו. יש קריטריונים לרמת הסיכון שמסוגל שמותר לו לייצר 

לסביבה, וזה אנחנו פועלים מול כל בניין בנפרד. בנוסף לזה, סקר הסיכונים מייצר מפה, 
ה, סליחה, פעם שנייה, פעם מייצר בעצם תמונה מרחבית פעם אחת את הראשונה למעש

ראשונה זה בוצע בתשעים ושמונה. זה פעם שנייה שאנחנו בעצם מבצעים סקר סיכונים 
מצרפי שיתן לנו תמונה כוללת של רמת הסיכונים באזור בעצם, איזה אירועים יכולים 

לקרות. הסקר הזה הוגש לממשלה בשני שלבים, שלב ראשון הוגש לסוף השנה הזאת למצב 
והשלב השני הוגש עד סוף שנה הבאה שהוא יכלול גם נושא של רעידות אדמה גם הנוכחי 

את תחום השינוע, גם את נושא המיכלתי וגם את הנושא של סקר צופה פני עתיד. אנחנו 
יודעים פחות או יותר איך הולכים להשתנות גם ההשתנות של האוכלוסיה וגם ההשתנות 

ת. ולמעשה לעשות הערכה איך תיראה המפה של החומרים המסוכנים בעשר שנים הקרובו
עשר שנים קדימה, וזה תכנון של שנת אלפיים ושבע עשרה. ועל בסיס המסקנות מהסקר 

הזה, יהיה אפשר להשתמש במסקנות האלה, גם לתכנן את כל השימושים האזרחיים בצורה 
של  יותר חכמה ונכונה, גם את כל הנושא של אזורי תעשייה המסוכנים וגם את הנושא

כבישים ושינוע התחשבות בנמל החדש, הגז הטבעי וכול הדברים האלה. לגבי השפעות 
הדדיות, אז קודם כל התיקון שנעשה משלוש מאות שישים מטר למאה חמישים מטר זה 

למעשה שיטת החישוב תיקון טעות תיקון שהוא בעיקרו תיקון, תיקון של שיטת החישוב. 
החשיפה, אני לא אכנס לפרטים, פשוט היתה טעות  לגבי זמןשהיתה בתוך שיטת החישוב 

ולכן המרחק שהותקן לשלוש מאות שישים מטר, מאה חמישים מטר הוא לא ירידה 
בקריטריונים, הוא לא איזה שהיא התפשרות. פשוט זה תיקון טעות. לכן מאה חמישים 

עשה זה מטר זה המרחק הנכון. מה שקורה בטווח של התשעים מטר, כמו שציינה פרופ', למ
הנושא של השפעה. בתשעים מטר עלול להיות מצב שאם יש מקור סיכון נוסף, כמו לדוגמא 
מיכל .. אז עלול להיות מצב שבו האירוע ב ... עלול לגרום לפגיעה באותו מיכל של חומרים 
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מסוכנים אחר שנמצא בתוך אותו גרף של התשעים מטר. ולכן אנחנו ביקשנו שבתוך הטווח 
  , כל דבר שימצא יהיה כפוף לבדיקה הזאת של השפעות הדדיות. של התשעים מטר

  
  מר אמנון פרנקל:

למה לא לקבל את ההחלטה אחרי שתיעשה הבדיקה? אתם מדברים במילא על עשרים 
  שלושים, עשרים שלושים, לא עשרים עשרים. 

  
  מר יונה יהב:

  הוא לא דיבר על הסקר, הוא דיבר על השיטה, 
  

  דובר:
  ם על הסקר, לא, הוא דיבר ג

  
  מר יונה יהב:

  מתי הוגש אבל לא איזה סיכונים יש, עדיין אין לך אפילו התחלה של, נכון?
  

  מדברים יחד
  

  מר חן בר יוסף:
טוב, רק להסביר לעניין הגז הטבעי והגפמ כי זה עלה גם במועצות קודמות. רק להבין רגע, 

יין במצבי משבר יש סיכוי לא הגז הטבעי כמו שאמרנו אנחנו מקדמים אותו בכול המרץ, ועד
קטן שלא יהיה גז טבעי. וגם שלא יהיה איטום בבתי זיקוק. ובמצב כזה, מדינת ישראל 

תצטרך לפנות למקורות קיימים, זמינים שלמעשה בשביל להגיע למצב הזה צריך שהם יהיו 
בעי מאוחסנים. ולכן, זה האירוע שעליו אנחנו מדברים. אין קשר לכמה אחוזי שימוש בגז ט

יש, מבחינתנו שכול המדינה תעבור לגז טבעי לחלוטין, שלא יהיה בכלל שימוש בגפמ. 
שייצרו וייצרו אותו מבחינתנו. זה השאיפה. זה גם קורה ברוב המדינות אז אנחנו ריאלים. 
עדיין ביום שבו נפסק הגז הטבעי, לא מעט מערכות יועברו לשימוש בדלק החילופי שלהם. 

מל זה סולר, אבל לא רק, בתי חולים, מאפיות, אפילו המכבסות של אז מי שמכיר פה מחש
בתי החולים, כל אלה יחזרו לגמפ אם הם לא, אם הם עברו מגפמ לגז טבעי ולכן אנחנו 

חוזרים למקור מה שנקרא שהכנו מבעוד מועד. ולכן חייבים מקורות מאוחסנים של המוצר 
  יותר מסובך לאחסן.רבה הזה. גז טבעי הרבה יותר קשה, הרבה יותר יקר, ה

  
  מדברים יחד

  
  מר איתי מירז:

  איתי מירז, מאיגוד ערים סביבה אשדוד, 
  

  מדברים יחד
  

  יו"ר הועדה: -אביגדור יצחקי 
  סליחה, אני קובע פה מי ידבר ומי לא, 

  
  מר איתי מירז:
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א' הערה ראשונה זה שהמטרה, אחת מהמטרות של התוכנית הראשוניות שזה להגדיל את 
  ה, וזה לא הוסבר כי מה, האתר, המשוא

  
  מדברים יחד

  
  מר איתי מירז:

משולש באשדוד, בסופו של דבר לא החליטו להכין לו,  ... רק מחוז דרום, מחוז חיפה וצפון. 
זה הנקודה. עכשיו ספציפית לגבי אשדוד, באשדוד תכננו שני אתרים, אחד שטח בתי זיקוק 

שנקרא, אזור בסיס דלק לשעבר, אזור מרכז  ... אחסון ואתר שני נראה לי סמוך באזור
הדלק. עכשיו על פי מסקנות התסקיר השפעה על הסביבה עולה בצורה מפורשת וזה נאמר 

גם על ידי המשרד להגנת הסביבה ולמעשה יש הסכמה כללית שהאתר בבתי זיקוק הוא 
האנושי עדיף וזה מהסיבה הפשוטה שהסיכון כבר קיים, יש שם כבר גפ"מ ומעגלי הסיכון 

לעומת זאת האתר השני הוא אתר חדש באזור מרכז אזור התעשייה מעגלי ... נכללים בתוך 
הצפוני של אשדוד ולהקים שם אתר אחסון גפ"מ אנחנו פותחים אזור חדש של מגבלות 

חדשות. לכן, הדרישה שלנו זה שאין צורך בשני אתרים וצריך להחליט לפי המסקנות 
הסביבה והעמדה של עיריית אשדוד ושלנו, להסתפק  התסקיר והמלצת המשרד להגנת

באתר שקיבל את מירב היתרונות וזה אתר של בית זיקוק  ואין צורך באתר של ... עכשיו, 
הוסבר לנו במהלך הדיונים שהיו שהסיבה היא בעצם לא סיבה תכנונית, אלא נגדיר את זה 

וצר אחד אפשרי שזה רק בתי סיבה של מכרזים. משרד האנרגיה לא רוצה להיות שבוי בידי י
זיקוק. עכשיו לטעמנו זה לא, סיבה כזו שהיא סיבה כלכלית, לא צריכה להיכנס בגדר 

שיקולים תכנוניים. משרד האנרגיה שימצא את הדברים שלו, ממשלת ישראל, ימצאו את 
הדרכים שלהם כיצד להבטיח את העניין הכלכלי, אבל לא בדרך שגורם לתוצאה תכנונית 

שזה אתר שיבחן בסופו של דבר, אתר שהוא בפירוש ... כאתר נחות ולוקח המון  לא טובה
  עכשיו אם אני אלך עוד ככה במקרה הגרוע של, סליחה? מאגרי סיכון. 

  
  מדברים יחד

  
  מר איתי מירז:

  שכן אתר מרכז הדלק יבחר, כך שאין צורך 
  

  מדברים יחד
  

  מר איתי מירז:
מה שנאמר קודם, זה שהאחסון עצמו הסיכון הוא למיפוק הדבר. נכון היה מה שאמרתם 

. הסיכון היותר גבוה הוא מהמסוף הניפוק יחסית נמוך. המיכלים שהם טמונים באדמה
שמנפק את הגפמ הזה. להוציא אותו באיזה שהוא צורה למיכליות הכביש. עכשיו ממילא 

תר מרכז קיים כבר מתקן כזה בשטח בתי זיקוק, ואין צורך גם במקרה אם כן יהיה א
הדלק, אין צורך שייוקם בו חוץ מאחסנה גם מרכז ניפוק. כי התוכנית מדברת על הקמת 

צנרת בין מתקן הייצור ובית זיקוק לאתר מרכז הדלק. לכן והמסוף הניפוק של בתי הזיקוק 
יכול לענות על כל הדרישות. לכן גם במקרה שיש, שכן יהיה אתר מרכז הדלק, אפשר 

ישה שלנו, רק לאחסנה בלבד ללא מסוף ניפוק. ומסוף הניפוק יהיה להגדיר אותו וזה הדר
במסוף הקטן בבית זיקוק. שוב, אין שום הצדקה לעשות ... זה מיותר לחלוטין. הערה 

שלישית שהיא קצת יותר קטנה אפשר לומר נקודתית, זה לגבי הנושא של חניה של מיכליות 
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ים. אחד השימושים המשמעותיים זה כביש. אתר כזה של גפ"מ גורר איתו שימושים נלוו
החניוני לילה של המיכליות כביש של הגפם. אין פיתרונות באזור אשדוד, באזורי התעשייה 

שלנו לדבר הזה ואנחנו ביקשנו שבמסגרת התוכנית, בתוך האתרים אם זה בתי זיקוק או 
עכשיו, אתרים אחרים, יהיה גם שטח לחניה למיכליות הכביש, זה חלק מהפעילות הזאת. 

בסופו של דבר כן קיבלנו את זה, זה נכנס לתוכנית כאופציה, אבל זה לא מספיק, אנחנו 
מאד מבקשים שזה יהיה חובה. זאת אומרת שתנאי להיתרי בנייה יהיה גם בהקמה של 

  החניונים האלה. 
  

  יו"ר הועדה: -אביגדור יצחקי 
  תודה. שנייה שנייה, תשלים את קצא"א. 

  
  מר צביקה קורן:

י משלים מאד בקצרה, את התמונה אזור התעשייה באשדוד לשני האתרים הפוטנציאלים אנ
  אתר בפזה או אתר אתר במרכז הדלק שנמצא מזרחית לקצא"א מעבר לרחוב הנפט. 

  
  מדברים יחד

  
  מר צביקה קורן:

באתר פזה ו, או בשטח מרכז הדלק, סך כך מסומן בתמ"א שלושים ושתיים על אחת ... 
  פים טון בין אם זה באתר זה ובין אם זה באתר ... הכול עשרת אל

  
  מדברים יחד

  
  מר צביקה קורן:

  קובעת יחס בין האתרים בנוגע להקמתה כמנגדון לביטול אתר שלא יוקם
  

  מדברים יחד
  

  מר צביקה קורן:
הסדרת שימושי ... קיימים ועל פי היתרי בנייה מאושרים בתחום פזה בהיקף של כששת 

נרת שמאד קצרה ש ... ומחברת בין פזה למרכז הדלק. אפשרות להקמת אלפים טון. זו הצ
ניפוק חניה בין ... מרכז הדלק. אין תוספת ניפוק בפזה כפי שנאמר, הסמכות היא על 

הקיים. החניה מובלת כשימוש מותר לכול שטח פזה בעצם מקום מפורש. הנגישות 
ון היתר נקבע לו התוואי. כפי ש כביש הגישה לנמל, נמצא היום בתכנ העתידית היא על בסיס

... הקודמת, יש הנחיות לעריכת תוכנית הנדסית ותוכנית הפעלה והוראות גמישות ... סקרי 
סיכונים ואנחנו רואים בתסריט את שני האתרים המוצעים. אנחנו רואים את תסריט 
ון, התוכנית. כאן אנחנו רואים הגדלה בנספח בינוי של אזור מרכז הדלק עם מיכלי אחס

עמדות הניפוק והחניה. כאן אנחנו רואים הגדלה של אתר גפ"מ הקיים בפזה ושטח מאגר 
שמיועד לתוספת המיכלים החדשים. גם כאן הוצג בולנת"ע ... תסקיר השפעה על הסביבה, 

  אין טעם לחזור. 
  

  יו"ר הועדה: -אביגדור יצחקי 
  תודה. 
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  מר צביקה קורן:
א משמעותי באתר מרכז הדלק, שימש בסיס דלק אזור קרקע שהוא נושלמעט נושא של 

פעולה ונערכו סקרים על ידי משרד האנרגיה והמשרד להגנת הסביבה ברור שנדרשת שם 
משמעותית של נפחי הקרקע לרמה תעשייתית. אני רוצה ברשותך להציג גם את קצא"א כדי 

  לאפשר דיון בכול הנושאים. 
  

  יו"ר הועדה: -אביגדור יצחקי 
  ש איזה סקר עכשיו מצרפי על כל אזור חיפה מי עושה אותו? תודה. בני י

  
  מדברים יחד

  
  יו"ר הועדה: -אביגדור יצחקי 

  מתי הוא נגמר, הוא נגמר, הוא מתחיל?
  

  מר בני פירסט:
  יוסי, מה הלוז של זה?

  
  מדברים יחד

  
  מר בני פירסט:

  עד סוף אלפיים ושש עשרה אמור להיות מוגש התמצית או המסקנות?
  

  ים יחדמדבר
  

  מר יוסי רבי:
החלק הראשון של הסקר של המצב הנוכחי הוגש לממשלה עד סוף השנה, הסקר הזה 

  התחיל פחות או יותר לפני חודשיים, אנחנו בערך ברבע הדרך שם. 
  

  יו"ר הועדה: -אביגדור יצחקי 
  איזה השפעה תהיה לו, 

  
  מר יוסי רבי:

  אנחנו נוכל, קודם כל הסקר מוצע רק למפרץ חיפה, ובסקר הזה 
  

  יו"ר הועדה: -אביגדור יצחקי 
  כפות הצפון זה מפרץ חיפה?

  
  מדברים יחד

  
  מר יוסי רבי:

בסקר הזה אנחנו נדע איזה אזורים יש, מיועדים על ידי סיכונים ממספר מקורות סיכון 
  , שנמצאים בסביבה שם. הם אזורים שהם יותר
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  יו"ר הועדה: -אביגדור יצחקי 

  פעה, האם תהיה על זה הש
  

  מדברים יחד
  

  מר יונה יהב:
  יש במקביל גם סקר

  
  מדברים יחד

  
  מר צביקה קורן:

  אתר קצא"א זה המיכל הגדול של קצא"א, 
  

  מדברים יחד
  

  מר צביקה קורן:
  שבחלקו הצפון מערבי נמצא אתר קיים לאחסון וניפוק גפ"מ, 

  
  מדברים יחד

  
  מר חן בר יוסף:

י באזור הדרום. קצא"א .... מרכז הדלק מגיע כול מי לכן בדרום, אנחנו אומרים מי נותן ל
  שיכול לספק ... לספק שירותי אחסון, 

  
  גב' דורית הוכנר:

  מרכז הדלק אין בכלל אתר שלא בקצא"א,
  

  מדברים יחד
  

  מר צביקה קורן:
עוד בקצרה, אני אשמח, בינוי באזור קצא"א, מיכלי ... כפי שמוצעים בחלק הדרומי של 

נמצאת שורה ארוכה של מיכלים קיימים שמאחסנים בתשעת אלפים  האתר הקיים. כאן
טון. בהמשך קו המיכלים הקיים לכיוון צפון מוצעים המיכלים החדשים, מיכלים דלילים, 

סך הכול מדובר פה על ארבעה עשר מיכלים בהיקף אחסון כולל של עשרת אלפים טון. 
ותר לגביו כל השימושים שהם כאשר התוכנית מתחלקת לשלושה אזורים. האזור הדרומי י

מעבר לקו הזה, שבו מותקנים כל שימושים קיימים על פי חוק צינור הנפט. החלק הצפוני, 
שימושי קצא"א, אבל יש איסור על חניה של מיכליות ריקות כדי לא להטיל שום סוג של 

מגבלה צפונה לכיוון ... ויש איזה שטח המתחם כאן באדום שהוא המשך המיכלים 
הם מיכלים ... בצורת השטח יוצרת למעשה מצב שנקרא קאט אנד ים כאן. המיכלים המוצע

גם כאן קאבר, חופרים ואז מכסים חזרה והקרקע מבחינת התוואי חוזר למצבם הקודם. 
  נערך סקר סיכונים, סיום ממצאיו, אני לא אחזור על הממצאים ... 
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  יו"ר הועדה: -אביגדור יצחקי 
  תודה. בבקשה, 

  
  זינגר: מר יוסי

מ ... אשדוד. אני אתחיל מהסוף, שמעתי על מיכליות ריקות שרוצים לחנות  יוסי זינגר
באתרים מהסוג הזה. עלה כאן אפקט הדומינו, בכול מקרה, מיכלית גפ"מ ריקה היא דבר 

מסוכן מאין כמוהו כאשר מתפוצץ. בתוך בית זיקוק לאחסן כזה דבר, זה טירוף. בטוח שזה 
סקר סיכונים. אבל אני אחזור לעיקר. אנחנו צרים בשטח, בית הזיקוק לא עובר מבחן של 

באשדוד, אין לו יותר מדי שטח. בוודאי שפזם, להערכתי לפחות מצבם טוב משלנו. על כל 
חלקת אדמה יש הרבה מאד פרויקטים כלכליים שמתחרים. ואנחנו הצגנו למשרד התשתיות 

וב, ללא קשר לשום תמ"א כל שהיא. מה ולגורמים נוספים את העסק הזה כעסק כלכלי וט
שאנחנו רואים שמתפתח זה תמ"א שיש לה נדוניה של הוראות תוכנית שלא ראינו ולא זכינו 

להגיב עליה, אלמנטים רגולטוריים פריפריאליים שנכנסת לנו לתוך שטחנו ואוסרת עלינו 
גרת התמ"א פעילויות שונות ומשונות. ולכן באופן בסיסי אנחנו מתנגדים לאחסון במס

בשטח בית הזיקוק באשדוד. אלא רוצים לעשות את זה, אם פרויקט כלכלי, יהיה 
, יתחבא באופציות אחרות שלנו, אז כן. אם לא, אז אנחנו מתנגדים במיוחד אטרקטיבי

כשלא ראינו את הוראות התוכנית שמאפשרת לנו איזה שהיא זכות בעלים על השטח הזה, 
  לנו, כן. כן, השטח הוא שלנו, בבעלות ש

  
  יו"ר הועדה: -אביגדור יצחקי 

  טוב, עוד מישהו מהאורחים רוצה, בבקשה
  

  גב' עופרה כרמון אבן:
אני רוצה שמי עופרה כרמון אבן. אני מנהלת תחום .. תכנון ובנייה במשרד הרווחה. 

שעסק בקרקעות הצפון במפרץ חיפה. בישראל השיח התכנוני הוא  להתייחס בעצם למתחם
מוטה תשתיתית. וכאן זה מקרה קלאסי שאנחנו בעצם שוקלים צורך במלאי עדיין מאד 

אחסוני מעבר ליומיים שלושה, אבל אי אפשר להתעלם מההשלכות החברתיות. נמצאים 
כאן אנשים מהשורה הראשונה, שבאים ומעידים על השלכות עכשויות במטרופולין חיפה 

ת, אי אפשר להתעלם מכך. העתיד לקום. ואנחנו שומעים פה על השלכות בריאותיו
מצביעים ברגליים, מצביעים אנשים ברגליים, מצביעים אנשים ברגליים ושמים את, פשוט 
נודדים ממפרץ חיפה ... אז אנחנו ... סיכונים נוספים. ובנקודת הזמן הנוכחית שאנחנו עוד 

ה מתכוונים לעשרים שלושים, אז בואו נחכלא קיבלנו תוצאות של סקרים ואנחנו בכלל 
  לסקרים, בואו, למה אי אפשר להמשיך ולהתעלם מההשלכות האלה, זה מה שהדבר, 

  
  יו"ר הועדה: -אביגדור יצחקי 

  תודה. עוד מישהו מהאורחים?
  

  מדברים יחד
  

  מר ירון ישראל:
שמתי תמונה, תסתכל. פה זה קרקעות הצפון, פה זה כביש חדש, שמחבר את עוקף חיפה 

ילי. צומת יבור. פה זה יבוא, מה השתגעתם? פה. כניסה ל כביש עשרים ושתיים עם כביש ע
  ... כביש עשרים ושתיים, פה מתחברים, חמש דקות. להתחיל להעביר צנרת ... מה הסיפור? 
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  מר יוסי מזרחי:

  טוב, שלום לכולם. אני רוצה להוסיף את קולו של האדון הצעיר, 
  

  מר טל רשף:
  יר, יוסי מזרחי. בדור הצערבותיי, זה חבר, ממלא מקום חדש 

  
  דובר:

  ברוך הבא. 
  

  מר יוסי מזרחי:
  תודה רבה. 

  
  מדברים יחד

  
  מר יוסי מזרחי:

טוב, תודה רבה על הברכות. אני רוצה להוסיף, אני בן עשרים ושבע, אני מניח שעד שלושים 
  וחמש זה נחשב צעיר. אז גם אתה צעיר א'. 

  
  מדברים יחד

  
  מר יוסי מזרחי:

ות, אני רוצה לגעת בעוד כמה נקודות רגישות. אני מייצג את קולו של אז נגעתי בכמה נקוד
הדור הצעיר, כמו שהוזכר פה ואני רוצה לייצג את קולו של הדור הצעיר שמתגורר באזור 

הצפון. דיברו פה באמת על המון בעיות והשלכות תפעוליות, בריאותיות, כלכליות, אבל כמו 
פחות דיברו. אני מתגורר כמאה חמישים מטר שהוזכר מקודם על ההשלכות החברתיות, 

מאזור בזן. אני סובל מאסטמה כרונית ואחד הדברים המשפיעים ביותר על המעבר העכשווי 
שלי מהצפון למרכז, זה אותו עניין של בתי הזיקוק. עכשיו, דיברו על הבעיות החברתיות, 

פה, אין חודש שלא דיברו על זה איתי עם יושב ראש אגודת הסטודנטים באוניברסיטת חי
עשינו וקיימו שולחנות עגולים על כל הנושא הזה. אין חודש שאנחנו לא מציפים את כל 

הנושא של בתי זיקוק ליד חיפה. הנושא הזה הוא נושא שמאד מאד בוער בקרבנו, אנחנו 
עושים כל דבר שאפשר כדי להוציא ולהרחיק את כל מיכלי האמוניה, הבזן וכיוצא בזה 

חיפה ואני חושב שבהמשך לכול העבודה המקדמית שצריכה להיעשות על ידי מאזור מפרץ 
המשרדים השונים, אני לא חושב שזה המקום וזה הזמן להנציח עוד יותר את הבעיה, ואני 
כמובן כפועל יוצא מהדברים שאני אומר, אני מתנגד מתנגד להקמת אותו מיכל שני באזור 

  מפרץ חיפה. תודה. 
  

  ו"ר הועדה:י -אביגדור יצחקי 
  אני מודה לאורחים. אנחנו נשארים בדיון פנימי. 

  
  מר טל רשף:

  רבותיי, מי שלא חבר מועצה, מתבקש לצאת. 
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  דיון פנימי
  יו"ר הועדה: -אביגדור יצחקי 

גבירותיי ורבותיי, אני מוכרח לומר שמאחר ולא הייתי פה בשבוע האחרון אז לא  נכנסתי 
, עשו לי הכנה לפני למעלה משבוע ואני קצת את התמונה לעניין הזה לעומק כמו שאני רגיל

הזאת, אני לא מספיק מצליח לקלוט אותה. אני הייתי רוצה לבקש את הבקשה הבאה. 
אנחנו את כל מרחב הצפון אני גם רוצה שנשב על זה בצורה יותר מעמיקה. ולקראת 

ות כמו המועצה הבאה נקבל את אחת משלוש ההחלטות. או שאנחנו נקבל את ההחלט
שצריך, כמו שאנחנו יודעים לקבל את זה אחרי שנשתכנע שהדברים האלה באמת נכונים. 

אפשרות ב' היא שאנחנו נעשה חשיבה מחדש אולי בכול זאת אולי יש לנו עוד רעיונות, 
רעיונות פורצי דרך. והדבר השלישי האפשרי שאנחנו נחכה להשלמה של הסקר המצרפי, 

הדיון הבא. אני לא רוצה להציע עכשיו הצעת החלטה כי זה אבל את כל זה נקבל לקראת 
יהיה אחת משלושת ההחלטות. אחרי שנראה כמה אנחנו באמת בטוחים ויודעים שמה 

אני פעם ראשונה שומע שמבזן ליבור או מקרקעות הצפון ליגור שאנחנו עושים הוא נכון. 
לזה בכלל היתכנות  בכלל הולך לעבור צנרת. שזה עוד איזה משהו שאני לא בטוח שיש

  מבחינת הקרקעות, 
  

  גב' דורית הוכנר:
  זה כבר הופקד פעמיים, זה כבר הופקד פעמיים, זה קצת, אביגדור, 

  
  יו"ר הועדה: -אביגדור יצחקי 

  יכול להיות, 
  

  מדברים יחד
  

  יו"ר הועדה: -אביגדור יצחקי 
  בסדר, אנחנו על שני הדברים האלה נעשה כולם ביחד. אני מציע, 

  
  ובר:ד

  לגבי הצפון רק כן?
  

  יו"ר הועדה: -אביגדור יצחקי 
  כן, לגבי הצפון. אני מציע, 

  
  מדברים יחד

  
  יו"ר הועדה: -אביגדור יצחקי 

יהיה רק לדיון פנימי. אני מציע, אני מציע בפעם הבאה. אני מציע שאת אשדוד ואת קצא"א 
ת אם זה מקובל על לאשר, ואת שני הדברים או שנאשר בפעם הבאה שנקבל החלטה. אחר

  החברים, 
  

  מדברים יחד
  

  :מר טל אלעל
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  אשדוד אבל הם גם מתנגדים, אשדוד הם התנגדו לפתוח עוד, זה אותו סיפור של, 
  

  יו"ר הועדה: -אביגדור יצחקי 
  הלל, בבקשה, הלל מדבר. 

  
  מר הלל זוסמן:

ה מאד בקצא"א יש בדקנו, יש איזה חדירה לתוך שמורת טבע שם, בחלק הצפוני, חדיר
  קטנה שהיא לא, לא צריך אותה כי זה רק בתחום המגבלות, לתאם את זה עם, 

  
  יו"ר הועדה: -אביגדור יצחקי 

  בהערות, בהערות, 
  

  מדברים יחד
  

  יו"ר הועדה: -אביגדור יצחקי 
  מישהו רוצה להציע הצעה אחרת? 

  
  מר יונה יהב:

  לא, תודה רבה, 
  

  מדברים יחד
  

  דובר:
  ור?מה תהיה ההצעה אביגד

  
  יו"ר הועדה: -אביגדור יצחקי 

  מה?
  

  דובר:
  ההצעה היא לא לקבל החלטה? 

  
  יו"ר הועדה: -אביגדור יצחקי 

  אנחנו מקבלים החלטה לדרום, 
  

  דובר:
  כן, זה הבנתי, 

  
  מדברים יחד

  
  יו"ר הועדה: -אביגדור יצחקי 

  חודש הבא הם יעלו את זה עוד פעם לסדר היום ואנחנו נקבל החלטה, 
  

  ורית הוכנר:גב' ד
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  אוקי, 
  

  מדברים יחד
  

  יו"ר הועדה: -אביגדור יצחקי 
  רגע, החלטה. הוא לא צריך. כן, בבקשה, 

  
  מדברים יחד

  
  גב' רחל קולסקי:

אוקי, חברים, אני מקריאה את ההחלטה בנוגע לקצא"א. בפני המועצה הוצגו מסמכי 
מיכלי אחסון ...  התוכנית הארצית הקוראת את תמ"א שלושים ושתיים אחד ה', בתוספת

אתר קצא"א. כמו כן, בהחלטת הולנת"ע מיום עשרים ושמונה לשישי שש עשרה, הוצג 
פיתרון לכתב שיפוי לועדות המקומיות. המועצה הארצית לאחר שדנה בנושאים שהוצגו 

בפניה ולאחר ששמעה את עמדת הועדה המחוזית, הרשויות המקומיות, מינהל הדלק, 
  המוזמנים מחליטה כדלקמן. משרד הגנת הסביבה ויתר 

  
  דוברת:

  לא היתה פה ועדה מחוזית, 
  

  גב' ארזה צ'רצ'מן:
  זהו, למה, 

  
  מדברים יחד

  
  גב' רחל קולסקי:

אחד, לאשר את מסמכי התוכנית ולהעביר את התוכנית להערות הועדות המחוזיות 
ץ את בכפוף למפורט להלן. א', לאמולהשגות הציבור לשישים יום, ונוסח ההודעה ... 

החלטת הולנת"ע שקיבלה את עמדת ועדת העורכים כי אין צורך ב ... העברת צנרת בין 
האתרים קצא"א ומתחם בית הזיקוק באשדוד, כיוון היות וניתן לצמצם באופן משמעותי 

את המשואה ככל שיקום ... באזור מסילת נשר שלא בסמוך למרכזי הצרכנים. כמו כן, 
אפשרת העברת צנרת דלק לרבות גפ"מ לרצועות הצנרת תמ"א שלושים ושבע על שתיים מ

להולכת הגז הטבעי, ולכן ככל שבעתיד ימצא לנכון הצורך לחיבור האתרים, ניתן יהיה 
שימושים המותרים בשטח להעביר צנרת מכוח הוראות אלה. ב', בהמשך להחלטת הולנת"ע 

ומ"ס, מותר כי ההשפעה ההדדית שבמרחק מינימאלי בין אתר גפ"מ לאתרים הכוללים ח
והנחיות המשרד להגנת הסביבה, יובהר  הוראות התוכנית עומדות במרחקי השפעה הדדית

כי הוראות התוכנית עומדות במרחקי השפעה הדדית, על פי הנחיות המשרד להגנת הסביבה 
קובעות כי לא יאשר מוסד תכנון ולא יתן היתר בנייה אלא לאחר התייעצות עם המשרד 

נהלת בטיחות ... ובתנאי כי עומדים בהוראות צווי בטיחות, אין בהם להגנת הסביבה, מ
סיכון לאוכלוסיה ואינם, והם אינם פוגעים בתוכנית ומטרותיה. ג', בהמשך להחלטת 

הולנת"ע ... כוללת של מתחם קצא"א, הועברה אלינו התייחסות של המשרד לתשתיות 
וקי, אז הועברה התייחסות על ידי לאומיות, לא התייחסנו לזה, אבל מישהו התייחס או. א

קידום פיתרונות להסדרת המשרד לתשתיות לאומיות לאנרגיה ולמים לפיה המשרד בוחן 
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המתחם בשיתוף עם משרדי ממשלה רלוונטיים. עד לאישור התוכנית תוצג התקדמות 
ון בנושא זה. ד', תיקונים טכניים של מינהל התכנון. שתיים, למנות את עורך דין גדעון ויקט

כחוקר ... ובהשגות הציבור, בהתאם לסעיף מאה ושבע א' לחוק, ככל שידרש. המועצה 
השתכנעה בדבר יכולותו של החוקר לבצע את העבודה נוכח נסיונו הרב וכישוריו 

  המקצועיים. 
  

  מדברים יחד
  

  דובר:
  תיקונים טכניים זה התאמה, 

  
  מדברים יחד

  
  מר איתמר בן דוד:

  אני חושב שהוא חוקר טוב, אבל ... אין עוד חוקרים? סליחה.
  

  מדברים יחד
  

  מר איתמר בן דוד:
אני רק אומר, אני רק לא אמרתי מה שאני רוצה להגיד לפרוטוקול. אני לא אמרתי מה, 

לפרוטוקול. אני חושב שמה שראיתי שהוא עושה חקירה יפה. אני חושב שכמות התוכניות 
ובים וצריך לפצל את החקירה. אני רואה שהוא מקבל היא עצומה, יש הרבה אנשי מקצוע ט

את התגובה של הציבור שמגיע אלי, הוא מרגיש תחושה, כמעט כל ה ... זה גדעון ויתקון. 
  כמעט, תוכניות הגז הטבעי, 

  
  מדברים יחד

  
  מר איתמר בן דוד:

עדיין, שלושים ושבע ושלושים ושתיים, כל משרד האנרגיה, אני חושב שזה נראה לא טוב. 
  מאד אנשים עם כישורים להיות חוקרים, ואני חושב שזה ממש בעייתי.  יש הרבה

  
  יו"ר הועדה: -אביגדור יצחקי 

  יבדק אם הוא באמת 
  

  מר איתמר בן דוד:
  אפשר לפצל את ההחלטה על החוקר ולעשות עוד בדיקה לדעתי, לאשר להעביר, 

  
  מדברים יחד

  
  גב' רונית מזר:

   אני מציעה לאשר ואם ימצא שיש בעיה,
  

  מר איתמר בן דוד:
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  אני מציע לא, אני מציע, מספיק להעביר היום להערות. גם אפשר לראות מה מגיע, 
  

  גב' דורית הוכנר:
  אין לנו היום אף תוכנית שגדעון ויתקון בוחן אותה. אין לנו אף תוכנית, 

  
  מר איתמר בן דוד:

  הוא לא חוקר .. של שלושים ושבע?
  

  גב' דורית הוכנר:
  לושים ושבע, אין לשלושים ושבע, לא, אין לש

  
  מר איתמר בן דוד:

  הוא לא עשה שלושים ושבע שתיים?
  

  מדברים יחד
  

  גב' דורית הוכנר:
  אין יותר אף תוכנית, 

  
  מר איתמר בן דוד:

  אני שמעתי חוקר הבית, 
  

  גב' דורית הוכנר:
  חוקר הבית, מה זה חוקר הבית?

  
  מר איתמר בן דוד:

התכנון. הבית צריך הרבה חוקרים. צריך לפזר את הביצים  ככה זה הביטוי של מינהל
  בהרבה סלים. ריכוז זה חשד. 

  
  מדברים יחד

  
  גב' רחל קולסקי:

אשדוד, לפני המועצה הארצית הוצגו מסמכי התוכנית הארצית המפורטת תמ"א שלושים 
"ע ושתיים אחד א' באתרי אחסון ב .. במרחק בית הזיקוק. כמו כן, בהתאם להחלטת הולנת
מיום עשרים ושמונה לשישי שש עשרה, הוצג פיתרון לתא ... לטובת הועדות המקומיות. 

המועצה הארצית לאחר שדנה בנושאים שהוצגו לפניה ולאחר ששמעה את עמדת הרשויות 
המקומיות, מינהל הדלק, המשרד להגנת הסביבה ויתר המוזמנים, מחליטה כלדקמן. אחד, 

ר את התוכנית להערות הועדות המחוזיות ולהשגות לאשר את מסמכי התוכנית ולהעבי
הציבור לשישים יום ונוסח ההודעה ירשם למועד האחרון להגשת הערות והשגות לתוכינת 

ובכפוף למפורט להלן. א', המועצה הארצית מאמצת את החלטת הולנת"ע כי אין לתת 
לתשתיות המשרד עדיפות לאתר פזה על פני הגז הדלק בשלב זה. ויש לקבל את עמדת 

לאומיות לאנרגיה ומים .... אי פגיעת סדר עדיפויות וזאת משיקולים כלכליים. כמו כן, 
וכנית קיימת ... לביטול האתרים, מה שנותן מענה לכך שהשטח לא ישמר בהתאם בת
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למגבלות לטווח הארוך ככל שאין בו אחסון לתמ"א. ב', בהמשך להחלטת הולנת"ע לעניין 
שפעה הדדית, מרחק מינימאלי בין האתר .. למתקנים כוללים שימושים מותרים בשטח ה

חומ"ס, דבר כי הוראות התוכנית עומדות בהנחיות משרד להגנת הסביבה וקובעות כי לא 
יאשר מוסד תכנון תוכנית ולא יתן היתר בנייה אלא לאחר התייעצות המשרד להגנת 

מרחקי השפעה הדדית, הסביבה, מנהל הבטיחות לפיקוד העורף ובתנאי כי הם עומדים ב
בהוראות צווי בטיחות, אין בהם סיכון לאוכלוסיה והם אינם פוגעים בתוכנית ומטרותיה. 

ג', תיקונים טכניים של מינהל התכנון. שתיים, המועצה ממנה את עורך דין גדעון ויתקון 
כחוקר להוראות הועדות המחוזיות והשגות הציבור בהתאם לסעיף מאה ושבע לחוק ככל 

ש. המועצה הארצית השתכנעה בדבר יכולותו של החוקר לבצע את העבודה נוכח שידר
  ניסיונו הרב וכישוריו המקצועיים. 

  
  מדברים יחד

  
  יו"ר הועדה: -אביגדור יצחקי 

  ההחלטה התקבלה. עשר דקות הפסקה. 
  

  מדברים יחד
  

המועצה : מחלף בית דגן. דיון פנימי. תיקון החלטת 1 \1 \א  \47תמ"א : 11סעיף מס' 
  מינוי חוקר לתמ"א.  10.5.16הארצית מיום 

  
  

  יו"ר הועדה: -אביגדור יצחקי 
  בבקשה, 

  
  מר אריאל וקסלר:

  צהריים  טובים לכולם, 
  

  מדברים יחד
  

  מר אריאל וקסלר:
במסגרת ההחלטה להפקדה נקבע, רואים את הדבר הזה, הוא בעצם הקווים שהולכים ... 

  במסגרת ... שלנו בהחלטה, 
  

  ל רשף:מר ט
  אריאל, אריאל ... זה דיון פנימי, 

  
  מר אריאל וקסלר:

  לא, אני יודע, המיכלית של ... עדיין לא פה, 
  

  מר טל רשף:
אבל זה דיון פנימי ויש פה הרבה אנשים. התיקון הוא .. זה דיון פנימי, זה לא משהו 

  שעושים, 
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  מר אריאל וקסלר:

  לא, אני יודע, אני מדבר על המיכלית של, 
  
  דברים יחדמ
  

  מר אריאל וקסלר:
  אז שיצאו, מי שלא, מי שלא, 

  
  מדברים יחד

  
  מר אריאל וקסלר:

  רוצים לקפוץ רגע לקו המים? אוקי, אז נקפוץ רגע לקו המים, 
  

. דיון בהעברת 4313: קו מים ובריכה לאורך דרך מס' 1 \ 4 \א  \47תמ"א : 13סעיף מס' 
  ת הציבור.התוכנית להערות הוועדות המחוזיות והשגו

  
  מר אריאל וקסלר:

  ככה, בוא עופר, תציג. 
  

  מר עופר סץ:
במסגרת תמ"א ארבעים ושבע לטובת המתחמים של צריפין, אנחנו צריכים לספק מים, 
אנחנו רואים פה תוכנית של קו מים. קו המים הזה מספק מים למספר מתחמים, אחת 

מים, בריכת מים בנפח של  שתיים שלוש, גם שלביות של הנושא. אנחנו מדברים על קו
חמש מאות קוב. המטרה של התוכנית ... של מערכת המים, הוראות שמונת אלפים 

מפורטות. אתם יכולים לראות פה את התצ"א של המצב הקיים. דרך מס' ארבע שלוש אחד 
שלוש, דרך מספר ארבעים וארבע. קו המים יוצא מדרך מספר ארבעים וארבע שפוגשת 

קו רץ עד למיקום הבריכה שנמצא פה. אפשר לראות ברקע את הקווים בתוכנית נפרדת וה
של המתחמים אחד שתיים ושלוש, שהם הצרכנים של אותו קו מים. פה אפשר לראות את 

למעשה כבר אישר את אחד שתיים, שלוש יגיע יותר מאוחר תוכנית הבינוי, אני מזכיר ש ... 
זור הזה. אפשר לראות את זה בתוכנית הזו. לותמל, יש גם עניין של פינוי הבינוי המחנה בא

הקטע של מתחם שלוש מפונה רק בעשרים עשרים ושלוש. אנחנו היינו צריכים לקחת את 
קיבל צבע עצמה יושבת אותו מתחם שלוש אבל  לידי, עיתוי בתכנון של הקו. והבריכהזה 

ראשון. אני אחר מבחינת הפינוי, על מנת שבאמת אפשר יהיה לבצע את הבריכה כבר בשלב 
שלוש  כמו שאתם רואים הקו הזה רץמזכיר עוד פעם ... לטובת המתחמים הראשונים ... 

אחד שלוש, לפי המצב הקיים. כמו שאמרתי קודם, המתחמים אחד ושתיים שהם יותר 
צפוניים יגיעו עד לכביש הקיים. מתחם שלוש יאושר בהמשך למעשה יגיע ממש לאותו כביש 

את התוכנית הזאת בצורה יפה, זה למעשה שילוב של הסטוטוריה. קיים. זה אפשר לראות 
סטוטוריקה הקודמת של הכביש. כביש לא נבנה בעבר על בסיס הסטוטוריקה הקודמת 

מכיוון שהבסיס לא ... באזור זה ואי אפשר לבנות אותו במתכונת הסופית והיום יאמצו את 
של אזור בריכת המים עם קווי המצב הקיים. אפשר לראות פה את ההגדלה של אותו מרחב 

המים שמגיעים אל המרחב של הבריכה. זאת, זה אזור הבריכה. זה הפיתוח שיוצע באזור, 
יש פה עצים שיצטרכו לעקור במסגרת העצים המוצע, ויוצע גם בהמשך לקראת הביצוע. זו 
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התוכנית, זה החתך של הבריכה. בתיאום עם משרד הבטחון נדרשנו לאפשר היום דרך 
מובן לא מתפנה, ולים שתקיף בהתאם, בהתאם לגדר של הבסיס. כיוון שהשטח הזה כטרפ

תהיה פה דרך פטרולים שתאפשר את המשך הפטרולים של לאורך גדר הבסיס. כל זאת 
קווים בחלק הדרומי ... מחזיר. זה ני בחלק הצפוני. ש התוכנית, עוד פעם, יש פה קו אחד

טח שהוא פתוח לפה אפילו בתוך תעלות כביש הבריכה עצמה. הקו הזה יבוצע היום בש
קיימות. שכמובן ברגע שיגיע למתחם שלוש, המתחם הזה סוגר על הכביש ויהפוך את כל 

הכביש הזה לכביש שהוא עירוני לחלוטין. מבחינת אתרים חשובים לצמוד קרקע. רואים פה 
ורך של את כל האתרים החשובים במסגרת הביצוע יצטרכו להשלים את ... במידת הצ

  הקרקע באזור הזה. זהו. זאת התוכנית. 
  

  מר מו פרוביזור:
  אתה יכול להעלות רק את, תרשים שרואים את כל הקו עם, 

  
  מר עופר סץ:

  זו הבריכה ... 
  

  מר מו פרוביזור:
אוקי, בסדר. יש לי שתי הערות. אחת הערה טכנית בהוראות עצמם בארבע שתיים אחד, 

יכת מים וכל המגרש להקמה. אז יש שם גם תחנת שאיבה. כתוב שימושים, קווי מים, בר
תחנת שאיבה זה משהו שהוא מספיק .. בשביל להוסיף אותו. אז אני מבקש גם להוסיף 

תחנת שאיבה פשוט לטקסט. הדבר השני, אנחנו בודקים עכשיו אפשרות לתגבר מים, 
פועל שהושלמה לא אספקת מים לנס ציונה, גם מהכיוון הזה. זאת אומרת יש לנו תוכנית ב

מזמן על התגבור של נס ציונה מכיוון אחר. מכיוון הקו המזרחי. ועכשיו שנפתחה האופציה 
הזאת בגלל תמ"א ארבעים ושבע יש היגיון לבדוק אפשרות, פשוט להאריך את הקו הזה 

ולהגיע לנס ציונה. אנחנו נשלים את הבדיקה הזאת תוך חודש ונראה איזה חלופה עדיפה. 
ם נראה שמכאן עדיף לספק לנס ציונה, אז השוני שידרש, שוני בקוטר הקו שזה לא עכשיו, א

כל כך חשוב. דבר נוסף, הקו יהיה כנראה בבעלות מקורות כי יהיה קו בין אזורי ולא כמו 
שכנראה בבעלות התאגיד או, אבל זה פחות חשוב, לפי, זה לא מדויק, זה תלוי, כי זה קו 

צריך יכול להיות ליד כביש ארבעים ארבע. אבל זה אותו עניין  כחול, בעיקרון חיבור צריכה
פנימי של רשות המים. מה שכן יכול להשתנות וזה בבדיקה הזאת, יכול להיות שתחנת 
השאיבה תהיה יותר גדולה. יכול להיות שנצטרך לשאוב לא רק לצרכים הפנימיים של 

לך בין כה וכה להוראות, המתחם, אלא גם להמשיך שאיבה לכיוון נס ציונה. אז זה הו
להערות הזה. ובזמן הזה אנחנו נשאיר את הבדיקה. אני רק מבקש שיכתב באיזה שהיא 

צורה שיכול להיות שנצטרך שטח יותר גדול לתחנת שאיבה, זה השורה תחתונה מה שאני 
  אומר. 

  
  מר עופר סץ:

בר לקו שהולך אני רק רוצה להזכיר שהקו הזה הוא בסופו של דבר עומד בפני עצמו, מתח
  מערבה עד לתחנת ... צריך להבין, זה משנה משהו, 

  
  מר מו פרוביזור:

  לא, זה עזוב, זה לא כזה משמעותי בשביל לשנות את הקו הראשי, 
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  מדברים יחד
  

  מר מו פרוביזור:
אז הסר דאגה מלבך, הקו לא כביש ארבעים וארבע לא  ישתנה, וגם אם הוא ישתנה הוא 

  ש לא משמעותי, ישתנה בש ... זה ממ
  

  מדברים יחד
  

  מר אריאל וקסלר:
רק בעניין  הזה, אני מבין שגם ישבו אתכם ואנחנו יושבים על התוכנית הזאת עם הציבור 

פעמיים בישיבות, כמו שטענו במסגרת הבדיקה, שלב מתן תוקף ... או שבכול מקרה 
שו להכניס. בקיצור, תצטרכו לעשות תוכנית נוספת בשביל עוד חתיכה קו, אז גם את זה ביק

  יש מספיק מה להכניס, 
  

  יו"ר הועדה: -אביגדור יצחקי 
  תודה. אתה צריך עוד משהו? 

  
  גב' מיכל אריאל:

זה גם בהקשר למה שרשות המים אמרו. התוכנית מתואמת איתנו, בצורה מלאה. רק חשוב 
כן .. להדגיש שקו המים לא יחדור לגבולות המקרקעין שלנו. לעומת זאת הבריכה היא 

לגבולות, אנחנו שם גורעים שטח מהמקרקעין שלנו ובאמת יוצרים את הכביש פטרולים 
שעופר ציין. אבל קו המים לא יעבור לגבולות המקרקעין. הוא נמצא בדיוק בטווח שבין 

הכביש לגדר, אז אם יש כאן איזה שהוא תכנון להרחיב. אני לא יודעת אם זה מתכנס, 
ז חשוב לי להדגיש את הנושא הזה. ובנוסף אנחנו מבקשים באמת יש כאן רצועה צרה. א

שיכנס בהוראות התוכנית שתנאי למתן היתר בנייה ... לבחון בועדה המחוזית. יש בסעיף 
  כניס את אישור נציג שר הביטחון.שש שתיים שבתנאים למתן היתר בנייה לה

  
  יו"ר הועדה: -אביגדור יצחקי 

  אורנה, את רוצה להגיד משהו?
  

  אורנה להמן:גב' 
  כן, רק לשאול האם נעשה תיאום עם נתיבי ישראל שהדרך נדמה לי כרגע באחריותה, 

  
  מר אריאל וקסלר:

  בהצעת החלטה תנאי למתן היתר, 
  

  יו"ר הועדה: -אביגדור יצחקי 
  תודה. רמלה.

  
מכבי רמלה. דיון בהעברת התוכנית  – 1100\ר: עדכון תוכנית לה \47תמ"א : 12סעיף מס' 

  ות הוועדות המחוזיות והשגות הציבור.להער
  

  מר אריאל וקסלר:
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אוקי, אנחנו עוברים לתוכנית מכבי רמלה, אני רק, עד שאסנת מעלה את המצגת. אני רק 
רוצ להזכיר לכולם למה אנחנו מתעסקים עם התוכנית הזאת. כביש ארבעים וארבע לכול 

ו מבונים בעתיד. המקום אורכו בעצם נושק לשטחים פתוחים, לשטחים מבונים עכשיו א
היחיד שהוא בעצם חוצה עיר ומתחם, מתחם אורבני זה באמת ברמלה, זה מה, ברמלה. 

כל מיני תשתיות, המתחם הזה תוכנן בסוף שנות התשעים, במהלך השנים נפסק על ידי 
נפרדות מפלסיות, הרחבה של הרכבת, ומעבר של כביש ארבעים תשתיות שקודמו באזור. 

ת הזאת עושה בעצם שני דברים, דבר ראשון היא עושה הפרדה, הפרדה בין וארבע. התוכני
מתחם, המתחם לפיתוח לבין התשתיות, קובעת שלביות חדשה ברורה שמאפשרת לכול 

מערך להתקדם במקביל. ועל הדרך היא עושה שני דברים חשובים, היא מעדכנת את סכמות 
דת לשיווק כבר השנה. אני רוצה להגיד הבינוי, ומוסיפה יחידות דיור. התוכנית הזאת מיוע

לפני שאנחנו מכניסים את הצוות, היינו פה לפני חודש במתן הוראה, אני חייב להגיד לכם 
שאני לא באמת האמנתי שנגיע אחרי חודש לתוכנית. הדבר הזה הוא חד משמעית הוא לא 

התעסק רק בגללי, היה פה צוות מדהים שפשוט עזב את העקרונות. כל אחד מה שהיה לו 
בזה, משרד להגנת הסביבה, רשות המקומית, פשוט אין גורם, משרד התחבורה, כולם באו 

וניסו לעזור מה שאפשר. משרד הביטחון העביר את ההתייחסות שלו, אתם תראו תכף 
שהתוכנית כבר כוללת הרבה הרבה ממצאים שנכנסו ודבר ראשון לפני שנראה מה אתם 

  להגיד תודה באמת על מאמץ מדהים. ורק, ז'אנה,  אומרים על התוכנית, אני רוצה
  

  גב' ז'אנה סולובייצ'ק:
.... אני רוצה לברך על קידום התוכנית. שלום לכולם, ז'אנה סולוביצ'ק, ממלאת מקום 

  התוכנית כולה בהסכם הגג שלנו, ולכן חשוב מאד לקדם אותה. וזהו.
  

  מר דוד אמגדי:
  ... בתוכנית הזאת, להוציא אותה לפועל וכניתמדובר בתמרכז, דוד אמגדי ממחוז שלום, 

  
  מדברים יחד

  
  מר דוד לנדסמן:

שאושרה בימים שהמדיניות של המוסדות התכנון היתה מדיניות מצמצמת ולא אפשרה 
להגיע להיקפים שאנחנו נדבר עליהם. התוכנית ... כאלף חמש מאות יחידות דיור .. רק תשע 

לא היינו עושים עליה מאמץ מאד גדול כאז היא  מאות. מדובר על חטיבת קרקע שבעצם אם
היתה הולכת לאיבוד. כמאה חמישים דונם בכניסה לעיר רמלה, בצד אחד רכבת לירושלים, 

ארבעים וארבע קיים. מרכז המתחם, לא  בצד שני רכבת לרחובות. מצד שלישי כביש
ע לעיר מנהרה, הביאה באורך של כשש מאות מטר תוכנן שעולה על שתי הרכבות ומגי

רמלה. אנחנו שכנענו את רכבת ישראל להיכנס למנהרה והצלחנו להציל מתחם של מאה 
חמישים דונם עם תוכנית שהיתה טובה לימים ההם. לא יכולנו לממש אותה במהלך השנים 

האלה בגלל תנאים שהוכנסו לביצוע המנהרה. אבל כשאנחנו מגלים את המצב התכנוני 
כבר מחלף אחד כבר בוצע, מחלף שני בהליך ביצוע,  דהיום של כביש ארבעים וארבע,

המנהרה היא לא הכרחית לשנים הקרובות ומצאנו באמצעות התהליך התכנוני אפשרות 
. אין לנו שם לעדכן את התנאים ולאפשר להוציא לפועל. אני מאד מקווה כבר בשנה הזאת

ציאו אותה לפועל חוכרים, אין לנו קושי של קרקע, תאושר להערכתי בסוף השנה הזאת יו
ככל שהתנאים שכאן יקבעו יאפשרו את זה. צוות התכנון עבד באמת בשלושה חודשים 



  ש.ש – 2.8.16המועצה הארצית לתכנון ובנייה                                                    
  

  
  למען הרישום הטוב -"חבר" 

  
  -קצועי במשרד הפניםתמליל זה נערך על ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מ-

  

86

צפוף, יותר נכון, יותר טוב לדעתי אחרונים אינטנסיביים גדולה, הגענו למצב תכנוני יותר 
  ואני מקווה שבאמת נצליח לאשר אותה. 

  
  יו"ר הועדה: -אביגדור יצחקי 

  בבקשה, 
  

  גב' אסנת ברש:
טוב, שלום אסנת ברש, תסקיר אדריכלים, מעורכי התוכנית. תמ"א ארבעים ושבע ר' מכבי 

רמלה. מיקום אפשר לראות את המיקום בקצה הצפוני של רמלה. בכניסה לרמלה, כביש 
ארבעים וארבע הנוכחי שבעצם כבר כביש ארבעים וארבע המתוכנן אמור לעבור במנהרה 

גרת לה' אלף מאה שזאת התוכנית שמאושרת תת קרקעית מתחת למתחם. מאושר במס
בתחום התוכנית. אפשר לראות את כביש מאתיים המתוכנן שמסומן כאן, ובעצם המחלף 

של כביש מאתיים נמצא כרגע כבר בהקמה. הפרדה מפלסית מאתיים ושמונה מבוצעת כבר 
את בשטח, כך שבעצם בשתי הקצוות, הצפוני והדרומי של התוכנית יש הפרדה מפלסית. ו

המנהרה התת קרקעית של כביש ארבעים וארבע. כמו כן כמובן אנחנו נושקים ממזרח 
ומצפון במסילות רכבת, כשאפשר לראות את זה כאן בהגדלה, תחום התוכנית מאה 

חמישים וחמישה דונם. בקטע התוכנית כמובן, כביש ארבעים וארבע אמור לעבור במנהרה 
נית  קיימת אנדרטת האצ"ל וקיים כאן מקבץ תת קרקעית. מבחינת ערכים שזיהינו בתוכ

עצים מאד גדול שאנחנו החלטנו שאפשר לשמר אותו במסגרת העדכון של התוכנית. ככה 
נראית תוכנית לה' אלף מאה ובעצם אלה השינויים המהותיים התשתיתיים שקרו סביב, 

וך בסביבות התוכנית שזה תת"ל ארבעים וחמש א' מצפון, הרחבה של רצועת הרכבת ת
חדירה לתוך תחום הקו הכחול של התוכנית שלנו. המנהרה התת קרקעית של כביש ארבעים 

וארבע, שמסגרת קידום התוכנית עודכן התוואי שלה ביחס ללה' אלף מאה שהיתה 
מאושרת. וההפרדות המפלסיות בקצה הצפוני והקצה הדרומי שקיים בשטח, אחת ... אחת 

בעים וארבע על רקע המצב הסטוטורי הקיים, רקע בביצוע. אפשר לראות כאן את כביש אר
לה' אלף מאה והמערך כבישים והפרדות המפלסיות שדיברנו עליהם. בעצם המצב המוצע 

שאנחנו מציעים כרגע לתוכנית מתייחס לשתי כניסות אפשריות שכבר דומות ללה' אלף 
הם מחלקים את מאה, אנחנו משנים אותם בצורה יחסית מינורית. שתי הכניסות לכלי רכב, 

ש אותו מיד עם המתחם לשני שלבי ביצוע, שלב א' ושלב ב'. שלב א' זה השלב שניתן לממ
אישור התוכנית, בלי תלות במימוש המנהרה התת קרקעית. ושלב ב' יתכן לביצוע מיד 
 לאחר אישור ביצוע המנהרה התת קרקעית של כביש ארבעים וארבע. זה מערך התנועה

שלנו, מתבסס על שתי הכניסות, כמו שאמרתי קודם. כשקיימת גם המוצע בתחום התוכנית 
אפשרות לחיבור תת קרקעי מתחת למסילת הרכבת מצפון שזה חיבור שהוא מתוכנן כחלק 
ממחלף מאתיים. התוכנית מציעה ריכוז מגורים בלב השכונה, תוך יצירת דופן עירוני, דופן 

ר. בעצם בשתי הדפנות היחידות של מגורים עם חזית מסחרית בקומת הקרקע לכיוון  העי
התוכנית, התוכנית נמצאת במפלס העיר ובמפלס הקרקע, אנחנו נתנו דופן עירונית וחיה. 

ורחוב פנימי שהוא רחוב מגורים ראשי. ריכוז תעסוקה בשני הקצוות הצפוני והדרומי 
גם  לכניסות וריכוז תעסוקה בצורה יותר דומיננטית, ליצירת מוקדי מוקדים ויזואלים

לאורך הממשקים עם הרכבת. גובה הבינוי המוצע, אנחנו מדברים על עשרים וחמש קומות 
למגורים, מקסימום בלב השכונה, שמונה עשרה קומות מגורים, כשמגדלי התעסוקה 

בקצוות הצפוני והדרומי הם שלושים קומות וכול שאר מבני תעסוקה לאורך הרכבת כחמש 
י קודם, שלב א' ושלב ב', שלב א' ניתן לביצוע מיד עם קומות. שלביות הביצוע כמו שאמרת

אישור התוכנית, תשע מאות יחידות דיור ושלושים אלף מטר תעסוקה. בשלב ב' השלמה 
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לתוכנית. ככה נראתה תוכנית לה' לפני התוכנית המאושרת. בעצם מה שאנחנו מציעים 
המהותיים שעשינו, נראה ככה. עמוד השדרה התחבורתי נראה דומה אבל בעצם השינויים 

הם אחד כמו שאמרתי קודם יצירת דופן עירונית אל העיר, במקום דופן של בית ספר שזה 
מה שהיה קודם. שינוי מערך הפנימי הרחוב המגורים הפנימי, תוספת יחידת דיור 

משמעותית של כארבע מאות יחידות דיור. התרחקות של הבינוי למגורים מהרכבת בכול 
אות את זה גם בחתכים שאנחנו מציגים כאן. יש כאן חתך אחד אחד הכיוונים, אפשר לר

שעובר צפון דרום פחות או יותר, אפשר לראות את התוכנית המאושרת, לה' אלף מאה. את 
הקרבה של המגורים אל הרכבת לשני הצדדים, לעומת התוכנית המוצעת תמ"א ארבעים 

אה בעצם את הדופן למגורים לכיוון ושבע ר'. חתך שני, שתיים שתיים עובר בכיוון הזה, מר
ך הפנימי, כולל השצ"פ העיר, לעומת הדופן של הבית ספר שהיתה קיימת קודם. ואת החת

  שמעל המנהרה התת קרקעית. 
  

  דוברת:
  לאיפה עבר הבית ספר?

  
  גב' אסנת ברש:

בית ספר, כן, נמצא פה. בעצם הוא הוסת פנימה קצת כדי שלא ישב על הכביש הראשי, וגם 
מרכזי  ורה כזאת עוד שינוי מאד משמעותי שעשינו, ריכזנו שצ"פים. נתנו כאן שצ"פ אחדבצ

וגדול שהוא שטח של כעשרה דונם והוא יושב בצמוד לבית ספר ויכול כמובן לשרת אותו. 
כתוצאה מהשינויים המינורים שאמרתי קודם שעשינו במיקומי הכניסות, גם הצלחנו לשמר 

אלף מאה בעצם גרסה אותה בכניסה כמו שהוקמה קודם, את האנדרטה שבתוכנית לה' 
דונם מאד מאד וכרגע הכניסה לשכונה מצפון תהיה בין האנדרטה לבין השצ"פ של עשרה 

חתך רוחב דרך המנהרה תת קרקעית של כביש ארבעים וארבע, השארנו גם רצועה גדול. 
בניין שהוא גם עילי לתשתיות אם יהיה צורך בגבול המנהרה במגרשי המגורים, יש כאן קו 

וגם תת קרקעי ששומר על אפשרות להרצת תשתיות לאורך המנהרה. יש פה את ריכוז 
השינויים המשמעותיים בשטח, בין לה' אלף מאה מאושרת לתמ"א ארבעים ושבע ר', זאת 

התוכנית שלנו, תוספת של ארבע מאות שישים ושתיים יחידות דיור. שינוי בגובה, עלינו 
ישים קומות, שזה שינוי של תוספת שתיים עשרה קומות לעומת המאושר. למקסימום של ש

מבחינת שטחים, השינוי המשמעותי העיקרי זה שינוי בהפחתת שטחי מבני ציבור, ביחס 
לתדריך ולפרוגרמה הנוכחית ושטחי השצ"פים נשמרים ואפילו אנחנו מוסיפים פה קצת. 

למצב המוצע, תנועה זה מערך התנועה השוואה זריזה לפי ידועי קרקע בין המצב המאושר 
המאושר בלה' אלף מאה, הכביש וזה בעצם הכביש שאנחנו מציעים. כמו שאמרתי קודם, 
שתי כניסות קיימות ועוד כניסה אפשרית עתידית לחיבור מצפון מתחת למסילה. מגורים, 

בה התוכנית המאושרת לה' אלף מאה אפשר לראות כאן גם בצד הזה וגם בצד הזה את הקר
של המגורים לרכבת. בתוכנית המוצעת המגורים מתרכזים בתוך ... של הדרך, של רצועת 

הדרך בעצם בלב השכונה ובצמוד לעיר כדופן לעיר מדרום. מבני ציבור, בתוכנית המאושרת 
ריכוז מבני הציור היה לאורך הכביש ארבעים וארבע בעצם, בתוכנית המוצעת יצירת מגרש 

זור הזה ועוד מגרשים נוספים בתוכנית. דופן לתעסוקה, היתה גם אחד גדול לבית ספר בא
כנית המאושרת ובעצם גם בתוכנית המוצעת ההבדל הוא במיקום של התעסוקה בגלל בתו

הרחבת, בגלל תת"ל ארבעים וחמש והרחבת שטח מסילת הרכבת מצפון. שצ"פים בתוכנית 
הגיד, באופן יחסי. אנחנו המאושרת, המערך שצ"פים של השכונה היה מאד פזור אפשר ל

ריכזנו שצ"פ אחד מרכזי של עשרה דונם כאן ואת האנדרטה. ואת כמובן שטח שצ"פ על גג 
המנהרה. יש כאן עוד שצ"פ אחד בכניסה בין חזית המגורים שמייצר גם קשר להולכי רגל, 
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גם דרומה לשצ"פ שנמצא כאן במפלס הכביש ומחבר אל העיר. ויש גם חיבורים עם שצ"פים 
גם כאן שביל שצ"פי לאורך ההפרדה המפלסית שמאפשר קשר של הולכי רגל מתחת 

להפרדה המפלסית בהמשך אל השכונה הסמוכה וגם קשר להולכי רגל לכיוון פארק רמלה 
  שנמצא מדרום לה. מבטי תלת מימד, שוב לה' אלף מאה לעומת התכנון המוצע. 

  
  מר אריאל וקסלר:

התנועה נוף וסביבה ככה יציגו בפניכם זה יהיה ממש ככה בכמה מילים, ביקשתי שנושא 
  קצר רק כדי להשלים לכם את התמונה. 

  
  גב' נעמי כהן:

אוקי, אז .. נעמי ... בעצם אנחנו בתוכנית עם חיבור שתי כניסות, וכמו שאסנת אמרה כניסה 
  עתידית אפשרית למחלף מאתיים. יש פה את הרכבת, אוקי, יש פה את, 

  
  ן:גב' ארזה צ'רצ'מ

  תדברי אל המקרופון, 
  

  גב' נעמי כהן:
חום של נטע יש שתי תחנות רכבת קיימות, בלוד ורמלה. ורכבת .. מתוכננת. מתוכנן גם ... 

בקרבת התוכנית. שבילי אופניים. התוכנית מתחברת בעצם לשבילי אופניים מתוכננים 
יהיה איזה  מסקנות של הבדיקה מראות שלאהאזוריים. נערכה בדיקה תחבורתית שבעצם 

שהיא הרעה ברמת השירות של הצומת הרצל החשמונאים. בין שתי הכניסות המוצעות רמת 
השירות בהן תהיה טובה בשלב הבינוי הראשוני, שבלי כביש ארבעים וארבע תת קרקעי. גם 
בוקר אחרי הצהריים. כמובן בשלב הבינוי, שלב ב' צריך כביש ארבעים וארבע התת קרקעי 

תעבור, תעבור במנהרה המתוכננת. ככה שגם בשלב הבינוי המלא של ועיקר התנועה ש
אז אפשר לראות בנספח התוכנית נפחי התנועה ברמות השירות לא צפויים להיות גבוהים. 

תנועה שיש חיבור של שבילי אופניים בתוך השכונה, אל שבילי אופניים באזור. אנחנו יצרנו 
ם וגם אופציה לחיבור לדרך לבנייה של כביש פה, יצרנו חיבור גם לרחוב החשמונאים הקיי

  ים וארבע שבביצוע.ארבע
  

  מר אילן עקריש:
עקרונית מבחינת רגישות של השטח, השטח עצמו הוא שטח מופר, אין בו ערכים נופיים 

ייחודיים. הייחודיות שלו זה קבוצת החורשות מאד הגדולות של עצי .. ואשל והאנדרטה 
שלנו המטרה היתה כמה שיותר לשמר יותר עצים, מה  שאסנת דיברה עליה. ובתוכנית

שבתוכנית לה' לא נעשה. מבחינת גבול התוכנית כמו שאסנת אמרה, אני אדלג על ... 
כבישים. אנחנו רואים פה מבחינת העצים את התוכנית המוצעת שלנו יחסית לה', אנחנו 

וא שטח של עשרה שומרים על רוב העצים בחורשה המרכזית, ומשולבים בשצ"פ המרכזי שה
דונם. מבחינת כניסות, אני אדלג אסנת דיברה. מבחינת צירים. יש צירי הולכי רגל ורוכבי 
אופניים שאנחנו מתחברים אליהם בתוכנית שלנו. אנחנו ... אחד שתיים ושלוש, שלוש זה 
חיבור שאפשרי למכבי רמלה דרך מעבר תחתי היום. שתיים, זה חיבור לשצ"פ ויהיה דרך 

מתוכנן אצלנו עד לקרקע, ואחת זה בעצם מעבר תחתי קיים לביצוע מתחת שבעצם שצ"פ ה
הרכבת .. הפרדה מאה שלושים ושתיים ואנחנו מנצלים את הנספח הזה, למעבר. אנחנו 

רואים פה חתך, שבעצם מעבר הולכי רגל, רוכבי אופניים, תחנת רכבת עתידית וזה מתחבר 
דרך .. אתם רואים פה זה שהיא הדמיה שנעשתה, פה זו איאל השכונה שלנו, דרך השצ"פ. 
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מודגש בתכלת מעבר להולכי רגל ואופניים שנכנס למתחם שלנו. מבחינת הקרבה, כל מגרשי 
התעסוקה שקרובים לרכבת, אנחנו הקצנו איזה שהיא רצועה ... ויזואלי לתוכנית הקרקע. 

ים עצמם מקושרים זו תוכנית נספח הנופי שבה שמראה בעצם את מערך השצ"פים, השצ"פ
   אחד לשני בשבילים ירוקים, רחובות  מוצלים, חתכי רחוב .. שבילי אופניים. זהו בגדול.

  
  דובר:

  למה קוראים לזה מכבי? 
  

  מדברים יחד
  

  גב' אסנת ארנון:
  שמי אסנת ארנון ....

  
  מדברים יחד

  
  גב' אסנת ארנון:

. המסמך ... הסביבה והמשרד להגנת הסביבה נפגשנו איתם בעשרים וחמישי לשביעי
הקיימת, הוא מתאר את ... הוא דן בהשפעות הסביבתיות, כולל גם הצעה ... הנושאים 

יש לנו מערכת רציות החיצוניות שגובלות לתוכנית. שהמסמך מתייחס אליהם, רעש, .... הא
כבישים ארצית, כביש ארבעים וארבע, כביש ארבעים .. מערכת מסילות ברזל, רכבת 

ת לוד באר שבע, רכבת לוד באר שבע והתחשבנו גם בתת"ל ארבעים ושבע רחובות, רכב
לשדרוג כביש ארבעים וארבע עם המנהרה המתוכננת, הפינוי שעלול להיגרם מהפורטלים 

של המנהרה. וגם לתת"ל ארבעים וחמש א' שמתקרבת או יוצרת סמיכות בתת"ל ארבעים 
ושא של הצללה, לא מצאנו בעיות של וחמש א' לבין התוכנית מכבי רמלה ... התייחסנו לנ

של הצללה שגורמת ... התייחסנו לנושאים של קונפליקטים בין ... למגורים, ניסינו לסתור 
את הקונפליקט, לתת הנחיות לקונפליקטים האלה על מנת שלא יהיה, לא יווצרו 

ב קונפליקטים לאחר הביצוע, מה שגורר משפטי וכו' וכו'. התייחסנו לנושא מנהרת הרכ
והמלצנו על הבטחת נתק קונסטרוקטיבי בין המנהרה לבין המבנים. המבנים מאד סמוכים, 
חמישה מטר. דרך לא יוצרים רעידות אלא ... בכול זאת ביקשנו את ההיבט הזה. התייחסנו 

לנושא של שלב ההקמה ועיקר לתקופת מבני מגורים למנהרה, .... לכן המלצנו על מיגון 
ליצה על מיגון דירתי בגלל הרעש, רעש רכבות ורעש הכבישים דירתי, לכן התוכנית ממ

  במבנים הרגישים, גם למגורים וגם למבנים ציבורים רגישים לרעש, 
  

  מר אריאל וקסלר:
  תעברי קצת על השקפים, 

  
  גב' אסנת ארנון:

רק קצת לסבר את העין. אלה ה... שבחנו, אתם רואים שבחנו הכול לפרוס את אוקי, 
אתר ארבעים וחמש א' ... רואים את המסילה של רכבת לוד באר שבע. שוב המתחם. רואים 

פעם, ... זיהום אויר. המסקנות לזיהום אויר, החריגה היא חריגה, היתה חריגה שולית 
ביקשנו, במבנה תעסוקה, ביקשנו ל .. מערכות האוורור, על גג המבנים, על מנת במבנה אחד. 

ידי הפורטלים. ואחרון זה נושא ההצללות. רואים  שינשמו אויר צח ולא אויר שמזוהם על
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את הניתוח של ההצללות. אנחנו לא משפיעים על מבנים, מבני מגורים או מבנים קיימים 
  אחרים. תודה. 

  
  מר אריאל וקסלר:

עכשיו רק מה שקורה זה כזה דבר, מאז שאנחנו ... תוכנית קיבלנו הרבה התייחסויות 
יש פה כמובן ככל שתרצו אותם, כדי שתדעו ממה שנשלח. ואנחנו פשוט רוצים להציג לכם 

המסמכים התוכנית כוללים ניקוז, ביוב ומים, כל הדסיציפלינות, פשוט אנחנו מנסים להיות 
קצרים. תמי מגדל, היועצת המשפטית שמלווה אותנו לתמ"א ארבעים ושבע, רק תעבור על 

ע שהחוזה שלהם הוא דרך התיקונים, עיקרי התיקונים. כל מנהרת תמ"א ארבעים ושב
  החברה הלאומית לדרכים, אבל הם מיועדים ... יש צוות פנימי וצוות שלנו. 

  
  מגדל: תמר גב'

אז שלום, תמר מגדל, יועצת משפטית מנהלת תמ"א ארבעים ושבע. אז כפי שציין אריאל, 
לאחר ... לחברי המועצה הארצית באמת נכנסנו, נכנסו שינויים להוראות התוכנית, 

יקרם בעצם בהערות שהתקבלו ובעצם התקדמות התכנון. הדבר הראשון כפי שאסנת שע
ציינה, זה עדכון ההנחיות הסביבתיות בינתיים מאז הפצת ההוראות לחברי המועצה 

הארצית, בשלב המסמך הסביבתי והוטמעו בהוראות התוכנית סעיפים הנדרשים מתוך 
רתיים לרעש, לרעידות, או רעש הנוגעת חוות הדעת הסביבתית. בכלל זה נכנסו מיגונים די

להשפעת אלמג. בנושא מבנה התעסוקה נקבע שבעצם תוכן חוות דעת סביבתית לפני הוצאת 
היתרי בנייה. לא ידרש לקבל הנחיות מהמשרד להגנת הסביבה, וחובת ... חוות הדעת 
הסביבתית ונקבע שהיא תובא לאישור הרשות הסביבתית המוסמכת. נכנסו הוראות 

וגעות לאוורור המנהרה, ככה שהאוורור לא יהיה דווקא בשצ"פים, ככל הניתן להימנע ... הנ
שצ"פים אלא במבנים שיבנו לאחר המנהרה. התקבלו גם הוראות משרד הביטחון במתחם 
שלב א' יש מגבלת גובה של שמונים מטר מעל פני הקרקע, אז הוכנסו הוראות מתאימות. 

לראות אם ניתן להחריג חלק מהמבנים המתוכננים  כאשר מדובר בהמשך ניסו לדייק,
בתוכנית מתוך המגבלה הזאת. נקבעה הוראה שהגישה לביצוע עבודות למתחם שלב א' 

ולמתחם, סליחה, ביצוע מנהרה ולביצוע מתחם שלב ב' יהיה דרך מתחם שלב א'. כאשר 
צאה ממעבר המיגון הדירתי שנקבע, נקבע בהתחשב בה כדי למנוע מטרדי רעש שיגרמו כתו

  כלי רכב. חלק מהמתחם הוא אתר מוכרז של רשות העתיקות, ... התקבלו הערות טכניות,
  

  מדברים יחד
  

  מגדל: תמר גב'
שבעצם יבוצעו המיגונים הנדרשים  תמ"א ארבעים ושבע מטעם רכבת ישראל, כדי להבטיח

 מרכבת שמתוכננת תת"ל ארבעים וחמש. וכן, במסגרת התכנון לעתיד נקבע שבעצם
יתאפשר רק המשך השימושים ... בשטח ולא, כדי שלא יהיה שינוי למצב הקיים. היו 

תיקונים של צוות התכנון כמו למשל שתשתיות עירוניות יעברו בחלק מהמגרשים הנמצאים 
בסמוך למנהרה במרווח הבניין. הקמת תחנות ... במגרשי התעסוקה. בשצ"פ, בשצ"פ, ניתן 

חנות שאיבה, אבל רק בשצ"פ מרכזי ורק אם יהיו תת יהיה להקים תחנות השנעה או ת
  קרקעיים. ונכנסו תיקונים טכניים כתוצאה מהזנה של התוכנית. 

  
  מר אריאל וקסלר:

  טוב, תודה לכול הצוות. 
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  יו"ר הועדה: -אביגדור יצחקי 

  רגע, קודם כל, מישהו מהאורחים, 
  

  גב' נעמה מגורי כהן:
רד להגנת הסביבה. אנחנו לפני שבועיים שישבנו פה נעמה מגורי כהן, מחוז מרכז משאני 

בישיבה של תמ"א ארבעים ושבע שמענו שהתוכנית הזאת בעוד שבועיים הולכת למועצה 
הארצית. זה היה קצת, בכול זאת אמרתי בלי מסמך סביבתי, אני פשוט לא יודעת להגיד 

בר ישבו איתי כדי כלום לתוכנית וזה באמת נכנס להילוך גבוה, אין מה להגיד. שבוע שע
לראות שהמסמך הסביבתי באמת מקיף את כל הנושאים, ביום ראשון שזה השבוע קיבלתי 

את המסמך הסביבתי ככה בצהריים, אתמול בדקתי אותו והיום בבוקר קיבלתי את 
התקנות כדי לראות שבאמת ההנחיות של המסמך הסביבתי נכנסו לתקנון. אז, נא לרשום 

גם יעיל. בכול אופן, באמת המסמך הסביבתי הקיף את הנושאים שהמשרד להגנת הסביבתי 
של אקוסטיקה, איכות אויר, קרינה, הצללות, עירוב שימושים והנחיות שהוצעו גם 
מקובלות עלינו והוטמעו גם בתקנות של התוכנית. ואני באמת רוצה גם לברך על זה 

מעברים וקישוריות גם  שבתוכנית הזאת נשמרו יותר עצים, השצ"פים יותר איכותיים, יש
  לרכבת וגם לשצ"פים מחוץ לתחום התוכנית, זהו. אז לא להיבהל פעם הבאה. 

  
  גב' ארזה צ'רצ'מן:
ולמען הגילוי הנאות לפני אני חושבת חמש עשרה שנה אני כתבתי חוות  יש לי הרבה הערות

  דעת על התוכנית שהיתה אז, בשכונה הזאת. 
  

  דובר:
  ארזה, אני זוכר את זה. 

  
  מדברים יחד

  
  גב' ארזה צ'רצ'מן:

זהו, אני העברתי הרבה מאד ביקורות ועדיין יש ביקורות. ואני לא יודעת עד כמה אתם 
רוצים שאני אכנס לדברים יותר מפורטים כרגע או רק נושאים עקרוניים? טוב, אז אני 

ת אתחיל מעקרוני. נושא אחד שהוא מאד עקרוני, מאד חשוב ומאד לא בסדר וזה לא אשמ
המתכננים, זה הנושא של הצפיפות וגובה הבניינים. אתם שוכחים שזה עיר גדולה. אתם 

אומרים שהדירוג הכלכלי חברתי של האוכלוסיה שם היא מאחד עד ארבע ואולי אולי יבואו 
מחמש מערים אחרות להגיע לשם, אי אפשר לדעת. עכשיו, האוכלוסיות האלה הן 

ת הרבה ילדים ואי יכולת להתמודד עם המחיר של אוכלוסיות ברמה נמוכה, אוקי ויחסי
טיפול ותחזוקה של הבניינים וכדומה. כעשרים וחמישה, עשרים וחמש קומות לא מתאים 

  לאוכלוסיה זו, ממש לא. 
  

  יו"ר הועדה: -אביגדור יצחקי 
  את לא מכירה את התוכנית של ראש עיריית רמלה, הרשות העירונית, 

  
  גב' ארזה צ'רצ'מן:

  ומר שהוא צודק. יכול להיות שזה מה שהוא רוצה, זה לא א
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  יו"ר הועדה: -אביגדור יצחקי 

  זה הבניינים הקטנים, 
  

  גב' ארזה צ'רצ'מן:
אוקי, אז זהו. זה הנושא אחד. הצפיפות הגבוהה היא בעייתית, זה נושא גדול. אז אני רק 

ן שבו הפרוגרמה מדברת על זה במשפט או שניים. לגבי יש לי כל מיני שאלות לגבי האופ
לצורכי ציבור מיושם. למשל תוכנית הבינוי לא מצאתי את מעונות הים וגני הילדים, אני 

  כולם?הוא. אבל לא ראיתי אותם. מניחה שהם איפה ש
  

  מדברים יחד
  

  גב' ארזה צ'רצ'מן:
זה לא כתוב ככה, יש פרוגרמאה, לא רואים אותם. גם צריך לציין את זה. דבר נוסף לגבי 

מה. למשל יש הרבה דברים ברמה יותר כללית שהם כתוב שהם כלולים במצב הפרוגר
העירוני. אוקי. שימצאו את נניח את ... הגדולה היא תהיה בעיר. ברמה העירונית, לא ברמה 

השכונתית. השאלה בסדר, יכול להיות. אני לא יודעת אם יש אכן ברמה העירונית מספיק 
ל האנשים מהשכונה. האם יש אוטובוסים מהדברים האלה כדי לספק את הצרכים ש

שמגיעים עוברים משם לחלקים אחרים בעיר. הנושא אחר שאני ממש נחרדתי אני מוכרחה 
להגיד היה נספח התנועה. נספח התנועה מדבר אך ורק על מכוניות, אין אזכור בכלל אחד 

שבילי  לא, אמרו פה. זה לא שם. נספח התנועה לא מופיעה הנקודה שלשל הולכי רגל. 
האופניים. דבר נוסף, במשרד התחבורה יש במקרה עשר שנים חוברת מצוינת של איך לתכנן 

שכונה עם עדכון תנועה ואין לזה ביטוי פה בכלל, שזה נורא חבל. כי זה סוג של שכונה שזה 
אני אסתפק יכול להתאים בצורה נהדרת, להשתמש בדברים שמדברים עליהם שם. מה עוד. 

  יודעת מה לעשות עם הדברים המפורטים שיש. בזה כי אני לא 
  

  יו"ר הועדה: -אביגדור יצחקי 
  כן, מי עוד? אורנה בבקשה, 

  
  גב' אורנה להמן:

התוכנית, אנחנו היינו בישיבת דיון בשמונה עשרה ביולי, אני מבינה שאתמול עשר בלילה 
  העבירו נוסח שתוכנן שאני לפחות לא הספקתי לראות אותו. 

  
  מדברים יחד

  
  גב' אורנה להמן:

לא, אבל יש שינויים, בסדר, אבל אנחנו לא, אני פה מהבוקר בישיבה ולא הספקנו לראות. 
  אני מניחה שאולי  חלק מהנושאים, 

  
  מדברים יחד

  
  גב' אורנה להמן:
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אתה רוצה לדבר או שאתה נותן לי לדבר? ולכן חלק מהנושאים אנחנו צריכים לבדוק שוב 
ן נטמעו, אני מבינה שהיו תיקונים כאלה ואחרים שהרכבת את התקנון לראות שהם אכ

ביקשה להוסיף. נושא נספח התנועה לא ראינו אותו, אני מניחה שאולי הוא יוסף לתקנון. כן 
הלאה, השלביות התנועה של השלביות שפה הוצגה. אני מקווה שזה אכן מופיע בתקנון 

  לא ראינו אותו, לא ראינו, החדש. 
  

  מדברים יחד
  

  מגדל: תמר גב'
  אורנה, השלביות היא בעצם בנוסח שראית, 

  
  גב' אורנה להמן:

אני רק אומרת שצריך ... אני לא ראיתי את התקנון שאכן הוטמעה השלביות שביקשנו 
בתקנון התוכנית. לגבי הנושא של המנהרה. אני מבינה שיש, המנהרה היא לא ... בקו הכחול 

ריכים לראות שבאמת שגם בהמשכיות שלה אין של התוכנית אלא היא מעבר לה, ואנחנו צ
בעיה. מבקשים לשוב ולבדוק את הנושאים האלה, לפני ההפקדה. מבקשים כתנאי 

  להפקדה, המשך תיאום עם משרד התחבורה ועם רכבת ישראל. 
  

  מדברים יחד
  

  גב' אורנה להמן:
  אני עברתי על כל החומר, לא ראיתי,

  
  גב' מרים גיליג:

דבריה של ארזה, בכול הדברים שהיא אמרה היא צודקת, אין שום טוב, אני מחזקת את 
התייחסות למי האוכלוסיה, מי באמת, הקשר בין עלות הבניינים ויכולת האוכלוסיה. יש כל 

כך הרבה ספרות שמדברת על כך שבניינים של עשרים ושלושים קומות לא מתאימים 
י לא מדברת. זה מאד מאד למשפחות עם ילדים, אני לא יודעת על משפחות דתיות, אנ

אוכלוסיה מצומצמת שהבניינים האלה מתאימים לה. אני חוששת שמה יקרה אם לא 
יצליחו לאכלס את כל הבניינים, מה יקרה אם זה ילך מאד לאט, מה יהיה עם האוכלוסיה 
שכן תיכנס, כן ימלאו בית ספר, לא ימלאו בית ספר. אני לא מבינה את ההיגיון של הגובה. 

אני לא מבינה את זה. זה צריך להיות בניין, שתיים עשרה קומות, יותר בניינים באמת ש
  ויעשה, הסיכון יהיה הרבה הרבה יותר קטן, מאשר המצב שמוצע. 

  
  יו"ר הועדה: -אביגדור יצחקי 

  כן, בבקשה, 
  

  מר מו פרוביזור:
התעסוקה  אני לא, אני לא יודע אם זה שייך להערות האחרונות. אבל יש לי שאלה. מרכזי

פה מפוצלים, יש שני מגדלים של שלושים קומות, ובשני אזורים שונים של השכונה. האם 
  זה הגיוני? למה לא לאחד אותם? למה לעשות שני אזורי תעסוקה כאלה? יש סיכוי, מה? 

  
  דובר:
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  אתה אומר לאחר אותם, לעשות שישים קומות, 
  

  מר מו פרוביזור:
אימז' לניו יורק. אפשר לעשות ברית ידידות גם אחר כך.  לא, לא, ממש לא. לעשות תאומים.

אני חושב שאפשר לרכז, לעשות את הבניינים האלה באמת אחד ליד השני ולשחרר אזור 
  תעסוקה אחד, בעיקר את האזור שהוא יותר קרוב לעיר. ולפתוח את השכונה יותר לעיר. 

  
  יו"ר הועדה: -אביגדור יצחקי 

  להגיד משהו? בבקשה. עוד מישהו מהאורחים רוצה 
  

  גב' עופרה כרמון אבן:
ית היעד. משרד הרווחה. יש התייחסות כל שהיא אני מצטרפת להיעדר התייחסות לאוכלוסי

... במסמכים? אפשר להציג את זה? עכשיו רגע, מעבר לזה, כיוון שאושר כבר התדריך ... של 
ווחה, האם זה מקבל את שטחי ציבור שכולל .. הקצאה של צורכי קרקע יעודיים לצרכי ר

הנמצא הקיים ברמלה, כי זה נמצא בחסר. זאת אומרת אתה המענה? אי אפשר להסתמך על 
  לא יכול על תשתית.

  
  יו"ר הועדה: -אביגדור יצחקי 

  תודה. לפני שהאורחים יפנו לנו את הדרך, 
  

  מר אריאל וקסלר:
  רגע, אני רק אענה לה על זה, 

  
  יו"ר הועדה: -אביגדור יצחקי 

נעשה את זה בדיון הפנימי. אני חייב לומר שההתלבטות הזאת של גדולים, קטנים, רואים 
היא התלבטות מאד רצינית. יש יתרונות ויש חסרונות גם לזה וגם לזה. בהרבה נושאים דרך 

אגב, השכונה הזאת רק שתדעו חייבת להיות משווקת, אנחנו מקווים במסגרת מחיר 
  למשתכן,

  
  דובר:
  כולם?

  
  יו"ר הועדה: -ור יצחקי אביגד

כולם. וזה רק אומר דרך אגב, כל מי שנמצאים אצלנו לתכנון המשכן אנחנו עשינו מעקב 
קבוע, מי האנשים איך האנשים, ובלוד השכנה מצב סוציואקונומי הוא הרבה יותר גבוה 

משל העיר עצמה. אנחנו מדברים על שכר ממוצע של בסביבות חמש עשרה אלף שקל 
  למשפחה, 

  
  ר איתמר בן דוד:מ

  איפה?
  

  יו"ר הועדה: -אביגדור יצחקי 
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כן. של הקונים. כי היתרון של המחיר למשתכן, שאנשים מקבלים דירה במחיר  מה? בלוד.
שהוא משמעותי נמוך ממחיר השוק. בהיקפים של ארבע מאות חמש מאות ושש מאות אלף 

אות דיירים חדשים שקל. עכשיו רק בסוף שבוע האחרון זכו בראשון לציון כארבע מ
בהפרשים של עולה על שש מאות אלף שקל ממחיר השוק. וזה מושך אנשים קודם כל טובים 
ממרכז הארץ, גם למקומות שהם פחות כי הם נמצאים בצירי תנועה די טובים וכול השכונה 
היא כזאת שגם נמצאת במרכז הארץ, גם אפשר לעשות שם חיים שכונתיים טובים. אני גם 

ד לכם שאנחנו ראש עיריית רמלה לא יכל היה להגיע, אבל זה אחד מראשי רוצה להגי
הערים שדואג לצורכי הציבור יותר טוב מהרבה אחרים, ויש לו הרבה אוכלוסיות מגוונות, 

מכול הדתות, מכול המינים, וסך הכול השירותים שם לאוכלוסיה הם לא רעים בכלל, גם 
שהשכונה הזאת תהיה שכונה לתפארת, ת. כך לאוכלוסיה הערבית וגם לאוכלוסיה היהודי

היא גם נמצאת במקום שנמצא שני מטר מתחנת רכבת הכי מרכזית במדינת ישראל. אין 
תחנת רכבת יותר מרכזית מהתחנה של לוד, שנמצאת ממש קרוב לשכונה. וצריך לחשוב גם 

נת להגיע אולי לעשות איזה מעבר, מעל המסילה זה לא עולה הרבה כסף מתוך הפיתוח על מ
לתחנת רכבת. בכול אופן אני חושב שההתלבטות הזאת קיימת. ההתלבטות הזאת היא 

בעייתית, אבל בסוף לא תהיה לנו ברירה. וצריך להתחיל מאיזה שהוא מקום. אני חושב 
שהבנייה לגובה, בגלל .. לשמור על שטחים פתוחים ובגלל האוכלוסיה תצטרך להתרגל, כי 

קום שאפשר להגדיל צפיפויות, צריך להגדיל אותם. אנחנו הארץ הזאת קטנה וצרה ומ
  משתדלים לעשות את זה גם, לא רק במגזר היהודי, גם במגזר הערבי. 

  
  מר איתמר בן דוד:

  אפשר לעשות צפוף, 
  

  יו"ר הועדה: -אביגדור יצחקי 
ותר לא, אני אומר, אני אומר, אני מדבר על, כי לפעמים בגבוה יש יותר שצ"פים, וגבוה יש י

מרכזי בילוי. יש הרבה דברים אחרים, אז ההתלבטות היא גדולה. ואני לא חושב שההכרעה 
היא חד משמעית. אני ממש לא חושב שההכרעה היא חד משמעית. אבל זה של פעם אחרת. 

  תודה רבה לאורחים, אנחנו נישאר לדיון פנימי ונכריע. 
  

  מדברים יחד
  
  

  דיון פנימי
  

  עדה:יו"ר הו -אביגדור יצחקי 
הדבר הכי יפה בתוכנית הזאת שהיא נערכה בחודש. אפשר לגמור תוכניות בחודש. ולכן אני 

חושב שמגיע תודה לכול מי שעשה את זה. אולי זה יהיה עמוד האש לכול המחנה שיביאו 
אותנו להכרעות קצת יותר מהירות גם אם לפעמים נעשות טעויות. טוב, מילות סיכום 

  והחלטה.
  

  ר:מר אריאל וקסל
שמזלכם שיואל לגבי הנקודות שעלו, אחד מהם כמו שאביגדור אמר לעניין הצפיפות. האמת 

לוי לא הגיע לדיון הזה, היה נגמר פה במהומה רבתי להגיד על רמלה את המילים, ... ככה 
שבבסיסה כוללת עירוב  לעניין  מגדל, לנושא מגדל תעסוקה. התוכנית היא בעצם תוכנית
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עצם אמנם זה לא תמיד יעודים משולבים, אבל הרעיון של שילוב של שימושים. הרעיון שב
מגורים, תעסוקה, ציבור, שטחי ציבור, הכול ביחד. שבאמת התפיסה התכנונית זה עירוב. 

עכשיו, לגבי ספציפית, לגבי מה ששאלת, למה הם לא מוצמדים? זה כי בעצם התעסוקה 
ן המסילות ברזל, הכבישים, מגינה על המגורים. התעסוקה בעצם משמשת הבאפר בי

והכבישים הארציים למגורים. אחד הבעיות שבעצם התמודדנו עם נעמה זה מה קורה 
שבשלב הביניים, לאור העובדה שמגדלי המגורים יקח קצת יותר זמן, בנוסף למגדלי 

המגורים גם חלה מגבלה בטחונית שהם לא יכולים לעלות מעבר לשמונים. אז אנחנו עוד לא 
ה בדיוק יש שם, אבל בגדול כמו שאתה רואה, בעצם התוכנית בבסיסה מערבת יודעים מ

שימושים. זה בעצם יוצר מצב שיש לך בניינים באותו רצף שהם בשימושים שונים, השימוש 
לאורך היום הוא משתנה. לנושא התמהיל, התמהיל שנקבע בתוכנית, היא תמהיל די 

ת, עד שמונים מטר, שישים אחוז זה סטנדרטי שנקבע, ככה עשרים אחוז יחידות קטנו
יחידות של בין מאה לתשעים מטר, וכל השאר זה דירות של מעל מאה עשרים וחמש מטר. 
אז זה תמהיל כזה בסיסי שמצד אחד, רוב הבסיס, זה תוכניות שמיועדת למחיר למשתכן, 

  זה הבנק המרכזי זה דירות רגילות של ארבע חמש חדרים. 
  

  גב' ארזה צ'רצ'מן:
  אמר צפיפות? כי הם לא אמרו, מי 

  
  מר אריאל וקסלר:

מה הצפיפות, האמת היא שאני לא זוכר, כן, נכון. זה הופיע, רגע, יש את זה אולי, רגע, אני 
אקפוץ במצגת. זהו, לעניין אורנה, כמו שאמרתי, לנושא התחבורה לא שונה שום דבר מאז 

פעם לפני שבועיים, נשלח עוד שראיתם את המסמכים פעם ראשונה לפני חודש. נשלח עוד 
פעם לפני שבוע. מה שתמי עברה על ההוראות, לא תוקן. הכנסנו סך הכול הערות לנושא 

  הרכבת, מה שקיבלנו כל מיני הערות קטנות. 
  

  גב' אורנה להמן:
אריאל, יש תיקונים קטנים, אנחנו לא יוצאים נגד זה. זה מבורך. אני רק מבקשת שיהיה 

  ול נעשה מהר מהר, תיאום איתנו, כי הכ
  

  מר אריאל וקסלר:
  התיקונים קשורים לנושא סביבה ונושא, 

  
  גב' אורנה להמן:

  לא, גם לנושא תחבורה 
  

  מר אריאל וקסלר:
  יש לי פה את התיקונים ותמי אמרה, בסדר, לא שמעת מה שתמי אמרה, אבל תמי, 

  
  גב' אורנה להמן:
  שמעתי, שמעתי, 

  
  מר אריאל וקסלר:
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ה לא תוקן. יותר מזה, אני רוצה לציין, הדוח התחבורתי שנערך בתוכנית מצא נושא התחבור
שהתוכנית, התוכנית הרי מחולקת לשלב א' ושלב ב'. זה בסך הכול, הכול ביחד אלף, כאלף 

  ארבע מאות יחידות דיור.
  

  גב' אורנה להמן:
  קראתי, 

  
  מר אריאל וקסלר:

ים אלף מטר תעסוקה. בגלל שעדיין לא שלב א', שלב א' הוא אלף מאה יחידות דיור ושיש
בדקתם, לא אישרתם את הדוח התחבורתי, התוכנית מציעה שלביות נמוכה מהדוח 

התחבורתי. היא מציעה תשע מאות יחידות דיור ושלושים אלף תעסוקה. אם עד מתן תוקף 
אתם תאשרו לנו שהדוח התחבורתי הוא בסדר, אז אנחנו גם נתקן את זה. אבל כרגע הדוח 

תחבורתי יודע את כל שלב א'. בסדר. אבל בגלל שידענו שעדיין עוד אין התייחסות אז ה
קבענו. בעצם מה שקבענו זה ההיקף הבינוי שאושר בין לה' אלף מאה. בסדר. כאילו את 

  הכול ביחד. אז בעצם יש פה עוד פחות. 
  

  גב' אורנה להמן:
  אז תאפשרו לנו עד להפקדה, 

  
  מר אריאל וקסלר:

שיך אתכם את התיאומים, ככל שתאשרו לנו את הדוח בדיון למתן תוקף נעלה את אנחנו נמ
  הצפיפות, את השלביות לאלף מאה יחידות דיור. 

  
  מר רפי אלמליח:

זהו, נשאר רק תודה לך, אריאל, המאמץ הזה לא מובן מאליו, ואנחנו, כל יומיים היינו 
  אצלך ואני עקבתי, החברה עצמה, 

  
  מר אריאל וקסלר:

  ר בין .. ההפקדה, הקש
  

  מדברים יחד
  

  מר אריאל וקסלר:
אוקי, עכשיו, אני רוצה להסביר לכם משהו כזה, משהו, מה שרפי אמר, אני תכף אסביר את 

זה בהחלטה. מה שקורה זה כזה דבר. התוכניות מיועדת לשיווק השנה, היא בהסכם הגג, 
לפיכך, אנחנו חייבים להגיע אנחנו מדברים על תוכנית שבסך הכול מעדכנת תוכנית קיימת. 

למצב שבו שמיעת ההתנגדויות לפני החוקר יעשה לפני החגים. כאשר בתקופת החגים 
החוקר יכתוב את הדוח שלו, ומיד אחרי החגים הישיבה הראשונה של המועצה הארצית 

בהתנגדויות. לפיכך, אנחנו מבקשים מהמועצה לאשר  מיד החגים תהיה דיון בהחלטת
ים וחמישה יום ולא שישים יום, בתנאי של פרסום מוגבר. רשות מקרקעי הפקדה של ארבע

ישראל לקחה על עצמה פה פרסום שלא נעשה אף פעם באף תוכנית, תכף אני אסביר לכם 
מהו. זה אומר שבתכלס כל העולם ואישתו יבנו על התוכנית הזאת, ואנחנו פשוט צריכים 

השנה החוקר שומע את ההתנגדויות ובזמן בגלל העניין הימים להגיע למצב שבו לפני ראש 
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שאנחנו חוגגים את החגים, הוא כותב את דוח החוקר ואנחנו מתכנסים מיד אחרי החגים 
  להתנגדויות. לכן הצעת ההחלטה היא כדלקמן, 

  
  גב' אורנה להמן:

  מי זה החוקר?
  

  מדברים יחד
  

  מר אריאל וקסלר:
  ם ושלוש נקודה חמש, הצפיפות ברוטו היא שמונה נקודה אחד ונטו ארבעי

  
  דובר:

  ארבעים ושלוש?
  

  מר אריאל וקסלר:
  ככה, הצעת ההחלטה

  
  מדברים יחד

  
  מר אריאל וקסלר:

רבותיי, המועצה הולכת להיות רשומה, כמו שאמרתי על שיאי גינס בעזרת ה'. אוקי, אמרנו, 
 לאחר, המועצה הארצית לאחר שהוצגה בפניה תוכנית ולאחר ששמעה את ההתייחסויות

לשכת התכנון הגיע, ראש העירייה לא הגיע אבל, ונציגי .. גם לא הגיעו, קיימה דיון לטובת 
בהתייחס לנושאים אלו, לאור כול אלה, מחליטה המועצה הארצית כלדקמן. להעביר את 

התוכנית להערות הועדות המחוזיות והשגות הציבור לתקופה של ארבעים וחמישה יום עם 
נים, שניים .. אחד מהם בשפה הערבית ואחד מקומי. שני פרסום שכולל חמישה עיתו

שלטים גדולים באתר, לחלוקת הודעות בתיבות הדואר של הבניינים הסמוכים. בכפוף 
לתיקונים טכניים, לפי הנחיית מינהל התכנון ונוסח ההודעה יצוין המועד האחרון להגשת 

ההשגות בפני החוקר, הערות והשגות בתאריך עשרים וחמש לתשיעי, החל מועד שמיעת 
שזה יהיה בעשרים ושבע ובעשרים ותשע לתשיעי. למנות מר זאב עמית או מאיר מאיר גירון 

כחוקר עבור תוכנית זו. המועצה מבהירה כי אין במינוי זה כדי לחייב שימוש לחוקר, בין 
את אם במצב של ... הערות והשגות או במצב בו הולנת"ע או המועצה יהיו מעוניינות לשמוע 
ההערות וההשגות בעצמן. התאריך שנקבע, עשרים ושבע הוא תאריך שגם הולנת"ע, ככל 

שלא יהיו השגות או יהיו רק לא יודע, ההשגות ישמעו בפני הולנת"ע, אבל קבענו כבר 
  במקביל גם חוקר גם ולנת"ע, 

  
  מר איתמר בן דוד:

  לפני מועצה?אבל בטוח יהיה ולנת"ע 
  

  מר אריאל וקסלר:
שיהיה חוקר, אז החוקר יציג בפני המועצה. בנובמבר. בכול מקרה, בשמיני לא. ככל 

  לנובמבר, 
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  מדברים יחד
  

  גב' שלומית גרטל:
  אנחנו מדברים גם על מחלף בית ינאי?

  
  מר אריאל וקסלר:

  לא, לא, 
  

  מר איתמר בן דוד:
  אבל אם זה חוקר זה למועצה?

  
  מדברים יחד

  
  גב' אורנה להמן:

  ו לפני שזה עובר לועדות המחוזיות?מה לוח הזמנים שלנ
  

  מר אריאל וקסלר:
  מה מה, 

  
  גב' אורנה להמן:

  מה לוח הזמנים שזה, 
  

  מר אריאל וקסלר:
  הפקדה מיידית, 

  
  מדברים יחד

  
  גב' שלומית גרטל:

  יש לי, רגע, יש לי הערה להצעה, 
  

  יו"ר הועדה: -אביגדור יצחקי 
  שלומית, בבקשה. 

  
  גב' שלומית גרטל:

  יתה שאלה אם אנחנו דנים רק על שני הדברים שנדונו קודם או, זאת ה
  

  מדברים יחד
  

  גב' שלומית גרטל:
  בסדר אין בעיה, 

  
  מדברים יחד

  



  ש.ש – 2.8.16המועצה הארצית לתכנון ובנייה                                                    
  

  
  למען הרישום הטוב -"חבר" 

  
  -קצועי במשרד הפניםתמליל זה נערך על ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מ-

  

100

  מר עמיר ריטוב:
ארבעים וחמש יום שיגיד ממתי, שלא יהיה ארבעים וחמש ערטילאי. לא. לא כתוב. כתוב 

  אבל דייק ממתי, מהיום?  ארבעים וחמש יום. לדייק. הוא אמר ארבעים וחמש, בסדר
  

  מר אריאל וקסלר:
מהיום, מהיום זה יוצא יותר מארבעים וחמש יום. מה שקורה זה כזה דבר, אביגדור הולך 

לחתום על נוסח פרסום עם חתימת התיקון של המועצה. הפרסום יהיה כבר בסוף שבוע 
  הזה. זה יוצא יותר מארבעים וחמישה יום בתכלס. 

  
  מר עמיר ריטוב:

  ילך, אם מישהו רוצה לתקוע את זה, תגדיר ממתי ארבעים וחמישה יום. בשב
  

  מר אריאל וקסלר:
  הגדרתי, הגדרתי, עד מתי. 

  
  מדברים יחד

  
  גב' אורנה להמן:

לא נותן לי לדבר. אתה אמרת שיושלם התיאום איתנו כדי להגדיל את מספר היחידות מה 
  שאתה רוצה לפני ההפקדה ,

  
  מר אריאל וקסלר:

  אחרי, לקראת מתן תוקף. יש שלנו עכשיו חודש וחצי לדון.  , אמרנולא לא
  

  גב' אורנה להמן:
  טוב בהנחה שאנשים לא יתנגדו לשינוי הזה. 

  
  מדברים יחד

  
  מר אריאל וקסלר:

  כמו שאמרתי, הדוח, הדוח אמר אפשר אלף מאה. 
  

  :אריאליגב' ענת 
נס, לא הניסוח שלכם, אלא אני מבקשת שהסעיף הבטחוני שביקשנו בהתייחסות שלנו יכ

  הניסוח שלנו. וגם שזה יהיה בסעיף חמש .. זה יופיע שם. 
  

  מר אריאל וקסלר:
אין בעיה. כמו שתמי הציגה אנחנו כבר לקחנו, שרון כבר עברה על הניסוח הזה, זה עניינים 

טכניים, בכול מקרה כבר הובהר מה שתמי אמרה, שגובה הבניינים הטוטאלית לא יכול 
  שמונים מטר.לעבור 

  
  :אריאליגב' ענת 

  אבל חשוב לי הניסוח הזה 
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  מר אריאל וקסלר:

  בסדר, אבל יש לנו יועצת משפטית שזה תפקידה. 
  

  יו"ר הועדה: -אביגדור יצחקי 
  ו.עוד משהו, מישהו שיש ל

  
  גב' ארזה צ'רצ'מן:

  רגע, אבל, מי מהם מתוך החוקרים?
  

  מר אריאל וקסלר:
  , בגדול זה זאב עמית,  אבל

  
  גב' ארזה צ'רצ'מן:

  מי הציע את מאיר גדרון?
  

  מר אריאל וקסלר:
  תפסיק את ההקלטה רגע. לא לפרוטוקול. בגדול אנחנו רוצים את זאב עמית, 

  
  מדברים יחד

  
  הקלטה הופסקה

  
  יו"ר הועדה: -אביגדור יצחקי 

  טוב, קו המים. מישהו רוצה לומר משהו? 
  

  מר טל רשף:
   רגע, לגבי רמלה, פה אחד?

  
  יו"ר הועדה: -אביגדור יצחקי 

  כן. לגבי קו המים. מישהו. 
  

  מר אריאל וקסלר:
עכשיו על קו המים. לאחר שהוצגו בפניה מסמכי התוכנית ולאחר שקיימה דיון בנושא 

ושמעה את ... לא הגיעו לדיון, מחליטה המועצה הארצית להעביר את התוכנית להערות 
שים ימים בנוסח הודעה יצוין המועד האחרון הועדות המחוזיות והשגות הציבור לשי

להגשת הערות והשגות. התוכנית תועבר להערות בכפוף להלן. עריכת סקר עצים, במידת 
הצורך ובהתאם לממצאי הסקר, עריכת התייעצות עם פקיד היערות בקביעת הוראות 

התת  הוסר סעיף כי תנאי לביצוע עבודות בקו מים במסדרון התשתיתמתאימות בתוכנית. 
קרקעית .. עם נתיבי ישראל. יובהר בסעיף שש ארבע כי עם השלמת הנחת קו המים התת 
קרקעי ישוקמו השלבים באופן שיאפשר את המשך שימוש כפי שהיה לפני תחילת ביצוע 

עבודות והחזרת המצב לקדמותו. ביצוע תיקונים במסמכי התוכנית ככל שידרש בתיאום עם 
ם טכניים בהתאם להנחיית מינהל התכנון. למנות את מר משרד הביטחון. ביצוע תיקוני
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, המועצה מבהירה כי אין במינוי מאיר גירון או זאב עמית כחוקר עבור התוכנית, לתוכנית זו
  זה. 

  
  יו"ר הועדה: -אביגדור יצחקי 

  רצו משהו ..?
  

  גב' מרים גיליג:
  ...? אבל למה

  
  מדברים יחד

  
  מר אריאל וקסלר:

  כך נתקן,  יעביר מה שצריך אחר
  

  מדברים יחד
  

  מר אריאל וקסלר:
לכתוב להבהיר שבהוראות התוכנית שהתוכנית יכולה להיות לכלול משאבה שכוללת גם 

  משאבה גדולה. 
  

  גב' מרים גיליג:
  אפשר לבקש שיהיה עוד איזה שהיא חשיבה חברתית בכול זאת?

  
  מר אריאל וקסלר:

  לקו המים?
  

  גב' מרים גיליג:
  לא, לנושא של, 

  
  מדברים יחד

  
  מר אריאל וקסלר:

יואל .. יכול לבוא, אני ממש הייתי שמח. בוא נגיד בדיון למתן תוקף נדאג שיהיה, לא, בעצם 
  הוא לא יכול, 

  
  מדברים יחד

  
  מר אריאל וקסלר:

  ישבו פה הצוות, סמרו שערותיהם, 
  

  מדברים יחד
  

  מר אריאל וקסלר:
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חלטה מיום העשירי יקון לתוספת להעכשיו בית דגן. המועצה הארצית מחליטה על ת
לחמישי כדלהלן. אחד, סעיף שלוש ארבע אחד להחלטה יתוקן כך שימחק מהסעיף תיאום 

תא שטח תשע תשע חמש אחד, תא שטח זה יסומן ליעוד לפי תוכנית מאושרת, אחרת 
בתחום סדרות תשתיות תת קרקעיות וסימון זיקת המים למנות את מר מאיר גירון או זאב 

כחוקר בתוכנית זו. כי אין במינוי זה כדי לחייב שימוש. קיצר, מאיר גירון קיבל שני  עמית
  תוכניות וזאב עמית, 

  
  מר טל רשף:

  קו מים?רגע, פה אחד ל
  

  יו"ר הועדה: -אביגדור יצחקי 
  כן, 

  
  מר טל רשף:

  פה אחד תיקון להחלטה? 
  

  יו"ר הועדה: -אביגדור יצחקי 
  אני מאד מודה לכם. 

  
  -ננעלהישיבה -
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