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 מבוא

הגז הטבעי, ממאגרי הגז אספקת / ח הינה תכנית מתאר ארצית חלקית ברמה מפורטת ל73תמ"א/ 

מטרת התכנית  ליצור תשתית תכנונית שתאפשר  הטבעי בים ועד למערכת ההולכה הארצית.

 אפשרטיפול בו והזרמתו למערכת ההולכה הארצית, באופן שי ,הגז מתגליותטבעי הגז הובלת ה

 במדינת ישראלמשק האנרגיה אספקה סדירה ורציפה של גז, תוך שמירה על יתירות מרבית ל

מתחמים ימיים ויבשתיים למתקני מכלולי טיפול הכוללים התכנית כוללת ולצרכנים נוספים. 

 טיפול ימי ויבשתי. תמהילי מתקנים שלון קבלה וטיפול בגז מהקידוחים בים ומאפשרת מגו

 "התכנית כי נקבע , ח/37 /א"תמ של לעריכתה5.4.11   מיום הארצית המועצה להנחיות בהתאם

 בהתאם לתחזיות וביבשה, בים בה, שיכללו הגז מתקני של עתידית להרחבה אפשרות תכלול

 ותציע, אם יהיה צורך, . "התכנית תבחן"גז של נוספים אספקה ממקורות הביקושים ולהתפתחות

שינויים הנדרשים במערכת הארצית כגון הוספת רצועות צנרת, הרחבת רצועות מאושרות והוספה 

או הגדלת תחנות גז. חיבור למערכת הולכה הארצית ייכלל בתחום הקו הכחול של התכנית". 

רותיה, ונגז 73א/"בתמ המעוגנים הגמישות למנגנוני בהתאם גמישות מנגנוני תקבע "התכנית

של  המפורט לתכנון בהתאם נוספים גמישות ומנגנוני המתקן של וההפעלה ההקמה לתהליכי

 ליישום אפשרות הכוללת וגמישה, מאפשרת תכנית תהיה /ח 73א/"תמ ,לכך בהתאם זו". תוכנית

 להרחבה ואפשרויות ,וביבשה בים לטיפול תמהילים מגוון המשלבות ,טבעי בגז שיטות טיפול מגוון

  התכנית כי העובדה לנוכח זאת ,התכנית של הכחול הקו בתוך הכל  -הגז של מתקני עתידית

למדינת  גז לספק שיוכלו כך בים, העתידיות הגז תגליות לכל מענה לתת כתכנית שתאפשר מקודמת

 .בהחלטותיה ביטוי לידי ובאה הארצית המועצה י"ע ואומצה קודמה זו מדיניות .ישראל

 76של נתג"ז )" (מטופל)התכנית מאפשרת לשני בעלי רישיון להעביר בתוואי של הולכת גז טבעי 

בלחץ של  76צינורות לכל אחד מבעלי הרישיון: צינור גז לא מטופל בקוטר " 2בר( ועוד  81בלחץ 

)או להיפך(; צינור היבשתית מאסדת הטיפול הימית לתחנת הקבלה  8בר; צינור קונדנסייט " 001

מתחנת הקבלה  01אל ראש הבאר; צינור מי מוצר "היבשתית מתחנת הקבלה  6ולכת מאג "לה

לבקרה והפעלה של המערכת. בהתאם למגבלות הבטיחות,  2אל הים; כבל תקשורת "היבשתית 

 או בטכניקה אחרת( HDD )בשיטת מ'. הצינורות יכנסו לחוף בקידוח  61רוחב רצועת הצנרת הוא 

 בים הצינור קידוח של הכניסה נקודת של המרחקהנמוכה ביותר.  שהשפעתם הסביבתית היא

 של במרחק תהיה הכניסה נקודת, מכמורת בחוף מול. החוף מקו' מ 711 - ל יוגבל יבשהה לכיוון

  .בית גידול סלעי ימיב לפגוע לא כדי החוף מקו' מ 911
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 מהלך שמיעת ההשגות וההתנגדויות

ח' היא בראש ובראשונה תכנית מתאר ארצית על פי חוק התכנון והבנייה. השגות שונות 73תמ"א 

התייחסו לנושאים תפעוליים, לטכנולוגיה של הפקת גז טבעי ובעיקר לנושאי בטיחות ובטחון, כגון 

 ם הגז, טיב שיקולי רשות הגזלחץ הגז בצינורות ההובלה, הרכב החומרים המזיקים המופקים ע

בבואה לאשר רישיון וכיוצא באלו. ההשגות לתכנית צריכות להתייחס להוראות התכנית  הטבעי

הם מסמכים מחייבים. יתר המסמכים שצורפו לתכנית, הם או מסמכים נלווים או רק והתשריט ש

 מסמכים מנחים שאינם מחייבים. 

תריעו מפני סכנות מתמהיל כזה או אחר של טיפול בגז בפני החוקר הופיעו מומחים בינלאומיים שה

הטבעי ומנגד הופיעו מומחים אחרים שאיששו את הנחות עורכי התכנית. כך הדבר ביחס לנתונים 

שבמחלוקת בין עורכי התכנית לבין המשיגים בסוגיות כמו האפשרות להציב אסדות טיפול בגז 

מו האם מותר או אסור לטפל בקונדנסייט בים, הטבעי במרחק גדול יותר מקו החוף ואף בסוגיות כ

בסמוך למקום הפקת הגז או האם יש חובה להביא את הקונדנסייט ליבשה ומשם להעבירו לבתי 

הזיקוק. בפני החוקר הופיעו גם מפקד חיל הים לשעבר וקצין המודיעין לשעבר של חיל הים כדי 

לאזור ההפקה, מנקודת ראות צבאית.  להסביר את יתרונות הטיפול בגז הטבעי בעומק הים, בסמוך

במהלך שמיעת ההשגות וההתנגדויות הופיעו בפני טובי המומחים ואנשי מדע ועל כך אני מודה 

ות שהועלו במהלך שמיעת ההשגות,  אסתפק בכך אם התכנית פלהם. בהכרעה בהמלצה על החלו

שמיעת ההשגות ובמקום תציין מי הוא הגורם המוסמך על פי חוק להכריע במחלוקות שעלו במהלך 

 שיש הכרעה כזו, לוודא שההכרעה קיבלה ביטוי, במידת הנדרש, בהוראות ובתשריט התכנית.

יובהר בפתח הדברים כי על הפקת הגז הטבעי, הולכתו, הטיפול בגז והשימוש בו חלים חוקים 

גם כאשר ותקנות שאינם בתחום חוק התכנון והבנייה. צווי הבטיחות אינם בתחום הדיון בתכנון 

 אישור.  ביבשה בים, בגז הטיפול תמהיל קביעת לגבי הדבר התכנון במגבלות צווי הבטיחות. כך

  .ובתקנות הנפט ובחוק הטבעי הגז משק בחוק שנקבעו הגורמים בסמכות הוא הטיפול תמהיל

והשגות. חלקן השגות מפורטות ביותר הנסמכות על חוות דעת הערות  6300/ח הוגשו 73לתמ"א/

עיות וחלקן השגות שהן פרי החתמה רחבת היקף של אירגוני סביבה ופעילים. ההשגות מקצו

מוינו במטרה לאחד את הדיון בהתנגדויות שכרוכות בהן בעיות זהות או דומות מבחינה וההערות 

משיגים שהשמיעו את  011 –עובדתית, תכנונית או משפטית. בסופו של דבר הוזמנו לשימוע קרוב ל 

ימי שמיעה מלאים. הועדות המחוזיות לתכנון ובנייה העבירו את המלצותיהם  02ך השגותיהם במש

. , ומתכננת מחוז תל אביבוהמרכז הצפון, חיפה :מתכנני המחוזותנציגי ובפני החוקר הופיעו 

)משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, משרד הפנים ומשרד  המשיבים היו עורכי התכנית

 .מותכנון ומומחים מטע, צוות ההגנת הסביבה(

הדיונים התקיימו בשמיעה פומבית ופתוחים לקהל. הודעה על מועדי הדיונים וסדר היום של 

המוזמנים התפרסמה מראש באתר האינטרנט של משרד הפנים. ימי השמיעה התפרסו החל מסוף 

היו, . סדרי הדיון בשמיעת ההשגות וההתנגדויות 4102חודש פברואר ועד לתחילת חודש אפריל 

בהתאמות הנדרשות, על פי הקבוע בתקנות התכנון והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדות לתכנית, 

. שמיעת ההשגות, תשובת עורכי התכנית וצוות 0989 –סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט 

 התכנון והדיונים בפני החוקר הוקלטו ותומללו.
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ח החוקר ערוך בשני חלקים: בחלק הראשון יוצגו הנושאים העיקריים שהועלו בטיעוני "דו

משיגים והמתנגדים והמלצתי למועצה הארצית לתכנון ובנייה כחוקר. בחלק השני מוצגים  ה

 תמצית ההשגות ובמקום שנדרש, המלצתי הפרטנית לכל השגה. 

  תמצית ההשגות

 המתאר ותכנית" הרישיון בעל" .1

 יוןבעל הריש 1.1

השגות הוגשו לתפקיד שהתכנית מקנה ליזם )"בעל הרישיון"( בקביעת תמהיל הטיפול בגז, בים או 

 ביבשה, טכנולוגיית הטיפול והתיאום בין מספר בעלי רישיונות. 

למתקנים  תתייחסהתכנית העקרונית )ד( המורה כי "2.4.4חברת נובל אנרג'י השיגה על סעיף  .0

 שני מיליון מ"ק -כבהספק שעתי כולל של  בעלי רישיון 4 אספקת גז ע"יו קליטההדרושים ל

". המשיגה ביקשה להפריד את ולהולכת הגז למערכת ההולכה הארציתבכל תחנת קבלה, 

חלוקת ההיתרים למתקני קבלת הגז לשני היתרים, כל אחד למתחם המיועד לבעל הרישיון, כך 

יהיה אחראי לתכנון המתקנים  שכל אחד משני בעלי הרישיון וכל בעל רישיון נוסף בעתיד

בתחומו. יש להקנות בהוראות התכנית סמכות לרשות הרישוי לשנות את החלוקה בהליך 

הרישוי. נקודת המוצא של חברת נובל אנרג'י כיזם היא שבעלי הרישיונות יקימו את המתקנים 

, בטור ולא במקביל. אם בעל הרישיון הראשון שיבקש להקים מתקנים בשטח תחנת הקבלה

הרי נוסח ההוראות מטיל עליו, בהיעדר בעל רישיון נוסף לממן את התכנית העקרונית הנדרשת 

 )ד( בהוראות התכנית.2.4.4לפי סעיף 

 רשות רישוי הגז 1.1

בהוראות התכנית קובע מנגנון שיוצר מוסד תכנון חדש. נטען שחוק  6.0בהשגות נטען כי סעיף  .0

מקצועי. הצוות אינו יכול להחליף את סמכות משרדי התכנון והבנייה אינו מכיר בצוות בין 

 המועצה הארצית הצוות המקצועי יכול לשמש לכל היותר כצוות ממליץ. 

 תשובת עורכי התכנית

ו'( לבין "בעל רישיון" 009יש להבחין בין רישוי מתקני גז, על פי חוק התכנון והבנייה )סעיף  .0

 התכנון לחוק ו009 . סעיף4114-ב"עי התשסשהוא מי שיש לו רישיון על פי חוק משק הגז הטב

 כהגדרתו גז מיתקן להקמת היתר( א))תיקון משנת תשס"ב( מורה כי " 0962-ה"התשכ, והבניה

 טבעי גז למתקני הרישוי רשות בידי יינתן, ...(, גז מיתקן - זה בסעיף) הטבעי הגז משק בחוק

 המחוז מתכנן, ראש היושב יהיה והוא ולבניה לתכנון המחוזית הועדה ראש מיושב שתורכב

 הטבעי מגדיר הגז משק לחוק 4 סעיף .הגז" מיתקן נמצא שבתחומה המקומית הועדה ומהנדס

 למיתקן ורישיון אחסון רישיון, חלוקה רישיון, הולכה רישיון: מאלה אחד "כל –" רישיון"

 ". (;ג)2 לסעיף בכפוף שיווק רישיון גם - 2 סעיף לפי רישוי חובת תחול ואם, ן"גט

 במתן המעורבים הגורמים לריבוי ולהביא התחרות את חוק משק הגז הטבעי נועד לקדם .4

 רק יינתן מורה כי רישיון הטבעי הגז משק לחוק 8 סעיף, האנרגיה. לפיכך בתחום שירותים



 

8 
 43.2.4102                                                                                         / ח         73תמ"א/  -דו"ח חוקר 

אלא אם  –ממשלתית  לחברה רישיון יינתן החברות אך לא חוק לפי בישראל שהתאגדה לחברה

 רישיון יינתן חשמל ולא ספק, נפט מצאו השרים שיש צרכים דחופים של משק האנרגיה, מזקק

 תאגידים או בהם שליטה בעלי, טבעי גז שספקי לחברה, טבעי גז ספק שהוא למי הולכה

 מאמצעי 46%-מ ביותר או בה בשליטה מחזיקים, טבעי גז ספקי של בשליטתם המצויים

 בעל, הולכה רישיון בעל שהוא למי חלוקה רישיון יינתן יחדיו ולא ובין בנפרד בין, בה השליטה

 חשמל שספק בה ולחברה זיקה בעל הוא או בה שולט הולכה רישיון שבעל וחברה, בו שליטה

הרישיון ניתן על ידי שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה  .בה זיקה בעל הוא נפט מזקק או

 טבעי. והמים בהתייעצות עם מנהל רשות הגז ה

כי התכנית יוצרת דואופול,  האנרגיה והמים השיב עולההלאומיות, משרד התשתיות מתשובת  .7

 של השדות התכלות עם, ישנים ספקים תחת חדשים ספקים ייכנסו ובהמשך נאמר כי ייתכן

והתוכנית אמורה לתת מענה  ולווייתן תמר כמו הם השדות כל לא כי לזכור יש. הראשונים

 תטיס ים דוגמת, יותר קטנים לרבות אפשרות לטיפול בגז למשל מספקים שנים לעשרות

  .בלבד שנים 9 שסיפקה

בהוראות התכנית יוצר מוסד תכנון חדש, השיב משרד התשתיות הלאומיות,  6.0לטענה שסעיף  .2

האנרגיה והמים, כי "הצוות המקצועי" הוא צוות מלווה ולא צוות שמחליף מוסד תכנון. 

אינה עומדת  6.0ו לרשות הרישוי לגז טבעי ביחס לתנ"ס. הוראת סעיף דעת תתפקידו לחוו

 ו' לחוק התכנון והבנייה המתייחס לרשות הרישוי לגז טבעי. רשות009בסתירה להוראת סעיף 

י שיאשר את התרי הבנייה לתוכנית כפי שהחוק מגדיר הרישוי לגז טבעי היא הגוף הרישו

ורישיונות להולכה וחלוקה ניתנים על ידי השר ומסדיר. הסמכות לתת רישיון מסורה לשר 

 מכוח חוק משק הגז הטבעי.

 החוקר המלצת

אני ממליץ לדחות את ההשגה ולקבל את תשובת עורכי התכנית ומשרד התשתיות הלאומיות,  .0

האנרגיה והמים, שהשיקולים למתן רישיון להולכה וטיפול בגז טבעי הם בסמכות הגופים 

שנקבעו בחוק משק הגז הטבעי וחוק התכנון והבנייה. מתפקידה של תכנית לספק אפשרות, של 

ת, שיוכלו לתכנן, להקים ולהפעיל מתקנים לטיפול והולכה של גז לפחות שני בעלי רישיונו

טבעי. התכנית אינה מגבילה את המספר הסופי של בעלי הרישיון. קביעה זו מטרתה הייתה 

לייצר נתוני בסיס לתכנון כך שייתן מענה בשני מערכים לביקושי הגז הצפויים לעשרים שנים 

שיונות שיכולים להשתמש ברצועה בכפוף לקו הבאות. אין בתכנית הגבלה למספר בעלי הרי

הכחול של התוכנית, עמידה בצווי הבטיחות והמגבלות שהיא קובעת ובכפוף למקסימום 

 הטיפול של כל מערך כניסה. 

חדש. "לצוות המקצועי"  תכנון מוסד יוצר לא 6.0 סעיף אני ממליץ לדחות את ההשגה באשר .4

מעמד של מוסד תכנון עצמאי והוא אינו מחליף או יש תפקיד של ייעוץ והמלצה בלבד ואין לו 

 בא במקום גורמי ההחלטה שנקבעו בחוק התכנון והבנייה ובחוק משק הגז הטבעי.
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 "?מפורטת תכנית"ל הדרישות על עונה התכנית האם .1

 הצורך בתכנית מפורטת כתנאי להיתר בנייה 1.1

התכנית כ"תכנית מתאר בהוראות התכנית המגדיר את סוג  0.2הוגשו התנגדויות לסעיף  .0

תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות בכל ארצית חלקית ברמה מפורטת" כ"

הטענה היא שאף כי בתכנית יש רכיבים רבים העונים על הגדרת התכנית  ."תחום התכנית

כתכנית מפורטת בעיקר בכל הקשור לתשתית קווי ההולכה, בתחומים רבים התכנית עמומה 

ומשמשת כתכנית מנחה בלבד. התווית תשתית קווי הולכת הגז היא ברמה של תכנית מפורטת. 

( אין כלל תכנית. מסיבה זו אין גם תכנית מפורטת מנגד, לטיפול בגז הטבעי )"תמהיל הטיפול"

 למפעלי הטיפול בגז הטבעי באתר חגית ובאתר מרץ. 

 2.7.4התכנית מתייחסת לאישור עתידי של תכנית מפורטת. למשל בסעיף המשיגים טענו ש .4

 התשתיות רצועתלקווי תשתית לא יהווה שינוי ל מפורטת תכנית אישור"בפרק ההוראות: 

 בתכנית לצורך א'י משנה הדן בגמישות התכנית מפנה בסעיף 6.01גם סעיף ". תכנית זוב

)ד( הדן בהוראות בתחום רצועת התשתיות מפנה לאישור תכנית 2.7.4מפורטת. גם סעיף 

תכנית זו, ב התשתיות רצועתלא יהווה שינוי ל תשתית לקווי מפורטת תכנית אישור"מפורטת 

תשתית אלא בהתייעצות עם קו היתר ולא יוקם אולם לא תופקד תכנית כאמור, לא יינתן 

 ."רשות הגז הטבעי ולאחר שניתנה לבעלי הרישיון הזדמנות להעיר את הערותיהם

 המשיגים והמתנגדים לתכנית טענו כי התכנית אינה מפורטת דיה: .7

התכנית אינה קובעת את תמהיל הטיפול בגז הטבעי בים וביבשה אלא משאירה לבעל  .א

כיצד לטפל בגז הטבעי. בהשגות נטען כי מתפקיד המדינה לקבוע את  רישיון ההפקה להציע

 תמהיל הטיפול ולהקצות ליזמים את חלקם בתמהיל.

)ד( כי התכנית 2.4.4התכנית אינה מראה חלוקה בין שני ספקים. התכנית קובעת )סעיף  .ב

בעלי רישיון בהספק  4העקרונית תתייחס למתקנים הדרושים לקליטה ואספקת גז ע"י 

שני מיליון מ"ק בכל תחנת קבלה, ולהולכת הגז למערכת הארצית".  –י כולל של כ שעת

התכנית אינה מפרטת היכן וכיצד יוקמו המתקנים על ידי כל אחד מבעלי הרישיון בנפרד 

וכיצד תתייחס התכנית "לשלבי הקמה והפעלה שיאפשרו לשני בעלי רישיון להקים את 

((. הצגת תכנית מפורטת הייתה 2) 2.4.0ף מתקניהם בנפרד ובמועדים שונים" )סעי

מאפשרת לדעת מה משאיר בעל הרישיון הראשון שנכנס לשלב ביצוע לזה הבא אחריו. 

התכנית המפורטת צריכה להראות חלוקה של תאי שטח בין בעלי הרישיון. ניתן בתכנית 

ים מפורטת להראות את חלקו של כל בעל רישיון בתכנית והציע שטחים למתקנים משותפ

 כדי לחסוך בשטח ובהשקעות.

אין בתכנית תשובה לטיפול בקונדנסייט. הקונדנסייט הוא חומר רעיל. המלצת המומחים  .ג

היא להוליך את הקונדנסייט בצינור לבתי הזיקוק. בתכנית אין פירוט היכן יאוחסן 

ם הקונדנסייט, לאן יולך לטיפול וכיצד יולך לטיפול )בצנרת נפרדת או בדרך אחרת( או הא

 הכוונה היא להציע את הולכת הקונדנסייט בתכנית נפרדת.
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הארקה, גודלם  ההגנה הקתודית, איתור שטחי ושיטות על צרכי מידע להשלים יש .ד

הקתודית  אזורי ההגנה את הקו הכחול בתוך בתשריטי התוכנית להכליל יש  .ומגבלותיהם

 .הוראות מתאימות עבורם ולתת

לטענת המשיגים, "תכנית מאפשרת" אינה תכנית מפורטת. התכנית מתוארת בדברי המבוא  .2

מתחמים ימיים ויבשתיים מכלולי טיפול הכוללים התכנית כוללת כ"תכנית מאפשרת". 

טיפול ימי  תמהילי מתקנים שלמגוון  ומאפשרתלמתקני קבלה וטיפול בגז מהקידוחים בים 

גז לא מטופל/ מטופל העברת צנרת התכנית  מאפשרת האספקהרצועות בכל אחת מ ויבשתי.

למערכת ההולכה  צינור גז מטופל ממתקן הקבלה היבשתיכן ע"י שני בעלי רישיון וחלקית 

התכנית שהיא תכנית מפורטת כהגדרתה אינה מציגה מוצר סופי אלא קשת של  הימית.

התכנית לעיקרון אפשרויות שמתוכן יבחר בעל הרישיון את זו המתאימה לו. בכך חוטאת 

 השקיפות ומתן הזדמנות לשיתוף הציבור. 

נטען שהתכנית לא עונה על הדרישות מתכנית מפורטת שמכוחה ניתן להוציא היתר בנייה  .2

א לחוק התו"ב( ובכלל זה חלוקת קרקעות למגרשים, או לאתרי בנייה, צורתם ואורך 64)סעיף 

היתר בנייה להגיש תכנית מפורטת על פי  חזיתם; מיקומם של בניינים וכיו'ב. לפיכך, על מבקש

 הקבוע בחוק התכנון והבנייה ובתקנות.

 תכנית ה" אינתעקרוני תכנית" 1.1

" שאינו מוכר בחוק התכנון והבנייה ובתקנות תעקרוני תכניתהוגשה השגה לשימוש במונח " .0

 שתכניתשל הוראות התכנית. הטענה היא  0.9וגם לא נמנה על המונחים המוגדרים בסעיף 

כמוה כתכנית מפורטת וכתכנית יש להפקידה ברשויות התכנון והבנייה שבסמכותן  תקרוניע

הגדרות בהוראות התכנית, אין הגדרה למונח "תכנית עקרונית".  - 0.9לאשר תכנית. בפרק 

כל מונח אשר לא הוגדר בתכנית זו, תהיה נודעת כי " 0.9באשר להגדרות החסרות, נאמר בפרק 

)להלן "החוק"( או בתקנות  0962 -לו בחוק התכנון והבניה התשכ"ה לו המשמעות הנתונה 

המונח "תכנית עקרונית" נעדר מחוק  ."שהותקנו מכוחו, וזאת בהיעדר כוונה אחרת משתמעת

 התכנון והבנייה והתקנות שהותקנו על פי חוק זה. 

היתרי בנייה  .)א( כי "תכנית עקרונית" שמכוחה ניתן להוציא2.9.4על פי המשתמע מתוכן סעיף  .4

 היא "תכנית מפורטת" כמשמעותה בחוק התכנון והבנייה.

נטען שמסמך עקרוני לחלוקת הפיתוח בים וביבשה הוא תכנית שיש להפקידה לעיון הציבור.  .7

בהוראות התכנית מורה בדבר הגשת מסמך עקרוני לחלוקת הפיתוח בים וביבשה  6.4סעיף 

ם וביבשה לא נקבעו בתכנית מתאר מאושרת, יש כתנאי להיתר בנייה. ככל שחלוקת הפיתוח בי

לקבוע את חלוקת הפיתוח בתכנית ולאשרה לאחר שתפורסם לידיעת הציבור. בהתנגדויות 

. בהוראות התכנית אינו 6.0ובהשגות לתכנית נטען כי הדיון ב"צוות המקצועי" כהוראת סעיף 

רוני וכיצד יוגש המסמך מנחה בדבר תוכנו של המסמך העק 6.0תחליף להפקדת התכנית. סעיף 

 העקרוני:

בעל הרישיון יגיש מסמך עקרוני המתאר את  ,מורה כי טרם הגשת בקשה להיתר בניה 6.4סעיף 

תמהיל הטיפול בגז בים וביבשה. המסמך יוגש לצוות המקצועי, שיבחן אותו בשיתוף עם רשות 

פות אספקה מירביים; רישוי גז טבעי ויעביר המלצתו לאור הקריטריונים הבאים: אמינות ורצי
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מזעור נזקים סביבתיים; קצב הקמה ומימוש מהיר ככל הניתן. יתרונות למשק בטווח הקצר 

והארוך. מסמך זה יאושר על ידי מנהל רשות הגז הטבעי, לאחר שעמדה בפניו ההמלצה 

בהוראות התכנית, מציג את התכנית  6.4המשותפת של הצוות המקצועי ורשות הרישוי. סעיף 

 לא מוגמר הדורש שצוות מקצועי ישלים את מלאכת התכנון. כמוצר 

נטען כי הדרישה להגשת "תכנית עקרונית" לתחנת הקבלה היא למעשה דרישה לתכנית  7

)א( קובע הוראות בדבר הכנת תכנית עקרונית כתנאי למתן היתר בנייה 2.9.4מפורטת. סעיף 

 לתחנת הקבלה.

 תכנית עקרונית" .א

לתחנת הקבלה ותאושר ע"י רשות  בניה יינתנו רק לאחר שתוכן תכנית עקרונית היתרי .1

 הרישוי ומשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים.

מתקנים ה בכל אחד מהמתחמים הימיים תקצה שטחים עבור כלל התכנית העקרונית .2

אופן ולבכל מתחם,  שני מיליון מ"ק -כהדרושים לאספקת גז בהספק שעתי כולל של 

 הגז למערכת ההולכה הארצית. זרמתה

קבע בין היתר את הכללים תהמרכיבים המשותפים, ו לא תתייחס התכנית העקרונית .3

בכל תחומי   כלי השייטתנועת את ו למתחם חשמלהאספקת את אופן למעבר צנרת, 

 המתחם הימי באופן שיבטיח פעילות בטוחה של כלל בעלי הרישיון.

רשות  בהתייעצות עםחות מעבר כלי שייט יקבע המרחק בין המתקנים לעניין בטי .4

 הספנות והנמלים )רספ"ן(. 

, אולם תתאפשר חריגה ממנה בהתאם הבקשה להיתר תוכן בהתאם לתכנית העקרונית .5

שיערכו, כנדרש בנספח ההנחיות להכנת תכנית  לממצאי סקרים גיאוטכניים וסביבתיים

 ."טחונייםיומשיקולים ב ניהול סביבתי,

 ה ללא הגדרה מספקת של זכויות בנייההתכנית עמומ 1.7

נטען שהתכנית אינה מפורטת באשר זכויות הבנייה בתחנת הקבלה בחגית לא הוגדרו. זכויות  .0

הבנייה לאתר חגית ולאתר מרץ הוגדרו כמקשה אחת. דהיינו שטח הבנייה יוכל לנוע בין 

מאחר ואתר  ר ללא ודאות מה יהיה שטח הבנייה באתר חגית."מ 71,111 –ר ל "מ 41,111

מט"ש מרץ ואתר חגית הן בתכנית אחת, ניתן יהיה לנייד את מלוא זכויות הבנייה מאתר אחד 

 למשנה ולייתר את האחר.

 נטען שתכנית עמומה, החסרה פרטים מהותיים אינה "תכנית מפורטת".  .4

"התכנית עמומה" באשר רכיב מהותי בתכנית הוא תמהיל הטיפול בגז ובמוצרים  .א

ם סמוך למקום ההפקה, בים על גבי אסדה שתוצב מול קו החוף או הנלווים לו בי

 ביבשה. 

"התכנית עמומה" גם בעניין שינוע הגז והמוצרים הנלווים לו באשר לייצוא הגז, מקום  .ב

 ההטמנה או הסילוק של מי המוצר, שינוע הקונדנסייט לבית זיקוק.  

על הנדרש בתכנית מפורטת בשל נטען כי בהוראות התכנית יש תחום גמישות רחב מאוד העולה  .7

 השימוש בתיבות הלשון: "ככל האפשר" ו"ככל הניתן":
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כך שמרבית המרכיבים ימוקמו מתחת לפני  ניתןהככל תחנות הגז יתוכננו )א(: " 2.0.4סעיף  .א

 ."שילובן בנוף ובסביבהאת הקרקע ובאופן שיאפשר 

מתן היתר בניה לצנרת  )ג(: "לאחר2.01.4: מתחם ימי לרצועת תשתיות. סעיף 2.01סעיף  .ב

, קווי הצנרת עבור בעלי  )צפוני/דרומי( לחוף הכניסה ממערכיהימית הראשונה בכל אחד 

לצנרת הראשונה באותו מכלול, כפוף לשיקולי  ככל הניתןהרישיון הבאים יתוכננו בסמיכות 

 בטיחות ושמירה על ערכי טבע".

: "המסמך יוגש לצוות המקצועי, )ב( מסמך עקרוני לחלוקת הפיתוח בים וביבשה 6.4סעיף  .ג

שיבחן אותו בשיתוף עם רשות רישוי גז טבעי ויעביר המלצתו לאור הקריטריונים הבאים: 

ככל אמינות ורציפות אספקה מרביים; מזעור נזקים סביבתיים; קצב הקמה ומימוש מהיר 

 . יתרונות למשק בטווח הקצר והארוך".הניתן

 ככל הניתן)ג( התכנית ההנדסית: "התכנון ההנדסי של כניסת הצנרת לחוף יכלול 6.2סעיף  .ד

מעבר תת קרקעי שימנע פגיעה במצוק החופי ובסלעי כורכר חשופים המצויים בעומק של 

 מ' מתחת לפני הים". 01עד 

 -ו 420, 447בתאי השטח: שטחי התארגנות ואחסנה ייקבעו ( "4תכנית עבודה: ) 6.2סעיף  .ה

בתחום רצועת  ככל הניתן. שטחי התארגנות ואחסנה חליפיים או נוספים, ייקבעו 423

, כמסומן בתשריט, ימוקמו שטחי שימור נופיהעבודה או בשטחים מופרים. בשטחי 

יקבעו ההתארגנות ככל האפשר רק בתחום רצועת התשתיות. מיקומם של שטחים אלו 

 ."קק"ל, לפי הענייןאו  עם רט"גבהתייעצות 

דרכי הגישה לאתר העבודה יקבעו בתכנית העבודה באופן ( "2תכנית עבודה: )  6.2עיף ס .ו

 .", בדרכים קיימות. בהיעדר דרכים קיימות, יוסדרו דרכי גישהככל שניתןשיעשה שימוש, 

ככל הניתן לא ימנע  -מעבר קו הגז בתחום תשתיות תחבורהתיאום תשתיות: )ב( " 6.3סעיף  .ז

 ."הסופית הבמתכונת תשתית התחבורה ביצוע

 תשובת עורכי התכנית

התכנית היא "תכנית מפורטת" אשר מכוחה ניתן להוציא היתרי בניה בהיותה עומדת בתנאים  .0

ז' לחוק התכנון והבנייה: יש בתכנית פירוט של ייעודי קרקע; חלוקה 022שנקבעו בסעיף 

קע; קווי בניין למגרשים או לחלקות וגבולותיהם אם אלו לא נקבעו בתשריט חלוקת הקר

מספר הקומות או גובה הבניינים; שטחי הבניה המותרים. עורכי התכנית מוסיפים: "יובהר כי 

המיקום הספציפי של כל מרכיב ומרכיב במתקן אינו יוצר השלכה על הציבור לאור מרחקי 

א קובעת, קרי כל שינוי פנימי בהצבת המתקנים "ההפרדה המקסימאליים אשר התמ

הבינוי אינו יוצר כל השלכה כלפי חוץ באשר הוא מוגבל במרחקי ההפרדה  מהמסומן בנספח

 מהמתקן כולו."

 התכנית קובעת את מסדרון הצנרת, את רוחבו ואת המתקנים מהם ואליהם הוא מגיע. .4
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 : החוקר המלצת

אני ממליץ לדחות את ההשגה שהתכנית אינה מפורטת בחלק הקשור לתוואי ההולכה של  .0

ומוצרי הלוואי )רצועת התשתיות( באשר התכנית המופקדת היא ברמת תשתית צינורות הגז 

 פירוט המאפשרת מתן היתרי בנייה.

על את הפרטים  מתקן מר"ץ בקטעלבקש להשלים אך עם זאת את ההשגה  לדחותאני ממליץ  .4

 מנת שהתכנית בנדרש מתכנית מפורטת שמכוחה ניתן להוציא היתר בנייה כמפורט להלן:

 מאושרות תכניות לבין התכנית בין יחס" שכותרתו התכנית הוראותב 0.6 סעיף השלמת .א

והמטב"ח אם יש תכנית  מרץ ש"מט אתר על החלות הקודמות התכניות ופירוט" קודמות

 בתוקף

" מנחה נספח"מ התכנית בהוראות 0.3 בסעיף הנספחים ברשימת הבינוי נספחי הגדרת שינוי .ב

 ".מחייב נספח"ל

" תכנית עקרוניתולהסיר מהוראות התכנית את המונח "אני ממליץ לקבל את ההשגה  .7

 .""מסמך עקרוני במונח ולהחליפו

אני ממליץ לדחות את ההשגה שהתכנית אינה קובעת את תמהיל הטיפול בגז הטבעי בים  .2

וביבשה אלא משאירה לבעל רישיון ההפקה להציע כיצד לטפל בגז הטבעי. הדרישה מבעל 

טיפול אינה מפחיתה מסמכות רשויות המדינה באישור הרישיון )היזם( להציע תמהיל 

 התמהיל.

 תכנית. ספקים שני בין חלוקה מראה אינה שהתכנית ההשגה את בחלקה לקבל ממליץ אני .2

 התכנית של השלמה נדרשת. הרישיון בעלי בין שטח תאי של חלוקה להראות צריכה מפורטת

 תתייחס וכיצד בנפרד הרישיון עלימב אחד כל ידי על המתקנים יוקמו וכיצד היכן שתפרט כך

 בנפרד מתקניהם את להקים רישיון בעלי לשני שיאפשרו והפעלה הקמה לשלבי" התכנית

 ((. 2) 2.4.0 סעיף" )שונים ובמועדים

 בעתיד שתהיה ככל. בקונדנסייט לטיפול תשובה בתכנית שאין השגה את לדחות ממליץ אני .6

 משק וחוק הנפט חוק פי על המוסמכים הגורמים ידי על המאושרת, בקונדנסייט לטיפול תכנית

 הולכת לקווי תכנית, והבנייה התכנון רשויות לאישור, להגיש צורך יהיה, הטבעי הגז

 . הזיקוק לבתי הקונדנסייט

שכותרתו "תיאום תשתיות"  6.3אני ממליץ לקבל את השגת חברת מקורות ולהוסיף בסעיף  .3

 הוראה בדבר תיאום ההגנה קתודית.

 בתחנת בנייה זכויות הדרושה במידה מציגה אינה שהתכנית ההשגה את לקבל ממליץ אני .8

  חגית לאתר ר"מ 21.111 בסך הבנייה זכויות נקבעו, התכנית להוראות 2 בסעיף. בחגית הקבלה

 בין בניה זכויות לנייד ניתן קבלה בתחנות" כי הערה בתוספת אחת כמקשה מרץ ולאתר

 זכויות את לפרט יש". בתכנית האמור על יעלה לא הבנויים השטחים שסך ובתנאי המגרשים

 .בנפרד"( שטח תא" או) אתר לכל הבנייה

אני ממליץ לקבל את ההשגה ולתקן את ניסוח הוראות התכנית ולהמעיט את השימוש בתיבות  .9

הלשון: "ככל האפשר" ו"ככל הניתן" ובכך להקטין את העמימות של התכנית שהיא לא רק 

 ית אלא גם תכנית מפורטת.תכנית מתאר ארצ
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 סביבתי ניהולו ניטורל תכנית – ס"התנ .7

בהוראות התכנית,  6.6משיגים טענו כנגד מעמדו הבלתי מחייב של התנ"ס. על הוראת סעיף  .0

שהוא מסמך מנחה ולא מחייב ותועבר לחוות  תנ"ס תוכן בהתאם לנספח הנחיות להכנת תנ"ס

דעת צוות מקצועי בין משרדי שסמכותו היא סמכות ייעוץ בלבד. התנ"ס מקבל מעמד של 

מסמך מחייב רק עם אישור רשות רישוי בהתייחס לחוות הדעת של הצוות המקצועי. דרישת 

. בתנ"ס המשיגים היא להפקיד את התנ"ס כ"תכנית מפורטת" שהיא תנאי להיתר בנייה

 מזער השפעות בעת הקמת מערכת הגז והפעלתהסעיפים הרלוונטיים להיתר בנייה במטרה ל

הנושאים הכלולים בתנ"ס )סעיף  .אחר יישום תכנית הניהול הסביבתי ובקרה מעקבוליצירת 

בהוראות התכנית( הם רובם ככולם נושאים לתכנית בסמכות הוועדה המקומית או הוועדה  6.6

 ן ובנייה ועל כן אישורם צריך להיות בתכנית מפורטת.המחוזית לתכנו

 תנ"ס תוכן בהתאם לנספח ההנחיות להכנת תנ"סבהוראות התכנית קובע כי " 6.6סעיף  .4

ותועבר לחוות דעת הצוות המקצועי. התנ"ס תועבר לאישור רשות רישוי בהתייחס לחוות 

ון יכול לקבל החלטה גם ללא קובע כי מוסד התכנ 6.02הדעת של הצוות המקצועי". מנגד, סעיף 

או חוות דעת, תימסר חוות  תהיוועצובכל מקום בו נדרשת חוות הדעת של הצוות המקצועי: "

ימים מיום שהועברה החלטת מוסד התכנון והחומר הנדרש, אלא אם קבע מוסד  71הדעת תוך 

הדעת אם התכנון פרק זמן ארוך יותר. מוסד תכנון רשאי לקיים דיון בתכנית גם ללא חוות 

   ."חלף המועד להגשתה

נטען שההוראה בתכנית המטילה על בעל הרישיון לקבוע את הוראות התנ"ס יוצרת חוסר  .7

 ודאות. 

 נטען בהשגות כי למנהל רשות הגז ניתנה סמכות מופרזת לאשר כל תכנית תנ"ס. .2

בהוראות התכנית בדרישה למחוק סעיפים מהתנ"ס מאחר והם  6.7הוגשה התנגדות לסעיף  .2
 אינם רלוונטיים להיתר הבנייה אלא לתקופת ההפעלה.

 תשובת עורכי התכנית

, כתנאי להיתר תנ"ס תוכן תנ"ס". –בהוראות התכנית דן ב"תכנית לניהול סביבתי  6.6סעיף  .0

. מסמך ההנחיות אינו מסמך מחייב אלא מנחה בהתאם לנספח ההנחיות להכנת תנ"ס בנייה,

שוי בהתייחס לחוות הדעת של הצוות המקצועי, הוא בלבד. התנ"ס, לאחר שאושר ברשות רי

 מסמך מחייב. לאחר אישור רשות הרישוי יפורסם התנ"ס על ידי בעל הרישיון לידיעת הציבור. 

האנרגיה והמים נאמר כי בהתאם לבקשת המשרד הלאומיות, בתשובת משרד התשתיות  .4

 71צריכה להינתן בתוך  להגנת הסביבה הוקם צוות מלווה לתנ"ס.  חוות דעת הצוות המלווה

יום או במועד מאוחר יותר אם החליט על כך מוסד התכנון. אכן, במידה ואין חוות דעת בלוח 

 הזמנים סביר יכולה רשות הרישוי לדון בתנ"ס גם ללא התייחסות הצוות. 

 : החוקר המלצת

התכנית כי לדחות את ההשגות בדבר מעמדו הבלתי מחייב של התנ"ס ולקבל את תשובת עורכי  .0

המסמך המנחה להכנת התנ"ס הוא מסמך מנחה אך מרגע שהתנ"ס אושר על ידי רשות הרישוי, 

 כתנאי להיתר בנייה מעמדו מחייב.
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לדחות את ההשגות ולקבל את תשובת עורכי התכנית שבמידה ואין חוות דעת בלוח הזמנים  .4

 ועי הבין משרדי.סביר יכולה רשות הרישוי לדון בתנ"ס גם ללא התייחסות הצוות המקצ

  וביבשה בים" הטבעי בגז הטיפול תמהיל" .4

 טיפול בדלקים בים או ביבשה 4.1

סוגיית תמהיל הטיפול בגז הטבעי בים או ביבשה נתונה במחלוקת בין מומחים ואנשי מקצוע  .0

/ח לא מכריעה במחלוקת. 73שהופיעו במהלך שמיעת ההשגות ותשובות עורכי התכנית. תמ"א/

ובעת באופן חד משמעי היכן וכיצד יטופל הגז הטבעי כדי להזרים גז התכנית המופקדת לא ק

להוראות התכנית  6.04נקי לצנרת ההולכה לשימוש הצרכנים. התכנית מבקשת להטיל בסעיף 

רשות הרישוי תאשר טיפול בדלקים בתחום הימי, אגירתם מגבלה על אחסון דלקים שלשונה "

 –השתכנעה כי לא ניתן לטפל בדלקים ביבשה באמצעות מתקן אחסון ייעודי ושינועם רק אם

מלשון  ."באמצעות צנרת ייעודית לדלק שתפנה את הדלק ממתקן הטיפול ועד לבתי הזיקוק

המגבלה הובנה העדפת עורכי התכנית שהטיפול בגז הטבעי יהיה ביבשה. ההתנגדויות וההשגות 

 י ביבשה. היו נגד האפשרות שהתכנית יוצרת לטיפול בגז הטבעי ומוצרי הלווא

משיגים טענו נגד המלצת המתכננים לאגור את הקונדנסייט ללא צורך אמתי באתר מרץ,  .4

ובאתר חגית בלב אזור חקלאי, דבר שאינו מוצדק סביבתית, כלכלית ותפעולית. לטענת 

המשיגים, יש להפריד את הקונדנסייט בלב ים, על גבי אסדת טיפול ולהעבירו ישירות לבית 

כרו לצד שלישי במדינה אחרת. לדעת המשיגים המענה הנכון הוא בהזרמת זיקוק בארץ או למ

גז נקי מנקודת הקידוח והטיפול בגז בצינור יחיד ולחברו למערכת אספקת גז יבשתית. טיפול 

בקונדנסייט בלב ים מקטין את הסיכון הבטיחותי במקרה של דליפה או תקלה והוא גם זול 

מ' ולחסוך  22 –מ' ל  61 –את רוחב רצועת התשתיות מ  יותר. הטיפול בלב ים יאפשר גם להצר

 בכך שטח קרקע רב.

בהיבט הביטחוני, לטענת המשיגים, הנחת המתכנן שאבטחת מתקנים בחלופה יבשתית עדיפה  .7

 או לכל הפחות שוות ערך לאבטחת החלופה הימית אינה נכונה.

רכי המדינה. לפיכך, אין נטען שעל המדינה להחליט על תמהיל הטיפול בגז הטבעי המתאים לצ .2

להשאיר בידי היזם את אפשרות הבחירה בין טיפול ימי ליבשתי כי הבחירה תאפשר ליזם 

לבחור בחלופה הימית ולשמור על השטח היבשתי ולהקפיאו ללא שימוש. העדפות היזם לטיפול 

א בגז בים או ביבשה. תושפע מעלות ההקמה וההפעלה מתקנים לטיפול בים ועלות הפעלתם הי

כפולה מהעלות היבשתית וכי מדוע יטרח יזם )"בעל הרישיון"( לפנות לפתרון הטיפול הימי אם 

 ניתנת לו אפשרות יבשתית שהיא זולה במידה ניכרת. 

 הגבלה והכוונת הטיפול בדלקים ליבשה 4.1

בעל הרישיון יגיש מסמך עקרוני  ,היא שטרם הגשת בקשה להיתר בניה 6.0הוראת סעיף  .0

הטיפול בגז בים וביבשה. המסמך יגדיר את המיקום העקרוני של מתקני המתאר את תמהיל 

הטיפול העיקריים בים וביבשה בתחום שהתכנית קבעה לכך. התכנית לא התייחסה לאפשרות 

של טיפול בגז הטבעי בסמוך למקום הפקת הגז. לפיכך, בעל רישיון שיגיש תכנית עקרונית שבה 
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הידחות בטענה שהטיפול בעומק הים, בסמוך למקום הגז יטופל בקרבת למקום ההפקה עשוי ל

 ההפקה אינו "בתחום שהתכנית קבעה כך".

להוראות התכנית  6.04ההוראה המגבילה את הטיפול בדלקים בתחום הימי מצויה בסעיף  .4

רשות הרישוי תאשר טיפול בדלקים בתחום הימי, בדבר צמצום אגירת דלקים שהוראתו: "

ייעודי ושינועם רק אם השתכנעה כי לא ניתן לטפל בדלקים אגירתם באמצעות מתקן אחסון 

 ."באמצעות צנרת ייעודית לדלק שתפנה את הדלק ממתקן הטיפול ועד לבתי הזיקוק –ביבשה

לטענת המתנגדים והמשיגים יש לבטל הוראה זו או לפחות לשנות את נוסחה כך שייכתב כי 

רתם באמצעות מתקן אחסון ייעודי , אגיהיבשתירשות הרישוי תאשר טיפול בדלקים בתחום "

 ,שתפנה את הדלק ממתקן הטיפול ועד לבתי הזיקוק ,ושינועם באמצעות צנרת ייעודית לדלק

 בים".רק אם השתכנעה כי לא ניתן לטפל בדלקים 

 מיקום המכלול הימי 4.7

מיקום המכלול הימי בתכנית נקבע בתחום המים הטריטוריאליים של מדינת ישראל. לפיכך,  .0

 חלופת מיקום בתחום המים הכלכליים, בסמוך למקום ההפקה של הגז הטבעי.  לא נבחנה

ק"מ מקו החוף. מתקנים אלו יראו  3.2התנגדות להקמת שני מתקני קבלה ימיים במרחק של  .4

מכל מקום בקו החוף ובכלל זה נתניה, מכמורת ובית ינאי ויהיו מפגע נופי קשה, הפרעה לעופות 

סביבתי באירוע בטיחותי במערכת הגז ובמיוחד בקונדנסייט,  בשל התאורה הלילית, חשש מזק

הפרעה לדיג ולשיט החופי. לחוקר הוגשה חוות דעת מקצועית )פרופ' יועד צור( כי ניתן ועדיף 

 ק"מ מקו החוף.  42או אף  02לטפל בגז במתקן ימי במרחק 

ון ובנייה, שיש המשיגים נסמכים על דברי נציגי המשרד להגנת הסביבה במועצה הארצית לתכנ .7

להקים את אסדות הטיפול עד כמה שאפשר רחוק מהחוף ונסמכים גם על חוות דעת של 

מייל מקו  04 –מומחה בטחון, אלוף )מיל( מיכה רם ש"אין למקם את המתקן בטווח הקצר מ 

 החוף".

/ח או את מרבית מרכיביה 73המשיגים הדורשים לפסול את תכנית המתאר הארצית תמ'א  .2

לופת הטיפול בגז בסמוך למקום ההפקה, בלב ים, על גבי אסדת טיפול או אוניית גורסים שח

FPSO   הוסרה מהתכנית ללא הסבר מניח את הדעת. לטענתם, מי המוצר הם חומר מזהם

ביותר. אמנה בין לאומית מחייבת מפיקי נפט וגז להחזיר את מי המוצר לתת הקרקע, למקום 

. ככל שהגז מטופל בקרבת פי הבאר תהליך החזרת מי שממנו הגיעו ובדרך כלל לבאר ההפקה

המוצר פשוט יחסית. ככל שמתרחקים עם מתקן ההפרדה מהמאגר, המשאבים הדרושים 

 לביצוע התהליך הולכים וגדלים.

לטענת המשיגים, יידרש בכל מקרה טיפול בגז ליד באר ההפקה כי במהלך שנות הפקת הגז  .2

ורך במדחסים על מנת להגביר את ניצולת הגז. דחיסת מהקידוח, לחץ הגז אמור לרדת ויהיה צ

קרוב ככל האפשר לפי  FPSOהגז תהיה באמצעות מדחסים שיוצבו על גבי אסדה צפה או אונית 

 הבאר.

במהלך שמיעת ההשגות עלתה סוגיית ייצוא הגז לארצות אחרות. לדעת המשיגים, אין הגיון  .6

שם לשלוח את הגז לייצוא. הגיונם של תכנוני למשוך את הגז לאתר חגית או לאתר מרץ ומ
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דברים הוא שייצוא הגז יהיה ישירות מאסדות הטיפול בגז בים. פועל יוצא הוא שאם מטפלים 

 הגז הטבעי בים לצורך ייצואו, הרי שניתן גם לטפל בגז הטבעי עבור השימוש בישראל. 

 תמהיל הטיפול ורישוי הבנייה 4.4

כי תמהיל הטיפול, או מקום הטיפול בגז ייקבע רק משיגים טענו נגד הוראות התכנית המורות  .0

)א( בהוראות התכנית מורה: "טרם הגשת בקשה להיתר 6.4בשלב מתן היתר הבנייה. סעיף 

בנייה, בעל הרישיון יגיש מסמך עקרוני המתאר את תמהיל הטיפול בגז בים וביבשה. המסמך 

ביבשה בתחום שהתכנית קבעה יגדיר את המיקום העקרוני של  מתקני הטיפול העיקריים בים ו

לכך, ואת ההצדקה לפריסה זו בהתייחס בין היתר לנושאים הבאים:...." המסמך יוגש לצוות 

מקצועי של חמישה )נציג מינהל התכנון, המשרד לתשתיות לאומיות האנרגיה והמים, המשרד 

. להגנת הסביבה, משרד האוצר ומשרד הבריאות( שיבחן אותו בשיתוף רשות הגז הטבעי

 המסמך יאושר על ידי מנהל רשות הגז הטבעי.

הקבלה לשני מתחמים לתחנת )ד(: חברת נובל אנרג'י ביקשה לחלק את ההיתר 2.4.4לסעיף  .4

המיועדים, כל אחד בנפרד )כפי שנעשה באשקלון(, לכל אחד משני בעלי הרישיון וכל בעל רישיון 

התכנית סמכות לרשות הרישוי יהיה אחראי לתכנון המתקנים בתחומו. יש להקנות בהוראות 

לשנות את החלוקה בהליך הרישוי. נקודת המוצא היא שבעלי הרישיונות יקימו את המתקנים 

בטור ולא במקביל. אם בעל הרישיון הראשון שיבקש להקים מתקנים בשטח תחנת הקבלה, 

 הרי נוסח ההוראות מטיל עליו, בהיעדר בעל רישיון נוסף לממן את התכנית העקרונית.

שהיזם )"בעל הרישיון"( הוא המציע את תמהיל הטיפול.  6הוגשו השגות להוראת סעיף  .7

בהשגות נטען שהמדינה היא שצריכה לקבוע את תמהיל הטיפול הרצוי לה ולא היזם. טענה זו 

 נתמכה בעת הצגת ההשגה גם בדברי נציגי חברת נובל אנרג'י. 

צע בתכנית )הגשת תכנית עקרונית, צוות בהשגות נטען כי המנגנון להוצאת היתרי בנייה, המו .2

מקצועי, תנ"ס במקום תכנית מפורטת( סותר את חוק התכנון והבנייה ומונע שקיפות, שיתוף 

 הציבור והתנגדות. 

 נציגי רשויות מקומיות העלו דרישה כי תנאי להיתר הוא תיאום עם הרשות המקומית. .2

נית צריך להיות בסמכות רשות הגז )ד(: לדעת המשיגים, אישור התכנית העקרו2.4.4לסעיף  .6

 ולא כפי שכתוב בסעיף בסמכות "משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים".

 תשובת עורכי התכנית

במובן שהתכנית אינה חוסמת אפשרות טיפול בגז הטבעי בים " מאפשרת תכנית" היא התכנית .0

בגז הטבעי ביבשה.  )מבלי לקבוע אם בים הרחוק או הקרוב לחוף( והיא מאפשרת את הטיפול

טיפול חלקי בים וטיפול משלים ביבשה. צוות  –כמובן, קיימת גם קשת של אפשרויות ביניים 

התכנון לא ממליץ להעדיף את החלופה הימית לטיפול מלא בגז הטבעי. למדינת ישראל אין 

 גיבוי באספקת הגז. כדי ליצור ביטחון אנרגטי נדרש טיפול יבשתי בשל היכולת להבטיח את

אספקת הגז למקרה שיידרש. התמיכה בחלופת הטיפול היבשתי, יסודה בדרישה לרציפות 

האספקה. למערכת אספקת מהים אין גיבוי. תקלה מכל סוג שהוא באספקה מהקידוח תביא 

להשבתה מיידית של צרכני הגז. המתקן היבשתי נועד בין היתר להבטיח גיבוי וגמישות במענה 

 לביקוש משתנה. 
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בעל הרישיון להציע תמהיל , האנרגיה והמים נאמר כי על הלאומיות רד התשתיותבתשובת מש .4

שברצונו לקבל עליה אישור. תמהיל מתקני הטיפול בגז, הינו חלק מהליך ההגשה  בתכנית

והאישור של תכנית הפיתוח לשדה. תכנית הפיתוח נערכת על ידי בעל שטר החזקה ומאושרת 

תכנית הפיתוח שתאושר על ידי הממונה על ענייני הנפט, תהיה על ידי הממונה על  ענייני הנפט. 

שטרי החזקה(, יוצרת ניצול  -תכנית שנמצאה כעומדת בכל דרישות שטרי חזקת לוויתן )להלן

 מיטבי של שדה לוויתן, ומאפשרת הפקה, אספקה והזרמה של גז טבעי כמפורט בשטרי החזקה.

בגז בעומק הים לא נבחנה היא שמקום  תשובת עורכי התכנית לטענה שהחלופה של הטיפול .7

מקו החוף, מחוץ למים הטריטוריאליים של ק"מ  091הבאר של קידוח לוויתן הוא במרחק 

 מדינת ישראל ומחוץ לתחום שחוק התכנון והבנייה חל עליו. 

 למשק האנרגיה לגז בלעדי אספקה כמקור צפים מתקנים על להסתמך לא מציע צוות התכנון .2

 אספקת ממערך זמני כחלק או מצומצם חלקי כפתרון הקמתם לאפשר מומלץ כי אם הישראלי,

  .ביבשה הטיפול השלמת הבטחת תוך גז

בתסקירי הרקע לתכנית )השלמות לתסקיר ההשפעה על הסביבה( הציגו עורכי התכנית את  .2

השיקולים לבחירת "תמהיל הטיפול בגז הטבעי". שתי אפשרויות הקצה נפסלו על ידי עורכי 

: טיפול מלא ביבשה או טיפול מלא בים. החלופה של טיפול מלא ביבשה נפסלה בשל התכנית

בר טרם להגעת הגז ליבשה.  001 –הצורך להפחית את הלחץ בצינורות ההובלה אל מתחת ל 

 סיבה שבמרביתההחלופה של טיפול מלא בים והולכת גז נקי ליבשה, נפסלה גם היא מ

 להבטיח ניתן כולו ועל כן לא את ולא בגז מהטיפול לקרק ח לבצע ניתן צפים במתקנים המקרים

 ייוצרו ושלא ז"נתג לדרישות החוף בטמפרטורה ובהתאם לקו יגיע מהחוף המרוחק ממתקן שגז

 הים בקרקעית העוברת בצנרת לחץ משינויי כתוצאה מהאסדה לחוף, הצינור בקטע מעובים

שהולכת הגז  שככל עורכי התכנית,מדגישים  זה בהקשר טמפרטורה. ובשינויי גדולים בעומקים

 כמעט והנה גדלה בצנרת מעובים להיווצרות ההסתברות החוף, מקו מרוחק יותר הנקי ממתקן

 .ביבשה בגז לטיפול יותר נרחבים שטחים הקצאת ודאית ותידרש

 מוגבלים צפים ( נאמר ש"מתקנים63במסמך השלמות לתסקיר ההשפעה על הסביבה )עמ'  .6

 ההספק למגבלת העיקריות הסיבות אחת לספק. יכולים הם אותו המקסימליובהספק  בהיקפם

 מתכת יכולת תנועה לצנרת ללא לקרקע מקובעים שאינם צפים מתקנים לחבר הנה הצורך

פעילות,  מספר שנות זמן, בחלוף לאורך שיוצר גמיש חיבור הנו זה מסוג חיבור גז. להזרמת

 מועדים צפים מתקנים ככלל, לתקלות. בהסתברות לעלייה המוביל מואץ ובלאי חומר עייפות

 זו מסיבה פחותה. וזמינותם ליבשה או הים מקובעים לקרקעית מתקנים מאשר ליותר תקלות

 ויידרשו יותר קטן בקוטר אלא א"התמ לפי הנדרש בקוטר צנרת למתקנים אלו לחבר ניתן לא

 שתפגע בזמינות . דבריתלקרקע מקובע אחד גדול מתקן שיחליפו מתקנים של רב יחסית מספר

  זמן". לאורך לביקוש מתאים בהספק הגז אספקת

היא  מ' עומק 011הרחקת המתחם הימי הדרומי מעבר ל תשובת המתכנן לדרישה ל .3

שהפוליגונים המסומנים בתשריט להצבת המתקן הימי בתחום התכנית נקבעו על פי שהיה ידוע 

שאליו  011ק"מ מקו החוף, מופה רכס כורכר תת ימי בעומק של  01במרחק של . 4104בשנת 

ניתן לבסס התחברות לאסדת טיפול. במרחק גדול יותר מקו החוף, ביסוס ההתחברות מוטל 
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אין ממצאים בספק בשל עומק המים, גלישות הקרקע והיעדר אפשרות לביסוס. במועד הנוכחי 

 בתשריט התכנית. לא מוצע שינויועל כן המתחם מספקים לצורך קבלת החלטה על הרחקת 

ק"מ  3.2לדעת עורכי תסקיר השפעה על הסביבה, אין הבדל מהותי בבחינת הנצפות למרחק של  .8

 לצורך נסקרו המיקום ק"מ מחוף הים. בתסקיר ההשפעה על הסביבה נאמר שחלופות 01או 

 בסביבה מתקן הטיפול של המקסימליות ההשפעות את לבחון מנת על וזאת בים מרבי טיפול

 לסביבה במידע מחסור ישנו זה ובשלב מאחר כי בתסקיר הודגש .מהחלופות אחת בכל הימית

 סקרי יערכו הבאים קיים" וכי בשלבים חומר בסיס על ונערכה גנרית הינה הימית "הבחינה

 על ההשפעה לתסקיר 'ה-'ג פרקים השלמת לצורך הימית יותר לסביבה פרטניות ובדיקות שדה

 הסביבה.

בתשובה להשגות שהעלו דרישה לטפל בגז הטבעי בים ואם אפשר בים הרחוק, במרחק העולה  .9

ק"מ מקו החוף ולטענה שהחלופה הימית כלל לא נבדקה השיבו עורכי התכנית שתסקיר  02על 

ההשפעה על הסביבה נערך לחלופות של טיפול ביבשה ובים כאשר טיפול ראשוני של הפחתת 

ים. תשובת עורכי תסקיר ההשפעה על הסביבה היא שתגליות הגז לחץ הגז יהיה בכל מקרה ב

בישראל שונות מהדוגמאות המובאות מהעולם בכך שהתגליות הישראליות הן בים עמוק 

מאוד. לפיכך, מתקני הטיפול בגז לא יכולים להיות בצמוד לראש הבאר אלא על מתקן צף. 

כל טיפול בגז יהיה רחוק מראש  החלופה של אסדת טיפול הנצבת על רגליים לא קיימת. לכן

 הבאר. 

בתשובה להשגות בדבר ייצוא הגז לארצות אחרות מאתר חגית או מאתר מרץ ולטענה שייצוא  .01

הגז יהיה ישירות מאסדות הטיפול בגז בים. פועל יוצא הוא שאם מטפלים הגז הטבעי בים 

תנה תשובה על ידי לצורך ייצואו, הרי שניתן גם לטפל בגז הטבעי עבור השימוש בישראל, ני

עורכי התכנית כי לא ניתן להבטיח רציפות הספקה מהמתקן הימי. לפיכך, בייצוא גז, מקום 

שרציפות האספקה אינה קריטית, ניתן לספק את הגז ממתקן ימי ואילו לגבי השימוש 

המקומי, נדרש מתקן יבשתי לטיפול בגז. ליצוא גז תידרש תכנית נפרדת. בתשובת משרד 

, האנרגיה והמים נאמר כי טרם נקבע כיצד יתבצע ייצוא הגז וכי תמ"א אומיותהל התשתיות

 ח' אינה עוסקת במתקני ייצוא הגז.  73

שהיזם )"בעל הרישיון"( הוא המציע את תמהיל הטיפול וכי  6בתשובה להשגה להוראת סעיף  .00

ית, המדינה היא שצריכה לקבוע את תמהיל הטיפול הרצוי לה ולא היזם השיב יוזם התכנ

האנרגיה והמים כי "תמהיל מתקני הטיפול בגז, הינו חלק מהליך  ,משרד התשתיות הלאומיות

ההגשה והאישור של תכנית הפיתוח לשדה. תכנית הפיתוח נערכת על ידי בעל שטר החזקה 

ומאושרת על ידי הממונה על  ענייני הנפט. תכנית הפיתוח שתאושר על ידי הממונה על ענייני 

שטרי החזקה(,  -נית שנמצאה כעומדת בכל דרישות שטרי חזקת לוויתן )להלןהנפט, תהיה תכ

יוצרת ניצול מיטבי של שדה לוויתן, ומאפשרת הפקה, אספקה והזרמה של גז טבעי כמפורט 

 המשרד באתר הפיתוח, לתוכנית ובפרט ההוראות ביחס החזקה, שטרי ראה)  בשטרי החזקה

 ". (43.7.4102 מיום

שתיות הלאומיות האנרגיה והמים לטענה שעל המדינה להחליט על בתשובה של משרד הת .04

תמהיל הטיפול בגז הטבעי המתאים לצרכי המדינה וכי אין להשאיר בידי היזם את אפשרות 

הבחירה בין טיפול ימי ליבשתי כי הבחירה תאפשר ליזם לבחור בחלופה הימית ולשמור על 

 ולא ישראל מדינת של לצרכים נקבעה יתהשטח היבשתי ולהקפיאו ללא שימוש, נאמר כי התכנ
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 לוח פי על ובבנייה השטח בניצול כרוכה ביבשה קרקע שטחי מסוים. הקצאת יזם של לצרכיו

 .מראש המוסכם זמנים

 :החוקר המלצת

שהתכנית אינה מאפשרת טיפול מלא בגז בים בסמוך למקום לדחות את ההשגה אני ממליץ  .0

להוסיף לדברי המבוא לתכנית )בסיפא של ההפקה. עם זאת, כדי למנוע ספק, אני ממליץ 

הפסקה השלישית( שהתכנית אינה חוסמת אפשרות טיפול בגז הטבעי בים והיא מאפשרת את 

 הטיפול בגז הטבעי ביבשה. 

 3.2 של במרחק החוף קו מול הטיפול אסדות שהצבת ההשגה את בחלקה לקבל ממליץ אני .4

 אסדה מהעמדת להימנע ניתן שלא התכנית עורכי תשובת את ולקבל נופי למפגע תגרום מ"ק

 טענת את לקבל. יחד עם זאת, אני ממליץ היבשה לתחום הגז בהזרמת לחצים להקטנת

 לתקן ממליץ אני לכך בהתאם. מהחוף רחוק שאפשר כמה עד האסדה את למקם שיש המשיגים

 מקו  מ"ק 41 – 02 של בטווח האסדה את למקם ימנע לא בתכנית שהסימון באופן התכנית את

  .החוף

 קבלה: "מתקני הוראה התכנית בהוראותולהוסיף  0.2.4 לסעיףלקבל את ההשגה  ממליץ אני .7

 מבחינהמקו החוף,  האפשרי ביותר הרב במרחק יוקמו הימי במרחב טבעי בגז וטיפול

, והחופית הימית הסביבה על ההשפעה ומזעור נצפות, האוכלוסייה בטיחות מטעמי, טכנולוגית

 ".בחוף הכניסה לנקודת קשר ללא

", חלופת הטיפול בגז באזור פי הבאר לא נבחנה ועל 9אני ממליץ לדחות את הטענה ש"חלופה  .2

והולכת הגז כן לא זכתה לעדיפות. שבדברי המבוא תוסף הערה שהתכנית מוגבלת לטיפול 

הטבעי בתחום שחוק התכנון והבנייה חל עליו וכי אין בתכנית התייחסות לטיפול בגז הטבעי 

מ מקו "ק 091בתחום המים הכלכליים של ישראל. מקום הבאר של קידוח לוויתן הוא במרחק 

החוף, מחוץ למים הטריטוריאליים של מדינת ישראל ומחוץ לתחום שחוק התכנון והבנייה חל 

 עליו. 

אני ממליץ לדחות את ההשגות המבקשות למנוע טיפול בגז הטבעי ביבשה. ההחלטה היכן  .2

יטופל הגז הטבעי כרוכה בבחירת האתר המתאים )ייעוד הקרקע(, התנאים להקמת המתקן 

)תנאי רישוי או ההיתר( ותנאי ההפעלה )הרישיון(. ייעוד הקרקע הוא בתחום תכנית המתאר, 

רישוי למתקני גז והרישיון הוא בסמכות שר התשתיות והאנרגיה. הרישוי הוא בסמכות רשות ה

 להתערב המבקשות ההשגות את לדחות כן על ממליץ /ח מאזנת בין רכיבים אלו. אני73תמ'א 

 ומנהל והמים האנרגיה, הלאומיות התשתיות לשר הטבעי הגז משק חוק פי על המסור בשיקול

 .אחרת משפטית במסגרת הוא לוא של ההחלטות על ההשגה או הערעור. הגז רשות

. בהוראות התכנית ולתקן או למחוק את הסעיף 6.04אני ממליץ לקבל את ההשגה לסעיף  .6

משתמע שאין לטפל ולאחסן קונדנסייט באזור הפקת הגז אלא ביבשה  6.04מההוראות. מסעיף 

צפה,  או אסדת טיפול FPSOבלבד. אין לשלול את האפשרות שייצוא הגז יהיה ישירות מאונית 

ללא צורך בהולכת הגז למתקני הטיפול שבתחום התכנית ואין גם לשלול מראש שהטיפול בגז 

)ג( 6.4המוזרם מאתר הקידוח לישראל יטופל באזור פי הבאר. מה עוד, שעל פי הוראת סעיף 

 המסמך העקרוני לחלוקת הפיתוח בים וביבשה יאושר בסמכות מנהל רשות הגז הטבעי. 
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יוזם התכנית,  –תשובת משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים  אני ממליץ לקבל את .3

  הנוכחית. שסוגיית ייצוא הגז, כיום, היא אינה נושא לתכנית

מטילה על היזם )"בעל הרישיון"( להציע את  6אני ממליץ לדחות את ההשגה  שהוראת סעיף  .8

לה ולקבל את  תמהיל הטיפול וכי המדינה היא שצריכה לקבוע את תמהיל הטיפול הרצוי

תשובת יוזם התכנית, משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים, כי "תמהיל מתקני הטיפול 

בגז, הינו חלק מהליך ההגשה והאישור של תכנית הפיתוח לשדה. תכנית הפיתוח נערכת על ידי 

בעל שטר החזקה ומאושרת על ידי הממונה על  ענייני הנפט. תכנית הפיתוח שתאושר על ידי 

מונה על ענייני הנפט, תהיה תכנית שנמצאה כעומדת בכל דרישות שטרי חזקת לוויתן המ

שטרי החזקה(, יוצרת ניצול מיטבי של שדה לוויתן, ומאפשרת הפקה, אספקה והזרמה  -)להלן

 לתוכנית ובפרט ההוראות ביחס החזקה, שטרי ראה)  של גז טבעי כמפורט בשטרי החזקה

 ". (43.7.4102 מיום המשרד באתר הפיתוח,

את אפשרות הבחירה )בעל הרישיון( גה שאין להשאיר בידי היזם שאני ממליץ לדחות את הה .9

בין טיפול ימי ליבשתי כי הבחירה תאפשר ליזם לבחור בחלופה הימית ולשמור על השטח 

 יזם של לצרכיו ולא ישראל מדינת של לצרכים נקבעה היבשתי ולהקפיאו ללא שימוש. התכנית

ת שטחי קרקע ביבשה כרוכה בניצול השטח ובבנייה על פי לוח זמנים המוסכם מסוים. הקצא

 מראש.

 דעת חוות יסוד על ביבשה הטיפול מתקני הקמת בדבר ההשגות את, לדחות ממליץ אני .01

 ביטחונית הגנה מתן להעדיף שיש, במילואים בכירים קצינים, מטעם המשיגים מומחים

מערכת  גורמי להסכמת כפוף התכנית אישור. הרחוק בים האפשר וככל בים הטיפול למתקני

 המיוצגים גם במועצה הארצית לתכנון ובנייה.  הביטחון

 הבטיחות וצו סיכונים הערכת .5

 סקר הערכת סיכונים 5.1

" מוגדר בפרק לצורך בקשה להיתר בנייה, בהתאם להנחיות רשות גז טבעי "סקר סיכונים .0

סיכונים נדרש עבור מתקנים, לתחנות קבלה, ( . סקר 0.9ההגדרות של הוראות התכנית )סעיף 

מתקנים לטיפול בגז, לארובות נישוב אך לא למערכת החלוקה ומערכת הולכת הגז. סעיף 

לסקר יקבעו בהתאם ותחום מוגבל לשהיית אדם מיקום לפיד החירום )א( מורה "2.4.4

 ימונםמס או הקבלה תחנת מתחום גויחר שלא ובתנאישילווה את היתר הבניה  סיכונים

לטענת המשיגים, אין לדחות את ביצוע סקר  ."ובכפוף לעמידה בצו הבטיחות בתשריט

 הסיכונים לשלב הגשת הבקשה להיתר בנייה. 

הוועדות המחוזיות לתכנון ובנייה מבקשות לבחון פעם נוספת את סקר הסיכונים בים לעומת  .4

 הסיכונים ביבשה.

 6.7לתכנית. בהוראות התכנית נקבע בסעיף השגות הוגשו לסקר הסיכונים שהוא נספח נלווה  .7

שלהיתר לתחנת קבלה יידרש בנוסף סקר סיכונים שיאושר על ידי רשות הגז הטבעי. סקר 

)א( בהוראות התכנית למיקום לפיד 2.4.4סיכונים כתנאי להיתר בנייה נדרש בהוראת סעיף 

כתנאי לצמצום  )ב(6.9החירום ותחום מוגבל לשהיית אדם. סקר סיכונים נדרש גם בסעיף 

 מגבלות בנייה וצמצום שטחים המסומנים בתכנית. 
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לטענת המשיגים אין במסמכי התכנית סקר סיכונים לתוואי רצועת הצנרות ובאופן מיוחד  .2

חסר סקר המתייחס לסיכונים מתקלה במערכת הטיפול וההולכה של הקונדנסייט. תשובת 

וכי צו הבטיחות מסתמך על תקני  עורכי התכנית כי צו הבטיחות בא במקום סקר סיכונים

בטיחות שאומצו מחו'ל לא הניחו את דעת המתנגדים במיוחד בשל הצורך לבחון את התנאים 

האקלימיים הייחודיים באזור אתר חגית, היעדר התייחסות לסיכונים מהעברת הגז בלחץ גבוה 

תי בו נתונה במידה ניכרת מהמקובל בעולם והסיכונים הייחודיים לישראל בשל המצב המלחמ

 המדינה. 

בהשגות נטען שמרחקי הבטיחות שנקבעו למתקן ההנדסי מקלים באופן קיצוני. יש סכנה  .2

בהעמדת מתקן הנדסי במט"ש מרץ בקרבה לאוכלוסייה של הקיבוצים המעפיל ועין החורש 

 והעמדת מתקן באתר חגית בצמוד לאליקים ובמרחק קצר מיוקנעם.

שמירת מרחקי הפרדה ממתקן הקבלה בלתי סביר, אינו לטענת המשיגים, תרחיש הייחוס ל .6

יועץ הבטיחות של לרמן  –עונה על תקינה בין לאומית ואינו על דעתו של דורון שוורץ 

 אדריכלים )המתכננים(.

הולנדי שעליו מסתמכת מדינת ישראל עודכן בהולנד אך לא עודכן הלטענת המשיגים, התקן  .3

סקר סיכונים. התקן ההולנדי קבע מרחק ביטחון של  בישראל. התקן ההולנדי המעודכן מחייב

מ' מקווי בניין. ישראל אימצה את התקן ההולנדי וויתרה על הצורך בביצוע סקר סיכונים.  22

בר אלא בלחצים נמוכים בהרבה. לטענת  001בהולנד כמקובל בעולם, לא מוליכים גז בלחץ של 

מ' על פי התקן ההולנדי שאומץ  22המשיגים אין להסתפק בקביעה של טווח בטיחות של 

בישראל. יש ספק למידת הרלוונטיות של התקן ההולנדי כי כיום יש תקנים מחמירים יותר. 

צינורות  00התקן ההולנדי מתייחס לצינור בודד ולא למצב בו עוברים בתוואי התשתיות 

ות של המכילים חומרים מסוכנים ודליקים. התקן ההולנדי גם לא מתייחס להשפעות ההדדי

 .MEG –מספר חומרים מסוכנים, גז טבעי, דלק, קונדנסייט ו 

לטענת המשיגים, בהגדרת צו הבטיחות יש להגדיר במדויק על פי איזה תקן בין לאומי יפעלו  .8

 ולא ככתוב "על פי תקן בין לאומי אחר". 

 נדרש סקר סיכונים לתוואי הצינור ולסיכונים למגרשים הסמוכים לצינור. הטלת חובה על .9

 היזם להכין תנ"ס כתנאי להיתר בנייה, אינה מכסה על היעדר סקר סיכונים. 

 מרחקי הפרדה 5.1

נטען שבמסמכי התכנית לא פורטו השיקולים למרחקי ההפרדה בין צינורות ההולכה ברצועת  .0

התשתיות. מרחקי ההפרדה המקובלים בהולנד שונים מהמקובל במדינות אחרות. לטענת 

בר  כי זהו סיכון בלתי סביר. המרחק  001על הולכת גז בלחץ של  המשיגים, בעולם לא מדברים

מטרים בין צינור גז יבש לבין צינורות גז טבעי ומצינור הקונדנסייט לא מספיק. הניסיון  7של 

העולמי של תאונות לאורך צינורות הולכת גז טבעי ונלוויו מלמד כי באירועים של תאונות, 

בשל החום הרב. מרחק הביטחון המינימלי מצינור הולכת  כמעט לא ניתן לטפל במוקד האירוע

מ' ובכל מקרה נדרש סקר סיכונים. בנוסף לסקר סיכונים יש להסיק ממידע על  411גז הוא 

 אירועים שהיו.
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נטען בהשגות שאומדן עוצמת הפיצוץ במקרה של פיצוץ בצינור הוא בחוסר. לא נשקלו תנאי  .4

. נטען שטווחי הביטחון שנקבעו בתכנית הם חסרי רוח אחרים שבהם עשוי להתפוצץ כל הגז

ביסוס עובדתי כי אפשר לצפות שבמקרה של פיצוץ בצינור בחור של אינטש הצינור יותך, יקרע 

מ'. בתרחיש רע צפויה סכנה  611וטווח  הביטחון הנדרש הוא גדול מכמה מהטווח של 

 ליישובים הצמודים לתשתית מערכת הולכת הגז.

מק חפר הוא בייעוד לתעשייה ולמסחר. הייעוד המסחרי מושך לאזור אזור התעשייה בע .7

התעשייה קהל רב שהוא בהגדרה "רצפטור ציבורי". רצפטור ציבורי מוגדר בנוהל מרחקי 

הפרדה של המשרד להגנת הסביבה כ"שימוש או ייעוד, קיימים או מתוכננים המשמשים או 

חר קמעונאי, משרדים משרתי קהל, המתוכננים לשהיית אוכלוסייה, לרבות למגורים, מס

, מוסדות ציבוריים לפי הקבוע בחוק התכנון והבנייה, תיירות, מקומות בילוי, אולמות שמחות

גני אירועים, אזורים בהם קיימת שהייה אינטנסיבית של אוכלוסייה בשטחים ציבוריים 

שלהם וכל  פתוחים ופארקים, שימושים מעורבים הכוללים אחד מכל אלה וכן מגרשי החניה

 שימוש נוסף שיקבע הממונה".

 הטיפול בקונדנסייט 5.7

 לבתי בצנרת ישירה והזרמה בים בקונדנסייט לטיפול האפשרות את לבדוק בהשגות נטען שיש .0

בקרבת  FPSOלטענת המשיגים, הפתרון הנכון הוא טיפול בים, על גבי אסדות או אונית  .זיקוק

 פי הבאר. סילוק הקונדנסט יהיה אף הוא באמצעות מכלית.

בתשובת המתכנן נאמר כי אין מניעה בתכנית לטיפול בגז הטבעי בצמוד לפי הבאר. אין לכך 

ביטוי בתכנית מאחר והבארות מצויות מחוץ למים הטריטוריאליים. משרד התשתיות 

ן לטפל בגז הטבעי במגוון אפשרויות השיב כי לפי התוכנית ניתהלאומיות, האנרגיה והמים 

רחב מאוד ורב מאוד לרבות במתקנים בים. מאידך יש לזכור שגם בטיפול בצמוד לפי הבאר 

 נדרשים מתקני טיפול משלימים ביבשה.

צו הבטיחות מתבסס על תקן ישראלי לצינור אחד. הצו אינו מתייחס לקונדנסייט. מבקשים  .4

 הבטיחותי הנדרש מצינור הולכת קונדנסייט. סקר סיכונים שיראה מהו מרחק ההפרדה

חומרים  לאחסוןרק מיועדים  417 -ו 410תאי שטח )ג( מורה כי תחנות הקבלה ב 2.4.4סעיף  .7

לא יותרו בהם השימושים האחרים המותרים בתאי שטח אלו קונדנסייט.  לפינוי כדוגמת

 העורף. פיקודיות מכלי האחסון ימוגנו ויטמנו )הטמנה עלית ( עפ"י הנח בתחנת הקבלה.

 הסיכון לבריאות הציבור 5.4

סיכונים בריאותי שחשיבותו היא בשל פליטת מזהמים רעילים ממתקן הטיפול בגז סקר חסר  .0

 הטבעי. 

פליטת מזהמים ממערכת ההולכה והטיפול בגז הטבעי היא סיכון לבריאות הציבור. לפיכך, על  .4

 התכנית לעמוד בתנאי תקנות חוק אויר נקי.

יר בריאותי לבדיקת הסיכונים הבריאותיים העלולים לנבוע מכל אפשרות טיפול לא בוצע תסק .7

בגז. משרד הבריאות הודיע על עדיפות מובהקת, מבחינת בריאות הציבור, להעדפת הטיפול 
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הימי. תשובת עורכי התכנית היא שמשרד הבריאות לא ביקש תסקיר בריאותי ועל כן לא נערך 

 תסקיר.

 תשובת עורכי התכנית

י הבטיחות למתקנים להולכת הגז נקבעים בצו בטיחות ורישוי )מתקנים להולכת גז טבעי(, תנא .0

או לפי תקן בין לאומי מוכר והכל בהתאם לעניין. צו  2662, או לפי תקן ת"י 0993התשנ"ז 

וחומרים שהם   MAGהבטיחות אינו פוטר מעריכת סקר סיכונים לקווי הולכת הקונדנסייט, 

 ויים להוות חומרים מסוכנים. אינם גז טבעי אך עש

, האנרגיה והמים לטענת המשיגים שיש להגדיר בהגדרת הלאומיות בתשובת משרד התשתיות .4

צו הבטיחות במדויק על פי איזה תקן בין לאומי יפעלו ולא ככתוב "על פי תקן בין לאומי אחר", 

ידי השיקולים  נאמר שמוצע לקבוע כי בבחירת התקן הבינ"ל יונחו הגורמים הרלוונטיים על

( 0), מורה כי "0927-ג"התשי, התקנים לחוק )ב(3 לחוק התקנים. סעיף 3הקבועים בסעיף 

 המדינות בקרב נוהגת אשר תקינה או לאומית-בין תקינה, ככלל, המכון יאמץ, תקן בקביעת

 יובא כאמור תקן בקביעת(; לאומיים–בין תקנים להלן) משמעותיים שווקים עם המפותחות

 לאומיים–בין תקנים קיימים כאשר( 4) ;העולם למדינות ישראל בין הסחר אופי בחשבון

 על במלואו יתבסס כאמור שיקבע תקן שכל ובלבד, חלופיים תקנים לקבוע המכון רשאי, שונים

 תנאים של קיומם בשל כן לעשות הכרח יש כאשר, מיוחדות בנסיבות( 7) ;קיים לאומי-בין תקן

 לאומית-בין בתקינה הקבועים מסוימים תנאים לשנות המכון רשאי, ישראל למדינת ייחודיים

 .לתקן" יצורפו אשר הסבר בדברי לכך הנימוקים פירוט תוך(, 4)-ו( 0) בפסקאות כאמור

בתשובת עורכי התכנית להשגות בדבר מרחקי ההפרדה בתכנית, נאמר כי טווחי הסיכון למערך  .7

נקבעו בתיאום עם המשרד להגנת הסביבה  הטיפול בגז, המשתנים בהתאם למרכיביו השונים,

לפרק א' לתסקיר השפעה לסביבה היבשתית( והתקנים הרלוונטיים. טבלה  0.8)ראו סעיף 

ה( מפרטת טווחי סיכון למערך הטיפול -בתסקיר ההשפעה על הסביבה )פרקים ג 2.00.4-0

 היבשתי בגז:

 פירוט טווח בטיחות מרכיבי המתקן

תחנת המגופים 
 החופית

לפי הנחיות  -מרחק הפרדה מרצפטורים ציבוריים מ' 111
 המשרד להגנת הסביבה.

מרחק קווי בניין לצנרת לפי ת"י  מ' 45מינימום  צנרת
 4חלק  2662

 מתקן הטיפול

בהתאם לסיכום עם המשרד  מרחק מרצפטורים ציבוריים מ' 611
 להגנת הסביבה

 -אזור נטול מקורות הצתה  -מ' 111
 מרחק מהוונט

 – IGEM  - SRבהתאם לתקן 

25 

: מרחק בטיחות מאספקט קרינת חום
מ' רדיוס פנימי )אסור לשהיית  000

 מ' )מוגבל לשהיית אדם( 400אדם(, 

במקרה של הבערת הגז היוצא 
 מהוונט

מיום  להגנת הסביבה המשרד ל"מנכ חוזר להנחיות בהתאם בוצע הבטיחות מרחקי חישוב

 הצהרה"הסביבה כ להגנת המשרד של ההפרדה מרחקי מדיניותהמבהיר את  04.6.4100

ההפרדה חושבו  מרחקי לכל". וידועה שיטתית בהירה, שתהיה לגביה, כך וכוללנית מסודרת

 חוזר . הנחיות0" דחוס שקוטרו דליק לגז מצינור דליפה יש לפיו ייחוס בהתאם לתרחיש
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 'מ 1,588 של עד במרחק נמצאים אלו אם תיערך הסיכון מקורות בחינת כי קובעות ל"המנכ

 ציבורי.  מרצפטור

מרחקי הביטחון מרצועת התשתיות נקבעו על בסיס תרחיש פיצוץ בצינור הגז כתוצאה מחור 

סקר מ'.  611. בהתאם לכך נקבע בסקר הסיכונים טווח ביטחון של 0בצינור בקוטר של "

ם להנחיות רשות גז לצורך בקשה להיתר בנייה, בהתאהוא מסמך מלווה המנחה סיכונים 

 טבעי.

 ישירה והזרמה בים בקונדנסייט לטיפול האפשרות את לבדוק בתשובת המתכנן להשגה שיש .2

זיקוק או סילוק הקונדנסט באמצעות מכלית נאמר כי אין מניעה בתכנית לטיפול  לבתי בצנרת

ם בגז הטבעי בצמוד לפי הבאר. אין לכך ביטוי בתכנית מאחר והבארות מצויות מחוץ למי

השיב כי לפי התוכנית ניתן הלאומיות, האנרגיה והמים הטריטוריאליים. משרד התשתיות 

לטפל בגז הטבעי במגוון אפשרויות רחב מאוד ורב מאוד לרבות במתקנים בים. מאידך יש 

 לזכור שגם בטיפול בצמוד לפי הבאר נדרשים מתקני טיפול משלימים ביבשה.

ל תכנית אחרת חייבת לעמוד בכללים הקבועים בחוק תשובת עורכי התכנית כי התכנית כמו כ .2

  אוויר נקי ובכל חוק אחר.

עורכי התכנית שמשרד הבריאות לא דרש סקר סיכונים לא הניחה את דעת המתנגדים תגובת 

 והמשיגים.

 החוקר המלצות

( הגדרה של 0.9להוסיף לפרק ההגדרות בתכנית )לקבל בחלקה את ההשגה ואני ממליץ  .0

. לממונה על הבטיחות תפקיד חשוב בהבטחת שלום האוכלוסייה. "הבטיחותהממונה על "

 60לצורך כך אין להסתפק בהגדרת "הממונה" שהוא הממונה על הבטיחות שמונה לפי סעיף 

בחוק משק הגז הטבעי מאחר ובתכנית יש דלקים נוספים )קונדנסייט( ומוצרי לוואי נוספים 

(MAG שאינם בהכרח גז טבעי )"התכנית מתייחסת לתרחישים עתידיים אשר קשה ו"מי מוצר .

לנבא או להפריך את קיומם. מסיבה זו, יש חשיבות לקבוע את אחריות הממונה על הבטיחות 

ומניעת סיכונים, שהיא אחריות שוטפת שחשיבותה אינה נופלת מתפקיד תקני הבטיחות שניתן 

 להגדירם בתכנית.

לב הגשת היתר בנייה את סקר הסיכונים אני ממליץ לדחות את ההשגה  שאין לדחות לש .4

)א( בהוראות התכנית. בשלב הגשת היתר בנייה קיימת תכנית הנדסית 2.4.4הנדרש בסעיף 

 הנדרשת להערכה אם היא עומדת בהוראות הבטיחות או יוצרת סיכון.

אני ממליץ לדחות את הצעת הוועדות המחוזיות לתכנון ובנייה לבחון פעם נוספת את סקר  .7

ם בים לעומת הסיכונים ביבשה. הסקר מבוסס על תרחישים עתידיים שייתכן הסיכוני

שיתקיימו וייתכן גם שלא. הטיפול בגז הטבעי בים כמו גם הטיפול בגז הטבעי ביבשה חייבים 

 לעמוד בתנאים של בטיחות ומניעת סיכונים.

מקלים אני ממליץ לדחות את טענות המשיגים כי מרחקי הבטיחות שנקבעו למתקן ההנדסי  .2

באופן קיצוני, שמירת מרחקי הפרדה ממתקן הקבלה בלתי סבירים ואינו עונה על תקינה בין 

ללא בחינה של התנאים מחו"ל לאומית, צו הבטיחות מסתמך על תקני בטיחות שאומצו 

האקלימיים הייחודיים באזור אתר חגית, היעדר התייחסות לסיכונים מהעברת הגז בלחץ גבוה 
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ובל בעולם והסיכונים הייחודיים לישראל בשל המצב המלחמתי בו נתונה במידה ניכרת מהמק

המדינה. הטענה מופנית כלפי הממונה על הבטיחות והחלטותיו. טענות אלו מופנות כלפי 

)ג( בחוק משק הגז הטבעי לטפל 60החלטות הממונה על הבטיחות שהוא המוסמך על פי סעיף 

 ק הגז הטבעי ולפי כל דין אחר".בנושא בטיחות משק הגז הטבעי לפי "חוק מש

אני ממליץ לקבל בחלקה את ההשגה שאין במסמכי התכנית סקר סיכונים לתוואי רצועת  .2

צנרות ההולכה של הקונדנסייט  שצו הבטיחות מתייחס רק לגז טבעי ולא לקונדנסייט שהוא 

ור דלק. יש להוסיף להוראות התכנית הוראה המבהירה מי הגורם האחראי לצו בטיחות עב

 הקונדנסייט.

 איזה פי עללהגדרת צו הבטיחות, שיש להבהיר בהוראות התכנית אני ממליץ לקבל את ההשגה  .6

יפעלו ולא ככתוב "על פי תקן בין לאומי אחר" ולקבל את תשובת משרד  לאומי בין תקן

, האנרגיה והמים ש"מוצע לקבוע כי בבחירת התקן הבינ"ל יונחו הגורמים הלאומיות התשתיות

, התקנים לחוק )ב(3 לחוק התקנים. סעיף 3ונטיים על ידי השיקולים הקבועים בסעיף הרלו

 תקינה או לאומית-בין תקינה, ככלל, המכון יאמץ, תקן בקביעת( 0), מורה כי "0927-ג"התשי

(; לאומיים–בין תקנים להלן) משמעותיים שווקים עם המפותחות המדינות בקרב נוהגת אשר

 קיימים כאשר( 4) ;העולם למדינות ישראל בין הסחר אופי בחשבון יובא כאמור תקן בקביעת

 שיקבע תקן שכל ובלבד, חלופיים תקנים לקבוע המכון רשאי, שונים לאומיים–בין תקנים

 לעשות הכרח יש כאשר, מיוחדות בנסיבות( 7) ;קיים לאומי-בין תקן על במלואו יתבסס כאמור

 מסוימים תנאים לשנות המכון רשאי, ישראל למדינת ייחודיים תנאים של קיומם בשל כן

 בדברי לכך הנימוקים פירוט תוך(, 4)-ו( 0) בפסקאות כאמור לאומית-בין בתקינה הקבועים

 .לתקן" יצורפו אשר הסבר

 את לבדוק לקבל את תשובת עורכי התכנית להשגה שישלדחות את ההשגה ואני ממליץ  .3

זיקוק או סילוק הקונדנסט  לבתי בצנרת ישירה והזרמה בים בקונדנסייט לטיפול האפשרות

באמצעות מכלית כי אין מניעה בתכנית לטיפול בגז הטבעי בצמוד לפי הבאר. מנגד, יש לזכור 

 שגם בטיפול בצמוד לפי הבאר נדרשים מתקני טיפול משלימים בגז הטבעי המועבר ליבשה.

כמו כל תכנית  לקבל את תשובת עורכי התכנית כי התכניתההשגה ו את לדחות ממליץ אני .8

 אחרת חייבת לעמוד בכללים הקבועים בחוק אוויר נקי ובכל חוק אחר. 

 עורכי תשובת את ולקבל בריאותי תסקיר הוכן שלא בטענה ההשגה את לדחות ממליץ אני .9

 להחלטה שותפים שהיו, הסביבה להגנת המשרד ושל הבריאות משרד של שמתפקידם התכנית

 ח"דו של הכללי החלק: ראו. בתסקיר צורך שיש סברו אם תסקיר הכנת לדרוש  התכנית על

 .החוקר

 הלוואי ומוצרי הטבעי הגז להובלת תשתיותה רצועת לתוואי והתנגדויות השגות .6

 השגות לתוואי צנרת ההולכה 6.1

המלצת הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה חיפה להסיט אזור הכניסה ליד מכמורת עד כמה  .0

שניתן צפונה ולהסיט צפונה את המגוף; להעביר את אתר ההתארגנות אל מחוץ לגן הלאומי, 

ודרישת מושב מכמורת להעביר את נקודת  4141לכיוון דרום בתחום אזור התיירות על פי חד/

מ' צפונה בנימוק שעל פי  911לרבות תחנת המגופים למרחק של  הכניסה של צנרת ההולכה
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מ' מקו הבתים  091 –התכנית המופקדת, פרוזדור התשתיות נושק למושב במרחק של כ 

מ' מקו  411לשחרור גז נמצאת במרחק של  Ventsהצפוני. תחנת המגופים הכוללת פתחים 

וש לצמצום ממדי הסיכון הוא הבתים. לטענת נציגי מושב מכמורת, הטווח המינימאלי הדר

 מ' מהקו הצפוני של בתי התושבים במושב מכמורת.  611

השגה ובקשה להסיט את נקודת הכניסה של צנרת הגז ליבשה צפונה במספר מאות מ' בין  .4

 מ' על פעילות שיט, דיג וצלילה באזור בית הספר הימי במכמורת. 211היתר בשל המגבלה של 

ואי חלופי ומיקום חלופי לתחנת המגופים במכמורתתו

 

דרישת עירית חדרה להרחיק צפונה את מסדרון הצנרת ותחנת ההגפה הנמצאים מצפון  .7

למכמורת והמתחם המלונאי; תוואי הגז חוצה את בית העלמין. קו הגז עובר באמצע אזור 

בית עלמין הוא קבורה של בית עלמין לשעת חירום. לפי הגדרות המשרד להגנת הסביבה 

רצפטור ציבורי. קו הגז מונע את התפתחות בית העלמין. חדרה צריכה להבטיח אפשרות 

נקברים מידי שנה. לחדרה אין קרקע חלופית לקבורה. הסטת תוואי  0111 – 911 –קבורה ל 

ההולכה צפונה תציל את המשק החקלאי של שמואל גרוס ותקטין אגב כך גם את הפגיעה בבית 

 מוך.הקברות הס

א "בעלי זכויות במגרשים באזור התעשייה עמק חפר מבקשים צמצום הקו הכחול של התמ .2

ולהרחיק את הקו הכחול ואת תחום הסקירה מאזור התעשייה של עמק חפר. ההשגה היא 

מ'  071למיקום תוואי צנרת הגז בצמוד למגרשים בא.ת. עמק חפר. תוואי הצנרת עובר במרחק 

התעשייה. מגרשי התעשייה נמצאים בחלקם בתחום הסקירה. ניתן מגבולו הצפוני של מגרשי 

מ'  צפונה, בצמוד לגבול  421 –להקטין את הפגיעה על ידי הסטת תוואי ההולכה למרחק של כ 

 הגן הלאומי ועל ידי צמצום תחום הסקירה.

 

תחנת 

מגופים 

 חלופית
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 תשתיות הגז באזור חדרה לרצועתתוואי חלופי 

 

השגת המושבים אמץ, גן יאשיה וחרב לאת ודרישה להרחיק את הקו הכחול ואת תחום  .2

 תסייע.  9הסקירה מחלקות א' של המושבים. הצמדת תוואי הולכת הגז לכביש 

מרץ לכוון מגל פוגע בחלקות א' של מושב אומץ, בבריכות הדגים של קיבוץ ממט"ש תוואי הגז  .6

כך שיעבור בצמוד  9צינור הגז הטבעי צפונה לכוון כביש  מבקשים את הסטת תוואי .המעפיל

 . הסטת התוואי כמבוקש תרחיק את תוואי הצנרת מישובים.9לכביש 

. מדובר ברצועה רצועת המוביל הארצינכנסת ל תשתיות הגזרצועת לטענת חברת מקורות  .3

גז לצידו . לדעת עורכי התכנית ניתן להסיט את רצועת ה2817העוברת ממערב ובצמוד לכביש 

המערבי של הכביש. הסטה זו תקרב את הצינור בכמה עשרות מ' לקיבוץ המעפיל ותעבור 

מ' משטח המגורים. בנוסף הסטה זו  211-מ' משטח המחנה של הקיבוץ וכ 402-במרחק של כ

 תוציא את תחום הסקירה מחלקות א' של אמץ כמעט לגמרי. ההסטה מומלצת.

רצועת 

 צנרת

תוואי 

 חלופי

תוואי 

 חלופי
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מערבית לרצועת המוביל הארצי ת תוואי תשתיות הגזחלופ

 

 

 

 

  

רצועת 

 צנרת

רצועת 

 המוביל

תוואי 

 חלופי
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 9הסטת רצועת ההולכה לכביש 

 

 

רצועת ההולכה ממתחם מט"ש מרץ לשדרת הגז המזרחית )תחנת מגל( חוצה את המסילה  .8

בנוסף להפרדה  280/222המזרחית במקום מורכב ובעייתי מבחינה הנדסית בשל הקמת מחלף 

. לפיכך נדרש להסיט דרומה את התווית 280ודרך  44מפלסית בין תוואי המסילה לפי תת'ל 

תוואי 

 חלופי

קידוח 

 מים

תוואי 

מוצע לפי 

 התכנית
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מטרים בין קצה רצועת צינור הגז לבין קצה זכות הדרך  72רצועת הגז ולשמור על מרחק של 

ולא  280ח יישק לקצה זכות דרך 73. בכך גם קו הבניין של תמא44הכלול בתתל/ 280של כביש 

לבין האיסור  44יחדור לזכות הדרך ובאופן זה גם לא תהיה סתירה בין הקמת הגשר עפ"י תתל

 ח. 73)א( בתמא 2.2בכל בנייה לפי סעיף 

 

 עומק ההטמנה של צנרת ההולכה 6.1

חברת נובל אנרג'י משיגה על הדרישה לעומק הטמנה של צינור אספקה, במערכת הולכת הגז,  .0

)ב((.. לדעת המשיגה, הדרישה אינה עולה בקנה אחד עם האמור בצו 2.7.4מ' )סעיף  4בעומק של 

לעיתים קשה ליישום, , 0993הבטיחות )בטיחות ורישוי( )מתקנים להולכת גז טבעי(, התשנ"ז 

ויש בה חסרונות בעת הביצוע ובתקופת התחזוקה. לדעת המשיגה יש לקבוע עומק הטמנה של 

 לקבוע סטייה מהאמור בתכנית. הגז לרשות כקבוע בצו הבטיחות או לכל הפחות להתיר 0.4

 תשובת עורכי התכנית

ון היא שהסטת תשובת עורכי התכנית לדרישה להסטת שטח כניסת הצנרת לחוף לכיוון צפ .0

ומעבר בשטח  4/4ב/72נקודת הכניסה צפונה היא הרחקה מרצועת ההתפלה המאושרת בתמ"א 

ערכי יותר. כמו כן בחלק הדרומי הצמוד לרצועת ההתפלה הצנרת תעבור בתשתית חמרה 

שאינה צפויה להיפגע כתוצאה ממעבר הצנרת תחתיה, בעוד מעבר מתחת למצוק הכורכר עשוי 

-הקריסה שלו. עם זאת, מציעים עורכי התכנית הסטה של תחנת ההגפה כ להאיץ את תהליכי

. כדי לא להגביל דרוםמאת רצועת הכניסה  הצרממליצים לא למ' צפונה. עורכי התכנית  031

 מוצע צמצום תחום סקירה. 4141את השימושים במתחם התיירות לפי חד/

צפונה את מסדרון הצנרת עורכי התכנית ממליצים לדחות את בקשת עירית חדרה להרחיק  .4

ותחנת ההגפה הנמצאים מצפון למכמורת והמתחם המלונאי בשל העיקרון של הצמדת 



 

74 
 43.2.4102                                                                                         / ח         73תמ"א/  -דו"ח חוקר 

תשתיות של תשתית צנרת הגז ותשתית צנרת התפלת המים. הסטת צנרת הגז צפונה עשויה 

 לפגוע ב"שלולית בחורף" המצויה בתחום הפארק הלאומי.

הגז החוצה את בית העלמין ובית עלמין לשעת עורכי התכנית ממליצים שלא לשנות את תוואי  .7

 חירום והחוצה את משק האתרוגים של גרוס. 

ום מגרשים באזור חעורכי התכנית מציעים לצמצם את רוחב תחום הסקירה ולהוציאו מת .2

 להרחיקו מאזור התעשייה של עמק חפר. והתעשייה עמק חפר 

חלקות א' של המושבים אמץ, גן עורכי התכנית מציעים לצמצם את תחום הסקירה ולהוציאו מ .2

 .יאשיה וחרב לאת

עורכי התכנית מציעים שלא להיענות להצעה  לשנות את הקו הכחול של התכנית, להסיט את  .6

. הצמדת תוואי צינור 9כך שיעבור בצמוד לכביש  9תוואי צינור הגז הטבעי צפונה לכוון כביש 

הגז ותחייב תחנת הגפה נוספת. לדעת ק"מ את תוואי צינור הולכת  3 –תאריך בכ  9הגז לכביש 

עורכי התכנית, המגבלות שהתוואי המוצע בתכנית על הפעילות החקלאית אינן מצדיקות 

מיליון ש"ח.  72-הארכת צנרת זו שמשמעותה מבחינת עלויות לציבור מוערכת בתוספת של כ

תרחקות התוואי החלופי המוצע על ידי המשיגים עובר ברדיוס מגן מקידוח מים ומחייב ה

 7לכיוון צפון והתקרבות למושב מאור. כמו כן התוואי החלופי המוצע חוצה  9נקודתית מכביש 

נחלים/ ערוצי ניקוז דבר המגדיל את המורכבות ההנדסית והפגיעה הסביבתית. השינוי המוצע 

והשלמה  9יחייב הסטה של תחנת המגופים המוצעת אל צומת רצועות הצנרת מדרום לכביש 

 סביבתיות וסקר סיכונים. של בדיקות

 280/222מ' מהמקום בו מתוכנן מחלף  72 –עורכי התכנית מציעים להסיט את קו הגז דרומה ב  .3

טה תהיה עם חברת כביש חוצה ישראל וחברת ס. תיאום הה44ל "וההפרדה המפלסית לפי תת

 רכבת ישראל.

 החוקר המלצת

ף מצפון למכמורת ולדחות את אני ממליץ לקבל את ההשגה בדבר מיקום כניסת הצנרת לחו .0

תשובת עורכי התכנית לדרישה להסטת שטח לכיוון צפון בנימוק שהסטת נקודת הכניסה 

ומעבר בשטח ערכי יותר.  4/4ב/72צפונה היא הרחקה מרצועת ההתפלה המאושרת בתמ"א 

עיקרון הצמדת התשתיות הוא כיום קו מנחה בתכנון קווי התשתית הארצית אך אין לדבוק 

ם העיקרון ללא איזון בין התועלת מהצמדת תשתיות לנזק הצפוי לאוכלוסיית האזור. ביישו

ההשפעה של צינורות התפלת המים על חיי התושבים בטלה בשישים מול ההשפעה האפשרית 

של תשתית מערכת הולכת הגז. כך הדבר ביחס להימנעות מהעברת תשתית צנרת הגז "בשטח 

ין שמירה על ערכי טבע לבין שמירה על הערך של איכות חיי בערכי יותר". גם כאן, נדרש איזון 

האדם. במהלך השימוע נטען על ידי עורכי התכנית כי עשוי להיגרם נזק סביבתי בביצוע קידוח 

אופקי מתחת לרכס הכורכר לאורך קו החוף באזור שאליו מבקשים המשיגים להסיט את 

 נקודת הכניסה.

את נקודת הכניסה של צנרת הגז צפונה אני ממליץ לקבל את ההשגה ואת הבקשה להסיט  .4

מ' על פעילות שיט,  211במספר מאות מ' בין היתר בשל המגבלה של באזור ממכמורת, ליבשה 

 דיג וצלילה באזור בית הספר הימי במכמורת.
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את תחנת ההגפה  אני ממליץ לקבל את ההשגה למיקום תחנת ההגפה מצפון למכמורת ולהסיט .7

כדי להרחיק את תחנת ההגפה מבתי תושבי מכמורת מ' לפחות צפונה  711 - 411למרחק של 

מ' בלבד לכיוון  031 –ולא להסתפק בהצעת עורכי התכנית להסיט את מיקום תחנת ההגפה ב 

 צפון.

אני ממליץ לקבל את ההשגה ולהצר את רצועת הכניסה מצפון למכמורת כדי לא להגביל את  .2

ולקבל את הצעת עורכי התכנית בנוסף, לצמצם את  4141ימושים במתחם התיירות לפי חד/הש

 רוחב תחום הסקירה באזור הנושק למתחם התיירות מצפון למכמורת.

אני ממליץ להיענות להצעת עירית חדרה להרחיק צפונה את מסדרון הצנרת ותחנת ההגפה  .2

המלונאי ולהוציא את תוואי תשתיות הנמצאים בתחום העיר חדרה, מצפון למכמורת והמתחם 

הגז מבית העלמין של חדרה ובכלל זה מאזור קבורה של בית עלמין לשעת חירום. הסטת תוואי 

 ההולכה צפונה תוציא את מסדרון התשתיות מהמשק החקלאי של שמואל גרוס.

י אני ממליץ לקבל את השגת בעלי זכויות במגרשים באזור התעשייה עמק חפר ואת הצעת עורכ .6

 את תחום הסקירה המשיק מצפון לאזור התעשייה של עמק חפר.  ולצמצם התכנית

אני ממליץ לקבל את השגת המושבים אמץ, גן יאשיה וחרב לאת ולצמצם את תחום הסקירה  .3

 .ולהוציאו מחלקות א' של המושבים על פי הצעת צוות התכנון

 9להסיט את תוואי צינור הגז הטבעי צפונה לכוון כביש  והבקשהאני ממליץ לדחות את ההשגה  .8

ולקבל את תשובת עורכי התכנית שהצמדת תוואי צינור הגז לכביש  9כך שיעבור בצמוד לכביש 

  ק"מ ותחייב תחנת הגפה נוספת. 3 –תאריך את תוואי צינור הולכת הגז בכ  9

 את להסיטש חוצה ישראל של רכבת ישראל ושל חברת כבילקבל את ההשגה אני ממליץ לקבל  .9

 44וההפרדה המפלסית לפי תת'ל  280/222 מחלף מתוכנן בו מהמקום' מ 72 – ב דרומה הגז קו

 לפי תיאום עם חברת כביש חוצה ישראל וחברת רכבת ישראל.

אני ממליץ לדחות את השגת חברת נובל אנרג'י בדבר עומק הטמנה של צינור אספקה, במערכת  .01

)ב(( ולקבל את תשובת עורכי התכנית של הרגישות 2.7.4מ' )סעיף  4הולכת הגז, בעומק של 

  הרבה של הצינור המוטמן יש להבטיח את הטמנתו בעומק המרבי.

רצועת נכנסת ל תשתיות הגזרצועת ש האני ממליץ לקבל את השגת חברת מקורות בטענ .00

 62 לתחום ץולקבל את הצעת  עורכי התכנית להעביר את תוואי הצינורות מחו המוביל הארצי

 עורכי . לדעת2817מדובר ברצועה העוברת ממערב ובצמוד לכביש  .הארצי המוביל קו של' המ

הכביש. הסטה זו תקרב את רצועת  של המערבי לצידו הגז רצועת את להסיט ניתן התכנית

מ' משטח המחנה של  402-הצנורות בכמה עשרות מ' לקיבוץ המעפיל ותעבור במרחק של כ

מ' משטח המגורים. בנוסף הסטה זו תוציא את תחום הסקירה מחלקות א' של  211-הקיבוץ וכ

 אמץ כמעט לגמרי. ההסטה מומלצת.

 לסעיף המפנה( ה.)2.01.4 סעיף את מחוקקבל את הערת לשכת התכנון המחוזית ולל ממליץ אני .04
 .התכנית בהוראות קיים שאינו( ג.)2.8.4
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 מועדפים כאתרים מרץ ש"ומט חגית האתרים לבחירת השגות .3

 אתר חגית 3.1

הקמת מתקן הטיפול בגז ביבשה בכלל ובאתר חגית בפרט, כרוכה בסיכונים בטיחותיים,  .0

ביטחוניים ובריאותיים מהותיים עד כדי סכנה ממשית לחיי אדם במקרה של תקלה ופגיעה 

לטווח ארוך בשל פגיעה הידרולוגית בלתי הפיכה במי התהום באזור, פגיעה במערכת 

יבה. באתר חגית הסכנה גדולה במיוחד בשל הקרבה ליישובים, אליקים האקולוגית ובסב

 ויוקנעם.

החליטה על העדפת אתר  המועצה הארצית לתכנון ולבניההמתנגדים  לאתר חגית טוענים ש .4

חגית על אף חוות דעת שהצביעה על כך שחלופת חגית אינה החלופה הטובה ביותר. חלופת 

מחצבת עין איילה דורגה בציון גבוה יותר מחלופת חגית. התנגדות לאתר חגית היא בשל 

שיקולים סביבתיים והחשש שבהמשך יגיעו לאזור מפעלים פטרוכימיים שמטבעם הם מזהמים 

 תיים. סביב

 אתר מרץ 3.1

גבוהה ובשל שיקולים  סביבתי נופית ברגישות בשטח התנגדות לאתר מט"ש מרץ הנמצא 8

 סביבתיים. יש להעדיף את מיקום המתקן באזור התעשייה של עמק חפר. לטענת המשיגים, אם

פתוח. לטענת  האזור כשטח של תפקודו משמעותית ייפגע ,בגז לטיפול מתקן באתר מרץ יוקם

של  דופן צמוד לפיתוח המלא הצידוק את תמיד יהווה שכזה העבר, פיתוח מניסיון המשיגים, 

 הפתוחים. השטחים אל אותם לדחוק נטייה יש אשר תשתית פרויקטי

 בשטח התנגדות לבחירת מיקום המתקן ההנדסי לטיפול בגז הטבעי באתר מט"ש מרץ הנמצא 9

אתר מט"ש מרץ נמצא בלב השטחים גבוהה ובשל שיקולים סביבתיים.  סביבתי נופית ברגישות

הפתוחים של מרכז הארץ אשר נקבעו לשימור במסגרת תכנית נחל אלכסנדר. לטענת המשיגים 

ההמלצה על חלופת מרץ התקבלה בניגוד לכל הגיון תכנוני וסביבתי ובניגוד לעמדת המשרד 

עמק להגנת הסביבה. לדעת המתנגדים יש להעדיף את מיקום המתקן באזור התעשייה של 

חפר. למיקום המתקן ההנדסי באזור התעשייה של עמק חפר יש תמיכה גם מהוועדה המחוזית 

 משמעותית ייפגע ,בגז באתר מרץ לטיפול מתקן יוקם לתכנון ובנייה. לדעת המתנגדים, אם

 צידוק תמיד יהווה המתקן לטיפול בגז העבר, פיתוח מניסיון פתוח.  האזור כשטח של תפקודו

 שטחים אל אותם לדחוק נטייה יש אשר תשתית של פרויקטים של דופן ודצמ לפיתוח מלא

 פתוחים.

לדעת מומחי ביטחון מטעם המשיגים, מתקן הטיפול בגז הוא מתקן אסטרטגי ועל כן נתון  01

לאיומים. המתקן במרץ מוקם במתנים הצרות של המדינה וסביבו יישובים. פגיעה במתקן מרץ 

ום. קל להתקרב למתקן ביבשה. לדעת מומחי בטחון מטעם תקשה מאוד על התנועה מצפון לדר

המשיגים, חיל הים ערוך להגן על המתקנים בים. מנגד מט'ש מרץ נמצא בטווח קצר משטחי 

 הרשות הפלסטינית.

במצבו  280. כביש 280הובלת הקונדנסייט ממט"ש מרץ תהיה בלית ברירה דרך כביש מספר  11
הוא כביש  280דרך גישה חלופית מכוון מזרח. כביש הנוכחי הוא כביש מסוכן ביותר. נדרשת 

 שיש לאסור בו הובלת חומרים מסוכנים כמו קונדנסייט. 
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 תר מרץא 1111

...1  

 תשובת עורכי התכנית

 (.2 סעיף) לעיל החוקר ח"בדו נדונה ביבשה או בים הטבעי בגז הטיפול תמהיל העדפת סוגיית .0

עורכי התכנית מבקשים לדחות את ההשגה לתכנית  שיש לטפל בגז הטבעי בים בלבד ועל כן  .4

אין להקים מתקנים לטיפול בגז הטבעי ביבשה ולקבל את תשובת עורכי התכנית שהתכנית 

דרך 

 מוצעת

כביש 

581 
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נועדה להבטיח אמינות מרבית באספקת גז. התכנית המופקדת עונה על החלטת הועדה 

כי משיקולי אמינות אספקה אין "... 02.4.4104לנת"ע( מיום לעניינים תכנוניים עקרוניים )הו

להגביל את התכנית לטכנולוגיה שאינה מוכחת ושלא נצבר ניסיון בהפעלתה במקומות בהם 

מאפייני הביקוש לגז טבעי והפריסה המרחבית של ההיצע דומים לאלה של ישראל. מטעמים 

ים ימיים בלבד ויש לאפשר טיפול אלו אין לפעול להמשך בדיקה שכוללות חלופות של מתקנ

 ."משלים ביבשה

המועצה הארצית האנרגיה והמים כפי שהובאה בפני הלאומיות, עמדת משרד התשתיות  .7

 יבשה. –( היא שיש לתת עדיפות לטיפול משולב ים 7.2.4104)החלטה מיום  לתכנון ולבניה

עבודה של צוות החלופות לאתרים יבשתיים נבחנו במסגרת תסקירי השפעה על הסביבה וב .2

חלופות, )ועוד חלופה של  8התכנון והיועצים לצוות. במועצה הארצית לתכנון ובנייה הוצגו 

טיפול מלא בים(,  שכולן נמצאו מתאימות כאתרים יבשתיים על פי הקריטריונים שקבעה 

המועצה הארצית. למשתתפים בדיון היו העדפות שונות לגבי האתרים ובסופו של הוחלט 

העדפת אתר  ועצה הארצית, ברוב קולות על בחירת האתרים בחגית ובמט"ש מרץ.בהצבעה במ

חגית על פני אתר מחצבת עין איילה היא משיקול של קרבת האתר ליישובי הסביבה וצורך 

בשמירה על מרחקי הפרדה. השיקול העיקרי להעדפת אתר מט"ש מרץ על פני אזור התעשייה 

למפעל התפלת המים העומד לקום באזור התעשייה  של עמק חפר הוא הקרבה של השטח הפנוי

 והצורך לשמור על מרחקי הפרדה ממפעלים ומוקדי תעסוקה שכבר קיימים.

האמור באתרים למתקנים הנדסיים לטיפול בגז הטבעי במרכז הארץ. כל האתרים שנבחנו  .2

ופים נמצאים בקרבה כל שהיא ליישובים, אך נשמרים מרחקי בטיחות נדרשים על פי הנחיות ג

 הממונים על בטיחות.

 החוקר המלצת

 סביבתי נופית ברגישות בשטח הנמצא מרץ ש"מט לאתר ההתנגדות את לדחות ממליץ אני .0

 של התעשייה באזור המתקן מיקום את להעדיף הדרישה ואת סביבתיים שיקולים ובשל גבוהה

 מפעל אושר חפר עמק של התעשייה באזור כי התכנית עורכי תשובת את ולקבל חפר עמק

  .לים בקרבה להיות החייב, מים להתפלת

אני ממליץ לדחות את ההשגה למיקום המתקן במט"ש מרץ ולקבל את תשובת עורכי התכנית  .4

שהמיקום סביר בהיבט של הרחקה מאוכלוסייה )מרחקי הפרדה( ובנימוק שמתקן הטיפול 

 מט"ש מרץ עומד בפני פינוי והאזור הוא אזור מופר.  -בשופכין 

 משמעותית ייפגע ,בגז לטיפול מתקן באתר מרץ יוקם אםממליץ לדחות את ההשגה  שאני  .7

 את תמיד יהווה שכזה העבר, פיתוח מניסיון פתוח. לטענת המשיגים,  האזור כשטח של תפקודו

 אל אותם לדחוק נטייה יש אשר תשתית קטיישל פרו דופן צמוד לפיתוח המלא הצידוק

ש מרץ הוא שטח מופר, עשויות להיות בעתיד יוזמות מאחר ואתר מט" הפתוחים. השטחים

 להקמת מפעלים בין אם מתקן הטיפול בגז יהיה במט"ש מרץ ובין אם לא.

אני ממליץ לדחות את ההשגות למיקום המתקן ההנדסי במט"ש מרץ  שיש להעדיף את מיקום  .2

ל בגז המתקן בחלקו המערבי של אזור התעשייה בעמק חפר. יש טעם בטענה שהמתקן לטיפו

כמוהו כתעשייה ועל כן מקומו באזור תעשייה. אלא שמרחקי הבטיחות הנדרשים יגבילו את 
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פעילות מוקדי התעסוקה הקיימים באזור התעשייה של עמק חפר ואף את אפשרות הקמת 

 מפעל התפלת המים המתוכנן באזור התעשייה.

אני ממליץ לדחות את ההשגות לאיתור מתקנים ביבשה לטיפול בגז הטבעי  שיש לטפל בגז  .2

ולמנוע אפשרות טיפול ביבשה. עיון  FPSOהטבעי בים בלבד, על גבי אסדות טיפול או אניית 

בפרוטוקולים ובהחלטות המועצה הארצית מלמד שההחלטות המועצה התקבלו לאחר בחינה 

יעצות עם אנשי מקצוע מומחים בתחומם ולאחר שיקול דעת. מקצועית מדוקדקת, תוך התי

כדרכו של עולם, יש חילוקי דעות בין מומחים ואף בין המעורבים בעיצוב משק האנרגיה של 

ישראל, אך בשום מקום לא נמצא בסיס לפסילת החלטות המועצה הארצית לתכנון ולבנייה. 

המועצה הארצית ובאה בפני האנרגיה והמים כפי שההלאומיות, עמדת משרד התשתיות 

( וכפי שהושמעה במהלך שמיעת ההשגות היא שיש לתת 7.2.4104)החלטה מיום  לתכנון ולבניה

 יבשה ואין להסתפק בטיפול בגז בים בלבד.  –עדיפות לטיפול משולב ים 

אני ממליץ לדחות את ההשגה לאיתור מתקן הטיפול היבשתי בגז הטבעי באתר חגית. עיריית  .6

ציגי הועד המקומי באליקים טענו שיש להעדיף את שטח הקרקע במחצבת עין איילה יוקנעם ונ

על פני אתר חגית. לאתר בעין איילה יתרונות מבחינת קיצור מרחקי ההולכה של תשתיות הגז 

בשל הקרבה לנקודת כניסת הגז מהים. שני האתרים, חגית ועין איילה, נמצאו כאפשריים. היו 

ממשלה במועצה הארצית לתכנון ובנייה שהעדיפו את אתר עין איילה חברים ואף נציגי משרדי 

ואחרים שהעדיפו את אתר חגית. שני האתרים עומדים בפרמטרים של בטיחות ביחס לישובים 

השכנים. המועצה הארצית, לאחר ששקלה את השיקולים בעד וכנגד החליטה ברוב קולות 

צגו בפני נימוקים משכנעים כדי להמליץ להעדיף את אתר חגית. במהלך שמיעת ההשגות, לא הו

 בפני המועצה הארצית שתשקול פעם נוספת את החלטת להעדיף את אתר חגית.  

המתנגדים לאתר חגית, הדגישו בהשגתם כי הם חוששים שבעקבות הקמת האתר לטיפול בגז 

ליקים, הטבעי, יגיעו מפעלים פטרוכימיים נוספים וכך ייווצר, מדרום לעיר יוקנעם עילית ולא

ה במקום שהוא י/ח אינה יכולה למנוע התפתחות של אזור תעשי73אזור תעשייה מזהם. תמ"א 

מחוץ לקו הכחול של התמ"א. עם זאת, כדי להקטין את החשש מהתפשטות אזור התעשייה 

תנחה על נקיטת הדרוש להגן השטחים  המועצה הארצית לתכנון ולבניהבחגית, אני ממליץ ש

 קים ויוקנעם עילית )פארק לאומי, ייעוד קרקע של שטח שמור וכיו'ב(.שבין אתר חגית לאלי

 "(הכחול הקו)" התכנית לגבול השגות .8

נטען שהוראות התכנית כוללות מידי ומשאירו בידי היזמים חופש גדול להחליט בעצמם על  .0

 מיקום המתקנים לטיפול בגז. 

תיחום רחב מידי של גבולות נטען שיש להגדיר בתכנית את מיקום רצועות התשתית גם בים.  .4

 הקו הכחול מאפשר גמישות גדולה מידי במיקום נקודת הכניסה של הצנרות מהים ליבשה.

המשיגים ביקשו למחוק את קטע גבול התכנית )הקו הכחול( לאורך חוף הים מדרום למכמורת  .7

 על מנת לשמור על האפשרות לקיים פעילות חוף בשטח שאינו משרת את מטרות התכנית.
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 ובת עורכי התכניתתש

נאמר בתשובת עורכי  .צמצום המתחם הימי לרצועות תשתית והרחקתו מקרבת החוףלסוגיית  .0

 ניתן לצמצם את שטח המתחם הימי לרצועות תשתית, ולהרחיקו מקרבת החוף. התכנית כי 

המשיגים ביקשו למחוק את קטע גבול התכנית )הקו הכחול( לאורך חוף הים מדרום למכמורת  .4

לשמור על האפשרות לקיים פעילות חוף בשטח שאינו משרת את מטרות התכנית. על מנת 

ניתן לצמצם את שטח המתחם הימי לרצועות תשתית, תשובת עורכי התכנית היא כי 

 ולהרחיקו מקרבת החוף.

 החוקר המלצת

לדחות את הטענה שהוראות התכנית כוללות ונותנות ליזמים להציע את תמהיל הטיפול בגז,  .0

את הטכנולוגיה ואף להציע תכנית לניהול סביבתי )תנ"ס(. ההוראות מאפשרות חופש לבחור 

יוזמה אך משאירות בידי הגורמים המוסמכים, רשות הגז, רשות הרישוי ואחרים את הסמכות 

 לאשר או לא לאשר את הצעות היזמים.

קבל ולצמצום המתחם הימי לרצועות תשתית והרחקתו מקרבת החוף לקבל את ההשגה בדבר  .4

ניתן לצמצם את שטח המתחם הימי לרצועות תשתית, ולהרחיקו את תשובת עורכי התכנית כי 

 מקרבת החוף. 

לקבל את ההשגה ולמחוק את סימון הקו הכחול של התכנית לאורך קו החוף, מדרום  .7

למכמורת על מנת לשמור על האפשרות לקיים פעילות חוף בשטח שאינו משרת את מטרות 

ניתן לצמצם את שטח המתחם הימי לרצועות תשובת עורכי התכנית כי התכנית. לקבל את 

 תשתית, ולהרחיקו מקרבת החוף.
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 גבולות המתחמים הימיים בתכנית המופקדת
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 הצעת גבולות המתחמים הימיים לאחר ההשגה

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 התכנית להוראות השגות .9

 בתכנית גמישות סעיפי 9.1

 רישוירשות בהשגות שהתכנית גמישה יתר על המידה. הגמישות בתכנית מקנה סמכות לנטען  .0

, סטייה בגבולות קווי הבניין ובתחום מרחב נטול מקורות הצתה הקבועים בתכניתלהתיר 

מתקן הנדסי, ובלבד שקווי הבניין ותחום הסקירה הותאמו מגבול רצועת תשתיות או במיקום 

(. רשות רישוי רשאית, על 6.01לאישור רשות הגז הטבעי )סעיף בהתאם לנדרש בתכנית ובכפוף 

פי בקשת מגיש הבקשה להיתר להתיר סטייה במיקום מרחב נטול מקורות הצתה, בגבולות 

 קווי הבניין, כפוף לעדכון סקר הסיכונים ולאישור מערכת הביטחון ורשות הגז הטבעי.

מתקן הנדסי מעבר לקבוע ו שתיותתסטייה במיקום רצועת ה)י( 6.01התכנית מתירה בסעיף  .4

מ' לכל צד ובלבד שהתכנית כאמור תקבל את אישורה של  421-עד לו בהוראות התכנית,

, סטייה זו לא תהווה שינוי לתכנית. מההוראה עולה כי לסטייה זו לא ניתן המועצה הארצית

 להגיש התנגדות.
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ללא הפקדת התכנית וללא  )ב( מסמיך את רשות הרישוי לאשר סטייה, כאמור לעיל,6.01סעיף  .7

 מתן אפשרות להתנגד לבקשה לסטייה. 

ימים מיום שהועברה  71או חוות דעת, תימסר חוות הדעת תוך  תהיוועצובכל מקום בו נדרשת  .2

החלטת מוסד התכנון והחומר הנדרש, אלא אם קבע מוסד התכנון פרק זמן ארוך יותר. מוסד 

 הדעת אם חלף המועד להגשתה. תכנון רשאי לקיים דיון בתכנית גם ללא חוות

 ?תכנון מוסד הוא" משרדי משרדי בין צוות" האם 9.1

בהוראות התכנית הוא "מוסד  6.0נטען ש"צוות בין משרדי מקצועי" המוקם מכוח סעיף  .0

בחוק התכנון והבנייה. מוסד תכנון כהגדרת החוק, הוא "כל רשות שיש  0תכנון" כהגדרת סעיף 

או היתרים".  לפיכך, הקמת גוף שיש לו סמכויות בעניין תכניות או לה סמכות בעניין תכניות 

 היתרים הוא מנוגד לחוק.

בהוראות התכנית מתמקדות בהעברת סמכות ההחלטה על  6.4 –ו  6.0ההשגות לסעיפים  .4

תמהיל הטיפול בגז הטבעי, בים וביבשה, לגורם מינהלי שיש לו סמכות מינהלית למתן רישיון 

תכנוני. לפיכך, בהיעדר הליך תכנוני מסודר, נמנע מהציבור להגיש אך הוא אינו גורם 

התנגדויות לתכנית מפורטת המופקדת על פי חוק התכנון והבנייה, נמנע דיון במוסדות התכנון, 

ואף נפגעת הזכות לפיצוי מי שנפגע מהתכנית. ההשגה היא תכנונית בשל הפגיעה בעקרונות 

יבור בהליכי תכנון וזכות הנפגעים מהתכנית והיא גם שנקבעו בחוק ובפסיקה בדבר שיתוף הצ

השגה משפטית של האצלת סמכות ההחלטה לגוף מינהלי מבלי שהחוק מתיר האצלה שכזו. 

)ו( בחוק התכנון והבנייה )תיקון משנת תשס"ב( קובע ")א( היתר להקמת מתקן גז 009סעיף 

)ה( חל 009מתקני גז שסעיף מתקן גז(, למעט  –כהגדרתו בחוק משק הגז הטבעי )בסעיף זה 

עליהם, יינתן על ידי רשות הרישוי למתקני גז טבעי שתורכב מיושב ראש הוועדה המחוזית 

לתכנון ובנייה והוא יהיה היושב ראש, מתכנן המחוז ומהנדס הוועדה המקומית שבתחומה 

תן בהוראות התכנית מסב את תפקיד רשות הרישוי מתפקיד "נו 6.4נמצא מתקן הגז". סעיף 

 היתר הבנייה" לתפקיד מייעץ בלבד כאשר הסמכות למתן הרישיון היא בידי מנהל רשות הגז.

 תיקונים נוספים בהוראות התכנית 9.7

( בהוראות התכנית קובע לגבי תחום הסקירה כי "אין באישורה של תכנית זו כדי 0)2.6סעיף  .0

בהיר בהוראות התכנית לשנות את ייעודי הקרקע התקפים בשטח זה". לטענת המשיגים יש לה

כי התכנית אינה מטילה מגבלות כלשהן או פגיעה בשימושים קיימים ובשימושים מאושרים על 

פי התכניות התקפות החלות על השטח הנכלל בתחום הסקירה, לא כל שכן על שטחים שאינם 

 נכללים בתחום הסקירה.

ערבות לצורך הבטחת לטענת המשיגים יש להוסיף הוראה הקובעת כי בעל הרישיון יפקיד  .4

עבודות בתחום הסקירה, שאם לא כן, עיכוב בביצוע העבודות על ידי בעל הרישיון יגרום 

בהוראות התכנית מורה כי יש לתאם בקשות להיתר, בתחום  2.6לעיכוב במתן ההיתר. סעיף 

הסקירה, עם רשות הגז הטבעי. בעל הרישיון יבצע על חשבונו התאמות למערכת הגז או מיגון 

 מבנה המבוקש, אם רשות הגז תקבע שיש צורך לבצע התאמות. או מיגון. ל

)ג( מתיר סטייה מהתכנית בהסכמת בעלי הקרקע. הוראה 6.01הוראת הגמישות בתכנית: סעיף  .7

)י( העוסק בסמכות המועצה 6.01בדבר קבלת הסכמת בעל המקרקעין אינה קיימת בסעיף 
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ור. יש לתקן את ההוראה ולקבוע שתידרש מ' מתוואי הצינ 421הארצית להתיר סטייה של 

 קבלת הסכמה מבעלי הזכויות בקרקע ולא רק מבעלי הקרקע.

יש לקבוע בהוראות התכנית הוראות לתיאום תשתיות עם החקלאים המחזיקים בקרקע, דרכי  .2

 גישה, מניעת הפרעה לעבודות חקלאיות והשבת המצב הפיסי של הקרקע. לאחר העבודות.

אנרגיה מבקשת לסמן את קווי הדלק בסימון מדויק ושישמר טווח חברת תשתיות נפט ו .2

מצינורות הדלק מאחר והצינורות ישנים הדורשים טיפול. לא ניתן להניח קו חדש ליד קו ישן 

 משנות השמונים. צריך גם לקחת בחשבון שהדלק מוזרם בספיקות גבוהות מאוד.

 תשובת עורכי התכנית

 גז מיתקן להקמת היתר קובע כי רישוי 0962-ה"התשכ, והבניה התכנון ו)א( לחוק009 סעיף .0

 מיושב שתורכב טבעי גז למתקני הרישוי רשות בידי יינתן הטבעי הגז משק בחוק כהגדרתו

 הועדה ומהנדס המחוז מתכנן, ראש היושב יהיה והוא ולבניה לתכנון המחוזית הועדה ראש

 התקין, הכנסת של הכלכלה ועדת באישור, הפנים שר .הגז מיתקן נמצא שבתחומה המקומית

 שיחולו והמועדים כאמור מיתקנים של הרישוי הליכי, גז מתקני של הרישוי דרכי בדבר תקנות

(. בתקנות 4117-ג"התשס(, טבעי גז מתקני רישוי) והבניה התכנון אלה )תקנות הליכים לעניין

 נתנה לא טבעי גז למתקני הרישוי ורשות, לתקנות בהתאם להיתר בקשה נקבע כי אם הוגשה

 הגז מיתקן להקמת היתר ניתן כאילו יראו, הבקשה הגשת מיום ימים 61 בתוך החלטתה את

)ב( בהוראות התכנית עולה שסמכות הצוות המקצועי היא 6.4מלשון סעיף  .לבקשה בהתאם

 סמכות המלצה בלבד. 

ל את נציגי מנהל בהוראות התכנית מורה כי "יוקם צוות בין משרדי מקצועי... שיכלו 6.0סעיף  .4

התכנון, המשרד לתשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, המשרד להגנת הסביבה, משרד האוצר 

ומשרד הבריאות. נציג מעהב"ט יוזמן לדיונים בנושאים ביטחוניים וביחס למתקנים הגובלים 

מורה כי תנאי להגשת בקשה להיתר בניה יהיה מסמך עקרוני  6.4בשטחים ביטחוניים. סעיף 

לוקת הפיתוח בים וביבשה שיוכן על ידי בעל הרישיון ויוגש לצוות המקצועי. המסמך לח

העקרוני יתאר את תמהיל הטיפול בגז בים וביבשה. המסמך יגדיר את המיקום העקרוני של 

מתקני הטיפול העיקריים בים וביבשה בתחום שהתכנית קבעה לכך, ואת ההצדקה לפריסה זו 

אספקה, אקולוגיה וסביבה והיקף התגלית והרכב הגז. הצוות בהתייחס בין היתר לזמינות 

המקצועי יבחן את המסמך העקרוני בשיתוף עם רשות רישוי גז טבעי ויעביר המלצתו לאור 

הקריטריונים הבאים: אמינות ורציפות אספקה מירביים; מזעור נזקים סביבתיים; קצב 

ר והארוך. המסמך יאושר על ידי הקמה ומימוש מהיר ככל הניתן. יתרונות למשק בטווח הקצ

מנהל רשות הגז הטבעי, לאחר שעמדה בפניו ההמלצה המשותפת של הצוות המקצועי ורשות 

 הרישוי. דיווח אודות המסמך המאושר יועבר למועצה הארצית לתכנון ובניה. 

 החוקר המלצת

אני ממליץ לדחות את ההשגה שהתכנית גמישה יתר על המידה. מאחר וטכנולוגיית הטיפול בגז  .0

בגבולות קווי הבניין ובתחום להתיר הטבעי טרם נבחרה יש להקנות לרשות רישוי סמכות 

מתקן , סטייה מגבול רצועת תשתיות או במיקום מרחב נטול מקורות הצתה הקבועים בתכנית
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בניין ותחום הסקירה הותאמו בהתאם לנדרש בתכנית ובכפוף לאישור הנדסי, ובלבד שקווי ה

 (. 6.01רשות הגז הטבעי )סעיף 

אני ממליץ לקבל את ההשגה ולהוסיף להוראות התכנית הוראה שאין להעביר גז ליבשה המכיל  .4

 מימן גפריתי בגז, אלא באישור המשרד להגנת הסביבה.

מתקן ו תשתיותסטייה במיקום רצועת המתיר )י( ה6.01אני ממליץ לדחות את ההשגה לסעיף  .7

מ' לכל צד ובלבד שהתכנית כאמור תקבל את  421-עד לו הנדסי מעבר לקבוע בהוראות התכנית,

, סטייה זו לא תהווה שינוי לתכנית. ההוראה היא מחמירה אישורה של המועצה הארצית

 בהיותה כרוכה בהליכי תכנון ובקרה כאמור בהוראה.

 ללא, סטייה לאשר הרישוי רשות את המסמיך( ב)6.01 לסעיף ההשגה את לדחות ממליץ אני .2

)ג( קובע כי סטייה  6.01סעיף  . לסטייה לבקשה להתנגד אפשרות מתן וללא התכנית הפקדת

 כאמור תהיה בהסכמת בעלי הזכויות בקרקע.

או  תהיוועצובכל מקום בו נדרשת המורה כי  6.02אני ממליץ לדחות את ההשגה להוראת סעיף  .2

ימים מיום שהועברה החלטת מוסד התכנון והחומר  71חוות דעת, תימסר חוות הדעת תוך 

הנדרש, אלא אם קבע מוסד התכנון פרק זמן ארוך יותר. מוסד תכנון רשאי לקיים דיון בתכנית 

הוראה זו נדרשת כדי למנוע מצב של מניעת דיון  גם ללא חוות הדעת אם חלף המועד להגשתה.

 של הימנעות ממסירת חוות דעת.בתכנית בדרך 

בהוראות בדבר הקמת "צוות בין משרדי מקצועי"  6.0אני ממליץ לדחות את ההשגה לסעיף  .6

בטענה שהצוות המקצועי הוא "מוסד תכנון" נוסף שהחוק אינו מכיר בו, הוא בא להחליף את 

קצועי אינם הוועדות המקומיות לתכנון ובנייה באישור תכניות מפורטות וכי דיוני הצוות המ

שקופים לציבור כנדרש. ה"צוות המקצועי" אינו עוד מוסד תכנון ואין לו סמכות לאשר או 

לדחות תכניות. סמכות הצוות המקצועי מוגבלת להיוועצות וחוות דעת וגם זו תוך מגבלה של 

 בהוראות התכנית. 6.02זמן על פי הוראת סעיף 

 באישורה אין" ממליץ למחוק את המשפטו התכנית בהוראות( ו)2.6 לסעיף ההשגה את לקבל .3

 התכנית בהוראות בהיראו לה"  זה בשטח התקפים הקרקע ייעודי את לשנות כדי זו תכנית של

 על מאושרים ובשימושים קיימים בשימושים פגיעה או כלשהן מגבלות מטילה אינה התכנית כי

 .הסקירה בתחום הנכלל השטח על החלות התקפות התכניות פי

ולהוסיף הוראה להוראות התכנית הקובעת כי בעל הרישיון יפקיד  2.6לקבל את ההשגה לסעיף  .8

ערבות לצורך הבטחת עבודות בתחום הסקירה להבטחת קיום ההוראה שבעל הרישיון יבצע על 

חשבונו התאמות למערכת הגז או מיגון למבנה המבוקש, אם רשות הגז תקבע שיש צורך לבצע 

 התאמות. או מיגון. 

מ'  421)י( העוסק בסמכות המועצה הארצית להתיר סטייה של 6.01לקבל את ההשגה לסעיף  .9

)ג( המתיר סטייה 6.01מתוואי הצינור ולהוסיף הוראת הגמישות בתכנית בדומה לאמור בסעיף 

 מהתכנית בהסכמת מבעלי הזכויות בקרקע ולא רק מבעלי הקרקע.

כנית הוראה בדבר מעבר כבישים אני ממליץ לקבל את ההשגה ולהוסיף להוראות הת .01

 בקידוחים אופקיים.
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להוסיף להוראות התכנית הוראה בדבר תיאום ביצוע תשתיות לקבל את ההשגה ואני ממליץ  .00

עם החקלאים המחזיקים בקרקע, דרכי גישה, מניעת הפרעה לעבודות חקלאיות והשבת המצב 

 הפיסי של הקרקע. לאחר העבודות.

)תיאום תשתיות( הוראה  6.3ולהוסיף להוראות התכנית בסעיף אני ממליץ לקבל את ההשגה  .04

עם  דלק, יתואמועובר לאורך ובחציית קווי שלשונה: "תכנית העבודה והיתר הבניה לקטע ה

 .חברת תשתיות נפט ואנרגיה

 הוראה 6.3 בסעיף, התכנית בהוראות ולהוסיף יש: 6.3 לסעיף ההשגה את לקבל ממליץ אני .07

 :מקורות קווי עם תשתיות תיאום בדבר

 חברת עם מוקדם תיאום מחייבת מקורות חברת של מים תשתית קווי של חצייה כל .א

 היתר למתן תנאי. מתאימים מיגונים ועם קיים מים לקו מתחת יחצה הגז קו, מקורות

 ".מקורות" עם תכניות ואישור תיאום יהיה, זו תכנית מכוח בניה

 ההגנה מתקני עם תאום יידרש, הגז לקווי קתודית הגנה מערכת ונדרשת במקרה .ב

 .מקורות חברת של המים קווי של הקתודית

 .קיימים מים קווי על עפר יערמו לא העבודה בתכנית .02

 התכנית מאישור הנפגעים ופיצוי הפקעות .11

 הפקעת שטח מתקני הגז 1.1

מסדיר את סוגיית אופן הרכישה של זכויות במקרקעין  4114 -חוק משק הגז הטבעי, תשס"ב

לצורך תחנת גז, וכן בשאלות הפיצויים שיתכן וזכאי בעל המקרקעין לקבל במקרה של הדרושים 

הפקעה או במקרה של פגיעה במקרקעין שלא עקב הפקעה. פרק ה' לחוק משק הגז עוסק במתקני 

 לחוק משק הגז. 24הגז. "תחנת גז" היא כמשמעה בסעיף 

ויות במקרקעי תחנת הגז והפיצוי בחוק משק הגז הטבעי מוסדר אופן רכישת הזכ 24-22בסעיפים 

בגינם. ככלל, נקבע כי על רכישת זכויות במקרקעין הדרושים לתחנת הגז יחולו הוראות פקודת 

, כאשר שר האוצר רשאי להסמיך את בעל הרישיון לפעול 0927הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 

 בשם המדינה לצורך רכישת הזכויות. 

עיף בדבר הפקעות. ההפניה לחוק הנפט ולחוק משק הגז נטען בהשגות כי בתכנית חסר ס .0

משק הגז  חוק התכנון והבנייה, שונים, חוק הטבעי אינה מספיקה. בהפקעות חלים חוקים

ועוד. הקמת מתקן הנדסי בשטח  הנפט, פקודת הקרקעות )רכישה לצרכיי ציבור( חוק הטבעי,

 -חזור בוצה מרפתות המשמש כיום את מט"ש מרץ מפקיעה את המט"ש המשרת מפעל למ

המטב"ח בבעלות "טמבור חפר". המתקן מייצר ביו גז מרפתות. המתקן נמצא בתחום אזור 

נטול הצתה. המאגר הצמוד למטב"ח מיועד לאגירה ואידוי של מי תסנין מהמטב"ח. הפקעת 

השטח לטובת מתקן הטיפול בגז יותיר את המטב"ח ללא פתרון ביוב. אישורים ורישיונות 

פעלת הרפתות תלויים בקיומו של המטב"ח. פגיעה במטב"ח תביא להשבתה של כל העסק לה

 ענף הרפת.

בהשגות נטען שמכלי הקונדנסייט ולתוצרים נוספים הנוצרים בתהליך הטיפול בגז טבעי לא  .4

לחוק הנפט ואין התייחסות ישירה אליהם בחוק  0נכללים בהגדרת המונח "נפט" שבסעיף 
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ין השטחים המיועדים עבור מיכלי הקונדנסייט בהתאם לחוק הנפט משק הגז הטבעי. לפיכך, א

 או בהתאם לחוק משק הגז. 

 פיצוי הנפגעים מתוכנית שלא בדרך של הפקעה 1.1

תוואי הולכת הגז הטבעי ייתפס ללא הליך של הפקעה אלא על פי חוק משק הגז הטבעי. מנגד, 

י )צינור להולכת מי מוצר, צינור , שאינן מוליכות גז טבערצועת התשתיותהוספת צנרות לתוואי 

לחוק משק הגז נקבע כי מי שזכאי להגיש  48להולכת קונדנסייט( מחייב הליך של הפקעה. בסעיף 

תביעת פיצויים הינו "בעל מקרקעין". בעל מקרקעין הוא בעל זכות במקרקעין, לרבות חוכרים 

תביעות גם בעלי מקרקעין , זכאים להגיש 48ומחזיקים כדין. במקרים מסוימים כמפורט בסעיף 

הגובלים עם המקרקעין עליהם נבנה מתקן הגז הטבעי. הזכות להגיש תביעה על פי הסעיף האמור 

לחוק משק הגז קובע את  48לחוק משק הגז. סעיף  42הינה גם בגין תכנית עבודה, כמשמעה בסעיף 

רו בנוגע למתקני המנגנון להגשת תביעות לפיצויים בנוגע לכל אחת מסוגי התוכניות, שיאוש

 ותשתיות גז טבעי, ואת המועדים להגשתן ואופן בירורן. 

נטען בהשגות שהתוכנית מטילה מגבלות שונות על שטחים בתחומה ללא הליך של הפקעה או  .0

פיצוי. בשטחים מסוימים האמור באיסורי שימוש כמעט מוחלטים )למעט השימושים שנקבעו 

תחום מוגבל לשהיית אדם(; בשטחים אחרים  - 2.4.2בהתאם לייעודי התוכנית( )כגון: סעיף 

(; או ליעודים מסוימים 2.4.2קיימות מגבלות שימוש במועדים מסוימים )כגון: על פי סעיף 

(. הותרה פעילות חקלאית בתחום רצועת התשתיות, שאינה דורשת 2.4.7)כגון: על פי סעיף 

לות שימוש בנוגע לפעולות שאינן א'(, אך הוטלו מגב 2.7.4היתר, למעט נטיעת עצים )סעיף 

 ו'(.  2.7.4עולות בקנה אחד עם הוראות צו הבטיחות )סעיף 

הוגשו השגות בטענה נגד הקביעה כי אין באישור התוכנית לשנות את ייעודי הקרקע התקפים  .4

ו'(, ובנוגע ל"רצועת התשתיות" נקבע  2.6-ג' ו 2.4.7במקרקעין "ערב התוכנית" )כגון: סעיפים 

ה'(. הגבלת  2.7.4כי אין באישור התוכנית לשנות את ייעודי הקרקע "על פני הקרקע" )סעיף 

מ' ולאורך קילומטרים רבים היא שינוי של ייעוד קרקע.  62רצועה ברוחב של השימוש ב

ייעוד קרקע בהטמנת צינור להולכת גז בעומק בבפסיקה אומנם נקבע בעבר כי אין שינוי 

/ח, רצועת 73הקרקע תוך הגבלת שימוש בקרקע ברצועת הצינור למטעים. אלא שבתמ"א 

 מ' יוצרת מהות חדשה. 62צינורות ברוחב 

תכנית הוגשה התנגדות בשל פגיעה נקודתית במאגרים, בבארות, בתשתיות מים ובמערכות ל .7

הולכת מים. הקמת מתקן לטיפול בגז במקרקעין הסמוכים למתקני מים ולבארות האגודה 

מסוכנת ביותר ועלולה קרוב לוודאי לגרום למניעת האפשרות להשתמש בתשתיות האיגום, 

ערכות הולכת המים ולהגביל עד כדי סיכון של סגירת בארות בבארות האגודה, לפגוע בצנרת ומ

והשבתת קווי הולכה של מים ופגיעה של ממש בצרכני המים של האגודה ומניעת יכולתם 

הכלכלית להמשיך בפעילות החקלאית. התכנית מתעלמת לחלוטין מתשתית המים של עמק 

 חפר ובכלל זה ממאגר מרץ וממערכות ההכלרה.

כי התכנית אינה נותנת מענה לפגיעה במערכות ההשקיה וסילוק קולחים   בהתנגדויות נטען .2

פיצויי חוק הגז לא מכסים את הצנרות. מה שלא מפוצה על פי חוק משק הגז יפוצה להלכה על 

חוק התכנון והבנייה יש מגבלות )הגשת תביעה תוך שלוש  יפי חוק התכנון והבנייה. לפיצוי לפ

פיכך, נדרשת הוראה בתכנית לגבי מקורות הפיצוי, כיסוי עלויות שנים מאישור התכנית וכד'(. ל
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העתקת קידוחים, העתקת צנרות ובניית מאגרים במקום מאגרים קיימים ובכלל מציאת פתרון 

 חלופי למטב'ח. 

 שיפוי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה 1.7

הוועדות המקומיות לתכנון ובנייה הגישו השגה על כך שאין בהוראות התכנית הוראה בדבר  .0

שיפוי הוועדה המקומית בתביעות של מי שנפגע עקב אישור התכנית. הערה דומה הוגשה גם על 

 ידי הוועדות במחוזיות לתכנון ובנייה. 

ון ובניה כדי לכסות את יש להוסיף להוראות התכנית סעיף שיפוי מלא לוועדה המקומית לתכנ .4

ההוצאות לפיצוי על הפסדים בהשקעות והפסדים כלכליים בשל הרס ומחיקת עסקיהם של 

חקלאים שרצועת התשתיות  עוברות במשקם )ראו: התנגדות בעלי חוות תרנגולי הודו ממזרח 

 לאתר חגית, חוות תרנגולי הודו של דב כרמי, אגודת הדרי זיתא, משק האתרוגים וההדסים של

 שמואל גרוס בחדרה ועוד(.

 תשובת עורכי התכנית

 0924 –בתשובה לטענה, כי יש לבצע הפקעות ולשלם פיצויים בהתאם לחוק הנפט, תשי"ב  .0

לחוק הנפט(. בחוק  0התייחס גם ל"גז טבעי" )סעיף  0924נאמר כי חוק הנפט, שחוקק בשנת 

"זכות הנפט", ומנגנון הפיצוי הנפט נקבע מנגנון לאופן רכישת הזכויות בקרקע הדרושה לצורך 

לבעל הקרקע. בחוק הנפט נקבע, בין השאר, ש"בעל זכות הנפט" רשאי לדרוש מהמדינה 

שתרכוש עבורו את הקרקע )על חשבונו(. רכישת הקרקע על ידי המדינה תתבצע בהתאם 

. הקרקע תירשם בבעלות המדינה )על 0927להוראות פקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(, 

העובדה ש"בעל זכת הנפט" מימן את עלויות הרכישה(, ותוחכר לבעל זכות הנפט בתנאים  אף

לחוק הנפט. בחקיקת חוק משק הגז נוסף תיקון בחוק הנפט. התווסף  24האמורים בסעיף 

, יחולו 4114 –.א' הקובע, כי: "בכל ענין המוסדר לפי חוק משק הגז הטבעי, התשס"ב 80סעיף 

לחוק משק הגז(. לדעת עורכי  93ות שבחוק זה" )ראו גם: סעיף הוראותיו במקום ההורא

התכנית, לאור ההוראה האמורה, המהווה חקיקה מאוחרת וספציפית בנוגע לגז טבעי, נראה כי 

כל סוגיות אופן רכישת המקרקעין הדרושים ל"מיתקן גז", כהגדרתו הרחבה של מונח זה 

כות להיקבע על פי הוראות חוק משק הגז ולא לחוק משק הגז, ומנגנון הפיצויים, צרי 4בסעיף 

 על פי חוק הנפט. 

)ג( לחוק משק הגז הטבעי, בעל הרישיון נושא בהוצאות רכישת המקרקעין, 27בהתאם לסעיף  .4

לרבות תשלום פיצויים לבעל הזכויות במקרקעין הנרכשים. הזכויות במקרקעין הנרכשים 

יות משנה למשך תקופת הרישיון ובהתאם ירשמו על שם המדינה, ולבעל הרישיון תינתנה זכו

לתנאיו. בפרק ה' לחוק משק הגז מוסדר מנגנון בירור תביעות הפיצויים של בעל מקרקעין, 

שמקרקעיו נרכשו/הופקעו לצורך הקמת תחנת הגז. יצוין, כי הגדרת המונח "תחנת גז" בסעיף 

רים למיתקן כאמור" לחוק משק הגז, אינה כוללת "מתקני גז שמתחת לפני הקרקע המתחב 24

וכן "מיתקן כאמור שהחלק שבו שמעל פני הקרקע הוא המנוף או מנוף בלבד". היינו, את 

 רצועת התשתיות שמתחת לפני הקרקע אין חובה להפקיע על פי חוק משק הגז. 

בתשובת עורכי התכנית להשגה בדבר הפקעת קרקעות כאשר האמור ב"קרקע פרטית" נאמר  .7

אם להוראות פקודת הקרקעות. מימון רכישת הקרקע חל על בעל כי יש לבצע הפקעה בהת
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הרישיון והקרקע הנרכשת נרשמת על שם המדינה. ההבדל בין הפקעה לפי חוק הנפט לבין 

הפקעה לפי פקודת הקרקעות הוא בזכויות שמקבל בעל הרישיון. בהתאם לחוק הנפט, זכאי 

של חוק הנפט,  24ם למפורט בסעיף בעל הרישיון לקבל זכות חכירה ותנאי חכירה יהיו בהתא

ואילו בהתאם לחוק משק הגז הזכות הניתנת לבעל הרישיון יינתן "רישיון זכויות משנה למשך 

 )ג( לחוק משק הגז(.27תקופת הרישיון ובכפוף לתנאיו" )סעיף 

לחוק משק הגז: לדעת  0בתשובה לשאלה האם קונדנסייט הוא בגדר "מתקן גז" שבסעיף  .2

ניתן לתת פרשנות רחבה למונח "מיתקן גז", כך שעל כל המתקנים הנלווים  עורכי התכנית,

להליך הפקת הגז הטבעי יחולו הוראות חוק משק הגז. לשון ההגדרה של "מתקן גז הינו: 

מיתקן המשמש לקליטה, להולכה, לחלוקה, להספקה, לאחסון, למדידה או   -"'מיתקן גז'

ם, מכונות, מכשירים, אבזרים וציוד גז קבוע או לשינוי לחץ של גז, לרבות צינורות, מבני

 מיטלטל, הקשורים במיתקן כאמור ואינם לשימוש ביתי, וכן מיתקן גט"ן;". 

בסוגיית ההפקעות השיבו עורכי התכנית: "על מנת שדברים יהיו ברורים יותר ומאחר ובכל  .2

במקרקעין, מוצע  זאת הוראות אלה עוסקות בפגיעה בזכויות הקניין והשימוש של בעלי זכויות

לשקול לסמן בתשריטי התוכנית את השטחים שיופקעו, וכן לכלול בהוראות התוכנית שייעודם 

של שטחי המתקנים עצמם ושטחים נוספים, אם קיימים כאלה, בהם למעשה נאסר לחלוטין 

או מוגבל באופן משמעותי השימוש על ידי בעל הזכויות הנוכחי במקרקעין, ישונה בהתאם 

 התוכנית ושהם יופקעו בהתאם להוראות חוק משק הגז". להוראות

בסוגיית שיפוי הוועדה המקומית על תשלום פיצויים השיבו עורכי התכנית כי חובת תשלום  .6

הפיצויים, ובמקרים מסוימים החובה לשפות את הועדה המקומית הרלבנטית, מוטלת על פי 

לחוק משק הגז, ובהתאם לסוגי  4חוק משק הגז על "בעל הרישיון", כהגדרת מונח זה בסעיף 

הרישיונות השונים הניתנים על פי הוראות חוק משק הגז )רישיון אחסון, רישיון הולכה ורישיון 

 למתקן גט"ן(. הפיצוי ו/או השיפוי חל על בעל הרישיון הרלבנטי לאותה "עבודה". 

ת: הזכאות בסוגיית הפיצוי למי שנפגע עקב תכנית שלא בדרך הפקעה השיבו עורכי התכני .3

לחוק  48לחוק משק הגז. בסעיף  48לפיצוי, ומנגנון בירור תביעת הפיצויים, מוסדרת בסעיף 

משק הגז נקבע, בתמצית, כי מי שזכאי להגיש תביעת פיצויים הינו "בעל מקרקעין", ומונח זה 

מוגדר, כבעל זכות במקרקעין, לרבות חוכרים ומחזיקים כדין. במקרים מסוימים כמפורט 

, זכאים להגיש תביעות גם בעלי מקרקעין הגובלים עם המקרקעין עליהם נבנה מתקן 48ף בסעי

הגז הטבעי. יצוין, כי הזכות להגיש תביעה על פי הסעיף האמור הינה גם בגין תכנית עבודה, 

לחוק משק הגז קובע את המנגנון להגשת תביעות  48לחוק משק הגז. סעיף  42כמשמעה בסעיף 

כל אחת מסוגי התוכניות, שיאושרו בנוגע למתקני ותשתיות גז טבעי, ואת לפיצויים בנוגע ל

 המועדים להגשתן ואופן בירורן. 

בתשובת עורכי התכנית להשגה בשל היעדר סעיף שיפוי בהוראות התכנית, נאמר שחובת  .8

תשלום הפיצויים, ובמקרים מסוימים החובה לשפות את הועדה המקומית הרלבנטית, מוטלת 

לחוק משק הגז, ובהתאם  4משק הגז על "בעל הרישיון", כהגדרת מונח זה בסעיף על פי חוק 

לסוגי הרישיונות השונים הניתנים על פי הוראות חוק משק הגז )רישיון אחסון, רישיון הולכה 

 ורישיון למתקן גט"ן(. הפיצוי ו/או השיפוי חל על בעל הרישיון הרלבנטי לאותה "עבודה". 
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 החוקר המלצות

בדבר הפקעות. תשובת עורכי  ה הוראהתכנית חסרהוראות היץ לקבל את ההשגה כי באני ממל .0

התכנית כי חוק משק הגז הטבעי מהווה חקיקה מאוחרת וספציפית בנוגע לגז טבעי ולכן 

רכישת המקרקעין הדרושים ל"מיתקן גז" ומנגנון הפיצויים, צריכות להיקבע על פי הוראות 

ט עשויה להיות נתונה בעתיד למחלוקת ולפרשנות משפטית. חוק משק הגז ולא על פי חוק הנפ

 לפיכך אני ממליץ להטמיע את תשובת עורכי התכנית בהוראות התכנית.

להוסיף להוראות התכנית הוראה בדבר פיצוי או מתן פתרונות לקבל את ההשגה ואני ממליץ  .4

אתר חגית חלופיים למפעלים, דוגמת המטב"ח באתר מט"ש מרץ, לולי הרבייה להודים ב

המצויים בתחום המתקן ההנדסי או בסמוך אליו ואשר לא יוכלו להמשיך להתקיים במיקומם 

רכישה  –הנוכחי. ההפניה הכללית לחוק הנפט, לחוק משק הגז הטבעי, לפקודת הקרקעות 

 לצרכי ציבור או לחוק התכנון והבנייה אינה מספיקה. 

ייט ולתוצרים נוספים הנוצרים בתהליך אני ממליץ לקבל בחלקה את ההשגה  שמכלי הקונדנס .7

לחוק הנפט ואין התייחסות  0הטיפול בגז טבעי לא נכללים בהגדרת המונח "נפט" שבסעיף 

ישירה אליהם בחוק משק הגז הטבעי ולהוסיף לפרק ההגדרות בהוראות התכנית הוראה 

י הולכת המפרשת מהו קונדנסייט, הוראה שממנה ניתן יהיה ללמוד האם מיכלי אחסון וקוו

 קונדנסייט נכללים בהגדרת נפט על פי חוק הנפט או גז טבעי או על פי חוק אחר.

אני ממליץ לדחות את ההשגה בדבר היעדר הוראה בדבר הפקעה או פיצוי בגין מגבלות  .2

שהתוכנית מטילה על שטחים בתחומה. בפני מי נפגע או ניזוק ממגבלות של איסור שימוש 

יות לתביעת פיצוי או נזיקין ואין זה מתפקידה של התכנית בשטחים עומדת קשת של אפשרו

 להורות על אפשרות זו או אחרת.

אני ממליץ לקבל את ההשגה להוראת התכנית כי אין באישור התוכנית לשנות את ייעודי  .2

ו'(, ואת ההשגה  2.6-ג' ו 2.4.7הקרקע התקפים במקרקעין "ערב התוכנית" )כגון: סעיפים 

להוראה  בדבר "רצועת התשתיות" כי אין באישור התוכנית לשנות את ייעודי הקרקע )סעיף 

מ' ולאורך קילומטרים רבים שהשימוש  62מוש היא ברצועה ברוחב של ה'(.  הגבלת השי 2.7.4

 .ובתקופת הפעלת הצנרתבהם יוגבל עד לסיום ביצוע הנחת כל קווי ההולכה המתוכננים 

בשל פגיעה נקודתית במאגרים, בבארות, בתשתיות מים ההשגה אני ממליץ לקבל את  .6

פציפית בבאר או מתקן מים היא ובמערכות הולכת מים. במקום שהוגשה התנגדות לפגיעה ס

החוקר. אני ממליץ להוסיף להוראות התכנית דו"ח נדונה לגופו של הפגיעה בחלק המפורט של 

הוראה בדבר חובת בעל הרישיון או של רשות הגז הטבעי להקים קווי מים ומתקנים חליפיים 

בהוראה  במקום שנמנע המשך השימוש במערכת אספקת המים הקיימת. הוראה זו יש לגבות

 משלימה של הפקדת ערבות ביצוע כתנאי למתן היתר.

אני ממליץ לקבל את השגת הוועדות המקומיות לתכנון ובנייה, של הוועדות המחוזיות לתכנון  .3

ובנייה ושל בעלי מפעלים ועסקים בתחום התכנית, על שאין בהוראות התכנית הוראה כללית 

ה המקומית לתכנון ובנייה, בתביעות של מי בדבר שיפוי והוראה ספציפית בדבר שיפוי הוועד

שנפגע עקב אישור התכנית במקום שסעיף השיפוי בחוק משק הגז הטבעי אינו מספק. סעיף 

         השיפוי צריך להיות מנוסח כך שיכסה גם על הפסדים כלכליים ואובדן השקעות.
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 לתכנית ההשגות פירוט

ח החוקר מובאת תמצית מההשגות וההתנגדויות לתכנית בתוספת עיקרי "בחלק זה של דו

תשובות צוות התכנון ועורכי התכנית קובצו הדברים שנוספו בעת השמעת ההשגות בפני החוקר. 

  ח"בחלק הכללי של הדווסוכמו 

 :להשגות המשיבים

  דן סתיו )יועץ(,עה נאורו, נאלעד לב, עינב סירקיס -  מינהל התכנון

 דרורי שפירא  ד"עו - משרד הפנים

 דורית הוכנר  -  משרד התש"ל, האנרגיה והמים

  , רעות דריבזיונר-לבנה קורדובה , טרטמןאביבה  . בני פירסט , יעקב דרור - משרד הגנת הסביבה

  , חיים מלמדירובובסקייאשה  ,קונסטנטין בלוז -רשות הגז

, אפרת קניגסברג, אסף שגיא, אורי דור, עינת נמרודרמי לוי, גידי לרמן, אורלי לוי,  - צוות התכנון

, רותי נשיץ, ו קרקשחגית פרסיק, יובל כהן, עו"ד עופר זמיר, יאנה לוינסון, לוי קרויטורוברק כץ, 

  אביב אל חסיד, ניר דואר, נועם בר נוי, רות לבנטל
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 ועדות מחוזיות לתכנון ובנייה .א

 צפון –ועדה מחוזית לתכנון ובנייה  .1

 הופיעה: לאה גנדלין

התכנית הועברה להערות הוועדות המקומיות והתקבלו השגות ועדות המקומיות יוקנעם 

 ויזרעאלים.

מוקמה מזרחית לאתר חגית בקרבה יתרה ליישובים אלייקים תחנת הקבלה והטיפול  .7

 ויוקנעם.

ב'( נמצא שאתר חגית קיבל ציון של  –המלצות תסקיר ההשפעה על הסביבה )פרקים א'  לפי .5

שקיבל עדיפות בינונית גבוהה או המיקום  התאמה נמוכה לעומת המיקום במחצבת עין איילה

מועצה הארצית בה הועדף אתר חגית לא צוין בהחלטת ה .באתר דור שקיבל עדיפות בינונית

מה היו הפרמטרים או השיקולים שנמצאו שגויים בתסקיר ההשפעה על הסביבה ומדוע 

ה'( התמקדו באתר  –ו  –הועדף אתר חגית. השלמת תסקירי ההשפעה על הסביבה )פרקים ג' 

 ב'. –חגית תוך התעלמות ממסקנות פרקים א' ו 

אופי מצומצם יותר בגלל מיקומו באזור רגיש אקולוגית. הגם אתר חגית נועד להיות בעל  .7

שנוספו לחגית טורבינות ומחז"מים ועל אף הרחבת האתר מתקיים מעקב צמוד על מנת למנוע 

הוספת תחנת הקבלה לגז הופכת את אתר חגית למרכז אנרגיה רב  פגיעה יתרה בסביבה.

 שמורות, יערות ומרחב ביוספרי.ממדים בשטח בעל רגישות נופית סביבתית גבוהה, מוקף ב

זכויות הבנייה בתחנת הקבלה בחגית לא הוגדרו. זכויות הבנייה לאתר חגית ולאתר מרץ  .9

מ'ר ללא  .....7 –מ'ר ל  .....5הוגדרו כמקשה אחת. דהיינו שטח הבנייה יוכל לנוע בין 

כנית ודאות מה יהיה שטח הבנייה באתר חגית. מאחר ואתר מט"ש מרץ ואתר חגית הן בת

 אחת, ניתן יהיה לנייד את מלוא זכויות הבנייה מאתר אחד למשנה ולייתר את האחר.

 היקף הבינוי האפשרי בחגית הוא כפול מזה הקיים באשדוד. .2

הוועדה המחוזית בדעה כי הטיפול בגז צריך להיות טיפול משולב בים וביבשה. יחד עם זאת  .1

, רבית הטיפול בגז מתגליות ייערך ביםהוועדה ממליצה למועצה הארצית לקבוע בתכנית כי מ

. לעניין זה מפנה קונדנסייטוביבשה לקדם אתרים לטיפול מינימלי בקבלת הגז והפרדת ה

 ה'(. –הוועדה להמלצות המשרד להגנת הסביבה לתסקיר ההשפעה )פרקים ג' 

והגדרה ברורה של השטחים לכל אתר בתכנית כך שכל אתר  יש צורך בצמצום שטחי הבנייה .3

 וד בפני עצמו ולא יהיה תלוי בשני.יעמ

 הוועדה מבקשת לבחון פעם נוספת את סקר הסיכונים בים לעומת הסיכונים ביבשה. .5

 המפרט את טבלת זכויות הבנייה. 2בהוראות התכנית אינו תואם את האמור בסעיף  5.5סעיף  .4

נת סקר יש לציין על מי מוטלת החובה להכ –צמצום שטחים המסומנים בתכנית  – 1.4עיף סב ..7

סיכונים במידה ומוסד תכנון החליט לצמצם את שטח התכנית. יש להימנע מלהטיל זאת על 

 / חקלאיים. יזמים המעוניינים לקדם תכניות בשטחים פתוחים
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ו' הנוגע לקק'ל מאחר ובשטח  –להוסיף תת סעיף זהה ל  –אחרי תת סעיף ו'  – .1.7בסעיף  .77

 .55התכנית קיימים שטחים מתחום תמ"א/

יש להוסיף סעיף כי תינתן למחוז הצפון ו/או ועדה המקומית  –תת סעיף יא  .1.7יף בסע .75

יזרעאלים הגובלים הזדמנות להשמיע את עמדתם בטרם קבלת החלטה על הפקדת תכנית 

 בסטייה מהוראות תכנית זו.

מצומצם בתוכנו ואינו מכיל את כל התכניות החלות בשטח שתוכנית זו משנה או  – 7.1סעיף  .77

 ת.תואמ

 חיפה –ועדה מחוזית לתכנון ובנייה  .2

 הופיע: רונן סגל

 –התקבלו הערות ממועצה אזורית חוף הכרמל, עיריית חדרה, עיריית יוקנעם, מטה מאבק כרמל 

 מנשה, ועד מקומי בת שלמה, מושב בת שלמה, מר עופר סלעי וגופים נוספים.

שהטיפול בגז הטבעי יתבצע רובו דעת הגופים שהופיעו בפני הוועדה המחוזית היא שרצוי  .7

ככולו בים. הוועדה סבורה כי יש מקום לבחון לעומק את האפשרות שהתכנית תכלול מנגנון 

אשר יבטיח כי ברירת המחדל תהיה טיפול מלא בים, בחלופות עומק שונות, ורק בהיווכח כי 

ול חלקי הנסיבות התכנוניות לא מאפשרות טיפול מלא ויעיל בים תועדף החלופה של טיפ

 ביבשה.

בים, במידה והאחסון יהיה במערב )בים  קונדנסייטהוועדה סבורה כי יש לאפשר את אחסון ה .5

 העמוק( או שיוכח שלא צפוי סיכון ופגיעה בים ובחופים.

שטח פתוח בעל איכויות טבעיות  –להוסיף לסעיף ההגדרות בהוראות התכנית: "שטח רגיש"  .7

שמורת טבע או שמורת , 5 א"תמ, 55 א"תמצוי בתחומי שאינו מעובד בעיבוד חקלאי ואינו מ

 נוף וכמו כן שטח בעל רגישות הידרולוגית.

לקבוע בהוראות התכנית כי בשטח רגיש, תוצג בעת הבקשה להיתר בנייה, אפשרות להעברת  .9

 או במנהרת תשתיות.  HDD –הקווים ב 

 רט'ג. לקבוע בהוראות כי באזורים רגישים, הפיתוח יהיה בפיקוח צמוד של .2

לייעד כשמורת טבע את השטחים הסמוכים לאתר חגית, כפיצוי סביבתי כדי להבטיח שהאזור  .1

 לא יהפוך לקולט תשתיות על.

לקבוע שלביות ביצוע לפיה המועצה הארצית תכריע איזה אתר יפותח תחילה ולא תותר  .3

 ההקמה באתר השני בטרם יפותח האתר הראשון על ידי שני מפעילים.

 בהוראות מנגנון של מעקב בקרה ועדכון לאחר השלמת ההקמה של כל מפעיל.לקבוע  .5

"התנ"ס" צריך להיות מסמך מחייב מאחר והמלצות פרק ה' בתסקיר ההשפעה על הסביבה,  .4

לא הוטמעו בהוראות. סטייה מהמסמך תוכל להתבצע רק בתיאום עם המשרד להגנת 

 הסביבה.

 את יישום התנ"ס.לקבוע כי המשרד להגנת הסביבה יפקח ויבקר  ..7
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אם יופחת מספר הצינורות ברצועת התשתיות, ניתן יהיה לצמצם את רוחב רצועת התשתיות  .77

 מ'. 92 –ל 

: לקבוע בהוראות התכנית כי הרחבת תחנת הגז תאופשר רק לתחנת 552תא שטח  9.9סעיף  .75

 המגופים או למתקן הליטוש לצורך הזרמת הגז למערכת הארצית.

 ישור מנהל רשות הגז לשנות להתייחסות מנהל רשות הגז.במקום א –ג'  1.5סעיף  .77

המסמך העקרוני צריך להיות מאושר על ידי המועצה הארצית, טרם הגשת  –.ד' 1.5סעיף  .79

 בקשה להיתר בנייה.

 להוסיף שלרשות הרישוי תהיה סמכות לקבוע תנאים להפעלת תחנת הקבלה. –ב'  1.1סעיף  .72

 התייחסות רשות הגז. –במקום אישור רשות הגז  –.א' 1.4סעיף  .71

לקבוע כי הוועדה המחוזית תפעל לצמצום השטחים של קווי התשתית ותחנות הקבלה לאחר  .73

 תכנית זו, לכל אתר בנפרד. לפיהשלמת הפיתוח הנדרש 

צריך לשנות ניסוח ולקבוע כי טרם החלטה על טיפול ביבשה, תיבחן האפשרות  – 1.75סעיף  .75

 לטיפול בים, כל עוד יוכח שאין פגיעה בסביבה.

 לצרף את רט'ג כמשקיפים בצוות המקצועי בנושאים הקשורים לשמורות טבע. .74

אזור הכניסה ליד מכמורת: להסיט את הקווים עד כמה שניתן צפונה; להסיט צפונה את  ..5

; להעביר את אתר ההתארגנות אל מחוץ לגן הלאומי, לכיוון דרום בתחום אזור המגוף

 ..5.5חד/ לפיהתיירות 

וכן  9רדיס והסטת דרך ורדיס: על מנת לא לסכל את את התכנון המפורט של מחלף פומחלף פ .57

רדיס, יש להסיט את תוואי הקווים לכיוון מערב, בהתאם ואת אזור התעסוקה בצפון פ

 על ידי מתכנן הדרך עבור מע'צ, מר עופר סלע.לתשריט שהוכן 

 תשובת עורכי התכנית:

לדרישה להסיט אזור הכניסה ליד מכמורת עד כמה שניתן צפונה; להסיט צפונה את המגוף;  .7

 לפילהעביר את אתר ההתארגנות אל מחוץ לגן הלאומי, לכיוון דרום בתחום אזור התיירות 

 . .5.5חד/

 לכיוון צפון משמעה הרחקה מרצועת ההתפלה  הסטת השטח לכניסת הצנרת לחוף

ומעבר בשטח ערכי יותר. כמו כן בחלק הדרומי הצמוד  5/5ב/79המאושרת בתמ"א 

לרצועת ההתפלה הצנרת תעבור בתשתית חמרה שאינה צפויה להיפגע כתוצאה ממעבר 

 הצנרת תחתיה, בעוד מעבר מתחת למצוק הכורכר עשוי להאיץ את תהליכי הקריסה שלו. 

 מ' צפונה.  .73-עת הסטה של תחנת ההגפה כמוצ 

 כדי לא להגביל את השימושים במתחם  .דרוםמאת רצועת הכניסה  הצרממליצים לא ל

 .מוצע צמצום תחום סקירה .5.5התיירות לפי חד/
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 מערך הכניסה במכמורת

 

לגבי החלופות  .הפקדה טרום– נחשולים ומפרידן .9/3 כבישים - פורדיס מדובר בתכנית מחלף .5

להסטה שהוצעו ע"י הועדה המחוזית: החלופה המזרחית חופפת לקווי מים וצמודה לקידוח 

החלופה המערבית חוצה את השטח החקלאי ויוצרת פגיעה קשה יותר במטעים. התוואי  מים.

המוצע בתשריט המופקד עובר צמוד לצינור הגז הקיים כך שיידרשו בלאו הכי פתרונות 

צייתו. כמו כן התוואי המוצע יעבור ברובו בשטח הכלוא במחלפון בו ממילא תוגבל לח

 אפשרות עיבוד הקרקע.

תחנת 

מגופים 

 חלופית
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3.  

 חלופה

 מזרחית

 חלופה

 מערבית

קידוח 

 מים

רצועת 

 צנרת
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 מרכז –ועדה מחוזית לתכנון ובנייה  .5

 הופיעו: שפרה פרנקל, זמי זילברמן

הבאר או במקום  לפיהוועדה סבורה כי הטיפול בגז צריך להיעשות באופן מלא בים, בין אם  .7

 אחר. 

הוועדה לא קיבלה הסבר מניח את הדעת מדוע נדרש מתקן יבשתי בתחום המועצה האזורית  .5

עמק חפר. הוועדה מאמצת את דברי נציגת משרד התשתיות והאנרגיה אשר הסבירה לוועדה 

ישירות מהמתקן  קונדנסייטפתרון מלא על פי הבאר וניתן להוביל ולאחסן את הכי ניתן ליצור 

 הימי אל בתי הזיקוק.

 את קובעת לא אשר ,מדי מאפשרת תכנית הינה התכנית -וביבשה בים בגז הטיפול תמהיל לגבי .7

 נחל במרחב ממדים עצום יבשתי מתקן הקמת ומאפשרת היבשה לבין הים בין הטיפול תמהיל

 ינמשרדיב צוות באמצעות ולא התכנית אישור טרם הרצוי התמהיל את לקבוע שי .אלכסנדר

  .הטבעי הגז רשות מנהל באישור

 ההשלכות אף על בים הקבלה במתקני בגז הטיפול את לרכז יש כי לעיל כאמור סבורה הוועדה .9

 לצמצם ובכך מהיבשה הממדים עצום המתקן של הנצפות אף ועל הים מרחב על הסביבתיות

 את לעומק לבחון מקום יש כי הוועדה סבורה לחילופין .ביבשה הנדרש המתקן שטח את

 בים מלא טיפול תהיה המחדל ברירת כי יבטיח אשר מנגנון תכלול שהתכנית האפשרות

 ויעיל מלא טיפול מאפשרות לא התכנוניות הנסיבות כי בהיווכח ורק שונות עומק בחלופות

 לטיפול שטח נדרש אם כי סבורה הוועדה .ביבשה חלקי טיפול של החלופה תועדף בים

 במערב הקיים התעשייה אזור בתחום למקמו ניתן חפר עמק ז"המוא בתחום הגז בתגליות

 של היבשתי השטח כי לצין למותר לא.(להלן כאמור) וסביבותיו הנחל במרחב ולא ז"המוא

 על לשמור צורך עם יחד ,הנדרשים והפיתוח התשתיות כל את מלהכיל צר המרכז מחוז

 כמו .הבאים לדורות הפתוחים השטחים ועל חקלאית תוצרת להספקת החקלאיים השטחים

 יצירת או/ו להרחבה לאפשרות עתידי פוטנציאל להוות עלול הפתוח במרחב המתקן מיקום ,כן

 בשטחים הפגיעה את להגדיל עלולים אשר ,דומים קרקע שימושי של ופיתוח למשיכה עוגן

 .והפתוחים החקלאיים

 "מרץ" במתקן בגז לטיפול יבשתי מתקן ממקמת התכנית - חפר עמק במרחב המתקן מיקום .2

 חקלאיים פתוחים בשטחים פגיעה תוך וזאת מטר 60 ברוחב אספקה צנרת רצועות והעברת

 .גבוהה סביבה רגישות בעלי וסביבתו נחל ושטח נופי מכלול ובתחום

 אזורל "מרץ" מאתר היבשתי הקבלה מתקן את להעתיק שי כי, לחילופין סבורה הוועדה .1

 בעל שהינו , וממערב מדרום לו ובצמוד תעשייתי לפיתוח המיועד לשטח ,חפר עמק התעשייה

 התעשייה אזור לבין הברזל מסילת בין תחום המוצע האתר .יחסית נמוכה אקולוגית ערכיות

 השפעה בעל ויהיה נוסף אקולוגי קיטוע ייצור לא המוצע המיקום. 57/.7/עח תכנית לפי

 רצפטורים העברת או/ו מחדש מיקום איתור סמך על תבוצע זו העתקה .יחסית מצומצמת

 להגנת והמשרד המקומית הרשות עם בתיאום, התעשייה מאזור ,קיימים באם ,רגישים
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. 2/2ב/34/א"תמ לפי ההתפלה מתקן מיקום לגבי המים רשות עם בתיאום וכן הסביבה

 ,רחבה במתכונת יידרש אם ובין מצומצם כמתקן יידרש אם בין, היבשתי המתקן העתקת

 במחוז אם ובין חיפה במחוז אם בין הנדרשות הצנרות ברצועות משמעותי יגרום לקיצור

 .המרכז

  :לשימור הראוי וערכי רגיש שטח הינו "מרץ" אתר אזור .3

 אמץ נחל ויובלו אלכסנדר נחל.  35א"תמ לפי נופי כמכלול מוגדר וסביבתו האתר שטח  .א

 ופיתוח שיקום פעולות בוצעו האתר לשטח ממזרח .לאתר מערב-ומדרום מדרום עוברים

 לתושבי ובילוי טיול כאתר משמש המשוקמים באזורים והנחל ,הנחל לרצועת נרחבות

 הקטע .7/ב/ 34 א"תמ לפי לתכנון וכרצועה ניקוז כערוץ מוגדר אלכסנדר נחל. האזור

 שביל ,בנוסף. אמץ נחל של הצפה שטחי ובתוך בצמוד נמצא האתר של מערבי-הדרום

 טבע שמורת נמצאת ,מערב מדרום ,ממזרח האתר בקרבת לעבור עתיד לאופניים ישראל

 מינים גם משמש האזור .מינים של גדול לעושר גידול בית הווה, המהחורש עין בריכות

לשימוש  חקלאית תוצרת של לגידולים ומשמש השנה עונות כל במהלך עופות של רבים

 .המדינה תושבי

 התוואי .ומיוחדים נדירים וסביבה טבע בערכי קשות לפגוע עלול ההולכה צנרת תוואי גם  .ב

 השרון פארק – המרכז באזור שנותרו היחידות הגדולות "הירוקות ריאות"ה באחת עובר

 הטבעי מהמארג חלק מהווים האזורים שני .מופרים אינם שעדיין ,אלכסנדר נחל ושמורת

 במערך הפיך בלתי לשינוי לגרום עלולה זה באזור חפירה כל. החוף מישור של הנכחד

 הסדימנטים הרכב את לשנות עלולה בים חפירה כל ,בנוסף .האזור של הרגיש האקולוגי

 .לרחצה וחלקו טבע כשמורת חלקו המשמש ,בחוף

 :האתר באזור אקולוגי ובמסדרון פתוחים שטחים ברצף פגיעה .5

 המתקן אמנם .האקולוגיים והמסדרונות הפתוחים השטחים ברצף לפגוע צפוי המתקן  .א

 שטחים הכשרת תידרש הקמתו לצורך אולם ,בשפכים לטיפול הנדסית לתשתית צמוד

 מאוד גברת מכך כתוצאה .ומצפון ממערב חקלאיים ובשטחים ההנדסי המתקן בתחום

 האקולוגי המסדרון מן חלק המהווים שטחים ויגרעו הפתוח השטח בלב הבינוי נוכחות

 .זה באזור שנותר הצר הארצי

 שטחים של הרצפים הם יותר עוד ומעטים מעטים פתוחים שטחים נותרו המרכז במחוז .ב

 של לקריטריונים מכריע משקל לתת יש מיקום חלופות של בבחינה לפיכך. פתוחים

 בהשוואה זאת, אקולוגיים מסדרונות של רצפים ועל פתוחים שטחים על שמירה

 סביבתיים שאינם לקריטריונים בהשוואה ואף מובהקים סביבתיים לקריטריונים

 .במובהק

 תמהיל או הבאר יפל ע פתרון ימצא לא אם - מהחוף מ"ק 7.5 -כ הממוקם הימי האתר לגבי .4

 הרחקת .היבשת מדף על האפשרי המרבי למרחק עד להרחיקו מוצע ,לעיל כאמור שונה ימי

 .לחוף יותר הקרוב ממתקן מאשר יותר וקטנה שונה נצפות לתחושת במעט ולו תתרום המתקן
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 את בברור לסמן יש ,האסדה מיקום ציון ללא כללי בקו המתקן אזור מסומן התכנית במסמכי ..7

 . הימי המתקן שטח

 ניתן כי הוועדה סבורה ,לעיל המחוז המלצת תתקבל לא באם ,לחילופין – הצנרת רצועת רוחב .77

 של לזו זו הצמדתן ידי על מטר -45 ל מטר -60 מ הגז להובלת הצנרת רצועת רוחב את לצמצם

 הרצועה. תשתיות במדבור מאופיין המרכז אזור .המיועדים הספקים שני של ההובלה רצועות

 ותגביל מטעים לנטיעת האפשרות את תגביל ,'מ 60 של ברוחב בתוכנית המוצעת לתשתיות

 ברוחב צנרת תוואי יצירת .באזור החקלאות להשבתת הגורם דבר ,מסוימים בשטחים גידולים

 השאיפה במקום וזאת לצורך שלא נוסף מדבור יוצרת 9 מס כביש בוטל בו בקטע', מ 60

 . תשתיות לאיחוד

 לבתי בצנרת ישירה והזרמה בים לטיפול האפשרות את לבדוק יש - קונדנסייטב הטיפול .75

 .זיקוק

 יש כי סבורה הוועדה – משרדי בין מקצועי וצוות וביבשה בים הפיתוח לחלוקת עקרוני מסמך .77

 לא אם זאת עם יחד .התכנית אישור טרם הרצוי התמהיל את התכנית בהוראות לקבוע

 במסמך התמהיל את שתאשר זו היא הארצית המועצה כי לקבוע מוצע עמדתנו תתקבל

 האישור את להשאיר ולא לציבור פרסום הליך לאחר ,וביבשה בים הפיתוח לחלוקת העקרוני

 .הטבעי הגז רשות מנהל בידי

א'(.  1.5)סעיף  הפיתוח לחלוקת העקרוני המסמך במסגרת ,לתמהיל חלופות בחינת להוסיף יש .79

 .המתקן פעילות על ובקרה מעקב כוועדת הבינמשרדי הצוות את להגדיר מוצע, כן כמו

 להכין מוצע ,סיכונים סקר נערך ולא לצנרת סביבתי מסמך נערך שלא מכיוון  -סיכונים סקר .72

 צנרות הנחת נושא את גם לבחון מוצע .בנייה היתרי מתן טרם הצנרת לרצועת סיכונים סקר

 .תהום מי קידוחי של מגן לרדיוסי בקרבה דלק

 : כי הוועדה סבורה ,לעיל הוועדה המלצת תתקבל לא אם ,נוסף לחילופין .71

 הלפיד מיקום העתקת י"ע אלכסנדר נחל בתחום "מרץ" מתקן שטח את לצמצם ניתן  .א

 תחום את לצמצם ובכך התכנית לשטח שמדרום המאגר שטח אל במתקן המיועד

 .הנחל מרחב ועל הסמוכים החקלאיים השטחים על התכנית שטח של ההשפעה

 למתקן מדרום הנמצא חיים מבעלי הגז הפקת מתקן את התכנית בשטח לכלול ניתן  .ב

 שלהם ההשפעה תחומי ולצמצם הנדסיים מתקנים לרכז ובכך התכנית שבשטח מרץ

 .הצתה כמקור

 התכנון נושאי את להבהיר יש - וכו הנפט חוק ,הגז חוק ,ב"התוה וקח שונים חוקים בין יחס .73

 הכלים את ההיתר לנותן לתת מוצע .השונים התשתיות חוקי בין ליחס ולהתייחס וההפקעה

 .ב"התוה לחוק 100 לתיקון התאמה לוודא יש .בנייה היתרי להוצאת הברורים

 שאינם תשתית קווי לבצע ניתן זו בתוכנית  -גז שאינן לתשתיות היתר להוצאת מנגנון קביעת .75

 בנייה היתרי ,התשתית עוברת בתחומה המקומית הוועדה של הינה לרישוי הסמכות .גז

 ,בחוק הקיים הגז רישוי למנגנון בהתאם יינתנו לא הזמניים והשימושים הדלק קווי להקמת
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 חוצי הם הדלק קווי .בתחומה אחת כל ,התוואי עובר בתחומן המקומיות הוועדות י"ע אלא

 ולפתרון ההיתר לגבי כוללת לראיה הדעת את לתת יש .אחת במקשה ויתוכננו תכנון מרחבי

 אישור הליך לקבוע מוצע .וועדה ועדה בכל שונים גורמים בין לעלות שעלולים דעות חילוקי

 ולבחון אחר כולל הליך או (מקומית ועדה מהנדס +מחוז מתכנן) הגז צנרת לרישוי בדומה

 .כך לצורך חקיקה בתיקוני הצורך

 הקבלה ולמתקני בנפרד שטח תא/מתקן לכל מדויקים בנייה שטחי לקבוע מוצע -בנייה שטחי .74

 .התכנית בהוראות 5 לסעיף2.2 בין סעיף התאמה אין בפרט בים

 יש ,וכו התארגנות באתרי זמניים למבנים זמניים בנייה היתרי לעניין  -הזמני הבינוי היקף ..5

 להודיע יש כי לקבוע מוצע ,כן כמו .ב"התוה לתקנות בהתאם הזמני הבינוי היקפי את לקבוע

 לו ולתת בשטחו ' וכו עפר עירום ,ההתארגנות אתר הקמת על היתר מתן טרם הקרקע לבעל

 .ובתקנות בחוק המתאימות להוראות לב בשים וזאת הערותיו את להשמיע הזדמנות

 בתחילה יוקמו המכלולים מן איזה לקבוע מוצע עמדתנו תתקבל לא אם  -ביצוע שלביות .57

 מאמצת הוועדה .מחדל כברירת הצפוני המכלול של הקמתו את לקבוע יש (. דרומי ,צפוני)

 .הצפוני המכלול להקמת עדיפות לגבי התשתיות משרד נציגת דברי את בזאת

 שלביות בדבר הנחיות התכנית להוראות להוסיף יש ,שונים בזמנים תונח תשתית שכל ככל .55

 למנוע מנת על וזאת הקווים של זמנית בו להנחה בשאיפה השונות התשתיות בין ביצוע

 ,בקרקע שחופרים פעם כל ,כפול בשיקום הצורך ומניעת חקלאיים ביבולים פגיעה על השלכות

 השימושים לגבי ל"כנ . מעובד חקלאי שטח הינו אם ובין יער / טבע שמורת הינו השטח אם בין

 .וביבולים בשטח זמנית לפגיעה לגרום הם אף העלולים ,לעבודות הנלווים הזמניים

 .הסביבה להגנת המשרד י"ע ויאושר מחייב מסמך יהיה ס"התנ כי לקבוע מוצע .57

 תל אביב –ועדה מחוזית לתכנון ובנייה  .6

 הופיעה: שלומית שער

 הגז לשילוב שיש המובהקים היתרונות בשל טבעי לגז תכנית בקידום תומכת המחוזית הוועדה

 .המדינה של האנרגיה במשק הטבעי

 בתחום נמצאים אשר בתכנית למרכיבים מגיבה אביב תל המחוזית שהוועדה בזאת מובהר .7

 תל מחוז תושבי את גם המשרתים ,פתוחים בשטחים פגיעה למנוע רצון מתוך ,אחרים מחוזות

 :אביב

 מתקן בין הפרדה מרחק נדרש הסביבה להגנת המשרד י"עפ - הצתה מקורות נטול מרחב .7.7

 הרצפטור לבין קונדנסייטה מיכלי בין הפרדה מרחק מ'. ..1ציבורי  רצפטור לבין קבלה

 אלה מרחקים .בשטח הפעילויות על קבועה מגבלה תחול זה בתחוםמ'.  535 ציבורי

 הגז מתקני הרחקת מחייבת זו דרישה קבלת. בעולם מהמקובל בהרבה גדולים
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 ,הפתוחים בשטחים פוגעת ובכך הפתוחים השטחים אל "דחיפתם"ו רבים משימושים

  .בהם השימוש וביכולת באיכות ,בכמות

 מהמרכיבים אחד כל היתר מתן שלעת מבקשת הוועדה ,הנהוגה למדיניות בהתאם .7.5

 וייקבע סיכונים סקר על בהסתמך לגופו ייבחן ציבורי מרצפטור מרחק המחייבים

 .פתוחים בשטחים פגיעה לצמצם מגמה מתוך ,לו המתאים המרחק

 ההיתר בשלב להעדיף מוצע – היבשה/הים בתחום הגז מתקני מיקום לסוגית באשר .7.7

 .המתקנים עבור השטח בתפיסת צמצום המציגות טכנולוגיות

 אפשריים חלקים הטמנת באמצעות גם ,המתקנים גובה צמצום. 

 בתחום נופי לטיפול השטח הכללת תוך המתקן שטח בהיקף חזותי – נופי טיפול 

 .המתקן שטח

 עדיפות תהא הציבורי מהרצפטור היום הקבועים המרחקים שונו לא עוד כל 

 .בים המתקנים למיקום

 מיקום יתאפשר ,בהגדרתו שינוי או ,הציבורי מהרצפטור המרחקים שינוי עם 

 .כאמור סיכונים לסקר בכפוף תעשיה באזורי הגז מתקני

 מבקשת המחוזית הוועדה ,א"התמ מכוח היתרים הוצאת לאשר תוכל הרישוי שרשות כדי .5

 :להלן שיפורטו כפי ,ברורות הנחיות א"התמ להוראות להכניס הארצית מהמועצה

 .בנייה היתרי להוציא ניתן ממנה ,מפורטת ארצית מתאר תכנית הינה התכנית, מחד .5.7

 שיטות מגוון ובאמצעות אתרים במספר יישומה את ומאפשרת גמישה התכנית ,מאידך

, מחייבים מנגנונים בהוראות לקבוע מוצע ,זאת לאור .וביבשה בים משתנים ותמהילים

 קביעה כמו ,ההיתרים להוצאת מושכלות החלטות לקבל הרישוי לרשות שיאפשרו

 בסמכות או/ו משרדי-הבין המקצועי הצוות שבסמכות הפחות לכל או .מחייבת ס"שהתנ

בעל  שבו מצב למנוע יש ,מקרה בכל .ס"התנ מתוך מחייבים מרכיבים לקבוע רישוי רשות

 .ס"התנ הנחיות לפי לפעול שלא יבחר הרישיון

, בנוסף .טבעי לגז הרישוי רשות את מחייבת משרדי-הבין המקצועי הצוות המלצת .5.5

 .נוספות דרישות לדרוש הרישוי רשות בסמכות

 לפיה לתפישה התנגדות שהביע ,הסביבה להגנת המשרד עמדתב תומכת המחוזית הוועדה .7

 שטחים לעצמו לשמר כך כדי ותוך ,והיבשה הים בין בגז הטיפול תמהיל את לקבוע יוכל היזם

 ,תהום ומי קרקע שמירת של משיקולים לכך להתנגד יש ,המשרד לטענת .ביבשה גדולים

 .המתקנים של הויזואלית ההשפעה ומזעור אוכלוסייה מריכוזי הפעילות מוקדי הרחקת

 כלל הקמת לאחר בתשריט שטחים לצמצם רשאי תכנון שמוסד נקבע בהוראותא' 1.4בסעיף  .9

 כדי ,הצנרת רצועת את לצמצם מחויב תכנון מוסד המחוזית הוועדה לדעת .המערכת מרכיבי

 הסביבה להגנת המשרד י"ע שהוצע כפי ,הקרקע בזבוז וצמצום תשתיות הצמדת לאפשר
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 שטחים של השבה שיחייב מנגנון א"בתמ לקבוע יש ,פיכך. להטבע להגנת החברה של ובהשגה

 .המקורי לייעוד עודפים

 בהעברת גמישות לאפשר כדי א"בתמ ונכללת הימי בתחום חלה התכנית אביב תל במחוז .2

 שמורה ג"רט י"ע מוצעת גם זה באזור .הימיות הקרקע גלישות לתחום מחוץ הימי הצינור

 הימית לשמורה להתייחס גבריאלה ניסיון בקידוח בדיון החליטה המחוזית הוועדה .ימית

 ברוח .מטילה המוצעת הימית שהשמורה במגבלות בתכנון להתחשב היזם את ולחייב המוצעת

 .בלבד מוצעת שהיא אף על ,הימית לשמורה להתייחס הארצית המועצה גם מתבקשת זו

 עדכון ומנגנון ביצוע על ,ס"והתנ התכנית הוראות קיום על לפיקוח מנגנון א"בתמ חסרים .1

 טבעי בגז הטיפול בתחום הניסיון חוסר לאור נדרשים אלה מנגנונים .השנים לאורך ובקרה

  .ניסיון יצטבר ,המערכת הקמת בעקבות ,השנים עם כי הנחה ומתוך בישראל

 :א"לתמ טכניות/ ספציפיות הערות .3

 .אביב תל מחוזי -מקומי תכנון למרחב התייחסות אין – המקום תיאור 1.5.2 סעיף .3.7

 בהתאם ,בנייה להיתר בקשה לצורך סיכונים סקר" נכתב בתכנית הגדרות 1.9 בסעיף .3.5

 יידרש קבלה לתחנת בהיתר" כי נכתב 'ב סעיף תת 6.3 בסעיף ".טבעי גז רשות להנחיות

 נוספים גופים בהליך לשלב מוצע  "....הטבעי הגז רשות י"ע שאושר סיכונים סקר בנוסף

 .העורף ופיקוד הסביבה להגנת המשרד :ס"חומ נושא על האמונים

 .ומים אנרגיה ,לאומיות לתשתיות במשרד הבטיחות למנהל שהכוונה נראה 4.2.5 סעיף .3.7

 אי למניעת ,מזרח לכיוון לחץ הגבלת לציין – החוף מקו בצנרת הגז לחץ 4.3.2 סעיף .3.9

 .הבנות

 ג' שלא קיים. 9.5.5ה' מפנה לסעיף  5..9.7 סעיף .3.2

 עם תיאום דורש.ג' 1.7שסעיף  בעוד .הביטחון מערכת של אישור דורש.ב' 1.7סעיף  .3.1

 .הביטחון מערכת

 לתשתיות המשרד בין בסיכומים עזרילה מוצע, כאמור – סביבתי ניהול תכנית 6.6 סעיף .3.3

 בתכנית שמבוטאים כפי ,ג"ורט הסביבה להגנת המשרד לבין ומים אנרגיה ,לאומיות

 . "גבריאלה – 1 /ניסיון לקידוח בקשה"

 ציינו שלא הוראותיה לבין ,כמות מגבלת שקבעו ,א"לתמ ההסבר דברי בין הלימה אין .3.5

 .הנושא

 או הצנרת הנחת עבודות לפיה הוראה שתוסף מוצע.  - HDD תעשה רגישים באזורים .3.4

 .ג"רט בפיקוח העברתה

 במצגת ההדמיה. הימי בתחום המתקן של הדמיה חסרה הסביבה על השפעה בתסקיר ..3.7

 .התכנית ממסמכי חלק אינה שהמצגת כיוון ,מספקת אינה
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 המלצות החוקר:

בו יאמר כי תינתן למחוז הצפון או לועדה המקומית  –תת סעיף יא  .1.7להוסיף בסעיף  .7

יזרעאלים הגובלים הזדמנות להשמיע את עמדתם בטרם קבלת החלטה על הפקדת תכנית 

 ייה מהוראות תכנית זו.בסט

לדחות את הצעת הוועדה המחוזית חיפה לקבוע בהוראות כי באזורים רגישים, הפיתוח יהיה  .5

 בפיקוח צמוד של רט'ג. המונח אזורים רגישים אינו מוגדר בתוכנית.

 חברי הכנסת ב. 

  חברי ועדת הפנים –ברי הכנסת ח .3

הגישו איציק שמולי; דב חנין; זבולון כלפא; מירי רגב; נחמן שי; תמר זנדברג, חברי הכנסת 

ועדת הפנים והגנת הסביבה בתאריכים וציבור לאחר דיון ב י/ח כאיש73 א"תמוהתנגדות ל

 . 55.7.5.79 –ו  2.77.5.77

/ח חסרות ואינן יכולות להוות הוראות של תכנית מפורטת באשר היא לא 73 א"תמהוראות  .7

מאפשרת לנפגעים ממנה לדעת מה עומד להיבנות, מהו תמהיל הטיפול והיכן ימוקמו 

 המתקנים.

התכנית ממחה את הזכות המהותית להחלטה על סוג המפעלים שייבנו ומיקומם למוסד חוץ  .5

בצורה זו נמנע מהציבור להשתתף  .שיקולי פיתוח תכנוני, למנהל רשות הגז, שהוא מוטה

 ולהציג עמדות אחרות בהתאם לדיני התכנון והבנייה.

הגדרת מנהל רשות הגז כמחליט ומכריע בסוגיית תמהיל הטיפול בגז הינו תהליך ייחודי בו  .7

מתפשט מוסד התכנון הארצי מסמכותו ואחריותו להכריע בתכניות מתאר ללא העמדת 

 הציבור. התכנית לביקורת

 ח' אינו מתייחס לתהליכים מערכתיים אשר השפעתם על תכנון התמ"א73 א"תמתכנון  .9

והחלטה לגבי מיקום הקמת התשתיות ותמהיל הטיפול מכרעת: אין בנמצא תכנית אב 

הקובעת סדרי עדיפויות להפקה ושימוש בגז הטבעי; לשאלת ייצוא הגז תהיה השפעה על 

 לת של תכנון המרחב הימי.מיקום המתקנים וחסרה חשיבה כול

עקרונות חוות הדעת של המשרד להגנת הסביבה לגבי התסקירים הסביבתיים אינם מוטמעים  .2

 בהוראות התמ"א.

לא בוצע תסקיר בריאותי לבדיקת הסיכונים הבריאותיים העלולים לנבוע מכל אפשרות טיפול  .1

ור, להעדפת הטיפול בגז. משרד הבריאות הודיע על עדיפות מובהקת, מבחינת בריאות הציב

 הימי.

לא מתייחסת לסוגיית ייצוא עודפי הגז. העקרונות שאושרו בעניין ייצוא עודפי הגז  א"תמה .3

 נותנים מיקוד מרבי לטיפול בגז בים ולא ביבשה.

/ח וחוברת הנחיות התנ"ס התעלמו מהמלצות תסקיר הסביבה הימית הקובע שיש 73 א"תמ .5

כמה שניתן לעומק הים: ההיבט החזותי; הטיפול הצדקה מספקת להרחיק את המתקנים עד 
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בתקלות וזיהום אפשרי; הנגישות המידית למתקני הטיפול; ההגנה על החופים במקרה של 

 תקלה; עדיפות לטיפול בגזים, מוצקים שהופרדו והפרדת מי מוצר בים; 

את מגוון הקמת המפעלים לטיפול בגז על גבי אסדה/אסדות בים תמזער באופן משמעותי  .4

 האיומים על האדם והסביבה.

 הקמת המפעלים בים תוביל למימוש פרויקטים בלוח זמנים קצר ויעיל. ..7

 המלצת החוקר

אני ממליץ לדחות בחלקה את הטענה שהתכנית המופקדת אינה תכנית מפורטת שמכוחה  .7

ניתן להוציא היתרי בנייה. התכנית היא תכנית מפורטת אך ככל שדרושות השלמת פרטים 

 להשלימן טרם אישור סופי של התכנית. בתכנית, יש

אני ממליץ לדחות את ההשגה בטענה שהתכנית ממחה את הזכות המהותית להחלטה על סוג  .5

המפעלים שייבנו ומיקומם למוסד חוץ תכנוני, למנהל רשות הגז, שהוא מוטה שיקולי פיתוח. 

 ראו: החלק הכללי של דו'ח החוקר.

שהגדרת מנהל רשות הגז כמחליט ומכריע בסוגיית אני ממליץ לדחות את ההשגה והטענה  .7

תמהיל הטיפול בגז הינו תהליך ייחודי. תפקיד מנהל רשות הגז הוא על פי חוק משק הגז 

 הטבעי.

ח' אינו מתייחס לתהליכים מערכתיים 73א "אני ממליץ לדחות את ההשגה בטענה שתכנון תמ .9

מוש בגז הטבעי ובכלל זה סוגיית ובשל היעדר תכנית אב הקובעת סדרי עדיפויות להפקה ושי

ייצוא הגז. קביעת סידרי העדיפויות להפגה והסדרים להרשאת ייצוא הגז אינם מתפקידי 

 התמ"א.

אני ממליץ לדחות את ההשגה בטענה שעקרונות חוות הדעת של המשרד להגנת הסביבה לגבי  .2

ה והיעדר התסקירים הסביבתיים אינם מוטמעים בהוראות התמ"א בשל כלליותה של ההשג

איזה עקרונות לא  פורטופירוט אלו עקרונות בחוות הדעת לא הוטמעו. בפני החוקר לא 

 הוטמעו ומדוע לא הוטמעו.

אני ממליץ לדחות את ההשגה בטענה שלא הוכן תסקיר בריאותי ולקבל את תשובת עורכי  .1

טה התכנית שמתפקידם של משרד הבריאות ושל המשרד להגנת הסביבה, שהיו שותפים להחל

על התכנית, לדרוש הכנת תסקיר אם סברו שיש צורך בתסקיר. ראו: החלק הכללי של דו'ח 

 החוקר.

א לא מתייחסת לסוגיית ייצוא עודפי הגז. ההכרעות "לדחות את ההשגה שהתמאני ממליץ  .3

 בסוגייה זו הן לא מסגרת התמ"א..

כמה שניתן  חלקה את ההשגה בדבר ההצדקה להרחיק את המתקנים עדבלקבל אני ממליץ  .5

 לעומק הים. ראו: החלק הכללי של דו'ח החוקר.

לדחות את ההשגה על יסוד הטענה שהקמת המפעלים לטיפול בגז על גבי אני ממליץ  .4

אסדה/אסדות בים תמזער באופן משמעותי את מגוון האיומים על האדם והסביבה. ראו: 

  החלק הכללי של דו'ח החוקר.
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 מקומיות רשויות .ג

 משיגים )התנגדויות דומות( 563 –זכרון יעקב  .4

 זכרון יעקב  .3

 , אורית סאקר מהנדסת המועצה, ואפרים צוק חבר המועצה.ראש המועצה –אלי אבוטבול הופיע 

טחון ייה ולאנשים המפעילים. על דעת כל גורמי הביטיפול והפקת גז כרוכים בסיכון לאוכלוס .7

 ם ככל האפשר.והבטיחות היה מקום להעדיף את הטיפול בגז בים ורחוק בי

מ' ממתקני הטיפול בגז אינו מספיק ויש בו כדי להוות סיכון אמתי  ..1מרחק הפרדה של  .5

 המתקנים אם ימוקמו רחוק בים. ביטחוןלסביבה. ניתן לשמור על מרחקי ההפרדה ועל 

מעבירות את שיקול הדעת ביחס לתמהיל הרצוי לטיפול בגז, בים וביבשה,  א"תמהוראות ה .7

 אל מנהל רשות הגז. זוהי הוראה לא נכונה המעקרת את יכולת התכנון.

 דברים שנוספו בשמיעת ההשגות:

שלא ניתן להגן על מתקן ימי. במועצה הארצית הפתרון התכנוני הנכון הוא בים. כנראה נאמר  .7

 ופרכה.הטענה ההדיון בהמשך 

 הטיפול העיקרי צריך להיות בים ורק השלמת הטיפול תהיה ביבשה. .5

 המלצת החוקר

הביטחון והבטיחות היה מקום  מערכתעל דעת טענה שבאני ממליץ לדחות את ההשגה  .7

בהיעדר הנחייה שכזו מגורמי הביטחון  להעדיף את הטיפול בגז בים ורחוק בים ככל האפשר

 .והבטיחות

מ' ממתקני הטיפול  ..1מרחק הפרדה של ההשגה על יסוד הטענה שאני ממליץ לדחות את  .5

 .)כנ"ל( בגז אינו מספיק ויש בו כדי להוות סיכון אמתי לסביבה

א מעבירות את שיקול הדעת "הוראות התמאני ממליץ לדחות את ההשגה על יסוד הטענה ש .7

נהל רשות הגז תפקיד מ ביחס לתמהיל הרצוי לטיפול בגז, בים וביבשה, אל מנהל רשות הגז.

  נקבע בחוק. הוראות התמ'א מוסיפות את שיקול הדעת של צוות בין משרדי מקצועי.

אני ממליץ לדחות את ההשגה שהטיפול העיקרי צריך להיות בים ורק השלמת הטיפול תהיה  .9

 ביבשה. להשגה בדבר תמהיל הטיפול בים וביבשה: ראו החלק הכללי של דו'ח החוקר.
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 חוף הכרמלמ.א.  .9

יועץ, סטנלי ברקן, גדעון מילר,  –תומר מירז, לס ניקולס  ד"עוראש המועצה,  –הופיעו: כרמל סלע 

איציק בניש, רונן ברגר, דורית אז גביש, אפרת קיזמכר, שלמה אמסילי, שי ברוש, רוני יזרעאלי, 

גר, עידן ניר שנהב, יניב עדי, סתיו ברדורית קונוט, יצחק כהן, סתיו ממן, נדב מגן, עומר ירון, 

בורלא, יעל לוליאן, אילה פורת, מעין וקס, טל ברכה, מעין אליהו, ירדן ויסוצקי, כרמית ביטון, 

  שירי חלפון, יוסף סבל, רמי שדה.

תכנית מפורטת בא לעקוף את מהות דיני התכנון שהיא  א"תמהתהליך התכנוני באצטלה של  .7

 .והבנייה

 יתן להוציא היתרי בנייה.התכנית המופקדת אינה תכנית מפורטת שמכוחה נ .5

 מרשויות התכנון והבנייה למנהל רשות הגז.של תכנון התנגדות להעברת סמכויות  .7

התכנית חסרה התייחסות מספקת לסוגיות של ביטחון, בריאות, הגנה על הסביבה תוך  .9

 השוואתם על רקע החלופות של טיפול בגז בים לעומת הטיפול בגז ביבשה.

 י הטיפול בגז יהיה בים ורחוק ככל האפשר מקו החוף.לדעת המתנגדת, יש לקבוע כ .2

 התכנית חסרה התייחסות לתכנון המרחב הימי; .1

התכנית חסרה התייחסות למסקנות ועדת צמח, לתכנית אב למשק האנרגיה ואפשרויות  .3

 ייצוא עודפי הגז.

מ.א. חוף הכרמל תומכת בחלופת הטיפול בגז בים ותמכת בהרחקת אסדות הטיפול ככל  .5

 ללב הים.האפשר 

 התכנית והנספחים המלווים את התכנית חסרים מידע מהותי לקבלת החלטה. .4

 צינורות ההולכה עד לאתר חגית.מלא נבחנו מרחקי הפרדה וסקר סיכונים  ..7

 חסר בתכנית סקר בריאותי של השפעת פליטות מזהמי הגז על בריאות התושבים. .77

 מסקנות שגויות.הכלכלי: החוסר בביסוס עובדתי מוליך ל ח"דוטענות נגד ה .75

 .743חסרה בתכנית הוראה בדבר שיפוי הוועדות המקומיות כנגד תביעות לפי סעיף  .77

יש להוציא את האחריות להכנת התנ"ס מידי היזם. על היזם להפקיד את סכום עלות הכנת  .79

 התנ"ס. המסמך יוכן על ידי צוות מקצועי עצמאי בהנחיית המשרד להגנת הסביבה.

 תכניות העומדות בפני אישור שלא נזכרו בהוראות התכנית.השגות בדבר מעמד  .72

 המלצת החוקר

א שהיא תכנית "אני ממליץ לדחות את ההשגה בטענה שהתהליך התכנוני באצטלה של תמ .7

מפורטת בא לעקוף את מהות דיני התכנון והבנייה. התמ'א אינה עוקפת את מהות דיני 

 התכנון.

שהתכנית המופקדת אינה תכנית מפורטת שמכוחה אני ממליץ לדחות בחלקה את הטענה  .5

ניתן להוציא היתרי בנייה. התכנית היא תכנית מפורטת אך ככל שדרושות השלמת פרטים 

 בתכנית, יש להשלימן טרם אישור סופי של התכנית.
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אני ממליץ לדחות את התנגדות על יסוד הטענה שהתכנית מעבירה סמכויות של תכנון  .7

 ה למנהל רשות הגז. ראו: החלק הכללי של דו'ח החוקר.מרשויות התכנון והבניי

אני ממליץ לדחות את ההשגה בטענה שהתכנית חסרה התייחסות מספקת לסוגיות של  .9

ביטחון, בריאות, הגנה על הסביבה תוך השוואתם על רקע החלופות של טיפול בגז בים לעומת 

 וואה על הסביבה. הטיפול בגז ביבשה. השוואת החלופות נערכה במסגרת תסקירי ההש

אני ממליץ לדחות את ההשגה בטענה שהתכנית חסרה התייחסות למסקנות ועדת צמח.  .2

תכנית האב למשק האנרגיה ואפשרויות ייצוא עודפי הגז נדונות במסגרות דיון אחרות ולא 

 בתמ'א.

אני ממליץ לדחות את ההשגה בטענה שהתכנית והנספחים המלווים את התכנית חסרים מידע  .1

לקבלת החלטה. התכנית והנספחים הנלווים הוכנו על פי מיטב הידע. קיומן של  מהותי

מחלוקות לגבי המקנות מהידע הקיים, כשלעצמה, אינה  סיבה לקבל את ההגה רק משום 

 שיש מחלוקת.

אני ממליץ לדחות את ההשגה בטענה שלא נבחנו מרחקי הפרדה וסקר סיכונים מצינורות  .3

י ההפרדה נקבעו על פי צו הבטיחות והוראות המשרד להגנת ההולכה עד לאתר חגית. מרחק

 הסביבה.

לקבל בחלקה את ההשגה שחסר בתכנית סקר בריאותי של השפעת פליטות מזהמי הגז על  .5

בריאות התושבים ולפנות פעם נוספת למשרד להגנת הסביבה על מנת שינחה האם נדרש 

 סקר..

לי אינו מסמך הכלול במסמכי התכנית ח הכלכלי. הדו'ח הכלכ"לדחות את הטענות נגד הדו .4

 להוראות התכנית. 7.3כמפורט בסעיף 

לקבל את ההשגה ולהוסיף בהוראות התכנית הוראה בדבר שיפוי הוועדות המקומיות כנגד  ..7

 .743תביעות לפי סעיף 

אני ממליץ לדחות את ההשגה בטענה שיש להוציא את האחריות להכנת התנ"ס מידי היזם.  .77

 ס כי שהוא מציע כל תכנית אחרת אך אישור התנ"ס אינו בידי היזם. היזם מציע את התנ"

אני ממליץ לדחות את ההשגה בטענה שיש לתת בתכנית מעמד לתכניות העומדות בפני אישור  .75

 שלא נזכרו בהוראות התכנית.

  חדרה .8

 העיר מהנדס – קימלדורף אבישי

אדריכל העיר חדרה,  –, דני גולדברג תומר מירז ב"כ עיריית חדרה ד"עוהופיעו להשמעת ההשגה: 

 , שמואל גרוסחברת קדישא חדרה ל"מנכ –יוסף גרשון הרב 

 להרחיק צפונה את מסדרון הצנרת ותחנת ההגפה הנמצאים מצפון למכמורת יםמבקש .7

 והמתחם המלונאי;

התנגדות למסדרון הצנרת העובר ליד העיר חדרה בשל היעדר סקר סיכונים ובדיקה לפי  .5

 וקביעת קווי בניין לפי צו הבטיחות בלבד. בלבד עמידה בתקן



 
 

 
 
14 

 53.2.5.79/ ח                                                                                                 73תמ"א/  -דו"ח חוקר 
 

 

 ;.5.5מסדרון הגז עובר בשטח בית העלמין בתכנית חד/ .7

סקר הסיכונים שבוצע על תחנת ההגפה בבית אליעזר שגוי כי בוצע על נשב אחד ולא על  .9

 שלושה נשבים;

; מבקשים בדיקה ביטחונילא נערך סקר סיכונים לתוואי הצנרת למקרה של תרחיש  .2

 יקטיבית חיצונית של הסיכונים מתוואי צנרת הגז.אובי

 מבקשים להרחיק את מיקום המתקנים הימיים כדי למזער את פוטנציאל זיהום האויר; .1

 .743מבקשים להוסיף סעיף לשיפוי מלא לוועדה המקומית כנגד תביעות לפי סעיף  .3

 דברים שנוספו בשמיעת ההשגות:

ומדת לפני אישור סופי. קו הולכת הגז של חדרה ע ,.5.5, חדרה תכנית המתאר החדשה .7

הנמצא צפונית  4.והחומרים הנלווים עובר דרך חדרה החל מנקודת הכניסה במתחם 

 שהוא מתחם מלונאות. 4למכמורת עובר בצמוד לכביש 

בית העלמין. קו הגז עובר באמצע אזור קבורה של בית עלמין לשעת תוואי הגז חוצה את  .5

קו הגז מונע את  נת הסביבה בית עלמין הוא רצפטור ציבורי.חירום. לפי הגדרות המשרד להג

נקברים מידי  ...7 – ..4 –חדרה צריכה להבטיח אפשרות קבורה ל  התפתחות בית העלמין.

 שנה. לחדרה אין קרקע חלופית לקבורה.

את סקר הסיכונים האובייקטיבי יש להביא לידיעת הציבור.  .מפורט לא בוצע סקר סיכונים .7

מבקשים שיוסף להוראות התכנית סעיף הקובע שתנאי לאישור התכנית המפורטת הוא 

אישור סקר סיכונים. לדעת המשיגים, הגורם האחראי להזמנת סקר הסיכונים צריך להיות 

 הגורם המאשר את התכנית ולא הגורם היוזם את התכנית שהוא בעל עניין. 

ן הסיכונים הוא בנפשו של כל אזרח. עניישפורסם כסקר סיכונים מוטעה ומטעה.  ח"דוה .9

 הסקר מתייחס לנתונים שאינם רלוונטיים. 

הן ברובן בבעלות פרטית ועל כן נדרש סעיף שיפוי של בתוואי הצינור בתחום חדרה האדמות  .2

7..%. 

מ' צפונה, בכפוף לסקר סיכונים  ..5 –כ הולכת תשתיות הגז הסטת נקודת ההגפה וקו  .1

במקום שקו הגז יעבור שני כבישים, קו הגז יעבור בבריכת  ות.אובייקטיבי תפטור את ההשג

החורף בפארק השרון בצנרת בקו ישר ומצפון לחוות האתרוגים של שמואל גרוס )התנגדות 

הסטת התוואי צפונה יקצר את תוואי התשתיות, ירחיק את תוואי התשתיות  נפרדת(.

 מסיכונים, ירחיק את התוואי מבית הקברות.

 התכנית:תשובת עורכי 

 בתכניות חדרה.לבית העלמין התכנית המופקדת אינה מונעת שימוש בשטח המאושר  .7

סקר הסיכונים הוא מסמך מנחה ואינו מסמך מחייב. סקר הסיכונים הוטמע בתכנית בתשריט  .5

 ובהוראות התכנית בפרק הדן בהוראות המתייחסות לתחום הסקירה.
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נדרשים פרטים הנדסיים שכיום עדיין  ס"תנאינה חלק מהוראות התכנית כי להכנת ה ס"תנה .7

יש חובה לכלול את ההנחיות לביצוע סקר סיכונים למתקן ספציפי  ס"תנאינם ידועים. ב

 יתבסס על סקר סיכונים. ס"תנשיתוכנן בעתיד שכיום ניתן להגדירו בקווים כלליים בלבד. ה

התכנית נוסחו לפי הגורם המנחה עריכת סקר סיכונים הוא המשרד להגנת הסביבה. הוראות  .9

 הנחיות המשרד להגנת הסביבה.

 על ידי עורכי התכנית.  הבקשה להסיט את תוואי התשתיות צפונה נבחנה .2

  נראה שניתן להסיט את תוואי התשתית על מנת להוציא את בית העלמין מהתוואי. עדיין

 בית העלמין יהיה בתחום הסקירה והדבר לא ימנע ניצול שטח בית הקברות. 

 עשויה לפגוע  ביחס לבריכת יער -צפונה של רצועת צנרת שמצפון לא.ת. עמק חפרה טהס

בריכת יער הנה שלולית החורף ג והאקולוג של צוות התכנון ההידרולולדעת בבריכת יער. 

הגדולה ביותר במישור החוף ואחת הגדולות בארץ. הבריכה הנה שריד לנופי הביצות 

ול ייחודי לצמחים ובעלי חיים ייחודיים. הבריכה שאפיינו את האזור בעבר והיוו בית גיד

 משמרת כיום מגוון ביולוגי עשיר ונדיר הכולל צמחים ובעלי חיים בסכנת הכחדה

חיים, יונקים, עופות מים וציפורי שיר וסבך. -ביניהם: חסרי חוליות, סרטנים, דו

ים והן הבריכה משמשת אתר רביה, קינון  ושיחור מזון חשוב הן לבעלי חיים מקומי

לעופות נודדים. לבריכה וסביבתה  חשיבות עליונה בשמירת המגוון הביולוגי ברמה 

הארצית והאזורית ועדות לכך מהווה כוונתה של רשות הטבע והגנים להכריז על המקום 

 כשמורה. 

  העברת תוואי צנרת הגז בתחום הבריכה תיצור בוודאות הפרעה בבית הגידול שתתבטא

, חדירת מינים פולשים ועלולה אף לשנות את משטר ההצפה בהכחדת מינים נדירים

בבריכה ובכך להוביל להרס מוחלט של בית הגידול. כל פעולה בתחום הבריכה ואגן 

הניקוז שאינה נדרשת מבחינת שמירת טבע תוביל לפגיעה בנכס טבע ברמה הלאומית 

 ולפיכך יש לעשות כל מאמץ בכדי להימנע ממנה.

מוצע צמצום תחום עם זאת  טת רצועת הצנרת אינה מומלצת.הסלדעת צוות התכנון, 

ועל  .5.5סקירה כפתרון לנושא המגבלות החלות על התחום המיועד לתיירות בתכנית חד/

 .המגרשים הצפוניים באזור התעשייה עמק חפר

. נעשה 4העיקרון שהנחה בהתוויית קו התשתיות היה הצמדת תשתיות ובכלל הצמדה לכביש  .1

ככל האפשר את הפגיעה בפארק השרון ובאופן מיוחד בבריכת החורף. לא ניתן מאמץ להקטין 

לחזות הנזק ההידרולוגי והאקולוגי בבריכת החורף. העברת הצנרת בבריכת החורף הופכת 

 את הצנרת לנקז בפני עצמו.

 המלצת החוקר

אמצע אני ממליץ לדחות את ההשגה בטענה שתוואי הגז חוצה את בית העלמין. קו הגז עובר ב .7

אזור קבורה של בית עלמין לשעת חירום ולקבל את תשובת עורכי התכנית שהתכנית 

 המופקדת אינה מונעת שימוש בשטח המאושר לבית העלמין בתכניות חדרה.
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אני ממליץ לדחות את ההשגה בטענה שלא בוצע סקר סיכונים מפורט ולקבל את תשובת  .5

נו מסמך מחייב. סקר הסיכונים הוטמע עורכי התכנית שסקר הסיכונים הוא מסמך מנחה ואי

 בתכנית בתשריט ובהוראות התכנית בפרק הדן בהוראות המתייחסות לתחום הסקירה.

ח שפורסם כסקר סיכונים מוטעה ומטעה "אני ממליץ לדחות את ההשגה בטענה שהדו .7

מתייחס לנתונים שאינם רלוונטיים ולקבל את תשובת עורכי התכנית שהגורם המנחה עריכת ו

ר סיכונים הוא המשרד להגנת הסביבה. הוראות התכנית נוסחו לפי הנחיות המשרד להגנת סק

 הסביבה.

אני ממליץ לקבל את ההשגה שנדרש סעיף שיפוי מלא לוועדה המקומית לתכנון ובנייה. ראו:  .9

 החלק הכללי של דו'ח החוקר.

 – ..7 - ז כאני ממליץ לקבל את ההשגה בדבר הסטת נקודת ההגפה וקו הולכת תשתיות הג .2

מ' צפונה. קו הגז יעבור בבריכת החורף בפארק השרון בצנרת בקו ישר ומצפון לחוות  ..5

קצר את תוואי תהאתרוגים של שמואל גרוס )התנגדות נפרדת(. הסטת התוואי צפונה 

אני ממילץ לדחות את תשובת עורכי  רחיק את תוואי התשתיות מבית הקברות.ותהתשתיות 

 תפגע ביחס לבריכת יער -צפונה של רצועת צנרת שמצפון לא.ת. עמק חפרה טהסהתכנית ש

תיצור בוודאות הפרעה בבית הגידול ועלולה אף לשנות את ו שלולית החורף - בבריכת יער

להנחת קו הצינורות יהיה להראות נקיטת  על מבקש ההיתר משטר ההצפה בבריכה.

 האמצעים לשמירה על בית הגידול.

על פי  את תחום הסקירה בקטע תוואי הצנרת העובר ליד בית הקברותאני ממליץ לצמצם  .1

 .הצעת עורכי התכנית

צפונה על פי הצעת עירית חדרה הסטת רצועת הצנרת ל והדרישהאני ממליץ לקבל את ההשגה  .3

המגרשים הצפוניים באזור , .5.5התחום המיועד לתיירות בתכנית חד/כדי לשחרר את 

את רצועת הצנרת מבית הקברות וממשק גרוס. אני ממליץ  וכדי להרחיק התעשייה עמק חפר

הצמדת  שלהעיקרון  מפאתמהצעת עירית חדרה עורכי התכנית  הסתייגותלדחות את 

עיקרון רון של הצמדת תשתיות חשוב אך כמו כל ק. העי4הצמדה לכביש זה תשתיות ובכלל 

 תכנוני, יש ליישמו באיזון עם צרכי תכנון אחרים.

 

 מטעי גרוס בחדרה –שמואל גרוס  .11

 גרוס ביחד עם נציגי עירית חדרה. אתרוגיהופיע מר שמואל גרוס הבעלים של 

. שטחי מטעי אתרוגים, הדסים 99..7בוש  73וחלקה  92..7בגוש  79-71הבעלים של חלקות  .7

ולולבים מצויים בקרבה לבית הקברות של חדרה. תוואי צנרות ההולכה ותחום הסקירה 

 בבעלות פרטית של המתנגד.עוברים בשטחים 

התכנית מחסלת למעשה את המשק החקלאי ומפעל האתרוגים לייצוא, פוגעת בבית האריזה  .5

 ובבאר המים הפרטית שבשטח המטע.
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יש להוסיף להוראות התכנית סעיף שיפוי מלא כדי לכסות את ההוצאות לפיצוי על הפסדים  .7

 המתנגד ומשפחתו.בהשקעות והפסדים כלכליים בשל הרס ומחיקת עסקו של 

הסטת תוואי ההולכה צפונה תציל את המשק החקלאי ותקטין אגב כך גם את הפגיעה בבית  .9

 הקברות הסמוך.

 בתכנית לא סומן מבנה לשימור ובית אריזה שהושקע בהקמתו הון רב. .2

מצויה באר מים המספקת מים לכל המטעים במשק החקלאי. הבאר לא צוינה ולא  73בחלקה  .1

תקנות  לפיהשפעה על הסביבה על אף שהיא מצויה בתחום רדיוסי המגן סומנה בתסקיר ה

 בריאות העם.

 דברים שנוספו בשמיעת ההשגות:

תחסל את  4דונם מהמטע. תוואי תשתיות הולכת הגז במקביל לכביש  .5גרם לגריעת  4כביש  .7

 משק המטעים.  

תציל את המשק  הצעת אדריכל העיר חדרה )ראו השגה( לפיהסטת קו תשתיות הגז צפונה,  .5

 החקלאי של מר גרוס, בנוסף על מניעת הפגיעה בבית הקברות של חדרה.

 תשובת עורכי התכנית:

בתחום תוואי תשתית צינורות הגז לא ניתן לטעת מטעים. אפשרות הסטת התוואי תיבדק  .7

 ותועבר גם לעיריית חדרה.

 תשובת עורכי התכנית ניתנה בהשגת חדרה. .5
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 המלצת החוקר

על פי הצעת עירית  ממליץ לקבל את ההשגה ולהסיט את תוואי צנרת תשתיות הגז צפונהאני 

 ראו המלצת החוקר בהתנגדות עיריית חדרה וההמלצות בחלק הכללי של דו'ח החוקר.. חדרה
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 משיגים ומתנגדים 398 –נעם עילית קיו .11

  עילית יוקנעם .12

צביה דולב,  ד"עושירין ברגותי מלחב,  ד"עויוסי חביליו,  ד"עוראש העיר,  –הופיעו: סימון אלפסי 

 , בריאות הציבור – , יהודה שמואל, ישראל ברזילי, אלה נווהמהנדסת העיר - עירית טלמור

קנעם ולהקמת מתקן הגז בחגית, יהיו השפעות שליליות דרמטיות ומרחיקות לכת על העיר י .7

  .העל התפתחותה ופיתוח ,ותושביה

במתקן יבשתי. יש לטפל בגז במתקן ימי ולהעביר לתחום  יוקנעם מתנגדת לטיפול הגז הטבעי .5

היבשתי גז יבש ונקי. הקמת מתקן הטיפול בגז, ביבשה בכלל, ובאתר חגית בפרט, כרוכה 

בסיכונים בטיחותיים, ביטחוניים ובריאותיים, מהותים עד כדי סכנה ממשית לחיי אדם: 

סיכונים בריאותיים  –במקרה של תקלה או פיגוע, ובטווח הארוך  –בטווח המיידי 

משמעותיים, ברמת סבירות גבוהה. בנוסף צפויה פגיעה הידרולוגית בלתי הפיכה במי התהום 

 באזור, פגיעה בסביבה ובמערכת האקולוגית באזור.

 היה פגם בהחלטת המועצה הארצית לתו"ב להעדיף את אתר חגית על פני מחצבת עין איילה. .7

השפעות על העיר יוקנעם במקרה של כשל או אירוע נדרש סקר סיכונים ובחינה מראש של ה .9

בטיחותי. השימוש בתקן הישראלי אינו רלוונטי לתכנית המופקדת כי התקן אינו מתייחס 

 לנתוני התכנון של תוואי צנרות ההולכה ולנתוני המתקן המתוכנן בחגית.

 /ח רחוקה73/א"תמהתכנית היא תכנית מתאר ארצית שהיא גם תכנית מפורטת. אלא ש .2

תכנון סופי ואינה מפורטת ברמה שניתן להגדירה כתכנית מפורטת אשר הציבור יוכל  מלהציג

הצגת התכנית כתכנית מתאר גמישה  להתייחס לפרטיה ולהציג במידת הנדרש את השגותיו.

 נועדה למנוע מהציבור את יכולת ההתייחסות לפרטי התכנית.

וודאות גבוה, פגיעה בריאותית בתושבי הקמת המתקן בחגית תגרום בטווח הארוך, ברמת  .1

הסביבה וביוקנעם. בגז הטבעי יש חומרים מסוכנים כמו כספית, קדמיום וארסן, גזים 

 רדיואקטיביים ותרכובות אורגניות נדיפות.

.בשל האצלת סמכויות אסורה למנהל רשות הגז. קביעת תמהיל הטיפול 1.5התנגדות לסעיף  .3

ים הוא סוגיה תכנונית המסורה לרשויות התכנון בין המתקנים היבשתיים למתקנים ב

 והבנייה ולא למנהל רשות הגז.

 חסר בתכנית סעיף שיפוי בתביעות של מי שנפגע על ידי התכנית. .5

 דברים שנוספו בשמיעת ההשגות:

צביה דולב,, עירית טלמור מהנדסת העיר, דר'  ד"עוברגותי,  ןשירי ד"עויוסי חביליו,  ד"עוהופיעו 

 יועצת לענייני בריאות –לי יועץ סביבתי, אלה נווה יזישראל בר

 .תאושרלא מתקן חגית מבקשים שתכנית  .7

בעדיפות עין איילה טענה נגד הליך אישור התכנית. תסקיר ההשוואה בין החלופות המליץ על  .5

בעדיפות שניה וחגית בעדיפות שלישית. על אף זאת, החליטה המועצה הארצית דור ראשונה, 
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אם המועצה הארצית לא קיבלה את המלצת המתכנן לרמן היה ת אתר חגית. לתו'ב להעדיף א

 על המועצה לנמק מדוע הועדף אתר חגית.

כרון יטענה שיוקנעם לא הוזמנה להציג את עמדתה. ראשי המועצות השכנות, חוף הכרמל, ז .7

 ס, סיכמו על אתר חגית מבלי לשמוע את העיר יוקנעם השכנה למתקן חגית.ייעקב ופורד

שה ההחלטה התקבלה במעמד צד אחד. חוסר השמיעה יצר פגם בקבלת ההחלטה. למע

 הטענה התכנונית היא שלא נשקלה במלואה האופציה הימית.

 שאתר חגית מאפשר הקמת מפעלי תעשייה נוספים. בדיוני המועצה הארצית היה השיקול  .9

המועצות )חוף ההחלטה על אתר חגית הוא תוצאה של הסכם בין ראשי לטענת המשיגים,  .2

. הסיכום עם הממשלהמשרד ראש  ל"מנכבינם לבין כרון יעקב( והסכם יהכרמל, פורדיס, ז

ההסכם והסיכום  משרד ראש הממשלה עושה את ההסכם שיהיה בלתי חוקי ועל יש לבטלו.

 .הארצית עם הראל לוקר ממשרד ראש הממשלה שולל את חופש ההחלטה של המועצה

 פול בים. החברה היא גוף ניטראלי.החברה להגנת הטבע בעד הטי .1

טל את הסעיף כי ב, נובל אנרג'י ביקשה ל1.75להשגה של נובל אנרג'י, לסעיף  יםמתייחס .3

 כנראה הם סבורים שהחלופה הימית מתאימה.

. אתר חגית הוא ביטחוןסקר סיכונים: לא יודעים האם נערך סקר סיכונים שערך משרד ה .5

 עוברת באזור התעשייה של יוקנעם. באליקים. הצנרת  בקרבת בסיס צה'ל 

 :ברגותי ןשירי ד"עו

המופקדת אינה תכנית מפורטת שמאפשרת לציבור לדעת את פרטי התכנית ולהתנגד  א"תמה .4

נמנעת מלדון מה תהיה טכנולוגיית הטיפול בים או  הארצית לתכנון ובניה לה. המועצה

מפורטת נועדה לחמוק מהתנגדויות. התכנית צריכה להיות  א"תמביבשה. הגדרת התכנית כ

 תכנית עקרונית ואז הציבור יוכל להתנגד לפרטי התכנית.

 הוא סעיף המעדיף את הטיפול היבשתי. מבקשים לבטל את הסעיף. 1.75סעיף  ..7

 /ח היא תשתית לקויה שאינה יכולה לשמש לקבלת החלטות. 73התשתית שעליה נסמכת תמא/ .77

 מאפשר ניוד זכויות בנייה –ת שטחי בנייה : חלוק2סעיף  .75

 דחיית סקר הסיכונים לשלב הרישוי לא מאפשר ליישם את המסקנות .77

 שלב היתר הבנייה. מעמד הנספח צריך להיות מחייב ס"תנמתנגדים לדחיית הכנת ה 7.3סעיף  .79

 אפשר לזהות את זהות יזם התכנית )המדינה? משרד...?( 7.5.5סעיף  .72

ה מידי לתכנית מתאר. התכנית מאפשרת תמהיל גמיש, מיקום גמיש ההגדרה רחב :7.4סעיף  .71

 ותכנון גמיש של בניינים.

 תיר את סקר הסיכונים לשיקול רשות הגז בלבד.ולא ניתן לה .73

 ולא לתכנית מפורטת. מתאר מטרת התכנית. מתאים לדברי הסבר של תכנית 5:סעיף  .75

 קנים.תדל המהתכנית אינה מגבילה את מספר המתקנים ואת גו :5.5סעיף  .74

לאיזה מתקנים מתייחסים שצריך לקבוע אותם לאחר התייעצות עם בעל  :9.7.5סעיף  ..5

 הרישיון.
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תכניות עקרוניות. הנושאים המנויים בסעיף צריכים להיות לד: הסעיף מתייחס 9.5.5סעיף  .57

 חוק תו'ב לפימוכרעים על ידי מוסד תכנון 

, ?המשרתים אותם. איזה מתקניםאומרת והמתקנים של הסעיף  אא : הסיפ9.7.7סעיף  .55

 מיקום? ?מספר ?היקף

 הערה לשימושים זמניים: מוסד תכנון צריך לאשר שימוש זמני. .57

: קווי הבניין. הסעיף נותן סמכות אדירה למוסד התכנון. הופכים את רשות הגז 9.2סעיף  .59

 1.7.ג.1.5.א 9.2הטבעי לרשות רישוי. 

 ז הטבעי..ג ככל הנראה הכוונה היא לרשות הג9.1סעיף  .52

 מתנגדים לכל התייחסות לחגית :2סעיף  .51

 מתנגדים לניוד זכויות בנייה בתחנות קבלה. .53

יוצר מוסד תכנון חדש. חוק התכנון והבנייה אינו מכיר בצוות בין מוסדי  הסעיף: 1סעיף  .55

מקצועי. הצוות אינו יכול להחליף את סמכות המועצה הארצית הצוות המקצועי הוא לכל 

 .היותר צוות ממליץ

 שות. לא ברור באיזה סטייה מדובר.י: העוסק בגמ.1.7סעיף  .54

 נותן עדיפות לטיפול ביבשה. יש לתת את העדיפות לטיפול בים. 1.75סעיף  ..7

 :עירית טלמור מהנדסת המועצה

הפיתוח לכיוונים אחרים מוגבל בגלל ההכרזות על  עיקר הפיתוח של העיר הוא לכיוון דרום. .77

 מרחבים ביוספריים.

 ישירות לבתי הזיקוק בצינור שיעבור בים במקביל לקו החוף. קונדנסייטאת ה ניתן לסלק .75

היה נכון להחליט מה התמהיל הנכון ולמצוא את המקום המתאים ביותר לרכיבי התמהיל.  .77

 עד לחגית. קונדנסייטהדבר היה חוסך שטחים רבים כי אין צורך למשוך את ה

 מיותרת ואף מטעה. 73/5/ח' ל 73ההפרדה בין  .79

 :ון אלפסי ראש העירשמע

מתריע שלא הייתה התייעצות עם העיר. העברת המזהמים לכיוון יוקנעם תחבל במידת  .72

 האטרקטיביות של העיר.

כרון ימשרד ראש הממשלה לבין ראשי המועצות האזוריות, ז ל"מנכנעשתה כאן קומבינה בין  .71

 יעקב ופורדיס.

 לקווי דלק ואזורי תעשייה. לא ברור כיצד החליטו על העברת צינור של מזהמים בצמוד .73

 יש פתרון חלופי של טיפול בגז בים, תחנת מעבר בדור והזרמת גז נקי לחגית. .75

 ונפט טבעי לגז מומחה צור יועד' פרופ

סבור שיש לטפל טיפול ימי בלבד ולא לפגוע ביבשה. הטכנולוגיה של טיפול ימי קיימת. עם  .74

 ון לא סביר.זאת אין פתרון יחיד אבל טיפול מלא ביבשה הוא פתר
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 .FPSO אנייתמחה ממליץ עליו הוא באמצעות והפתרון הראשון שכל מ ..9

, בטיחות, סיכונים סביבתיים ביטחוןבטיפול ביבשה יש תוספת של סיכונים: ניצול שטח,  .97

 מ"ק 72 – 3.2הגז הנקי יוזרם לכיוון החוף ויעבור ליטוש באסדה במרחק של  ויר.וואיכות הא

 מהחוף ומשם תתחבר למערכת ההולכה של הגז.

 קונדנסייטאין טיפול של    FPSOקרוב לחוף. ב  קונדנסייטבטיפול הימי נלקח בחשבון אחסון  .95

 בצמוד לחוף.

הסיכונים ביבשה יותר גדולים מהטיפול בים כי רוב הסיכונים הם בקרבת פי הבאר ובנוסף יש  .97

 הובלת חומרים המהווים סכנה סביבתית.

 יועץ סביבתי: – ישראל ברזילידר' 

מדינת ישראל לא ערכה סקר סיכונים בנימוק שישראל נסמכת על תקינה הולנדית. אלא שגם  .99

 בהולנד יש חקיקה חדשה הדורשת מכל מניח צנרת לבצע סקר סיכונים.

 טיפול יבשתי מחייב הקמת מתקני טיפול בעומק היבשה. למתקנים יש השפעה סביבתית. .92

 מ"ק 7.5המקובל בעולם היא בטווח של  לפילים מידי ועל כן רמת הסיכון תרחישי הייחוס מק .91

 .1/.3מ' כמור בתכנית. בתום זה נכנסים אליקים, המתקן הצבאי וכביש  ..1ולא 

נתוני פיזור הגז שנלקחו בחשבון בעת שחושבו מרכזי הסיכון אינם נכונים. טווח הסיכון הנכון  .93

ל הנחה שגויה לחלוטין ויש צורך לחשב מחדש את לפחות. המתכנים עובדים ע מ"ק 7.3הוא 

 טחון.יחות מחמירות הכוללות גם את דרישות הבטיחות של מערכת הבנמרחקי הסיכון בה

 :אלה נווה אפידמיולוגית

התנאים הטופוגרפיים של אזור יוקנעם התוכנה שבדקה את התרחישים אינה מתאימה.  .7

המגורים של יוקנעם עילית. חגית נמצאת  זרימה של החומרים נפלטים לכוון שכונותיוצרים 

 כבר כיום באזור שהוא מזוהם. כמויות הפליטות של התחנה רק יגדלו.

הפליטות של התרכובות האורגניות הנדיפות חושבו בחסר כי מקור הפליטה הם מכלי האחסון  .5

. מדובר במגה מזהם קונדנסט. בתסקיר לא מוזכר שיש פליטות מהמכלים של הקונדנסטשל ה

 צור זיהום העולה על הזיהום במפרץ חיפה. שי

. לפי התסקיר הזיהום מבנזן הוא שולי. םהמזהם העיקרי הוא הבנזן. הבנזן הוא חומר מזה .7

 מה שצפוי באמת הוא פליטה של בנזן בהיקפים הרבה יותר גדולים.

תרכובות אורגניות נדיפות הם המקדים של החלקיקים. לחלקיקים אין סף יצירת תמותה  .9

 מונעים את החלקיקים בכל סף.ולכן 

בתסקיר אין התייחסות למתכות הכבדות, כספית, קדמיום. אין בתכנית פתרון לסילוק  .2

 הכספית.

 בתכנית אין התייחסות לבריאות. ישראל לא דורשת תסקיר בריאותי. .1

 הטיפול בחלופה הימית מבחינת בריאות הציבור היא החלופה המיטבית. .3
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 תשובת עורכי התכנית:

העברת הקונדנסייט בצנרת מאתר חגית לבתי הזיקוק במפרץ תחייב את מעבר לטענה ש .7

התוואי באזור התעשייה של יוקנעם בצמוד לתעשיות הרגישות לזיהום ולאזור עירוני צפוף: 

צינורות דלק וגז כבר קיימים באזור זה, האנרגיה והמים נאמר כי  שרד התשתיותבתשובת מ

רצועת צנרת, על מנת ליישם את עיקרון איחוד  ההצעה היא להקים צינור נוסף באותה

למותר לציין שהוספת הקו תתבצע בכפוף להוראות כל דין, משרד התשתיות,  לפיהתשתיות. 

  ותוך שמירה על הוראות בטיחות והגנת סביבה.

 המלצת החוקר:

אני ממליץ לדחות את התנגדות עירית יוקנעם לטיפול הגז הטבעי במתקן יבשתי. ראו: החלק  .7

 כללי של דו'ח החוקר.ה

אני ממליץ לדחות את ההשגה בטענה לפגם בהחלטת המועצה הארצית לתו"ב להעדיף את  .5

אתר חגית על פני מחצבת עין איילה. שני האתרים נמצאו מתאימים. המועצה הארצית 

 החליטה על העדפת אתר חגית לאחר דיון ובשיקול דעת.

ינה מראש של ההשפעות על העיר יוקנעם אני ממליץ לדחות את הדרישה לסקר סיכונים ובח .7

השימוש בתקן הישראלי אינו רלוונטי על יסוד הטענה כי  במקרה של כשל או אירוע בטיחותי

 . ראו: החלק הכללי של דו'ח החוקר.לתכנית המופקדת

אני ממליץ לדחות בחלקה את הטענה שהתכנית המופקדת אינה תכנית מפורטת שמכוחה  .9

בנייה. התכנית היא תכנית מפורטת אך ככל שדרושות השלמת פרטים ניתן להוציא היתרי 

 בתכנית, יש להשלימן טרם אישור סופי של התכנית.

ולקבל את תשובת עורכי התכנית בדבר הסכנה הבריאותית  אני ממליץ לדחות את ההשגה .2

שמתפקידם של משרד הבריאות ושל המשרד להגנת הסביבה, שהיו שותפים להחלטה על 

אם סברו שיש צורך בתסקיר. ראו: החלק הכללי של בריאותי לדרוש הכנת תסקיר התכנית, 

 דו'ח החוקר.

אני ממליץ לדחות את ההשגה בטענה שהתכנית ממחה את הזכות המהותית להחלטה על סוג  .1

המפעלים שייבנו ומיקומם למוסד חוץ תכנוני, למנהל רשות הגז. ראו: החלק הכללי של דו'ח 

 החוקר.

בל את ההשגה שנדרש סעיף שיפוי מלא לוועדה המקומית לתכנון ובנייה. ראו: אני ממליץ לק .3

 החלק הכללי של דו'ח החוקר.

לעירית יוקנעם טענה שיוקנעם לא הוזמנה להציג את עמדתה. אני ממליץ לדחות את ההשגה ב .5

ניתנה ההזדמנות המלאה להציג את עמדתה בפני החוקר לשמיעת התנגדויות והשגות 

 לתכנית.

השיקול בדיוני המועצה הארצית היה שאתר ממליץ לדחות את ההשגה על יסוד הטענה שאני  .4

ביסוס  לכך איןגם אם נשמע שיקול זה או אחר, חגית מאפשר הקמת מפעלי תעשייה נוספים. 

. כדי לצמצם את האפשרות שבעתיד תוגש תכנית למפעלי תעשייה, הוצע בחלק בפרטי התכנית
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ן, על פי הצעת הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה, תכנית שתגן הכללי של המלצות החוקר שתוכ

 על השטח )גן לאומי וכיו'ב(.

ולמחוק אותו מהוראות התכנית. ראו: החלק הכללי  1.75אני ממליץ לקבל את ההשגה לסעיף  ..7

 של דו'ח החוקר.

בין אתר חגית לאתר בנייה זכויות השטחי ולחלק את : 2סעיף אני ממליץ לקבל את ההשגה ל .77

 מט"ש מרץ.

דחיית סקר הסיכונים לשלב הרישוי לא מאפשר ליישם את אני ממליץ לדחות את הטענה ש .75

 מהסקר. המסקנות

. התנ"ס הוא מסמך מחייב. הנספח המנחה כיצד 7.3סעיף לדחות את ההשגה לאני ממליץ  .77

 להכין את התנ"ס אינו מחייב ויש להתאימו לנסיבות כל קטע בתכנית.

 זה. הוא ככתוב בסעיףיזם התכנית  .7.5.5סעיף השגה ללדחות את האני ממליץ  .79

תפקיד הממונה  להותיר את סקר הסיכונים לשיקול רשות הגז בלבד.לדחות את ההשגה שאין  .72

 על הבטיחות מוגדר בחוק משק הגז הטבעי.

התכנית אינה מגבילה את מספר המתקנים ואת ש 5.5סעיף אני ממליץ לדחות את ההשגה ל .71

נית מגדירה קווי בניין וזכויות בנייה. מספר המתקנים וגודלם יהיה התכ גודל המתקנים.

 בתחום המותר על פי התכנית.

המונח "תכנית עקרונית" יוחלף או ד: 9.5.5סעיף אני ממליץ לקבל בחלקה את ההשגה ל .73

 במונח תכנית" או במונח "מסמך עקרוני" לפי נסיבות העניין.

ותפקיד הצוות  יוצר מוסד תכנון חדשלא יוצר ף : הסעי1סעיף אני ממליץ לדחות את ההשגה ל .75

 הצוות המקצועי הוא צוות ממליץ. .להחליף את סמכות המועצה הארציתאינו 

התכנית . לכיוון יוקנעםמאתר חגית העברת המזהמים אני ממליץ לדחות את ההשגה בדבר  .74

בתכנית להעברת המזהמים אינה חלק של התכנית המופקדת. להעברת המזהמים יהיה צורך 

 נפרדת.

באמצעות  ,סבור שיש לטפל טיפול ימי בלבדאני ממליץ לדחות את השגת פרופ' יועד צור ה ..5

אין פתרון יחיד שהוסיף ש ולא לפגוע ביבשה. הטכנולוגיה של טיפול ימי קיימת, FPSOאניית 

( היא 1.5ההחלטה על תמהיל הטיפול בגז )סעיף  אבל טיפול מלא ביבשה הוא פתרון לא סביר.

 ל פי חוק משק הגז הטבעי בסמכות מנהל רשות הגז.ע

תרחישי הייחוס מקלים מידי ועל כן רמת אני ממליץ לדחות את ההשגה על יסוד הטענה ש .57

תרחישי מור בתכנית. אמ' כ ..1מ ולא "ק 7.5הסיכון לפי המקובל בעולם היא בטווח של 

ת הממונה על הבטיחות הייחוס כמו כל יתר ההנחיות בדבר סיכונים מהגז הטבעי הם בסמכו

 על פי חוק הגז הטבעי והמשרד והגנת הסביבה ויש לפעול על פי הנחיותיהם.
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 מתכננת ערים מיוקנעם עילית –חי ליאורה .15

שהתכנית גמישה ומאפשרת, באופן שאינו מטיל כמעט מגבלות בשלב זה, על ההתנגדות היא  .7

יגדיר תפקידים, תחומי ומאפשר ליזם לעשות כמעט ככל העולה על רוחו. "בעל הרישיון 

 ס"."אחריות, וסמכויות לצורך יישום התנ

התכנית היא תכנית מתאר ארצית ותכנית מפורטת שמכוחה ניתן להוציא היתרים, אך שלב  .5

התכנון המפורט, שהוא לב התכנית נדחה לשלב הכנת התנ"ס שבו ניתן רק לרשות הגז, לאחר 

טות. שלב זה אינו פתוח לדיון ציבורי. התייעצות עם הצוות המקצועי, הסמכות לקבלת החל

אי הודאות בתכנית מקשה על הציבור להבין, להגיש השגות, להתנגד לתכנית שרב הנסתר בה 

 על הגלוי.

שואלת "מדוע מסמך העקרוני לחלוקת הפיתוח בים וביבשה יאושר רק על ידי מנהל רשות  .7

 ם מחוץ למשחק?"הגז הטבעי כאשר הרשויות המקומיות, גורמי הסביבה והציבור נ

דעה לכל היותר אלא  להשגה צורפו שאלות רבות שהן לעצמן אינן מהוות התנגדות או השגה .9

מתוכן השאלות אי אפשר לדעת האם השאלה נועדה  .של המשיגה על התכנית ודרך עריכתה

 או שיש בשאלה השגה או אף התנגדות. להשלמת מידע

 המלצת החוקר

על שהתכנית גמישה ומאפשרת, באופן שאינו מטיל  אני ממליץ לדחות את ההתנגדות היא .7

 כמעט מגבלות ומאפשר ליזם לעשות כמעט ככל העולה על רוחו. 

אני ממליץ לדחות את הטענה ששלב התכנון המפורט, שהוא לב התכנית נדחה לשלב הכנת  .5

התנ"ס שבו ניתן רק לרשות הגז, לאחר התייעצות עם הצוות המקצועי, הסמכות לקבלת 

 לוי הוא עשהתכנית היא תכנית מפורטת. מסמכי התנ"ס נדרשים לשלב הרישוי. הריהחלטות. 

תמהיל הטיפול בגז, בים וביבשה מאושר  ידי רשות רישוי כפי שנקבע בחוק התכנון והבנייה.

 על ידי מנהל רשות הגז הטבעי על פי הסמכות שניתנה לו בחוק משק הגז הטבעי.

 מועצה אזורית מגידו .16

 –אושר טקאטש, אד' ברוך שמיר, ד'ר אלון לוטןד "עוראש המועצה,  –הופיעו: איציק חלבסקי 

לירון שפירא )איכות  ,, לירון שפירא, דן דבוסקי, פרופ' יועד צור, אלי בודמן, רמות מנשהאקולוג

 הסביבה במועצה(, 

 המתקן צריך להיות בים ולא ביבשה, לא בחגית ולא במקום אחר.  

אתר חגית. ההמלצות המקצועיות היו בעד אתר בעין תקן המתוכנן בצמוד לממתנגדים ל .7

 איילה.

יפול טתסקיר ההשפעה על הסביבה והצוות המקצועי שבחן את החלופות להקמת מתקן ה .5

הטענה היא שתרחיש הפיצוץ  כי העדיפות הנמוכה ביותר היא לאתר חגית. והיבשתי קבע

פיצוץ כולל של המפעל הנזק היה נופל על מרבית שנבחן הוא תרחיש מקל. לו נבחן תרחיש של 

 יישוב המועצה האזורית מגידו.
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 אתר חגית נמצא בלב המרחב הביוספרי הראוי לשימור. .7

חם הימי ולא תמבקשים שהמועצה הארצית לתו'ב תורה כי הטיפול הגז יהיה אך ורק במ .9

 במתחם יבשתי.

של חוסר הנמקה, שיקולים בות משפטיות, בידינה של הבחירה בחלופת חגית להתבטל מס .2

לא נערכה בדיקה של החלופה הימית מול החלופה היבשתית, לא  זרים ובשל חוסר סבירות.

 נערך סדר היתכנות לחלופה הימית וחסרה השוואה כלכלית בין החלופות.

 ת.ביטחוניאתר חגית נמצא בסמיכות לישובים ומהווה על כן סכנה  .1

 דברים שנוספו בשמיעת ההשגות:

הוראה בתכנית הקובעת שאסור לטפל בגז במתקן יבשתי. אין סיבה להעמיס על נדרשת  .7

המדינה את המתקן ההנדסי לטיפול בגז. המתקן היבשתי יוצר סכנות שניתן להתמודד אתם 

ביתר הצלחה בים. דווקא בהיבט הכלכלי ובהיבט של לוח הזמנים יש להעדיף את הטיפול 

 בים.

 ל נוף כפרי פתוח.הגדירה את השטחים כשטח ש 72 א"תמ .5

 בתכנית קונדנסייטמבקשים את ביטול הולכת קו ה .7

 מפורטתשהתכנית לא תוגדר כתכנית   יםמבקש .9

 כלכלן - דן דבוסקי

 הסיכונים לא קיבלו ביטוי כלכלי. .היא טעותשהוכנה על ידי עורכי התכנית הבחינה הכלכלית  .2

 ת גז. הבדיקה הכלכלית באה לבחון מהו הנזק הכלכלי אם לא תהיה אספק .1

השיקול של אמינות האספקה לא נבחן נכון. במקרה של הפסקת אספקה הפתרון הוא  .3

 .קת הגזפבשימוש בדלקים אחרים בתקופת הביניים עד שתחודש אס

לחגית ואחר כך להסיעו לבית הזיקוק וגם אין הגיון כלכלי  קונדנסייטאין הגיון בהסעת ה .5

 בהסעת המאג לחוף כדי להחזירו ללב הים.

 עורכי התכנית:תשובת 

 .הנחיות המשרד להגנת הסביבה לפיסקר סיכונים נעשה  .7

האזור בו  עוברת תשתית הגז והמתקנים הוא אזור רגיש ובכלל זה הרגישות לעניין המעיינות  .5

 תן הגנה סביבתית נוספת.יעל סביבת האזור כשמורת טבע ת ההכרזשומי תהום. יתכן 

 על טיפול בגז הטבעי ביבשה. כנן סבור שאין ליצור איסור סטטוטוריתהמ .7

 המלצת החוקר

אני ממליץ לדחות את ההתנגדות למתקן המתוכנן בצמוד לאתר חגית על יסוד הטענה  .7

ההמלצות המקצועיות היו בעד אתר בעין איילה. המועצה הארצית לתכנון ובנייה הביאה 

מתקן בהחלטה בחשבון המלצות מקצועיות ואת חילוקי הדעות בעניין המיקום המועדף ל

 לטיפול בגז והשפעתו על הישובים.
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שהמועצה הארצית לתו'ב תורה כי הטיפול הגז יהיה אך ורק אני ממליץ לדחות את הבקשה  .5

בקשה זו אינה נתמכת על ידי הגורמים המופקדים על משק  במתחם הימי ולא במתחם יבשתי.

 הגז.

ת חגית להתבטל דינה של הבחירה בחלופאני ממליץ לדחות את ההשגה על יסוד הטענה ש .7

ולדחות את הטענה  מסיבות משפטיות, בשל חוסר הנמקה, שיקולים זרים ובשל חוסר סבירות

. התכנית אינה מונעת טיפול לא נערכה בדיקה של החלופה הימית מול החלופה היבשתיתש

 בגז באזור פי הבאר באמצעות אונייה או אסדת טיפול או בכל דרך אחרת.

אתר חגית נמצא בסמיכות לישובים ומהווה על יסוד הטענה ש אני ממליץ לדחות את ההשגה .9

 התכנית לא תאושר בניגוד לעמדת מערכת הביטחון. על כן סכנה ביטחונית.

 .את הולכת קו הקונדנסייט בתכניתאני ממליץ לדחות דרישת המשיגים לבטל  .4

אני ממליץ לדחות בחלקה את הטענה שהתכנית המופקדת אינה תכנית מפורטת שמכוחה  ..7

ניתן להוציא היתרי בנייה. התכנית היא תכנית מפורטת אך ככל שדרושות השלמת פרטים 

 בתכנית, יש להשלימן טרם אישור סופי של התכנית.

בהסעת הקונדנסייט לחגית  כלכלי אין הגיוןאני ממליץ לדחות את ההשגה על יסוד הטענה ש .77

ג לחוף כדי להחזירו ללב ואחר כך להסיעו לבית הזיקוק וגם אין הגיון כלכלי בהסעת המא

על פי חוק משק הגז יציע את תמהיל הטיפול שהוא היזם הנושא בהוצאות בעל הרישיון  הים.

 לאישור הגורמים המוסמכים. המתאים

 )אדר' פול ויטל( נתניה .13

 מתנגדים להצבת מתחמי מתקנים ואסדות הנראים מבתי המלון והעיר; .7

 דברים שנוספו בשמיעת ההשגות:

 מתכננת באגף תכנון עיר נתניה שדבר - לנירהופיעה תמר 

 התיירות היא מקור חשוב לפיתוח העיר. .7

 ניתן אולי להקטין את הפגיעה הויזואלית אם יצבעו את המתקנים בכחול. .5

 צריך לבנות מנגנוני הגנה על שמורות הטבע מצפון ומדרום לנתניה נגד דליפות אפשריות. .7

 תשובת עורכי התכנית:

הרחקה  בהתחשב בסקר הגיאולוגי. מ"ק .7ניתן להרחיק מתקנים בים עד הידוע כיום,  לפי .7

  .במידה ויהיה מידע גיאולוגי המראה שניתן להרחיק את המתקניםנוספת תתאפשר 

אם יוחלט על טיפול בגז ומוצריו בעומק הים עדיין יהיה צורך במתקן בים לפני שהגז נכנס  .5

 עיבוי בשל הפחתת לחצים ושינוי בטמפ'. למערכת ההולכה להפחתת לחצים וטיפול בתהליכי 
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 המלצת החוקר

מ' עומק,  ..7הרחקת המתחם הימי הדרומי מעבר ל דרישה לאני ממליץ לקבל בחלקה את ה .7

: ולקבל את תשובת עורכי התכנית שהפוליגונים להצבת מקובסקי -בהתאמה לסקר שטנר

אין ממצאים מספקים  וכי 5.75המתקן הימי בתחום התכנית נקבעו לפי שהיה ידוע בשנת 

עם זאת, אני ממליץ להרחיב את סימון הפוליגונים  לצורך קבלת החלטה על הרחקת המתחם.

 –כך שאם יתברר שיש היתכנות הנדסית, להצבת אסדת הטיפול במרחק גדול יותר מהחוף 

 הדבר יתאפשר. 

 עמק חפרמועצה אזורית  .14

 ד"עוענת בירן,  ד"עוסגן ראש המועצה,  –ראש המועצה האזורית, אלדד שרם  –רני אידן הופיעו: 

 –רכז ועדה חקלאית, דרור אפשטיין  –תומר מירז, עופר דנין  ד"עודוד בעז )יועץ(, גלית בן שהם, 

שרון, ד'ר ישראל ברזילי, מאיר ויס, פרופ' יועז צור, זוסיה רז, בריאן אוונס,  –רשות ניקוז ונחלים 

יכה רבי, איציק עזר, גלית עוזיאל, רותם מדר, דרור כהן, מ אורית כפריבני ממקה, יוני ארי, 

 פרובר, חגי שילה, רועי מלמד, נעמי אנג'ל

התכנית אינה ברמת פירוט הנדרשת מתכנית מפורטת. לפיכך, אין להרשות הוצאת היתרי  .7

בנייה מכוח התכנית. התכנית לניהול סביבתי )תנ"ס( הוא ניסיון להעביר את שלב הבדיקות 

 תכנית לשלב הרישוי. הנדרשות לאישור

בידי יוזמי התכנית והמתכננים יש את כל הנתונים להחליט על חלופה של טיפול בגז טבעי בים  .5

ולא ביבשה. מסקנה זו נסמכת על עבודה של צוותי מומחים ועל עמדתו של המשרד להגנת 

הסביבה. המשרד להגנת הסביבה קבע כי לטיפול בגז הטבעי בים יש יתרונות סביבתיים, 

 טיחותיים וביטחוניים.ב

לא נבחנו חלופות לטיפול בים בעומקים שונים במטרה להרחיק את אסדות הטיפול מקו  .7

 החוף.

התנגדות לתכנית המתקן במט"ש מרץ. האתר נמצא בלב שטחים פתוחים של מרכז הארץ  .9

אשר נקבעו לשימור במסגרת תכנית נחל אלכסנדר. ההמלצה על חלופת מרץ התקבלה בניגוד 

 לכל הגיון תכנוני וסביבתי ובניגוד לעמדת המשרד להגנת הסביבה. 

יה בשל ההנחה כי הביצוע ביבשה החלופה היבשתית הועדפה במועצה הארצית לתכנון ובני .2

יהיה מהיר יותר. המתנגדים מערערים על הנחה זו מה עוד שמידת הבהילות באספקת הגז, 

 מאז חיבור מאגר תמר מהמתקן הימי לרשת הארצית, אינה עוד כפי שהייתה לפני שנתיים.

אל לחלופה היבשתית נלווים סיכונים ביטחוניים ובטיחותיים מהמתקן ומהצנרת המליכה  .1

 ביטחוניהמתקן. יש להתייחס במיוחד למרחקי ההפרדה הנדרשים מטול כרם השכנה ולמצב 

 לא יציב.

קבלת ההחלטות במועצה הארצית לתכנון ובנייה הייתה מתוך לחץ של לוח זמנים. בינתיים,  .3

חיבור מאגר הגז בתמר למסוף באשדוד מהווה שינוי נסיבות המאפשר לבצע בחינת חלופות 

 אמתי.
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 אישורה שלבטרם  הטבעי קידום תכנון המתחמים היבשתיים לקבלה ולטיפול בגזלת התנגדו .5

 .7 א"תמאו  97 א"תממתאר ארצית למשק האנרגיה במסגרת תכנית 

סקר הסיכונים הוא חלק מהתכנית המפורטת ואין להעביר את שלב ביצוע הסקר למועד  .4

 הבקשה להיתר בנייה.

צינורות ושחרור חומרים מסוכנים לאוויר. יש על כן רעידת אדמה יכולה לגרום לפיצוץ, ניתוק  ..7

ולשמור על מרחקי הפרדה גדולים בהרבה  לבצע סקר סיכונים ספציפי עבור תוואי הצנרת

 מהנדרש בתקן הקיים.

שליבשה  ךבחינה מקצועית מלמדת כי יש לקבוע את המתקנים לקבלה ולטיפול אך ורק בים כ .77

 יועבר גז יבש ונקי בלבד.

התנגדות יהיה בים בלבד.  קונדנסייטלהמלצות התסקיר יש לקבוע כי הטיפול בבניגוד  .75

יש להעביר ישירות בצינור או בהובלה ימית  קונדנסייטביבשה. את ה קונדנסייטלאחסון ה

 לבתי הזיקוק.

טיפול ימי יידרש בכל מקרה בעוד מספר שנים לא ארוך להוצאת הנוזלים החופשיים לפני  .77

 דחיסה.

י הטפול עשויים לסכן את היישובים שבתחומם עובר ומ קונדנסייטהגז, ה צינורות הולכת .79

 הצינור.

 למושב מכמורת. תחנת ההגפה במכמורת עלולה ליצור סיכונים בטיחותיים .72

התכנית לא נתנה דעתה לצורך בסימון תוואי הצינורות על פני הקרקע. תוואי הצינורות עשוי  .71

 פגיעה קניינית חמורה.לגרום ל

יר ההשפעה על הסביבה מתייחסים אך ורק למתקנים יבשתיים או ימיים התכנית ותסק .73

 מלאים ואינם מתייחסים לאפשרויות ביניים והשפעותיהם האפשריות.

 אין בתכנית הוראות מחייבות על בסיס תסקירי ההשפעה על הסביבה. .75

התכנית מעבירה את סמכות ההחלטה בדבר מיקום מתקני הטיפול בגז הטבעי לידי צוות  .74

ועי מצומצם )צוות בין משרדי( וללא מתן זכות עיון והתנגדות. מדובר במסלול עוקף מקצ

 תכנון.

בדיקה כלכלית שהוכנה עבור יזם התכנית לא התייחסה לכלל השיקולים הכלכליים עושה  ..5

 שימוש בהנחות יסוד לא מבוססות, ועל כן קובעת קביעות מוטעות.

תכנית בתחומה מבלי שיהיה בידי הרשות המשיגה, המועצה האזורית נפגעת מכך שמקודמת  .57

 המקומית המידע ההכרחי כדי להיערך.

 דברים שנוספו בשמיעת ההשגות:

 קרקעיות בים.  תפרופ' בריאן אדמס מומחה להפקת גז מתגליות ת

גז בים בלבד ללא מתקנים ביבשה. מתקנים בים חוסכים סיון בעולם מלמד שניתן להפיק יהנ .7

עניין ביבשה. הטיפול בים הוא כולו אוטומטי באמצעות רובוטים. את הקונפליקט עם בעלי 

 זוהי טכנולוגיית העתיד.
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בקרבת פי הבאר. סילוק  FPSO אנייתהפתרון הנכון הוא טיפול בים, על גבי אסדות או  .5

 יהיה אף הוא באמצעות מכלית. קונדנסייטה

היא בים ועל כן גם הפרדת  MEGמבקר את גישת המשרד להגנת הסביבה. הפרדת מי המוצר  .7

 צריכה להיות בים. קונדנסייטתוצרי ה

כדי להבטיח רציפות אספקה, יש להבטיח מקום אחסנה של גז יבש במכלית או במכלי אחסנה  .9

 על רפסודה.

פגעים הסביבתיים. יש ליצור בתכנית תנאים מרישוי בנפרד לכל יזם עשוי להכפיל את היקף ה .2

הסכמים כאלו יאפשרו גם ליזמים קטנים, מתגליות קטנות שיאפשרו ליזמים לשתף פעולה. 

 להצטרף למערכת האספקה.

אמנות בין לאומיות יש להחזיר את הנוזל למאגר  לפימי מוצר הם נוזל המסכן את הסביבה.  .1

 ריק המיועד לכך. על כן יש לקבוע בתכנית הנחייה המחייבת את בעל הרישיון.

 רני אידן ראש המועצה האזורית

אינה שוללת את האפשרות שקו הרוחב שהוא קו ההולכה של הגז מהבארות לכיוון  עמק חפר .7

 היבשה יחצה את עמק חפר.

לאנשי תכנון שאין להם אוריינטציה ימית יש קושי להתמודד עם מתקנים ימיים. אילו כיום  .5

עולם, מדינת ישראל הייתה מרוויחה בהייתה הנחיה לתכנן מחדש היו מתכנים כפי שמקובל 

 והתושבים לא היו נפגעים. בענק 

ליבשה ולא  קונדנסייטבים, לא ברור מדוע מובילים את ה קונדנסייטאם מפרידים את ה .7

 מוליכים אותם ישירות לבתי הזיקוק. 

לטפל בגז במתקן יידרשו כאשר יאלצו לדחוס את הגז בשל ירידת התפוקה יצטרכו בלאו הכי  .9

 בים.

 נדה.  מקלגרי, ק יזם להפקת גז מקנדה –מאיר ויס

 באמצעות מכלית.  קונדנסייטוסילוק ה FPSO אנייתתומך בטיפול בגז ב .7

אין בתכנית התייחסות לסילוק הגזים הכבדים שיופרדו מהגז  הטבעי.  מסקנתו של מר ויס  .5

היא שכנראה רוצים לשרוף את הגזים המופרדים בעודם בים. הטיפול בגז צריך לעשות 

 בקרבת מקום הפקת הגז. 

. באוניה יטפלו בגז, יוציאו את FPSOרג'י הציגה מודל טיפול המבוסס על אניות חברת נובל אנ .7

של נובל  ח"דו. צינור אחד בלבד, עם גז יבש יועבר לחוף. בMEG –ויוציאו את ה  קונדנסייט

יה לבתי זיקוק אינו יליבשה. צינור מהאנ קונדנסייטאנרגי יש טענה שאין צורך להעביר את ה

 ליעדים שונים.  קונדנסייטכלית )טנקר( שיכולה להפנות הפתרון אופטימלי אלא מ

מים היוצאים ממאגר נפט או גז הם מזוהמים. מי התוצר מוזרקים בחזרה למאג או למאגר  .9

 ריק שאושר על ידי הרגולטורים.



 
 

 
 
51 

 53.2.5.79/ ח                                                                                                 73תמ"א/  -דו"ח חוקר 
 

 

כאשר מוציאים גז מהמאגר הלחץ במאגר יורד כי כמות הגז במאגר קבועה והיא אינה  .2

 טיפול ימי להגברת הלחץ כדי לאפשר אספקה. בכל מקרה מתחדשת ולכן יידרש 

תהליך הפרדת הנוזלים מהגז נעשה לפני דחיסת הגז. לכן ההפרדה היא בצמוד לפי הבאר. גז  .1

ויסות הגז. ההפקה מהמאגר קבועה וצריך להפיק בכמות קבועה. לשם כך נדרשים מחסנים ל

 והצריכה היא בהתאם לנדרש.

מקו החוף. יש לטפל בגז בצמוד לראש  מ"ק 3.2ימי בנקודה של ההשגה היא למיקום הטיפול ה .3

 הבאר.

מנחה את היזמים שכל יזם יקים מפעל עצמאי. אין צורך שכל יזם יקים מתקן  73 א"תמ .5

 מעודדת יצירת מונופול של חברות גדולות.  73 א"תממשלו. הנחיית 

 תשובת המתכנן גידי לרמן

לתכנון ובנייה. הנחיית המועצה היא טיפול  הנחיות המועצה הארצית לפיהתכנית הוכנה 

ביבשה. אין מניעה בתכנית לטיפול בגז הטבעי בצמוד לפי הבאר. מאחר והבארות  קונדנסייטב

 מחוץ למים הטריטוריאליים, אין לכך ביטוי בתכנית.

 חגי שילה מופיע בשם ד'ר מקובסקי מאוניברסיטה חיפה: 

סקר גיאולוגי  לפילפחות.  מ"ק 72הדרישה היא להרחיק את המתקנים הקבועים למרחק של  .7

 שערכה אוניברסיטת חיפה ניתן לבסס מתקן קבוע גם במרחקים אלו.

ייתכן שסקר מורחב יוכל לאתר טווח גדול יותר של קרקעית שניתן להקים עליה מתקנים.  .5

 סקר מסוג זה לא בוצע מטעם עורכי התכנית.

 המתכנן גידי לרמן תשובת

 -מ' עומק, בהתאמה לסקר שטנר ..7הרחקת המתחם הימי הדרומי מעבר ל לדרישה ל .7

לא  היועץ האקולוגי - תשובה בכתב של אורי דרור מחברת אקולוג: בהסתמך על מקובסקי

שהיה ידוע בשנת  לפי. הפוליגונים להצבת המתקן הימי בתחום התכנית נקבעו מוצע שינוי

 ים מספקים לצורך קבלת החלטה על הרחקת המתחם.. אין ממצא5.75

ניתן לצמצם את שטח  .צמצום המתחם הימי לרצועות תשתית והרחקתו מקרבת החוף .5

בחלק הכללי  המתחם הימי לרצועות תשתית, ולהרחיקו מקרבת החוף. איור סכמטי מצורף

 .של דו'ח החוקר

 לובנטל -של סדן  הכלכלית דעתהבביקורת על חוות  –דוד בועז יועץ כלכלי 

לובנטל", היועצים הכלכליים של צוות התכנון, ממליץ כי מבחינת  –המסמך הכלכלי של "סדן  .7

דוד בועז חולק על  המשק הלאומי יש להעדיף את החלופה היבשתית על פני החלופה הימית.

הנחות היסוד שימשו לנספח הכלכלי. מכאן שגם המסקנות אינן נכונות. יש התעלמות 

ם חשובים כמו למשל ההשפעה שיש למיקום הטיפול בגז על פי הבאר על תפוקת מפרמטרי

 הגז. 
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השיקול הכלכלי צריך להימדד ולהיאמד ברמה הלאומית ולא כשיקול כלכלי של המפעל  .5

 הבודד. המדינה צריכה לקבוע איפה יוקמו המתקנים ולא היזם הבודד. 

ל בגז בים המים רדודים ובד: טיפחוות הדעת של סדן לובנטל השוותה בין שתי חלופות בל .7

חוות הדעת של סדן לובנטל לא בחנה חלופה של טיפול מלא במים  ל יבשתי מלא.ווטיפ

 (.4עמוקים )חלופה 

חוות הדעת הכלכלית בחנה את השיקול הכלכלי בשלושה היבטים: עלויות הקמה ישירות,  .9

במשך זמן ההקמה. חוות עלויות הנובעות מהסיכון בהשבתת גז, ועלויות הנובעות מההבדלים 

פעות שלובנטל לא בחנה היבטים כלכליים של שימושים בקרקע, עלות הה –הדעת של סדן 

 הסביבתיות של המתקנים היבשתיים. 

לובנטל ולמסקנות )פירוט  –אין בחוות הדעת אסמכתאות לחלק ניכר מהנחות המוצא של סדן  .2

 מלא ניתן בנספח להשגה(.

 בע"מ ביטחוןספייק מומחי חברת  –אלוף )מיל( מיכה רם 

המתקן הוא אסטרטגי ועל כן הוא נתון לאיומים. המתקן במרץ מוקם במתנים הצרות של  .7

המדינה וסביבו יישובים. פגיעה במתקן מרץ תקשה מאוד על התנועה מצפון לדרום. קל 

 להתקרב למתקן ביבשה. לעומת זאת חיל הים ערוך להגן על המתקנים בים. 

 יד מט'ש מרץ נמצא בטווח קצר משטחי הרשות הפלסטינית.המיקום היבשתי על  .5

יותר.  ככל שהמתקן רחוק בים אמצעי ההתרעה טובים יותר כי בים קטן הנזק מפגיעה בים  .7

 אין מסתור. בקרבת החוף הסיכוי לגלות סירות וכלים תת ימיים הוא יותר קטן.

 מרים מסוכניםסיכונים סביבתיים וחו –ד'ר ישראל ברזילי יועץ לאיכות הסביבה 

 5) מ"ק .9בר לאורך של  .77בלחץ של  71צנרות בקוטר " 9הטיפול היבשתי מחייב הנחת  .7

 77מהחוף(. בכל מסדרון צנרת יהיו  מ"ק .5 –בעלי רישיון, שני אתרים, מרחק כל אתר כ 

צינורות, חלקם בקרבה מסוכנת זה מזה. שני צינורות להולכת גז טבעי לפני טיפול, צינור 

 MEG, שני צינורות להולכת מי מוצר קונדנסייטלהולכת גז טבעי מטופל, שני צינורות להולכת 

עלולים את מי התהום , שני צינורות להולכת מי תהליך. חלק מהצינורות מולכים גורמים ה

 וגורמים העשויים להביא לקורוזיה מוגברת של הצינורות.

התקן הולנדי שעליו מסתמכת מדינת ישראל עודכן בהולנד אך לא עודכן בישראל. התקן  .5

מ' מקווי  92של  ביטחוןההולנדי המעודכן מחייב סקר סיכונים. התקן ההולנדי קבע מרחק 

די וויתרה על הצורך בביצוע סקר סיכונים. בהולנד בניין. ישראל אימצה את התקן ההולנ

 בר אלא בלחצים נמוכים בהרבה. .77כמקובל בעולם, לא מוליכים גז בלחץ של 

החלופה של הטיפול היבשתי מחייבת הקמת שני מתקני טיפול בים ומחייבת הקמת שני  .7

בגז הם נזק . תחנות ההגפה, ארובות הנישוב ומתקני הטיפול VENTSנשבים  םמתקני הגפה ע

פוטנציאלי סביבתי. הנזק הסביבתי יכול להיחסך על ידי החלטה המעדיפה מיקום המתקנים 

 בים, ככל האפשר בצמוד לקידוח.
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במסמכי התכנית לא פורטו השיקולים למרחקי ההפרדה בין צינורות ההולכה ברצועת  .9

  התשתיות. מרחקי ההפרדה המקובלים בהולנד שונים מהמקובל במדינות אחרות.

 7בר  כי זהו סיכון בלתי סביר. המרחק של  .77בעולם לא מדברים על הולכת גז בלחץ של  .2

לא מספיק. הניסיון  קונדנסייטמטרים בין צינור הגז היבש לבין צינורות הגז הטבעי ומצינור ה

העולמי של תאונות לאורך צינורות הולכת גז טבעי ונלוויו מלמד כי באירועים של תאונות, 

יתן לטפל במוקד האירוע בשל החום הרב. מרחק הביטחון המינימלי מצינור כמעט לא נ

מ' ובכל מקרה נדרש סקר סיכונים. בנוסף לסקר סיכונים יש להסיק  ..5הולכת גז הוא 

 ממידע על אירועים שהיו.

 מתקן הטיפול היבשתי: 

לם מקובל הנחיות הסיכון מבוססים על חור בקוטר של אינטש אחד בצינור העובר במתקן. בעו .1

 אינטש לפחות.  5להשתמש בתרחיש ייחוס של 

 .באשר לתנאים האטמוספריים השתמשו בתרחיש הייחוס למקרה של אסון בתנאים מקלים .3

 הממונה על הבטיחות ברשות הגז הטבעי. –יאשה ירובובסקי תשובת מר 

י יש בתחום הימי יש חופש לבחור בתקן הבינלאומי המתאים. בתחום היבשתי נקבע בישראל כ

 לאמץ את התקינה ההולנדית. 

 יועץ לענייני נפט וגז. -זוסיה רז מטעם המשיגים  

מתבצעת בעת הפרדת הנוזלים מהגז. לאחר הפרדת הנוזלים מופרד  קונדנסייטהפרדת ה .7

בנפרד ואת המים ואת המאג בנפרד. מיקום  קונדנסייט. לא ניתן להפריד את הקונדנסייטה

  וצר לייעדו.ההפרדה בים יאפשר לשלוח כל מ

עד לחוף ולהחזירם לים. בטיפול ימי, הנזק הסביבתי  קונדנסייטלא טוב להעביר את חומרי ה .5

ניתן לאגור במתקן הטיפול  קונדנסייטאת ההוא קטן מאוד.  קונדנסייטבמקרה של דליפת ה

 הימי עד לשיגורו במכלית או בצינור.

מהחוף על מנת  קונדנסייטב מקום הטיפולמתקני הטיפול ואת ככל האפשר רצוי להרחיק  .7

 לחוף. קונדנסייטלמנוע שרוחות יישאו את ה

 מ'מ ראש המועצה האזורית –שלם אלדד 

תכנית מנגנון שימנע זחילה של מפעלים פטרוכימיים ומפעלי תעשייה לאתר מט'ש ביש לקבוע 

 מרץ. 

 היבטים משפטיים –ענת בירן  ד"עו

 התכנית אינה תכנית מפורטת שניתן להוציא מכוחה היתר בנייה.  .7

 לא ברור מי הוא הגורם הנותן את ההיתרים.  .5

 מסגרת התכנון ריקה מתוכן. המדינה חייבת לבחור את מיקום הטיפול בגז הטבעי.  .7
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רק הוראות התכנית והתשריט הם מסמכים מחייבים. כל יתר המסמכים הם או מסמכים  .9

נלווים או מסמכים מנחים שאינם מחייבים. אם המסמך הוא מנחה או נלווה אי אפשר 

 להתייחס אליו בהשגה. 

מופיע עניין הטיפול  1.75התכנית כמעט לכל אורכה מתייחסת לגז טבעי. רק בסעיף  .2

 . קונדנסייטב

ית אין הוראה מפורטת מי מאשר היתרי בנייה למתקנים שאינם גז טבעי. מי הוא מוסד בתכנ .1

התכנון הרשאי לתת היתרים? האם הוועדה המקומית? האם רשות הרישוי? רשות הגז 

מוגבלת לגז טבעי. אין בתכנית ציון גורם מוסמך למתן היתרים לכל הדלקים האחרים ובכלל 

 . קונדנסייטזה ה

 ר למעשה מקבלת חוות דעת לצורך רישוי.משחר 1.79סעיף  .3

נכתב בתכנית ש"התכנית אינה משנה ייעודי קרקע": האמירה אינה נכונה כי התכנית מטילה  .5

מגבלות על שהיית אדם ומגבלות על שימושי קרקע. המגבלות בתכנית משנות ייעוד. את שינוי 

וצאות כמו פיצוי הייעוד צריך להראות בתשריט. לשינוי אפשרויות השימוש בקרקע יש ת

לנפגעים מהתכנית. המועצה האזורית לא רוצה להיות חשופה לתביעות. עניין ההפקעות לקו 

 הגז מוסדר בחוק משק הגז הטבעי אבל אין הסדר לגבי מתקנים ודלקים אחרים.

 "מוסד התכנון" לא מוגדר מי הוא. .4

. אלא 7.)ב( 9.4.5, 9.2בתכנית נדרשת בסעיפים שונים התייעצות עם רשות הגז הטבעי ) ..7

 שלרשות הגז הטבעי יש סמכות מוגבלת. 

 בתכנית נעשה שימוש בביטוי "ככל הניתן". "ככל הניתן אינו ביטוי סטטוטורי. .77

 הפרסום בתכנית הוא רק לאחר אישור התכנית. אין פרסום לצורך הגשת התנגדויות. .75

ניות מפורטות מבקשים אישור תכניות מפורטות כתנאי להוצאת היתר בנייה. יש לפרסם תכ .77

 להתנגדות ולקבוע מי מוסמך לתת היתרי בנייה.

"צוות מקצועי" אינו מוסד תכנון. לא ברור ולא ידוע  :"הצוות המקצועי" בהוראות התכנית .79

מה קבע הצוות וכיצד מערערים על קביעתו. הצוות דן במסמכים עקרוניים שהם אינם תכניות 

 מפורטות ומסמכים שאין להם מעמד סטטוטורי.

 נ"ס: זהו רובד של הליך שלא קיים בהליכי תכנון.ת .72

 מנהלת מחלקת תכנון ובניין עיר במ.א. עמק חפר –גלית עוזיאל 

ההערות הפרטניות להלן הן למקרה שהשגת המועצה האזורית בדבר מיקום מתקני הטיפול 

 ביבשה תידחה.

ל מנת ע 5לכביש  9ין כביש במבקשת קומפילציה של כל התכניות החלות על המרחב ש .7

 להבטיח תיאום מרבי בין התכניות הקיימות לבין התכנית המופקדת אם תאושר.

מבקשים הסטה של מתקן הקבלה והטיפול המתוכנן ליד מט'ש מרץ צפונה, במאות מ'  .5

 ש, הרחבתו ופיתוח מקורות מי השקיה באזור.'ספורים על מנת לאפשר את המשך תפעול המט
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ע בחלקות א' של מושב אומץ, בבריכות הדגים של קיבוץ תוואי הגז ממט'ש מרץ לכוון מגל פוג .7

כך  4המעפיל, ובמוביל הארצי. מבקשים את הסטת תוואי צינור הגז הטבעי צפונה לכוון כביש 

 . הסטת התוואי כמבוקש תרחיק אותו מישובים.4שיעבור בצמוד לכביש 

שהוגדר ככביש מסוכן  257על כביש  קונדנסייטיש לקבוע הוראה בתכנית האוסרת על שינוע  .9

 ביותר המועד לתאונות.

 חסרה התייחסות לדרכי הגישה לתחנת הנישוב מצפון למכמורת. .2

החקלאים המחזיקים בקרקע, יש לקבוע בהוראות התכנית הוראות לתיאום תשתיות עם  .1

דרכי גישה, מניעת הפרעה לעבודות חקלאיות והשבת המצב הפיסי של הקרקע. לאחר 

 ת.העבודו

מ' מהתוואי המסומן של תשתית צנרת הגז. יש  .52הוראות התכנית מתירות גמישות של  .3

להקטין את תחום הגמישות בשל ההפרעה לתכנון שימושי הקרקע במקומות שתוואי הצנרת 

 עשויה להתגמש לכוונו.

 יש לקבוע בהוראות הוראה שלא תוקם תעשייה פטרוכימית באזור מט'ש מרץ. .5

יש להסיט את נקודת הכניסה של צנרת הגז ליבשה צפונה במספר מאות מ' בין היתר בשל  .4

 וצלילה באזור בית הספר הימי במכמורת. , דיגעל פעילות שיטמ'  ..2של המגבלה 

 מבקשים הקמת קרן לשיקום מפגעים וחיזוק המערכות הטבעיות והחקלאות. ..7

ימי, להרחיק את הקו הכחול ואת בתחום המרחב ה א"תממבקשים צמצום הקו הכחול של ה .77

תחום הסקירה מאזור התעשייה של עמק חפר, מחלקות א' של גן יאשיה וחרב לאת. הצמדת 

 תסייע.  4תוואי הולכת הגז לכביש 
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 יועצת סביבתית –אורית כפרי כהן 

יש להגדיר בתכנית את מיקום צנרת הגזים בים, לצמצם את תחום תא השטח בים להנחת  .7

 שאיר את אישור התוואי לשלב התנ"ס.הצנרת ולא לה

 .מצביעה על יתרון סביבתי לטיפול מלא בים .5

הוראות התכנית כוללות מידי ומשאירו בידי היזמים חופש גדול מידי להחליט בעצמם על  .7

מיקום המתקנים לטיפול בגז. יש להגדיר בתכנית את מיקום רצועות התשתית גם בים. 

מאפשר גמישות גדולה מידי במיקום נקודת הכניסה  לתיחום רחב מידי של גבולות הקו הכחו

 של הצנרות מהים ליבשה.

יש לפרט בתכנית את גודל השטח המיועד למתקן ההנדסי במרץ ובחגית. סימון השטח  .9

המיועד למתקן הקבלה צריך לכלול גם את סימון השטחים שיחולו עליהם מגבלות חום 

 מגבלות עיבוד חקלאי.וקרינה ממתקן הקבלה וסימון השטח שיחולו עליו 

התנגדות בשל פגיעה בנוף ובאקולוגיה של עמק חפר. פגיעה בשטחי מעבר ונחיתה לציפורים  .2

 והשפעות סביבתיות של הארובות.

יתה הנחה שניתן לעבור כבישים ודרכים בקידוחים אופקיים. בהוראות יבבחינת החלופות ה .1

 התכנית חסרה הוראה מתאימה.

ובקרה לרבות הסדרה מימונית, משאבים, ידע ויכולת ניטור בים בתכנית הוראות למעקב אין  .3

 וביבשה.

מ'. הגמישות מאפשרת כניסה  .52 -ה של רצועת התשתיות ב יאין לאפשר בתכנית סטי .5

לשטחים החורגים מתחום הסקירה ולהוות סכנה לישובים הגובלים ברצועת הצינור 

 המסומנת.

 יבים ולא כמנחים בלבד.כנספחים מחי ס"תננדרש להגדיר נספחים ואת ה .4

 נדרש כתב שיפוי לנזקים שאינם מכוסים מכוח חוק משק הגז הטבעי. ..7

איזה תקן בין לאומי יפעלו ולא ככתוב "על פי  לפיבהגדרת צו הבטיחות יש להגדיר במדויק  .77

 תקן בין לאומי אחר".

ן בטווח מ'. יש להבטיח בתכנית אמצעי מיגו ..1של  ביטחוןבתחום מגבלות בנייה נקבע טווח  .75

 הביטחון.

המנגנון המוצע בתכנית להוצאת היתרי בנייה סותר את חוק התכנון והבנייה ומונע שקיפות.  .77

 יש לדרוש כי תנאי להיתר הוא תיאום עם הרשות המקומית.

 וצוות התכנון תשובת עורכי התכנית

להוסיף תיאור הצנרת המפורטת ביבשה  צורך רואים לא.  –תיאור המקום  – 7.2.5לסעיף  .7

 ובים

 – ניקוז נספח שנדרש סבורים ההיבט הנופי מכוסה במסגרת התסקיר הסביבתי והתנ"ס. לא .5

 דליפות ומניעת הזרמות 9.9 סעיף) ס"ובתנ בתסקיר לנושא להתייחסות מעבר הידרולוגי

 (עיליים למים ,תהום למי ,לקרקע
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להשאיר פתוח הפניה ל"תקן בינלאומי אחר",  ולא  –צו בטיחות  -מקובל להוסיף הגדרה ל  .7

 ".מוכר בינלאומי תקן" בהגדרה הנכון הנוסח

צווי הבטיחות יש לסכם כעת החלטה משותפת בין כל הגורמים העוסקים בחומרים מסוכנים.  .9

שאומצו בישראל אינם מכסים את כל הנושאים הבטיחותיים שעשויים לעלות מהתכנית ולכן 

רך בהפניה גם לתקנים בינלאומיים, ולהותיר לרגולטור לעדכן את דרישותיו בהתאם יש צו

לשינויים שחלים עם השנים ועדכונים בתקנים, ולכן לא נכון לקבוע כיום את התקן שישמש 

  בכל נושא.

. רשות הרישוי לגז ורשות הגזלהגדיר ולהבהיר הוראות התכנית מי עושה מה ב מקובל לא .2

 .ולתקנות חקיקההנושא ל

  .– "מכלוללהגדיר " מקובל .1

 שתכלול אבחנה עבור תמ"א מפורטת לרצועת הצנרת הגדרה  להוסיף מקובל לא .3

 בנפרד ולא ביחדלחגית ולמרץ –נתונים כמותיים  – 5.5מקובל להוסיף בסעיף  .5

צינורות  -, תחת רצועת תשתיות9.7נכלל בסעיף להוסיף יעוד צנרת גז נקי ויבש מקובל  .4

 כהלמערכת ההול

להרחיב את יעוד הקרקע של המתקן גם לשטח תחום מגבלות לשהיית אדם א' )הלפיד( מקובל  ..7

 מקובל. 9.5.9ולבטל בהתאם את סעיף 

להוריד הדרישה הבלתי סבירה מהאזרח להכנת סקר סיכונים  9.77  סעיף ןתיקו בחיוב ייבחן .77

זם למתקן בתוכנית סביב הוונט ואישור מוסד התכנון. )סקר סיכונים מעודכן יוגש ע"י הי

 המפורטת(.  

 ייעשה ומתקניה התחנה ומיגון טחוןיהב אמצעי: ג ק"בס 9.5 סעיףתיקון ל ההצעה את לדחות .75

 העורף פיקוד, והמים האנרגיה, הלאומיות התשתיות במשרד הבטיחות מנהל הנחיות פי על

 .הטבעי הגז ורשות

דרישה למיגון מ( ..1של המתקן. )תחום  הבנייה מגבלות תחום 9.5.7 בסעיף להוסיף מקובל .77

 לסקר כפוףשימושים קיימים ושימושים ברי זכויות תכנוניות על חשבון בעל הרשיון. 

 .המתקנים הקמת עם המתחייבים הבטיחות וצווי הסיכונים

להוסיף הוראה לעניין התרת הפעילות במטב"ח והתרת הפעילות והשימושים  נדרש לא  .79

מאחר ולא נמצאה סתירה בין פעילות המטב"ח להוראות התכנית  לתוכנית האגרואקולוגית.

 האם. ח"המטב פועל ות/תכנית איזה מתוקף המשיגים ומגבלותיה )מה גם שלא הובהר ע"י

 (. סיכונים וסקר סביבתי תסקיר עבורו הוכן

 ניתן א"התמ לבין בינה תירהס ואין ככל. מאושרת תכנית אינה האגרואקולוגית התכנית .72

 .לקדמה להמשיך

 -להוסיף הוראה לעניין איסור השימושים הפטרוכימיים ברדיוס ה תוחלת או צורך רואים לא .71

מ'. הצעה: "לא תאושר כל תכנית למפעלים פטרוכימיים, מפעלי טיפול בדלקים ותעשיות  ..1

 אינה התכניתתי מסוג זה בתחום תכנית זו ". יכבדות אחרות או הקמת כל מתקן/מפעל תעשי

 .כזו תכנית לקדם בעתיד יוחלט אם אחרת תכנית למנוע בכוחה לא גם אך, זאת מאפשרת
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 . הבניין קווי בתוך להקימן ניתן ולכן חממות ורפתות הינן מבנים חקלאיים .73

 עמידה מחייבת הקו הפעלת. הצנרת הנחת ולאחר חדשים למבנים רק רלוונטי מבנים מיגון .75

 (.ו) 9.7.5 בסעיף כאמור הבטיחות צו בהוראות

שהמתחם הימי יסומן כסימבול ויקבע כי המתחם יקבע בתכנית מפורטת במרחק  מקובל לא .74

 היא התכנית. ק"מ מהחוף .5ק"מ מהחוף, אלא אם יוכח כי לא ניתן למקמו  .5של מינימום 

 וכך הים כל של מפורט סקר מחייבת מהחוף מ"ק .5 למקם ניתן שלא הוכחה. מפורטת תכנית

 להקמת מתאימה הים קרקעית בו מתחם מסמנת התכנית. ישראל למדינת גז יגיע לא

 המערבי כגבול' מ ..7 מים עומק על מצביע הקיים המידע. גבוהה בסבירות פלטפורמות

 כפי החדש הסקר ממצאי התכנון צוות לדעת. מספיקה הגיאולוגית הודאות בו לתחום

 אינו והוא. ) מ"ק 72-ל עד מערבה המתחם גבול להרחקת מספקת ודאות נותן אינם, שפורסמו

 (.מהחוף מ"ק .5 עד מגיע

 .אינה מאפשרת הקמת נמל בכניסה לחוף.9.7 בסעיףההוראה  ..5

צנרת מגבול המים  -יעוד ברמה מפורטת עבור  – 9סעיף בפרק בלהוסיף לדחות את הדרישה  .57

הטריטוריאליים עד לנקודת הכניסה, תחנת הגפה חופית, צנרת וחיבור למערכת הארצית 

 הולכה לצנרת שימוש כולל 7..9.7 סעיףה עמק חפר. יבאזור התעשי

התכנית אינה פוגעת בנגישות למטב"ח, אך גם אינה עוסקת בסימון והסדרה של דרכים  .55

 תכנית של מעניינה אינן לשימושים אחרים מאלה הכלולים בה. דרכים תפעוליות ודרכי חירום

 היחידות הדרכים .ההיתר בשלב ייקבעו ההתארגנות לאתרי זמניות דרכים. מפורטת

 כלי של סדירה תנועה תהיה אליהן רק שכן, הקבלה לתחנות גישה דרכי הן כוללת שהתכנית

 .רכב

 הבניה זכויות להפרדת הבקשה את מקבלים לא .לחגית מרץ בין ההבחנה את ליצור מקובל .57

 לצורך. הגז תחנות לייעודי בניין קווי לסימון הבקשה את מקבלים לא; ההולכה צנרת של

 .והמגבלות ההפרדה, הבטיחות מרחקי נמדדים ממנו . בניין בקו מדובר – העניין

 סקרי  בוצעו המגופים לתחנות. בלבד הקבלה לתחנות( ההיתר בשלב) נדרשים הסיכונים סקרי

 .הבטיחות בצו לקבוע מעבר סיכונים סקר נדרש לא לצנרת. סיכונים

 סקרי ישהתשובה היא ש תחנות ההגפההכנת סקר סיכונים עבור כל : לדרישה ל1לסעיף  .59

 .ההגפה תחנות לכל סיכונים

חציית ו הניקוז ורשות ג"רט עם התייעצות וחובת בניצב לחצייה הוראה הוספת  בחיוב תבחן .52

 . (1.9)סעיף  נחלים

 שיוןיהר בעל על הפיצויים את מכיל הטבעי הגז חוק מתוקף רישוי: לעניין השיפוי .51

 התמהיל לעניין גם ובנוסף ס"התנ לנושא ובראשונה בראש נועד משרדי הבין הצוות .53

מועצה הארצית כתנאי לקידום ל להעביר את הנושאובמקומו   1.5לבטל את סעיף  מקובל לא .55

  תכניות מפורטות.

 (1.1)סעיף התנ"ס יועבר לשלב התכנית המפורטת.ש מקובל לא .54
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לכך תדרש בדיקה אין לאפשר גמישות מעבר לקו הבניין וגם ש – .1.7 -לא מקובל בסעיף  ..7

מחודשת. אין לאפשר גמישות לעבר אזורי מגורים ונחלות ורצפטורים ציבוריים אחרים. עפ"י 

 .גמישות מעבר לקווי הבניין אפשרית רק באמצעות הגשת תכנית –הוראות התכנית 

להפוך ולכתוב כי טיפול ואחסון הקונדנסט יבוצע רק בים ורק אם  – 1.75לא מקובל בסעיף 

 ניתן, יועבר לאחסון ביבשה. בכל מקרה לא יאושר שינוע קונדנסט בדרכים. יוכח שלא 

פרק שלביות בין המכלולים. להוסיף הגדרת סיום פעילות – 1פרק להוסיף ב מקובל לא .77

 .גז באספקת ליתירות ראוי מענה נותנת בהכרח אינה מכלולים בין ושלביות מאחרהמתקן. 

 בשטחים ביבשה לטפל ניתן אםיבוצע ביבשה.  , הטיפול לאH2S –במידה וימצא בהרכב הגז .75

 .-בתסקיר נכללו שלא ס"חומ בנושא גם כך. זאת למנוע אין התכנית שמקצה

 .5 פרק ס"תנ להכנת בהנחיות נדרשים צפויים לא אירועים לקראת תגובה נהלי .77

יבוטלו המתחמים הימיים ובמקומם יסומן סימבול למיקום מתחם ימי ומרחקו מהיבשה לא  .79

 מקובל לא. ק"מ.   .5יעלה על 

 .לדרישה וטוריטסט עיגון כל אין. .להוציא את שטח המאגר משטח הקו הכחול.  מקובל לא .72

מחייב התכנית מסדירה דרך כניסה ומתחברת לדרך גישה סטטוטורית. שינוי דרך הכניסה   .71

 את סטטוטורית המסדירה תכנית מקדמת כבר תיאום עם נתיבי ישראל. מאחר והמועצה

 גישה לדרך חלופית תכנית אישור כי תקבע' ח73 א"תמ כי מוצע, ש"למט הקיימת הדרך

 . לתכנית לשינוי תיחשב ולא זו בתכנית הגישה דרך במקום תבוא הקבלה לתחנת

  מקובל לא. מ'.  92יש לתקן את הצנרת ולהסיטה צפונה ולצמצמה לרוחב של  .73

 מקובלהכללת תחום שהיית אדם א'.  .75

 . מקובל לאהכללת תחום התכנית האגרואקולוגית.  .74

צמצום נרחב של תחום התכנית בכניסות לחוף ו הוצאת הקו הכחול מרצועת החוף - מקובל ..9

 .)לצורת משפך(

 המלצת החוקר

חות בחלקה את הטענה שהתכנית המופקדת אינה תכנית מפורטת שמכוחה אני ממליץ לד .5

ניתן להוציא היתרי בנייה. התכנית היא תכנית מפורטת אך ככל שדרושות השלמת פרטים 

 בתכנית, יש להשלימן טרם אישור סופי של התכנית.

 חלופות במטרה להרחיק את אסדות הטיפול מקו החוף.בדבר  ההשגהאני ממליץ לקבל את  .7

 ראו: החלק הכללי של דו'ח החוקר.

ראו: החלק הכללי של דו'ח התנגדות תכנית המתקן במט"ש מרץ. אני ממליץ לדחות את ה .9

 החוקר.

החלופה היבשתית הועדפה במועצה הארצית לתכנון ובנייה אני ממליץ לדחות את הטענה ש .2

 בשל ההנחה כי הביצוע ביבשה יהיה מהיר יותר. 
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ולהשאיר למערכת סיכונים ביטחוניים ובטיחותיים בשל  אני ממליץ לדחות את ההשגה .1

הביטחון ולממונה על הבטיחות לקבוע האם התכנית עומדת קריטריונים של ביטחון 

 ובטיחות.

התנגדות לקידום תכנון המתחמים היבשתיים לקבלה ולטיפול בגז אני ממליץ לדחות את  .3

א "או תמ 97א "מסגרת תמהטבעי בטרם אישורה של תכנית מתאר ארצית למשק האנרגיה ב

7. 

סקר הסיכונים הוא חלק מתכנית מפורטת ואין להעביר את אני ממליץ לדחות את הטענה ש .5

סקר הסיכונים צריך להתייחס לפרטי הבקשה  שלב ביצוע הסקר למועד הבקשה להיתר בנייה.

 להיתר בנייה.

הקונדנסייט יש להעביר את אני ממליץ לדחות את ההתנגדות לאחסון הקונדנסייט ביבשה וכי  .4

 ישירות בצינור או בהובלה ימית לבתי הזיקוק.

צינורות הולכת הגז, הקונדנסייט ומי הטפול עשויים לסכן את אני ממליץ לדחות את הטענה ש ..7

מאחר ובתכנית המופקדת נשמרים מרחקי הביטחון כפי  היישובים שבתחומם עובר הצינור

 .שנקבעו בהנחיות המשרד להגנת הסביבה והממונה על הבטיחות

תחנת ההגפה במכמורת עלולה ליצור סיכונים אני ממליץ לדחות בחלקה את הטענה ש .77

בחלק הכללי של המלצות החוקר פורטו ההמלצות להרחקת  בטיחותיים למושב מכמורת.

 ונה. עם זאת, מרחק תחנת ההגפה ממכמורת עומד בתקנים שנקבעו.תוואי הגז צפ

התכנית ותסקיר ההשפעה על הסביבה מתייחסים אך ורק אני ממליץ לדחות את הטענה  ש .75

למתקנים יבשתיים או ימיים מלאים ואינם מתייחסים לאפשרויות ביניים והשפעותיהם 

 התכנית מתייחסת גם לתמהיל של אפשרויות האפשריות.

ממליץ לדחות את ההשגה בטענה שהתכנית ממחה את הזכות המהותית להחלטה על סוג אני  .77

 ח'דו של הכללי החלק: ראו .הגז רשות למנהל, תכנוני חוץ למוסד ומיקומם שייבנו המפעלים

 .החוקר

הוראות התכנית כוללות מידי ומשאירו בידי היזמים חופש אני ממליץ לדחות את הטענה ש .79

. ההחלטה על מיקום המתקנים מם על מיקום המתקנים לטיפול בגזגדול מידי להחליט בעצ

 היא בידי רשויות המדינה ולא בידי היזמים

 לפרט בתכנית את גודל השטח המיועד למתקן ההנדסי במרץ ובחגית. לקבל את ההשגה ו .72

כתנאי לרישוי התנגדות בשל פגיעה בנוף ובאקולוגיה של עמק חפר. אני ממליץ לדחות את ה .71

בנוף פגיעה המתקנים, על מתכנן המתקנים ההנדסיים להראות שנקט באמצעים למניעת 

 ובאקולוגיה.

אני ממליץ לקבל את ההשגה ולהוסיף להוראות התכנית הוראה בדבר מעבר כבישים  .73

 בקידוחים אופקיים.

התנ"ס . ההוראות בדבר אין בתכנית הוראות למעקב ובקרהאני ממליץ לדחות את הטענה ש .75

 נועדו למעקב ובקרה.
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 .52 -סטייה של רצועת התשתיות ב אני ממליץ לדחות את ההתנגדות להוראות התכנית בדבר  .74

 הוראת הגמישות מוגבלת לתחום הקו הכחול של התכנית בלבד.מ'. 

ס כנספחים מחייבים ולא כמנחים "להגדיר נספחים ואת התנאני ממליץ לדחות את הדרישה  ..5

 נפרד בלתי חלק מהווים, והמנחים המחייבים, התכנית מסמכי כלמר כי " נא 7.3בסעיף  בלבד.

 המסמכים בין סתירה של במקרה. אחת כמקשה ויקראו זה את זה משלימים, ממנה

 לבין המחייבים המסמכים בין סתירה של במקרה. המחייבים יגברו המנחים לבין המחייבים

 ".התשריטים על ההוראות תגברנה עצמם

לקבל את ההשגה שנדרש סעיף שיפוי מלא לוועדה המקומית לתכנון ובנייה. ראו: אני ממליץ  .57

 החלק הכללי של דו'ח החוקר.

המנגנון המוצע בתכנית להוצאת היתרי בנייה סותר את חוק אני ממליץ לדחות את הטענה ש .55

יש לדרוש כי תנאי להיתר הוא תיאום עם הרשות  וכי התכנון והבנייה ומונע שקיפות

ו'( בדבר רשות רישוי 774המנגנון המוצע הוא בהתאם לחוק התכנון והבנייה )סעיף  המקומית.

 מתקני גז. ברשות הרישוי משתתף מהנדס הוועדה המקומית לתכנון ובנייה.

מ' עומק,  ..7הרחקת המתחם הימי הדרומי מעבר ל דרישה לאני ממליץ לקבל בחלקה את ה .57

הפוליגונים להצבת עורכי התכנית ש ולקבל את תשובת: מקובסקי -בהתאמה לסקר שטנר

אין ממצאים מספקים  וכי 5.75המתקן הימי בתחום התכנית נקבעו לפי שהיה ידוע בשנת 

 םעם זאת, אני ממליץ להרחיב את סימון הפוליגוני לצורך קבלת החלטה על הרחקת המתחם.

 –וף כך שאם יתברר שיש היתכנות הנדסית, להצבת אסדת הטיפול במרחק גדול יותר מהח

 הדבר יתאפשר. 

צמצום המתחם הימי לרצועות תשתית והרחקתו מקרבת אני ממליץ לקבל את הדרישה ל .59

ניתן לצמצם את שטח המתחם הימי לרצועות תשתית, ולהרחיקו מקרבת החוף. איור  .החוף

 .בחלק הכללי של דו'ח החוקר סכמטי מצורף

מפעלים פטרוכימיים ומפעלי לקבוע בתכנית מנגנון שימנע זחילה של לדחות את ההשגה  .52

ינה אהכרזה על גן לאומי, שמורת טבע או ייעוד של שטח נוף כפרי  תעשייה לאתר מט'ש מרץ.

  התכנית המופקדת.  הקו הכחול של בתחום

ש"התכנית אינה משנה ייעודי  )ו(9.1להוראה בסעיף אני ממליץ לקבל בחלקה את ההשגה  .51

 לפיכך, אני מציע למחוק הוראה זו.קע. תחום סקירה אינו משנה ייעודי קר. קרקע"

ראו: החלק הכללי של דו'ח  שימוש בביטוי "ככל הניתן".אני ממליץ לקבל את ההשגה ל .53

 החוקר.

"צוות מקצועי" . אכן, "צוות המקצועי" בהוראות התכניתאני ממליץ לדחות את ההתנגדות ל .55

 ויש לו מעמד מייעץ בלבד. אינו מוסד תכנון

אלא כלי  רובד של הליך בהליכי תכנון. התנ"ס אינו תנ"סההתנגדות לאני ממליץ לדחות את  .54

 .מחייב לניהול סביבתי

הסטה של מתקן הקבלה והטיפול המתוכנן ליד מט'ש  את ההשגה בדבר לדחותאני ממליץ  ..7

 בשל המרחק שיש לשמור מהישובים בסביבה. מרץ צפונה
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פוגע בחלקות א' של הן מגל תוואי הגז ממט'ש מרץ לכוואני ממליץ לקבל את ההשגה בדבר  .77

 מושב אומץ, בבריכות הדגים של קיבוץ המעפיל, ובמוביל הארצי. 

 4הסטת תוואי צינור הגז הטבעי צפונה לכוון כביש אני ממליץ לדחות את הצעת המשיגים ל .75

בשל ההארכה של תוואי תשתיות הצנרת והצורך בתחנת נישוב . 4כך שיעבור בצמוד לכביש 

 נוספת.

לקבוע הוראה בתכנית האוסרת על שינוע לדחות את ההשגה ואת הבקשה אני ממליץ  .77

הסדרי תנועה הם  שהוגדר ככביש מסוכן ביותר המועד לתאונות. 257קונדנסייט על כביש 

 אינם נושא לתכנית מתאר ארצית.

תשתיות עם החקלאים ביצוע תיאום בדבר  ההוראאני ממליץ להוסיף להוראות התכנית  .79

דרכי גישה, מניעת הפרעה לעבודות חקלאיות והשבת המצב הפיסי של המחזיקים בקרקע, 

 הקרקע. לאחר העבודות.

מ' מהתוואי  .52מתירות גמישות של ההוראות התכנית אני ממליץ לדתות את ההשגה ל .72

 המסומן של תשתית צנרת הגז.

יש לקבוע בהוראות הוראה שלא תוקם תעשייה אני ממליץ לדחות את ההשגה ואת הבקשה ש .71

תכנית מתאר מאושרת אינה יכולה למנוע תכנית מתאר  רוכימית באזור מט'ש מרץ.פט

 מאוחרת אשר תשנה תכנית שבתוקף. 

להסיט את נקודת הכניסה של צנרת הגז ליבשה אני ממליץ לקבל את ההשגה ואת הבקשה  .73

 מ' על פעילות שיט, דיג וצלילה באזור ..2צפונה במספר מאות מ' בין היתר בשל המגבלה של 

 בית הספר הימי במכמורת.

וחיזוק המערכות הקמת קרן לשיקום מפגעים אני ממליץ לדחות את ההשגה והבקשה ל .75

 הטבעיות והחקלאות מכוח הוראות של תכנית מתאר.

הקו הכחול של את תחום הסקירה בגבולות צמצם אני ממליץ לקבל בחלקה את ההשגה ו .74

 גן יאשיה וחרב לאת. אזור התעשייה של עמק חפר, מחלקות א' של בא "התמ

 בר יוצר מגבלה .77הכנסת הגז ליבשה בלחץ של אני ממליץ לדחות את ההשגה בטענה ש ..9

בהוראות התכנית פורט כיצד ייקבעו ההנחיות הבטיחותיות במסגרת המגבלות  .בטיחותית

 של העברת הגז בלחץ גבוה.

רות הבחירה התכנית אינה סותרת את אפשאני ממליץ לקבל את תשובת עורכי התכנית ש .97

)טיפול מלא בים ליד פי הבאר(. לדעת עורכי התכנית צריך להבטיח קרקע לטיפול  4בחלופה 

ביבשה כי במצב הקיים כיום ומצב הידע הטכנולוגי יש צורך להציג גם חלופה של אתרים 

 יבשתיים.
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 חברות ורשויות ממשלתיות .ד

 אגמי עמק חפר אגודת מים שיתופית חקלאית בע'מ  .13

אגודת מטעים,  -ל אגודות המים אפיקי עמק חפר ואגמי עמק חפר, עתודות "בר מנכהופיע צבי גר

ל אגודת טמבור חפר שהיא הבעלים של "יה ולחקלאות, ומנכיבארות חפר המפיקה מים לשתיו"ר 

 מפעל המטב"ח למחזור רפש רפתות.

ק מלמ"ק הנוש 9קיבוצים ומושבים. לאגודה מאגר של  53אגודת אפיקי עמק חפר מאגדת  .7

מרץ. לאפיקי עמק חפר צינורות החוצים לאורך ולרוחב של עמק חפר. במט"ש לאתר המתוכנן 

 זיהום מערכת המים ממתקני הטיפול בגז ישבית את כל חקלאות עמק חפר.

אגודת אגמי עמק חפר היא אגודה פרטית שברשותה מאגרים וצנרות החוצות את תוואי צנרת  .5

ופרטיבי קטן הצמוד לאתר מרץ. המאגר אוגר מי הולכת הגז. לאגמי עמק חפר יש מאגר א

טפונות להשקיית ירקות פרחים ליצוא הלקוח העיקרי הוא מושב אחיטוב ושדה ישתיה ומי ש

 יצחק שהם יצרני המלפפונים בחממות מהגדולים במדינה. 

אגודת בארות חפר מפיקה מים מבארות למטרת השקיה בחקלאות. לאגודה יש צנרת  .7

 שדות. תוואי צינורות הגז יגרום לנזק כבד לבארות ולצנרת.המוליכה את המים ל

 דונם מטעים. תוואי צנרת הגז עובר במטעים וגם באחד המאגרים. .92לאגודת עתודות  .9

מאגר מרץ הוא צמוד דופן למטב"ח של טמבור חפר. המאגר היה אמור לקלוט  מים מטמבור  .2

 חפר. 

 ם ובצנרת המים.המתקן המתוכנן במרץ מהווה  פגיעה בטוחה במאגרי .1

התנגדות בשל פגיעה ממשית במאגרים, בבארות, בתשתיות מים ובמערכות הולכת מים.  .3

הקמת המתקן לטיפול בגז במקרקעין הסמוכים למתקני מים ולבארות האגודה מסוכנת 

ביותר ועלולה קרוב לוודאי לגרום למניעת האפשרות להשתמש בתשתיות האיגום, בבארות 

ומערכות הולכת המים ולהגביל עד כדי סיכון של סגירת בארות האגודה, לפגוע בצנרת 

והשבתת קווי הולכה של מים ופגיעה של ממש בצרכני המים של האגודה עד כדי מניעת 

 יכולתם הכלכלית להמשיך בפעילות החקלאית.

התכנית מתעלמת לחלוטין מתשתית המים של עמק חפר ובכלל זה ממאגר מרץ וממערכות  .5

 ההכלרה.

 עורכי התכנית:תשובת 

 רשימה שהתקבלה מחברת מקורות. בארות אחרות לא סומנו. לפיבתכנית סומנו בארות  .7

 .1.3הוראה בעניין תיאום מעבר תשתיות מצויה בסעיף  .5

 חוק. לפיהפיצוי על נזקים כתוצאה מהתכנית הם  .7

: תשובת עורכי לצורך פעילות המטב"חמיועד שימוש בבריכת המט"ש המתפנה לטענה שה .9

אין סימוכין לכך שהמטב"ח בעל זכויות לשימוש בשטח המט"ש המתפנה. התכנית היא ש

 התכנית אינה מונעת מהמשיגים לאשר תכנית למאגר חלופי בתחום המגבלות של המתקן.
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מעבר צנרת ברדיוסי מגן בדבר אגודות מים ואיכות הסביבה, מטה המאבק עמק חפר להשגת  .3

מדובר ברצועת צנרת ההולכה ממרץ למגל. הצנרת . של קידוחים ועל קידוחים חקלאיים

המוצעת עולה על שני קידוחים חקלאיים ועוברת ברדיוס ג' של קידוח מקורות מדרום לקיבוץ 

מומלץ  ניתן להסיט את הצנרת בכל הנקודות.בתשובת עורכי התכנית נאמר כי  המעפיל.

את הצנרת בשלב  בשאר הנקודות ניתן להסיט להסיט את הצנרת העוברת ברדיוס המגן.

 הביצוע בהתאם להוראות הגמישות.

 שינוי תוואי בהתאם לקידוחים ורדיוסי מגן

 

קידוח 

 מים

רצועת 

 צנרת

 המוביל

תוואי 

 חלופי
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 המלצת החוקר:

הוועדה המקומית לתכנון ובנייה אני ממליץ לקבל את ההתנגדות ולהוסיף סעיף שיפוי  .7

ישירים ונזקים נזקים לא מכסים הטבעי הגז משק פיצויי חוק במקום שהתכנית לנפגעים מ

 החוקר.דו"ח עקיפים לנפגעים מאישור התכנית. ראו: החלק הכללי של 

 אפיקי עמק חפר  .19

 מנכ"ל –ברגר צבי הופיע  

אגודת  את תשתיות הגז המתוכננות. מלמ"ק. לאפיקי עמק חפר צנרת מים החוצה 9לאגודה מאגר 

מ ממרץ "ק 5אגודה אחות שברשותה מאגרים וצנרות. לאגודה מאגר במרחק  היא אגמי עמק חפר

 ...7המספקת מים להשקיית גידולי ירקות ופרחים לייצוא. מושב אחיטוב ושדה יצחק מגדלים 

 דונם חממות בעיקר מלפפונים.

ד' באזור מתקן מרץ. בבעלות האגודה  .2ד' ועוד  .92ה חברות. בעלות 51יש בה  –אגודת עתודות 

 בארות המספקות מים למושב אחיטוב. 5

 צמוד דופן למטב"ח. המפעל מייצר גז מתן. המתקן גז : לאגודת טמבור חפר .7

אגודת בארות חפר: שותפות בין אגמי חפר לאגודת רימון: עוסקת גם היא בהספקת מים  .5

 צינורות הגז עומדות לעבור בתחום צנרת המים.לישובים, למקורות ולשטחים. 

קידוח 

 מים

 המוביל

תוואי 

 חלופי

רצועת 

 צנרת
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 ההשגה היא בשל העניינים הבאים: .7

  צנרות ראשיות –חציית צינורות אספקת מים 

 פגיעה בקידוחי מים שבתחום תוואי תשתיות הצנרת 

 פגיעה במאגר מרץ המשרת את טמבור חפר 

 .פגיעה במאגר המים שממזרח למרץ 

 ה במתקן ניקוי הגז.מכלי אחסון של קונדנסייט למקרה של תקל 

 תשובת עורכי התכנית:

מעבר צנרת ברדיוסי בדבר מטה המאבק עמק חפר ואיכות הסביבה למים האגודות להשגת  .7

מדובר ברצועת צנרת ההולכה ממרץ למגל. הצנרת . מגן של קידוחים ועל קידוחים חקלאיים

מקורות מדרום לקיבוץ המוצעת עולה על שני קידוחים חקלאיים ועוברת ברדיוס ג' של קידוח 

מומלץ  ניתן להסיט את הצנרת בכל הנקודות.בתשובת עורכי התכנית נאמר כי  המעפיל.

בשאר הנקודות ניתן להסיט את הצנרת בשלב  להסיט את הצנרת העוברת ברדיוס המגן.

 הביצוע בהתאם להוראות הגמישות.

 המלצת החוקר

את הצנרת בשלב הביצוע רכי התכנית, , על פי הצעת עו לקבל את ההשגה ולהסיטאני ממליץ  .7

 בהתאם להוראות הגמישות.

אני ממליץ לקבל את ההשגה ולהוסיף הוראה בהוראות התכנית בדבר תיאום תשתיות בעת  .5

 .הדו"חביצוע העבודות בתוואי צנרת הגז. ראו: המלצת החוקר בחלק הכללי של 

 בעלי קרקעות בא.ת. עמק חפר .18

זכויות במגרש  יבעלאחד מלי מגרשים ומר שלום נוריאל בע 4תומר מירז בשם  ד"עוהופיעו 

 תעשייתי.

 -.5הצפוניות של א.ת. עמק חפר נמצאים בתחום הסקירה )בין ברצועת החלקות התעשייתיות  .7

. הדבר יוצר סרבול בירוקראטי באישור של כל פעולה בתחום אזור (מ' בתוך המגרשים .9

גם כספים של הכנת פניות לרשות הגז,  התעשייה. תחום סקירה זה לא רק בירוקרטיה אלא

עמידה בדרישות של רשות הגז וחוסר ודאות לגבי תשובת רשות הגז. שוכרים של מבני 

 התעשייה יירתעו משכירת נכס בתנאים אלו.

תוואי צינורות הגז מהווה סכנה בטיחותית. נדרש סקר סיכונים שישכנע שאין סכנה מצנרת  .5

 ת בעולם הרחב.הגז. הדרישה לסקר סיכונים מקובל

 הצמדת התשתיות לצנרת מי הים המספקת מים למתקן ההתפלה ראויה לעיון נוסף. .7

מ' צפונה. לא צריכה להיות מניעה  .7 – .9הפתרון הוא להסיט את תוואי תשתיות הגז כ  .9

בהסטת תוואי הצנרת צפונה אל תוך תחום הפארק הלאומי. ניתן להעביר את תוואי 
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האפשרות היא או להסיט את תוואי הצינור או לצמצם את  התשתיות גם בשלולית החוף.

 רוחב תחום הסקירה.

נור יתוואי צנרת הגז הוא תוצאה של העיקרון של הצמדת תשתיות. הצמדת התשתיות היא לצ .2

 אספקת מי ים למפעל ההתפלה.

 טענה לפגיעה קניינית בשל ירידת ערך המגרשים. .1

 

 

 אפרת קניגסברג –תשובת עורכי התכנית 

המתכננים לא ממליצים על הסטת תוואי צנרת הגז צפונה. הפגיעה בבריכת החורף עשויה  .7

 להיות בלתי הפיכה. 

מ'. ההוראות המחמירות להטמנת  5הצנרת שמצפון לאזור התעשייה מוטמנת בעומק של  .5

 הצנרת יגבילו פחות את תחום הסקירה.

מוצע צמצום תחום סקירה  עם זאת הסטת רצועת הצנרת אינה מומלצת.לדעת צוות התכנון,  .7

ועל המגרשים  .5.5כפתרון לנושא המגבלות החלות על התחום המיועד לתיירות בתכנית חד/

 .הצפוניים באזור התעשייה עמק חפר
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 .2חלופות לתוואי הצינור מצפון לאזור התעשייה עמק חפר וממזרח לכביש 

 

 החוקר:המלצת 

לקבל את ההשגה ולצמצם את רוחב תחום הסקירה כך שלא יחול בתחום מגרשי אני ממליץ  .7

 התעשייה של א.ת. עמק חפר.

קבלת המלצת החוקר לקבל את השגת עיריית חדרה ולהסיט את תוואי תשתיות הולכת הגז  .5

 הטבעי צפונה, תרחיק את תוואי התשתיות גם מ.ת. עמק חפר.

 וסבאוםמלכה נ -א.ת. עמק חפר  .21

מ'  .79 – .75מגרשים באזור תעשייה עמק חפר. מסדרון צנרת הגז מתוכנן במרחק  7בעלת 

 מהמגרשים המשמשים בעיקר כאזורי מסחר.

המגרשים בבעלות המתנגדת הם רצפטור ציבורי מאחר והם משמשים למסחר. לא בוצע  .7

המתוכננת והוא  סקטור סיכונים למסדרון הצנרות. צו הבטיחות הישראלי אינו מתאים לצרת

 אינו יכול לשמש במקום סקר סיכונים.

הנכסים הם מקור פרנסה למתנגדת ולמשפחתה. רצועת התשתיות בקרבת למגרשי המתנגדת  .5

יגרום לנזק ישיר בירידת ערך הנכסים ונזק כלכלי בשל הפגיעה ביכולת השכרת הנכסים 

 והשימוש בהם כולל פגיעה ועקיפה בעסקאות המצויות במו'מ.

רצועת 

 צנרת

תוואי 

 חלופי

תוואי 

 חלופי
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ון צנרת הגז צפוי לפגוע ביכולת השימוש במלוא שטחי המגרשים שבבעלות המתנגדת מסדר .7

ולחייב בין היתר אישורים ופעולות שונות מרשויות כגון רשות הכבאות וההצלה, איגודי ערים 

 שונים וגורמים שיגבילו את השימוש במגרשים.

 כנית.דורשים הוספת הוראה להוראות התכנית בדבר שיפוי מלא לכל נזק מהת .9

 הסטת תוואי הצינור צפונה, במספר מאות מטרים תרחיק את הצנרת מאזור התעשייה. .2

 המלצת החוקר:

לקבל את ההשגה ולצמצם את רוחב תחום הסקירה כך שלא יחול בתחום מגרשי אני ממליץ  .7

 התעשייה של א.ת. עמק חפר.

הולכת הגז קבלת המלצת החוקר לקבל את השגת עיריית חדרה ולהסיט את תוואי תשתיות  .5

 הטבעי צפונה, תרחיק את תוואי התשתיות גם מ.ת. עמק חפר.

 א.ת. עמק חפר יהודה אלבוים .21

בצפון אזור התעשייה של עמק חפר. המגרשים מצויים  7.7-7.9המתנגד הוא הבעלים של מגרשים 

 בתחום הקו הכחול של התכנית שהוא גם "תחום הסקירה".

 המלצת החוקר

ולצמצם את רוחב תחום הסקירה כך שלא יחול בתחום מגרשי לקבל את ההשגה אני ממליץ  .7

 התעשייה של א.ת. עמק חפר.

קבלת המלצת החוקר לקבל את השגת עיריית חדרה ולהסיט את תוואי תשתיות הולכת הגז  .5

 הטבעי צפונה, תרחיק את תוואי התשתיות גם מ.ת. עמק חפר.

 א.ת. עמק חפר: יואל גרוסברג .22

בצפון אזור התעשייה של עמק חפר. המגרשים מצויים  45ים המתנגד הוא הבעלים של מגרש

 בתחום הקו הכחול של התכנית שהוא גם "תחום הסקירה".

 המלצת החוקר

לקבל את ההשגה ולצמצם את רוחב תחום הסקירה כך שלא יחול בתחום מגרשי אני ממליץ  .7

 התעשייה של א.ת. עמק חפר.

להסיט את תוואי תשתיות הולכת הגז קבלת המלצת החוקר לקבל את השגת עיריית חדרה ו .5

 הטבעי צפונה, תרחיק את תוואי התשתיות גם מ.ת. עמק חפר.

 א.ת. עמק חפר: יוסף לזריאן .25

בצפון אזור התעשייה של עמק חפר. המגרשים מצויים  7.7-7.5המתנגד הוא הבעלים של מגרשים 

 בתחום הקו הכחול של התכנית שהוא גם "תחום הסקירה".
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 המלצת החוקר

לקבל את ההשגה ולצמצם את רוחב תחום הסקירה כך שלא יחול בתחום מגרשי י ממליץ אנ .7

 התעשייה של א.ת. עמק חפר.

קבלת המלצת החוקר לקבל את השגת עיריית חדרה ולהסיט את תוואי תשתיות הולכת הגז  .5

 הטבעי צפונה, תרחיק את תוואי התשתיות גם מ.ת. עמק חפר.

 א.ת. עמק חפר: רענן מליחי .26

בצפון אזור התעשייה של עמק חפר. המגרשים מצויים  7.7-7.9המתנגד הוא הבעלים של מגרשים 

 בתחום הקו הכחול של התכנית שהוא גם "תחום הסקירה".

 המלצת החוקר

לקבל את ההשגה ולצמצם את רוחב תחום הסקירה כך שלא יחול בתחום מגרשי אני ממליץ  .7

 התעשייה של א.ת. עמק חפר.

וקר לקבל את השגת עיריית חדרה ולהסיט את תוואי תשתיות הולכת הגז קבלת המלצת הח .5

 הטבעי צפונה, תרחיק את תוואי התשתיות גם מ.ת. עמק חפר.

 א.ת. עמק חפר: ניסים סואץ .23

 בצפון אזור התעשייה של עמק חפר. 51המתנגד הוא הבעלים של חברת "תוסס", בעלת מגרש 

 ית שהוא גם "תחום הסקירה".המגרשים מצויים בתחום הקו הכחול של התכנ

 המלצת החוקר

לקבל את ההשגה ולצמצם את רוחב תחום הסקירה כך שלא יחול בתחום מגרשי אני ממליץ  .7

 התעשייה של א.ת. עמק חפר.

קבלת המלצת החוקר לקבל את השגת עיריית חדרה ולהסיט את תוואי תשתיות הולכת הגז  .5

 עמק חפר. הטבעי צפונה, תרחיק את תוואי התשתיות גם מ.ת.

 א.ת. עמק חפר: שלום נוריאל .24

המגרשים מצויים בתחום הקו הכחול של  בא.ת. עמק חפר. 47בעל מגרש מס' המתנגד הוא 

 התכנית שהוא גם "תחום הסקירה".

 המלצת החוקר:

לקבל את ההשגה ולצמצם את רוחב תחום הסקירה כך שלא יחול בתחום מגרשי אני ממליץ  .7

 התעשייה של א.ת. עמק חפר.

בלת המלצת החוקר לקבל את השגת עיריית חדרה ולהסיט את תוואי תשתיות הולכת הגז ק .5

 הטבעי צפונה, תרחיק את תוואי התשתיות גם מ.ת. עמק חפר.
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 דב כרמי .23

 בעל חווה לייצור חומר רבייה לענף ההודים לבשר.

 לחוות התרנגולים.בקרבת מתנגד למט'ש מרץ וכל פעילות פטרוכימית  .7

 מ' מגבול החווה.  ..7הקו הכחול של התכנית עובר במרחק  .5

מ'ר  .....7דונם.  19בעל חווה פרטית לגידול תרנגולי הודו הגדולה בארץ. שטח החווה  .7

 בנויים.

תרנגולי הודו רגישים לכל הפרעה חיצונית, במיוחד למתקני גז בשל קליטת רעלים המצויים  .9

 ז עלול להיפסל לשיווק בארץ ובחו'ל.באוויר. בשר הודים המגודל בקרבת מתקני ג

 נזק כספי ישיר ונזק כלכלי שפורט במסמך ההתנגדות. .2

 תשובת עורכי התכנית:

מ' מהקו הכחול של התכנית  ..7. החווה במרחק מהמתקן ההנדסיהחווה במרחק של כק"מ  .5

 שהוא תחום מגבלות הבנייה. 

מהמתקן במרץ שולי  תסקיר ההשפעה על הסביבה מלמד כי כמות זיהום האוויר שיפלט .7

 ביותר.

 אם אין נזק מהמתקן של ביוגז הקיים אז אין סיבה לנזק מהמתקן ההנדסי. .9

 המלצת החוקר:

 לדחות את ההשגה ולקבל את תשובת עורכי התכנית.אני ממליץ  .7

 החברה להגנת הטבע  .29

; בעיועהמ'ש של החברה להגנת הט -יאיון נועה  ;רכז תשתיות וים בחל"ט - הופיעו: דרור בוימל

 משה פרלמוטר; יעל לביא אפרת; איתמר בן דוד

, בלבד מתארית תכנית שתיוותר כך התכנית את לשנות דרישה עומדת, לתכנית תנגדותהה בלב .7

 שבנדון התכנית את לתקן ש, ילחילופין, ף התכניתמתוק היתרים הוצאת המאפשר פרק ללא

, ליבשה הים בין הטיפול חלוקת קביעת לרבות, ואחראי מלא באופן מפורטת שתהיה כך

 הקמה ושלביות ובטיחותיות סביבתיות דרישות, השונים הטיפול במתחמי שיוקמו המתקנים

 .הטיפול מתחמי בין

 תכנית להוות יכולה ולא הפסיקה של המידה אמות לפי מפורטת תכנית אינההתכנית  .5

 לאילו באשר רבים שאלה סימני מותירההתכנית  .בנייה היתרי להוציא ניתן מכוחהש

 .והיכן מתי יקומו מתקנים

 השאלות לגבי ההכרעה סמכות את מאצילהו נרחבות גמישות הוראות בעלת תכניתה .7

 אתרים כמה ישנם -והמתחמים האתרים מדמ .אהרישוי:  לרשות, ומדיניות תכנון, המהותיות

 שילוב כל לרבות, יבשה ו, ים אהטיפול ותמהיל שיטות"ממד. ב `היזמים לרשות ומתחמים
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 באתרים מתקנים שיקימו היזמים מספר על מגבלה אין :היזמים ממד. ג; ביניהם אפשרי

 .השונים ובמתחמים

 ינוא עניין ובעלי דעות של רחב מגוון והמייצג ,המדיניות קביעת על האמון, תכנוני גוף אף .9

 משלושה המורכבת טבעי גז הרישוי רשות יהיה המאשר הגוף .התכנוניות ההחלטות את מקבל

 הועדה ומהנדס המחוז מתכנן, ולבנייה לתכנון המחוזית הועדה ראש יושב: בלבד אנשים

 . המקומית

 ציבור שיתוף של הליך ,ההחלטות קבלת בהליכי ולא בהרכבה לא, כוללת אינה רישויה רשות .2

 .עניין ובעלי

 יהיה היזם עלש ס"התנ את לבחון המקצועי לצוות שתאפשר סבירה זמן מסגרת לקבועיש  .1

   .בנייה היתרי הוצאת להגיש לשם

 .התכנית מתוקף סביבתיות הוראות של ומחייב ברור פורמט לקבוע מוצעתנ"ס:  .3

 .המתקנים את ותנטר תפקח ,ושתנהל הרישוי בהליכי חלק שתיקח ייעודית מינהלת להקים יש .5

ידי התנגדות לאתר חגית בשל שיקולים סביבתיים. יש להעדיף את אתר עין איילה שנפסל על  .4

 המועצה הארצית לתו"ב(.

ובשל שיקולים  גבוהה סביבתי נופית ברגישות בשטח הנמצאהתנגדות לאתר מט"ש מרץ  ..7

 באתר יוקם אםסביבתיים. יש להעדיף את מיקום המתקן באזור התעשייה של עמק חפר. 

, העבר מניסיון .פתוח כשטח האזור של תפקודו משמעותית ייפגע ,בגז לטיפול מתקן מרץ

 יש אשר תשתית פרויקטי של דופן צמוד לפיתוח המלא הצידוק את תמיד יהווה שכזה פיתוח

 .הפתוחים השטחים אל אותם לדחוק נטייה

 המלצת החוקר

אני ממליץ לדחות את ההשגה בטענה שהתכנית היא מתארית בלבד ואינה תכנית מפורטת.  .7

 ראו: החלק הכללי של דו'ח החוקר.

 סמכות את מאצילהנרחבות ו גמישות הוראות בעלת יתתכנאני ממליץ לדחות את ההשגה שה .5

הרישוי. סמכויות מנהל רשות הגז  לרשות, ומדיניות תכנון, המהותיות השאלות לגבי ההכרעה

הטבעי הוגדרו בחוק משק הגז ונושא רישוי מיתקני גז הוסדר בחוק התכנון והבנייה )סעיף 

 הקבוע בחוק.ו'(. לא נמצא ואף לא נטען שהתכנית סותרת את 774

 והמייצג ,מדיניות קביעת על האמון, תכנוני גוף אףאני ממליץ לדחות את ההשגה בטענה ש .7

 אנשים משלושה מורכב התכנוניות ההחלטות את מקבל ינוא עניין ובעלי דעות של רחב מגוון

. ההחלטות התכנוניות נקבעות בתכנית המתאר הארצית שבסמכות המועצה הארצית בלבד

 ה ובאישור הממשלה.לתכנון ובניי

 לצוות שתאפשר סבירה זמן מסגרת לקבועלדחות את ההשגה בטענה שיש אני ממליץ  .9

מסגרת הזמן  .בנייה היתרי הוצאת להגיש לשם יהיה היזם עלש ס"התנ את לבחון המקצועי

  .1.79הוגדרה בהוראות התכנית בסעיף 
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 הוראות של ומחייב ברור פורמטוהדרישה שיקבע  תנ"סאני ממליץ לדחות את ההשגה ל .2

מסמך ההנחיות להכנת התנ"ס הוא מסמך מנחה. התנ"ס המוגש  .התכנית מתוקף סביבתיות

 כחלק מהבקשה להיתר בנייה הוא מסמך מחייב.

 בהליכי חלק שתיקח ייעודית מינהלת להקים ישאני ממליץ לדחות את ההשגה בטענה ש .1

הקמת מינהלות וגופים מינהליים אחרים אינו  .המתקנים את ותנטר תפקח, ושתנהל הרישוי

עניין לתכנית מתאר ארצית אלא לרגולטורים האחראים על הסדרת הרישוי והשימוש בגז 

 הטבעי.

להעדיף ואת הדרישה  התנגדות לאתר חגית בשל שיקולים סביבתייםאני ממליץ לדחות את ה .3

גית הועדף על ידי המועצה אתר ח את אתר עין איילה שנפסל על ידי המועצה הארצית לתו"ב.

 הארצית לתכנון ובנייה משיקולים סביבתיים וחשש מפגיעה בישובים שכנים.

 סביבתי נופית ברגישות בשטח הנמצאהתנגדות לאתר מט"ש מרץ אני ממליץ לדחות את ה .5

להעדיף את מיקום המתקן באזור התעשייה של עמק חפר. וובשל שיקולים סביבתיים  גבוהה

 של דו'ח החוקר.ראו החלק הכללי 

 טמבור חפר ושות'  .28

 ל'מנכ – יוסי לוי

 ד לוי שי, מיכל אהרון"הופיעו: עו

החברה עוסקת בטיפול בשפכי רפתות ובפסולות אורגנית )מטב"ח(. המפעל ממוקם בין הקיבוצים 

 המעפיל ועין החורש.

השקעות מתקן הטיפול בגז מהווה סכנה של ממש למטב"ח, ועשוי לגרום להשבתתו ולאובדן  .7

 ולנזקים כלכליים למפעל ולבעלי הרפתות.

המטב"ח מייצר גז מתאן המשמש כפתרון ביניים לייצור חשמל. עודפי הגז נשרפים בלפיד.  .5

קיומו של מתקן גז בצמוד ללפיד בוער מהווה סכנה בטיחותית. גז המתאן מאוחסן במכלים 

בגז, הדף הפיצוץ יגרום  שיהיו בצמוד למתקן הטיפול בגז. אם יהיה פיצוץ במתקן הטיפול

לקריסת מיכלי המתאן ולסכנה גדולה. לטענת המתנגדים, לא נבדקו הסיכונים כתוצאה 

 ./ח73מאישור תמא 

המאגר הצמוד למטב"ח מיועד לאגירה ואידוי של מי תסנין מהמטב"ח. הפקעת השטח לטובת  .7

 מתקן הטיפול בגז יותיר את המטב"ח ללא פתרון ביוב.

העסק להפעלת הרפתות תלויים בקיומו של המטב"ח. פגיעה במטב"ח  אישורים ורישיונות .9

 תביא להשבתה של כל ענף הרפת.

 דברים שנוספו בשמיעת ההשגות:

 ד שי לוי"ועו במטב"ח מיכל אהרון דירקטורית

 טמבור חפר היא שותפות המטפלת בבוצה חקלאית. המתקן מייצר ביו גז מרפתות.  .7



 
 

 
 
7.4 

 53.2.5.79/ ח                                                                                                 73תמ"א/  -דו"ח חוקר 
 

 

 הצתה.המתקן נמצא בתחום אזור נטול  .5

 תשובת עורכי התכנית:

לעורכי התכנית לא היה מידע על זכויות טמבור חפר במט"ש מרץ ועל תכניות הפיתוח של  .7

 המפעל.

 המלצת החוקר:

בפני החוקר לא הוצגו סיכומים או חוזים בין טמבור חפר לבין אני ממליץ לדחות את ההשגה.  .7

ד על פגיעה בזכויות קנייניות של בעלי הקרקע או בעלי הזכויות במט"ש מרץ שמהם ניתן ללמו

 החברה.

פגש עם צוות התכנון על מנת לבחון יבמהלך שמיעת ההשגות התבקשו נציגי טמבור חפר לה .5

את נקודות ההשקה בין מפעל טמבור חפר למתקן הטיפול בגז הטבעי ולהציע פתרונות 

סר כי נערכה תכנוניים. עד למועד הגשת דו'ח החוקר למועצה הארצית לתכנון ובנייה לא נמ

 הפגישה.

התכנית המופקדת, יהיה על חברת טמבור חפר למצוא פתרון אחר  מטבע הדברים, אם תאושר .7

 לסילוק הביוב.

 תשתיות נפט ואנרגיה  .51

 הופיעה: אתי סופר

מבקשים לסמן בתכנית את תוואי רצועת קו הדלק ולציין בהוראות התכנית שלא ניתן לבנות  .7

מ' לפחות משני  2בתחום הרצועה המופקעת לקו הדלק וכי יש להשאיר רצועת בטיחות ברוחב 

 צדי רצועת ההפקעה.  

 דברים שנוספו בשמיעת ההשגות:

וי דלק. קווי הדלק הונחו ברצועת קו 7מדובר על הקטע מנחשולים לאתר חגית. באזור זה יש  .7

 מ'. 73מ' ורצועת דרום צפון ברצועת הפקעה של  72מזרח מערב ברצועת הפקעה ברוחב של 

 קו הגז שהונח מדור לחגית הונח צפונית לקו הדלק. .5

 מבקשים לסמן את קווי הדלק בסימון מדויק. .7

יפול. לא ניתן מבקשים שישמר טווח מצינורות הדלק מאחר והצינורות ישנים הדורשים ט .9

להניח קו חדש ליד קו ישן משנות השמונים. צריך גם לקחת בחשבון שהדלק מוזרם בספיקות 

 גבוהות מאוד.

 מ' מכל צד של הצינור. 2המרחק מצינור הדלק צריך  .2

 תשובת עורכי התכנית:

 קווי הדלק מסומנים.   7 .7
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 המלצת החוקר

כי התכנית שקווי הדלק תשובת עורלקבל את לדחות בחלקה את ההשגה ואני ממליץ  .7

 מסומנים בתכנית.

)תיאום תשתיות( הוראה  1.3אני ממליץ לקבל את ההשגה ולהוסיף להוראות התכנית בסעיף  .5

עם  יתואמו ,דלקעובר לאורך ובחציית קווי לקטע הבניה תכנית העבודה והיתר השלשונה: "

 .חברת תשתיות נפט ואנרגיה

 כביש חוצה ישראל בע"מ  .51

 הופיע מיכה קוטלר .ל"מנכ –ראובן לבאון 

רצועת ההולכה ממתחם מט"ש מרץ לשדרת הגז המזרחית )תחנת מגל( חוצה את המסילה  .7

בנוסף להפרדה  257/999המזרחית במקום מורכב ובעייתי מבחינה הנדסית בשל הקמת מחלף 

לפיכך נדרש להסיט דרומה את התווית  .257ודרך  55מפלסית בין תוואי המסילה לפי תת'ל 

 רצועת הגז.

ברשימה של "יחס לתכניות  55/ח לתת'ל 73: מבקשים להוסיף את כפיפות תמא/7.1סעיף  .5

  אחרות".

  דברים שנוספו בשמיעת ההשגות:

מטרים בין קצה רצועת צינור הגז לבין קצה זכות הדרך של  72לשמור על מרחק של  מבקשים  .7

ולא  257ח יישק לקצה זכות דרך 73בכך גם קו הבניין של תמא. 55ל/הכלול בתת 257כביש 

לבין האיסור  55ובאופן זה גם לא תהיה סתירה בין הקמת הגשר עפ"י תתל יחדור לזכות הדרך

 ח 73)א( בתמא 9.2בכל בנייה לפי סעיף 

 המלצת החוקר:

קצה רצועת מטרים בין  72מרחק של לקבל את ההשגה ולתקן את תשריט התכנית כך שישמר  .7

בכך גם קו הבניין של . 55ל/"הכלול בתת 257צינור הגז לבין קצה זכות הדרך של כביש 

 .ולא יחדור לזכות הדרך 257ח יישק לקצה זכות דרך 73תמא

 מתאמת סטטוטורית( –)ענת אלוק  מקורות .52

 , רקפת טיביאלוקהופיעו: ענת 

ין השאר, לסמיכות המתקן אל )ב(: יש להוסיף: "סקר הסיכונים יבחן ויתייחס, ב1.7סעיף  .7

 מאגר המים ומתקני המים".

 : יש להוסיף: לא ניתן יהיה לערום עפר מעל קווי מים קיימים".1.2סעיף  .5

 : יש להוסיף:1.3סעיף  .7
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כל חצייה של קווי תשתית מים מחייבת תיאום מוקדם עם חברת מקורות, קו הגז  .א

מתן היתר בניה מכוח יחצה מתחת לקו מים קיים ועם מיגונים מתאימים. תנאי ל

 תכנית זו, יהיה תיאום ואישור תכניות עם "מקורות".

במקרה ונדרשת מערכת הגנה קתודית לקווי הגז, יידרש תאום עם מתקני ההגנה  .ב

 הקתודית של קווי המים.. 

בתכנית סומנו רדיוסי מגן סביב קידוחי מים, רדיוסי המגן נקבעים על ידי משרד הבריאות  .9

 העם. לצורך מתן משמעות לסעיף יש להוסיף: מכוח תקנות בריאות

באזור מגן א' אסורה כל בנייה, למעט מבנים המשמשים להפעלת הקידוח ולשיפור  .א

 מימיו.

באזור מגן ב' אסורה כל בנייה, החזקה או פעילות העלולה לזהם את הקידוח כגון  .ב

 מבני מגורים, מבני מסחר או מבני ציבור.

פעילות העלולה לגרום לזיהום חמור בקידוח, כגון: באזור מגן ג' אסורה התקנה או  .ג

 מתקן ביוב, קו ביוב ראשי, אתר אשפה, אזור תעשיה או אזור השקיה בקולחים.

בתוואי בין מט"ש מרץ לתחנת מגל ישנו קטע של רצועת התשתיות החודר וחופף לרצועת  .2

 המוביל הארצי. 

 דברים שנוספו בשמיעת ההשגות:

 הופיעו ענת אלוק

 למאגר מים בעמק חפר. מבקשים שייערך סקר סיכונים. הבלה בעמק חפר קרובקהתחנת 

 תשובת עורכי התכנית:

המ' של קו המוביל הארצי.  12עורכי התכנית יציעו העברת תוואי הצינורות מחוץ לתחום  .7

לטענת חברת מקורות כי  הסוגיה האם נדרש פרסום נוסף לתוואי תיבחן בלשכה המשפטית.

מדובר ברצועה העוברת ממערב ובצמוד . רצועת המוביל הארצינכנסת לרצועת ההולכה 

ניתן להסיט את רצועת הגז לצידו המערבי של הכביש. לדעת עורכי התכנית  .25.7לכביש 

מ'  572-הסטה זו תקרב את הצינור בכמה עשרות מ' לקיבוץ המעפיל ותעבור במרחק של כ

בנוסף הסטה זו תוציא את תחום  .מ' משטח המגורים ..9-משטח המחנה של הקיבוץ וכ

 ההסטה מומלצת. הסקירה מחלקות א' של אמץ כמעט לגמרי.

 מוצע צמצום תחום הסקירה שעדיין נכנס לחלקו א' באמץ. ראה מסמך נפרד. .5

 .ס"תנ. הסעיף יתוקן בהנחיות למחייב תיאום ס"תנבסקר סיכונים מפורט במסגרת ה .7

 הום ומקורות מים.יוסף סעיף של מניעת זיהום מי ת 9.9בסעיף  .9

 מו עפר על קווי מים קיימים.ריע אשלהמורה יוסף סעיף  .2

 נושא תיאום הגנה קטודית יבחן על ידי משרד האנרגיה ותנתן תשובה בהמשך. .1
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 המלצת החוקר:

ההשגה ואת תשובת עורכי התכנית להעביר את תוואי רצועת הצינורות לקבל את אני ממליץ  .7

הסטה זו תקרב את  .25.7ממערב ובצמוד לכביש הארצי המ' של קו המוביל  12מחוץ לתחום 

מ' משטח  572-בכמה עשרות מ' לקיבוץ המעפיל ותעבור במרחק של כ תוואי רצועת הצינורות

בנוסף הסטה זו תוציא את תחום הסקירה  מ' משטח המגורים. ..9-המחנה של הקיבוץ וכ

 מחלקות א' של אמץ כמעט לגמרי.

)ב(: שיש להוסיף: "סקר הסיכונים יבחן ויתייחס, 1.7לסעיף אני ממליץ לדחות את ההשגה  .5

 בין השאר, לסמיכות המתקן אל מאגר המים ומתקני המים".

: שיש להוסיף: לא ניתן יהיה לערום עפר מעל קווי 1.2אני ממליץ לדחות את ההשגה לסעיף  .7

 מים קיימים".

בדבר תיאום  ית הוראה: יש ולהוסיף בהוראות התכנ1.3אני ממליץ לקבל את ההשגה לסעיף  .9

 תשתיות עם קווי מקורות:

כל חצייה של קווי תשתית מים מחייבת תיאום מוקדם עם חברת מקורות, קו  .א

הגז יחצה מתחת לקו מים קיים ועם מיגונים מתאימים. תנאי למתן היתר בניה 

 מכוח תכנית זו, יהיה תיאום ואישור תכניות עם "מקורות".

במקרה ונדרשת מערכת הגנה קתודית לקווי הגז, יידרש תאום עם מתקני ההגנה  .ב

 הקתודית של קווי המים.. 

אני ממליץ לדחות את ההשגה והבקשה להוסיף להוראות התכנית הוראות בדבר מגבלות  .2

. מגבלות הבנייה בתחום רדיוס המגן של בארות סביב קידוחי מיםבנייה בתחום רדיוסי מגן 

 מכוח חקיקה אחרת.מים נקבעים 

תאושר  שלא ,תכנית העבודה – 1.2בסעיף לקבל את ההשגה ולהוסיף סעיף להוראות התכנית  .1

 יערמו עפר על קווי מים קיימים.תכנית שבה 

 נובל אנרג'י  .55

 , ז'קיש צימרמן, ביני זומר, קולין סינקליר, איל גור, עידו בן ציון, יוסף סכלשלום זינגר ד"עוהופיע 

היזם )"בעל הרישיון"( הוא המציע את תמהיל הטיפול. בהשגות נטען  1ף הוראת סעי לפי .7

שהמדינה היא שצריכה לקבוע את תמהיל הטיפול הרצוי לה ולא היזם. טענה זו נתמכה בעת 

הצגת ההשגה גם בדברי נציגי חברת נובל אנרג'י. בדברי התשובה להשגה נאמר שמשרד הג"ס 

 ם וביבשה.מתנגד שהיזם יקבע את תמהיל הטיפול בי

חברת נובל אנרג'י ביקשה לחלק את ההיתר לקבלת הקבלה לשני מתחמים  )ד(:6.2.2לסעיף  .5

המיועדים, כל אחד בנפרד )כפי שנעשה באשקלון(, לכל אחד משני בעלי הרישיון וכל בעל 

רישיון יהיה אחראי לתכנון המתקנים בתחומו. יש להקנות בהוראות התכנית סמכות לרשות 

את החלוקה בהליך הרישוי. נקודת המוצא היא שבעלי הרישיונות יקימו את הרישוי לשנות 

המתקנים בטור ולא במקביל. אם בעל הרישיון הראשון שיבקש להקים מתקנים בשטח תחנת 
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הקבלה, הרי נוסח ההוראות מטיל עליו, בהיעדר בעל רישיון נוסף לממן את התכנית 

 העקרונית

לדעת המשיגים, אישור התכנית העקרונית צריך להיות בסמכות רשות הגז  )ד(:6.2.2לסעיף  .7

 ולא כפי שכתוב בסעיף בסמכות "משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים".

עומק ההטמנה של הצינור. חברת נובל אנרג'י משיגה על הדרישה לעומק  )ב(:6.5.2סעיף  .9

מ'. לדעת המשיגה, הדרישה  5 הטמנה של צינור אספקה, במערכת הולכת הגז, בעומק של

אינה עולה בקנה אחד עם האמור בצו הבטיחות )בטיחות ורישוי()מתקנים להולכת גז טבעי(, 

, לעיתים קשה מוד ליישום, ויש בה חסרונות בעת הביצוע ובתקופת התחזוקה. 7443התשנ"ז 

להתיר כקבוע בצו הבטיחות או לכל הפחות  7.5לדעת המשיגה יש לקבוע עומק הטמנה של 

 יה מהאמור בתכנית.ילרשות הגז לקבוע סט

מבקשים מהיזם שהוא בעל הזיכיון לעשות תכנון מחדש. ההחלטה היא החלטה  :4.2סעיף  .2

מהותית המחייבת הכנת תכנית מפורטת. הזכיין מעוניין לקבל תכנית המאושרת מראש. 

 אישור התכנית היא על ידי מנהל רשות הגז. 

לתקן את הסעיף באופן שיאמר שקווי הבניין של תחנות הגז ותחנות יש  קווי בניין: 6.3סעיף  .1

הקבלה ייקבעו בשלב היתר בנייה. בשלב היתר הבנייה יהיו ידועים המאפיינים ההנדסיים 

המדויקים של כל מתקן וידעו גם את הנחיות הבטיחות בהתאם לסקר הסיכונים הנערך 

 לקראת היתר הבנייה.

צריכה להיות בסמכות מנהל רשות הגז ולא בסמכות משרד  התכנית העקרונית :6.8.2סעיף  .3

התשתיות הלאומיות. יש להבהיר שבעל הרישיון הראשון שיבקש היתר בנייה אינו צריך 

 להמתין לבעל הרישיון השני.

יש לסמן את מיקום רצועת התשתיות שאם לא כן  מתחם ימי לרצועת תשתיות: 6.11סעיף  .5

 ת ולכן אינה מספיקה להוצאת היתרי בנייה.ייטען שהתכנית אינה תכנית מפורט

יש למחוק את הסעיף כי לדיג ועגינה אין צורך  )ד( איסור פעולות עגינה ודייג:6.11.2סעיף  .4

 בהיתר בנייה.

: המשיגה הגישה טבלא מתוקנת מאחר ולדעתה זכויות הבנייה טבלת זכויות בנייה 3סעיף  ..7

 שנקבעו בתכנית אינן מספיקות.

מציגים את התכנית כמוצר לא מוגמר הדורש שצוות מקצועי ישלים את  :4.2 – 4.1סעיפים  .77

מלאכת התכנון. עם סעיפים אלו יהיה קשה לטעון שהתכנית מפורטת ברמה שניתן להוציא 

 מכוחה היתרי בנייה.

מבקשים למחוק סעיפים רבים הנוגעים לתנ"ס מאחר והם אינם רלוונטיים להיתר  :4.5סעיף  .75

 פעלה.הבנייה אלא לתקופת הה

 למחוק את היעילות האנרגטית. הנושא אינו נושא לתכנית מתאר אלא לרגולציה. :4.4סעיף  .77

למחוק את הסעיף המורה על אגירת דלקים ביבשה מאחר והוא סותר את : 4.12סעיף  .79

האפשרות של מתן טיפול מלא בים. את ההחלטה היכן וכיצד יאוחסנו דלקים בים או ביבשה 

 יש לדחות לשלב הרישוי.
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 להוראות התכנית ולתיקונים בתשריטמפורטות הערות  .72

 המלצת החוקר

 להיות צריך למתקני הקבלה התכנית אישור .(ד)9.5.5 אני ממליץ לקבל את ההשגה לסעיף .7

 האנרגיה, הלאומיות התשתיות משרד" בסמכות בסעיף שכתוב כפי ולא הגז רשות בסמכות

 ".והמים

 בעומק הצינור של ההטמנה עומקהמורה על (: ב)9.7.5אני ממליץ לדחות את ההשגה לסעיף  .5

 '. מ 5 של

להציע את דרך  הזיכיון בעל שהוא היזםהמטיל על  1.5 סעיףאני ממליץ לדחות את ההשגה ל .7

 . הגז רשות מנהל ידי על היא התכנית אישורהטיפול בגז, בים וביבשה. 

 נית תכנית מפורטת. בהיות התכ בניין קווישעניינו  9.2 סעיףאני ממליץ לדחות את ההשגה ל .9

 . הגז רשות מנהל בסמכותהוא  התכניתאישור  .9.4.5 לקבל את ההשגה לסעיף .2

 אתבתשריט התכנית  לסמן יש .תשתיות לרצועת ימי מתחם - .9.7 סעיףלקבל את ההשגה ל .1

 .התשתיות רצועת מיקום

 לדיג. אומנם ודייג עגינה פעולות איסורבדבר ( ד)5..9.7 סעיףאני ממליץ לדחות את ההשגה ל .3

 .אך התכנית מגדירה שימושי קרקע מותרים בנייה בהיתר צורך אין ועגינה

 רבים סעיפיםוהבקשה למחוק את הסעיף מאחר ו 1.7 סעיףאני ממליץ לדחות את ההשגה ל .5

 .ההפעלה לתקופת אלא הבנייה להיתר רלוונטיים אינם הם ס"לתנ הנוגעים

 דלקים אגירת על המורה הסעיף ולהורות על מחיקת 1.75 סעיףלקבל את ההשגה לאני ממליץ  .4

 וכיצד היכן ההחלטה את. בים מלא טיפול מתן של האפשרות את סותר והוא מאחר ביבשה

 .הרישוי לשלב לדחות יש ביבשה או בים דלקים יאוחסנו

 נתיבי הגז הטבעי לישראל )רחל לוטן( .56

המאפשרת גמישות תכנונית בשלב  ת/73כפיפות תכנונית לתמא/ 7מבקשת להוסיף בסעיף  .7

 הוצאת היתרי הבנייה.

: מבקשת להוסיף החרגה הקובעת כי הדרישה לתכנית עקרונית היא רק במקרה 9.5.5סעיף  .5

ויוגש היתר לתחנות קבלה. במידה ויוגש היתר בנייה למתקני מערכת ההולכה ללא הקמת 

 .ת השטח כבר כיום.כי ניתן לחלק א תחנת טיפול, אין צורך בהגשת תכנית עקרונית

מבקשת שהסעיף ייבדק למול הנחיית הביטחון של משרד תחום מגבלות בניה : 9.5.7סעיף  .7

 האנרגיה והמים.

: מבקשת להוסיף סעיף ד': "מוסד תכנון בבואו לאשר היתר בניה ייתן עדיפות 9.7.7סעיף  .9

 להקמת מערכת ההולכה בגז טבעי על תשתיות אחרות".

יף הוראה בדבר התיאום עם בעל הרישיון בכל הקשור להגנה : מבקשת להוס9.7.5סעיף  .2

הקתודית, השראה אלקטרומגנטית ומקבילות חשמלית. מסמכי השיקום הנופי ייערכו 
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ההוראה היא שתפעולה של רצועת התשתיות יתואם עם נתג'ז  .7בהתאם להנחיות תמ"א/א/

 כדי להבטיח שיש מי שמנהל את הרצועה.

הוסיף "ככל האפשר": "באזור בו תוואי הצנרת עובר בעומק מים )א(: מבקשת ל5..9.7סעיף  .1

מטר. הוראות סעיף זה לא  7.5הצינור בעומק של  ככל הניתן,מטר, יוטמן,  .1 –הנמוך מ 

או שהקרקע אינה מאפשרת הטמנה יחולו במקום בו תוואי הצינור החוצה קווי תשתית 

 כאמור".

 "ככל הניתן".בסוף הסעיף את המילים  : מבקשת להוסיף)ב(9.5.5סעיף  .3

 ????(בהתאם לתכניות )ג( להוסיף בסוף הסעיף )9.5.5סעיף  .5

: מבקשת להדגיש שהדרישה למסמך עקרוני היא רק במקרה ויוגש היתר לתחנת 1.5סעיף  .4

קבלה. במידה ויוגש היתר בניה לתחנת הגפה או למערכת קווי הולכה ללא הקמת תחנת 

 מסמך עקרוני. קבלה, אין צורך בהגשת

 התכנית לא מתייחסת למימוש 1.7סעיף  ..7

"ס תוכן עבור המתחמים הימיים ותחנת הקבלה נ: מבקשת להוסיף כי תכנית לת1.1סעיף  .77

 אינה נדרשת עבור צנרת הולכת הגז הטבעי, תחנת ההגפה ותחנת הורדת לחץ.

 דברים שנוספו בשמיעת ההשגות:

 התשתיות.צריך לתת את הדעת לתפעול פרוזדור  .7

 רואה את המכלול ולטווח ארוך.נתג"ז תהיה הגורם האחראי לטיפול הנופי  כי שנתג"ז חשוב  .5

 תשובת עורכי התכנית:

יש  שיון.י)שגם היא בעל רישיון( ושני בעלי רנתג"ז ברצועת התשתיות יפעלו שלושה יזמים:  .7

 שאר מקום ליזמים נוספים.יי ס"תנלהגדיר מראש שבעת הכנת ה

  להוראות התכנית 7.4בסעיף  ההערה שיש צורך להגדיר את התכנית העקרוניתמקבלים את  .5

 ות.ריות בתכנית הן אחושי/ת כי הגמ73 א"תמלא ניתן להכפיף את התכנית ל .7

  ס"תנתכנית ה לפיההשגות מתייחסות לניהול הסביבתי  .7

או כל פתרון אחר המקובל על הממונה על " צריך לכתוב "כל הניתן"במקום המונח  .9

 הבטיחות".

לקו הצנרת ולא להסתפק בתכנית סביבתית רגילה.  ס"תנלדעת עורכי התכנית ראוי לדרוש  .9

 וח סביבתי.תפיאחר כולל גם מעקב  ס"תנה

פעם נוספת על ידי עורכי  רצועת הצינור ותחנות הגפה ייבדקל ס"תנדרישת התסקיר  נושא .2

 .התכנית

 המלצת החוקר:

סוגיית תפעול והניהול השוטף רצועת תשתיות הגז לדחות את ההשגה בדבר אני ממליץ  .7

אינה נושא לתכנית מתאר ארצית ואף לא למפורטת. משרד התשתיות  . סוגיית הניהולהטבעי
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הלאומיות, האנרגיה והמים ורשות הגז הטבעי יתנו את דעתן לעניין כחלק מאחריותן הכוללת 

 ותפקידם בניהול משק הגז הטבעי.

/ת המאפשרת 73כפיפות תכנונית לתמא/ 7ה להוסיף בסעיף אני ממליץ לדחות את הבקש .5

/ת כי 73א "גמישות תכנונית בשלב הוצאת היתרי הבנייה. לא ניתן להכפיף את התכנית לתמ

 /ת הן אחרות73ההנחיות  בתמ'א/

ואת הבקשה להחרגה הקובעת כי הדרישה לתכנית  9.5.5אני ממליץ לדחות את ההשגה לסעיף  .7

 ויוגש היתר לתחנות קבלה.  עקרונית היא רק במקרה

: סעיף ד': "מוסד תכנון בבואו 9.7.7אני ממליץ לדחות את ההשגה והבקשה להוסיף בסעיף  .9

לאשר היתר בניה ייתן עדיפות להקמת מערכת ההולכה בגז טבעי על תשתיות אחרות". 

 אין בכירות על פני תכניות תמ'א אחרות./ח 73תמ'א ל

בדבר התיאום עם בעל הרישיון בכל  9.7.5סעיף ל אני ממליץ לדחות בחלקה את ההשגה .2

המלצה לתוספת סעיף הקשור להגנה הקתודית, השראה אלקטרומגנטית ומקבילות חשמלית. 

בדבר תיאום ההגנה הקטודית ניתנה בתשובת החוקר להשגות חברת מקורות. ראו: החלק 

 הכללי של דו'ח החוקר.

"ככל האפשר": "באזור את הבקשה להוסיף )א( ו5..9.7סעיף אני ממליץ לדחות את ההשגה ל .1

הצינור בעומק של  ,הניתן ככלמטר, יוטמן,  .1 –בו תוואי הצנרת עובר בעומק מים הנמוך מ 

 אומטר. הוראות סעיף זה לא יחולו במקום בו תוואי הצינור החוצה קווי תשתית  7.5

סעיף כמו כן אני ממליץ לדחות את ההשגה ל ".כאמור הטמנה מאפשרת אינה שהקרקע

השימוש בתיבה ככל  ".הניתן ככל"בסוף הסעיף את המילים  להוסיף והבקשה )ב(9.5.5

 האפשר וככל הניתן מקנות לתכנית עמימות שאינה רצויה.

 סנו מפעלי ברונוס בע"מ  .53

 ד רם מוסרי, מתן בן ישי"מנהלת, עו -הופיעו: רונית בר נתן 

ואי צנרת האספקה בצמוד למגרש המשיגה בא.ת. עמק חפר. תוואי הצנרת השגה למיקום תו .7

מ' מגבולו הצפוני של מגרש סנו. ניתן להקטין את הפגיעה על ידי הסטת  .77עובר במרחק 

 מ'  צפונה, בצמוד לגבול הגן הלאומי. .52 –תוואי ההולכה למרחק של כ 

לק ממגרש המשיגה הוא בתחום כתוצאה ממיקום התוואי. פגיעה בזכות הקניין של סנו, ח .5

 סקירה של התכנית.

נדרש סקר סיכונים לתוואי הצינור ולסיכונים למגרשים הסמוכים לצינור. אין להסתפק  .7

התקן ההולנדי שאומץ בישראל. יש ספק למידת  לפימ'  92בקביעה של טווח בטיחות של 

ההולנדי מתייחס  הרלוונטיות של התקן ההולנדי כי כיום יש תקנים מחמירים יותר. התקן

צינורות המכילים חומרים מסוכנים  77לצינור בודד ולא למצב בו עוברים בתוואי התשתיות 

ודליקים. התקן ההולנדי גם לא מתייחס להשפעות ההדדיות של מספר חומרים מסוכנים, גז 

 . MEG –טבעי, דלק, קונדנסייט ו 
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מידי יום את מפעלי סנו. באופן  בהיעדר סקר סיכונים, יש חשש מהסכנות לבני אדם הפוקדים .9

תמוה לא נכלל במסמכי התכנית סקר סיכונים לצנרת האספקה וההולכה וזאת על אף 

שמדובר במרכיב מהותי בתכנית, אשר עלול ליצור סיכונים ומגבלות רבות על סביבתו, שיש 

בהם כדי להשפיע באופן ישיר על אפשרות השימוש ועל ערך המגרשים הסמוכים לתוואי 

 נרת המתוכנן.הצ

 הטלת חובה על היזם להכין תנ"ס כתנאי להיתר בנייה, אינה מכסה על היעדר סקר סיכונים. .2

( בהוראות התכנית קובע לגבי תחום הסקירה כי "אין באישורה של תכנית זו כדי 7)9.1סעיף  .1

לשנות את ייעודי הקרקע התקפים בשטח זה". יש להבהיר בהוראות התכנית כי התכנית אינה 

התכניות  לפילה מגבלות כלשהן או פגיעה בשימושים קיימים ובשימושים מאושרים מטי

התקפות החלות על השטח הנכלל בתחום הסקירה, לא כל שכן על שטחים שאינם נכללים 

 בתחום הסקירה.

.בהוראות התכנית מורה כי יש לתאם בקשות להיתר, בתחום הסקירה, עם רשות 9.1סעיף  .3

התאמות למערכת הגז או מיגון למבנה המבוקש,  יבצע על חשבונוהגז הטבעי. בעל הרישיון 

אם רשות הגז תקבע שיש צורך לבצע התאמות. או מיגון. בנסיבות אלו, יש להוסיף הוראה 

הקובעת כי בעל הרישיון יפקיד ערבות לצורך הבטחת עבודות בתחום הסקירה, שאם לא כן, 

 ם לעיכוב במתן ההיתר.עיכוב בביצוע העבודות על ידי בעל הרישיון יגרו

)ג( מתיר סטייה מהתכנית בהסכמת בעלי הקרקע. .1.7הוראת הגמישות בתכנית: סעיף  .5

)י( העוסק בסמכות .1.7הוראה בדבר קבלת הסכמת בעל המקרקעין אינה קיימת בסעיף 

מ' מתוואי הצינור. יש לתקן את ההוראה ולקבוע  .52המועצה הארצית להתיר סטייה של 

 הסכמה מבעלי הזכויות בקרקע ולא רק מבעלי הקרקע.שתידרש קבלת 

 דברים שנוספו בשמיעת ההשגות:

 :ד רם מוסרי, רונית בר נתן"עו

 של סנו נמצא בתחום הסקירה של התכנית. 7574/735חלק ממגרש  .7

המטרה של סנו היא להמשיך לאפשר את פעילות התעשייה בצד קיום ניצול משאבי הגז  .5

 הטבעי.

מ' מאזור  ..9מ' צפונה כך שיהיה במרחק של  .52 –מבקשים להרחיק את תוואי הצינור כ  .7

 התעשייה.

חסר סקר סיכונים הנובעים מרצועת התשתיות. התקן ההולנדי אינו מתאים כי הוא מתייחס  .9

 לצינור הבודד.

 טיפול בגז במתקן בים יקטין את רמת הסיכון לאזור התעשייה. .2

ס צריך לבצע כבר עכשיו ולא לדחות את הבדיקות לשלב היתר "את הבדיקות הנדרשות בתנ .1

 הבנייה.

חוששים שהתוואי המתוכנן יפגע בזכויות הקניין של המפעל בדרך של הטלת הגבלות נוספות  .3

 על המפעלים.
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 חייבים להבהיר בגוף התכנית שהתכנית אינה פוגעת בשימושים קיימים או מאושרים. .5

פקיד בטוחה שתגרום לו לממן את ההגנות הדרושות צריך לדרוש מהיזם בעל הרישיון י .4

 הנדרשות ממבקש היתר בנייה בתחום הסקירה.

 נדרש תיקון בסעיף הגמישות כך שתידרש הסכמה של המחזיק או החוכר. ..7

 עיקרון הזהירות המונעת מחייב סקר סיכונים. .77

 תשובת עורכי התכנית:

 בני פירסט: המשרד להגנת הסביבה

ן צורך לערוך סקר סיכונים לאורך תוואי הצינור. התקן הישראלי התקן הישראלי קובע שאי .7

מחמיר את התקן ההולנדי ואת האמנה האירופאית. התקן הישראלי מתייחס גם למרחקי 

 הפרדה בין מספר צינורות.

 דורית הוכנר: משרד התשתיות הלאומיות, אנרגיה ומים

ם הסקירה ניתן לקיים כל דונם נמצאים בתחום הסקירה. בתחו 7.7 –להערכת המתכנים כ  .5

פעילות אלא שיידרש מיגון ברמה גבוהה יותר. הדרישה להגברת המיגון תוטל על בעל הרישיון 

 בהתאם להנחיות רשות הגז.

 המלצת החוקר:

אני ממליץ לקבל את ההשגה ולצמצם את תחום הסקירה על פי הצעת עורכי התכנית ובכך  .7

 .: החלק הכללי של הדו'חראולהוציא את מגרש המשיגה מתחום הסקירה. 

אני ממליץ לקבל את ההשגה בדבר למיקום תוואי צנרת האספקה בצמוד למגרש המשיגה  .5

 ..7 - ..5 –בא.ת. עמק חפר ולהקטין את הפגיעה על ידי הסטת תוואי ההולכה למרחק של כ 

 מ'  צפונה, בצמוד לגבול הגן הלאומי.

סיכונים לתוואי הצינור ולסיכונים אני ממליץ לדחות את ההשגה ואת הדרישה לסקר  .7

למגרשים הסמוכים לצינור ולקבל את תשובת המשרד להגנת הסביבה שהתקן הישראלי קובע 

שאין צורך לערוך סקר סיכונים לאורך תוואי הצינור. התקן הישראלי מחמיר את התקן 

 ההולנדי ואת האמנה האירופאית. התקן הישראלי מתייחס גם למרחקי הפרדה בין מספר

 צינורות.

( בהוראות התכנית הקובע לגבי תחום הסקירה כי 7)9.1לדחות את ההשגה לסעיף אני ממליץ  .7

"אין באישורה של תכנית זו כדי לשנות את ייעודי הקרקע התקפים בשטח זה". הוראות 

התכנית מבהירות כי התכנית אינה מטילה מגבלות כלשהן או פגיעה בשימושים קיימים 

 לפי התכניות התקפות.ובשימושים מאושרים 

.בהוראות התכנית המורה כי יש לתאם בקשות 9.1לקבל  את ההשגה לסעיף אני ממליץ  .9

התאמות  להיתר, בתחום הסקירה, עם רשות הגז הטבעי. בעל הרישיון יבצע על חשבונו

למערכת הגז או מיגון למבנה המבוקש, אם רשות הגז תקבע שיש צורך לבצע התאמות. או 

ת אלו, יש להוסיף הוראה הקובעת כי בעל הרישיון יפקיד ערבות לצורך הבטחת מיגון. בנסיבו
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עבודות בתחום הסקירה, שאם לא כן, עיכוב בביצוע העבודות על ידי בעל הרישיון יגרום 

 לעיכוב במתן ההיתר.

 רכבת ישראל .54

 אופיר טיביפניית 

 הופיעו: אוהד קניג, מיכה קוטלר

יית צינורות הגז את המסילה והן את קביעתן בסמוך הוראות התכנית אינן מאזכרות את חצ .7

 למסילה.

 77עיף )סיש לתקן את הוראות התכנית ולהוסיף את חובת קבלת אישור רכבת ישראל לחצייה  .5

 לפקודת המסילות(.

. אין לרכבת התנגדות להצמדה 5הרכבת תתנגד להצמדת קו הגז מצדו המערבי של כביש  .7

 .5ממזרח לכביש 

 עת ההשגות:דברים שנוספו בשמי

 ומיכה קוטלר בשם חוצה ישראל אוהד קניג והופיע

יש בתכנית שתי חציות שקו הגז חוצה את המסילה הקיימת במסילת החוף באזור דור ובאזור  .7

. בנוסף יש מקבילות בין רצועת 55מכמורת ואת המסילה המזרחית המאושרת בתת'ל 

 מ'. ..2 –חק של כ מ' במסילת החוף. במר ..2התשתיות למסילה לאורך קטע של 

 התייחסות לייעוד המסילה בהוראות התכנית.בתכנית אין  .5

 .55צריך להוסיף לרקע בסטטוטורי את תת'ל  .7

 וע המסילה המזרחית:חוצה ישראל האחרית לביצחברת מיכה קוטלר 

 . 55צריך לעדכן את הרקע הסטטוטורי ולהוסיף את תת'ל  .7

הביצוע, הצינור יהיה הרבה לפני  התכנית נצמדת לגשר העובר מעל למסילה. מבחינת .5

 המחלף.הרחקת המסילה מעט דרומה )שטחי אמץ( תאפשר את ביצוע  המסילה.

 תשובת עורכי התכנית:

 .מתוואי המסילה מטר  74הצינור עובר במרחק של  .7

מטרים בין קצה רצועת צינור הגז לבין קצה זכות הדרך  72הרחקת רצועת הצנרת למרחק של  .5

ולא  257ח יישק לקצה זכות דרך 73בכך גם קו הבניין של תמא 55בתתל/הכלול  257של כביש 

  . יחדור לזכות הדרך

. בלי לערוך שינוי בתוואי סעיף הגמישות בתכנית מאפשר הרחקה כזולדעת עורכי התכנית  .7

לפיכך לא מוצע שינוי בתשריט. החשש של רכבת ישראל הינו רק למצב בו קו הגז יונח לפני 

במצב זה ולא להשתמש בגמישות  ניתן יהיה להשתמש בגמישות בתכניתהקמת המחלף ולכן 
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מגל( אשר הינו תוואי הולכה את אותה -עם זאת מומלץ לתת לתוואי זה )מרץ במצב הפוך.

 ה בשאר תכניות הגז, כך שלא תידרש הסכמת בעלים להסטה.נגמישות שנית

 המלצת החוקר:

נקודת החצייה של מסילת הברזל על  לקבל את השגת רכבת ישראל ולהרחיק אתאני ממליץ  .7

 ידי רצועת תשתיות הגז דרומה.

  55לקבל את ההשגה ולהוסיף צריך לרקע הסטטוטורי את תת'ל אני ממליץ  .5

בהוראות התכנית הוראה בדבר תיאום  1.3לקבל את ההשגה ולהוסיף בסעיף אני ממליץ  .7

 מסילת הברזל.תשתיות עם רכבת ישראל במקום שתוואי תשתיות הגז חוצה את קווי 

 22תת'ל 

 

 

 

חיבור 

לכביש 

581 

מסילה 

 מזרחית

כביש 

444 

 מתוכנן
רצועת 

 צנרת
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 עמותות וגופים ציבורייםחברות,  .ה

  כרמל – שרון איגוד ערים לאיכות הסביבה .53

 , לינס אוזן, גלוריה אפרתי, יונת אלקלעי, אפרת קיזמכרל האיגוד"מנכ - הופיעו: ניר סהר

תכניות הקמת המתקנים היבשתיים לא תואמו ואינן מתואמות עם תכניות הפיתוח של  .7

הרשויות המקומיות לשם חיזוי עתידי של ההשפעות הסביבתיות של מתקני הגז. לפיכך, לפני 

 /ח נדרש לבצע השלמת נתונים מקיפה בהתאם למפורט במסמך ההשגה.73/א"תמאישור 

יש להבטיח כי בשלב היתרי הבנייה, מסמכי  במתכונתה הנוכחית א"תמככל שתקודם ה .5

 הבקשה יידרשו בחוות דעת איגוד ערים שרון כרמל.

באתר חגית קו הגז הטבעי, הנכנס למתקן הטיפול צמוד לתחנת הכוח חגית ובקרבה לקו מתח  .7

"ט. במקרה של דליפת גז, קיימת סכנת התפוצצות שתפגע במערכת הדלק וקו ..9גבוה 

 ובמערכת אספקת החשמל.

הרכב החומרים שיעברו בצנרות התכנית מתאפיינת בכוללניות ובאי ודאות טכנולוגית לגבי  .9

 ומידת השפעתם על הסביבה.

 דברים שנוספו בשמיעת ההשגות:

זנו למודלים אינם ואינם מתאימים. גם חלק מהנתונים שה שהמודלים שעשו בהם שימו .7

 רבים, פורטו. בתכנית חסרים נתוניםנכונים. יש חומרים ונתונים שקיימים במערכת אשר לא 

 יר.ואואיכות הבמיוחד בתחום 

אין פירוט כיצד מטפלים במי מוצר: טיפול כימי? פיסי? ביולוגי? אוסמוזי? הציבור זכאי לדעת  .5

 מה הולכים לעשות.

 בקשות לפני היתרי בנייה.שלב המבקשים לשלב את איגוד הערים לפחות ב .7

. אומנם אורות חנת הכוח אורות רבין לא נלקחו בחשבוןנתוני תבמודל ההשפעה על הסביבה,  .9

הנחיות משרד הגנת הסביבה אך אורות רבין היא גורם  לפי מ"ק .7רבין מחוץ לרדיוס של 

 מזהם חשוב.

לא נמצאה במודל התייחסות לדו תחמוצת החנקן. אין גם התייחסות לאוזון. עבור אחסון  .2

 ביבשה נדרשת בדיקת אוזון . קונדנסייט

מחגית  מ"ק 7תייחסות לרעילות של הגז והשפעת הרעילות על יישובים המצויים בטווח אין ה .1

 .ישובים( .7)ישובים( אן ממרץ  5)

 קוו'ט היוצא מאתר חגית. ..9לא נבחנה ההשפעה של קו  .3

 ליבשה. MEGואת מי המוצר  קונדנסייטאין צורך להעביר את ה .5

יר אינו מפרט את הטכנולוגיות של מי מוצר. התסקו –ם יתייהשגות לטיפול בשפכים תעשי .4

  .לשנה ק"מ ...7הטיפול במי מוצר. מדובר על כמות העולה על 



 
 

 
 
755 

 53.2.5.79/ ח                                                                                                 73תמ"א/  -דו"ח חוקר 
 

 

התכנית לא נותנת מענה למקרה של דליפה מהצנרת. חסר מערך ניטור. פגיעה באיכות מי  ..7

 חסר בתכנית נספח ניקוז. תהום תשבית קידוחים רבים.

פגיעה בקידוחי מים במקרה של דליפה מבקשים לבחון חלופות לתוואי הצנרת כדי למנוע  .77

 מהצנרת.

יהיו בתכנית תנאים  .ה"תעשייה" שתוקם עלאיגוד הערים מבקש יותר פירוט והוראות  .75

 מפורטים כך שניתן יהיה לגזור מהם היתרי בנייה.

 מבקשים שמתן היתר בניה יותנה בהגשת סקר סיכונים אשר יאושר על ידי איגוד הערים. .77

האיגוד יהיה חבר בצוות הבין משרדי אשר בפניו  ו ההחלטות הבאות:האיגוד מבקש כי יתקבל .79

יובא התנ"ס לבחינה; האיגוד יהיה במעמד שווה למשרד להגנת הסביבה בקבלת היתרי 

עדה המאשרת את תכניות היתר הבניה ברשות רישוי ופליטה; האיגוד מבקש להיות שותף בו

 הגז הטבעי.

 תשובת עורכי התכנית:

 הוא תנאי להיתר בנייה. ס"תנה אינן מחייבות. ס"תנ איך מכיניםנחיות מחייב. הה ס"תנה .7

 בתכנית מתאר ארצית לא נדרש הפירוט המבוקש על ידי איגוד הערים. .5

 ומי מוצר. קונדנסייטטיפול בגז טבעי, לבתכנית המופקדת מדובר על תעשייה מוגדרת מראש  .7

 לדעת המתכנן אי אפשר לאסור הקמת מתקנים ביבשה.  .9

 המשרד להגנת הסביבה –בני פירסט 

גם באיזו טכנולוגיה הוא ינקוט. אין  ומידעזהות היזם  , אין מידע עלבשלב זה חסרים נתונים .2

 מידע לגבי הרכב החומרים של הגז ומוצריו.

 המלצת החוקר:

לדחות את ההשגה על יסוד הטענה שתכניות הקמת המתקנים היבשתיים לא אני ממליץ  .7

מתואמות עם תכניות הפיתוח של הרשויות המקומיות. קיימים חילוקי דעות עם תואמו ואינן 

הרשויות המקומיות, כפי שניתן ללמוד מההשגות הרשויות המקומיות אך ברור מהדיונים 

 שהרשויות לא הופתעו מעמדת עורכי התכנית.

יידרשו לדחות את הדרישה כי בשלב היתרי הבנייה, מסמכי הבקשה להיתרי בנייה אני ממליץ  .5

 בחוות דעת איגוד ערים שרון כרמל. 

קביעת סוגיית אני ממליץ לדחות את ההשגה בטענה שלא נשקלו בתכנית שיקולי בטיחות.  .7

רמת הבטיחות של קווי הולכת הגז ומוצרי הלוואי והמתקנים לטיפול בגז מסורה לשיקול 

ם אלו צריך דעתו ואחריותו של הממונה על הבטיחות. מעמדו של איגוד הערים בנושאי

 להיקבע בחקיקה ולא דרך הוראות של תכנית מתאר.
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 ארגון הדייגים  .59

נציג  –ר ארגון הדייגים, סייג מיכאל "יו –שאדי עזאב נציג הדייגים, פואד נסאר  ד"עוהופיעו: 

נציג דייגי מרינת  –דייגי יפו, סמי פרץ  –ר דייגי יפו, גיל ססובר "יו –דייגי חיפה, סעדו זיינב 

 הרצליה, 

 מתנגדים לתכנית בשל ההפרעה שהתכנית גורמת לדיג.

 דברים שנוספו בשמיעת ההשגות:

 דייגים ..75 –כלי שייט לדייג וכ .75 בארגון

מייל  7אין בתשריט התכנית הבהרה היכן יוקמו האסדות. הטענה היא שבמרחק של  .7

 ה. מהאסדות לא יותר דייג. מבקשים מפה מפורטת. המגבלה תחול גם על אסדות הקבל

 לא התייעצו עם הדייגים. לו היו מתייעצים ניתן היה להפחית את הפגיעה. .5

ההשגה היא לגבי חופש העיסוק של הדייגים. כיום המגבלה על הדייגים היא מגבלה ביטחונית  .7

 בלבד.

 לול הדגה. החשש הוא שהפעילות בים תגרום לבריחת הדגים.יחשש שהתכנית תגרום לד .9

 פי.יגי הדייג החויהנפגעים הם ד .2

צינור הגז פולט חום והעברת הגז יוצרת רעש. חום ורעש יבריחו את הדגים וישפיעו על  .1

 התרבות הדגה.

 5..9.7סעיף  מתנגדים לאיסור על דייג המכמורת בשטחים שסומנו בתכנית.דייגי המכמורת  .3

לאורך תוואי הצנרת מכמורתנים לא יורשו פעולות עגינה ודייג  -נתיבי שייטמורה כי "

 ".מ' מהצנרת הימית ..2של עד  ובמרחק

 תשובת עורכי התכנית:

התכנית מציגה מתחמים שבהם ניתן יהיה להקים אסדות לטיפול בגז. המתחם הגדול יותר  .7

הוא התחום שבו ניתן יהיה להעביר את צנרת הגז לכיוון היבשה. המגבלות על הדיג נועדו להגן 

 על הצינור מפני פגיעה. 

 מ מהחוף"ק .7 – 3.2התיאום עם רשות הנמלים הוא אסדות במרחק  .5

 אין מגבלות דייג באזור האסדות .7

 המלצת החוקר:

בחלקה את ההשגה באופן שתחום הקו הכחול של התכנית בים יצומצם לקבל אני ממליץ  .7

 ח החוקר."בהתאם להצעת עורכי התכנית המוצגת בחלק הכללי של דו
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 אגודה שיתופית חקלאית )ידידיה כהן מחופית( –הדרי זיתא  .58

ובנוסף הרס  34.7 –ו  ..34דונם מפרדסי האגודה בגושים  .72ביצוע התכנית יגרום לעקירת  .7

 של מערכת ההשקיה וקווי המים.

 המלצת החוקר:

אני ממליץ לדחות את ההשגה. אין חולק שהעברת תשתיות הגז בשטחי מטעים יחייב את  .7

 פיצוי לנפגעים מהתכנית. עקירתם. החוק מבטיח

 יהורם בן שלום .61

 שאול כוחן, יהורם בן שלום ד"עוהופיעו: 

 בחדרה מצפון למכמורת, המיועד למלונאות. 4בעל זכויות בשטח 

בייעוד של תיירות ונופש אשר שונה לייעוד כנית המתאר של חדרה בת 4צינור הגז עובר במתחם 

ידי המתנגד עתירות שונות לבתי משפט אשר חלקן  של גן לאומי. כנגד התכניות השונות הוגשו על

 עדיין מתנהל. ההתנגדות היא לתוואי הצינורות אשר עובר בחלקתו. 

 דברים שנוספו בשמיעת ההשגות:

 בחדרה המיועד למלונאות, תיירות ונופש. 4צינור הגז עובר בשטח מתחם  .7

 דונם. ..7 –בכ 4הציעה להרחיב את הפארק בשטח  .5.5חדרה  .5

 מ' תאפשר פיתוח התיירות בחלקות שבעלות המשיג ..7 –נקודת ההגפה צפונה בכהסטת  .7

 התכנית המופקדת לפיהסטת נקודת ההגפה תאפשר את כניסת הצינור ליבשה  .9

 המלצת החוקר:

להסיט את נקודת הכניסה של הגז הטבעי בקו החוף צפונה לקבל את ההשגה ואני ממליץ  .5

 ח החוקר."הכללי של דו ובהתאם את רצועת התשתיות כמתואר בחלק

  מטה המאבק נגד הקמת מתקני הטיפול בעמק חפר .61

 , חגי שילה,ראש המטה – הופיעו: ארי יהונתן

מטה המאבק מתנגד להקים מתקני טיפול בגז הטבעי בעמק חפר וקורא למקם את מתקן  .7

 הקבלה והטיפול בגז הטבעי הרחק בים.

אפשרויות. כתכנית מאפשרת אין  התכנית היא "תכנית מאפשרת" הנותנת מרחב גדול של .5

 להגדירה כתכנית מפורטת שניתן להוציא על סמך אישורה היתרי עבודה ובנייה.

 התכנית מפקיעה ממוסדות התכנון את ההחלטה לגבי התכנון הסופי. .7

 סקר הסיכונים מתבסס על תקלות תפעוליות שבשגרה ואינו מתייחס לתקלות חריגות. .9
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הגז בצינור אחד בלבד ונשב אחד במתקן התפעול ולא סקר הסיכונים מתבסס על הולכת  .2

 צינורות מקבילים ושלושה נשבים במתקן התפעול. 4מתייחס לרצועת הולכה שיש בה 

התעלמו מהמלצת המשרד להגנת הסביבה להעדיף את החלופה הימית ולהרחיקה ככל  .1

 האפשר.

פריתי, וגז מימן גהחלופות היבשתיות נבחנו מבלי לדעת מהו הרכב הגז ובמיוחד האם יש ב .3

 שאז אסור יהיה לטפל בו במתקן יבשתי.       

הוראות התכנית כתנאי להיתר בנייה צריך להיות  לפיהתנ"ס )תכנית לניהול סביבתי( הנדרש  .5

 מסמך מחייב;

התעלמו מהמלצת נציג המשרד להגנת הסביבה במועצה הארצית לתו"ב להעדיף את חלופת  .4

היות מט"ש מרץ בלב שטחים פתוחים. לא נערכו  חדרה על פני חלופת מט"ש מרץ בשל

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              בדיקות סביבתיות למט"ש מרץ והשאירו זאת לשלב היתר הבנייה.                                                                      

ק"מ וזה  .5מ' ולאורך  .72המתקן היבשתי במט"ש מרץ דורש תוואי של תשתיות ברוחב   ..7

ד' עבור המתקן. התוואי יוצר פגיעה באפשרויות החקלאות המוגבלת לגידולי  .52 –בנוסף ל

 שלחין בלבד.

 טחון לאומי, פיקוד העורף והמשרד להגנת העורף.יבטיחות: נדרשת חוות דעת המועצה לב .77

מך בחלופת הטיפול ת: חסר תסקיר בריאות. נציג משרד הבריאות במועצה הארצית בריאות .75

 בים כדי להקטין נזקי בריאות.

שנים  5תפעול: התעלמו מאמירתו של היועץ המקצועי של צוות התכנון מר יו פריין שכעבור  .77

יהיה צורך להתקין בבאר הגז מדחס להעלאת לחץ. אם מתקינים מדחס אפשר גם להקים את 

 קן הטיפול בגז בים.מת

נגדי הוכן על  ח"דושהוכן על ידי פרופ' סדן.  ח"דוכלכלי: טענות כלפי טעויות ושגיאות ב ח"דו .79

 ידי דוד בעז.

העברה ליזם את סמכות ההחלטה על תמהיל הטיפול בים וביבשה היא מסלול עוקף למוסדות  .72

 התכנון. כך גם באשר לאישור היתרי הבנייה על ידי רשות הגז.     

 דברים שנוספו בשמיעת ההשגות:

 מתנגדים בתוקף לקמת מתקני טיפול ביבשה ומבקשים למקם את מתקני הטיפול הרחק בים. .7

: סיווג התכנית. התכנית כביכול ברמה מפורטת אבל אין בה שום פירוט. התכנית 7.9סעיף  .5

מקצועי טרם קבלת היתר צוות צות המלהיא תכנית כללית אשר את ההחלטות מעבירים ל

 בנייה.

 דורש שטרם היתר בנייה תוגש תכנית מפורטת שתפורסם לציבור, התנגדויות וכיו'ב. .7

  אם היזם יבחר את החלופה של הטיפול בים לא יהיה צורך בחלופה היבשתית. .9

 אי אפשר לקבוע מרחקי הפרדה על סמך הנחיות המשרד להגנת הסביבה. .2

קיצוני. יש סכנה בהעמדת  ןמקל באופ ימרחקי הבטיחות שנקבעו למרחק מהמתקן ההנדס .1

 המעפיל ועין החורש.הקיבוצים יה של יקן ההנדסי ליד אוכלוסתהמ
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. מבקשים קונדנסייטצו הבטיחות מתבסס על תקן ישראלי לצינור אחד. הצו אינו מתייחס ל .3

 .קונדנסייטהנדרש מצינור הולכת  סקר סיכונים שיראה מהו מרחק ההפרדה הבטיחותי

 היתר הבנייה. שלבכונים לאסור להעביר את סקר הסי .5

 אין לאשר את המתקן היבשתי ויש לטפל בגז בים ולהעביר ליבשה גז נקי .4

 התסקיר מתעלם מהרכב הגז כי ההרכב לא ידוע. ..7

 לכן עדיף לטפל בים.והקטנה ביותר.  "טביעת הרגל"בתסקיר הסביבתי היה צריך לבחון איפה  .77

 פריתי אסור להעביר את הגז ליבשה.ויש מימן גוהוראה שבמידה אין בהוראות התכנית  .75

 לחוף. המאגלא מביאים את מחזירים לים. מאג מפרידים בים והאת  .72

 מי הטיפול מכילים מתכות כבדות ואין להביא אותם ליבשה. .71

 ול המלא ביבשה כי הדבר אינו מתאים להוראות התכנית.פיש להוריד את חלופת הטי .73

 אלא אם יוכח שהדבר לא ניתן. מ"ק .5מבקשים להרחיק את המתקנים הימיים למרחק  .75

 צריכות להיות מסמך מחייב הפתוח לעיון והתנגדויות הציבור. ס"תנהוראות ה :4.4סעיף  .74

 מרץ כי הוא בלב שטחים פתוחים, במסדרון אקולוגי. מט"ש מתנגדים למיקום ב ..5

 התכנית פוגעת פגיעה קשה בחקלאות. תוואי הצינור יוצר מדבר של תשתית. .57

 הגמישות: הסעיף מונע מהציבור להתנגד סעיף :4.11סעיף  .55

מבקשים להוריד את המילים "וטיפול בתוצרי הלוואי" כדי שלא יוקם מפעל  :6.2.1סעיף  .57

 פטרוכימי

מבקשים שהמשרד להגנת העורף או פיקוד העורף יבדוק את התרחישים בתנאי  :4.11סעיף  .59

חירום. מבקשים גם את חוות הדעת של המועצה לביטחון לאומי כשיקול לבחירה בין הים 

 ליבשה.

 כלכלי מלא כדי לתת הצדקה לתכנית מבחינה לאומית. ח"דו 4.2 סעיףמבקשים ב .52

טיפול בין הים ליבשה. האישור צריך להיות של מנהל רשות הגז יאשר את חלוקת ה :4.2סעיף  .51

 המועצה הארצית לתכנון ובנייה.

כל החברים בוועדה מייצגים את הממשלה ואין בהם גורם  :הצוות הבין משרדי :4.1סעיף  .53

 המייצג את הציבור.

מאחר ויהיה בכל מקרה צורך להקים מתקן טיפול ימי בקרבת מקום ההפקה ובכל מקרה  .55

 גיון הוא לטפל בים.ית לחץ בים הרי שההתהיה אסדה של הפחת

 אנייתלטענת המתנגדים היזמים מסרו שבכל מקרה הם עומדים לטפל בגז בים באמצעות  .54

FPSO . 

שנים המועצה הארצית  9היות ונושא הטכנולוגיה טרם גובש, מבקשים להוסיף סעיף שכל  ..7

 תבחן את התכנית.

  יהיה בים בלבד. קונדנסייטיש לקבוע שהטיפול ב: 4.12סעיף  .77
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 תשובת עורכי התכנית:

 התכנית היא תכנית מפורטת לשימוש ייעודי.  .5

 הוא תמהיל הטיפול בים או ביבשה.  , שטרם נקבע,הנושא הלא ברור בתכנית .7

לאחר ביצוע התכנית ניתן יהיה  דורית הוכנר( התכנית היא מפורטת.לדעת משרד האנרגיה ) .9

 . הפרטים נקבעים בתכנון הנדסי מפורט.)תחום סקירה( לצמצם את רוחב המתחמים

 .בנייןהקווי  קווי ההולכה ואתהתכנית קובעת את תוואי  .2

לא יהיה ספק שהתכנית מפורטת. אם  (1.75)סעיף  אם יוציאו את פרק התמהיל מהתכנית .1

הביצוע  יאחר. יישאר מקסימום בינוי ביבשה ומקסימום טיפול בים ,ימחקו סעיפי התמהיל

 לו שימוש. ישוחרר השטח שאין

היא כי יזמים משקיעים השקעות ענק  ,חשיבות התכנית המאפשרת פתרונות שונים לטיפול .3

 בחיפושי גז והם רוצים לדעת שיהיה היכן לטפל בגז.

הנחיות המשרד להגנת  לפיהשיקול של סקר סיכונים היה שיקול מרכזי. התכנית הוכנה  .5

הגדול. המסמך המנחה נוסח בחוזר  י התכנית מתייעצים עם יועצים מהעולםנהסביבה. מתכנ

מתייחס לכל תכנית. בתכנית המופקדת יש דרישה לסקר  ל"מנכחוזר ה הגנת הסביבה. ל"מנכ

סיכונים בשלב היתר הבנייה. אין מצב שסקר סיכונים מפורט ירחיב את מרחקי ההפרדה אבל 

 הוא יכול לצמצם.

ביבשה. תסקיר ההשפעה על  קונדנסייטהטיפול הסביבתי הטוב ביותר הוא באמצעות מיכל  .4

הסביבה נותן את חלופות המעטפת הקיצוניות ביותר שבמסגרתן כל מפעל ימצא את הפתרון 

 המתאים לו.

מכסה את כל הנושאים הקשורים  ס"תנ. הס"תנלהוראות התכנית מחייב הכנת  1.1סעיף  ..7

 ם.בהיעדר ידע מספיק לגבי הרכב החומרי ,בהגנה על הסביבה שלא ניתן לפרטם כיום

היה אקטיבי  ביטחוןתכנית. משרד הב נכללו ביטחון. הוראות משרד התביטחונינערכה בדיקה  .77

 בבחירת החלופות.

 תסקיר בריאותי: משרד הבריאות לא דרש תסקיר בריאותי. .75

קשה להבטיח  תחזיות משרד האנרגיה. לפיתחזיות היתירות )אמצעי אספקה חלופיים( נבחנה  .77

 . FPSOזמינות אספקה מ 

 ס"תנחוק משק הגז ועל כן לא צריך להפקיד את ה לפירות להתנגד להיתרי בנייה יש אפש .79

 .להתנגדויות

 המלצת החוקר:

אני ממליץ לדחות את השגת מטה המאבק המתנגד להקים מתקני טיפול בגז הטבעי בעמק  .7

חפר וקורא למקם את מתקן הקבלה והטיפול בגז הטבעי הרחק בים. ראו: החלק הכללי של 

 החוקר.ח "דו

אני ממליץ לדחות את ההשגה בטענה שהתכנית מפקיעה ממוסדות התכנון את ההחלטה לגבי  .5

 ו' בחוק התכנון והבנייה.774התכנון הסופי. רישוי מתקני הגז הוא על פי סעיף 



 
 

 
 
755 

 53.2.5.79/ ח                                                                                                 73תמ"א/  -דו"ח חוקר 
 

 

אני ממליץ לדחות את הטענה שסקר הסיכונים מתבסס על תקלות תפעוליות שבשגרה ואינו  .7

 הסיכונים מתייחס לתקלות חריגות. מתייחס לתקלות חריגות. סקר

התנ"ס )תכנית לניהול סביבתי( הנדרש לפי הוראות לדחות את ההשגה בטענה שאני ממליץ  .9

 . התנ"ס הוא מסמך מחייבהתכנית כתנאי להיתר בנייה צריך להיות מסמך מחייב

התעלמו מהמלצת נציג המשרד להגנת הסביבה לדחות את ההשגה בטענה שאני ממליץ  .2

ארצית לתו"ב להעדיף את חלופת חדרה על פני חלופת מט"ש מרץ בשל היות מט"ש במועצה ה

בפני המועצה הארצית הוצגו מלוא השיקולים ומגוון הדעות לגבי מרץ בלב שטחים פתוחים. 

המיקום המועדף למתקן הטיפול בגז הטבעי. החלטת המועצה הארצית שהיא המוסד התכנוני 

 ל חברי המועצה.העליון התקבלה גם אם לא על דעת כ

נדרשת חוות דעת המועצה לביטחון לאומי, לדחות את ההשגה על יסוד הטענה שאני ממליץ  .1

המשרד לאיכות הסביבה והממונה על הבטיחות על פי  פיקוד העורף והמשרד להגנת העורף.

 חוק משק הגז הם הגורם האחראי להנחיה בנושאי בטיחות.

ולהנחות את עורכי התכנית  קיר בריאותתסלקבל בחלקה את ההשגה שחסר אני ממליץ  .3

ראו  .לפנות פעם נוספת למשרד להגנת הסביבה על מנת לוודא אם יש או אין צורך בתסקיר

 ח."המלצת החוקר בחלק הכללי של הדו

ח הכלכלי אינו מסמך מנחה ואינו מסמך "ח הכלכלי. הדו"לדחות את ההשגה לדואני ממליץ  .5

 נלווה.

ליזם סמכות ההחלטה על תמהיל בטענה שהתכנית מקנה לדחות את ההשגה אני ממליץ  .4

הטיפול בים וביבשה היא מסלול עוקף למוסדות התכנון. כך גם באשר לאישור היתרי הבנייה 

הסמכות לאישור תמהיל הטיפול בגז נקבע על פי הקבוע בחוק משק הגז על ידי רשות הגז. 

   הטבעי. 

תכנית ברמה כהתכנית את סווג מה 7.9סעיף לדחות בחלקה את ההשגה לאני ממליץ  ..7

 ח.". ראו המלצת החוקר בחלק הכללי של הדומפורטת

. שטרם היתר בנייה תוגש תכנית מפורטת שתפורסם לציבור השידרלדחות את האני ממליץ  .77

 התכנית המופקדת היא התכנית המפורטת שפורסמה לציבור.

ך הנחיות המשרד אי אפשר לקבוע מרחקי הפרדה על סמלדחות את ההשגה שאני ממליץ  .75

 משרד הגנת הסביבה הוא הגורם המוסמך להנחות בעניין מרחקי הפרדה. להגנת הסביבה.

מרחק הבטיחות שנקבע למרחק מהמתקן ההנדסי מקל לדחות את ההשגה שאני ממליץ  .77

יש סכנה בהעמדת המתקן ההנדסי ליד אוכלוסייה של הקיבוצים המעפיל ועין ובאופן קיצוני 

מעפיל ועין החורש נמצאים מעבר למרחק ההפרדה הנדרש על הקבוע הקיבוצים ה החורש.

בתכנית ועל פי קביעת הגורמים המוסמכים לקביעת מרחקי ההפרדה במשרד להגנת הסביבה 

 וברשות הגז.

בשלב  היתר בנייה.הבקשה לשלב בסקר סיכונים לדחות את ההשגה בעניין ביצוע אני ממליץ  .79

 בהיתר הבנייה.היתר הבנייה נדרש סקר סיכונים בהסתמך על הטכנולוגי ופרטי התכנון 
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פריתי והוראות התכנית הוראה שבמידה ויש מימן גלקבל את ההשגה ולהוסיף לאני ממליץ  .72

 .אלא באישור המשרד להגנת הסביבה אסור להעביר את הגז ליבשהבגז, 

מקו מ "ק .5ק את המתקנים הימיים למרחק להרחילקבל את ההשגה והבקשה אני ממליץ  .71

 ח."ראו: המלצות החוקר בחלק הכללי של הדו אלא אם יוכח שהדבר לא ניתן.החוף 

 מחייב מסמך להיות צריכות ס"התנ הוראותש 1.1 סעיףלדחות את ההשגה לאני ממליץ  .73

 מסמך ההנחיות להכנת התנ"ס הוא מסמך מנחה הפתוח .הציבור והתנגדויות לעיון הפתוח

לעיון הציבור ולהגשת השגות. הוראות התנ"ס בשלב היתר הבנייה הן מסמך מחייב כמו כל 

 מסמך אחר הנדרש להיתר הבנייה.

 שטחים בלב הוא כי מרץ ש"במטהמתקן ההנדסי  מיקוםלדחות את ההתנגדות לאני ממליץ  .75

 מט"ש מרץ הוא שטח מופר גם כיום.. אקולוגי במסדרוןו פתוחים

בשל הרוחב  בחקלאות קשה פגיעה פוגעת התכניתבחלקה את הטענה שלקבל אני ממליץ  .74

תשתית צינורות ההולכה. ראו: המלצת החוקר בחלק הכללי של  תוואיהבלתי רגיל של 

 ח."הדו

. תכנית פטרוכימי מפעלבעתיד  יוקם שלא כדי 9.5.7 סעיףלדחות את ההשגה לאני ממליץ  ..5

שנה את התכנית שבתוקף. ההגנה לשטחים יבלה תוקף אינה יכולה למנוע הגשת תכנית המקש

 פתוחים ולמסדרון האקולוגי צריכה להינתן באמצעות כלים סטטוטוריים )גן לאומי וכיו'ב(.

 את יאשר הגז רשות מנהלעל יסוד ההתנגדות ש 1.5 סעיףלדחות את ההשגה לאני ממליץ  .57

אישור תמהיל הטיפול,  .ובנייה לתכנון הארצית המועצה ולא ליבשה הים בין הטיפול חלוקת

 ח החוקר."בים וביבשה הוא בסמכות מנהל רשות הגז. ראו: החלק הכללי של דו

 בצוות החברים כל משרדי הבין צוותבטענה שב 1.7 דחות את ההשגה לסעיףלאני ממליץ  .55

הצוות הבין משרדי הוא צוות  .הציבור את המייצג גורם בהם ואין הממשלה את מייצגים

                                                                                                                                                                                               תת ייעוץ מקצועי. אין לצוות המלווה סמכות החלטה.מקצועי שתפקידו ל

 רה על החופים הפורום הישראלי לשמי .62

 שמיר, אלה נווה, רם ליסאור, חנה קופרמן –רונית לירן, יעל רון  ד"עוהופיעו: 

 .חסרה חלופה של טיפול מלא בגז בים .7

 .ת ובטיחותית של הקמת בית זיקוק ביבשהביטחוניחסרה בדיקה  .5

אלף טון תרכובות אורגניות מידי שנה הגורמות לנזק  .9 -מתקן זיקוק יבשתי מפיץ כ .7

 בריאותי; למיקום המתקן בלב ים יתרונות בריאותיים בולטים.

חוות דעת מומחה שהוגשה בצירוף להשגה ממליצה על הרחקת המתקנים לטיפול בגז למרחק  .9

מקו  מ"ק 3.2חוות הדעת הטיפול בגז במתקן ימי במרחק של  לפימקו החוף.  מ"ק .71של 

 החוף עשוי לגרום לנזק לדגה.

 השגות:דברים שנוספו בשמיעת ה

 : רונית לירן ד"עו
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 ..7לפי סעיף העמותה בתהליכי רישום. העמותה לא קיבלה הכרה של שר הפנים כגוף ציבורי. 

 העמותה לא מייצגת את אנשי האזור אלא את כלל הציבור במדינה.לחוק התכנון והבנייה. 

א עיבוד הגז הוא ביבשה. החלופה הימית המלאה לא נבחנה. חלופה ימית מלאה "התמ לפי .7

לטיפול התייחסות  א"תמאין ב מהחוף.עשרות קילומטרים היא טיפול מלא בגז במרחק של 

. החלופה הימית פוטרת את כל הקשיים הנובעים 5פרט לאזכור החלופה בנספח מלא בים 

 מהחלופה היבשתית.

תפקיד מוסדות התכנון בחן. מתקן הזיקוק הוא חבית נפץ אדירה. לא נ ביטחוניהאספקט ה .5

לבדוק את כל הרלוונטי בתהליכי קבלת ההחלטות. מבלעדי הבדיקה, התכנית לוקה בחוסר 

 סבירות קיצוני.

בתפעול הרגיל של המערכת צפויות דליפות וזיהום אויר. מעבר לכך יש גם שימוש בקרקע  .7

 צנרת.עבור המתקן ההנדסי ועבור תשתית ה

 אינה מבוססת.התשובה כי ביבשה נוח יותר לטפל בתקלות  .9

 : בריאות הציבור אלה נוה

הבנזן והתרכובות האורגניות המתנדפות הם חומר מסרטן. במרחק מהחוף, במקרה של  .2

 מהחומר מתנדף עד שעות מהאירוע. לחוף יגיע מעט מאוד. %.5 קונדנסייטדליפת 

 יוזמת הפורום לשמירה על החופים –פרמן וחנה ק

 פגיעה נופית קשה.בשל החלופה שהמדינה מקדמת היא האיום הגדול ביותר על החופים  .1

מסכן את החוף כי במקרה של תקלה  מ"ק 3.2הקמת מתקן זיקוק במרחק ל החלופה ש .3

 המזהמים יגיעו לחוף.

 תשובת עורכי התכנית:

כן התסקיר לא מתייחס לתסקירי השפעה התכנית עד גבול המים הטריטוריאליים. ל תחום .7

 אליים ימחוץ למים הטריטור

 המלצת החוקר

אני ממליץ לדחות את ההשגה על יסוד הטענה שחסרה חלופה של טיפול מלא בגז בים ולקבל  .7

את תשובת עורכי התכנית שחלופת הטיפול המלא בים היא מחוץ לתחום הטריטוריאלי של 

 התכנית.ישראל ועל כן היא אינה בתחום 

אני ממליץ לדחות הטענה שחסרה בדיקה ביטחונית ובטיחותית של הקמת בית זיקוק ביבשה.  .5

 הקמת בית זיקוק אינו חלק מהתכנית.

התכנית לא תאושר אני ממליץ לדחות את ההשגה בטענה שהאספקט הביטחוני לא נבחן.  .7

 בניגוד לעמדת מערכת הביטחון.

פה שהמדינה מקדמת היא האיום הגדול ביותר החלואני ממליץ לדחות את ההשגה בטענה ש .9

העברת הגז מהים ליבשה חייבת לעבור את קו החוף  על החופים בשל פגיעה נופית קשה.
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ופגיעה מסוימת היא בלתי נמנעת. על פי התכנית, כניסת צנרת הגז היא בצינור שיעבור 

 שיקטין ככל האפשר את הפגיעה בקו החוף.  HDDבקידוח אופקי 

  עמותת צלול .65

 ., ניצן מתן, רמי שדהלית העמותה"מנכ – תומר מירז, שמעון צוק, מאיה יעקבס ד"עוהופיעו: 

שגיאות רבות שחלקן מהותיות. תהליך התכנון לא יש בתהליך התכנון ובמסמכי התכנית  .7

חייבות מתכנית מתאר מרכזית להפקת משאבי האנרגיה של תהתייחס לסוגיות מערכתיות המ

 ישראל.

היתרי בנייה באופן  להוציא ח אינן בגדר תכנית מפורטת שניתן מכוחה/73 א"תמהוראות  .5

מידי. התכנית אינה מאפשרת לנפגעים בכוח לדעת מה עומד להיבנות, מהו תמהיל הטיפול בגז 

 בכך התכנית פוגעת בזכות ההתנגדות לתכנית מפורטת. .והיכן

ומם למנהל רשות הגז התכנית ממחה את הזכות המהותית להחלטה על סוג המפעלים ומיק .7

מצומצם. יש בכך פגיעה בעיקרון הפרדת הרשויות בין  לאחר שיתייעץ עם צוות מקצועי

 הרשות המתכננת לרשות המבצעת.

, בעקרונות התכנית א"תמחוות דעת של המשרד להגנת הסביבה אינה מוטמעת בהוראות ה .9

 ובסעיפים פרטניים.

ריאות בדבר פגיעה אפשרית בבריאות מתעלמות מחוות דעת של משרד הב א"תמעקרונות ה .2

 הציבור.

 יהיה במתקן יבשתי. קונדנסייטמתנגדים להוראה הקובעת שהטיפול ב .1

עת המשרד להגנת הסביבה תישמע במסגרות סגורות של צוות מקצועי דמתנגדים לכך ש .3

 או לידיעת הציבור ולביקורת הציבור.ואו להחלטת מנהל רשות הגז, מבלי שיבושמסקנותיו יב

  .להוסיף לתסקירים הסביבתיים הסתכלות מערכתית נדרשתיש  .5

וזאת על מנת  א"תמיש להוסיף להוראות התכנית כי תידרש תכנית מפורטת לכל מיזם בגין ה .4

 שהנפגעים מהתכנית יוכלו לדעת מה עומד מולם, ויוכלו להשיג ולהביע עמדתם.

 בלב ים על גבי אסדות.עמדת עמותת צלול היא שיש להעדיף את הקמת המפעלים לטיפול בגז  ..7

לדעת המשיגה, ההליך המתקיים בוועדות התכנון פוגע באינטרס הלאומי ליצירת משק  .77

התכנון ח פוגעות פגיעה גסה בעקרונות דיני /73 א"תמאנרגיה אמין זמין ויעיל. הוראות 

 של שיתוף ציבור ושקיפות. והבנייה

 דברים שנוספו בשמיעת ההשגות:

 .שמעון צוק ,ניצן מתן ,תומר מירז, רמי שדה ד"עו סהופיעו מאיה יעקוב

להכניס מתקן הנדסי לטיפול בגז ביבשה יוצר פחד בקרב התושבים. נדרשת החלטת מדיניות  .7

 להרחיק את המתקן ללב ים.

 התכנית עמומה, אינה תכנית מפורטת ולא ניתן להוציא מכוח התכנית היתרי בנייה. .5
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 לתכנית. תכנית מפורטת מאפשרת לנפגעים בכוח להתנגד .7

מנהל רשות יוקם למנהל רשות הגז:  ההתכנית מעבירה את זכות ההחלטה על מה יוקם ואיפ .9

אינו בעל מקצוע תכנוני, הוא בעל סמכות לקדם את הפיתוח, הוא אינו גורם תכנוני ואין  הגז

 שיתוף ציבור. בהליך

)ג( 1.9נעשית אחרי התכנית המפורטת. בהוראות התכנית בסעיף  ס"תנתכנית ניהול סביבתי  .2

 . HDD –יש להוריד את המילים "ככל הניתן" כדי להבטיח שמעבר הצינור יהיה ב 

 השיקול הבריאותי צריך להופיע בהוראות התכנית. .1

. בכלל זה הבחינה של העמדת המתקן הנדסי בצמוד חסר תכנון מערכתי של מערך האנרגיה .3

גית ות המים בים הרחוק. סוגיית יצוא הגז לא הועלתה אצל המתכננים. בירור סלמקום הפק

 היצוא הייתה משפיעה על ההמלצה היכן למקם את מתקן הטיפול.

 ח"דואין בתכנית התייחסות לסוגיית האיים המלאכותיים. אסדה היא למעשה אי מלאכותי.  .5

 הועדה לעניין איים מלאכותיים לא נשקל.

הטיפול נקבעת על ידי מנהל רשות הגז על בסיס בקשת היזם: מנהל רשות : חלופת 1.5סעיף  .4

הגז הוא גורם זר למערכת התכנון, הקניית הסמכות נוגדת את עקרונות המינהל, על החלטת 

מנהל רשות הגז אי אפשר לערער. השיקולים המנויים אמינות ורציפות, יתרונות למשק בטווח 

 והארוך ומזעור נזקים סביבתיים.

 יש להוסיף משקלות לכל סוגיה על מנת שההחלטה תהיה מסודרת. 1.5ף סעי ..7

א יתשתית עובדתית מספקת. טענה אחרת ה אהטענה היא שלא היה מקום לדון בתכנית לל .77

 שהתכנית כתכנית מתאר לא מספיק מפורטת.

 םבתכנית חסרה התייחסות לסיכונים אפשריים מפליטות וזיהומים לאוויר, סיכון מי תהו .75

 הים והחוףוסיכון 

 תסקיר הסביבתי מתעלם משורה ארוכה של נושאים שלא נבחנו. נושאים אלו הועברו ליזם. .77

 הסתייגות מכך שהיזם הוא שיקבע כיצד יועבר הגז אל החוף וכיצד יטופל. .79

 ומדת במגבלות של תקנות חוק אויר נקי.עהתכנית לא  .72

 :הידרולוג –שמעון צוק ד'ר 

והמאג הם חומרים מסוכנים ביותר למי תהום ולכן נדרש לקבוע  קונדנסייטמי המוצר, ה .71

 אמצעי ניטור. 

 .להפקת מי שתיה ומי השקיה יש שורה של בארותלאורך תוואי הצינור  .73

 72בתסקיר נאמר שאין שברים גיאולוגיים. יש באזור לא מעט שברים גיאולוגיים בתחום של  .75

סמולוגי לכל אורך התוואי. המסקנה . החשש הוא למקרה של רעידת אדמה. חסר סקר סימ"ק

ר מעט מוצרי דלק ובכל מקום שניתן להסתפק בטיפול בים ששאפכמה היא שיש להעביר עד 

   יש להעדיף זאת.

 :תומר מירז ד"עו 
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 יהיה רק דרך הים. קונדנסייטיש לקבוע שסילוק ה .74

 .ס צריך להיות מחייב"התנ ..5

 ללא קביעה מראש של עדיפויות צריך למחוק ואז ההחלטה על התמהיל תהיה 1.75סעיף  .57

רחוק בים. כאשר יש דליפה בים החומר מתקנים הימיים ימוקמו כמה שאפשר מבקשים שה .55

 צף בים.

 :יעקובס מאיה

עמותת צלול היא עמותה שנועדה לשמור על הים. התכנית נותנת עדיפות מוחלטת מסכמת:  .57

 ליזמים ולא נותנת משקל לאינטרס הציבורי להגנה על הסביבה.

 תשובת עורכי התכנית:

 :אלעד לב

 חית את זיהום הסביבה על ידי המעבר לשימוש בגזהתכנית נועדה להפ .7

 .מתייחס לדליפות והגנה על מי תהום 9.9פרק  .5

 .ייבחהוא מסמך מ ס"תנה .7

הטענה נגד הענקת הבכורה בקביעת התמהיל הטיפול ליזם משוללת יסוד. היזם צריך להציג  .9

 לטיפול בגז בפני הצוות המקצועי. תכנית

הטענה שהתכנית אינה תכנית מפורטת היא טענה משפטית. התכנית כוללת את כל הרכיבים  .2

 של תכנית מפורטת.

 מכתיב כיצד יוכן המסמך ולאחר אישורו המסמך מחייב. ס"תנה .1

 אין הנחיות או דרישה של משרד הבריאות להכין תסקיר השפעה על הבריאות. .3

טיפול מחוץ לתחום המים הטריטוריאליים אינו בסמכות התכנונית של המועצה החלופות של  .5

 לייצוא גז. תהארצית לתכנון ובנייה. התכנית גם לא מתייחס

 

 :אביבה טרכטמן המשרד להגנת הסביבה

 על המודלים המתקדמים ביותר.הבחינה הסביבתית מתבססת  .7

 הסביבתי: מעורכי התסקיר –אילנה לוינסון 

 ונים לגבי הרשימה הארוכה של המזהמים, נבחרו מזהמים מייצגים. מאחר ואין נת .7

 המלצת החוקר:

ח אינה תכנית מפורטת שניתן מכוחה /73א "לדחות את ההשגה בטענה שתמאני ממליץ  .7

 ח החוקר."להוציא היתרי בנייה. ראו: החלק הכללי של דו
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כן לא מאפשרת לדחות את ההשגה בטענה שהתכנית אינה תכנית מפורטת ועל אני ממליץ  .5

לנפגעים בכוח להתנגד לתכנית. ההתנגדויות שהוגשו לתכנית מלמדות שלנפגעים בכוח 

 התאפשר להגיש התנגדות.

לדחות את הטענה שיש פגיעה בעיקרון הפרדת הרשויות בין הרשות המתכננת אני ממליץ  .7

הל לרשות המבצעת בכך שהתכנית ממחה את הזכות להחלטה על סוג המפעלים ומיקומם למנ

רשות הגז לאחר שיתייעץ עם צוות מקצועי מצומצם. בתחומים רבים הרשות המבצעת היא 

 גם רשות מתכננת. סמכות ההחלטה על סוג המפעלים מוקנית על פי חוק משק הגז הטבעי.

לדחות את ההשגה על יסוד הטענה שחוות דעת של המשרד להגנת הסביבה אינה אני ממליץ  .9

ונות התכנית ובסעיפים פרטניים. המשרד להגנת הסביבה א, בעקר"מוטמעת בהוראות התמ

 הוא המנחה על פי חוק של הכנת תסקירי השפעה על הסביבה.

שהטיפול בקונדנסייט ממנה משתמע  1.75בסעיף להוראה לקבל את ההתנגדות אני ממליץ  .2

ח למחוק את סעיף "ראו: המלצת החוקר בחלק הכללי של הדו .בלבד יהיה במתקן יבשתי

1.75. 

לכך שדעת המשרד להגנת הסביבה תישמע במסגרות לדחות את ההתנגדות אני ממליץ  .1

סגורות של צוות מקצועי שמסקנותיו יבואו להחלטת מנהל רשות הגז, מבלי שיבואו לידיעת 

תפקיד הצוות הבין משרדי המקצועי הוא תפקיד של צוות מייעץ  הציבור ולביקורת הציבור.

 ללא סמכות החלטה. 

ההליך המתקיים בוועדות התכנון פוגע באינטרס לדחות את ההתנגדות בטענה שאני ממליץ  .3

ח פוגעות פגיעה גסה /73א "הוראות תמוכי הלאומי ליצירת משק אנרגיה אמין זמין ויעיל. 

 של שיתוף ציבור ושקיפות. בעקרונות דיני התכנון והבנייה

יוקם  הל מה יוקם ואיפהתכנית מעבירה את זכות ההחלטה עלדחות את ההשגה שאני ממליץ  .5

למנהל רשות הגז: מנהל רשות הגז אינו בעל מקצוע תכנוני, הוא בעל סמכות לקדם את 

תפקיד מנהל רשות הגז הוא מכוח  הפיתוח, הוא אינו גורם תכנוני ואין בהליך שיתוף ציבור.

 חוק משק הגז הטבעי. רשות הרישוי למתקני גז היא מכוח חוק התכנון והבנייה.

)ג(. ראו: החלק 1.9שיש להוריד את המילים "ככל הניתן" בסעיף לקבל את ההשגה ץ אני ממלי .4

 ח החוקר"הכללי של דו

חלופת הטיפול נקבעת על ידי מנהל הקובעת כי  1.5סעיף לדחות את ההשגה לאני ממליץ  ..7

. סמכותו מנהל רשות הגז הוא גורם זר למערכת התכנון וכי רשות הגז על בסיס בקשת היזם

 רשות הגז היא מכוח חוק משק הגז הטבעי.של מנהל 

תכנית חסרה התייחסות לסיכונים אפשריים לדחות את ההשגה בטענה שהאני ממליץ  .77

. תסקירי ההשפעה על הסביבה מפליטות וזיהומים לאוויר, סיכון מי תהום וסיכון הים והחוף

 הם חלק ממסמכי התכנית.

 כיצד יועבר הגז אל החוף וכיצד יטופל.הסתייגות שהיזם הוא שיקבע לדחות את האני ממליץ  .75

על פי הוראות התכנית היזם יציע ומנהל רשות הגז יחליט, לאחר התייעצות כפי שנקבע 

 בהוראות התכנית.
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לאורך תוואי הצינור לקבל את ההשגה בדבר בארות להפקת מי שתיה ומי השקיה אני ממליץ  .77

ית שיאפשר למנוע פגיעה ולקבל את תשובת עורכי התכנית בדבר סעיף הגמישות בתכנ

 בבארות.

שסילוק הקונדנסייט יהיה רק בהוראות התכנית יש לקבוע לדחות את ההשגה שאני ממליץ  .79

 דרך הים.

התנ"ס הוא מסמך מחייב והוא  התנ"ס צריך להיות מחייב.לדחות את ההשגה שאני ממליץ  .72

 חלק מהמסמכים שיש לצרף לבקשה להיתר.

החלטה על שה כדיצריך למחוק  1.75סעיף למחוק את  לקבל את ההשגה והבקשהאני ממליץ  .71

 .תהיה ללא קביעה מראש של עדיפויות הטיפול תמהיל

 ישובים .ו

 אביחיל  .66

 יחזקאל סיבקפניית 

משיקולים של חזות  מקו החוף, ק"מ .5במרחק של לפחות יש להקים את המתקנים הימיים  .7

 פל בזיהום מתפשט., אבטחה, שימושי שיט, קיט ודיג, והיכולת לטביטחוןונצפות, 

התכנית היא מתארית בלבד. אין בתכנית הגדרה ברורה של סוג המתקנים שייבנו ועל כן  .5

 התכנית אינה "תכנית מפורטת".

התכנית עוקפת את דיני התכנון והבנייה מבחינת החובה להפקיד תכנית להתנגדות והערות  .7

 הציבור.

ק"מ מקו  .7 –אל מעבר ל  םהמתקנילא נבחנו חלופות לתכנית ובעיקר החלופה של הרחקת  .9

 החוף.

 המלצת החוקר

ק"מ  .5 עד המתקנים הימיים במרחק של לאפשר הקמתלקבל את ההשגה שיש אני ממליץ  .7

"מ מקו ק .5מקו החוף ולהרחיב את סימון הפוליגון להצבת אסדת הטיפול עד למרחק של 

החוף. הצבת האסדה מותנית באישור הגורמים המוסמכים שניתן להציב את אסדת הטיפול 

 .הקרקעמבחינת עומק המים ותשתית 

שהתכנית היא מתארית בלבד. אין בתכנית הגדרה בטענה לדחות את ההשגה אני ממליץ  .5

לק הכללי ראו: הח ברורה של סוג המתקנים שייבנו ועל כן התכנית אינה "תכנית מפורטת".

 ח החוקר."של דו

לדחות את ההשגה שהתכנית עוקפת את דיני התכנון והבנייה מבחינת החובה אני ממליץ  .7

 התכנית הופקדה והוגשו התנגדויות והשגות. הציבור. והשגותלהפקיד תכנית להתנגדות 

לקבל בחלקה את ההשגה שלא נבחנו חלופות לתכנית ובעיקר החלופה של הרחקת אני ממליץ  .9

 ק"מ מקו החוף. .7 –נים אל מעבר ל המתק
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 משיגים ומתנגדים 113 –אמץ  .63

 אמץ מושב  .64

 והדר מירוםמזכיר המושב  -  הופיעו: עומר גנות, בדר עמירם, יוסי ישראל

מיועדים לחקלאות ולמגורים תחום התכנית )הקו הכחול ותחום הסקירה( חלק מהשטחים ב .7

 (43-44)נחלות 

וייעודי הקרקע לא תואמים  2/74ית המאושרת עח/גבולות הנחלות לא תואמים את התכנ .5

 ;752לתכנית עח/

 מבקשים לצמצם את תחום הסקירה בשטחי היישוב כדי למנוע סרבול בקבלת אישורי בנייה. .7

 להטמין את הצינור  העומק שיאפשר נטיעת מטעים .9

 .743לקבוע הוראות לגבי פיצוי לפי  .2

הבעלים ועריכת פרוטוקול בעת השבת הוראות לגבי תיאום העבודה עם  1.2לקבוע בסעיף  .1

 השטח למצבו הקודם.

 דברים שנוספו בשמיעת ההשגות:

 רואים בעיה בבקשת היתרי בנייה בתחום הסקירה החל על חלקות במושב.

 תשובת עורכי התכנית

 מוצע צמצום תחום הסקירה שעדיין נכנס לחלקו א' באמץ. 

 המלצת החוקר:

תחום הסקירה כך שלא יחול על חלקות א' של  קבל את ההשגה ולצמצם אתאני ממליץ ל .7

 .במושב אמץ מתיישבים

ף הוראה לעניין תיאום עבודות ושטחי עירום עם בעלי יסולקבל את ההשגה ולהאני ממליץ  .5

 הקרקע.

 משיגים ומתנגדים 161 –אליקים  .63

  אליקים .69

 , עמוס בן דרורר הועד המקומי"יו הופיעו: אלעד טירן, ציפי כספי, אבישי כספי

 מתנגדים להקמת מתקן הטיפול בגז באתר חגית. .7

ק"מ מאליקים. בניגוד להבטחות התחנה מזהמת  7.7תחנת הכוח בחגית נמצאת במרחק  .5

 1ביותר. בצמוד לאליקים מתוכנן אזור תעשייה ענק בשם פארק הכרמל. הפקעות כביש 

אפשרות הרחבת הגבולות המוניציפאליים של יוקנעם ושינויי ייעוד גוזלים למעשה את ה

 להרחיב את המושב לקליטת צעירי המקום.
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ובטיחותי המאיים על הקיום הפיסי של  ביטחוניהמפעל המתוכנן בחגית מהווה סיכון  .7

התושבים. תחנת הכוח, המתקן לטיפול בגז והבסיס הצבאי יהיו למטרה אטרקטיבית לטילים 

 ולגרום לאסון המוני. טון גז שעשוי להתלקח ..2יר וומפגעים. קריעת צינור הגז תשחרר לאו

גם ללא תאונה, אליקים תהיה חשופה יום יום לסיכונים בריאותיים כתוצאה מפליטת  .9

 מזהמים.

 דברים שנוספו בשמיעת ההשגות:

 מזכיר היישוב –עמוס 

 פרטי ההשגה הוצגו בשקף בעת הדיון ולא הוגשו מראש במסגרת ההשגה.

 עוררים את ההתנגדויות.הבעיות והקשיים המיש חלופות בים הפותרות את כל  .7

קיבלה את הניקוד הנמוך ביותר קיבלה בחגית שהמתנגדים סבורים שמוזר שדווקא החלופה  .5

עדיפות במועצה הארצית. המתנגדים אינם תומכים בחלופת עין איילה אלא בעד טיפול בגז 

 בים.

אי  יש בהאינה רצינית, התומכת בטיפול בגז ביבשה בנטל ול-של סדן הכלכלית דעתהחוות  .7

 חסרים בה רכיבים משמעותיים.דיוקים ו

ך: הטיפול יהיה בים אלא אם יש סיבה או צורך מיוחד היה צריך מנוסח הפו 1.75סעיף  .9

 לטיפול ביבשה.

 המלצת החוקר:

 1.75אני ממליץ לקבל את ההשגה על יסוד הטענה שיש למחוק מהוראות התכנית את סעיף  .7

 יש סיבה או צורך מיוחד לטיפול ביבשה.או לנסחו הפוך: הטיפול יהיה בים אלא אם 

אני ממליץ לדחות את ההשגה בדבר חלופות בים לטיפול בגז. התכנית אינה מתייחסת  .5

 שהן מחוץ לתחום שעליו חל חוק התכנון והבנייה. לחלופות

 משיגים ומתנגדים 3 –בית ינאי  .68

  בית ינאי .31

 הופיע גיא בן דוד: חבר בוועד המקומי.

 הטיפול בגז בים ורחוק ככל האפשר בים.יש להקים את מתקני  .7

מתקני הטיפול בים הם בעלי צללית גבוהה העשויה להפריע לקו האופק וגרום לנזקים  .5

 סביבתיים של זיהום אוויר.

ק"מ היא קרובה מידי במקרה של דליפות; יש להרחיק את  3.2מגבלת הקרבה לחוף של  .7

 ית מסביב למתקנים.המתקנים מהחוף בשל דרישות הביטחון של הטבעת הסטריל

ק"מ  72מחקר של אוניברסיטת חיפה מלמד כי ניתן להרחיק את המתקנים למרחק של  .9

 מ'. .77-.3ולבסס אותם על תשתית של סלע בעומק של 
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 דברים שנוספו בשמיעת ההשגות:

 יה.ימתפקיד המדינה לבדוק כיצד תשתיות הגז לא יפגעו באוכלוס .7

להקמת מתקן הטיפול ביבשה. הנימוקים  חפר מצטרפים להתנגדות המועצה האזורית עמק .5

ת וסיכונים. המתנגדים שוכנעו שנכון יותר להקים את המתקן ביטחונילהתנגדות סכנה 

 בצמוד לפי הבאר.

בית ינאי מתנגדים להעמדת אסדת הטיפול  ,שלל האפשרות של טיפול בים הרחוקיאם ת .7

ל תהיה פגיעה ביישובי קו מקו החוף אם תהיה תקלה באסדת הטיפו מ"ק .3.2-7במרחק של 

 החוף.

אורך קו החוף, חוף שאת קו האופק שלו יסתירו מתקנים רבי ממדים להקמת אסדות טיפול  .9

 יגרם נזק לענף התיירות.

בהסתמך על חוות דעת דר' איציק מקובסקי מאוניברסיטת חיפה ניתן להקים אסדת טיפול  .2

במחקר  ןאוניברסיטת חיפה בח –מקובסקי דר' איציק  מקו החוף. מ"ק 55 – 72במרחק של 

המתנגדים מבקשים ביצוע מחקר את סוגיית המרחק מהחוף בו ניתן להקים אסדה נייחת. 

 את אסדות הטיפול במרחק מקו החוף.נוסף שיבסס את דרישתם להקים 

 תשובת עורכי התכנית:

 ..7 העולה עלמים  אין כיום מספיק נתונים המאפשרים הנחיה של יציבות מתקנים בעומק .7

 מ'.

 המלצת החוקר:

אני ממליץ לקבל בחלקה את ההשגה על יסוד הטענה שהצבת אסדות הטיפול מול קו החוף  .7

ק"מ תגרום למפגע נופי ולקבל את תשובת עורכי התכנית שלא ניתן להימנע  3.2במרחק של 

מהעמדת אסדה להקטנת לחצים בהזרמת הגז לתחום היבשה אך לקבל את טענת המשיגים 

האסדה עד כמה שאפשר רחוק מהחוף. בהתאם לכך אני ממליץ לתקן את שיש למקם את 

ק"מ   .5 – 72סימון תא השטח באופן שהסימון בתכנית לא ימנע למקם את האסדה בטווח של 

 מקו החוף.

 מוריס קאהן )בית ינאי( .31

 מתנגד למתקן הימי בשל הנזק לאיכות הסביבה באזור בית ינאי.

 ויר מהמתקנים;ופליטת מזהמים לאמתנגד כי אין בתכנית בדיקה של  .7

 אין בתכנית הנחיות לשימוש בטכנולוגיות חדישות להפחתת פליטות; .5

 לא נערכו תרחישים ובדיקות למניעת סיכונים למתקן היבשתי בעמק חפר. .7

 לא נבחנה המשמעות של פיגוע ביטחוני ופגיעת טילים. .9

 א ניתן פתרון תכנוני.תוואי ההולכה עובר בסמוך לבארות המפיקות מי שתיה. בתכנית ל .2
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לא הובטח שמתושבי בית ינאי לא תמנע ההנאה מהשימוש בחופי הים במקום המעבר מצינור  .1

 ימי לצינור יבשתי.

 המתקן הימי, במרחק קצר מהחוף יהיה מפגע חזותי. .3

 חשש והתרעה מפני ירידת ערך הנכסים בבית ינאי. .5

 המלצת החוקר

בתכנית בדיקה של פליטת מזהמים לאוויר אני ממליץ לדחות את ההתנגדות בטענה שאין  .7

 ויר היא חלק מהתנ"סומהמתקנים. הקפדה על איכות הא

לא נערכו תרחישים ובדיקות למניעת סיכונים למתקן אני ממליץ לדחות את ההשגה ש .5

 היבשתי בעמק חפר.

לא ניתן לתוואי ההולכה עובר בסמוך לבארות המפיקות מי שתיה לדחות את ההשגה בטענה ש .7

הטענה היא כללית וגורפת. במקום שתוואי ההולכה עובר בסמוך לבארות  תכנוני.פתרון 

 הומלץ על הסטת הקו.

לא הובטח שמתושבי בית ינאי לא תמנע ההנאה מהשימוש בחופי לדחות את ההשגה בטענה ש .9

המעבר מצינור ימי לצינור יבשתי מתוכנן  הים במקום המעבר מצינור ימי לצינור יבשתי.

 קע ובקידוח אופקי.להיות בתת הקר

אני ממליץ לקבל בחלקה את ההשגה על יסוד הטענה שהצבת אסדות הטיפול מול קו החוף  .2

ק"מ תגרום למפגע נופי ולקבל את תשובת עורכי התכנית שלא ניתן להימנע  3.2במרחק של 

מהעמדת אסדה להקטנת לחצים בהזרמת הגז לתחום היבשה אך לקבל את טענת המשיגים 

אסדה עד כמה שאפשר רחוק מהחוף. בהתאם לכך אני ממליץ לתקן את שיש למקם את ה

ק"מ   .5 – 72סימון תא השטח באופן שהסימון בתכנית לא ימנע למקם את האסדה בטווח של 

 מקו החוף.

 עדה אנג'ל  ונעמי אנג'ל בית ינאי .32

הבקשה היא שמתקני הטיפול בגז הטבעי יוקמו רק בים ולהרחיק את המתקנים כך שלא  .7

פתרון אפשרי לאיזון בין הרצון לנצל את האנרגיה מהגז לבין השמירה על  להם נראות. תהיה

 ערכי חברה היא לטפל בגז בעומק הים. 

 לבטל את סימון הקו הכחול מהמצוק ומהחוף על מנת של תהיה שום עבודה לאורך חוף הים. .5

ש השלמה בשטח לנגד עיני מוסדות התכנון עומדת מגמת העיור והציפוף העירוני. היעד דור .7

הפתוח שישרת את השטחים העירוניים הצפופים. היעד של השימוש האנרגטי בגז כמשאב 

 ציבורי לא צריך לבוא על חשבון יעדים של שמירה על שטחים פתוחים. 

הנושא של זכות התושבים לנוף עם אופק ימי כמעט שלא לא נדון. חוף בית ינאי הוא חוף  .9

ופולין הזדמנויות שאין רבות כמוה לאורך חופי ישראל. מתויר ביותר הנותן לתושבי המטר

לכן, אם צריך בכלל לפגוע בחוף במקום כל שהוא הרי שהפגיעה לא צריכה להיות בחוף בית 

 ינאי. החזות של שמורת טבע לאורך החוף חשובה ביותר.
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מ מהחוף הצבת האסדה "ק .7הספינה המגזזת מול חוף חדרה מלמדת על כך שגם בעומק של  .2

 א פגיעה נופית.הי

נושא זיהום האור בלילה הוא נושא מהותי. במחוז המרכז אין כמעט מקומות שאין בהם אור  .1

 וניתן לראות כוכבים. הרפסודה תהיה מקור אור.

החפירה בחופי הים היא פגיעה שלא ניתן להימנע ממנה. התכנית מאפשרת ביצוע עבודות  .3

תאפשר הוספת צינורות, הוספת שילוט  5/73א "לאורך החוף.  הוספת צינורות דלקים לפי תמ

 על קיום צינורות וגידור מתקנים. צריך להרחיק את הקו הכחול מאזור החוף. 

 בוודאי שלא צריכה להיות צנרת דלק ליד אזורי מגורים. .5

קיימת ציפייה שאזור בית ינאי הוא של טבע שמור. תושבי בית ינאי קיבלו על עצמם גזירות  .4

ל איכות מיוחדת של המקום. התכנית מפירה את האיזון הנדרש. הפתרון רבות כדי לשמור ע

 הוא בהרחקת האסדות לכיוון המים הכלכליים.

 תשובת עורכי התכנון: 

 : יועץ למינהל התכנון – דן סתיו

 מילת המפתח בפתרון התכנוני היא "אמינות האספקה".  .7

 אפרת קניגסברג

הכחול של התכנית מהחופים ולצמצם את הקו צוות התכנון ימליץ לצמצם ולהרחיק את הקו  .5

 הכחול בחוף רק לנקודות הכניסה של הצינור הימי ליבשה.

 אחד ממסמכי התכנית בתנ"ס הוא צמצום זיהום מתאורה. .7

 המתכננים סבורים שלא נכון להגביל את הזרמת הקונדנסייט ליבשה. .9

 תשובת נעמי אנג'ל

 חוף בית ינאי ייחודי בנוף הארץ. .7

ינות יש להציע יותר מפתרון אספקה אחת. עם זאת הדבר לא מחייב העמדת כדי ליצור אמ .5

רפסודה בחוף בית ינאי. השיקול של פיזור טכנולוגיות לא נשקל ולא נשקלה האפשרות לתת 

הזדמנות לטכנולוגיות העתידיות. למשל, הרחקת הפוליגון שבו ניתן להציב רפסודת טיפול 

 ק"מ. 72 –לעומק הים מעבר ל 

 חוקר:המלצת ה

אני ממליץ לקבל בחלקה את ההשגה על יסוד הטענה שהצבת אסדות הטיפול מול קו החוף  .7

ק"מ תגרום למפגע נופי ולקבל את תשובת עורכי התכנית שלא ניתן להימנע  3.2במרחק של 

מהעמדת אסדה להקטנת לחצים בהזרמת הגז לתחום היבשה אך לקבל את טענת המשיגים 

שאפשר רחוק מהחוף. בהתאם לכך אני ממליץ לתקן את שיש למקם את האסדה עד כמה 

ק"מ   .5 – 72סימון תא השטח באופן שהסימון בתכנית לא ימנע למקם את האסדה בטווח של 

 מקו החוף.
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צמצום המתחם הימי לרצועות תשתית והרחקתו מקרבת החוף לקבל את ההשגה בדבר  .5

חם הימי לרצועות תשתית, ניתן לצמצם את שטח המתולקבל את תשובת עורכי התכנית כי 

 ולהרחיקו מקרבת החוף. 

לקבל את ההשגה ולמחוק את סימון הקו הכחול של התכנית לאורך קו החוף, מדרום  .7

למכמורת על מנת לשמור על האפשרות לקיים פעילות חוף בשטח שאינו משרת את מטרות 

לרצועות  ניתן לצמצם את שטח המתחם הימיהתכנית. לקבל את תשובת עורכי התכנית כי 

 תשתית, ולהרחיקו מקרבת החוף.

 משיגים ומתנגדים )התנגדויות דומות( 15 –בנימינה גבעת עדה  .35

 מ' אינו מספיק. ..1מרחק ההפרדה של  .7

 לא ניתנה למתקנים ההבטחה המתאימה בהיותם מתקנים אסטרטגיים. .5

 מערערים על שיקול דעת המועצה הארצית לתכנון ובנייה שהעדיפה את חלופת הטיפול .7

 היבשתי על פני החלופה הימית.

 המלצת החוקר

מ' מהמתקן ההנדסי אינו  ..1אני ממליץ לדחות את ההשגה בטענה שמרחק ההפרדה של  .1

 מספיק.

אני ממליץ לדחות את ההשגה שלא ניתנה למתקנים ההבטחה המתאימה בהיותם מתקנים  .3

 אסטרטגיים. ההבטחה של מתקנים אסטרטגיים אינה נושא לתכנית מתאר.

י ממליץ לדחות את הערעור על שיקול דעת המועצה הארצית לתכנון ובנייה שהעדיפה את אנ .5

חלופת הטיפול היבשתי על פני החלופה הימית. התכנית המופקדת אינה שוללת אפשרות של 

 טיפול ימי.

 משיגים ומתנגדים )התנגדויות דומות( 142 –בת חפר  .36

ים מסוכנים בעלי השלכות בריאות הקואליציה לבריאות הציבור מציג שרשרת חומרדו"ח  .7

 קשות.

מרץ לגדר ההפרדה. לא מן הנמנע שעמק חפר מט"ש נימוקי ההתנגדות: בטחון בשל קרבת  .5

 יהפוך ליעד אסטרטגי לפעילות טרור, טילים ועוד.

 בריאות: חומרים דליקים בעלי נפיצות גבוהה בקרבה לתושבים. .7

 קלות, אירועים בטחוניים.בטיחות: לא נבחנו תרחישי קיצון, רעידות אדמה, ת .9

 חשש מזיהום אויר מתמיד וחשש מהפיכת עמק חפר לאזור תעשייה. .2

 המלצת החוקר

אני ממליץ לדחות את ההשגה ולקבל את תשובת עורכי התכנית כי תנאי הבטיחות למתקנים  .7

, או לפי 7443להולכת הגז נקבעים בצו בטיחות ורישוי )מתקנים להולכת גז טבעי(, התשנ"ז 
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או לפי תקן בין לאומי מוכר והכל בהתאם לעניין. צו הבטיחות אינו פוטר  2119י תקן ת"

וחומרים שהם אינם גז טבעי אך   MAGמעריכת סקר סיכונים לקווי הולכת הקונדנסייט, 

  עשויים להוות חומרים מסוכנים.

 משיגים ומתנגדים 94 –בת שלמה  .33

 המושב – בת שלמה .34

ר "יו – אריאל משה, יצחק קיזמכר, גבריאל ראופתן, אלי בודמן,עמי שלום מרגלית ד"עוהופיעו: 

, אפרת קיזמכר, אפשטיין מאיר ממי, יעקב שרף, אמסילי שלמה, יניר גור, שרית יוסף, הוועד

 זוהרה אמס, שי אריאלה )הועד המקומי(

רו על ידי מתנגדים להקמת אתר הגז ב"חגית" בשל הפגיעה במרחב הביוספרי, הנוף שהוכ .7

 אונסקו. 

החלופה הימית לטיפול בגז היא החלופה הנכונה. זניחת החלופה הימית נעשתה משיקולים לא  .5

 ענייניים.

 החלופה היבשתית מהווה סיכון כפול בשל החשיפה לאיומים, סיכונים, שריפות; .7

 המציבה את המטרה של השמירה על ערכי טבע; 1התכנית היא בסתירה לתמ"מ  .9

 ק"מ מהחוף; 73גית דורש קווי הולכה באורך המיקום באתר ח .2

כל הגורמים המקצועיים ובכלל זה גם המתכנן לרמן ראו באתר חגית את החלופה הנחותה  .1

 ביותר.

מ' בלבד מבתי התושבים בבת שלמה; הדבר  92צינורות ההולכה לאתר חגית עוברים במרחק  .3

 הוא סכנה ברורה ומתמשכת לתושבי היישוב.

לא נבחנה בהיבטים של סיכונים  קונדנסייטצנרת הגז גם את צנרת ה התכנית לשלב בתוואי .5

ובטיחות )נזילות, זיהום הקרקע, זיהום מי תהום, סיכון לבריאות הציבור(. צירוף צנרת 

 מחייבת סקר סיכונים חדש. קונדנסייטה

הקמת אתר הגז בחגית ובמיוחד צנרת ההולכה העוברת בבת שלמה תפגע במידת  .4

 יישוב, לבריחת אוכלוסייה ולפגיעה כלכלית קשה.האטרקטיביות של ה

  דברים שנוספו בשמיעת ההשגות:

אריאל משה, איציק קידמן, מני אפשטיין, אלי גודמן, לני קאופמן  ד"עוהופיעו להשמעת ההשגות: 

 יצחק איסוקר.

 מתקן חגית מוקם בקרקעות המוחכרות לבת שלמה. .7

נבחרה חלופת חגית למרות חוות דעת היה ותתקיים החלופה היבשתית השאלה היא כיצד  .5

 היועצים המקצועיים שהעדיפו חלופה יבשתית אחרת.

 מערער על השיקולים המקצועיים של צוות התכנון. מתנגדים לחלופת הטיפול היבשתי. .7

הגישה הנוהגת בעולם המקצועי היא שעיקר הטיפול בגז מקידוחים ימיים הוא בים גם כאשר 
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מ'. הטכנולוגיה של טיפול בלב הים הום באסדות  ...5 –מ הקידוחים הם בעומק של יותר 

שעל גביהן נעשה אחסון הגז וכל הטיפול בגז עד לשלב של שיגור גז נקי    FPSOצפות מסוג של

מטפלים בעולם גם  FPSO –דונם בלבד. ב  5.2 –תית בטח מצומצם של כיבשתחנת קבלה ל

 פול בחוף הוא טיפול סופי בלבד.. באסדת תמר מתבצע כל הטיפול בים. הטיקונדנסייטב

ככל הידוע החברות הנוגעות בדבר נובל אנרג'י, רציו וקידוחי דלק מדברים על העדפתם לטפל  .9

 בגז הטבעי בים.

 הפתרון שניתן בחגית מונע מיצרנים קטנים ומקידוחים קטנים להתחבר למתקן הטיפול בגז. .2

 יצרן קטן לא יכול להשתלב בפתרונות המוצעים בתכנית המופקדת.

ק"מ  3.2תסקיר ההשפעה על הסביבה הציג תרחיש מפחיד של מכלית המתבקעת במרחק  .1

נשפכות לים. מכלית כזו לא מתבקעת בבת אחת  קונדנסייטחביות  ......7 –מהחוף ו

מת גם אפשרות להעמיד את הוא נדיף וספק אם יגיע בכלל לחוף. אלא, שקיי קונדנסייטוה

הנחיית המשרד להגנת הסביבה לא  לפיאסדת הטיפול או את המכלית במרחק גדול מהחוף. 

מטופל  קונדנסייטבים. המשיגים הראו בדוגמאות מרחבי העולם ש קונדנסייטניתן לטפל ב

 באסדות טיפול בים.

המצביעות על כרמל הגישו השגה מבוססת על חוות דעת מקצועיות  –איגוד ערים שרון  .3

במקרה  מהמושב.מ'  ..4הסיכונים הנובעים מתשתית הגז והמתקנים. הצנרת טמונה ברחק 

מ' ממקום הפיצוץ. תרחיש  ..5של פיצוץ וקרינת חום לא ניתן יהיה לפנות נפגעים במרחק של 

המבוסס על חור של אינטש בצינור אינו תרחיש בלעדי. לפי התרחיש שנבדק מרחק ההפרדה 

מ'. התרחיש של קרע בצינור ושחרור כמויות אדירות של גז הנמצא בצינור  ..1 הנדרש הוא

נבחן על מהירות לא נבחן. התרחיש גם לא נבחן לתחזית מזג אויר ומהירות אחרת. התרחיש 

 מ'. .35רוח גבוהה. בנתונים אמתיים של מהירות רוח נמוכה יידרש מרחק הפרדה של 

מסתמך על תקן הולנדי שאינו רלוונטי.  הבטיחותצו תחנת המגופים גם היא בקרבה למושב.  .5

אטמ'. אין צינור כזה בישראל העובר בקרבה  .77אינטש מזרים גז בלחץ של  71הצינור בקוטר 

הגז אומנם עובר טיפול ראשוני בים  ק"מ. 52לישוב. למעשה לקחו מפעל ופרסו אותו על פני 

לשיטת המשיגים,  בשתי בחגית.להורדת לחץ אך כל יתר הטיפולים מתוכננים למתקן הי

 ק"מ מכל יישוב.  7 –הצינור לא צריך להיות במרחק הקטן מ 

שלשונו "רשות הרישוי תאשר טיפול בדלקים בתחום  בהוראות התכנית 1.75מתנגדים לסעיף  .4

הימי, אגירתם באמצעות מתקן אחסון ייעודי ושינועם רק אם השתכנעה כי לא ניתן בדלקים 

המשיגים ( ביבשה. קונדנסייטהיא שיהיה צורך לטפל במעובים )ה המשמעות .ביבשה..."

ביבשה רק אן ובמעובים סבורים שההנחיה הנכונה היא שרשות הרישוי תאשר טיפול בדלקים 

 השתכנעה שלא ניתן לטפל בהם בים.

אלא גורם  הטיפול בגז הילמהמתנגדים סבורים שלא רשות הרישוי תהיה הגורם שיקבע את ת ..7

 צריך להשתכנע שלא ניתן לטפל בדלקים ובמעובים בים.שקטיבי מקצועי אוביי

של קבוצת מטריקס שהוא צוות  ביטחוניחגית כחלופה היא החלופה הגרועה ביותר בסיווג ה .77

ת הוא הצנרת על המתקנים אפשר ביטחוני. המקום הפגיע ביותר מבחינה ביטחוןשל יוצאי ה

 ל הזמין. "כונים שצהל לא חושף את סקר הסי"לשמור. על הצנרת פחות. צה
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הפליטה של אתר חגית המתוכנן תהיה חריגה ותהווה סכנה בריאותית. התסקיר מתעלם  .75

 החסרלכאורה ומבריכות הנגר.  קונדנסייטממכלי ה  VOCשל חומרים מזהמים מהפליטות 

. מאחר ולא ניתן למנוע פליטת שתמנע פליטת מזהמים לסביבההוראה בהוראות התכנית 

ליטת המזהמים תהיה במקום שאינו פוגע. יש לקבוע בהוראות התכנית מזהמים נדרש שפ

 הוראה שאסור לאחסן מעובים בקרבה לתושבים.

 תסקיר ההשפעה על הסביבה לא מתייחס למתכות כבדות, כספית, קדמיום וארסן. .77

 המלצת החוקר

לדחות את ההשגה להקמת אתר הגז ב"חגית" ואת הטענה שכל הגורמים אני ממליץ  .7

ים ראו באתר חגית את החלופה הנחותה ביותר. אתר חגית נבחר על ידי המועצה המקצועי

הארצית לתכנון ובנייה לאחר שיקול דעת תוך בחינת היתרונות והחסרונות של אתר חגית ושל 

 אתרים חילופיים.

לדחות את ההשגה בטענה שהחלופה היבשתית מהווה סיכון כפול בשל החשיפה אני ממליץ  .5

ם, שריפות. ההחלטה על תמהיל הטיפול בגז, בים וביבשה היא של הגורמים לאיומים, סיכוני

 המופקדים על פי חוק משק הגז הטבעי.

מ'  92לדחות את ההשגה בטענה שצינורות ההולכה לאתר חגית עוברים במרחק אני ממליץ  .7

 בלבד מבתי התושבים בבת שלמה. מרחקי ההפרדה על פי צו הבטיחות נשמרים בתכנית.

ממליץ לקבל בחלקה את ההשגה שאין במסמכי התכנית סקר סיכונים לתוואי רצועת אני  .9

צנרות ההולכה של הקונדנסייט על יסוד הטענה שצו הבטיחות מתייחס רק לגז טבעי ולא 

לקונדנסייט שהוא דלק. יש להוסיף להוראות התכנית הוראה המבהירה מי הגורם האחראי 

 לצו בטיחות עבור הקונדנסייט.

התכנית מאפשרת טיפול ימי בגז או תמהיל חלופת הטיפול היבשתי. את ההשגה בדבר לדחות  .2

 של טיפול ימי וטיפול יבשתי.

אני ממליץ לדחות את ההשגות המבקשות למנוע טיפול בגז הטבעי ביבשה. ההחלטה היכן  .1

יטופל הגז הטבעי כרוכה בבחירת האתר המתאים )ייעוד הקרקע(, התנאים להקמת המתקן 

ישוי או ההיתר( ותנאי ההפעלה )הרישיון(. ייעוד הקרקע הוא בתחום תכנית המתאר, )תנאי ר

הרישוי הוא בסמכות רשות הרישוי למתקני גז והרישיון הוא בסמכות שר התשתיות 

/ח מאזנת בין רכיבים אלו. אני ממליץ על כן לדחות את ההשגות 73והאנרגיה. תמ'א 

משק הגז הטבעי לשר התשתיות הלאומיות,  המבקשות להתערב בשיקול המסור על פי חוק

האנרגיה והמים ומנהל רשות הגז. הערעור או ההשגה על ההחלטות של אלו הוא במסגרת 

. בהוראות התכנית ולתקן 1.75משפטית אחרת. עם זאת, אני ממליץ לקבל את ההשגה לסעיף 

נסייט באזור משתמע שאין לטפל ולאחסן קונד 1.75או למחוק את הסעיף מההוראות. מסעיף 

הפקת הגז אלא ביבשה בלבד. אין לשלול את האפשרות שייצוא הגז יהיה ישירות מאנית 

FPSO  או אסדת טיפול צפה, ללא צורך בהולכת הגז למתקני הטיפול שבתחום התכנית ואין גם

לשלול מראש שהטיפול בגז המוזרם מאתר הקידוח לישראל יטופל באזור פי הבאר. מה עוד, 
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)ג( המסמך העקרוני לחלוקת הפיתוח בים וביבשה יאושר בסמכות 1.5ת סעיף שעל פי הורא

 מנהל רשות הגז הטבעי. 

מיקום תחנת תחנת המגופים גם בקרבה למושב. אני ממליץ לדחות את ההשגה למיקום  .3

 המגופים נקבע בהתאם לצו הבטיחות.

יל הטיפול בגז שלא רשות הרישוי תהיה הגורם שיקבע את תמהאני ממליץ לדחות את ההשגה  .5

 אלא גורם מקצועי אובייקטיבי שצריך להשתכנע שלא ניתן לטפל בדלקים ובמעובים בים.

 הגורם שיאשר את תמהיל הטיפול בגז )ים ויבשה( הוא מנהל רשות הגז. 

  אפשטיין מני

 בעל חוות רבייה להודים על ידי חגית

בגלל הגדרת האזור חוות הלולים הוקמה בהיתר. בקשות לתוספת שטח לחווה נדחו  .7

 כביוספרי. מתקני הטיפול בגז בחגית תגרום לפגיעה ביכולת לקיים משק חקלאי.

 תשובת עורכי התכנית:

סט בים בשל הסכנה במקרה של דליפה. נמתכנני התכנית קיבלו את העמדה שאין לאחסן קונד .7

 ות.יתן להבטיח בצורה טובה יותר שלא יהיו דליפנמפונה בצנרת ו קונדנסייטביבשה ה

והתשובה היא שמבחינה הנושא  האם ניתן להרחיק צפונה את תוואי הצינור מבתי היישוב .5

טכנית הדבר אפשרי אך ההסטה צפונה תגרום לנזק סביבתי גדול בהרבה בשל הצורך לחפור 

 את תוואי הצינור במורד ההר.

סקר הסיכונים בוצע על ידי יועצים מומחים ואושר על ידי המשרד להגנת הסביבה. המשרד  .7

מבוססות על צו להגנת הסביבה הוציא הנחיות למניעת פגיעה ברצפטורים ציבוריים. ההנחיות 

הנחיות  לפימ'( נקבעו  ..1הבטיחות, היתר רעלים והיתר חומרים מסוכנים. מרחקי ההפרדה )

 בה והבקרה של משרד האנרגיה. מתן היתרי בנייה כפוף לחוק אוויר נקי.המשרד להגנת הסבי

 בהוראות התכנית: הנושא ייבדק. 1.1לדרישה לסקר בריאותי בסעיף  .9

 המענה לטענות הן בתסקיר ההשפעה על הסביבה בתכנית לניהול סביבתי. .2

לדעת  :םת רצועת צנרת לכיוון דרום בהתאם לתוואי חלופי שהוצע ע"י המשיגיטהסלדרישה ל .1

התוואי החלופי אינו עובר היא ש משמעויות ההסטהעורכי התכנית יש לדחות את ההשגה. 

התוואי החלופי עובר  בתחנת ההגפה המוצעת בתכנית, לפיכך יש לאתר שטח מתאים לתחנה.

 ויוצר בעיה של מקבילות שעלולה לפגוע בצינור. ..9וסמוך מאוד לקו  717מתחת לקו מתח 

הקו  פעמים ומסבך מאוד את הביצוע. 7הקו החלופי חוצה קווי דלק בנוסף קטע זה של 

 החלופי המוצע עובר בטופוגרפיה תלולה יחסית ופוגע באופן משמעותי בערכי טבע ונוף.
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 המלצת החוקר:

אני ממליץ לדחות את ההשגה ולקבל את תשובת עורכי התכנית, לאחר בדיקה נוספת, כי  .7

 גדול יותר.סביבתי הסטת תוואי הצינור יגרום לנזק 

רצועת 

 צנרת

תוואי 

 חלופי

 קווי מתח

 קו דלק
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 ח החוקר."ליתר פירטי ההשגה: ראו החלק הכללי של דו .5

 האגודה  –בת שלמה  .33

מזכירת  - שניר האגודה, הדר מאיר, אריאלה "יו –ץ ררמי קראגולה, גדי שוו ד"עוהופיעו: 

 , אפרת קיזמכריצחק קיזמכר, האגודה

דונם משטחי החברים  ..7הקמת המתקן לקליטת הגז הטבעי והטיפול בו ידרוש הפקעת  .7

 במושב בת שלמה. הפגיעה היא בפרנסה מחקלאות, בתיירות ובערכי הטבע המיוחדים לאזור.

חוק משק הגז הטבעי.  לפיתוואי הולכת הגז הטבעי תוכנן ובוצע ללא הליך של הפקעה אלא  .5

 על כן הוספת צנרות לתוואי שניתן לנתג"ז, שאינן מוליכות גז טבעי הוא בלתי חוקי.

הנחת צינורות לדלקים אחרים שאינם גז טבעי בתוואי הולכת הגז הטבעי הוא פגיעה בזכות  .7

 בת שלמה. –הקניין של תושבי המושב 

תומכים בת שלמה. לחילופין יש לדחות את התכנית כי לא נבחנה החלופה הימית שבה  .9

 ב עין איילה.שוכברירה פחות טובה דובר על הקמת המתקן היבשתי במחצבת מו

 מתנגדים להרחבת אתר חגית לאזור תעשייה ובו מפעלים פטרוכימיים. .2

מושב בת שלמה הוא הנפגע העיקרי כי מתקן קליטת הגז עומד לקום בשטחי החברים  .1

 באגודה.

מ' ממושב בת שלמה שהוא "רצפטור  ..1מרחק המינימלי של בהרחבת אתר חגית לא נשמר ה .3

 ציבורי".

לא נשמר העומק כן הוראות התכנית מפנות לצו הבטיחות. בפועל צו הבטיחות לא פורסם ועל  .5

 הדרוש להטמנת הצינור.

 חסרה בתכנית הוראה המטילה על היזם לאבטח את תוואי צינורות ההולכה. .4

 דברים שנוספו בשמיעת ההשגות:

הנפגעת העיקרית מהתכנית היא בת שלמה. הפגיעה היא מתוואי הולכת הגז ומהמתקן  .7

  .באתר חגית ההנדסי

להיגזר תכניות משנה לטיפול שממנה צריכות למשק הגז לטווח ארוך  נדרשת תכנית כוללת .5

 והולכת הגז.

 .גוזלת שטח רב משטחי בת שלמה דונם ..7טענה שתכנית למתקן קבלה בשטח של  .7

 שהמתקן ההנדסי יוקם בים. זה גם ייתר את ההקמה של צנרת הולכה המיותרת.מבקשים  .9

תוואי הסיכונים מנדרש תסקיר השפעה על הסביבה הכולל את כל הסיכונים ובכלל זה  .2

 .72 א"תמהצינור. המסמך צריך לכלול נספח נופי, סקר סיכונים. הדרישה היא גם מכח 

ראות החלות על שטח שהוא מכלול לשימור לגבי ההו 72 א"תמהתכנית לא עומדת בדרישות  .1

 נופי.

3.  
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 :מאיר הדר

תוואי הצינור פוגע בשטחי עיבוד חקלאי. אם היו מעבירים את קו הגז מדרום לקו הקיים על  .5

 קו הגבעות היה נמנע הנזק לשטחים. 

י, אפשר הטיפול אינוצריך להיות מנוסח הפוך: יש להעדיף טיפול בים ורק אם  1.75סעיף  .4

 יהיה ביבשה.הטבעי  בטיפול בגז

 .ביטחוןחסרות הוראות בטיחות לאחר הקמת הקו. נדרשות הוראות לעמדות בתכנית  ..7

 החקלאיתהוועדה ר "ץ יורגדי שוו

 מתנגד למתקן יבשתי ליד חגית

 :מכרזאפרת קי

 מתנגדת למתקן בחגית.

 תשובת עורכי התכנית:

או למצער טיפול משולב  שהטיפול בגז צריך להיות ביבשה ולא בים ןההמלצות צוות התכנון ה .7

 .בים וביבשה

 דונם. 773תכנית הוא בשטח המתקן ההנדסי  .5

 :אלעד לב

 הוא תנאי להיתר.והוא מסמך מחייב  ס"תנקובע שה 9א  1.7סעיף  .7

 .דונם, בנוסף יש מתקן גז קיים 43מתקן הטיפול בחגית הוא  .9

 המלצת החוקר:

. אני לדחות את ההתנגדות להקמת המתקן ההנדסי לטיפול בגז ליד אתר חגיתאני ממליץ  .7

ממליץ לדחות את הטענה שאין כל צורך בטיפול ביבשה בגז ועל כן אין צורך במתקן הנדסי 

לאתר בעין איילה  .בכלל ואני ממליץ לדחות גם את הטענה שאתר מחצבת עין איילה עדיף

של תשתיות הגז בשל הקרבה לנקודת כניסת הגז יתרונות מבחינת קיצור מרחקי ההולכה 

מהים. שני האתרים, חגית ועין איילה, נמצאו כאפשריים. היו חברים ואף נציגי משרדי 

ממשלה במועצה הארצית לתכנון ובנייה שהעדיפו את אתר עין איילה ואחרים שהעדיפו את 

שכנים. המועצה אתר חגית. שני האתרים עומדים בפרמטרים של בטיחות ביחס לישובים ה

החליטה ברוב קולות להעדיף את אתר  הארצית, לאחר ששקלה את השיקולים בעד וכנגד

חגית. במהלך שמיעת ההשגות, לא הוצגו בפני נימוקים משכנעים כדי להמליץ בפני המועצה 

 הארצית שתשקול פעם נוספת את החלטת להעדיף את אתר חגית.  

אני ממליץ לקבל את ההשגה כי בתכנית חסר סעיף בדבר הפקעות. תשובת עורכי התכנית כי  .5

רכישת ולכן  מהווה חקיקה מאוחרת וספציפית בנוגע לגז טבעיחוק משק הגז הטבעי 

המקרקעין הדרושים ל"מיתקן גז" ומנגנון הפיצויים, צריכות להיקבע על פי הוראות חוק 
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 .שויה להיות נתונה בעתיד למחלוקת ולפרשנות משפטיתע משק הגז ולא על פי חוק הנפט

 לפיכך אני ממליץ להטמיע את תשובת עורכי התכנית בהוראות התכנית.

כי לא נבחנה החלופה הימית שבה תומכים בת שלמה. אני ממליץ לדחות את ההשגה בטענה  .7

 החלופה הימית שבה תומכת בת שלמה נמצאת מחוץ לתחום התכנית.

 להרחבת אתר חגית לאזור תעשייה ובו מפעלים פטרוכימייםאת ההתנגדות  אני ממליץ לדחות .9

 ראו: החלק הכללי של המלצות החוקר. .באשר הרחבה זו אינה נכללת בתכנית המופקדת

מ'  ..1בהרחבת אתר חגית לא נשמר המרחק המינימלי של אני ממליץ לדחות את הטענה ש .2

 .בת שלמהב מבתי החברים

חסרה בתכנית הוראה המטילה על היזם לאבטח את שגה בטענה שאני ממליץ לדחות את הה .1

 סוגיית סידורי האבטחה היא תפעולית ואינה עניין לתכנית מתאר. תוואי צינורות ההולכה.

הצעת בת בשטחי עיבוד חקלאי.  בשל פגיעהתוואי הצינור אני ממליץ לדחות את ההשגה ל .3

נבחנה על ידי עורכי התכנית עות את קו הגז מדרום לקו הקיים על קו הגבשלמה להעביר 

 ונדחתה בשל הנזק הסביבתי בחפירה בתנאי שטח קשים.

ולהשמיט את הסעיף מהוראות התכנית או לנסחו  1.75סעיף אני ממליץ לקבל את ההשגה ל .5

יש להעדיף טיפול בים ורק אם הטיפול אינו אפשרי, בטיפול בגז הטבעי לפי הצעת בת שלמה: 

 יהיה ביבשה.

 משיגים ומתנגדים )התנגדויות דומות( 188איחוד גבעת חיים  .39

 גבעת חיים איחוד .38

 נציגי הקיבוץ –וערד סלוצקי  אייל ניסן

 הופיע: עו"ד אייל רגב

ח הקואליציה לבריאות "ר ישראל ברזילי בדבר סיכונים ודו"להשגה צורפה חוות דעת של ד

 הציבור.

 ק"מ ממתקן מרץ.  9הקיבוץ נמצא במרחק  .7

למתקן מרץ עוברים בצמוד לגבולות שטחי העיבוד של הקיבוץ ומשפיעים על קווי ההולכה  .5

 יכולת הקיבוץ לנצל השטחים ולהפיק את הפירות המצופים והאפשריים מהם.

 מיקום צנרת הגז תטיל מגבלות על תנועת כלי עיבוד, כלי רכב כבדים ומשאיות. .7

 מיקום צנרת הגז מהווה סיכון לקיבוץ ותושביו. .9

על הסביבה מתעלם ממצבי קיצון של רעידות אדמה, והשפעות על בריאות תסקיר ההשפעה  .2

  .התושבים

 מבקשים לגנוז את התכנית עד לבחינה יסודית של החלופה הימית למיקום מתקן הטיפול בגז. .1
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 דברים שנוספו בשמיעת ההשגות:

 להעברת הטיפול ממתקן יבשתי למתקן ימי. דרישה עיקר ההשגה היא  .7

 מ'. 5מ' צינור האספקה הוא בעומק  7.5בעומק צינור ההולכה הוא  .5

 ההסתברות לנזק למערכת צינורות הגז במקרה של רעידת אדמה. לא נבחנה  .7

 תשובת עורכי התכנית:

צוות התכנון לא ממליץ להעדיף את החלופה הימית. למדינת ישראל אין גיבוי באספקת הגז.  .7

ת להבטיח את אספקת הגז למקרה כדי ליצור ביטחון אנרגטי נדרש טיפול יבשתי בשל היכול

 שיידרש.

 המלצת החוקר:

 ח החוקר"ראו: החלק הכללי של דו. אני ממליץ לדחות את ההשגה

 משיגים ומתנגדים )התנגדויות דומות( 122 –גן יאשיה  .41

 ר ועד המושב"הופיעה ערבה הכהן יו

 מופיעה בשם הוועד המוניציפאלי ובשם ועד האגודה החקלאית.

 הבריאותיים.מתמקדת בהיבטים 

ח המתייחס להיבטים אקלימיים לא אופטימליים בהם יש רוח מזרחית המוליכה "חסר דו .7

 רולוגי בזמן גשם.אוח מט"רולוגי ייעודי לגן יאשיה. חסר גם דואוח מט"רעלים. מבקשים דו

באזור גן יאשה יש זיהום סביבתי קיים, ארובות אורות רבין, זיהום מכיוון הרשות  .5

 ח לרמן נתונים מצטברים של זיהום."בדוהפלסטינית. אין 

אין נתונים על הרכב הגז המופק מקידוח לוויתן. ללא נתון על הרכב החומרים הרעילים לא  .7

 ניתן לעשות סקר טוקסיקולוגי.

הם תהיה הרגולציה בישראל. מדובר על לפיחשוב שצוות רגולציה ישראלי יקבע את התקנים  .9

יות תקינה. מבקשים שיוקם גוף ישראלי ולא עשרות חומרים ולכל אחד מהם צריכה לה

 הולנדי שיקבע את התקינה הטוקסיקולוגית הישראלי.

 ח יש התייחסות לחריגה מהתקינה בעת נידוף החומרים. "בדו .2

 ות:בטיחותיות וביטחוניהשגות 

צינורות. הצנרת עשויה  4ההתייחסות היא לפיצוץ בצנרת הגז. ברצועת התשתיות יהיו  .7

מים עוינים ובשל בלייה מואצת של הצנרת. פעילות פיתוח בקרקע ליד להתפוצץ בשל גור

 הצנרת גם היא גורם לפיצוצים. בים גורמים אלו לא קיימים.

 תשובת עורכי התכנית

 קניגסברג אפרת –תשובת צוות התכנון 
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ההשגה נסמכת בעיקרה על ממצאי "צלול" שהוגשו לחוקר בנפרד. נקבעה פגישה בין עמותת  .7

 וות התכנון ומשרד הגנת הסביבה לדון בהשגות הנוגעות לסיכונים טקסיקולוגיים.צלול לבין צ

 נלמד מפיצוצי הצנרת הרבים בסיני שהתוצאה היא שריפה מקומית. .5

 מ'. ..5עד  .7.5 –המענה לתרחיש "הטרקטוריסט התורן" הוא עומק הטמנה של הצינור  .7

 עוליות כדי לספק הגנה נדרשת.הממונה על הבטיחות במשרד האנרגיה והמים נותן הנחיות תפ .9

 הנושא הביטחוני נבדק על ידי גורמי הביטחון. ביבשה ובים ניתן לספק את ההגנה המספקת. .2

 דר' בני פירסט המשרד להגנת הסביבה:תשובת 

 . 5.77נדרשו השלמות לחוות הדעת הסביבתית. ההשלמות סופקו בחודש נובמבר  .7

 התקן מחמיר גם ביחס להולנד וגרמניה.התקן לבטיחות בגז בישראל הוא תקן מחמיר.  .5

 פעולת הנידוף והנישוב היא לעיתים נדירות. הפעולה מתוכננת מראש ומבוקרת. .7

 הרכב החומרים הרעילים בגז לא ידוע כיום. ההרכב יהיה ידוע בעת שתתחיל ההפקה. .9

 המלצת החוקר

 אני ממליץ לדחות את ההשגה ולקבל את תשובת עורכי התכנית

 גן יאשיה –ארז אוריון  ד"עו .41

 ארז אוריון מגן יאשיה ד"עוהופיע 

מבקש לשמור על "הכפר" בעמק חפר. השמירה אינה פשוטה בשל כל מה שחוצה את עמק  .7

חפר. צריך לתת פתרונות אחרים כדי להקטין את הנזק. החשש הוא מפני "התכנית 

ם דברים אחרים המאפשרת". תכנית מאפשרת פותחת פתח לכל מיני תכניות המאפשרות ג

 שאינם מתוכנים כיום.

 אם יש פתרונות אחרים, עדיף שלא להקים את המתקן במרץ .5

 המלצת החוקר

אני ממליץ לשמוע את הערות המשיג על אף שאין בהם השגה קונקרטית לפרטים בתכנית או 

 התנגדות. 

 כפר הנוער  -הדסה נעורים  .42

 מנהלת התפעול -אולי וולנד 

 ח./73א "ת החוף כתוצאה מתממתנגדים בשל חסימת רצוע

 המלצת החוקר

 ח./73אני ממליץ לדחות את ההשגה. רצועת החוף אינה נחסמת כתוצאה מתמ"א 
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 משיגים ומתנגדים )התנגדויות דומות( 163 –המעפיל  .45

 קיבוץ המעפיל .46

 קיבוץ המעפיל –הופיעו לשימוע: יובל שגיא מנהל הקהילה, איתן טנא קיבוץ המעפיל; חגי שילה 

המעפיל הוא הנפגע ביותר ממתקן מט'ש מרץ ובשל תוואי תשתיות הצנרת המקיף את קיבוץ  .7

 ק"מ. 7.5הקיבוץ. המרחק בין מתקן מרץ למעפיל הוא 

 ..1החשש הוא מסיכון בטיחותי כתוצאה מתאונה. ההשגה היא לקביעת מרחקי בטיחות של  .5

יבוץ המעפיל סבור, מ' שנקבעו בתכנית. קיבוץ המעפיל יהיה בסכנה תמידית בלתי סבירה. ק

 ח של ד'ר ישראל ברזילי, שיש להגדיל את טווח הבטיחות."בהסתמך על דו

מט'ש מרץ עשוי לפזר מזהמים לכיוון קיבוץ המתקן לטיפול בגז במשטר הרוחות הוא כזה ש .7

 המעפיל.

אין בתכנית ובתסקיר ההשפעה על הסביבה מידע לגבי זיהום אוויר ומי שתיה. רצועת  .9

 בצמוד לבארות מים מתוקים שחלקם לא מסומנים בתכנית.התשתיות עוברת 

 רצועת התשתיות עוברת על ובתוך בריכות הדגים. .2

 .ומשם לקו המזרחי.4מבקשים להצמיד את רצועת תשתית הצנרת לכביש  .1

 תן מענה לכל יישובי עמק חפר. יהטיפול המלא בגז בים י .3

גז באזור התעשייה בעמק חפר אם הטיפול המלא בגז לא יהיה בים, קביעת נקודת קבלה של ה .5

ותרחיק את האיום מהקיבוץ. המקום הטבעי לטיפול  4תאפשר את הולכת הגז לאורך כביש 

 בגז במתקן שהוא במהותו תעשייתי, הוא באזור תעשייה.

הידיעה על מיקום אתר הגז בסמוך לקיבוץ המעפיל, והקרבה לסיכונים, הביאה לעצירה של  .4

 קיבוץ.ביקוש תושבים מהחוץ לקליטה ב

 תשובת עורכי התכנית:

אזור התעשייה עמק חפר תעביר את המטרד מקום אחד למיקום נקודת קבלת הגז העברת  .7

 למקום אחר.

תאריך מאוד את קו הגז ותדרוש נקודת מגופים  4הצמדת רצועת קו הולכת הגז לכביש  .5

 נוספת.

מתקנים ד'ר בני פירסט ממשרד הגנת הסביבה: המשרד להגנת הסביבה תמך במיקום ה .7

 בצמידות לאזורי תעשייה. 

התוואי החלופי היא כי  4ת רצועת ההולכה לכביש טהסתשובת עורכי התכנית להצעות ל .9

ק"מ. מדובר בצנרת הולכה שהמדינה  3-מגדיל את אורך הצנרת בכעל ידי המשיגים המוצע 

המגבלות שהתוואי המוצע בתכנית על הפעילות  המתכננים, לדעת .תקים )ע"י נתג"ז(

חקלאית אינן מצדיקות הארכת צנרת זו שמשמעותה מבחינת עלויות לציבור מוערכת ה

עובר ברדיוס מגן על ידי המשיגים התוואי החלופי המוצע  מיליון ש"ח. 72-בתוספת של כ

לכיוון צפון והתקרבות למושב מאור. כמו  4מקידוח מים ומחייב התרחקות נקודתית מכביש 
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נחלים/ ערוצי ניקוז דבר המגדיל את המורכבות ההנדסית  7כן התוואי החלופי המוצע חוצה 

יחייב הסטה של תחנת המגופים המוצעת אל צומת  המוצעשינוי הוהפגיעה הסביבתית. 

 והשלמה של בדיקות סביבתיות וסקר סיכונים. 4רצועות הצנרת מדרום לכביש 

 המלצת החוקר:

מרץ על יסוד הטענה שיש  אני ממליץ לדחות את ההשגות למיקום המתקן ההנדסי במט"ש .7

להעדיף את מיקום המתקן בחלקו המערבי של אזור התעשייה בעמק חפר. יש טעם בטענה 

שהמתקן לטיפול בגז כמוהו כתעשייה ועל כן מקומו באזור תעשייה. אלא שמרחקי הבטיחות 

הנדרשים יגבילו את פעילות מוקדי התעסוקה הקיימים באזור התעשייה של עמק חפר ואף 

 שרות הקמת מפעל התפלת המים המתוכנן באזור התעשייה.את אפ

של תשתיות הגז לכיוון ת רצועת ההולכה טהסאני ממליץ לדחות את ההשגה והצעת הקיבוץ ל .5

מגדיל על ידי המשיגים התוואי החלופי המוצע ולקבל את תשובת עורכי התכנית כי  4כביש 

המגבלות שהתוואי המוצע בתכנית על  עורכי התכנית, ק"מ. לדעת 3-את אורך הצנרת בכ

תוואי תשתיות הגז. עורכי התכנית הסבירו הפעילות החקלאית אינן מצדיקות הארכת 

עובר ברדיוס מגן מקידוח מים ומחייב על ידי המשיגים התוואי החלופי המוצע בתשובתם כי 

החלופי  לכיוון צפון והתקרבות למושב מאור. כמו כן התוואי 4התרחקות נקודתית מכביש 

ערוצי ניקוז דבר המגדיל את המורכבות ההנדסית והפגיעה ונחלים  7המוצע חוצה 

 הסביבתית. 

 קיבוץ המעפיל )מרכז מטה המאבק( -חגי שילה   .43

/ח או את מרבית מרכיביה מאחר ומדינת 73א "יש לפסול את תכנית המתאר הארצית תמ .7

ק"מ ובמרחק של מאות  2 ישראל בחרה לבסס את אספקת האנרגיה שלה מקידוחים בעומק

 ק"מ מקו החוף.

חלופת הטיפול בגז בסמוך למקום ההפקה הורדה ללא הסבר המניח את הדעת. המענה  .5

למדינת ישראל הוא בהזרמת גז נקי מנקודת הקידוח והטיפול בגז בצינור יחיד ולחברו 

 למערכת אספקת הגז במדינה.

מרץ, בלב אזור חקלאי ללא צורך  יוצא נגד המלצת המתכננים לאגור את הקונדנסייט באתר .7

תי ואינו מוצדק סביבתית, כלכלית ותפעולית. ההיגיון הנכון הוא להפריד את הקונדנסייט יאמ

בלב ים, על גבי אסדת הטיפול ולהעבירו ישירות לבית זיקוק בארץ או למכרו לצד שלישי 

 במדינה אחרת.

כל הפחות שוות ערך הנחת המתכנן שאבטחת המתקנים בחלופה היבשתית עדיפה או ל .9

 לאבטחת החלופה הימית אינה נכונה.

תרחיש הייחוס לשמירת מרחקי הפרדה ממתקן הקבלה בלתי סביר, אינו עונה על תקינה בין  .2

 יועץ הבטיחות של לרמן אדריכלים )המתכננים(. –לאומית ואינו על דעתו של דורון שוורץ 
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להחלטת המועצה הארצית, ובכך  ההחלטה על מט"ש מרץ וחגית ניתנה זמן רב לפני שהגיע .1

למעשה ניתן לומר שהמטרה סומנה לפני שנבחנו החלופות באופן אובייקטיבי מקצועי ולא 

 מוטה אינטרסים.

מי המוצר הם חומר מזהם ביותר. אמנה בין לאומית מחייבת את מפיקי נפט וגז להחזיר את  .3

פקה. ככל שהגז מטופל מי המוצר למקום שממנו הגיע והוא תת הקרקע, בדרך כלל לבאר הה

בקרבת פי הבאר תהליך החזרת מי המוצר פשוט יחסית. ככל שמתרחקים עם מתקן ההפרדה 

 מהמאגר, המשאבים הדרושים לביצוע התהליך הולכים וגדלים.

במהלך הפקת הגז מהקידוח, לחץ הגז אמור לרדת ויהיה צורך במדחסים על מנת להגביר את  .5

 FPSOית יצעות מדחסים שיוצבו על גבי אסדה צפה או אנניצולת הגז. דחיסת הגז תהיה באמ

 קרוב ככל האפשר לפי הבאר.

טיפול בקונדנסייט בלב ים מקטין את הסיכון הבטיחותי במקרה של דליפה או תקלה והוא גם  .4

מ'  92 –מ' ל  .1 –זול יותר. הטיפול בלב ים יאפשר גם להצר את רוחב רצועת התשתיות מ 

 .ולחסוך בכך שטח קרקע רב

 המלצת החוקר:

הערות חגי שילה בשם מטה המאבק הן דעה יותר משהן השגות. לדעת המעיר נדרשת תכנית  .7

 אחרת. דעה חולקת כשלעצמה אינה השגה או התנגדות לתכנית.

אני ממליץ לדחות את ההשגה שחלופת הטיפול בגז בסמוך למקום ההפקה הורדה ללא הסבר  .5

למקום ההפקה קיימת אך לא בתחום שחוק התכנון המניח את הדעת. חלופת הטיפול בסמוך 

 והבנייה חל עליו.

אני ממליץ לדחות את ההשגה בטענה שהנחת המתכנן היא שאבטחת המתקנים בחלופה  .7

 היבשתית עדיפה או לכל הפחות שוות ערך לאבטחת החלופה הימית. 

בלתי  אני ממליץ לדחות את ההשגה שתרחיש הייחוס לשמירת מרחקי הפרדה ממתקן הקבלה .9

סביר ואינו עונה על תקינה בין לאומית ולקבל את תשובת עורכי התכנית שמרחקי ההפרדה 

 נקבעים על פי צו הבטיחות ועל פי תקינה בין לאומית.

 משיגים ומתנגדים  )התנגדויות דומות( 4 –חבצלת השרון  .44

 הריס גדעון )חבצלת השרון( .43

עוד צורך ב"קו הכחול" של התכנית  לאחר בחירת חלופת כניסת הצינור מצפון למכמורת אין .7

 באזור בית ינאי.

 צריך להרחיק את כניסת הצינור מהים צפונה בין מכמורת לחדרה. .5

 מ מקו החוף."ק 73.2 –יש לבדוק את האפשרות להרחיק את מתקן הטיפול עד ל  .7
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 המלצת החוקר

חוף אני ממליץ לקבל בחלקה את ההשגה על יסוד הטענה שהצבת אסדות הטיפול מול קו ה .7

ק"מ תגרום למפגע נופי ולקבל את תשובת עורכי התכנית שלא ניתן להימנע  3.2במרחק של 

מהעמדת אסדה להקטנת לחצים בהזרמת הגז לתחום היבשה אך לקבל את טענת המשיגים 

שיש למקם את האסדה עד כמה שאפשר רחוק מהחוף. בהתאם לכך אני ממליץ לתקן את 

ק"מ   .5 – 72נית לא ימנע למקם את האסדה בטווח של סימון תא השטח באופן שהסימון בתכ

 מקו החוף.

מצפון למכמורת ולדחות את  כניסת הצנרת לחוףאני ממליץ לקבל את ההשגה בדבר מיקום  .5

בנימוק שהסטת נקודת הכניסה הסטת שטח לכיוון צפון תשובת עורכי התכנית לדרישה ל

ומעבר בשטח ערכי יותר.  5/5ב/79הרחקה מרצועת ההתפלה המאושרת בתמ"א היא  צפונה

עיקרון הצמדת התשתיות הוא כיום קו מנחה בתכנון קווי התשתית הארצית אך אין לדבוק 

ביישום העיקרון ללא איזון בין התועלת מהצמדת תשתיות לנזק הצפוי לאוכלוסיית האזור. 

 ההשפעה של צינורות התפלת המים על חיי התושבים בטלה בשישים מול ההשפעה האפשרית

של תשתית מערכת הולכת הגז. כך הדבר ביחס להימנעות מהעברת תשתית צנרת הגז "בשטח 

ערכי יותר". גם כאן, נדרש איזון הין שמירה על ערכי טבע לבין שמירה על הערך של איכות 

חיי האדם. במהלך השימוע נטען על ידי עורכי התכנית כי עשוי להיגרם נזק סביבתי בביצוע 

לרכס הכורכר לאורך קו החוף באזור שאליו מבקשים המשיגים להסיט קידוח אופקי מתחת 

 את נקודת הכניסה.

 קרייסי גפני מלבסקי  -מושב חניאל  .49

 הקמת המתקן היבשתי תסכן את תושבי עמק חפר: ביטחונית, בריאותית ובטיחותית. .75

 יש יתרונות בולטים לטיפול בלב ים. .77

 דברים שנוספו בשמיעת ההשגות:

לטיפול בים. היזמים הם בעד הטיפול בים. כנראה היזם, חברת נובל אנרג'י  קיימת טכנולוגיה .79

 מעוניינת בטיפול בים ולא ביבשה.

 הדאגה היא בעיקר מזיהום מי התהום בגלל המאג. .72

הקו הכחול: יש למנוע אפשרות של פיתוח מפעלים פטרוכימיים בתחום הקו הכחול של  .71

 התכנית.

 לטיפול שפכי הרפתות. אין מקום למתקן ההנדסי באזור המפעל .73

 תשובת עורכי התכנית: אפרת קניגסברג

 התכנית אינה מאפשרת הקמת תעשיות פטרוכימיות בתחום הקו הכחול של התכנית. .7

 הגישה הירוקה גורסת שאין לשפוך לים חומרים מסוכנים. .5

 בהיבט הביטחוני: גישת מערכת הביטחון שניתן לתת מענה ביטחוני גם בים וגם ביבשה. .7
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מיקום המתקן במט"ש מרץ הוא סביר בהיבט של הרחקה מאוכלוסייה )מרחקי הפרדה(  .9

 ובנימוק שמט"ש מרץ עומד בפני פינוי והאזור הוא אזור מופר. 

 אלעד לב:

בהוראות התכנית לא כתוב שאם תועדף החלופה הימית יבוטל הייעוד למתקן ההנדסי במט"ש 

 מרץ.

 המלצת החוקר:

ולקבל את תשובת עורכי  ה למיקום המתקן לטיפול בגז במט"ש מרץאני ממליץ לדחות את ההשג

 התכנית שהתכנית אינה מאפשרת הקמת תעשיות פטרוכימיות בתחום הקו הכחול של התכנית.

 כתבי השגה והתנגדות  )התנגדויות דומות( 83 –חרב לאת מושב  .48

 התנגדות להקמת מתקן הנדסי יבשתי בצמוד למושב חרב לאת. .7

 תשתית צנרת הגז ונלוו בעמק חפר ומבקשים טיפול מלא בגז בים. מתנגדים להעברת .5

 התנגדות למיקום ארובות הנישוב ליד מכמורת בשל ההפרעה לנופש בחופי הים. .7

 דורשים תסקיר בריאות סביבתי וסיכונים לבני אדם כתנאי לאישור התכנית. .9

 תשתית הגז. צנרת לעחסרה בתכנית התייחסות לדרכים חקלאיות ולמעבר דרכים חקלאיות  .2

 לא נבחנו תרחישי בטיחות קיצוניים כמו רעידת אדמה או פיגוע.  .1

מ' נבחן בהנחה של חור בצינור בקוטר  92נקבעו מרחקי הבטיחות של  ותרחיש הסיכונים שלפי .3

יה. לא נבחנו תרחישים קיצוניים יותר כמו ימ' בשנ 7.2מ. בתנאי מהירות רוח של "ס  5.2של 

 קטה יותר.קרע בצינור ותנאי רוח ש

 רולוגי במסמכי התכנית נערך בשיטות מיושנות שאינן עדכניותאוהסקר המט .5

 אין בתכנית פתרון להרחקת אנשים מתשתית הגז במקרה חירום. .4

 פגיעה בשטחים חקלאיים, אפשרויות עיבוד חקלאי ובחקלאים במקרה של תקלה בטיחותית. ..7

 .חשש מסיכון ביטחוני בשל קרבת אתר מרץ לרשות הפלסטינית .77

 המלצת החוקר

אני ממליץ לדחות את התנגדות להקמת מתקן הנדסי יבשתי בצמוד למושב חרב לאת. מיקום  .7

 המתקן ההנדסי הוא במרחק הפרדה גדול מהנדרש על פי תיקני הבטיחות וצו הבטיחות.

אני ממליץ לדחות את ההתנגדות להעברת תשתית צנרת הגז ונלוו בעמק חפר ומבקשים טיפול  .5

 ח החוקר."ראו: החלק הכללי של דו מלא בגז בים.

אני ממליץ לדחות את ההתנגדות למיקום ארובות הנישוב ליד מכמורת בשל ההפרעה לנופש  .7

 בחופי הים. ארובות הנישוב הן במרחק מחוף הים.

אני ממליץ לקבל את ההשגה בדבר היעדר סקר השפעה על בריאות הציבור ולהפנות את  .9

פעה על בריאות הציבור למשרד להגנת הסביבה השאלה בדבר הצורך בדבר תסקיר הש
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ב' בחוק התכנון והבנייה הקובע כי "השר לאיכות הסביבה יקבע, 57בהתאם לקבוע בסעיף 

לסוגי תכניות, את המקצועות, ההשכלה וההכשרה המקצועית, הכישורים והניסיון המקצוע 

נייה אני מציע לדחות ב' בחוק התכנון והב57הנדרשים מבעל המקצוע...". לאור הקבוע בסעיף 

 תשובת עורכי התכנית שמשרד הבריאות לא דרש סקר סיכונים.

חסרה בתכנית התייחסות לדרכים חקלאיות ולמעבר דרכים אני ממליץ לדחות את ההשגה ש .2

 בהוראות התכנית שכותרתו תיאום תשתיות. 1.3ראו: סעיף  צנרת תשתית הגז. לעחקלאיות 

תרחיש  .בטיחות קיצונייםסיכונים ובחנו תרחישי לא נאני ממליץ לדחות את ההשגה ש .1

הייחוס נקבע על ידי גורמי המקצוע המוסמכים במשרד הגנת הסביבה ובמשרד התשתיות 

 הלאומיות, האנרגיה והמים.

פגיעה בשטחים חקלאיים, אפשרויות עיבוד חקלאי אני ממליץ לדחות את ההשגה בשל חשש מ .3

 ובחקלאים במקרה של תקלה בטיחותית.

 מושב חרב לאת –רובין  אסף .31

 מושב חרב לאת. 77. רחוב הארז 35חלקה  5514בעל נחלה בגוש 

מ' בלבד מצנרת  752החלקה שהיא חלקה א' בנחלה מצויה בתחום הסקירה ומרוחקת מרחק של 

 הולכת הגזים. מבקש להסיט את תוואי הצנרת ולהוציאה מהחלקה.

 המלצת החוקר:

תחום הסקירה כך שלא את  על פי הצעת עורכי התכנית,  ,אני ממליץ לקבל את ההשגה ולצמצמם

 יחול על חלקת המתנגד.

 חרב לאת  מושב  .31

 ישראל רינצלר, אסף רובין, עודד רובין, אלון בר שדה,  ד"עוהופיעו: 

התכנית פוגעת בשתי נחלות של משפחת רובין ושל משפחת בר שדה בקצה הצפון מערבי של  .7

 מושב חרב לאת.

הטיעון הוא שתסקיר ההשפעה על הסביבה לא בדק את סמיכות התוואי למושב חרב לאת  .5

מ' מהנחלה. הנחלה בתחום הקו הכחול של  752ולנחלות. התוואי המוצע נמצא במרחק של 

 התכנית. המשמעות התכנונית היא מניעת פעילויות בנחלה. 

היא להסיט את תוואי  בתכנית הנחלות לא מסומנות כנחלות אלא כקרקע חקלאית. הבקשה .7

. אם הדבר הוא בלתי אפשרי, יש להצר את 4ולא דרומית לכביש  4הצינור צפונה מעבר לכביש 

 תחום הקו הכחול.

 המלצת החוקר:

אני ממליץ לקבל את ההשגה ולצמצמם, על פי הצעת עורכי התכנית, את תחום הסקירה כך שלא 

 יחול על חלקות המתנגדים.
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 משיגים ומתנגדים  )התנגדויות דומות( 152 –מכמורת  .32

ניתן להקטין את הנזק על ידי טיפול בגז בים ועל ידי הרחקת אסדת הטיפול לעומק הים  .7

 )התנגדות דניאל פנחסי(

 מ' מבתי התושבים. ..7 – .52התנגדות להצבת המגופים של קו הולכת הגז במרחק של  .5

 יתן להרחיק את התוואי צפונה.התנגדות להעברת תוואי הצנרות בקרבה ליישוב. נ .7

התנגדות בשל סכנה בטיחותית, ביטחונית. לאחרונה נאלצה המדינה לפנות את מתקני פי  .9

 גלילות בשל הקרבה לאזורים מיושבים )התנגדות אורית פאיאנס(; 

 פגיעה באיכות החיים, פגיעה בים פגיעה בערכי טבע ובשטחים פתוחים; .2

 פגיעה בנוף הים .1

ופגיעה כלכלית בתושבים, פגיעה בפרנסת התושבים המתפרנסים ירידת ערך הסביבה  .3

 מתיירות

 מושב מכמורת  .35

 גדי שטילמן ד"עור הועד, "יו –דוד גורני 

 גדי שטילמן, נדב שטילמן ד"עוהופיעו: 

אישור התכנית המוצעת במתכונת הנוכחית מעמיד את תושבי מכמורת בסכנת חיים ממשית  .7

 ובלתי סבירה בעליל.

מ'( לא עומדים בתקנים והרגולציות הנדונים באף אחת  92הבטיחות שנקבעו בתכנית )מרחקי  .5

ממדינות העולם המערבי לטיפול במערכות גז. חוות דעת של מומחים שצורפה להתנגדות 

מלמדת על שגיאה של מאות אחוזים מהטווח הבטוח הנדרש מרצפטורים ציבוריים בכלל 

 וממושב מכמורת בפרט.

מ'  ..4קודת הכניסה של צנרת ההולכה לרבות תחנת המגופים למרחק של יש להעביר את נ .7

 לפי צפונה. אפשרות ההרחקה נבדקה על ידי מומחים מטעם המושב ונמצאה אפשרית.

מ' מקו הבתים  .74 –התכנית המופקדת, פרוזדור התשתיות נושק למושב במרחק של כ 

מ' מקו  ..5נמצאת במרחק של לשחרור גז  Ventsהצפוני. תחנת המגופים הכוללת פתחים 

 הבתים.

מ' מהקו הצפוני של בתי התושבים  ..1הטווח המינימאלי הדרוש לצמצום ממדי הסיכון הוא  .9

 במושב מכמורת. 

נדרש להעביר את הטיפול בגז לעומק הים ובכך יתייתר הצורך במתקן הטיפול במרץ ורצועת  .2

 התשתיות המוליכות למרץ.
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לביסוס הטענה בדבר אימוץ תקני בטיחות מקלים, שגיאות להשגה צורפו חוות מומחים  .1

 בחישוב מרחקי בטיחות נדרשים ונתונים על נזקים אפשריים מפיצוץ במערכת הולכת הגז.

ים שהתכנית המופקדת אינה ביטחונינדרש סקר סיכונים מלא ובכלל זה גם הערכת סיכונים  .3

 מתייחסת אליהם.

ק"מ מקו החוף. מתקנים אלו יראו  3.2מרחק של התנגדות להקמת שני מתקני קבלה ימיים ב .5

מכל מקום בקו החוף ובכלל זה מכמורת ובית ינאי ויהיו מפגע נופי קשה ובמקרה של תקלה 

 ודליפה למפגע ימי ויבשתי. 

ישי להקים את אסדות הטיפול עד תומכים באמור בחוות הדעת של המשרד להגנת הסביבה  .4

ל אלוף מיכה רם ש"אין למקם את המתקן בטווח כמה שאפשר רחוק מהחוף ובחוות דעתו ש

 מייל מקו החוף. 75 –הקצר מ 

 המלצת החוקר:

מצפון למכמורת ולדחות את  כניסת הצנרת לחוףאני ממליץ לקבל את ההשגה בדבר מיקום  .7

בנימוק שהסטת נקודת הכניסה הסטת שטח לכיוון צפון תשובת עורכי התכנית לדרישה ל

ומעבר בשטח ערכי יותר.  5/5ב/79תפלה המאושרת בתמ"א הרחקה מרצועת הההיא  צפונה

עיקרון הצמדת התשתיות הוא כיום קו מנחה בתכנון קווי התשתית הארצית אך אין לדבוק 

ביישום העיקרון ללא איזון בין התועלת מהצמדת תשתיות לנזק הצפוי לאוכלוסיית האזור. 

ישים מול ההשפעה האפשרית ההשפעה של צינורות התפלת המים על חיי התושבים בטלה בש

של תשתית מערכת הולכת הגז. כך הדבר ביחס להימנעות מהעברת תשתית צנרת הגז "בשטח 

ערכי יותר". גם כאן, נדרש איזון הין שמירה על ערכי טבע לבין שמירה על הערך של איכות 

ביצוע חיי האדם. במהלך השימוע נטען על ידי עורכי התכנית כי עשוי להיגרם נזק סביבתי ב

קידוח אופקי מתחת לרכס הכורכר לאורך קו החוף באזור שאליו מבקשים המשיגים להסיט 

 את נקודת הכניסה.
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אני ממליץ לקבל את ההשגה ואת הבקשה להסיט צפונה את נקודת הכניסה של צנרת הגז  .5

מ' על פעילות שיט,  ..2ליבשה באזור ממכמורת, במספר מאות מ' בין היתר בשל המגבלה של 

 וצלילה באזור בית הספר הימי במכמורת. דיג

אני ממליץ לקבל את ההשגה למיקום תחנת ההגפה מצפון למכמורת ולהסיט את תחנת  .7

מ' לפחות צפונה ולא להסתפק בהצעת עורכי התכנית להסיט את  ..7ההגפה למרחק של 

 מ' בלבד לכיוון צפון. .73 –מיקום תחנת ההגפה ב 

כדי לא להגביל את את רצועת הכניסה מצפון למכמורת  אני ממליץ לקבל את ההשגה ולהצר .9

ולקבל את הצעת עורכי התכנית בנוסף, לצמצם  .5.5השימושים במתחם התיירות לפי חד/

 את רוחב תחום הסקירה באזור הנושק למתחם התיירות מצפון למכמורת.

וף אני ממליץ לקבל בחלקה את ההשגה על יסוד הטענה שהצבת אסדות הטיפול מול קו הח .2

ק"מ תגרום למפגע נופי ולקבל את תשובת עורכי התכנית שלא ניתן להימנע  3.2במרחק של 

מהעמדת אסדה להקטנת לחצים בהזרמת הגז לתחום היבשה אך לקבל את טענת המשיגים 

שיש למקם את האסדה עד כמה שאפשר רחוק מהחוף. בהתאם לכך אני ממליץ לתקן את 

ק"מ   .5 – 72ית לא ימנע למקם את האסדה בטווח של סימון תא השטח באופן שהסימון בתכנ

 מקו החוף.

 משיגים ומתנגדים )התנגדויות דומות( 9 –כפר הרואה  .36

 כפר הרואה )איתן קופפרברג בשם ועד האגודה( .33

פגיעה בזכויות קניין של ואפשרויות שימוש של בעלי חלקות חקלאיות. תוואי צינורות  .7

הרואה. החלקות חכורות בחוזה חכירה לדורות.  ההולכה עובר בחלקות בעלי נחלות בכפר

 ברצועת התשתיות התכנית אוסרת הקמת מבנים ונטיעת מטעים.

מתנגדים להוראה כי בקשות להיתרים "בתחום הסקירה" יותנו בביצוע הגנות על תוואי  .5

ז או "ת, אלו יבוצעו על חשבון נתגוהתשתיות על חשבון המבקש. מתבקש, שאם יש צורך בהגנ

 בעל הרישיון.ון על חשב

פוגעת באפשרות לניצול השטח לגידולים חקלאיים מאחר והיא אינה מבטיחה דרכים  א"תמה .7

 למעבר כלים חקלאיים, משאיות וציוד מכני כבד.

 המלצת החוקר

עודי יכי אין באישור התוכנית לשנות את יאני ממליץ לקבל את ההשגה בטענה נגד הקביעה  .7

ו'(, ובנוגע ל"רצועת  9.1-ג' ו 9.5.7התוכנית" )כגון: סעיפים הקרקע התקפים במקרקעין "ערב 

עודי הקרקע "על פני הקרקע" )סעיף יהתשתיות" נקבע כי אין באישור התוכנית לשנות את י

מ' ולאורך קילומטרים רבים היא שינוי של  12הגבלת השימוש ברצועה ברוחב של  ה'(. 9.7.5

אין שינוי הייעוד קרקע בהטמנת צינור להולכת גז ייעוד קרקע. בפסיקה אומנם נקבע בעבר כי 

/ח, 73בעומק הקרקע תוך הגבלת שימוש בקרקע ברצועת הצינור למטעים. אלא שבתמ"א 

 מ' יוצרת מהות חדשה. 12רצועת צינורות ברוחב 
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 ח החוקר"ראו: החלק הכללי של דו .5

 משיגים ומתנגדים )התנגדויות דומות( 118 –עין איילה  .34

 האזורית חוף הכרמל ראו: השגת מועצה

 סטנלי ברקן )עין איילה( .33

א הטיה ברורה לטובת "למרות שאין החלטה עדיין באשר לטיפול בגז בים או ביבשה, יש בתמ .7

 הטיפול ביבשה.

 בחן תשריט של קרע בצינור כתוצאה מפעילות חבלנית.לא סקר הסיכונים לקוי כי הוא  .5

 חסר שלב התכנית המפורטת. .7

 בהנחיות לצוות המקצועי. אין קריטריון של בטיחות .9

 אין התייחסות לתכנית אב לאספקה רצופה של גז. .2

 חסרים בתכנית קווים מנחים לבחינת ההשפעה על הסביבה בתמהילים השונים. .1

 דברים שנוספו בשמיעת ההשגות:

 הפחתת לחץ יוצרת קונדנסייט. הקונדנסייט מוזרם ביחד עם הגז ליבשה.  .7

 לא מתאימה לחוק משק הגז 7.4סעיף ההגדרה של מערכת הולכת גז טבעי ב .5

 אין בתכנית הוראה לגבי סילוק רעלים ביבשה. סילוק הרעלים צריך להיות בים. .7

 סעיפי גמישות גם בים. .1.7יש להוסיף בסעיף  .9

 הוראה שמקו החוף יוזרם גז נקי בלבד. 9.7.5להוסיף בסעיף  .2

שה, תחסוך את הצורך וי הולכה מקבילים. הולכת גז נקי בלבד ביבואין הגיון בחפירת ק .1

בקווים מקבילים. בים יכולים להיות מספר יזמים שלכל אחד יש מערכת הולכה עצמאית אבל 

 ביבשה כל היזמים מזרימים את הגז הנקי בצינור אחד.

אגירת קונדנסייט: ביבשה: האגירה נועדה למקרה של תקלה בקו הולכה בין מתקן ההפרדה  .3

 של הקונדנסייט לבתי הזיקוק.

 . את אגירת הקונדנסייט יש לבצע בבתי הזיקוק.1.75את סעיף לבטל  .5

מ. ניתן להעמיד את "ק 3.2 –מיקום אסדת הטיפול הימי היא במרחק שלא יהיה קטן מ  .4

 מ. "ק 72האסדה גם במרחק של 

התכנית אינה מפורטת מספיק על מנת לזהות את התקנים והמפרטים הנדרשים לביצוע  ..7

 התכנית.

 המלצת החוקר

א הטיה לטובת הטיפול בקונדנסייט ביבשה. לפיכך, אני ממליץ "ההשגה שיש בתמלקבל את  .7

 שממנה ניתן ללמוד על הטיה שכזו. 1.75למחוק מהוראות התכנית את הוראה 
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 לדחות את ההשגה שחסר שלב התכנית המפורטת. התכנית היא תכנית מפורטת. .5

 המקצועי.לדחות את ההשגה שאין קריטריון של בטיחות בהנחיות לצוות  .7

 אין התייחסות לתכנית אב לאספקה רצופה של גז.לדחות את ההשגה ש .9

לא מתאימה לחוק  7.4ההגדרה של מערכת הולכת גז טבעי בסעיף לדחות את ההשגה בטענה ש .2

 . ההוראה בהגדרה מפנה לחוק משק הגז הטבעי.משק הגז

הרעלים צריך אין בתכנית הוראה לגבי סילוק רעלים ביבשה. סילוק לדחות את ההשגה ש .1

 ההוראות לסילוק רעלים הן לאחר שאושר תמהיל הטיפול בים וביבשה ובתנ"ס. להיות בים.

 הוראה שמקו החוף יוזרם גז נקי בלבד. 9.7.5להוסיף בסעיף לדחות את ההשגה שיש  .3

אגירת קונדנסייט: ביבשה נועדה למקרה של תקלה בקו הולכה לקבל בחלקה את ההשגה ש .5

 .או היעדר קו הובלה הקונדנסייט לבתי הזיקוקבין מתקן ההפרדה של 

 .ח החוקר"ראו: החלק הכללי של דו. 1.75לבטל את סעיף לקבל את ההשגה ו .4

מ. "ק 3.2 –מיקום אסדת הטיפול הימי במרחק שלא יהיה קטן מ לקבל בחלקה את ההשגה ל ..7

 . מקו החוף מ"ק .5 - 72האסדה במרחק של ולאפשר בתכנית בחינה של מיקום 

 

 עין החורש  קיבוץ .39

 מרכז המשק –יניב שני, עדו גוטמן, גלעד בכרך ד"עוחגית בן משה,  ד"עוהופיעו: 

ת ביטחוניהקמת המתקן במיקום ובאופן המוצעים בתכנית מהווה סכנה ממשית בטיחותית ו .7

 לתושבי האזור.

להחלטה להעדיף את מערערים על תהליך קבלת ההחלטות שהובילו את המועצה הארצית  .5

 ובעיקר אי מיצוי החלופה הימית לטיפול בגז.החלופה היבשתית 

אך  ביטחוןבתכנית התחשבות יתרה בצרכי היש חוסר התחשבות בתושבי הקיבוץ. יש בתכנית  .7

 אין התחשבות בערכי טבע.

לקבוע את הוראות התנ"ס. כתוצאה מכך יש חוסר ודאות  בעל הרישיון מטילה עלהתכנית  .9

 לכים לבצע. למנהל רשות הגז ניתנה סמכות מופרזת לאשר כל תכנית.למה הו

פגיעה באפשרויות הקיבוץ להתפתח מזרחה ופגיעה באפשרויות העיבוד של השטחים  .2

 החקלאיים.

המתקן לטיפול בגז, המתוכנן לקום במרחק קילומטרים ספורים מבתי הקיבוץ,  הוא סכנה  .1

 חמורה ביותר לתושבי הקיבוץ.

 7.2אלכסנדר. המרחק בין המתקן לפארק הוא  -ורים פיעה בתכנית פארק הציבתכנית יש פג .3

 ק"מ.

חלופת הטיפול הימי המלא בגז נזנחה על ידי המתכננים משיקולי תקציב מבלי שנדונה באופן  .5

 ענייני.
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סיון יהמועצה הארצית השתכנעה ללא תימוכין כי החלופה הימית פחות אמינה ולא קיים נ .4

 לגביה בעולם.

התכנית מקנות לבעל הרישיון אפשרות גמישות מיוחדת ולא סבירה )ובכלל זה הכנת  הוראות ..7

 התנ"ס על ידי בעל הרישיון.

 דברים שנוספו בשמיעת ההשגות:

 חגית בן משה ד"עו

 הקיבוץ הוא בעלים של קרקעות פרטיות. .7

 בוץ.מ' נופל על קרקע בעיבוד עין החורש ועל אפשרויות התפתחות הקי ..1רדיוס הסיכון של  .5

 המתקן הוא סיכון לזיהום מי תהום. סיכון אסטרטגי, סכנה לבני אדם. .7

המדיניות צריכה להיות להרחיק מתקנים דוגמת מתקן הגז מרצפטורים ציבוריים  .9

 ה.יומאוכלוסי

 התכנון גמיש מאוד. הוראות הגמישות מונעות מהתושבים מלהתנגד. .2

 המתאים לשיקולים להרחיק את הטיפול בגז לים. ללא ניתן המשק .1

 יניב שני

 לא ניתן לאטום את המתקן ההנדסי כך שלא יהיה זיהום למי תהום .3

 התסקיר לא בחשבון תכניות מתאר מחוזיות שבתוקף. .5

 עידו טייכמן

אמדה בחסר. לא נשקלו תנאי רוח אחרים שבהם נעוצמת הפיצוץ במקרה של פיצוץ בצינור  .4

ם ואין רגליים. אפשר לצפות ישנלקחו אין ידי ביטחוןכל הגז. לטווחי העשוי להתפוצץ 

שבמקרה של פיצוץ בצינור בחור של אינטש הצינור יותך, יקרע וטווח  הביטחון הנדרש הוא 

מ'. בתרחיש רע לא יישאר שריד ליישובים עין החורש, המעפיל  ..1גדול מכמה מהטווח של 

 ובית הלוי.

 ויים לזהם את מי התהום של מדינת ישראל.המתקן ההנדסי והצנרת עש ..7

 לקיבוץ לא הוסבר אף פעם מה הן ההשלכות של התכנית .77

 מרכז המשק –גלעד בכר 

 מ' מהמתקן. ..1יוס של דבארות המים נמצאות בר .75

נחל אלכסנדר ופארק הציפורים נמצאים על גבול המתקן המתוכנן. המתקן ההנדסי יפריע בפן  .77

 החזותי ובנוסף לפן הבטיחותי.

 הקיבוץ חושש שאחרי מתקן הגז האזור יהיה לאזור תעשייה מתפשט. .79

 תשובת עורכי התכנית:

 ההיבט הססמולוגי נבחן על ידי המכון הגיאולוגי.
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 המלצת החוקר:

אני ממליץ לדחות את ההשגה שבתכנית יש חוסר התחשבות בתושבי הקיבוץ, התחשבות  .7

 יתרה בצרכי הביטחון אך אין התחשבות בערכי טבע.

י ממליץ לדחות את ההשגה בטענה שהתכנית מטילה על בעל הרישיון לקבוע את הוראות אנ .5

 תוכן בהתאם לנספח ההנחיות להכנת תנ"סתנ"ס בהוראות התכנית קובע: " 1.1התנ"ס. סעיף 

ותועבר לחוות דעת הצוות המקצועי. התנ"ס תועבר לאישור רשות רישוי בהתייחס לחוות 

  הדעת של הצוות המקצועי". 

ני ממליץ לדחות בחלקה את ההשגה שהתכנית פוגעת באפשרויות הקיבוץ להתפתח מזרחה א .7

ופגיעה באפשרויות העיבוד של השטחים החקלאיים. בתכנון שכונות מגורים עתידיות יהיה 

 צורך להתחשב גם בטווחי בטיחות הנדרשים מאישור התכנית המופקדת.

אלכסנדר.  -כנית פארק הציפורים בתכנית יש פגיעה בתאני ממליץ לדחות את ההשגה ש .9

  ק"מ. 7.2המרחק בין המתקן לפארק הוא 

חלופת הטיפול הימי המלא בגז נזנחה על ידי המתכננים אני ממליץ לדחות את ההשגה ש .2

ולקבל את תשובת עורכי התכנית שחלופת הטיפול  משיקולי תקציב מבלי שנדונה באופן ענייני

 .נון והבנייה חלהמלא בים נמצאת מחוץ לתחום שחוק התכ

  הקיבוץ הוא בעלים של קרקעות פרטיות.אני ממליץ לדחות את ההשגה בנימוק ש .1

 אמדה בחסר. נעוצמת הפיצוץ במקרה של פיצוץ בצינור אני ממליץ לדחות את ההשגה ש .3

מ'  ..1בארות מים ברדיוס של אני ממליץ לקבל את ההשגה ואת תשובת עורכי התכנית ש .5

 .התכנית יסומנו בתכנית וייעקפו כנדרששלא נסקרו ברקע  מהמתקן

 עין העמק .38

 התנגדות להקמת המתקן ההנדסי לטיפול בגז באתר חגית. .7

מפעלי הגז וצנרת ההולכה מהווים מאגר גדול של חומרים דליקים מאוד ומזהמים. פיצוץ עקב  .5

תקלה באתר או קרע בצינור מהווה סכנת חיים לאוכלוסיית היישוב עקב הקירבה הגדולה 

 חגית.לאתר 

מפעלי הגז, צנרת ההולכה בצרוף תחנת הכוח בחגית הם מטרה אסטרטגית מועדפת בעת  .7

 לחימה או מתקפת טרור.

שחרור חומרים מסוכנים לאוויר דרך שיגרה כתוצר של תהליך ניקוי הגז, או דליפה לא  .9

 נשלטת עקב תקלה או טעות, תביא לפגיעה חמורה באוכלוסייה.

ימית באזור, בקרבה רבה לישובים ולמרחב כשייה פטרוהימצאות מפעלי הגז ומתחם תע .2

הירוק תביא לפגיעה קשה באטרקטיביות האזור, לירידה בערך הנכסים ולנטישת תושבים 

 שבריאותם ובריאות ילדיהם יקרה להם.

יש תחושה של מחטף והתנהלות לא תקינה בכל הקשור לתהליך הבחינה וההחלטה להקים  .1

 את המפעלים באתר חגית.
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 החוקר המלצת

אני ממליץ לדחות את ההתנגדות להקמת המתקן ההנדסי לטיפול בגז באתר חגית. ראו:  .7

 ח החוקר."החלק הכללי של דו

מפעלי הגז וצנרת ההולכה אני ממליץ לדחות את ההשגה בטענה שעקב הקרבה לאתר חגית,  .5

הווה פיצוץ עקב תקלה באתר או קרע בצינור מומזהמים  ,מהווים מאגר של חומרים דליקים

מפעלי הגז, צנרת ההולכה בצרוף תחנת הכוח בחגית הם וכי  סכנת חיים לאוכלוסיית היישוב

המרחק בין היישוב לאתר המתוכנן  מטרה אסטרטגית מועדפת בעת לחימה או מתקפת טרור.

 עולה על הנדרש על פי תקני הבטיחות.

 משיגים ומתנגדים )התנגדויות דומות( 522 –רמות מנשה  .91

  מנשה והעמותה להגנת הסביבה כרמל מנשהקיבוץ רמות  .91

 יוסי חביליו ואח' ד"עושי אלפסי, עידית פאלק, 

, אלי בודמן, אפרת קיזמכר, רועי מלמד, עצי , יהודה יאירסשלמה אמשילי, אפרת קיזמכרהופיעו: 

מטה המאבק כרמל  – מלינוף, גדי שביט, לירון שפירא, יהודה שמואל, פרופ' יועד צור, משה חכים

 מנשה

בהתאם לנכתב בפרקים הראשונים של תסקיר ההשפעה לסביבה יש לבחור את המתחם הימי  .7

המיטבי לצורך הקמת מתקנים ימיים ללא קשר למיקום נקודת הכניסה בחוף דור או במקום 

 אחר.

ל בכל כניסה יהיה מערך טיפול הכול. צפונית ודרומית -התכנית יהיו שתי כניסות לגז  לפי .5

 .ההשגה דנה בכניסה הצפונית בחוף דור מתחם ימי ומתחם יבשתי

ת הגז על ידי הקמת מתקן לטיפול מלא אלקלוט יש הינה כי  יםטענתן המרכזית של המתנגד .7

 .כת ההולכה הארציתרבגז בים בלבד, הזרמתו כשהגז נקי ויבש ליבשה וחיבורו למע

כרוכה בסיכונים בטיחותיים,  ,הקמת מתקן הטיפול בגז ביבשה בכלל ובאתר חגית בפרט .9

ביטחוניים ובריאותיים מהותיים עד כדי סכנה ממשית לחיי אדם במקרה של תקלה ופגיעה 

בשל פגיעה הידרולוגית בלתי הפיכה במי התהום באזור, פגיעה במערכת  ךלטווח ארו

האקולוגית ובסביבה. באתר חגית הסכנה גדולה במיוחד בשל הקרבה ליישובים, אליקים 

 קנעם.וביו

התכנית להקמת מתקן הטיפול ביבשה מהווה מתכון לאסון ידוע מראש אשר משרדי  .2

 נוגעים בדבר מתעלמים ממנו.ההממשלה 

לטענת  שהמתכנן ומינהל התכנון התעלמו מחוות דעת שהוצגו לו. יםטוענ יםתנגדמה .1

חלופת מחצבת עין איילה דורגה בציון  המתנגדים חלופת חגית אינה החלופה הטובה ביותר.

  גבוה יותר מחלופת חגית.

לישראל ניסיון חיובי בטיפול בגז בים בהפקת קידוח יש להקים את מתקן הטיפול בגז בים.  .3

 תמר. בנוסף, באשקלון עומד מתקן לקליטת גז מהים אשר אינו מופעל.
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 א קשת של אפשרויותהתכנית שהיא תכנית מפורטת כהגדרתה אינה מציגה מוצר סופי אל .5

שמתוכן יבחר בעל הרישיון את זו המתאימה לו. בכך חוטאת התכנית לעיקרון השקיפות ומתן 

 הזדמנות לשיתוף הציבור.

המתנגדת הגישה חוות מאת פרופ' יועד צור בדבר הטיפול המלא בים. חוות הדעת דוחה את   .4

תיקח זמן ארוך יותר הסברה שהטיפול בים הוא פחות אמין, הקמת התשתית לטיפול בים 

 .בשתייועלותה גבוהה לעומת הטיפול ה

צועי מצומצם קבהוראות התכנית יש האצלת סמכויות אסורה לאישור תכניות בנייה לצוות מ ..7

 ולמנהל רשות הגז.

המתנגדות רואות ליקוי מהותי בהחלטת המועצה הארצית להמשיך בתכנון אתר חגית בלבד  .77

 לאתר חגית )למשל חלופת מחצבת עין איילה(. להורות על המשך בחינת החלופות אול

 דברים שנוספו בשמיעת ההשגות:

 בשם מטה המאבק מןדובהופיע אלי 

 מתנגדים להקמת המתקן בחגית. .7

קיים הבדל משמעותי בין המדף היבשתי באזור המתחם הימי הצפוני ובין המדף היבשתי  .5

מאוד ואילו במתחם הימי במתחם הימי הצפוני השיפוע תלול  באזור המתחם הימי הדרומי.

ימיים, -הדרומי הוא מתון הרבה יותר. כפי שמסביר ד"ר מקובסקי מהחוג למדעיים גיאו

באוניברסיטת חיפה, ניתן להקים אסדות קבועות לטיפול בגז באזור הסקירה, בסמוך לחופי 

ק"מ  72-מטר שמשמעותו מרחק של כ .72נתניה )במתחם הימי הדרומי(, עד עומק של 

לעומת זאת, במתחם הצפוני ככל הנראה לא ניתן יהיה לבנות אסדות קבועות בעומק מהחוף. 

ק"מ מהחוף. במקרה כזה יתכן כי  .7-מטר שמשמעותו מרחק של פחות מ .5-.1-של יותר מ

לא תאושר הקמה של מתקן לטיפול מלא של גז בים מטעמי נצפות, בטיחות תושבים וחשש 

הוצגו חלופות לפיו הגז יכול להיות מטופל, למשל,  מתרחישי דליפה. במהלך עריכת התסקיר

במתחם הדרומי אך להיכנס ליבשה דרך חוף דור. חלופה זאת הושמטה מהוראות התכנית 

 שלא לצורך.

מתקני קבלה וטיפול בגז המתאר את מקום התכנית:  7.2.5לפיכך מבקשים תיקון לסעיף  .5

נה טכנולוגית )מטעמי בטיחות טבעי במרחב הימי יוקמו במרחק הרב ביותר האפשרי מבחי

האוכלוסייה, נצפות ומזעור ההשפעה על הסביבה הימית והחופית( ללא קשר לנקודת הכניסה 

 בחוף.

 המלצת החוקר:

אני ממליץ לדחות את ההשגה להקמת המתקן לטיפול בגז באתר חגית. ראו: החלק הכללי של  .7

 ח החוקר."דו

לקלוט את הגז על ידי הקמת מתקן לטיפול מלא אני ממליץ לדחות את ההשגה בטענה כי יש  .5

בגז בים בלבד, הזרמתו כשהגז נקי ויבש ליבשה וחיבורו למערכת ההולכה הארצית. התכנית 

 אינה מונעת אפשרות של טיפול מלא בים.
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התכנית להקמת מתקן הטיפול ביבשה מהווה מתכון לאסון שאני ממליץ לדחות את ההשגה  .7

משרדי הממשלה קבעו את  נוגעים בדבר מתעלמים ממנו.הה ידוע מראש אשר משרדי הממשל

 תקני הבטיחות הנדרשים ומפקחים שהתכנית תעמוד בתקנים אלו.

המתנגדים שהמתכנן ומינהל התכנון התעלמו מחוות וטענת אני ממליץ לדחות את ההשגה  .9

ת לטענת המתנגדים חלופת חגית אינה החלופה הטובה ביותר. חלופת מחצב דעת שהוצגו לו.

חוות הדעת הוצגה במלואה בפני במועצה עין איילה דורגה בציון גבוה יותר מחלופת חגית. 

 הארצית לתכנון ובנייה טרם שהחליטה על החלופה המועדפת לדעת רוב חברי המועצה.

חוטאת לעיקרון השקיפות ומתן הזדמנות לשיתוף אני ממליץ לדחות את ההשגה שהתכנית  .2

 הציבור.

בהוראות התכנית יש האצלת סמכויות אסורה לאישור ההשגה ש אני ממליץ לדחות את .1

בתכנית אין האצלת סמכויות לצוות  תכניות בנייה לצוות מקצועי מצומצם ולמנהל רשות הגז.

 המקצועי בהיותו צוות מייעץ בלבד. סמכות מנהל רשות הגז היא על פי חוק משק הגז הטבעי.

 אסדות הטיפול המתאר את מקום 7.2.5לסעיף  ולהוסיףאני ממליץ לקבל את ההשגה  .3

מתקני קבלה וטיפול בגז טבעי במרחב הימי יוקמו במרחק הרב ביותר האפשרי ": הוראה

מבחינה טכנולוגית )מטעמי בטיחות האוכלוסייה, נצפות ומזעור ההשפעה על הסביבה הימית 

 ."בחוףוהחופית( ללא קשר לנקודת הכניסה 

 שושנת העמקים  .92

 ר הועד"יוסף רור יוהופיע: 

 שושנת העמקים היא יישוב קהילתי )ועד מקומי(

 .מקו החוף לפחות מ"ק .5קשים להרחיק את אסדת הטיפול בגז למרחק של במ .7

 מקו החוף והישוב. של האסדה מפריעה הנראות .5

 .ביטחוניהוא מפני פיגוע  שהחש .7

 אפרת קניגסברג –תשובת עורכי התכנית 

 שתסופק הגנה לכל מיקום שהתכנית מאפשרת. המענה של מערכת הביטחון הוא .7

מ'. באזור הדרומי חסר מידע לגבי יציבות  ..7המתקנים יכולים לקום עד לעומק מים של  .5

 -הידוע, ניתן להרחיק את המתקנים לכל היותר עד ל לפימ'.  ..7 –הקרקע בעומק של יותר מ 

 .מ"ק 72

 המלצת החוקר:

ד הטענה שהצבת אסדות הטיפול מול קו החוף אני ממליץ לקבל בחלקה את ההשגה על יסו

ק"מ תגרום למפגע נופי ולקבל את תשובת עורכי התכנית שלא ניתן להימנע  3.2במרחק של 

מהעמדת אסדה להקטנת לחצים בהזרמת הגז לתחום היבשה אך לקבל את טענת המשיגים שיש 
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את סימון תא  למקם את האסדה עד כמה שאפשר רחוק מהחוף. בהתאם לכך אני ממליץ לתקן

 ק"מ  מקו החוף. .5 – 72השטח באופן שהסימון בתכנית לא ימנע למקם את האסדה בטווח של 

 פרופ' יועד צור .95

פרופ' יועד צור, הפקולטה להנדסה כימית, ראש התכנית ללימודים מתקדמים בהנדסת גז טבעי 

 ונפט בטכניון.

מתנגד להקמת מפעלים לניקוי וטיפול בגז באתר חגית בכרמל הדרומי ומט"ש מרץ בעמק  .7

 הוראות התכנית המופקדת. לפיחפר, 

או פתרונות אחרים צפוי להיות מהיר יותר וגמיש   FPSOשום טיפול ימי באמצעות אניות יי .5

ל מענה יותר מטיפול יבשתי מלא לאחר הפחתת לחץ בלבד. גם אמינות האספקה יכולה לקב

 בהתאם להתניות של המדינה.

היומרה ליצור תכנית השומרת את כל האופציות פתוחות נידונה מראש לכישלון ומביאה נזק  .7

כי הדבר מחייב חיפוש אחר אתרים גדולים ביבשה והאפשרויות של שימוש באתרים קטנים 

 בשילוב עם פתרונות אחרים נפסלות מראש.

כניות מפורטות מידי גופי התכנון הקבועים ומדלגת התכנית מוציאה את הסמכות לאישור ת .9

 מעל הליכי שיתוף הציבור.

התכנית מעבירה את סמכות ההחלטה לגופים בעלי עניין שבסופו של דבר יעדיפו חלופה  .2

יבשתית כי לנגד עיניהם הטיפול בגז בלבד ובעתיד החלופה היבשתית תאפשר גם הקמת 

 מפעלים פטרוכימיים.

ה על הסביבה בדבר נזקי הקונדנסייט בטיפול ימי נכונות אולי לגבי מסקנות תסקיר ההשפע .1

בים הרחוק בצמוד למקור   FPSOיה יטיפול ימי בקרבת החוף אך אינן נכונות לטיפול באנ

 ההפקה.

 המלצת החוקר:

אני ממליץ לדחות את ההתנגדות להקמת מפעלים לניקוי וטיפול בגז באתר חגית בכרמל  .7

 ח החוקר."חפר. ראו: החלק הכללי של דוהדרומי ומט"ש מרץ בעמק 

או פתרונות אחרים אינה   FPSOישום טיפול ימי באמצעות אניות יהערתו של פרופ' מור בעניין  .5

 השגה מאחר והתכנית המופקדת אינה מונעת יישום פתרונות כהצעתו של פרופ' צור.

אני ממליץ לדחות את ההשגה שהתכנית מוציאה את הסמכות לאישור תכניות מפורטות מידי  .7

גופי התכנון הקבועים ומדלגת מעל הליכי שיתוף הציבור. אישור התכנית הוא על ידי גופי 

בדיונים בהתנגדויות התכנון הקבועים בחוק והליכי שיתוף הציבור באו לידי ביטוי מלא 

 ובהשגות לתכנית.

התכנית מעבירה את סמכות ההחלטה מליץ לדחות את הטענה בהיעדר סימוכין, שאני מ .9

 .לגופים בעלי עניין שבסופו של דבר יעדיפו חלופה יבשתית כי לנגד עיניהם הטיפול בגז בלבד
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 גדעון כהן ומתתיהו ניצן ואח' .96

 משרד עוה"ד הרטבי, בורנשטיין, בסון ושות'

. פועל יוצא של 4ת קשה בהפקעות לסלילת כביש המתנגדים הם חקלאים שנפגעו פגיעה כלכלי

 הוא הצמדת תשתיות נוספות לכביש. 4סלילת כביש 

 מצויים בתחום הסקירה של תוואי צנרת הגז. 7.9.2מקרקעי המתנגדים בגוש  .7

מתנגדים לתוואי הצינור בשל פגיעה באפשרויות הניצול החקלאי של השטח שבבעלותם  .5

 ד.ופגיעה בכל אפשרות של פיתוח בעתי

 72ל "מבקשים סעיף של שחזור זכויות כאילו היו הייעוד לפני שאושרה התכנית. בתת .7

 אין בתכנית הנחיות בעניין הפקעה לצרכי ציבור או טבלאות איזון. .9

 הפקעת זכות עיבוד בתחום רצועת הצנרות ומי יפצה על הטלת מגבלות עיבוד. .2

 המלצת החוקר:

מגבלות אני ממליץ לדחות את ההשגה בדבר היעדר הוראה בדבר הפקעה או פיצוי בגין  .7

. בפני מי נפגע או ניזוק ממגבלות של איסור שימוש התוכנית מטילה על שטחים בתחומהש

בשטחים עומדת קשת של אפשרויות לתביעת פיצוי או נזיקין ואין זה מתפקידה של התכנית 

 .להורות על אפשרות זו או אחרת

עודי יכי אין באישור התוכנית לשנות את יאני ממליץ לקבל את ההשגה להוראת התכנית  .5

ואת ההשגה  ו'(, 9.1-ג' ו 9.5.7הקרקע התקפים במקרקעין "ערב התוכנית" )כגון: סעיפים 

עודי הקרקע )סעיף י"רצועת התשתיות" כי אין באישור התוכנית לשנות את י בדבר להוראה 

מ' ולאורך קילומטרים רבים שהשימוש  12שימוש היא ברצועה ברוחב של הגבלת ה  ה'(. 9.7.5

 בהם יוגבל עד לסיום ביצוע הנחת כל קווי ההולכה המתוכננים ובתקופת הפעלת הצנרת.

 הקבצות של השגות דומות .ז

נבחנו מול מסמכי השגה אשר ב"הקבצות של השגות דומות" נסרקו ומוינו השגות והתנגדויות 

והתנגדות מנומקים של רשויות מקומיות, עמותות, מטות מאבק כיוצא באלו. במקום שנמצא כי 

על נימוקיה לא נדונה באמצעות אחרים, הוזמן המשיג להשמיע את השגתו. או התנגדות השגה 

גים למשיפתיחת הדיון בהשגות לציבור, פרסום מראש של מועדי דיונים וסדר היום, אפשר 

 ולמתנגדים להשתתף בדיון.

 )התנגדויות דומות( משיגים ומתנגדים 4 –אבן יהודה 

 )התנגדויות דומות( משיגים ומתנגדים 4 –אלישיב 

 )התנגדויות דומות( משיגים ומתנגדים 4 –בארותיים 

 )התנגדויות דומות( משיגים ומתנגדים 24 –בחן 

 ות()התנגדויות דומ משיגים ומתנגדים 182 –בית הלוי 
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 )התנגדויות דומות( משיגים ומתנגדים 36 –בית חנניה 

 משיגים ומתנגדים )התנגדויות דומות( 14 –בית יצחק 

 )התנגדויות דומות( משיגים ומתנגדים 6 –בת חן 

 )התנגדויות דומות( משיגים ומתנגדים 1 –גאולי תימן 

 )התנגדויות דומות( משיגים ומתנגדים 93 –גבע כרמל  

 )התנגדויות דומות( משיגים ומתנגדים 5 –גבעת עז 

 משיגים ומתנגדים )התנגדויות דומות( 3 –סר א זרקא 'יג

 )התנגדויות דומות( משיגים ומתנגדים 4 –ג'יסר א זרקא 

 )התנגדויות דומות( משיגים ומתנגדים 11 –גלעד 

 )התנגדויות דומות( משיגים ומתנגדים 5 – ןגן השומרו

 )התנגדויות דומות( משיגים ומתנגדים 119 –דור 

 )התנגדויות דומות( משיגים ומתנגדים 19 –דליה 

 )התנגדויות דומות( משיגים ומתנגדים 68 –דליית אל כרמל 

 )התנגדויות דומות( משיגים ומתנגדים 63 –הבונים 

 )התנגדויות דומות( משיגים ומתנגדים 12 –הדר עם 

 )התנגדויות דומות( משיגים ומתנגדים 11 –הזורע 

 )התנגדויות דומות( משיגים ומתנגדים 81 –העוגן 

 )התנגדויות דומות(  משיגים ומתנגדים 11 –חוגלה 

 )התנגדויות דומות(  משיגים ומתנגדים 21 –חיבת ציון 

 )התנגדויות דומות( משיגים ומתנגדים 6 –יד חנה 

 )התנגדויות דומות(  משיגים ומתנגדים 28 –ידידיה 

 )התנגדויות דומות( משיגים ומתנגדים 133 –יוקנעם מושב 

 )התנגדויות דומות( משיגים ומתנגדים 4 –כפר ויתקין 

 )התנגדויות דומות( משיגים ומתנגדים 16 –כפר חיים 

 )התנגדויות דומות( משיגים ומתנגדים 88 –כרם מהרל 

 )התנגדויות דומות( משיגים ומתנגדים 4 –מגדים 

 )התנגדויות דומות( גים ומתנגדיםמשי 12 –מעברות 

 )התנגדויות דומות( משיגים ומתנגדים 185 –מעגן מכאל 
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 )התנגדויות דומות( משיגים ומתנגדים 11 –מעיין צבי 

  משיגים ומתנגדים 231 –משמר העמק 

 )התנגדויות דומות(  משיגים ומתנגדים 6 –נווה ים 

 )התנגדויות דומות( משיגים ומתנגדים 134 –נחשולים 

 )התנגדויות דומות( משיגים ומתנגדים 111 –עופר 

 )התנגדויות דומות(  משיגים ומתנגדים 94 –עין הוד 

 )התנגדויות דומות( משיגים ומתנגדים 299 –עין החורש 

 )התנגדויות דומות( משיגים ומתנגדים 112 –עין העמק 

 מות()התנגדויות דו משיגים ומתנגדים 119 –עין השופט 

 )התנגדויות דומות( משיגים ומתנגדים 11- עין חוד

 )התנגדויות דומות( משיגים ומתנגדים 114 –עין כרמל 

 )התנגדויות דומות( משיגים ומתנגדים 123 –עתלית 

 )התנגדויות דומות( משיגים ומתנגדים 12 –פורדיס 

 )התנגדויות דומות( משיגים ומתנגדים 16 –פרדס חנה 

 )התנגדויות דומות( משיגים ומתנגדים 39 –צרופה 

 )התנגדויות דומות( משיגים ומתנגדים 149 –שדות ים 

 

 


