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 עתירה מינהלית

יה מיום עניינה של עתירה זו בהחלטת ועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית לתכנון ובני

( והחלטת המועצה הארצית לתכנון ובנייה מיום "החלטת ועדת המשנה לעררים")להלן:  11.07.16

"בתי  –ב 1200( לאשר בכפוף לתיקונים את תכנית חפאג/"החלטת המועצה הארצית")להלן:  6.06.17

 ((. "תכנית מתחם בז"ןו/או  "ב1200חפאג/"ו/או  "התכנית")להלן:  בזן"-זיקוק לנפט

–ו  19.10.2016ה זו מוגשת בהמשך ובהתאם להחלטות בית המשפט, כב' הרשם ג'השאן, מיום עתיר

ואשר החלטתה  6.06.17ולאחר שהמועצה הארצית קיימה דיון חוזר במועצה הארצית ביום  6.02.17

 . 7.06.17פורסמה והופצה לצדדים ביום 

 :, בה יתבקש כבוד בית המשפטמוגשת בזאת עתירה מינהלית

תכנית ר את אשל ,6.06.17מיום  , שקיבלה תוקף סופי3משיבה ה ל החלטתוטיבעל  הורותל .א

 .)להלן: "התכנית"( בזן-בתי זיקוק לנפט –ב 1200חפאג/

, ו/או כל מוסד תכנון אחר אם תועבר אליו התכנית כאמור, מלהחליט 3תימנע המשיבה מדוע לא  .ב

   שוב על הפקדת התכנית, אלא לאחר מילוי כל תנאים אלה: 

, תכנון מפורטהתכנית תכלול תכנון מפורט, או הוראה מפורשת בדבר חובה לאשר  (1)
שימוש והיקפי פליטה מתוכננים  תכסית, גובה ונפח, הכולל בין היתר מיקום, מידות,

ביחס לכל מתקן או מבנה שיוקמו  לצורך הוצאת היתריםכתנאי  )אם צפויות כאלה(,
 ; בעתיד מכח התכנית

פירוט כחלק מתשתית המידע הנדרשת לצורך קבלת החלטה, למוסד התכנון הוגש,  (2)
בתחום התכנית, לרבות מיקום מדויק של כל מלא של המצב הקיים מבחינת הבינוי 

 סוגו והשימוש הנעשה בו. קווי בניין, שטחו, מבנה, מימדיו, גובהו, 

למוסד התכנון הוגשה עבודה מקצועית, הסוקרת את כלל מקורות הפליטה בתחום  (3)
כיום, ומסכמת את סך כל הפליטות לסוגיהן, כדי שניתן יהיה לחשב על סמך  התכנית

 תמונת המצב הקיים הזו את היקף הפליטות המותר בעתיד שאמור להיגזר ממנו.

שתיקבע בתכנית, על סמך סקירת וסיכום כלל מקורות הפליטה כאמור לעיל, מיכסת  (4)
תחום התכנית )בהתאם לכל  , המוגדרת באופן מספרי וברור ביחספליטות מירבית

 לגישת הבועה שנקבעה ואושרה על ידי כל הועדות שדנו בתכנית(. 
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  כל זאת כמפורט בחלק המשפטי של עתירה זו. 

העותרות מבקשות להבהיר שהיות ועד לרגע הגשת עתירה זאת לא ניתן תוקף לתכנית ולא ניתן 

ורך להכניס בה שורה ארוכה של להוציא היתרי בניה מכוחה, והיות וכדי ליתן תוקף לתכנית יש צ

(, והיות ופרסום 1-3שינויים והתאמות לאור החלטות מוסדות התכנון השונים )כולל המשיבות 

התכנית למתן תוקף הוא פומבי ויהיה בידיעת העותרים, והיות וטענות העותרים ועצם קיום העתירה 

נהלותם העתידית, הרי שנראה הם בידיעת המפעלים, שודאי גם יביאו את קיום העתירה בחשבון בהת

כי ניתן להימנע בשלב זה מהטרחת כבוד בית המשפט להיזקק לבקשה לצו ביניים, וכך אכן נוהגות 

העותרות, כאשר הן שומרות על זכותן להגיש בקשה כאמור במידת הצורך בשלב מאוחר יותר, במידה 

 ך.    ויתברר כי יש חשש אמיתי לשינוי הסטטוס קוו בשטח באופן בלתי הפי

 1המסומנת ע/ 11.07.16 ים מיוםעררלהמשנה ועדת מצ"ב החלטת  ---

 2המסומנת ע/ 6.06.17מיום  החלטת המועצה הארציתב "מצ---

כבוד בית המשפט מתבקש לקבל את העתירה מנימוקיה, ולחייב את המשיבים שיתנגדו לקבלת 

 סעדיה, בהוצאות העותרת.

 הוספו.יצוין כי באין התייחסות אחרת, כל ההדגשות 

 בפירוט נימוקי העתירה להלן יובאו

 תמצית העתירה

החליטה המועצה הארצית לתכנון ובנייה לאשר בכפוף למספר תיקונים את  6.06.2017ביום  .1

, זאת בהמשך לאישורה של ועדת המשנה לעררים של בזן"-"בתי זיקוק לנפט –ב 1200חפאג/

. אמנם, אין חולקין שיש צורך בהסדרה תכנונית של מתחם 11.067.16המועצה הארצית מיום 

היא וכן אינה ממלאת מטרה זו התכנית אך  –מעולם ולא הוסדר  1938אשר הוקם בשנת  –בז"ן 

ופגיעה חמורה בעקרונות יסוד המגולמים בחוק התכנון והבניה, וכן  תוך חריגה מסמכות אושרה

 בסתירה חזיתית להלכה הפסוקה בעניינים שיפורטו להלן. 

החלה על שטח במפרץ חיפה בו הינה תכנית מתאר מקומית   27.07.2012שהופקדה ביום התכנית,   .2

פועלים כיום מספר מפעלים: בתי הזיקוק לנפט בע"מ, כרמל אולפינים בע"מ, גדיב תעשיות 

(. ""מתחם בזןפטרוכימיה בע"מ, שמנים בסיסיים חיפה בע"מ, חיפה כימיקלים בע"מ )להלן: 

הינם חלק מקבוצת בזן ובבעלות משותפת כאשר חיפה כימיקלים בע"מ היא ארבעת הראשונים 

 .בבעלות נפרדת

החולש על , ובזן כמתחם גם הידוע/ב, 1200פטרוכימי בליבת תכנית חפאג/-הקומפלקס התעשייתי .3

אחד ממתחמי התעשייה הגדולים הינו  ,ורגלמגרשי כד 400שווה ערך לגודל של  דונם, 2,633.5

 לפני הפקדתה.דונם משטח התכנית אושרו  24.5לה כי רק ומהוראות התכנית עביותר בארץ. 
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מהווה גם כיום מוקד למפגעים רבים וחמורים, ביניהם מפגעי זיהום אוויר, זיהום המתחם בזן,  .4

, מצוי קרקע, זיהום נחלים, מפגעי ריח, חומרים מסוכנים, פסולת מסוכנת ושפכים חמורים

מפרץ חיפה ומוקף שטחי פיתוח עירוניים של חיפה, קריית אתא, קריית חיים, קריית בליבו של 

 ביאליק, קריית מוצקין, נשר ומועצה אזורית זבולון.

מפורסמות ולכן לא הן מן ה זיהום האוויר במפרץ חיפה עתירה זו יוצאת מנקודת ההנחה כי בעיות .5

הסערה הציבורית שמלווה מזה שנים רבות לגבי לים גם אין צורך להרחיב במי בעניין.ירחיבו כאן 

את המחקרים והנתונים השונים המתפרסמים מעת לעת בעניין איכות האוויר בחיפה. ואין פלא. 

 לתחלואה ובפרט במפרץ חיפה. תלא פעם פורסמו נתונים על הקשר בין זיהום ופעילות תעשייתי

המשך הבנייה הצפויה בשטחו בהמשך לאישור וכן מקומו, עוצמת הזיהום במתחם והיקפו,  .6

ב 1200חפאג/תכנית , גורמים לכך שלהבריאותיות והסביבתיותהשלכות המלווה בהתכנית, 

על מאות אלפי אנשים השלכות משמעותיות, כולל חשיפה לסכנות בריאותיות ניכרות, 

בהרחבת המתחם, וכך ועל ואלה העתידים להתגורר בתחומו.  ההמתגוררים במטרופולין חיפ

מון פוטנציאל בלתי מבוטל ליצירת מפגעים סביבתיים, הפעילות התעשייתית בתוכו, ט

 .נוספים נופיים ותכנונייםבריאותיים, 

 כובד ראש ותוך שמירה עלבבזהירות,  ייעשוההחלטות הקשורות בתכנית אי לכך, ראוי היה כי  .7

 תוך כדי עמידה בעיקרון הזהירות המונעת.  האינטרס הציבוריו בריאות הציבור

המכיר בצורך  כזההוא  הקונספט התכנוני שנבחר, י עמדת וועדת המשנה לעררים,לשם כך, ולפ .8

. אך תוך שיפור ברמות פליטות זיהום האוויר מאידךשל המתחם להמשיך ולהתפתח מחד 

יכולת בהן . אין חסרותששולבו בהוראות התכנית  ,וניםבנוסחים הש ,"ההגנות הסביבתיות"

שייחשב  וזה בפרט בשל כך שאותו היקף פליטות –למנוע עלייה בפליטות מן המתחם אמיתית 

בהוראות  ו מוגדר מפורשותתקרת הפליטות המקסימאלית מן המתחם אינו בנמצא ובוודאי שאינ

ות הציבור מן הגידול בזיהום הצפוי, להגן על בריא מטרתה. הרי הוראה כזאת, אשר התכנית

ישימה כדי להבטיח את אותו קונספט תכנוני המתיר את המשך התפתחות המתחם. חייבת להיות 

 בעניינינו. כך לא 

, התכנית שאושרה זנחה את מטרתה המקורית והראויה של הסדרת המתחם על כל ליקויו, כך .9

שלא בהתאם  ללא פירוט וקונקרטיזציה,זכויות בניה משמעותיות, ובמקום זה היא מעניקה 

 . תוך הפרה בוטה של ההלכה הפסוקה בעניין לכללי תכנון מפורט

דבר הפוגע הן בעקרונות  לא כללה פירוט כלל של המצב הקיים במתחם התכנית שהופקדה, .10

השקיפות ושיתוף הציבור, שכן תכנית ללא מידע, שוללת מן הציבור את זכותו הבסיסית להביע 

כך גם לגבי המצב . עמדה בצורה מושכלת, להתנגד לתכנית ואף לדרוש שינויים בתנאי התכנית

איפה  ,על מה יבנהכלשהו מידע  שקייםכולל זכויות בנייה נרחבות ולא ברורות מבלי ש –המוצע 

גם אין במסמכים הנוספים שהוגשו במהלך הליך  שתקפה לעשרים שנה.בשטח התכנית  ,ומתי
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, מוסדות התכנון מכאןכדי לרפא על פגם.  ה,דשלוש שנים אחרי שהתכנית הופקיותר מ, הערר

 קיבלו החלטה לאשר את התכנית מבלי לדעת מה בפועל בנוי בשטח התכנית ומה בעצם ייבנה. 

, התכנית מאפשרת הוצאת היתרי ובניגוד לחוק , ולמרות שלא מדובר בתכנית מפורטתיתרה מכך .11

ולהענקת פרסום הודעה על הגשת בקשה נדרש ל "משודרג"היתר הבניה האמנם, מכוחה. בניה 

 טיעוןבשונה מזכות האך זה  ,זכות לרואה עצמו נפגע להגיש השגה לוועדה המקומית המשותפת

של דיני  ברורה ווה עקיפהמההיתר זה . לציבור במסגרת הליך אישור של תכנית מפורטת הניתנת

 . בניגוד להלכה הפסוקה לא מפורט בתכניתהתכנון והבנייה תוך ניסיון למלא את החסר בתכנון ה

מתן האפשרות למוסדות התכנון לשחוק את ההסדרים שקבע החוק, תוך פגיעה בזכויות מוקנות  .12

ו תף בהליך התכנוני ולהשפיע עליו, מהווה תקדים מסוכן שיש לשרשו. משחרגשל הציבור להשת

אל דרך להשיבם מעבר לשולי המותר על פי חוק, שומה על בית המשפט הנכבד מוסדות התכנון 

  המלך של הליך התכנון שקבע המחוקק,  ומכאן העתירה. 

 1הביקורת השיפוטית על החלטת המשיבה 

לכה ידועה היא כי אין בית המשפט מתערב בהחלטותיהן של רשויות התכנון ככל שמדובר ה .13

ות גרידא, וכי אין הוא שם את שיקול דעתו תחת שיקול דעתה המקצועי של בהחלטות מקצועי

הרשות. עם זאת, הוסיפה הפסיקה וקבעה במפורש מהם אותם מקרים בהם יתערב בית המשפט 

בהחלטות רשות התכנון: בין היתר, אלו הם אותם מקרים בהם עולה כי חרגה הרשות מסמכותה, 

אחד עם הוראות הדין ופרשנותו המחייבת על פי הפסיקה,  כי פעולתה של הרשות אינה עולה בקנה

 ואח'אבו טיר יאסין ואח' נ' שר העבודה  1459/97בג"ץ או שלקתה בחוסר סבירות מובהק )ראה: 

 .337( 3פ"ד ל ) ם-יעבד רבו סלמאן נ' הוועדה המחוזית  595/75בג"צ  (;3( 2)98על -תק

מתבקש להתערב בשיקול דעתם התכנוני של מוסדות התכנון,  בענייננו, בית המשפט הנכבד אינו .14

 ם.אלא בבחינת חוקיות וסבירות החלטת

 לעתירה הצדדים

 העותרות ומעמדן

, הינה עמותה רשומה, אשר נוסדה במטרה לקדם את ההגנה על איכות אדם טבע ודין, 1העותרת  .15

וח וממומן על ידי תרומות. הסביבה בישראל. העותרת הינה גוף בלתי תלוי, הפועל ללא כוונת רו

חברי צוות מקצועי, בהם עורכי דין, אנשי מחקר ומדע  30-חברים, והיא מונה כ 4000-לעותרת כ

ואנשי תכנון וכלכלה. העותרת פועלת, בין היתר, למניעת מפגעים סביבתיים, הגנה על בריאות 

בה ועל אינטרסים הציבור ואכיפת החוק במישור הסביבתי. מעמדה של העותרת כמגנה על הסבי

ציבוריים חיוניים הוכר בשורה של חוקים וביניהם החוק למניעת מפגעים )תביעות אזרחיות(, 

; 1965-; חוק התכנון והבניה, התשכ"ה1961-; החוק למניעת מפגעים, התשכ"א1992-התשנ"ב

 ; ושורה של חוקים נוספים.1959-; חוק המים, התשי"ט1984-חוק שמירת הניקיון, התשמ"ד
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ותרת, כגוף ציבורי מוכר העוסק בנושאי הגנת הסביבה, נתונה זכות עמידה בעתירה זו על יסוד לע

עותר כן ורציני המצביע על בעיה ציבורית אשר פתרונה דרוש למען הכרת הפסיקה במעמדו של "

 (. 441, 429( 4, פ"ד לד )סגל נ' שר הפנים 217/80" )ראה בג"צ הצדק

ם הציבור בנושאים של מניעת מפגעים, מניעת מטרדים ציבוריים הפסיקה מכירה בזכות לטעון בש

, 209( 1, פ"ד כ )אופנהיימר נ' שר הפנים והבריאות 295/65והגנה על בריאות הציבור )ראה בג"צ 

עזרא נ' ראש  467/84;  בג"צ 810, 809( 1)"ו , פ"ד כפראניו נ' שר הבריאות 372/71 ; בג"צ327

 ( 749, 745( 1)ט ", פ"ד לעירית תל אביב יפו

לעותרת מעמד גם מכוח היותה מייצגת אזרחים ותושבים בנוסף ובנפרד מהמובהר לעיל, 

ישראלים המאוגדים לשם שמירה על איכות הסביבה ומניעת מפגעים, כערך יסוד לטובת כלל 

 הציבור בישראל, ובמסגרת זו בין היתר לשם שמירה על תכנון נאות לטובת כלל הציבור.

 להלן. רקע העובדתישירה של העותרת בהליכי התכנון הנדונים מתוארת במעורבותה הי

הינה עמותה רשומה, בפריסה ארצית הפועלת המטרה לקדם מדיניות  ,מגמה ירוקה, 2העותרת  .16

סביבתית צודקת ובת קיימא ובתחומי אנרגיה, חברה וכלכלה. מגמה ירוקה פועלת באמצעים של 

הצעות מדיניות בתחומי תוכן מוגדרים, תקשורת ועבודה פעילות ציבורית בלתי אלימה, מחקר ו

קהילתית. בעשור האחרון, מגמה ירוקה פעלה לצמצום זיהום האוויר והתעשייה הפטרוכימית 

במפרץ חיפה בין היתר בכתיבת ניירות עמדה ומדיניות, פעילות ציבוריות וארגון מחאה של אלפי 

ת לתוכנית הרחבה דלעיל, ופעילות מקצועית אנשים, החתמת עצומות, החתמה על אלפי התנגדויו

 מול המשרד להגנת הסביבה ומקבלי החלטות.

היא עמותה הפועלת להפחתת התחלואה ממפגעים  ,הקואליציה לבריאות הציבור ,3העותרת  .17

מטרותינו המרכזיות הן: הפחתת זיהום סביבתי  .סביבתיים בעיקר באזור הצפון ומפרץ חיפה

כימיקלים, ייצור החשמל והתחבורה; הפחתת החשיפות לחומרים הנובע מתעשיית המתכות, ה

מסוכנים במרחב הציבורי והפרטי: בית, מוסדות ציבור ומקומות תעסוקה; קידום מחקר החושף 

 . את הקשר שבין זיהום סביבתי ובריאות; הנגשת מידע מקצועי ועיבודו לקהל ישראלי רחב

 המשיבים ומעמדם

בראש המועצה  היא המוסד התכנוני הבכיר ביותר. ,נון ובניההמועצה הארצית לתכ, 1המשיבה  .18

חברים המייצגים  31יושב שר האוצר, או נציגו ,ומנהל מינהל התכנון הוא ממלא מקומו. במועצה 

קיימה דיון חוזר  היא 6.06.17ביום . משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, ארגונים שונים ועוד.

לאשר את התכנית כמפורט  לטה, נשוא עתירה זו,קיבלה החו בהחלטת ועדת המשנה לעררים

 , ובכפוף למספר תיקונים. 11.07.16 מיום בהחלטת ועדת המשנה לעררים

מיום  שקיבלה את ההחלטה, הארציתשליד המועצה ועדת המשנה לעררים , 2 המשיבה .19

)הוועדה  על החלטת הוועדה המחוזיתלדחות את העררים  נשוא עתירה זו,גם היא , 11.07.16

 .12.01.14מיום  לאשר את התכנית השלמת תכניות(ל
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בעלות הסמכות לדון  הוועדה הינה, הוועדה המחוזית לתכנון ובניה של מחוז חיפה, 3המשיבה  .20

לאשר  12.01.14ביום )הוועדה להשלמת תכניות( והחליטה התנגדויות שהוגשו דנה ב בתכנית ואשר

 . ועדת המשנה לערריםעל החלטתה זו הוגשו העררים ל –את התכנית בתנאים 

הוא המשרד הממשלתי שתפקידו לדאוג לתחום השמירה  ,המשרד להגנת הסביבה ,4המשיבה  .21

סקיר ההשפעה על הסביבה שנערך עבור התכנית בין תהאחראי על המשרד  על הסביבה בישראל.

ני המועצה הארצית ובפנציגי המשרד השתתפו בדיונים בהתנגדויות, העררים  .2004-2008השנים 

 כמו כן נציגו יושב בוועדה המחוזית ובמועצה הארצית. לתכנון ובנייה, 

הוא אחד ממשרדי הממשלה בישראל. משרד זה אחראי על נושא , משרד הבריאות ,5המשיבה  .22

העביר את עמדתנו בעניין ההגנות בתכנית במספר הוא המשרד הממשלתי ש. הבריאות בישראל

באחד הדיונים בכל  השתתפפואות הציבור בעת הדיון בעררים ונציגים מטעמו בנוגע לברימכתבים 

 כמו כן נציגו חבר הוועדה המחוזית ובמועצה הארצית.  הנוגע לאיכות האויר במרחב התכנית.

היא חברה ציבורית העוסקת בתחום זיקוק נפט גולמי בתי זיקוק לנפט בע"מ,  ,6המשיבה  .23

תעשיות  -לבזן שלוש חברות בנות: "כרמל אולפינים", "גדיב  ל.ובייצור וייצוא מוצרי דלק בישרא

היא מגישת  .אשר שלושתן פועלות בשטח התכנית פטרוכימיות" ו"שמנים בסיסיים חיפה"

/ב, עליה הוגשו התנגדויות ועררים ואשר לגביה התקיים דיון נוסף בפני 1200התכנית חפאג/

, תא שטח העצום 500שטח  ו נמצאים בתאהמועצה הארצית לתכנון ובנייה. ארבע מפעלים אל

 והעיקרי בתכנית. 

היא תאגיד בינלאומי העוסק בעיקר בייצור דשנים לחקלאות , חיפה כימיקלים בע"מ, 7המשיבה  .24

. חיפה כימיקלים חוכרת שטח מקבוצת בז"ן בשטח כימיקלים לתעשייה ולתעשיית המזוןו

עליה ממוקמת מפעלה של חיפה  502 התכנית. ועדת המשנה לעררים החליטה לפצל את תא שטח

 כימיקלים לתא שטח נפרד ועצמאי, וזאת למרות טענת בז"ן כי מדובר במפעלים שלובים זה בזה. 

 המתחם ,מתחם בז"ןטריטוריאלי של -, מאז ביטול מעמדם האקס, עיריית חיפה8המשיבה  .25

נדס הוועדה מהווה חלק משטחה המוניציפאלי של העיר חיפה. מהנדס העיר חיפה משמש כמה

 משפטי של עיריית חיפה משמש כייעוץהמשותפת לתכנון ובנייה מתחם בתי זיקוק לנפט והייעוץ ה

הגישה התנגדות ובהמשך בקשה לאורכה להגשת ערר וערר  עיריית חיפה. לאותה וועדההמשפטי 

בפועל. למרות ששמעה את טענות העירייה במסגרת הדיונים, החליטה וועדת המשנה לעררים 

ניהן ילקבל את בקשת האורכה של העירייה. בהמשך חברה העירייה לארגונים הירוקים, וב שלא

, התכנית החלופית אף 6ובניסיון הידברות מול המשיבה  העותרות וביחד גיבשו תכנית חלופית

 הוצגה בפני המועצה הארצית לתו"ב.

בז"ן, ושמושפעות  הן הרשויות המקומיות המצויות בסמיכות גיאוגרפית למתחם, 9-13משיבים  .26

חלקן חברות בוועדה מזיהום האוויר שנפלט ושימשיך להיפלט מהמתחם בעקבות אישור התכנית. 

 המקומית המשותפת לתכנון ולבניה מתחם בתי זיקוק לנפט. 
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היא ועדה  , הוועדה המקומית המשותפת לתכנון ולבניה מתחם בתי זיקוק לנפט,14משיבה  .27

 2010-והבניה )ועדה מקומית משותפת למתחם בזן(, התש"ע מיוחדת שהוקמה על פי צו התכנון

המועצה האזורית עיריית קריית אתא ועיריית נשר, עיריית חיפה,  יובה חברים בין היתר, נציג

יחד עם עיריית חיפה, היא הגישה בקשת , האחראית על ניהול מרחב התכנון במתחם. זבולון

 ("המשותפתהוועדה " :להלן) סגרת החלטת וועדת הערר.אורכה להגשת ערר אשר נדחתה במ

ע"י המשרד להגנת הסביבה כתאגיד סטטוטורי,  1994הוקמה בשנת  , רשות נחל קישון,15משיבה  .28

שמטרתו לשקם את נחל הקישון. אחראית על ערוץ נחל קישון וסביבתו הקרובה. חלק מהנחל 

 כלול בתכנית ואלו מושפעים גם מן הזיהום הנגרמים בשטחי התכנית.

רשויות מקומיות באזור, במטרה  11, הינה הגוף המאגד וד ערים מפרץ חיפה, איג16משיבה  .29

בין היתר, אחראית על ניטור במפרץ חיפה לפעול במשותף לשם הגנה על איכות הסביבה באזור. 

 .נציגי האיגוד אף השתתפו בחלק מן הדיונים והציגו מצגת מקיפהואזור התכנית. 

וא קיבוץ השייך לזרם התנועה הקיבוצית המאוחדת. הקיבוץ ה בוץ שער העמקים,, קי17משיבה  .30

 ממוקם באזור הצפון )גליל מערבי תחתון(, ליד קריית טבעון, ושייך למועצה אזורית זבולון.

. והשתתף בכלל הדיונים בו כנגד החלטת הוועדה המחוזית המשיבים לערריםהקיבוץ היה מבין 

 ובדיון בפני המועצה הארצית. 6בניסיון ההידברות מול המשיבה הקיבוץ אף השתתפו נציגי 

מר אביהו האן, הינו חבר במועצת העיר חיפה, מבין המתנגדים והעוררים על , 18 –ו  19משיבים  .31

 /ב, כך גם מר שמואל גלבהרט שהיה בעברו חבר מועצת העיר. 1200חפאג/

 ותכנוני רקע עובדתי

 האוויר במפרץ חיפהבעיית זיהום  –רקע כללי  –חלק א' 

 קצרה היריעה מלתאר כאן בפרטי פרטים מדעיים וטכניים את בעיות זיהום האוויר במפרץ חיפה .32

, ועתירה זו יוצאת מנקודת ההנחה כי בעיות אלה הן מן ולתרומת התעשייה לבעיה זו

תכנית אישור שעניינה  529להחלטת הממשלה מס'  1צטט מסעיף נ. לעניין זה מפורסמותה

אושרה פה אחד לצמצום זיהום אוויר והפחתת סיכונים סביבתיים באזור מפרץ חיפה ש לאומית

"...לאור ייחודיות בנתונים הסביבתיים באזור : ("529"החלטת ממשלה )להלן:  06/09/2015ביום 

 בשל נתונים עלזה, בשל ריבוי יחסי של מקורות פליטה נייחים מהתעשייה באזור מפרץ חיפה, 

חד של פליטות מזהמים אורגניים נדיפים ועומס מצטבר של פליטות מזהמים כמות גבוהה במיו

, בשל כמויות גדולות של חומרים מסוכנים המאוחסנים ומשמשים נוספים לאוויר באזור זה

 ." באותו אזור ולאור עיקרון הזהירות המונעת בהתחשב בנתוני תחלואה עודפת, באותו אזור

   3מסומנת ע/ה 06.09.15של הממשלה מיום  529מספר ה מצ"ב החלט---

 :12.05.15מיום משרד הבריאות בעמדתו גם  ות האוויר במפרץ חיפה עמדעל מצב איכ .33
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 4ע/מן וסהמ 12.05.15מצ"ב מכתב משרד הבריאות מיום ---

גם אין צורך להרחיב במילים על הסערה הציבורית שמלווה מזה שנים רבות את המחקרים  .34

ים על הקשר בין זיהום לא פעם פורסמו נתונוהנתונים השונים המתפרסמים מעת לעת. ואין פלא. 

ופעילות תעשייתי לתחלואה ובפרט במפרץ חיפה. כך גם עולה מנייר העמדה של משרד הבריאות 

 בנושא תחלואה במפרץ חיפה: 12.12.15מיום 

 

 

 5ת ע/נמסומ 15.12.15מיום  חיפה במפרץבנושא תחלואה  של משרד הבריאותעמדה נייר המצ"ב ---

ריבוי מקורות פליטה תעשייתיים ותחבורתיים יחד עם שילוב של קירבה לים מזה והר הכרמל  .35

מזה, אשר מצמצם את יעילות הפיזור של מזהמי אוויר, הפכו את אזור חיפה לאזור רגיש לזיהום 

 .רמות הזיהום שבשגרה והן מבחינת אירועי זיהום חריגיםאוויר הן מבחינת 

 גם המכונה/ב, נשואת עתירה זו, 1200תכנית חפאג/בליבת  פטרוכימי-קומפלקס התעשייתיה .36

מתחם אחד ממתחמי התעשייה הגדולים ביותר בארץ. הינו  ,דונם 2,633.5מתחם בזן, החולש על 

, ביניהם מפגעי זיהום אוויר, זיהום קרקע, מהווה גם כיום מוקד למפגעים רבים וחמוריםהבזן, 
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, מצוי בליבו של זיהום נחלים, מפגעי ריח, חומרים מסוכנים, פסולת מסוכנת ושפכים חמורים

מפרץ חיפה ומוקף שטחי פיתוח עירוניים של חיפה, קריית אתא, קריית חיים, קריית ביאליק, 

 קריית מוצקין, נשר ומועצה אזורית זבולון. 

בהמשך לאישור  הבנייה הצפויה בשטחו המשךת הזיהום הקיים במתחם והיקפו, מקומו, עוצמ .37

 ב1200חפאג/, וההשלכות הבריאותיות והסביבתיות הנובעות מפיתוחו, גורמים לכך שלהתכנית

על מאות אלפי אנשים  ,ניכרות , כולל חשיפה לסכנות בריאותיותהשלכות משמעותיות

 עתידים להתגורר בתחומו.המתגוררים במטרופולין חיפה ועל ואלה ה

 והצורך בהסדרת מתחם בתי הזיקוק המצב עובר להכנתה – ב1200אג/חפ תכניתלהרקע  -חלק ב' 

עד ואירנית בע"מ -על ידי החברה האנגלו 1938בשנת  עוד פועל במתחם הוקםהבית הזיקוק  .38

  .פעל בהתבסס על זיכיון 2003אוקטובר 

אזור בית הזיקוק מתחום גבולות בנין פורסם צו הנציב העליון במסגרתו הוצא  1.3.1938בתאריך  .39

 .ניין ערים של מחוז חיפה והשומרוןערים של חיפה ומתחום גבולות ב

ה סטטוטורית לאורך הסדרואשר לא עבר  אשר נבנה לרוב לפני סיום הזיכיון,בשל כך, מתחם בזן,  .40

מחוץ לגבולותיה וסמכויותיה של מוסדות התכנון במדינה. בכך  יתיתפקד כאזור תעשי, השנים

 לאל וזה הומתי שרצ, ההיכן שרצ, המה שרצ - וצ'ק פתוח לבנות ככל העולה על רוחקיבל המתחם 

 ושל הציבור. פיקוח של מוסדות התכנון

חברה ישראלית בבעלות ממשלת ישראל בשם "בתי זיקוק חיפה בע"מ" רכשה את  1958בשנת  .41

הומר שמה של החברה ל"בתי זיקוק לנפט  1972בשנת עלות על בתי הזיקוק, כולל הזיכיון. הב

 (.6 " ו/או המשיבהן"בז )להלן: "בע"מ

צו התכנון והבניה )ביטול צו הנציב העליון בדבר הוצאת מקום זיקוק הנפט מתוך  1984בשנת  .42

 .1938גבולות אזור בניין ערים( ביטל את הצו משנת 

אשר יזמה הועדה המחוזית לתכנון /ג 1200תכנית מתאר פורסמה להפקדה  1.3.1988בתאריך  .43

לא עבר שכאמור  להסדיר סטטוטורית את הפעילות במתחםמטרתה , ואשר ולבניה מחוז חיפה

עקב  הוחלט לאשר את התכנית, אך 3.05.1990. ביום הסדרה סטטוטורית לאורך השנים

 . וקףלא פורסמה למתן תהיא  המפעליםהתנגדויות של 

מתרחש בפועל במתחם והפרסומים על רמת הזיהום החריג בנוי ולהמידע בנוגע להיעדר למרות  .44

לחוק התכנון  א'97סעיף הוצאות היתרי בניה במתחם לפי  החלו 2004החל משנת , במפרץ חיפה

יצוין כי תכניות  באישור הועדה המחוזית.( "חוק התכנון והבניה)להלן: " 1965-תשכ"ה והבניה

מ"ר  24,500)סה"כ  שטחים חלקיים וקטניםעל  תחלובמהלך השנים במתחם שאושרו  מתארה

 .המתחםשל כלל שטח  1%-שטחים מאושרים אלו מהווים פחות מ .מתחםביותר ב דונם( 24.5או 



11 

 

המתחם מצוי בתחום הועדה המקומית המשותפת למתחם בזן שהוקמה על פי  2010החל ממאי  .45

ובה חברים בין היתר, נציג  2010-משותפת למתחם בזן(, התש"ע צו התכנון והבניה )ועדה מקומית

  עיריית חיפה, נציג עיריית נשר, נציג עיריית קריית אתא ונציג המועצה האזורית זבולון.

, תכנית המתאר הארצית המשולבת 35מוגדר בתמ"א יצוין כי שטח התכנית  למען הסדר הטוב .46

. דהיינו, אזור שלא חלות עליו מגבלות פיתוח י"וח ולשימור, בתחום "מרקם עירונלבניה, לפית

למחוז המאושרת תכנית המתאר המחוזית . בבט ארציימשיקולי שימור ושטחים פתוחים בה

 6תמ"מ  .(5.5)סעיף  "אזור תעשיה מיוחד"-המתחם כחלק ממוגדר   "(6חיפה )להלן: "תמ"מ 

והועברה לאישור ממשלה אושרה ע"י המועצה הארצית , שאמנם 30תמ"א מפנה להוראותיה של 

. בתכנית זו, שטח התכנית, יחד עם מתחם "קרקעות אולם מעולם לא קיבלה תוקף 2009שנת ב

 .(9.7כ"מכלול תעשייה ותשתיות" )סעיף  מוגדר א'(1139הצפון" )חפאג/

 ונתונים על המתחם תיאור התכנית– "בזן-"בתי זיקוק לנפט -ב  1200חפאג/ – ג'חלק 

 ."בזן-"בתי זיקוק לנפט/ב' 1200תכנית חפאג/ עריכתב ההחלהזיקוק לנפט  חברת בתי 2004בשנת  .47

את הוראות  ,בין היתר ,כללולהוראות התכנית(  1.7מסמכי התכנית המופקדת )המפורטים בסעיף  .48

ההנחיות לתסקיר ניתנו ביום ) תסקיר השפעה על הסביבה במעמד של מסמך נלווהו התכנית

 מצב קייםה פירוטלא נכללו במסמכי התכנית בהמשך רחבה בהכפי שיפורט  אולם .(3.20040.9

וועדות התכנון אשר בפני  עמדהלא –קרי, בעת הפקדת התכנית  .מוצעהמצב הו בשטח בפועל

התשתית  ,נגד הפוטנציאליתהמהציבור בפני קיבלו את ההחלטות בנוגע לתכנית ובוודאי שלא 

 .ת זכות ההתנגדותוהמבטיחה א מינהליתהחלטה הת לקבלת השנדרש תהעובדתי

 6מסומנים ע/ (תשריטהוראות ו)המחייבים  דתהמופק מסמכי התכניתב "מצ---

האמור חלה על שטח  והיא ,תכנית מתאר מקומיתהוגדרה כ 27.07.2012שהופקדה ביום התכנית,  .49

במפרץ חיפה בו פועלים כיום מספר מפעלים: בתי הזיקוק לנפט בע"מ, כרמל אולפינים בע"מ, 

פה בע"מ, חיפה כימיקלים בע"מ )להלן: גדיב תעשיות פטרוכימיה בע"מ, שמנים בסיסיים חי

ובבעלות משותפת כאשר חיפה הינם חלק מקבוצת בזן ארבעת הראשונים (. ""מתחם בזן

  כימיקלים בע"מ היא בבעלות נפרדת.

בליקויים רבים ובין  ,וממשיכים להתאפיין ,במהלך השנים, המפעלים במתחם בזן התאפיינו .50

הום האוויר, כשל בפינוי כמויות גדולות של בוצה, היתר: מאות חריגות בפליטות ולגרימת זי

במיכל  האש פרצלא מזמן , שריפות )הרי פסולת רעילה שנוצרת בתהליכי זיקוק נפט מחצר המפעל

  .ועוד  בבתי הזיקוק( ותקלות בטיחות אחרות,

פרסם המשרד להגנת הסביבה זו השנה הרביעית את "מדד ההשפעה הסביבתית"  2017ביוני  .51

"מדד ו/או "המדד" )להלן:  חברות התעשייה הציבוריות והממשלתיות בישראלהמדרג את 

 באמצעות החברות של הסביבתית ההשפעה את לייצג נועד . המדד(ההשפעה הסביבתית"
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 החומרים כמותתי, הסביב לדין החברות של הציות רמתן: כגו שונים פרמטרים שקלול

ם, מסוכנ בחומרים משימוש הנובעים סיכוניםם, מועברי או הנפלטים הפסולת או המזהמים

שלוש מתוך ארבע החברות שקיבלו את המדד השלילי ביותר בדירוג זה הן חברות מקבוצת  ד.ועו

בתי זיקוק לנפט חיפה, גדיב תעשיות פטרוכימיה  –בז"ן שנמצאות במתחם התכנית: בז"ן 

  וכרמל אולפינים.

 2017עה הסביבתית לשנת ההשפהחברות עם המדד השלילי ביותר בארץ במדד  עשרתאיור  .52

וכרמל  3, גדיב מס' 1בז"ן מדורגת מס' מובא להלן ובא מהמצגת של המשרד להגנת הסביבה 

 :4אולפינים מס' 

 

, והמצגת של המשרד להגנת הסביבה מדד ההשפעה הסביבתיתרלוונטיים מ יםדעמוב ה"מצ---

 7מסומנים ע/ המדד כולו נמצא באתר של המשרד להגנת הסביבה

ולי" המצוי בחלל ריק, הנה כי כן, התכנית נשואת עתירה זו אינה תכנית המוחלת על "שטח בת .53

אלא תכנית על שטח המוקף מאות אלפי תושבים, שבו ממילא כבר מתבצעת פעילות תעשייתית 

מרובת פליטות של זיהום ומרובת סיכונים סביבתיים המתבצעת על ידי מפעלים מהגדולים ביותר 

 במדינת ישראל. פוטנציאל סיכון סביבתי גבוה ביותרובעלות 

הוראות ל 2.1. מטרות התכנית, המוגדרות בסעיף דונם 2,633.5 -בן כ התכנית משתרעת של שטח .54

והנחיות לייעוד זה  קביעת ייעודי קרקע לתעשייה עם הנחיות מיוחדות והוראות : )א(ןהינ התכנית

; סיכונים קביעת הנחיות להגנה על איכות הסביבה וצמצום ; )ב(בשטח מתחם בתי הזיקוק לנפט

 ; )ה(קביעת הוראות שימור ; )ד(וקביעת הוראות לאופן השימוש בהןהתווית רצועות תשתיות  )ג(

 .קביעת הנחיות לנגישות למתחם)ו(רצועות ירוקות לאורך נחלי הגדורה והקישון ו קביעת

לפני הפקדתה. כך גם דונם( מן התכנית אושרו  24.5מ"ר )או  24,500מהוראות התכנית עלה כי רק  .55

 .דונם 2,633.5 כל שטח התכנית מתוךוזה יים עיקריים בתכנית. נתונים כמות – 2.3עולה מסעיף 
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, המבוקשת בתכנית המופקדת עמדה על התוספת לשטח הבנוי. כי 2.3עוד עולה מסעיף  .56

. לעומת זאת, לא ניתן לדעת כמה מאותו תוספת שטח בנוי בפועל, מה נבנה מ"ר )!!!( 899,545.8

לא ניתן להתעלם . אישור בדיעבדוקית ומה לא, מה יוחלף ועל ידי מה ולמה יינתן בצורה ח

מהעובדה כי מדובר בגידול עצום בשטח הבנוי המאושר בפועל במתחם פטרוכימי ומזהם הנמצא 

   בלב ליבו של מפרץ חיפה.

 

 .כניתשנים מיום אישור הת 20תוך ייעשה להוראות התכנית מצוין שמימוש התכנית  7.2בסעיף  .57

כי קביעותיה של התכנית אמורות לחול ולאפשר את יישום מטרותיה  משמעות סעיף זה הינו

 שנה. 20עד בפרק זמן של 

תכנון ללא מוצע וללא מצב המצב הקיים, של  שהופקדה ללא מיפוי, בעייתיות הזאתתכנית העל ה .58

מנסות מוסדות  עליהן ירחיבו העותרות בפרקים הבאים, ,וזה בניגוד לחוק ולפסיקה מפורט

  . הליך ההתנגדויות תחילתהתכנון לכפר מאז 

 שלב ההתנגדויות – ב1200חפאג/ ורהליך איש -' דחלק 

בעייתיות הרבה בהיותה תכנית חסרה, ללא תכנון מפורט ואשר בכל מקרה מתירה בהתאם ל .59

הציבור בריאות לכל הנוגע פרט בבו ,תכניתפוטנציאל הטמון בהוצאת היתרי בנייה מכוחה, ובשל ה

, התנגדויות 1656תכנית לוותה במאבק ציבורי נרחב והוגשו לה פקדת הה, וזיהום האוויר בחיפה

 העותרות. של לרבות 

 דרישה להחיל את וביניהם: תכנוניים ומשפטיים נבעה מכמה היבטים 1התנגדותה של העותרת  .60

חם בזן הקיים בין הכשרה סטטוטורית בדיעבד של מת דיהפרלהתכנית על המצב הקיים בלבד ו

העדר תשתית עובדתית ; הצורך בתכנון על סמך תכניות מפורטות וקונקרטיות; לבין תכנון עתידי

אי התאמת התכנית המופקדת שיקום נחל קישון;  ;על הבינוי הקיים והמוצע במתחם מספקת

ה עוד נכללה בהתנגדות דריש והצורך למנות צוות מלווה לתכנית. לתכניות מתאר רמות דרג ממנה

להשלמת המידע הסביבתי החסר בכדי להסדיר כראוי את שטח התכנית ולפעול לצמצום הזיהום 

 העתידי מן המתחם. 
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 .התנגדות גם היא הגישה 2 העותרת .61

רוויזיה משמעותית של התכנית, תוך לקיחה בחשבון של ההשלכות  3העותרת  דרשהבהתנגדותה,  .62

 מתחם על תושבי מפרץ חיפה.הפעילות ב הבריאותיות והציבוריות שלהסביבתיות, 

 2.07.13להתנגדות מיום  ותההשלממסמך ו 30.10.12 מיום 1 תמצ"ב התנגדות העותר---

 8נים ע/המסומ

 9המסומנת ע/ 24.09.12מיום  3 מצ"ב התנגדותה של העותרת ---

רננה ירדני האדריכלית , לאור מספרן הרב של ההתנגדויות ומורכבותן, מונתה 12.3.2013בתאריך  .63

סעיף בהתאם ל (שנה להתנגדויותועדת מ)ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה י יד על כחוקרת

  .א)ב( לחוק התכנון והבניה107

 10ת ע/נמהמסו 12.03.2013מיום  ישיבת ועדת משנה להתנגדויות החלטהרוטוקול פמצ"ב  ---

 ,4.06.13 ,3.06.13תאריכים בישיבות שהתקיימו  5התפרש על פני הדיון בהתנגדויות בפני החוקרת  .64

 .29.07.13 –ו  18,06.13, 17.06.13

לאשר את התכנית  ובה המלצת החוקרת המחוזית הועדול הוגש דו"ח החוקרת 3.12.13 ביום .65

  .לאחר ביצוע שינויים מסוימים בהוראות התכנית

 11מסומן ע/ 28.11.13מיום  דו"ח החוקרתב "מצ ---

יש לציין, וכפי שיפורט בהרחבה בהמשך, כבר בדיונים בהתנגדויות החוקרת דרשה לקבל מיפוי  .66

. דרם מן מסמכי התכנית המופקדתעהי דבר המעיד על -של המצב הקיים והמצב המוצע במתחם

 :10בעמ'  18.06.2013כך גם על פי דבריה של החוקרת במסגרת הדיון בוועדה המחוזית מיום 
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 הפרוטוקול במלואו זמין באתר מנהל) 18.06.2013מפרוטוקול דיון מיום  םיירלוונטעמודים ב "מצ---

 12ע/מסומן  (התכנון

לקבל את מרבית המלצות החוקרת ולאשר הוועדה המחוזית ועדה ה החליטה 12.01.2014בתאריך  .67

תיהן של התנגדויויש לציין ש .("הוועדה המחוזית"החלטת )להלן:  םאת התכנית בתנאי

 .רות, נדחו ברובןתהעו

כתוכנית מתאר מקומית ל  מתאריתשם התכנית שונה מתכנית  :הוועדה המחוזיתעיקר החלטת  .68

פירוט והקונקרטיזציה למרות שהיא אינה מכילה את ה תהכוללת הוראות של תכנית מפורט

בתנאי שאין  יינתנו)שניתנים כאמור שלא על בסיס תכנית מפורטת( רי בניה הית; לכך יםהנדרש

קרי, אימוץ גישת  – כדי לגרום לעלייה בקצב פליטת מזהמי האוויר בהשוואה למצב קיים בהם

השווה לסכום כל ע מכסה מרבית וולקב הרואה במתחם כולו כארובה אחת דמיונית הבועה

קביעת מנגנון למתן היתרי בניה  ;ידועלמרות שהמצב הקיים לא  הזיהום הנפלט מהמפעל

היתר בניה וזאת על ידי  לכאורה למבנים ומתקנים חדשים תוך מזעור המפגעים הסביבתיים

הדורש  מן ההיתר הבניה הרגיל שניתן במסגרת תכנית מפורטת. היתר הבניה המשודרג "משודרג"

נקת זכות לרואה עצמו בעיתון נפוץ ובעיתון מקומי ובהעיתר להפרסום הודעה על הגשת בקשה 

וזה בשונה מזכות ההתנגדות הניתנת לציבור  נפגע להגיש השגה לוועדה המקומית המשותפת

על  מדי חומש; קביעת מנגנון דיווח לוועדה מחוזית במסגרת הליך אישור של תכנית מפורטת

להגביל הוצאת היתרי קביעת הוראות המאפשרות לוועדה המחוזית ביצוע הוראות התכנית; 

היתרי הוצאת נייה מכוח התכנית, להחמיר את ההוראות בנוגע להיבטים הסביבתיים ולהתנות ב

הוספת נספח הכולל  ובהתאם להמלצת החוקרת ובפרט הקייםבנייה בהתאם; הסדרת הבינוי 

מפה מצבית המתעדת הבינוי הקיים, וכן נתונים לגבי היקף השטח הבנוי וסה"כ היקף 

, לשם בקרה (מתמחם)על פי המפעלים  מתחמים יתת 5 –ל  השטחים בתחום התכנית בחלוקה

 .על הטיפול במתקנים ומבנים קיימים בכל תחום התכנית

 של ועדת המשנה להשלמת תכניות 2014001פרוטוקול ההחלטה של ישיבה מס ב "מצ ---

 13ע/ מסומן 12.01.2014ום שהתקיימה בי

 שלב העררים –/ב 200הליך אישור חפאג/ -ה' חלק 

 .ערריםמספר  והוגש ועדת המשנה להשלמת תכניותת טעל החל .69

המהווים  במסגרת ערר משותף, ,ובדיונים בעל פהשהגישו העותרות  עררב המחלוקות עיקרי .70

 הבסיס לטענות המשפטיות נשואות עתירה זו, הינם:

, רכאמו. היעדר תשתית עובדתית מספקת לגבי המצב הקיים והמצב המוצע בתכנית .א

והציבור הרחב תמונה מלאה של המצב הבנוי  התכנון מוסדותי בפנ הלא הוצגמעולם 

של התשתית העובדתית הבסיסית דבר שהיה אמור להוות חלק מ – הקיים בשטח

גם  .ובהחלטה המינהלית עיקרון השקיפות, זכות ההתנגדותבתוך פגיעה  - התכנית
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בפועל ר שתתאפש הבנייומהי הלא עמד בפני הוועדה מלוא המידע באשר לכמה 

ללא מידע מלא על . בפועל רמת הזיהום שנפלט מן המתחםמהי ו )מצב מוצע( במתחם

כל החלטה על הרחבה המבוססת על אחוזים נותרת ריקה הבינוי הקיים במתחם 

 . מתוכן בשל כך שלא ניתן לאמוד את הגידול בפועל

. הצורך בתכנון על סמך תכניות מפורטות וקונקרטיות ולא על סמך תכנית מתארית .ב

רות שהוועדה המחוזית קיבלה החלטה לתקן את שם התכנית כך שהיא תיקרא למ

 כנדרש על מנת להוות אינה מכילה פירוט וקונקרטיזציהתכנית ה "תכנית מפורטת"

למרות זאת התכנית מתירה הוצאת היתרי בניה מכוחה, וזאת בניגוד . תכנון מפורט

פוגע בזכות  תכניתהשניתן במסגרת  לחוק ולהלכה הפסוקה. ההיתר ה"משודרג"

 ההתנגדות ומהווה עקיפה של דיני התכנון והבנייה.

הקיימת והלא  הבנייה סטטוטורית בדיעבד שלהצורך להפריד בין ההכשרה ה .ג

ב 1200. כאמור, חפאג/מתחם בזן לבין תכנון עתידי והרחבת המתחםב מאושרת

א המדינה יכלו לקבל את מלו באמצעותה מוסדותההזדמנות הראשונה  מהווה

מוסדות התכנון  היה עלהמידע באשר למצב הקיים בשטח. על בסיס מידע זה 

המפגעים הסביבתיים. לטענה  שלר ומזע ךהסדיר את בנייה הקיימת במתחם תול

העותרות, רק לאחר בדיקה ובחינה של המצב הקיים, הן מבחינת הבינוי הקיים והן 

וזה באמצעות  חםמבחינת השלכותיו ניתן היה לבחון את המשך "הרחבת" המת

  .תכניות מפורטות

לתכנית בהתנגדותה  .הזיהום השואפת לצמצום גישת בועה מוגדרת ומרחבית .ד

באופן המציב המקורי ג'  6.1.2לשנות את ניסוחו של סעיף  אדם טבע ודיןביקשה 

תנאי מחמיר לתוספת פליטת מזהמי אוויר ביחס למצב הקיים. ההתנגדות התקבלה 

היתר בניה למתקנים שיש בהם כדי להביא קן לנוסח הבא: "בחלקה ונוסח הסעיף תו

לתוספת בקצב פליטת מזהמי אוויר לסביבה בהשוואה למצב הקיים לא יאושר אלא 

באוויר  המזהמיםאם אין בהם תוספת פליטות שעלולות לגרום לעליה בקצב פליטת 

ידי. אליו צורף גם הגדרה של מה הוא אותו מצב קיים עת ".בהשוואה למצב הקיים

בלבד החסרה משמעות ומעורפלת על אף זאת גם ניסוח זה הינו בגדר הצהרה כללית 

מעשית, וזאת מסיבות וטעמים שנומקו הן בערר הכתוב והן בדיוני ועדת הערר 

 שיובאו להלן בקצרה:

קיימים נתונים מבחינה מספרית מהו המצב הקיים. ניסוח זה אינו מפרט  .1

לי המתחם. אין נתון ברור ומדויק פליטות ממפעהרבים ושונים אודות 

המכנס את כלל הפליטות )המוקדיות והבלתי מוקדיות( מכלל המתקנים 

 והפעילויות בכלל המפעלים במתחם לכדי מספר מסכם ברור אחד.
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, אלה מכסה מספרית מקסימאלית של כל מזהם ומזהם ניסוח זה אינו מפרט .2

 . קרי,מצב קיים עתידי רק סעיף סל של איזו מזהמי אוויר יהוו חלק מן אותו

 . , ובכך הוא מוסיף ערפול על ערפולאילו חומרים מזהמים מדוברב

קצב הפליטות במצב הקיים הוא אך נקודת הפתיחה לתהליך צמצום  .3

הפליטות שצריך להיות מוטמע בתכנית זו ולכל הפחות שאינו יכול להיפגע 

קיים אינו מבניית מתקנים חדשים על פי תכנית זו. קצב הפליטות במצב ה

של המרבי המותר בהכרח קצב הפליטות הרצוי. המגבלה על קצב הפליטות 

 רשימה של חומרים מזהמים מכלל המתקנים והמפעלים שבמתחם גם יחד

אפשר שתהיה מחמירה יותר )קרי פליטות נמוכות יותר( מהפליטות במצב 

הקיים )שכאמור איננו יודעים מהן(. כמו כן אפשר שהתכנית תגדיר קצב 

 "בועה מתכווצת". –פליטה מרבי מותר שהולך ויורד עם השנים 

 14ע/מסומן  12.06.14מיום  העותרות עררב ה"מצ ---

 15מסומן ע/ 22.02.15זן מיום לערר בהעוררות  תשובתב "מצ---

ועדת המשנה לעררים שמעה את העוררים ואת התשובות במסגרת שלושה ימי דיונים שהתקיימו  .71

 . 14.07.15 –ו  8.07.15, 19.03.15בתאריכים: 

ה לערוך תיקונים בתכנית, באופן אשר על נכונות 6המשיבה ובעקבות הודעת  25.08.15ביום  .72

וזה  על הקיים במתחם %20יצמצם את הזכויות המוצעות במסגרתה, לכדי תוספת של לכאורה 

, ניתנה החלטת ביניים 3שהגדילה את המתחם פי המבוקשת בתכנית המופקדת במקום ההרחבה 

התבקשו בזן במסגרת ההחלטה  .("החלטת הביניים")להלן:  על ידי הועדה להשלמת תכניות

להגיש מסמכי תכנית מתוקנים אשר יכללו טבלת זכויות מעודכנת בהתייחס למבנים, מתקנים 

, מסמכי התכנית יתוקנו ויכללו "נספח מצב אשר לא כומתו במסגרת התכניתולמיכלים וכיו"ב 

במסגרתו יינתן מידע אודות היקפי שלא הוצג בפני מוסדות התכנון או הציבור עד כה, קיים", 

 מיכלים האמורים. לנייה )עיקרי ושירות( הבנויים במתחם, לרבות פירוט בהתייחס למתקנים והב

ביקשה לבחון הצעה מטעם בזן לחלוקת שטח התכנית למספר לעררים יתרה מכך, ועדת המשנה  .73

התכנית המופקדת כאשר  – תוך פירוט הזכויות כאמור בכל אחד מתאי שטח שלו תאי שטח

ר תעשיה עם הנחיות אשר יועד כאזו ,עצוםותא שטח אחד  זניחיםחולקה למספר תאי שטח 

 500כאמור, על הצורך בחלוקה של תא שטח . דונם 2280( בגודל "500"תא שטח מיוחדות )להלן: 

להבטיח את הטיפול והבקרה  מטרתה, אשר מתחמים על פי החלוקה למפעלים-לחמישה תתי

 .ואף אומצה בהחלטת הוועדה המחוזית ך ההתנגדויותבתכנית, עמדה עוד החוקרת במסגרת הלי

שהיה להציג בפניה ובפני העוררים את המידע  6בעצם ביקשה ועדת המשנה לעררים מהמשיבה  .74

כראוי כאשר עומד  כלל הציבור להתנגד היה יכול עליו אמור להוות את בסיס התכנית המופקדת
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 התשתית העובדתית את שהיה אמור להוותו בפניו כלל המידע הרלוונטי הנדרש לשם התנגדותו

 .תהיה ראויה ותקדם את האינטרסים החברתיים המינהליתעל מנת שהחלטה המלאה שנדרשת 

 16ע/מסומן  25.8.16מיום ב 1200/גחפאמצ"ב החלטת ביניים בעניין ---

 הוראותל 5 סעיף: הבאים צורפו המסמכים ובה 6המשיבה הוגשה הודעה מטעם  15.12.15ביום  .75

, תשריט )נספח ב' להודעת בז"ן( נספח מצב קיים ,)נספח א' להודעת בז"ן( נותהתכנית המעודכ

)נספח ג'  שיחולק לשני תאי שטח 500מצב מוצע מעודכן בהתאם להצעת חלוקה של תא שטח 

( שטח 2)-ו (דונם 2233.6)בגודל  ( המהווה את "מרבית השטח התפעולי" במתחם1: )להודעת בז"ן(

 .("המסמכים המתוקנים")להלן: ( דונם 46.6) מתחם השימור במתחם

 17על נספחיה המסומנת ע/ 15.12.15מטעם בזן מיום  הודעהב ה"מצ---

 נספח צירוף ,המתוקניםכפי שהועבר לוועדת הערר בהתייחסותן למסמכים  לעמדת העותרות, .76

כאשר כאמור מדובר  – קדת התכניתשנים לאחר הפ 3כמעט ) בשלב זה הקיים המצב את המפרט

מעוניין להתנגד ובוודאי המונח בפני הציבור ה במידע שאמור להוות בסיס המידע על התכנית

 בבחינת היא, (לקבל החלטה מנהלית על בסיס מידע מלא מוטל עליהן התכנון אשר מוסדותשבפני 

בגיבוש תכנית ללא ש המהותי התכנוני הפגם את לתקן בכדי בה ואין, מדי ומאוחר מדי מעט

כדי לספק  6המשיבה  ידי אין במידע שהועבר עלובכל מקרה יתרה מכך, . ראויהתשתית עובדתית 

ידע מספק לגבי מ. אין בו אינו מפורט כלל שצורף נספח המצב הקיים .את מלוא המידע הנדרש

נון וועדות התכלשהיה מאפשר אינו מספק את בסיס המידע הנדרש הוא ו כמה בנייה יש בשטח

המצב המוצע מעורפל עוד . ייבנה בשטח בעתיד, קרי מה וכמה את המצב המוצעולציבור להבין 

בהגדרה אחידה של  500סימון סגול על כל תא שטח העצום של תא  – יותר מן המצב קיים

להוות הבסיס להחלטה המינהלית ואינו יכול להוות תשתית מידע מספקת  -"תעשייה מיוחדת"

לעמדת בנוסף,  .שנה 20-כה משמעותית התקפה ל קידום ואישור תכניתובוודאי שלא לשם 

 500, ושאינה מהווה חלוקת תא שטח העותרות, החלוקה שסיפקה בזן בהמשך להחלטת הביניים

להוות  הולא יכולמספקת  האיננ מתחמים כפי שדרשה החוקרת והוועדה המחוזית,-לחמישה תת

 .עדה המחוזיתובכך החוקרת והו וכפי שגם רא כלי לבקרה על תא שטח העצום

 18מסומן ע/ 14.1.16 מיום הודעת בזןב תגובת העותרות ל"מצ ---

ביום בעקבות החלטת הביניים והמסמכים החדשים שהוגשו,  רב הנסתר מן הגלוי בתכנית זו. .77

 התגלה לראשונה, וןבמסגרת אותו די בפני ועדת המשנה לעררים.התקיים דיון נוסף  28.01.16

לאחר שהתכנית עברה הליך של בדיקות, ו, חר שהתכנית הופקדהשנים לא יותר משלוש)

כוללת גם בקשה  20%ן לתוספת של כי בקשתם של בז (!התנגדויות ודיונים במסגרת הערר

ת פ"תוס)להלן:  נפח באחסון של חומרי גלם, תוצרי ביניים ותוצרים סופיים %20לתוספת של 

ואשר כפי שיפורט להלן,  וטלת במתחםדבר שיגרום בהכרח לתוספת פליטות לא מב (המיכול"

  .משרד להגנ"ס, אשר היה מעורב בכלל ההליך התכנוני לא ידע ממנו והתנגד אליו נחרצות
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 מכתבהמשרד להגנת הסביבה שלח  6.03.16ביום הדיון והמידע החדש שעלה במסגרתו,  בעקבות .78

את כמות  גםן להגדיל שבכוונת בז –מסעיר זה  "גילוי" .לוועדת העררהתנגדות לתוספת המיכול 

 בהכרחתגרום , בנוסף להגדלה בכמות המבנים ומתקני הזיקוק והייצור במתחם, ואשר המיכלים

לתוספת פליטות לא מבוטלת של חומרים אורגנים נדיפים לסביבה באופן קבוע ובכלל זה של בנזן, 

ורמי המקצוע כך שאי הוודאות בתכנית כ"כ עמוק שגם ג מעיד עלמסרטן ודאי בבני אדם,  שהוא

 .אשר עומלים על אותה תכנית לא ידעו מה היא מכילה בפועל

 19ע/ , מסומן6.03.16יום מ מכתב המשרד להגנת הסביבהב "מצ---

 20מסומנת ע/ 15.03.16להגנת הסביבה מיום מטעם המשרד ת למכתב והתייחסות העותרב "מצ ---

מתחם בתי זיקוק לנפט מפרץ חיפה  –ב 1200חלטה בתכנית חפאג/ההתפרסמה ה 11.07.16ביום  .79

כך לאשר את בולדחות לרוב את העררים שהוגשו  חלטהו שם. ל ידי ועדת המשנה לערריםע

להלן תמצית נימוקיה בהחלטה,  .למרות הפגמים המהותיים בתכנית הרחבת בתי הזיקוק במפרץ

 ככל שהם רלוונטיים לעתירה:

. נית מסדירה בלבדהצדקה לאשר את התכנית כתכ התלא היעדה לעמדת הוו .א

ל המתחם להמשיך ולהתפתח הקונספט התכנוני שנבחר, המכיר בצורך שלעמדתה, 

דך, הוא קונספט תכנוני נכון ימחד תוך שיפור ברמות פליטות זיהום האוויר מא

 שיפור להבטיחשים ויכלי אמיתי תכנית בהיה ככל ש העותרות, לעמדת וראוי.

אך כפי שיפורט בהמשך, אין בכוחה של  .רמת הפליטות ייתכן והיה הצדקה לנימוקב

 .שיפור ברמות פליטות זיהום האוויר תטרשיג את מלהשאושרה התכנית 

שחבריה שלמרות , הוועדה קבעה ,באשר לטענות העותרות על היעדר הפירוט בתכנית .ב

השטח וההשלכות הסביבתיות של  ף, וזה נוכח היקבסוגיית התכנון המפורט התחבטו

עם זאת, קבעה הוועדה כי . וכי התכנון מפורט דיהוחלט , הפעילות על כלל המרחב

תוצר  – Condensate) או לאחסן קונדנסט תן יהיה להרחיב ולבנות תחנות כוחלא ני

ללא במתחם  לוואי של ההפקה של נפט וגז, שנטען שהוא מהווה חומר נדיף במיוחד( 

 תכנית מפורטת. 

 - , הכוללים זכות השגהשניתן יהיה להוציא היתרי בנייה "משודרגים" קבעההוועדה  .ג

. מכוח התכנית ,המעוגנת בחוק התכנון והבניהת כות ההתנגדומצומצמת מז שהיא

כדי לאפשר לציבור להבין אלו מתקנים נדרש לעמדת הוועדה ההיתר המשודרג 

תמונה  נהדבר המעיד על כך שלא נית – מכוח התכנית בנותיחדשים מתוכננים לה

בשל כך נדרש,  רלעמדת וועדת הערר, הדב .אמיתית של מה ייבנה בפועל במתחם

ותירה שיקול דעת לוועדה המקומית האף  הוועדהכנית ייחודית. שעסקינן בת

וזה "למשל, כאשר  המשותפת לפטור מקרים מתאימים מזכות ההשגה הכלול בהיתר
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יתרה מכך, קבע עסקינן במתקנים חדשים אשר השפעתם הסביבתית היא זניחה." 

 .יום 30ועדת הערר כי ההשגה תוגש בתוך 

וועדה הכירה הל בסיס תשתית עובדתית הולמת, ה שלא עדלטענה כי התכנית הופק .ד

ומדובר במתחם קיים שאמנם אין כימות מספרי של הבינוי הקיים, אך מאחר בכך 

אשר בעיקרו מוכר וידוע לציבור אין זה סביר להעלות טענה שהציבור אינו יכול לדעת 

אינם כוללים  כי התכניתממסש. לעמדת הוועדה, למרות מה היקף הבינוי במקום

מצב קיים, הם אינם רואים בזה פגם וכי יש בתכנית ביטוי למצב רוט בדבר פי

דונם שהם כלל שטח  2280)מתוך  דונם 24.5קרי לאותם  –התכנוני המאושר 

 .השנים שעברו 80שאושרו במהלך  התכנית(

הקונספט התכנוני שנבחר, המכיר בצורך של המתחם למרות עמדת הוועדה כי  .ה

החליטה ועדת  - שיפור ברמות פליטות זיהום האווירלהמשיך ולהתפתח מחד תוך 

מרות . וזה להערר לאמץ את נוסח גישת הבועה הכושלת שניסחה וועדת הערר

 ה מבטיחה את אותה קונספט תכנוניהמחוזית אינהחלטה הוועדה בשהנוסח המצוי 

מלא על מה מבלי שיונח בפני מוסדות התכנון מידע זה בפרט ו הפחתת הזיהוםשל 

שלא ניתן לעבור  "תקרה"אותה  קביעה מספרית שלויהום הקיים במפרץ הזהוא 

  .ישימההוראה לא דבר שהופך אותה ל –בחינת היתרי הבנייה החדשים במסגרת 

 דיון חוזר במועצה הארצית –/ב 200הליך אישור חפאג/ -חלק ה' 

צאים לאור הממבמיוחד  ,ההחלטה להרחיב את התעשייה הפטרוכימית המזהמת במפרץ חיפה .80

 עוררה סערה ציבורית נרחבת.   ,הקשים על חריגות של המפעלים ועודפי תחלואה במפרץ

הודעה מטעם מנהל התכנון וזאת לשונה: "בעקבות פניות  8.08.2016על רקע זה, פורסמה ביום  .81

התושבים הרבות החליט יו"ר המועצה הארצית לתכנון ובנייה, מר אביגדור יצחקי, לזמן לישיבה 

המועצה דיווח בעניין החלטת וועדת המשנה לעררים. לאחר הדיון בוועדה תחליט הקרובה של 

 במקור, ל.ג.["  כךהמועצה הארצית לתכנון ובנייה על השמך הטיפול בנושא. ]

 . 6.09.2016הנושא נקבע  לסדר היום של המועצה הארצית לישיבתה ביום  .82

 21ע/ ומסומנת 8.08.16מיום הודעת מנהל התכנון כתבה מאתר חיפה הכולל את ב "מצ---

 18.08.2016מיום בהמשך לפרסומים  ר המועצה הארצית"ליו ודיןפניית אדם טבע ב "מצ---

 22מסומנת ע/

 במליאת המועצה יהיה "דיון דיווח".  הופץ סדר יום ובה עדכון שהדיון שיתקיים 28.08.16ביום  .83
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יו"ר  ריהבה ,ובסיומו הדיון בפתחקיימה המועצה הארצית דיון דיווח בתכנית.  6.09.2016יום ב .84

 המועצה כי, ההחלט הצעת הארצית המועצה בפני להביאמעוניין  הואכי המועצה הארצית, 

 בקבלת מותנית האמורה ההחלטה הצעת שהעלאת אלא, מיוזמתה בתוכנית חוזר דיון תקיים

, 6.09.2016בהמשך לישיבת המועצה מיום . אפשרי העניין כי לממשלה המשפטי הייעוץ דעת-חוות

פנה היו"ר לקבל את עמדת המשנה ליועמ"ש בשאלה האפשרות לקיים דיון נוסף בתכנית 

 ועצה הארצית. במליאות המ

 (התמליל המלא באתר מנהל התכנון), 6.09.16תמליל הדיון מיום ל םהרלוונטייב העמודים "מצ ---

   23ע/ מסומנים

פורסמה חוות דעתו של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )אזרחי(, עו"ד ארז  02.11.2016ביום  .85

מחוו"ד עלה כי אין ספק שבכל הקשור  (."חוו"ד" "חוו"ד המשנה ליועמ"ש" ו/אוקמיניץ )להלן: 

אין מניעה מקיום דיון ב ישנם נסיבות חדשות אשר דורשות בחינה מחודשת, ולכן ש1200לחפאג/

 בתכנית זאת.חוזר 

 

 24/מסומן ע 2.11.16 מיום שנה ליועץ המשפטי לממשלה )אזרחי(חוות דעתו של המב "מצ---

שיתקיים דיון חוזר אדם טבע ודין ליו"ר המועצה הארצית בדרישה פנתה  10.11.2016ביום  .86

שלפני קיום הדיון החוזר . עוד דרשה בפרט לאור חוו"ד של היועמ"שבמועצה הארצית וזה 

 מלוא המידע הנדרשבפני חברי המועצה הארצית וכלל הציבור  עמודיויוכן במועצה הארצית 

 , ובין היתר: מידע מלא ומפורט בנוגע למצב הקייםמוסדות התכנון עד כה ואשר לא עמד בפני

נתונים מספריים מלאים , בנוגע למצב המוצע המתוכנן במתחם, מידע מלא ומפורט בפועל הבינוי

המשרד להגנת הסביבה,  המלצתו ומפורטים על הפליטות הנוכחיות במצב הקיים ממתחם בז"ן

שיש להחיל על כל  מזהם כל של המרבית הפליטות מכסת לגבי בהתייעצות עם משרד הבריאות,

הגנת הסביבה בדרישה להתחיל את . במקביל נשלחה פנייה למשרד ל)גישת הבועה( המרחב כולו

 . לקראת קביעת גישת הבועה למתחם איסוף ועיבוד הנתונים

 25מסומנת ע/ 10.11.16 ר המועצה הארצית לתכנון ובנייה מיום"העותרות ליוב פניית "מצ ---

/ב. בפתיחת הדיון 1200עניין חפאג/צית במועצה הארהתקיים דיון פנימי נוסף ב 17.01.2017ביום  .87

תחילת הדיון עדכן יו"ר המועצה כי תתקיים ב. בלבד בדיון עדכוןעדכן יו"ר המועצה כי מדובר 

בחודשים הקרובים )פברואר או מרץ( על העלאת התכנית לדיון חוזר במועצה הארצית.  ההצבע

בין עיריית חיפה ובז"ן וכלשונו: "אנחנו הידברות יתרה מכך, עדכן יו"ר המועצה כי יש ניסיון 

תחליט על העלאת הדיון במועצה  בישיבה הקרובה או בישיבה אחריה, כנראה שנחליט, המועצה

הארצית...ככל שיהיו יותר הסכמות ככה יהיה יותר קל לנו. אם לא, הדברים והמחלוקות יובאו 

 בפנינו ואנחנו נצטרך להכריע..."

 26מסומנים ע/ 17.01.17 במועצה הארצית מיום תמליל הדיוןמ םרלוונטייעמודים ב "מצ---
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חברי המועצה  הוצגו בפני אשר במסגרתההתקיים דיון פנימי נוסף במועצה הארצית  7.02.17ביום  .88

. לטענת מנהל התכנון נדרשות לשם קיום דיון חוזר בפני המועצה הארציתהנסיבות חדשות אשר 

 צמצום המוצע בתכנית.  ובין עיריית חיפה ובז"ן, שעניינההידברות יתרה מכך, עדכן היו"ר על 

עצה סבורה שבעובדה שיש אפשרות ממשית וכי "המ 7בסעיף נקבע  7.02.17מיום  בהחלטתה .89

סכמות בעניין צמצום המוצע בתכנית, לרבות היקפי הבניה, יש מקום לבחון עניין זה להגיע לה

ההפרות החוזרות לכאורה, , שיש לנושא המועצהולאפשר הטמעתו במסגרת התכנית. עוד סבורה 

ת ידיעות משמעותיות חדשות, שיש בהן כדי להשליך ולהשפיע על תכנית שמציעה כדי להוו

ז"ן." בשל כך החליטה המועצה הארצית להזמין את הצדדים לערר הסדרה של הפעילות במתחם ב

 לדיון בפני מליאות המועצה הארצית, על מנת שתדון ותכריע בערר בדיון נוסף. 

  27מסומנת ע/ 7.02.17החלטת המועצה הארצית מיום ב "מצ---

למרות ניסיונות ההידברות בין הצדדים, אליהן הצטרפו גם העותרות, אלו לא הבשילו לכדי  .90

 כדלהלן:  , בין היתר,לתקן את התכנית 8, הציעו העותרות יחד עם המשיבה בדרישותיהןהסכמות. 

למתקנים סביבתיים  מ"ר 43,000-תוספת שטח בנוי של עד כשהתכנית תאפשר  .א

וזאת במקום התוספת המשמעותית למתקנים בהוראות התכנית  ,ובטיחותיים בלבד

 כפי שאושרה על ידי וועדת הערר. 

ואת עיקרון  הערר ועדת "יעאומץ באופן חלקי שועה את עיקרון הב תבטיח התכנית .ב

הבועה המתכווצת )המבטיחה שרמת הזיהום מהמתחם תקטן בשונה משמירה על 

זאת לאחר הצגת נתונים מלאים ומפורטים על הפליטות  –המצב הזיהום הקיים( 

 כל של המרבית הפליטותמכסת ( ותיקבע כתנאי לאישור התכנית) הנוכחיות במתחם

 משרד עם בהתייעצות, הסביבה להגנת המשרד להמלצת בהתאם, יראוו מזהם

  .יחד עם כלים מעשיים להבטחתה אשר תקבע בהוראות התכנית הבריאות

יתוקן עם עיריית חיפה כי התכנית לא תאושר מבלי שיתרה מכך, דרשו העותרות  .ג

 כך שיכלול תיעוד של הבינוי הקיים, נתונים לגבי היקף השטח הבנוי 7נספח 

וסה"כ היקף השטחים בתחום התכנית בחלוקה לחמישה תתי מתחמים, חלוקה בין 

, סימון הבינוי המאושר ולא אושר, אבחנה בין מתקנים ומבניםלא בינוי מאושר ו

מאושר, פירוט שטח וגובה של כל הבינוי )מבנה, מתקן, מיכל או אלמנט בנוי אחר(, 

 ., סימון דרכים, כניסות, חנייה, שצ"פים וכו'סימון ארובות כולל גובהן

בלבד, יכול פירוט על  מתקנים סביבתיים ובטיחותיים , המתיר בנייתמוצעהמצב ה .ד

היקפם, גובהם, ומיקומם, יוספו למסמכי התכנית  – המתוכנניםכלל המתקנים 

בהתאם לכללי התכנון מפורט )מצב המוצע( כך שניתן  5ובתשריט המלווה את טבלה 

להתייחס לזכויות הבניה המוצעות ולהבין את משמעותן לציבור והסביבה. כל  יהיה
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בנייה חדשה, שאינה עומדת בהגדרה של מתקן סביבתי או בטיחותי בהוראות 

התכנית, או חורגת מהיקף תוספת הבנייה המוצעת למתקנים סביבתיים 

ככל  שתוגש לוועדה המחוזית. תחויב בהגשת תכנית מפורטת חדשהובטיחותיים, 

התכנית המפורטת תכלול אמצעי  ,שתוספת הבנייה עלולה להביא לתוספת פליטות

הפחתה נוספים ממתקנים אחרים ובלבד שהסך הכולל לא עולה על המוגדר 

 .במגבלת הבועה כפי שתוגדר

 28ע/כפי שהועבר לרשויות המדינה, המסומן ב מתווה העקרונות על נספחיו "מצ---

לעוררים ולציבור ו ניתן עצה הארצית. במסגרתבפני המוהתקיים דיון חוזר  6.06.17ביום  .91

לדיון פנימי לקבלת  הזדמנות להשמיע בקצרה את עמדתם. לאחר מכן התכנסו חברי המועצה

לעררים  שנהטת ועדת המכמפורט בהחלהתכנית אישרה החלטה. בהחלטתה, המועצה הארצית 

 ובכפוף למספר תיקונים המפורטים להלן:

( של תכסית 20%)במקום  5% –זיקוק חדשים ל תוספת מוצעת למתקני הייצור ו .א

שהינו כמות השטח על פני הקרקע תפוס על ידי בינוי או תכסית  .המתקנים הקיימים

יש להדגיש פיתוח. מגבלת התכסית אינה מגבילה שימושים וגם לא בניה לגובה. 

שהמדידה בהתאם לתכסית בעייתית ביותר בכך כי היא מגדירה בפועל רק כמה שטח 

מדובר במדידה שלוקחת בחשבון את כל השטח המכוסה  .לבנות בקומת קרקע ניתן

בינוי אך מתעלמת מהגובה של הבנייה ואינה כוללת את השטח הבנוי שהוא מעבר 

 . מ"רוזה בשונה ממדידה ב לקומת קרקע

מהזכויות הקיימות )תוספת  5%התוספת בזכויות הבניה למבנים תעמוד גם היא על  .ב

מבנים  רמ"ר קיים(. זכויות בניה אלו הינם גם עבו 211,000 –ר ל מ"ר מעב 10,500של 

 המהווים חלק ממתקן.

שנכלל בתכנית במקום דרך המלך של תכנית מפורטת  "משודרג"היתר הבניה ה .ג

)בשונה ממתקן  רישודרג פעם נוספת כך שבקשה להיתר לתוספת מתקן לייצו

זית בנוסף לאישור הוועדה ידרש אישור הוועדה המחוי, (להפחתת פליטות וסיכונים

יש לציין כי במסגרת החלטת המועצה הארצית לא הוספה כל מקומית המשתפת. 

 ועל ההבדל בינם ומתקנים "ים." הגדרה למתקנים להפחתת פליטות וסיכונים

בהחלטתה קשרה המועצה הארצית את גישת הבועה להיתרי הפליטה כך שיינתנו  .ד

יקף הפליטות הקיים בהיתר הפליטה." יחד היתרי בנייה רק בתנאי שלא תגדלנה "ה

ממנו לא   -מה הוא היקף הפליטות נוסח הקודם, עדיין לא ידוע עם זאת, ובדומה ל

 ניתן יהיה לחרוג.
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אותו נספח מצב  – 7המועצה החליטה שיש צורך להשלים את המידע הכלול בנספח  .ה

לעמדת  קיים שהוסף בשלב מאוחר ביותר בהליך התכנוני למסמכי התכנית ואשר

העותרות היה אמור לעמוד בפני כלל ציבור המתנגדים ובוודאי שבפני וועדות התכנון, 

והדרישה לא מהווה תנאי לאישור התכנית  אך לא נקבע מועד להשלמת אתו מידע

 .מצופהכפי שהיה 

 29, מסומנת ע/6.06.2017 מיום מועצה הארצית תהחלטב "מצ---

ובעטייה של  בשלב זה, משקיבלה התכנית במתכונתה הנוכחית גושפנקה מטעם המועצה הארצית, .92

המניעה המשפטית העקרונית לאשרה באופן זה, כמו גם בעטיו של החשש מנזקים סביבתיים 

בלתי ניתנים לשליטה ולפיקוח שיהיו תוצאת הפעלתו של המנגנון עליו הוחלט, לא נותר לה 

 .לעותרת, אלא לפנות לקבלת סעד מכבוד בית המשפט

 הטיעון המשפטי

  מוץ גישת בועה בנוסחה כיוםיבאשהקיצוני סבירות החוסר  א.

  על המתחם החלה והרגולציה הסביבתית במפרץ חיפה זיהום האוויר 1א.

אינה התמודדות פשוטה,  י,ת, עליה פורט ברקע העובדההתמודדות עם בעיית זיהום האוויר .93

וככזאת היא מורכבת משכבות ומרבדים שונים המוסדרים באמצעות מגוון כלים מקצועיים 

שנכנס  2008 –התשס"ח , לעניין זה הוא חוק אוויר נקיה המרכזי בארץ הסדרה ומנהליים. כלי

 (. "חוק אוויר נקי")להלן:  01.01.11לתוקף ביום 

את ההתמודדות עם זיהום האוויר ברמה הארצית והאזורית. החוק מונע מתפיסה החוק מסדיר  .94

נקודת האיזון קרון זה, על פי עי. סביבתית, המקבלת את העיקרון של הפחתה מרבית של הפליטות

בין הצורך הסביבתי והבריאותי לאסור כליל על כל פליטה שהיא, ובין הצורך לאפשר פליטות 

מתחבורה, תעשייה, ייצור חשמל, ומקורות פליטה נוספים כחלק מאורח החיים המודרני היא 

ו לעניין זה ר נקי, גם במחיר כלכלי גבוה מבעבר. )ראסביבתית יותר מההסדרים שקדמו לחוק אווי

את המאמר "העדפת ערכי בריאות וסביבה על פני ערכי כלכלה בחוק אוויר נקי" מאת אריה ונגר 

 (.65-98, עמ' 2015ודפנה שלו קורנבליט בירחון "חוקים", כרך ז', 

כמקורות פליטה  אוויר נקיהמפעלים במתחם התכנית הינם מפעלים גדולים, המוגדרים בחוק  .95

ת ופליטותיהם לאוויר מוסדר ואשר ככאלה, .תוספת השלישית לחוק(וה 2)סעיף  טעוני היתר

. בהיתר הפליטה נקבעות מגבלות לריכוז לחוק( סימן ב' בפרק ד') באמצעות היתר פליטה

המזהמים הנפלטים לאוויר ממקורות הפליטה השונים של בעל ההיתר )הכוונה היא בעיקר 

פירוש הדבר הוא כי כל מטר מעוקב  היתר(.לארובות ולמתקנים שונים הקיימים במפעל של בעל ה

של אוויר הנפלט מהארובה אינו מורשה להכיל יותר ממשקל מרבי מסוים, הנקבע בתקנים, של 

  .רשימה של מזהמי אוויר
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מהארובה, המכיל כאמור גם ריכוז מסוים  עם זאת, אין בהיתר כל מגבלה על כמות האוויר הנפלט .96

 80% -מהזמן או ב 100%תפוקה  100% -ל מתקן פולט זיהום בשל מזהמי אוויר. יכול מפעל להפעי

כשהיא נושאת עימה  מהזמן. הדבר יתבטא בכמות אוויר שונה הנפלטת מהארובה 80%תפוקה 

, והדבר מותר בהיתר הפליטה ובלבד שכל מטר מעוקב של אותו אוויר נפלט לא יכיל יותר מזהמים

מיועדת אך ורק כדי קביעה שכזו ות וכך, . היהמוסדרים מהריכוז המותר של מזהמי האוויר

היא לצמצם את האפשרות לפליטה מרוכזת של זיהום אוויר והיא עוזרת למיהולו ודילולו, אך 

 .אינה מגבילה את הכמות הכוללת של מזהם פלוני שמותר לפלוט לסביבה

ולא רק לריכוז ובמקרה שלנו די מצומצם, גם לכמות הכוללת הנפלטת מאזור מסוים,  ואולם .97

הקמת מתקן ייצור כך, לדוגמה,  משמעות סביבתית ובריאותית לא מבוטלת. היוצא מן הארובה

, הקיימות בוהפליטות  שתתווסף עלבמתחם התכנית תביא לכמות פליטות נוספת ופולט חדש 

 תר פליטה  מכוח חוק ואויר נקי.חרף העובדה שלמתקן זה יהיה הי

ארגז הכלים הסטטוטורי של מוסדות המדינה שכסיכום ביניים, תציינה העותרות כי מובן מאליו  .98

ובין היתר הרגולציה הסביבתית הקיימת על כל רבדיה, חלה על המפעלים המצויים בשטח 

 התכנית גם מבלי שהתכנית תפנה אליה. 

ברורה וישימה כדי להבטיח קונספט תכנוני השואף  רחביתראיה מהצורך ב – "גישת הבועה" 2א.

  לשיפור ברמות פליטות

ממגוון רחב של , בין היתר, באה להסדיר מתחם רווי זיהום תכניתה כילא ניתן להתעלם מכך  .99

כגון מרכיבי ציוד כדוגמת צנרת, מחברים פליטות הן מוקדיות )כגון ארובות( ולא מוקדיות ) ימוקד

בין היתר  ףקונספט תכנוני השוא תקבע ותשקףכך, אין בנמנע כי תכנית יתרה מ (.ומשאבות

 .למרות קיומה של רגולציה סביבתית שיפור ברמות פליטות זיהום האווירל

אגודה ישראלית  –אדם טבע ודין  2920/94בג"ץ ב כך גם לפי דבריו של כבוד השופט חשין .100

 :21בפסקה , 441( 3להגנת הסביבה, עמותה רשומה נ' המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, פ"ד נ)

הכול יסכימו כי לא הרי הקונצפציה של דיני התכנון כיום כהרי 
יתה בעבר. דין התכנון הינו דין דינמי, ובמהלך הקונצפציה שהי

איננו השנים זכה לממדים ולמשמעויות שלא היו לו בעבר. 
אך  בשימושי קרקע למיניהם, אלא  –כבעבר  - מדברים עוד

בתפיסה סביבתית כוללת של חברה, של כלכלה ושל איכות 
ישוב  –מכבים  2683/92. ראו, למשל, בג"צ חיים בעיר ובכפר

במודיעים ואח' נ' הוועדה לבנייה למגורים במחוז קהילתי 
; ראו עוד: ד"ר ר' אלתרמן, "חוק 542בעמ' ’,  המרכז ואח

התכנון והבנייה ותכנית  המתאר: הנחיות קשיחות או מסגרת 
ועד  1681/90; בג"צ 197גמישה?" משפטים יא )תשמ"א( 

נוף ים ואח' נ'  –קטע אכדיה  2הפעולה בענין הרחבת דרך מס' 
 518[, בעמ' .2הבינוי והשיכון ואח' ] שר

)להלן:  1חוות הדעת של ד"ר אריה ונגר, שהוגשה במסגרת התנגדותה של העותרת עוד ב   .101

אזור של הפליטות בעל מנת לצמצם את ההשפעה הכוללת  טענו העותרות כי(. "חוו"ד ד"ר ונגר"
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בגישה זו . "בועה"רלוונטי יש צורך להתייחס לכלל מקורות הפליטה באותו אזור בגישת ה

. כלומר, לשטח מסוים כאילו היה מכוסה בועה ממנה יוצאת ארובה דמיונית אחת מתייחסים

 המצויים תחת אותה בועה, כל המפעלים, ממכל מקורות הפליטהבשטח ה"בועה", כל הפליטות 

. על מנת שגישה זו תהפוך מתרגיל תיאורטי לכלי מעשי נפלטים מאותה ארובה תיאורטית אחת

צורך לקבוע מגבלות פליטה לכל מזהמי האוויר הנפלטים מאותה בועה. במילים אחרות, יש  יש

אשר לפיה יינתנו בעניינינו מה הוא אותה תקרת פליטות ממנה לא ניתן יהיה לסטות ולקבוע 

 .מאותה תקרה(לעלייה )כל עוד אין באותה בנייה כדי לגרום  היתרי בנייה

המתחם  אתהרואה  בהסתכלות מרחביתיטה מאופיינת , אשר בשונה מהיתרי הפלמגבלה זו .102

צריך שתבוא בנוסף על מגבלת הריכוז הניתנת בהיתר הפליטה לכל מפעל ולכל  כולו כארובה אחת,

על מנת לקבוע תקרה לכמות  להיות מושתת על מתחם התכנית כולוארובה בנפרד, והיא צריכה 

ל האזור. מגבלה זו אינה בהכרח הכוללת הנפלטת ממנו, ואשר לה השפעה מצרפית כוללת ע

מכתיבה שימוש בטכנולוגיה מסוימת במתקן מסוים או בפיקוח על כך, כפי שנגזר מהיתרי 

היא מקבלת את עיקר משמעותה בעת שיש צורך לדון בהוספת מקורות פליטה הפליטה, אלא 

 .חדשים למתחם

להחלטת  6.19)סעיף  ג'6.1.2סעיף תיקונה ל מצה "גישת בועה" במסגרתי, אהוועדה המחוזית .103

 כדלקמן:הוועדה המחוזית( 

בקצב פליטת מזהמי אוויר לסביבה  "היתר בניה למתקנים שיש בהם כדי להביא לתוספת

בהם תוספת פליטות שעלולות לגרום לעליה  בהשוואה למצב הקיים לא יאושר אלא אם אין

 ים הבאים:".בהשוואה למצב הקיים". וכן יתקיימו התנא בקצב פליטת המזהמים באוויר

)כפי  2.ג'6.1.2הוגדר בסעיף  לחרוג היהישממנו לא ניתן  כאשר קצב פליטות מזהמי האוויר .104

 : להחלטת הוועדה המחוזית( 6.20שתוקן בסעיף 

כמות פליטת מזהמי אוויר ליחידת זמן כפי  -אוויר מרבי במצב קיים  קצב פליטת מזהמי"

וש בגז טבעי וגז בעירה בכל תחום לאחר הקמת הפצחן המימני, בעת שימ שתהיה קיימת

ולאחר ביצוע כל תכניות הפחתת הפליטות לרבות בלתי מוקדיות, כמתחייב  התכנית,

שנקבעו למפעלים בתחום התכנית ע"י המשרד להגנת הסביבה, והיו בתוקף ביום  מדרישות

 תכנית זו". אישור

ט התכנוני שנבחר ראתה את הקונספ כאמור,תפיסה זו אומצה גם על ידי ועדת הערר אשר  .105

תוך כוונה לשפר את רמות  מותיר את המשך התפתחות המתחם באמצעות היתרי בניהכלתכנית 

 להחלטת ועדת הערר(. 72פליטות זיהום האוויר )סעיף 

החליטה לאשר את התכנית כמפורט בהחלטת ועדת המשנה שכך גם על ידי המועצה הארצית  .106

רת גפי שאף ציינה ועדה משנה לעררים, כי במסיובהר, כם: "ובכפוף למספר תיקונים וביניה
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שר הגדלה של היקף הפליטות הקיים בהיתר הפליטה ואף יידרש פתוספת המתקנים, לא תתא

 צמצומן במידת האפשר, ובכפוף להנחיות המשרד להגנת הסביבה. 

 ובהמשך בסעיף ג להחלטת המועצה הארצית: .107

א תהיה הגדלה של היקף הפליטות . יובהר כי היתר בניה למתקן חדש יוצא בתנאי של1"

 מהמתחם."

 אין בו דיבדומה לנוסח שאומץ על ידי הוועדה המחוזית וועדת הערר, , זהאחרון נוסח  .108

  .ספציה התכנונית בהנובוודאי שאין בו להשיג את מטרת התכנית והקו

 שלא יוסיף פליטות על המצב הקייםמתנה מתן היתר בניה חדש בכך בגלגולו הקודם, הסעיף  .109

. מדובר במצב קיים עתידי, מצב . דכן לעיל(ובתכנית )נוסחו המע 2.ג'6.1.2כפי שהוגדר בסעיף 

אינו ידוע ובוודאי  הזיהום לאחר ביצוע פעולות, תכניות ועמידה בדרישות שנקבעו למפעלים והוא

מידע מלא ומפורט על מה הוא  לא הוצג םלמעוהרי,  .שלא הוצג בפני הציבור ומוסדות התכנון

קרי, מהי רמת הזיהום כיום אשר נפלט מן אותם מפעלים ואשר ממנה  -ב הקיים בפועל המצ

  מעוניינות מוסדות התכנון לשפר את רמת הפליטות.

חומר מקצועי רב שהועבר לוועדה המחוזית ולוועדת הערר בכתב ובע"פ על ידי בעלי העניין  .110

אך אין נתונים תחם ובמפרץ הפליטות מהמ על השונים הראה כי קיימים נתונים רבים ושונים

אי שלא בנוגע לאותו מצב הקיים דוווב ברורים ומוסמכים בנוגע לפליטות בפועל היום במתחם

זאת ועוד, היה נכון כי הגדרה זו תהיה עבור כל . תיאורטי ועתידי, ולאופן בו הן נמדדו וחושבו

 חומר מזהם לאוויר.

וע לכל פרטיו ודקדוקיו, ואין זה כך, אין לא זו אף זו, גם אילו היה מצב הפליטות הקיים יד .111

כל הגיון תכנוני בקיבועו כמצב הפליטות העתידי הרצוי והמותר ללא כל הנמקה או בדיקה. ואולי 

עקב נסיבות הזיהום והתחלואה באזור המצב העתידי הרצוי הוא כי סך הפליטות השנתי המצרפי 

)לדוגמה(  50%או  80%, יעמוד על מהמתחם כולו, ובפרט אם יבנו בו מקורות פליטה נוספים

 מהמצב הקיים?

 על החוסר בקו הבסיס היום עמד גם משרד הבריאות: .112

מוגברת באופן מובהק בהשוואה לממוצע הארצי.  נמצא כי בנפת חיפה ישנה תחלואה"

בהשוואה לממוצע הארצי, לאורך זמן  נתוני התחלואה בסרטן בנפת חיפה נותרים גבוהים

איגוד ערים  של מזהמים סביבתיים מסוימים הנמדדים ע"ילמרות הפחתה בערכים 

להגנת הסביבה מפרץ חיפה. חשוב להדגיש כי ניטור זה איננו משקף את כלל התמונה 

 ." פליטת מזהמים לאוויר שכן הוא אינו כולל את כלל המזהמים - בדבר

 30ע/מסומנת  15.03.16להציג את עמדתם בפני וועדת הערר בקשה מטעם משרד הבריאות מצ"ב ---
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 31מסומנים ע/ 19.03.15ום מי ת העררבפני ועד תמליל הדיוןהעומדים הרלוונטיים ממצ"ב  ---

 32ומנים ע/סמ 14.07.15 וםמיבפני ועדת הערר מתמליל הדיון העומדים הרלוונטיים מצ"ב ---

 ., לתקן את פגם האמורהברור האינ השל המועצה הארצית, שבעצמ בהחלטהגם אין  .113

נתונים כדי להבטיח את עיקרון הבועה יש צורך בהעותרות חזרו לא פעם, הן בכתב והן בע"פ כי 

ים ממתחם בז"ן. נתונים אלה צריך מספריים מלאים ומפורטים על הפליטות הנוכחיות במצב הקי

שיכללו עבור כל מזהם אוויר באופן פרטני את כלל הפליטות שלו לאוויר מכל מקורות הפליטה 

לאוויר )כדוגמת ארובות, מיכלים, פליטה בלתי מוקדית, ועוד( של כל המפעלים במתחם, וכן את 

עם זאת, דרישתה זאת ד. סך הכול הפליטה הכוללת של אותו מזהם מכלל מקורות הפליטה גם יח

וגם החלטתה של המועצה הארצית לא התבססה על מידע מלא ומפורט  של העותרות לא נענתה

 .בנוגע למצב הקיים בפועל של הפליטות במתחם

כך  .בהחלטתה קשרה המועצה הארצית את גישת הבועה להיתרי הפליטה, במקום זאת  .114

יחד עם זאת,  "יטות הקיים בהיתר הפליטה.י שלא תגדלנה "היקף הפלאבתניינתנו היתרי בנייה 

מה הוא  לא ידוע. התכנית שואפתעדיין לא ברורה לאיזה מספר  נוסח הקודם של הבועהלבדומה ו

למתחם )בז"ן,  םאין בהיתרי הפליטה הרלוונטייממנו לא ניתן יהיה לחרוג.  -היקף הפליטות 

 אליה מפנההיקף פליטות ה הוא מכאו"ל, גדיב, שמנים בסיסיים וחיפה כימיקלים( קביעה של 

 . אי שאין קביעה של ההיקף המצרפי אשר ניתן לפלוט מהמתחםדובוו  –המועצה הארצית 

)ד( להיתר הפליטה של בזן שבו יש התייחסות כלשהי להיקף 3עדות לכך ניתן למצוא בסעיף  .115

הכמות  אך ככל שידוע עד כה הממונה לא קבע אתפליטה כפי שנדרש בהחלטת המועצה הארצית, 

 :יחד םובוודאי שאין היא קובעת את היקף הפליטות של כלל ההיתרי הנדרשת בסעיף

 

 יבהזמינים באתר של המשרד להגנת הסב היתרי הפליטות---

על חשיבותן של ההגנות על בריאות הציבור בתכנית עמד משרד הבריאות בעמדתו מיום  .116

 :6מטעם המשיבה  על החלטת הועדה המחוזית שהוגשה בהמשך להגשת ערר12.05.2015
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 גם לאחרונה עמד ל כךמן המתחם. ע על החשיבות של אי הגדלת הפליטותולקין גם אין ח .117

-וארבעים-מאתייםהכבוד השר להגנת הסביבה, ח"כ זאב אלקין, אשר הבהיר במסגרת הישיבה 

 : 19.06.2017שהתקיים ביום  של הכנסת העשרים ושתיים

מפורשות  הנציג שלנו הצביע בעד הצעת הפשרה, שקבעה –ן בסוגיה של הרחבת בז"
שהתנאי לכל מבנה שייבנה שם הוא בכך שהפליטות לא יגדלו. לכן זה מופיע בצורה 
ברורה. אגב, זה היה גם בסיבוב הראשון. צריך להבין שחלק מהמתקנים חייבים לבנות 
כי אלה דרישות שלנו. אנחנו, כדי להוריד פליטות, דרשנו מבז"ן לבצע כל מיני דברים 

 אפשר לא לתת הרחבה בכלל.-ים כאלה או אחרים. ולכן אישיחייבו אותם לבנות מתקנ

ושתיים של הכנסת -וארבעים-המאתיים הישיבהב העמודים הרלוונטיים של "מצ---
 33ע/ מסומנים (התמליל כולו מצוי באתר הכנסת) 16:00בשעה  19.06.17מיום  העשרים

שאינו בנמצא  –בעת מימוש זכויות הבניה מידעלאותו  יידרשמשרד להגנת הסביבה הודוק:  .118

מכוח  במסגרת הבקשות להיתרי בנייה כדי לקבל החלטה על הקמתן של מתקנים חדשיםוזה  –

קרי אי הגדלת הפליטות  –עלייה בהיקף הפליטות  תהיהתוך כדי שהם מבטיחים שלא  תכנית זו

  . מן המתחם

להגדיל את הפליטות. ראו בעניין זה  רי אין חולקים על יכולתו של הרחבת הבנייה במתחםה .119

 194דבריה של הגב' בלה בן דוד, נציגת איגוד ערים חיפה במסגרת הדיונים בפני וועדת הערר )עמ' 

 :(8.07.2015לפרוטוקול הישיבה מיום 

 

 34, מסומנים ע/8.07.15מיום  עררבפני וועדת ה ב העמודים הרלוונטיים מתמליל הדיון"מצ---
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המועצה עת קובעת תמוה איך קבעה וועדת הערר כי לא תהיה חריגה ממצב לא ידוע וכ .120

שהיתרי הבנייה לא יביאו לעלייה בהיקף הפליטות כאשר היקף הפליטות אינו מוגדר  הארצית

של מקסימאלי הפליטות היקבעו מפורשות את היקף . לכל הפחות נדרש שהיתרי פליטה מפורשות

בלעדיהן ואף נדרשת קביעה מפורשת בתכנית על היקף הפליטות המצרפי המקסימאלי.  כל מפעל 

 במתחם לא יהיה ליישם את ההוראה ובוודאי שלא ניתן יהיה להבטיח שהפליטות לא ניתן

קביעת גישת בועה בתכנית מבלי לקבוע הוראות להבטחת –הרי "בועה" שלא ניתן ליישמה  יגדלו.

 .ללא הגנות על בריאות הציבור– שהיא קובעת שוות ערך לתכנית ללא בועה בתקרההעמידה 

בכך שהיא מחברת בין גישת הבועה  –יתרה מכך, אין בנוסח שנבחר על ידי המועצה הארצית  .121

 להבטיח כי לא יעלו הפליטות מן המתחם וכך פוגעת היא פגיעה אנושה -להיתרי הפליטה 

לבעייתיות בכריכת גישת הבועה בהיתרי הפליטה נמצא  דוגמאבקונספציה התכנונית של התכנית. 

הוספה של מקור פליטה טעון היתר למקור פליטה קיים )ג( לחוק אוויר נקי קובע: "27סעיף ב

 ."טעונה היתר פליטה למקור הפליטה שהוסף

 -כפי שמותירה תכנית זו  –קרי במצב שבו מחליטים להוסיף למתחם בז"ן מקור פליטה חדש  .122

היתרי הפליטה )לו היה קיים בהיתרי  המותרות במסגרת וחו להוסיף להיקף הפליטותיש בכ

פליטה עצמאי וזה בשונה  היתרהפליטה כאמור(. זה נובע מכך כי אותו מקור פליטה חדש יקבל 

אזי איך יורידו את הפליטות ממתקן אחר במצב  – מעדכונו של היתר הפליטה של המפעל כולו

 לות את היקף הפליטות מהמתחם?שבו יש במתקן החדש להע

באופן זה גישת הבועה לא תשיג את מטרותיה: כאשר המנגנון אינו כולל את קו הבסיס  .123

הנדרש לצורך מימושו, הרי שאין לו כל משמעות. קביעת מנגנון שאינו יכול להתממש היא פעולה 

 בלתי סבירה מצד רשות מינהלית.

/היקף הפליטות שממנו לא מצב הקייםאותו ל ברור וחד משמעי בהיעדר עיגוןבנוסף על כך,  .124

ל"מספר" שנקבע  להתייחס ברצינות יכלו המתנגדים בפועל לתכנית, לא ניתן יהיה לחרוג בעתיד

פוגעת בזכויותיהם של  ולאותה רמת זיהום שהיא מותרת. כך נוסחה של גישת הבועה הקיימת

ינת ההשפעה שלהם בהמשך . מידע זה יידרש בעת מתן היתרי הבנייה ובחהמתנגדים לתכנית

  הליכי הרישוי והביצוע בתכנית ולכן יש לראות בכך פגם שיורד לשורש העניין של התכנית. 

זכות דיונית חשובה מאד, שיש לשמור עליה נזכיר, כי הפסיקה הדגישה שזכות ההתנגדות כ" .125

 .362((, 2ד נב)פ" ,ועד אמנים נ' הועדה המקומית לתכנון ובנייה  2962/97ע"א )ראה:  "מכל משמר

 בהחלטת הרשות המינהלית נוסח לא ישים מהווה עדות לחוסר סבירות –גישת הבועה  3א.

על היותה עילת חוסר הסבירות עילה עצמאית לביטול החלטה עמד פעמים רבות בית המשפט  .126

אייזנברג נ'  6163/92בג"צ הרשות המנהלית להפעיל את שיקול דעתה בסבירות. ראו: העליון. על 

, דפי זהב נ' רשות השידור 389/80בג"צ (; 1993) 264-263עמ'  ,229( 2פ"ד מז) ,הבינוי והשיכוןשר 
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(. חובה זו היא חובה כללית החלה על הפעלת כל שיקול דעת מינהלי 1980) 445, עמ' 421( 1)פ"ד לה

 (.1980) 435-434, עמ' 421( 1), פ"ד להדפי זהב נ' רשות השידור 389/80בג"צ ראו למשל  -

ודוק: כלל הסבירות חל ביחס לעצם ההחלטה המנהלית, כפי שמציין המלומד יצחק זמיר בספרו, 

 :  763, נבו הוצאה לאור, כרך ב', עמוד הסמכות המנהלית

סבירה באופן -"די בכך שההחלטה על פניה הינה בלתי 
מהותי או קיצוני כדי שאפשר יהיה לפסול אותה בשל חוסר 

 סבירות. 

ותו של ההליך המנהלי שנקטה הרשות המנהלית, כפי שמסביר זמיר בעמ' והן ביחס לסביר .127

 לספרו:   742

עצם העובדה שהרשות השלטונית לקחה בחשבון את כל " 
השיקולים הרלוואנטיים, ושיקולים אלו בלבד, אין בה כדי 
להבטיח את סבירותה של ההחלטה. החלטה המתחשבת בכל 

, אם היא לא השיקולים הרלוואנטיים תהא בלתי סבירה
  נתנה משקל ראוי לשיקולים השונים".

 ישימותנוכח אי  קיצונית לוקה בחוסר סבירות הגדרה שנקבעה בתכנית לגישת הבועהה .128

ללא יכולת ליישם את גישת הבועה שנקבעה בתכנית, הן על ידי ועדת הערר והן על ידי  .ההוראה

השואף לשיפור ולל בין היתר, ארצית, יחד עם הקונספט התכנוני שנקבעה לתוך שכהמועצה ה

 ולכן אין הוא משיג את מטרותיו.  ברמות פליטות

  , עקרון התכנון המפורטעקרון המדרג ההיררכי –יסודות ההליך התכנוני ב. 

 עיקרון המדרג ההיררכי 1ב.

 (,2003) 895(, 2)נז ד"פ, מ"בע הירדן לבנין חברה' נ חיפה – מחוזית ערר ועדת 7654/00 א"בעב .129

כב' השופטת פרוקצ'יה לתאר את המדרג התכנוני  היטיבה( "הירדן ד"פס": להלן( )904-905)עמ'

הקבוע בדין, שבגדרו נקבעים ייעודי ושימושי הקרקע במדינת ישראל, וכן אורח הבניה במקרקעין 

 ומגבלותיה:

מושכלות ראשונים הם כי תשתית התכנון בנויה ממידרג היררכי בן ארבעה סוגי תכניות: "
לחוק התכנון  49אר ארצית, הקובעת את התכנון של שטח המדינה כולה )סעיף תכנית מית

והבנייה(; תכנית מיתאר מחוזית שתפקידה לקבוע את הפרטים הנדרשים לביצוע תכנית 
לחוק(; תכנית מיתאר מקומית שמטרתה לפקח על פיתוח  55המיתאר הארצית במחוז )סעיף 

חיים נאותים על ידי תכנון הקרקע ושימוש הקרקע במרחב התכנון המקומי, להבטיח תנאי 
לחוק(; ותכנית מפורטת האמורה לקבוע  61בה, תוך ייחוד איזורים למטרות שונות )סעיף 

 "לחוק( 69פירוט של תנאי תכנון נקודתיים בנושאים שונים )סעיף 

כל תוכנית ותוכנית חייבת אנליזה זו שלעיל מתארת את "שלב התכנון", שבמסגרתו " .130

 129תוכנית שמעליה וכוחה של כל תוכנית יפה מתוכנית שלמטה ממנה. ראו: סעיפים להישמע ל

אדם טבע ודין נ' הוועדה המחוזית לתכנון  10112/02עע"מ " )ראה: לחוק התכנון והבניה 131עד 

  .("1 פרשת כביש")להלן:  (2003) 841-840,  817(, 2, פ"ד נח)מחוז ירושלים -ובניה 
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י כל תכנית כפופה לזו שמעליה, וכולן כאחת כפופות להוראות חוק כמעט למותר להוסיף, כ .131

 התכנון והבניה, ולכל דין ספציפי אחר שחל בעניינן ומצוי בכל חוק, בתקנות או בהלכה הפסוקה.

 מידת הפירוט הנדרש בתכנית קודם להוצאת היתר בניה –עקרון התכנון המפורט  2ב.

 המדרג ההיררכיעקרון המרחב. לכן נקבע  תכנון טוב הוא כזה הנעשה מתוך ראיה כוללת של .132

 מפורט.-מקומי-מחוזי-, אשר יוצר את הפירמידה התכנונית הקיימת של תכנון ארציכאמור

שרים ומא ,שלב ראשוןכ – ולה המקובלת של המערכת התכנוניתלמותר לציין, כי זו דרך הפע .133

ב מבחינת המקום עודי קרקע כלליים, מתוך ראיה רחבה של שימושי הקרקע בקנה מידה רחיי

והזמן. רק בשלב שני, לאחר בחינת כל המידע הרלוונטי, כולל ההשפעות הסביבתיות, מאשרים 

. פרטי הביצוע באים לידי שרק בהסתמך עליהן ניתן לגשת לביצועאת ההוראות המפורטות, 

תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר, ראה  –ביטוי בהיתר הבניה )על מהותם של פרטי הביצוע 

 (. 1970 -תנאיו ואגרות(, תש"ל

 8-10החובה להוציא היתר בניה אך ורק על סמך תכנית מפורטת הובהרה היטב בפיסקאות  .134

 (:904-905ראו עמ' ) פס"ד הירדןב לפסק דינה של כב' השופטת פרוקצ'יה

היתר בנייה אינו יכול למלא את החסר בתכנון מפורט אלא עליו להיגזר "
השטח אשר נעשה במסלול תכנוני תקין כקבוע ולנבוע מתכנון מפורט של 

. מכך עולה כי בטרם יוצא היתר בנייה, יש צורך בקיום תכנית בדרגת בחוק
פירוט סבירה אשר תקבע את הפרטים הנוגעים לבנייה ולשימוש במקרקעין. 

)ז( לחוק הקובעת כי, דרך כלל, מוסד תכנון לא 145מכאן גם ההוראה שבסעיף 
אלא אם כן אושרה למקרקעין  1.1.96שהופקדה אחרי יתן היתר מכח תכנית 

אשר לגביהם מבוקש ההיתר תכנית הקובעת הוראות בענין פירוט יעודי 
הקרקע, חלוקה למגרשים או לחלקות וגבולותיהם, קווי בנין, מספר קומות או 
גובה בנינים, ושטחי בנייה מותרים. הדרישה לקיום תכנון מפורט לגבי 

ההיתר מצאה את ביטויה הסטטוטורי בהוראה זו, המקרקעין נשוא בקשת 
והיא משתלבת בתפיסה הכללית בדבר קיום היררכייה של הסדרי תכנון 
ההולכים מן הכללי אל המפורט, ומסתיימים במתן היתר לביצוע עבודות 

 ...הנסמך על התכנון המפורט במשבצת הקרקע

וי להיות שקול מתן היתרי בנייה על פי תכנית כללית ובלתי מפורטת עש....
למתן היתר בלא תכנית כלל. הוא כרוך בחופש פעולה בלתי מוגבל או מוגבל 
באופן חלקי בלבד של הרשות המעניקה את ההיתר. הוא עשוי לחרוג 
מתפיסות תכנוניות בסיסיות של המרחב התכנוני הכולל, ושל התכנון 

 ..."הנקודתי הראוי

אגודה ישראלית  -אדם טבע ודין  4781/09"ץ בבגזה גם על עיקרון  רבית המשפט העליון חז .135

בג"ץ מתקני ": להלן, טרם פורסם(, 2011) להגנת הסביבה נ' המועצה הארצית לתכנון ולבניה

. אמנם בעניינינו, מדובר בחטיבת קרקע מוגדרת ולא בתמ"א שחלה בכל הארץ, אך אין ("המים

נית הכוללת הוראות מפורטות בעובדה זאת לפתור מן הצורך להוציא היתרי בנייה על סמך תכ

שהיא מאפשרת  ל מיקומו, גודלו ותיחומו של המבנים ומתקניםלביצוע, ובכלל הגדרה מדוייקת ש

מה יוקם  לדעת , לא ניתן500בעניינו, ובפרט בכל הקשור לשטח העצום הידוע כתא שטח  .להקים
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יחומו של מה שייבנה הגדרה מדויקת של מיקומו, גודלו ותאין בהוראות התכנית ובוודאי שכלל 

התכנית  בכל זאתו כפי שאף יפורט בהמשך, ולא תכנית מפורטת, כלליתשם. קרי, עסקינן בתכנית 

של הוצאת אנו מוצאים את עצמנו במצב אזי  –מתירה הוצאה של היתר בנייה "משודרג" מכוחה 

וטוריים דבר שחוטא לתכליות העומדות בבסיס ההליכים הסטט – לא תכנית כללבהיתרה בנייה 

 .המהווים תנאי לאישורה

העמותה למען איכות החיים וסביבה בנהריה נ' הוועדה  7171/11עע"מ שאף נקבע בכפי  .136

בעקרונות כללים לא די ונדרשת " :ועדת העררלהחלטת  144בסעיף  כדלקמן אשר מובא המקומית

בבניה שלה השלכות  הוראות ברמת פירוט מספקת בשאלות התכנוניות המרכזיות. ככל שמדובר

תכנוניות רחבות על סביבתה תידרש רמת תכנון מפורטת יותר. בעניין זה יש לבחון כיצד יוקצו 

המתחם לשימושים והאם יוטלו זכויות בניה בין שימושים שונים, האם תהא חלוקה פיזית של 

  "מגבלות על כל שימוש.

לב מטרופולין חי לעולם הממוקמת בשלרוב לא אושרה  בהיותה מסה של בנייהכאמור,  .137

אישורה ב, עם זאת. /ב1200סביבתיות של חפאג/האין חולקים על ההשלכות התכנוניות וונושם, 

בכל זאת היא מאפשרת ו שאינה מפורטתברמת פירוט הסתפקו מוסדות התכנון תכנית של ה

אשר בהם טמון ר עוד יצוין כי מדובר בהיתרי למתקני זיקוק וייצו .הוצאת היתרי בניה מכוחה

 .  על כשל זה שבתכנית תעמוד כעת העותרת בפירוט.לפגוע בסביבה ובבריאות הציבורהפוטנציאל 

 מהו תכנון מפורט 3ב.

מהם הפרטים העיקריים  דאותובותכנון המאפשר למי שבוחן אותו לדעת תכנון מפורט הוא  .138

תכנון המפורט החשיבות העקרונית של ה .והמהותיים של אותו שימוש קרקע שעומד להתבצע

הן יבוצע בשטח. דבר זה חשוב  באמתמה  במדויקהינה קודם כל בכך שהוא בלבד מאפשר לדעת 

המבקש לממש את זכות הטיעון  והן לציבורהמקדמים ומאשרים את התכנית,  למוסדות התכנון

. על מנת להגשים עיקרון זה על התכנון המפורט להיות שלו ביחס לתכנית בדרך של התנגדות

כדי שמי שיבחן את התכנית, יוכל לקבל תמונה מלאה בנוגע לדמות ומהות שימושי , רטיקונק

נדרש פירוט וקונקרטיזציה הן של ייעודי הקרקע . וזיקתם לשטח הרלוונטי הקרקע העתידיים

מתהליך  יאינטגראלחלק )השימוש שייעשה בשטח( והן של הבנייה בפועל )מה בעצם ייבנה שם(. 

 :ון המוצע ביחס לשטח הקונקרטי בו הוא מוצעבחינת התכנזה הינו 

של התוכנית  פירוט וקונקרטיזציההתוכנית המפורטת, ובה ענייננו, מהווה "
 (840, עמ' 1פרשת כביש ..." )פרטים-המקומית, ויימצאו בה פרטים ופרטי

עיון בתכנית אמור  ראשית, –דרישת הפירוט והקונקרטיזציה באה לידי ביטוי בשני מישורים  .139

גבהים, מרחקים, מספר בניינים, שטח, תכליות  –מד על פרטי התכנון לגבי המבנה עצמו לל

על פרטי התכנון הנ"ל להתייחס באופן ספציפי לשטח בו הם  – שניתושימושים מותרים וכו'. 

מתוכננים להתבצע. תכנית שאינה מתייחסת לשטח הקונקרטי בו היא אמורה להתבצע, ואינה 

לרוב אינה יכולה ו הפיזיות, אסתטיות, אקולוגיות, חברתיות וכיו"ב מתאימה עצמה לתכונותי
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חוכרים ביפו העתיקה -ועד אמנים 2962/97בע"א )ראו  להיקרא תכנית בעלת מידת פירוט סבירה.

 .(379, 362( 2פ"ד נ"ב ) אביב-נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה תל

סוכמה  הבינוי שהיא מאשרת הלכה בשאלה עד איזו דרגה צריכה תכנית לכלול את פרטיה .140

( 2) 96מח -, תקאבנון נ' עירית חיפה 453/96בפסק דינה של כבוד השופטת וסרקרוג בה"פ )חיפה( 

639: 

"הגישה שהתגבשה בפסיקה היא, שתוכנית בדרגת פירוט סבירה צריכה להימצא 
כבסיס להוצאת ההיתר, ומידת הפירוט היא פועל יוצא למהות המבנה ולשימוש 

 בו" שייעשה 

פי שתיארה זאת כ תוהקובע)ז( לחוק התכנון והבניה, 145בהקשר זה ראה גם הוראות סעיף   .141

דרך כלל, מוסד תכנון לא יתן היתר מכח תכנית כי ", כב' השופטת פרוקצ'יה בפס"ד הירדן

אלא אם כן אושרה למקרקעין אשר לגביהם מבוקש ההיתר תכנית  1.1.96שהופקדה אחרי 

פירוט יעודי הקרקע, חלוקה למגרשים או לחלקות וגבולותיהם, קווי בנין,  הקובעת הוראות בענין

". כן קבע בית המשפט הנכבד באותו מקרה, מספר קומות או גובה בנינים, ושטחי בנייה מותרים

האמור בו מתווה את הצורך העיקרי בתכנון המפורט ונותן "כי גם כאשר סעיף זה אינו חל, אזי 

סיפא לפסק דינה של כב' השופטת  8" )פסקה ל דרישות התכניתהשראה פרשנית לפירושן ש

חנה לדרר נ' שיכון  2834/05 עע"מפרוקצ'יה. בסוגיה זו ראה גם פסיקתה של כב' השופטת נאור ב

השאלה מאימתי פרט הוא מהותי וחיוני נקבעת לפי  (.(2008) 4016(, 2)2008על -תק ,עובדים בע"מ

 והשכל הישר. כך הוא מבחן ההיגיון ין הספציפי. המבחן הנדרש לשםיהענ

מעולם,  כן, אין ספק שבעניינו, כאשר עסקינן במתחם שלא עבר הסדרה סטטוטורית-כי-הנה .142

קרי  – ואשר אין חולקין על פוטנציאל ההשפעה הטמון בהוספת מתקנים חדשים בשטח התכנית

יחסית ולכל  היה על מוסדות התכנון להידרש לרמת פירוט גבוהה –מדובר במהות משמעותי 

 דבר הנעדר מהוראות התכנית.  –הפחות לרמת פירוט סבירה 

על כך שאין בהוראות התכנית לעמוד כדי להצביע כעת תפנה העותרת להוראות התכנית  .143

לא על פי מבחן הגיון והשכל הישר  יפסיקה וכבחוק וב הקבועה דרישת הפירוט והקונקרטיזציהב

 ורט.ניתן לראות בהוראות התכנית כתכנון מפ

   מדת בדרישת הפירוט והקונקרטיזציהאינה עוב', 1200חפאג/–מן הכלל אל הפרט ג. 

להוראות התכנית כתכנית מתאר מקומית. סיווג  1.4ב סווגה בסעיף 1200עם הפקדתה, חפאג/ .144

כותרת התכנית: סוג להחלטת הועדה להשלמת תכניות שם נקבע: " 6.2התכנית עודכן בסעיף 

כתוכנית מתאר מקומית  ת התכנית יתוקנו כך שהתכנית תוגדרבהוראו 1.8התכנית וסעיף 

אמנם, אין בתיקון זה לתקן את ]ההדגשה במקור, ל.ג.[. " .הכוללת הוראות של תכנית מפורטת

  הפגם של אישור תכנית אשר מכוחה ניתן להוציא היתרי בניה, שאיננה תכנית מפורטת. 



35 

 

ינה נקבעת בהתאם להגדרתה של התשובה לשאלה האם תכנון הוא מפורט או כוללני א .145

גם בתכנית מתאר ת בכל רמה של תכנית, תכנית. כבר נקבע, כי תכנון מפורט יכול להיעשוה

[. 5-564, 558( 1, מד )מועצה אזורית ערבה תיכונה נ' המועצה הארצית 694/89]ראה: בג"צ  ארצית

, שמבהירות ורטותקיומה של תכנית הכוללת הוראות מפהוא בטרם הביצוע כלומר, מה שחשוב 

, ואשר כל מתנגד פוטנציאלי יכול בהסתמך עליהן לדעת למה הוא והיכן, בדיוק מה הולך להתבצע

 יכול להתנגד או להעיר את הערותיו לשיפור התכנון.

י הרי התכנית כבכותרת או סיווג התכנית,  אין משמעות לשינוי 694/89כפי שעולה מבג"צ  .146

העותרת תטען כי לפי כל  אדרת. בשינויובר באותה גברת מדהרי וש תכנון מפורטנותרה ללא 

 .כנדרש זציהטירקונקורוט יאמות המידה של תכנון מפורט אין מדובר בתכנית מפורטת המכילה פ

 מספק לבנייה עתידית פירוטכנית אינם מהווים תכנון מפורט ואינם מהווים תב יעודי קרקע 1ג.

ד תכנון לא ייתן היתר במסגרת תכנית אלא )ז( לחוק התכנון הבנייה קובע את שמוס145סעיף  .147

תמונה כזכור, נדרשת אם כן ישנה תכנית שקובעת, בין היתר, פירוט של ייעודי הקרקע בתכנית. 

אמנם, התכנית  .וזיקתם לשטח הרלוונטי מלאה בנוגע לדמות ומהות שימושי הקרקע העתידיים

וד אזור תעשייה עם הנחיות מיוחדות . להוראות התכנית(: ייע3.1קובעת יעודי קרקע שונים )סעיף 

דרך  (,דונם 121.1צפונית )רצועת תשתית  (,דונם 66מזרחית )(, רצועת תשתית דונם 2280)

(, שטח ציבורי פתוח על הנחיות דונם 15.20(, שטח פרטי פתוח עם חניה )דונם 33.86מאושרת )

(, וכן דרך ו/או טיפול דונם 27.89( לאורך הנחל, נחל וגדותיו, שטח ציבורי פתוח )50.02מיוחדות )

 (.דונם 1.57נופי )

אזור תעשיה עיקר המחלוקות נוגעות ליעוד  –להחלטת הועדה  152וכאמור בסעיף  עם זאת, .148

ושתחת ייעוד זה יכולים  דונם 233.62-כשגודלו בתכנית כפי שאושרה  עם הנחיות מיוחדות

, דונם( 46.6) 502 -( ודונם 2,183.6) 500שטח  יתאלהיכלל סוגים רבים של שימושים תעשייתיים. 

ואת המתחם של חברת חיפה כימיקלים בע"מ,  בזןקבוצת בבעלות הכוללים את ארבעה המפעלים 

 העצום בגודלו.  500כעת עסקינן בעיקר בייעוד בתא שטח . התכנית מכלל שטח 86%-כ יםמהוו

תעשיה עם  אזורמגוון השימושים המותרים ללהוראות התכנית הקובע את  4.1.1סעיף  .149

: "באזור תעשייה עם הנחיות מיוחדות תותר הקמתם של מבנים ומתקנים הנחיות מיוחדות

הדרושים לצורך פעילות וייצור של בתי זיקוק, מפעלים למוצרים פטרוכימיים, פלסטיקה, 

והכל כפי שהם נדרשים לצורך הפעילות  השימושים הבאים לרבות –כימיקלים, דשנים, וחומ"ס 

של המפעלים במתחם." מבין השימושים המותרים המפורטים בסעיף: בתי זיקוק על כל  והייצור

מתקניהם, מפעלים ומחסנים למוצרים פטרוכימיים, פלסטיקה, כימיקלים, דשנים וחומ"ס, 

 2233.6-לשון הסעיף מצביע על כך שב מיכלים מתקנים וחוות מיכלים לאחסון כימיקלים וכו'.

לצורך פעילות וייצור של בתי זיקוק... הרי  כל דבר הדרוש ה לבנותשל התכנית ניתן יהידונם 

 . וכפי שעולה מהנוסח היא גם אינה מוגבלת רשימת האפשרויות היא אינסופית
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זה "אינו הופך גודלו אולם בשתא השטח אמנם חריג  ויןמצ ת ועדת העררהחלטל 163בסעיף   .150

זאת כמובן בכפוף לקביעתם של או בלתי מפורט,  את המאושר לבניה במסגרתו לבלתי מסוים

מתחם יחד עם זאת, הקבילה וועדת הערר את מתחם בז"ן,  ".והאסור לבניה רכללים ביחס למות

, לקמפוס אוניברסיטאי. הרי שבעיני הוועדה הקמת מבנה בקמפוס פטרוכימי מזהם-תעשייתי

סביבתיות/בריאותיות ובכל  שווה ערך להקמה של מתקן תעשייתי חדש ולשניהם אותם השפעות

 מקרה אין לכך משמעות כל עוד נקבעים כללים ביחס למותר והאסור לבנייה. 

 האמנם? .151

הוועדה החליטה שאין להתיר הקמתן של  :שקובעת וועדת הערר "כללים"ומהם אותם  .152

אלה  –תחנות כוח חדשות או להרחיב את תחנת הכוח הקיימת בהתבסס על התכנית הנוכחית 

. לא ניתן לרבות הכנת תסקיר השפעה על הסביבהחדשה מפורטת צורך בתכנית לכך יהיה 

)סעיף  בשטח התכנית  קונדנסנטיםלהוסיף אחסנת  לראות בהחרגה זו, יחד עם ההחלטה שאין

 ( ככללים כנדרש על ידיד וועדת הערר ביחס למה מותר ומה אסור לבניה. 153-155

ללא מצב מוצע מפורט . הרי "כללים"א קובעת אזי הוועדה מחליטה להחריג שימושים וכך הי .153

. אין בהחרגות הללו להפוך את ייעודי הקרקע במתחם 4.1.1יחד עם נוסחו הרחב של סעיף 

  למפורטים.

 4.1.1אין חולקים על כך כי בפעילות התעשייתית שמתקיימת במתחם ואשר מנויה בסעיף  .154

לטענת גוע בבריאות הציבור הרחב. טמון הפוטנציאל ליצירת מפגעים סביבתיים משמעותיים ולפ

שהיו מצטיירים  נוספים,השימושים מודעת להשלכות של התה ית, במידה והוועדה היוהעותר

באמצעות פירוט וקונקרטיזציה אמיתית של הבנייה המוצעות ושאמורה להתקיים במסגרת 

 , הייתה דורשת גם עבורם תכנית נפרדת. התכנית 

"במסגרת  –להחלטת וועדת הערר בעניין הקונדנסטים  155כך גם עולה מהאמור בסעיף  .155

הערר, נטען כי אין פירוט מספק בעניין השימושים המותרים, כשר נוסחם הרחב של השימושים 

 4.1.1בחנו בעיון רב את סעיף יאפשר בין היתר טיפול ואחסנה של הקונדנסטים במתחם. 

, יתוקנו 37/2בע מאישורו של תכנית להוראות התכנית ואנו סבורים כי לאור שינוי הנסיבות הנו

  הוראות התכנית שאופן שיקבע בהם כי "לא תתאפשר אחסנת קונדנסטים, מכוח תכנית זו."

 מספקים "כללים"שאין בהוראות התכנית כפי שאושרה  פעם נוספת אמירה זאת מבהירה .156

הקשור  אי שלא פירוט וקונקרטיזציה מספקת בכלודווב ,בנוגע למה מותר ומה אסור בתכנית

לייעוד ושימושי הקרקע האפשריים בתכנית ועל כך יש בהוצאת היתרים מכוחה הפרה בוטה של 

 ההלכה הפסוקה בעניין. 

מבלי לחוות את דעתן על התכנית, מבקשות העותרות להפנות לפירוט של ייעודי וכדוגמא,  .157

תקופת ב התחנה החלה לפעולב, 1200הקרקע בתכנית של תחנת הכח בחיפה. בדומה לחפאג/

 2008רק בשנת  ומאז לא הוסדרה. 535על פי תכנית מנדטורית חפ/ 1935בשנת  המנדט, והוקמה
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תכנית מתאר , 4/א/10תחנה, הוכנה עבורה תמ"א/ בות הרצון להגדיל את כושר ייצור בבעק

מטרת התמ"א הינה הפסקת הייצור של חלק  דונם. 369.5 ארצית ברמה מפורטת, ששטחה

 ת ייצור חדשות.מהתחנה והקמת יחידו

 35מסומנות ע/ 4/א/10א/"ותשריטי תמ הוראותב "מצ---

כפי שדרשו מוגדרים,  מתחמים-ותתימתחמים קובע , 4/א/10תמ"א/ להוראות  7סעיף  .158

התכליות והשימושים לגבי הוראות כן ו שיפורט בפרק הבא,כפי ולגבי מתחם בזן העותרות 

 7של סעיף  ראו להלן את החלקבנפרד.  ולכל מתחםו המותרים בכל אחד מן המתחמים הלל

 מתחם תחנת הכוח:ללתמ"א המתייחס 

 

 

 4.1.1מעמיקה מזאת הנמצאת בסעיף  יותר ניתן לראות רמת פירוט הרבה 7בסעיף אין ספק ש .159

תכנית  –. תמוה, הרי התכנית של תחנת הכוח היא בדיוק כזאת המוזכר לעיל ב1200בחפאג/



38 

 

ב 1200שים האפשריים בחפאג/שמגוון השימושים ואפשרויות השימו ברור, בעוד לתחנת הכוח

  .של ייעודי הקרקע הרמת פירוט וקונקרטיזציה הרבה יותר רחבדורשים 

אינה עומדת בדרישות החוק ואף לא תוקנה למרות התכנית  – חלוקה למגרשים/תאי שטח 2ג.

 דרישת הוועדה המחוזית

 )ז(145סעיף בדרישות הקבועות בגם בכל הקשור לחלוקה למגרשים אין התכנית עומדת  .160

ואשר  להוציא מכוחה היתרי בנייהשניתן יהיה תנאי הסף הנדרשים בתכנית כדי את המהווים 

יתרה מכך התעלמה וועדת הערר והמועצה הארצית מדרישת  .ביניהם נדרש גם חלוקת למגרשים

זה ו לחמישה תתי מתחמים 500הוועדה המחוזית לחלק את תא שטח שאומצה על ידי ת רהחוק

 קוח על המתחם. כדי להבטיח בקרה ופי

הכוללת בתוכה  אזור תעשיה עם הנחיות מיוחדותהווה כאמור שמ ,500תא שטח נזכיר, כי  .161

 בתכנית שהופקדה מגוון רחב של שימושים בעלות פוטנציאל סכנה בריאותית וסביבתית רחב

הגישו בזן מסמכים ת הביניים בהמשך להחלט ור,מכא משטח התכנית כולה. 87% –היווה כ 

כללו הצעה לחלק את שטח התעשייה עם הנחיות מיוחדות לשני תאי שטח. תא שטח מתוקנים ש

, המהווה את מרבית השטח התפעולי במתחם, ואשר בו מותרת בהתאם דונם 2233.6בגודל  500

. עם מגוון רחב של שימושים בייעוד תעשייתי לטבלת הזכויות הקמת מבנים, מתקנים ומיכלים

 המהווה את מתחם השימור.  דונם 46.6, בגודל 501וכן תא שטח 

על פיצול השטח בו מתקיימת פעילות מפעל חיפה  העררועדת  הורתהבהחלטתה , בנוסף לכך .162

 165עוד תעשייה עם הנחיות מיוחדות )סעיף יגם הוא בי ,502והוא יוגדר כתא שטח  כימיקלים

חיפה כימיקלים,  של מפעלגודלו  , וכפי שעולה מדו"ח החוקרת,(. יש לצייןלהחלטת וועדת הערר

 .דונם 50 –, הינו כ 502ומכך משערת העותרת שגם גודלו של תא שטח 

גם לאחר פיצולו החלקי של תא שטח ועדת הערר והמועצה הארצית,  שאושרה על ידיבתכנית  .163

מבנים , כבישים פנימיים בין היתר, כוללוהוא  דונם 2,183.6-כ עומד על המשוער , גודלו500

מדרישת העותרות והחלטה הועדה וועדת הערר התעלמה טתה זאת ומתקנים רבים. בהחל

 . מתחםהלחמישה תתי מתחמים וזה לשם בקרה ופיקוח על  500 שטח המחוזית לחלק את תא

מתייחסים לארבעת מפעלי בזן כגוש בנוי אחד, אחוזי הבנייה הקיימים אינם מובנים.  כאשר .164

 ועוד. בכל אזור של המתחם הקיימים הו גובה המתקניםלא ניתן לדעת כמה בנוי בכל מפעל, מ

ומה תהיינה כל מפעל ומפעל ניתן להקצות לזכויות בנייה עובדות אלו לא ניתן לבדוק כמה  ללא

האם כל אחוזי הבנייה ינוצלו בצד המזרחי  ההשלכות הבריאותיות והסביבתיות של הקצאה זו.

יקום של אותם אחוזי בנייה, ובפרט של של המפעל או בצד המערבי של המפעל והאם אין למ

כי רק חלוקה של תא שטח  העותרות תטען מתקנים להשפיע על בריאות הציבור במפרץ חיפה?

וחלוקה של זכויות מתחמים שייצגו לכל הפחות את ארבעת המפעלים של קבוצת בזן -לתתי 500

מנוע השלכות נדרשת על מנת לקבל החלטות אשר יוכלו ל ,הבנייה בהתאם לתתי המתחמים
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ובפרט בהליך  כל מפעל ומפעל עלסביבתיות בלתי רצויות בעתיד כמו גם לאפשר פיקוח ואכיפה 

 .ההסדרה של המתחם

במהלך הדיונים הארוכים בהתנגדויות עלתה עוד י, תוכפי שהוזכר ברקע העובדיש לציין  .165

. 5יף א.והיא אף קיבלה ביטוי בהמלצת החוקרת כפי שאומצה בסע דרישה זו מספר פעמים

לאשר את התכנית, לאחר שינויים שיבוצעו בהוראות להחלטת הוועדה להשלמת תכניות: "

ובו  7תוספת נספח מצב קיים למסמכי התכנית יתווסף נספח מס' ( 1) התכנית, ולהלן תמציתם:

בחמשת תתי המתחמים לשם בקרה על הטיפול בכל תת המצב הקיים  –טבלה המפרטת את 

   "ם קיימים, עפ"י הוראות התכנית ובלו"ז המצוין בהן.ומבני , במתקניםמתחם

שטענה כי "למעשה מדובר  6 , ועדת המשנה לעררים אימצה את עמדת המשיבהלמרות זאת .166

להחלטה(  133"במפעל אחד", מקבץ מורכב של מספר מתקנים שלובים התלויים זה בזה" )סעיף 

ן... וזה כי מתקני מפעלי קבוצת בזן ושוכנעה כי "אין הצדקה לחלק את השטח המופעל על ידי בז

שלובים זה בזה באופן שחומרי הגלם וחומרי ביניים עוברים ומוחזרים בצנרת בין המתקנים 

השונים ולא מצאנו הצדקה תכנונית לחלוקה למגרשים ביחס לכל מפעל ומפעל. זאת חרף גודלו 

ומתקנים רבים" )סעיף  המשמעותי של השטח בו עסקינן, והיותו כולל כבישים פנימיים ומבנים

 להחלטה(. 162

גם "השטחים בהם מצוי  (17נספח ע/) 15.12.15. בהודעה בזן מיום 1יצוין כי על פי סעיף ט. .167

כאמור, ממתחם בזן." ולמרות זאת,  שטח אינטרגרליכיום מפעלה של חיפה כימיקלים מהווים 

יפה כימיקלים )תא החליטה הוועדה להורות על פירוק של השטח בו מתקיימת פעילות מפעל ח

כאשר לכאורה ההבדל היחיד בין חיפה כימיקלים ומפעלי קבוצת בזן  500( מתא שטח 502שטח 

מתחמים -מכך עולה שאין מניעה בפיצול שאר תא השטח לתתי הוא שמדובר בבעלות נפרדת.

 למרות שמדובר במפעלים שלובים ובבעלות משותפת וזה כדי להשיג את מטרות התכנית.

גם כאשר מדובר בשטח אינטגראלי ומפעל ן מניעה לחלק מתחם לתתי מתחמים על כך שאי .168

במקרא התכנית הנמצא תחנת הכוח בחיפה.  – 4/א/10תמ"א עולה גם מהתכנית שהוא שלוב 

 369.5העומד על  –, שטח התכנית תשריט מיקום וחלוקה למתחמים פנימיים. 3.3.3 -במסמך 

 מתחמים:-מחולק לחמישה תתי –דונם בלבד 
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א )ייצור חשמל 1מתחמים: מתחם -לתתי לתמ"א 7מהוראות סעיף יתרה מכך, וכפי שעולה  .169

)מתקני  2מוצע(, מתחם –ל והשנאה מב' )ייצור חש1קיים ותחנת גז מוצעת(, מתחם  –והשנאה 

ב' )שטח לפיתוח 4א' )שטח לפיתוח מותנה א'(, מתחם 4מתחם )מתקנים ימיים(,  3דלק(, מתחם 

תחנת כוח  – 1והרי במקרה זה מדובר במפעל . ב' )מתחמים לשימור(5-א' ו5ים מותנה ב'(, מתחמ

כך שמתקשות העותרות להבין איך הסכימה וועדת המשנה שהוא בוודאי שלוב עם עצמו,  –

וכך לוותר בשם הוועדה המקומית המשותפת על  6לעררים לקבל את עמדה זו של המשיבה 

 .על המתחם האפשרות לפקח ולבקר כראוי את

רמלה. העותרת בלמפעל נשר  (16.8.1956) 412תכנית גמ/בקוריוז תציינה העותרות את כ .170

גם , העובדה ש(דונם 916 -כ ) /ב, בשל גודלה1200בחרה להביא את הדוגמא בשל דמיונה לחפאג/

פוטנציאל טמון  בהגם משפטית אחת ו ישותמתחם בבעלות ה, "שלובים זה בזה"המפעלים  בה

, לפני שנחקק חוק 1956יתרה מכך מדובר בתכנית משנת  .ובבריאות הציבור סביבהלפגוע ב

, נקבע ייעוד 412שבתכנית גמ/ניתן לראות , אך עם זאת יש לא מעט ללמוד ממנה. התכנון והבנייה

שטח עצום זה חולק לתתי מתחמים רבים  ,ור תעשייה" המסומן בצבע ורוד, אך"אז - שטח אחד

 .מסגריה, בית משאבות, מעבדה, משרדים וטרנספורמטור: ן היתרט ובישפורטו בתשרי

 36ע/מסומן  (16.8.1956) 412תכנית גמ/תשריט ב "מצ ---

ניתן פטור מחלוקה לתתי מתחמים כי לטענתה לא ניתן לפצל את תא  6בכל זאת, למשיבה אך  .171

נספח ) ח החוקרת"דובזאת למרות ש לתתי מתחמים לכל מפעל. (דונם 2,183.6-)כ השטח הענק

 (טענת בזן)באופן מפתיע בשל  ובהלהלן טבלה ה אף נכללההתנגדויות עוד בתקופת ה וגששה (11ע/

 !חלוקת שטחים קיימים בין חמשת המפעלים

 להלן מובאת הטבלה כפי שהיא מוצגת בדו"ח החוקרת: .172
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 500הרי ברור שניתן לפצל את תא שטח תמוהה וכך גם אימוצה.  6אזי טענתה של המשיבה  .173

 לפי ארבעת המפעלים בו. 

לא ניתן לראות במידע שמוצג כמידע לתאי שטח נוספים  500תא שטח  חלוקת ללאאמור, כ .174

מכוחו ניתן להוציא היתרי  אשר חשב כתכנון מפורטיאין הדבר יכול להולכן קונקרטי ומדויק 

ראות בו כתכנון מפורט הינה המינימום שניתן לחלוקה על פי מפעלים . העותרת סבורה כי בניה

בחינה של ההשלכות הסביבתיות של כל נים והמבנים הקיימים ובקרה על טיפול במתק אשפרשי

 . מפעל ומפעל

 שטחי בנייה מותרים, קווי בניין וגובה והוראות נוספות - מוצע ומצב( קיים) מאושר מצב 3ג.

 מצב קיים

שהיה המצב הקיים בפועל, פירוט  ברי כי חלוקה זו לחמישה תתי מתחמים הינה תחילתו של .175

תשריט מצב הקיים  ,לחלוקהנוסף התכנית בעת הפקדתה. ב היסוד של מסמכיאמור להוות חלק מ

להציע צגת פירוט מתחם ורק לאחר ה-לפרט על מבנה ומתקן קיימים בפועל בכל תתהיה צריך 

דבר הפוגע הן  עם זאת, התכנית שהופקדה לא כללה פירוט כלל של המצב הקיים במתחםשינוי. 

נית ללא מידע, שוללת מן הציבור את זכותו בעקרונות השקיפות ושיתוף הציבור, שכן תכ

. הבסיסית להביע עמדה בצורה מושכלת, להתנגד לתכנית ואף לדרוש שינויים בתנאי התכנית

, ככזאת שהתקבלה ללא תשתית היעדרו של מידע זה אף מעיד על פגם יסודי בהחלטה המינהלית

 מידע מלא ומפורט.

לא פעם במהלך שמיעת ההתנגדויות, של מצב קיים התייחסה החוקרת עוד  ועל היעדר .176

. 6, וזה למרות טענות החיסיון של המשיבה ביקשה החוקרת לקבל לידיה פירוט של המצב הקיים

 לפרוטוקול הישיבה(: 230)בעמ'  ציינה החוקרת 29.3.13כדוגמא בדיון שהתקיים ביום 

צי ויחד עם ישיבה אצל מוססקו יחד עם בנ אני הרי קיימתי. ..אגב, בעניין המצב הקיים

מצב קיים אמיתי, מדידה אמיתית, כמו  מוססקו עצמו והוחלט להכין איזשהו מסמך של

ות הפקדתה. כלומר כמסמך חיצוני שמסיב שנהוג בכל תוכנית באמת. אבל לא במסגרת

המקומית המשותפת את הבסיס  דווקא, שיהיה לוועדה ואגם של חיסיון אבל ל

כחוקרת, אדע גם את השורה  על מנת שאני,העובדתי הזה על מנת לבחון. אבל גם 

חתום על ידי מודד מוסמך  כלומר שאני אוכל לבוא ולהגיד "נמסר בידי מסמך התחתונה.

מטר.'' כן? את זה  300,000 זה וזה, בתאריך זה וזה, המצהיר שהבנוי כאן הוא אך ורק

 .אני צריכה

 37, מסומנים ע'29.03.13  יוםמת וועדה המחוזיתמליל הדיון בעמודים רלוונטיים להמצ"ב ---
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ת בהצגת מידע חסוי, אך עם זאת ומעוניינ הן כמובן אינןכי ציינה העותרות כאמרת אגב ת .177

אמור  החוקרת לדעתלא היה את המידע אשר  שאישרו את התכניתמוסדות התכנון לשתמוה 

 . הנדרש כדי לבחון את התכניתהבסיס העובדתי להוות 

 :ההחלטתל 221סעיף להיעדר הפירוט בגם וועדת הערר התייחסה  .178

ואולם, איננו  אינם כוללים פירוט בדבר מצב קייםי התכנית המופקדת אמנם, מסמכ

 רואים בכך פגם. יאמר כי יש בתכנית מידע ביחס למצב התכנוני התקף עובר לאישורה

. זאת, כמתחייב ביחס לכל תוכנית. לא כל [.ל.גדונם,  2,633דונם מתוך  24.5כאמור ]

ף לו במסגרת מסמכיה. המצב הקיים תכנית המסדירה מצב קיים חייבת ליתן ביטוי מקי

  הוא בבחינת מצב ביניים, לקראת המצב העתידי, שהיקפו ופרטיו מפורטים.

מגרשי  400-שווה ערך לב"כל תכנית", אלה מדובר במתחם שגודלו  תמוה, הרי לא מדובר .179

ואשר כל החלטה על הרחבת התכנית אשר כוללת  לא הוסדר עד כהחלקו הארי אשר כדורגל 

וזה בפרט לאור הכשלים  ל מתקני ייצור וזיקוק יש בה כדי להשפיע על בריאות הציבורבנייה ש

  .(3א. )בעניין זה ראו את הפרק בהגנות הסביבתיות שכביכול שולבו בהוראות התכנית

 –כי מצב הקיים הוא בבחינת מצב ביניים  של הוועדה לא ניתן לקבל את האמירהיתרה מכך,  .180

החשיבות של . הקיים אמור להוות הבסיס לקבלת כלל החלטה בנוגע לבינוי הקייםמצב ה

התבססות על מצב קיים מפורט ביותר טרם התכנון העתידי מתחזקת לאור העבודה שמדובר 

ואשר בכוונת בינוי בפועל אשר התפתח במהלך השנים ללא הסדרה סטטוטורית במתחם עם 

כעת ניתן למדינה . יתרה מכך משמעותי של הבנייה מוסדות התכנון לתת אישור בדיעבד לחלק

לקראת המצב הרצוי של המתחם. זה במיוחד לאור  לדעת, להסדיר ולתכנןהזדמנות ראשונה 

ההשלכות הבריאותיות הכרוכות בפעילות התעשייתית שמתקיים במתחם וקרבתו למאות אלפי 

 תושבי חיפה והקריות.

לא היה בפני הוועדה ובפני הציבור מידע  כאשרברור שלא ניתן לקבל החלטה כה משמעותית  .181

להחלטת  212בסעיף  זאתאמירות כגון . תמוה עוד יותר המצב הקיים של מה הואכה מהותי 

ע ו"צודקת הוועדה מחוזית כי המדובר בהסדרת מתחם קיים אשר בעיקרו מוכר וידהוועדה: 

ל הדעת שלא יצורף לתכניות מתקבל עהרי האם  לציבור, בהיותו מסת בניה נראית במפרץ חיפה."

בטענה שמוסדות התכנון בכלל ובפרט בשטח כה עצום מידע מלא על המצב הקיים בשטח 

הרי לא  רק יסתכלו מחוץ לחלון?הסתפק בפירוט וקונקרטיזציה שיקבלו אם והציבור יכולים ל

 מדובר כאן בשדה ריק מבנייה והשפעות סביבתיות ובריאותיות, נהפוך הוא. 

 הפגם היסודי בתכניתכפר על ל ונספח מצב קיים בשלב כה מאוחר אין ב – 7 צירוף נספח

סיון לתת יהדיונים של ועדת המשנה לעררים, כנהמשך להחלטת הביניים ולקראת סוף ב .182

 7את נספח  6המשיבה הגישה  המופקדת עדרו של "מצב קיים" במסמכי התכניתימענה לה

במסמך זה, . אולם אין ("נספח מצב קיים"ו/או " 7"נספח )להלן:  לתכנית, הנקרא "מצב קיים"
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ה דפגיעה בזכות ההתנגדות שגררה אחריה היעדר ההפקעל ה לכפר, בכדי וכמובן לא במועד הגשתו

 בצירוף אותו נספח. 

כולל מפת מדידה של  ורט. הנספחמפאינו עונה על דרישות של התכנון ה הנספחיתרה מכך,  .183

ראו כדוגמא צילום מסך  בלבד. "(וי מתאר )"קונטוריםקוהמבנים והמיכלים בשטח התכנית ע"י 

 של חלק מן התשריט:

 

וכן כולל סימון של אלמנטים זניחים כגון דרך עפר, שוחת  הוא מבחין בין מבנה למיכל/מתקן .184

 , מה גובהו, שימושו,סימון של כל מבנה ומבנה, במתחםבינוי אין בנספח סימן לכמות הביוב ועץ. 

  - ים ושל הפונקציות השונותגובה המבנים כגון ארובות. אין פירוט של ובפרט מבנים משמעותי

הבדלים בין המתקנים השונים )כמו ולא את ה מבנה תעשיה, חדר אוכל או אחרמדובר באם 

 .ארובה, דוד וכד'(

מחלוקת מרכז ההעומד ב 500מציינת את תא שטח טבלת השטחים שצורפה לאותו נספח,  .185

נים", "תכסית מבנים", "תכסית מיכלים", "תכסית מתקנים", "נפח כוללת נתונים של "שטח מבו

קרי אין בו לא פיצול  –כל זאת בהתייחס לחמשת המפעלים יחד  מיכלים" וסה"כ תכסית"

 .מתחמים וגם לא הפיצול שהתבקש על ידי ועדת הערר-לחמישה תתי
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חלוקה בין "מבנה" אין כל אפשרות לבחון את נכונות הנתונים הללו. גם אם יש יתרה מכך,  .186

או  כל מבנה ומבנה או מתקן ומתקן לבין "מיכל" במפה המצבית, הרי שאין כל ציון של מ"ר של

 .וכל להבין איפה בנוי מה וכמה סימון שניתן לבדוק באמצעותו את המדידה

את תשריט מצב הקיים  בפרטו 4/א/10 תמ"א  את לשם ההשוואה, נזכיר שוב בעניין זה .187

 של התכנית תכנית מיפוי מבנים )להריסה ושימור( 3.2.2ניתן לראות את נספח  שצורף לתכנית זו.

 בתשריט זהכזכור גם כאן מדובר בתכנית שכללה היבט של הסדרה. , והפירוט בה (35)נספח ע/

 אף יש פירוט לפי סוג מבנים. בניה קשיחה ולבניה קלהבחלוקה לים כלל המבנים הקיימים פורטמ

)כפי שאף נדרש  גובהושטח של כל מבנה ומבנה,  ,ובטבלה הנלווה ריטסימונו על גבי התשעל פי 

ואף חומרי הגמר ממנו עשוי המבנה. כך הן למבנים הקיימים ואשר  פרטי תיאור, )ז( 145בסעיף 

לשם ההמחשה  .המיועדים להריסהקיימים יהוו גם חלק מן התכנית לאחר מכן והן לגבי מבנים 

מספור של המבנים/מתקנים והתייחסות מפורטת לכל אחד  הכולל 3.2.2להלן קטע מתוך נספח 

 ואחד:
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ולא עמד צורף בשלב כה מאוחר  7גם אם נתעלם לרגע מהעובדה שאותו נספח מכך עולה ש .188

העובדה שמדובר  ובפרטכפי שהוגש  7הרי נספח  ,להפקדה לנגד עיני הוועדה שאישרה את התכנית

 בסיס לתכנית כהלכתה. אינו יכול להוותת כה רחב יוותובריא ותפוטנציאל סביבתי בעלתתכנית ב

 מצב מוצע

 הרי אין צורך להרחיבו .המצב המוצע המבוקש בתכנית עמום עוד יותר מהמצב הקיים .189

במילים על החשיבות של פירוט וקונקרטיזציה בכל מה שקשור למצב המוצע בתכנית, במיוחד 

תאמת היתרי הבנייה שניתן לאור כך שיהיה על הוועדה המקומית המשותפת לבדוק את ה

תשריט התכנית )אשר חלק  ב' לתכנית וכך לקבל החלטה לגביהם.1200להוציא מכוח חפאג/

להוראות התכנית בהתאם לנוהל מבא"ת( שונתה  5טבלת המצב המוצע )סעיף ממנה צורה להלן( ו

ולא ים מעבר למצב הקי 20%-כללהגדיר את זכויות הבניה  בזן עקב בקשתבמהלך דיוני הוועדה 

 , ללא מידע מלא על המצב הקיים הבנוי,למותר לציין .כפי שהוגדרו במסמכי התכנית המופקדת

מה  לא ניתן לדעת ויחד עם זאת ששיטת המדידה שנבחר הינו גידול על בסיס התכסית בלבד,

 המועצה הארצית. קבעה ש 5% –גם ה  –בנייה תוספת כל המשמעות של 
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כפי שעשתה המועצה  5סעיף תכסית בכמצוין כשטחי בנייה או על ה 5%גם אם ננסה להוסיף  .190

לא נוכל לדעת עדיין , בהחלטתההשטח הבנוי שניתן יהיה להוסיף הארצית כאשר קבעה את כמות 

מכרמל מפעל בז"ן? הווה חלק מהאם אותם אחוזי בנייה י בנייה,היכן ניתן ליישם את אותה 

הגובה  המה יהי בצד הצפוני או הדרומי של תא שטח העצום?האם ימוקמו  גדיב?מאולפינים או 

 השלכותיה הסביבתיות הבריאותיות. –השלכותיה על המרחב וכמובן  מה יהיו פרטוב בנייההשל 

הסעיפים אשר מפרטים את המצב הקיים אינם מקבילים למידע המופיע בטבלת יתרה מכך,  .191

העותרות  נהמצב הקיים והמצב המוצע תצייכדוגמא לאי ההתאמה בין המידע בהמצב המוצע. 

כוללת נתונים של "שטח מבנים", "תכסית מבנים", "תכסית  המצב הקייםת בטבלש האת העובד

על פי אותה חלוקה.  והכל במ"ר מיכלים", "תכסית מתקנים", "נפח מיכלים" וסה"כ תכסית"

ים מוגדרת על ידי , תוספת הבינוי למבנים ומיכלים/מתקנטבלת המצב המוצעלעומת זאת, ב

ו"שטח שירות" וכן "תכסית  ל"שטח עיקרי" (דונם 2233.6אחוזי בניה מתוך כלל שטח המגרש )

מגבלת הגובה קבועה בצורה  בהתאם לנתונים במצב הקיים.  /כמותכוללת" וזאת במקום אחוזים

מ' בתחום  25  -קבוע גובה מירבי כללי  5במקום זאת, בסעיף אמורפית ולא פר מתקן ומבנה. אלה 

לפידים,  ,מ' לארובות 90 –מ' בכל שאר השטח ועל פי התיקון של וועדת הערר  40מגבלות הבנייה, 

מגדלי זיקוק וכן חלקי מתקני תהליך האופייניים לתעשייה הזיקוק והפטרוכימיה, ככל 

איפה ימוקמו אותן ארובות,  –שוב עולה השאלה . שהטכנולוגיה שלהם מחייבת בנייה לגובה כזה

 מ' היא בקצוות המתחם? באמצע? 40אם מגבלת ה

המצב המוצע אינו מפורט גם הוא , שפורט לעילכלומר, מעבר להעדר חלוקה לתתי מתחמים  .192

 .להבנה אל מול ה"מצב הקיים" העמום לכשעצמו ןנית וינוא

להחלטתה בכך  226ועדת הערר בסעיף כאמור  העל היעדר הפירוט במצב מוצע הצביע .193

"מטרת פרסום הבקשה לעיון הציבור היא  :"תכנית היתר בניה "משודרגשהחליטה להותיר ב

להגביר את השקיפות ולאפשר לציבור להבין אלו מתקנים חדשים מתוכננים להבנות מכוח 

. זאת, בפרט לאור הטענות כי המדובר בתכנית הקובעת סל התכנית בשלב מתן היתר הבניה

 ."זכויות שאין לציבור מידע כיצד יעשה בו שימוש

, דבר על ההיתר בנייה למלא את החסר בתכנון המפורטאף עולה מכך שלעמדת וועדת הערר  .194

 שנוגד את פסיקת בית המשפט בעניין.

כך נותנת צ'ק פתוח להרחבת מתירה בנייה מעבר לקבוע בהוראות התכנית ו – סעיף הכוכבית

 המתחם

 ("סעיף הכוכבית" ן:)להל קיים תת סעיף של "מתקנים ומיכלים". המפנה להערה 5בסעיף  .195

"בנוסף לזכויות המפורטות בטבלה לעיל יותרו מתקנים ומיכלים הקשורים לתהליך  :קובעתה

הייצור לרבות צינורות, מנהרות תשתית, דוודים ארובות, מערכות איכות סביבה, אלמנטים 
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ף ומערכות ייצור, אלמנטים נילווים וכיוצ'. היתר בנייה למתקנים ומיכלים אלו יוצא בכפו

למגבלות רשות התעופה האזרחית ולמגבלת קווי הבניין והתכסית בטבלה זו ובאישור הוועדה 

 .המשותפת"

המפורטים  כי מדובר במתן יד חופשית לפיתוח תעשייתי שלא במסגרת אחוזי הבנייה ,ברי .196

, המגבלה היחידה היא אין בהוראה זו משום מגבלת כמות או גובהכלומר,  .מצב המוצעב

מגבלת  .בינוי או פיתוחידי שטח על פני הקרקע תפוס על הינו כמות ה תכסיתמור, כא. התכסית

מרוקן התכסית אינה מגבילה שימושים וגם לא בניה לגובה ולכן מימוש של המותר על פי סעיף זה 

. ברור כי כך לא ניתן לשלוט על ההשלכות בטבלת המצב המוצע ותהמופיע "תומגבלה"מתוכן את 

  .ה בנייההסביבתיות של אות

מתקנים על ידי קבלת היתר בניה להקמת  סעיף הכוכבית מהווה 'כרטיס פתוח' במתחם בזן .197

אך על סמך תכניות הפרה יסודית של החובה להוציא לפועל תכנון מדובר ב למעשה. בלבד

 .מפורטות וקונקרטיות

 מגבלות גובה בתכנית 4ג.

כך גם על פי  – ינוי המוצעתכנית מפורטת חייבת להיות קונקרטית גם לגבי נושא גובה הב .198

 בתכנית להצביע על היעדר בפירוט בה. למגבלת הגובה םג .( לחוק התכנון והבנייה3)ז()147סעיף 

חיפה הצמוד הרי שלנושא זה, ובייחוד לגובה הארובות והלפידים, השלכה על כל המטרופולין 

המיקום המותר ללא פירוט של , כללי. התכנית קבעה מגבלות בנוגע למבנים באופן למתחם

 המעודכן: 5לסעיף  7כך עולה מהערה למבנים הגבוהים, כפי שנדרש בכל תכנית אחרת. 

, ברצועה 500/501הבניה לבין גבול תא שטח ת הבנייה יחולו בשטח שבין גבול מגבלת ו( מגבל7)

מ' כלפי צפון, מערב ודרום, כמסומן בתשריט התכנית. בתחום זה גובה המבנים לא 100ברוחב של 

 קומות.  11 –מ' ב  40קומות. ביתרת השטח יותר גובה עד  6 –מ' ב  25יעלה על 

מ"ר סה"כ גובה  5,000כי התכנית תתיר כי "בתכסית  להחלטה נקבע 308בסעיף ועוד,  .199

מטרים עבור ארובות, לפידים, מגדלי זיקוק וכן חלקי מתקני תהליך האופייניים  90מכסימלי של 

 " .ה, ככל שהטכנולוגיה שלהם מחייבת בנייה לגובה כזהלתעשייה הזיקוק והפטרוכימי

קרי  ,אינם קבועים במיקום ספציפי מטרים)!!!( 90בגובה של עד  מ"ר 5,000מובן כי אותם  .200

, אשר לכל אינם מוגבלים מבחינת השימושביחס למצב בשטח, ו כלל הקונקרטיזצי אין בהוראה זו

להוות מפגע בריאותי ונופי, שישליך על אזור ולכן עלולים  אחד מהם השפעות סביבתיות שונות,

וועדה לאפשר מ"פירוט זה" לא איננו תכנון מפורט ו בוודאי נרחב ביותר במטרופולין חיפה. זהו

 .הבשלב היתרי הבני אחר יישום אחוזי הבנייהכראוי לעקוב  המשותפתהמקומית 

ל מבנה/מתקן כ כמעט את הזכות העתידית להקים לבעלי המתחם התכנית נותנת לכאורה .201

ללא תכנית מפורטת,  -העצום הזה בלב המטרופולין על בסיס היתר בנייה "משודרג" בלבד בשטח 
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גם  - . גודל ההרחבהללא תסקיר השפעה על הסביבה וללא פרסום ושיתוף הציבור כקבוע בחוק

ותוקף התכנית המופקדת,  -לאחר ההחלטה של המועצה הארצית ובשל קיומו של סעיף הכוכבית 

וכל זאת  לבנות. חופשיות רבה ולא סבירהמפעלים במתחם , תיתן ללכעשרים שנהשר תקפה א

אשר תושביה סובלים זמן מה ובאזור , , צמוד למגורים ולאזורי תעסוקהבאזור רגיש במיוחד

 .מזיהום אוויר חמור

 פגיעה בשיקול הדעת המנהלי – תשתית עובדתית הנדרשתהיעדר ד. 

הן התכנוני והן מבחינת  מצב הקייםלבנוגע ון מידע מלא שהיה בפני מוסדות התכנמבלי  .202

 – כל מה שייבנה בעתיד במתחםנוגע ל, יחד עם היעדר הפירוט בזיהום האווירהמצב הקיים של 

על בסיס תשתית מידע הנדרשת לקבלת ההחלטה שהחלטת הוועדה התקבלה לא ניתן לטעון 

 .   הכרוכות בהסביבתיות בהתחשב במשמעות התכנית וההשלכות ה, זה בפרט המנהלית

על מנת שהחלטה שלטונית תהיה ראויה ותקדם את  ,המינהליפי תורת ההליך -, עלכידוע .203

האינטרסים החברתיים, שהצדיקו את הענקת הכוח והסמכות לרשות, עליה להיות מבוססת על 

, מקונטרם בע"מ נ' משרד האוצר, אגף המכס והמע" 164/97)ראו בג"ץ  תשתית עובדתית ראויה

שר   חורב נ' 5016/96(; ראו גם בג"ץ 1998לפסק דינו של הנשיא ברק ) 10, פס' 289( 1פ''ד נב)

 ((.1997ברק ) הנשיא )בדימוס( 'כבלפסק דינו של  47, פס' 1( 4, פ''ד נא)התחבורה

לא תוכל הרשות המינהלית להסיק מסקנות ראויות, לשקול  תללא הנחת תשתית ראייתי .204

ולא תוכל בסופו של דבר, להפעיל באופן ראוי ונכון את שיקול  ים בזירה,ולשקלל את האינטרס

חווא נ' שירות בתי  426/06למשל, ברע"ב  ראו) על הלכה זו חזר בית המשפט פעמים רבותדעתה. 

וביניהן החלטות בתחום בתכנון  עולות המינהלחובה זו היא חובה כללית החלה על כל פ (הסוהר

הוועדה המקומית לתכנון ובנייה כרמיאל נ'  1975/01 מעע": לעניין זה )ראובהם עסקינן  והבניה

 (. 2002) 647, 638( 6, פ"ד נו)רובינשטיין

התשתית העובדתית תיחשב לראויה אם עמדה בארבעה מבחנים: איסוף נתונים; שייכות  .205

( בע"מ נ' 9921יורונט קווי זהב ) 987/94הנתונים לעניין; אמינות הנתונים; וראיות מהותיות )בג"ץ 

 )להלן: "עניין קווי זהב"((.( 1994של השופט זמיר ) "דלפס 10, פס' 412( 5, פ''ד מח)שרת התקשורת

יוצג ש ושלא הבטיחבכך  -איסוף הנתונים  -כבר במבחן הראשון  וכשל מוסדות התכנוןוהנה,  .206

מידע מספק ל, אין בתכנית כפי שפורט בהרחבה לעי . מלוא המידע ובפני הציבור הרחב ןבפניה

, מהם אותם מתקנים או מבנים המתוכננים, נותבלהי מתוכנןמה  ,הקיים הבנוישטח בנוגע ל

. מקום הימצאותם, פירוט פעילותם, השפעתם על הסביבה ובריאות הציבור, מה מטרתם וכדומה

 :(430בעמ' ) ראו למשל את דברי כב' השופט זמיר בעניין קווי זהב

את הנתונים הנדרשים לקבלת ההחלטה. לצורך זה  "הרשות המינהלית צריכה לאסוף

ייתכן ]...[.  עליה לפעול באופן סביר, לפי מהות הסמכות, מיהות הרשות ונסיבות המקרה

מקרה מורכב וחשוב, שבו צריכה הרשות לחקור ולדרוש, לאסוף מידע מרשויות 
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  ."דעת של מומחים-מינהליות או מגופים אחרים, ואולי אף לבקש חוות

פירוט מלא של המצב  עוד בעת הפקדתה אמורה לכלול הייתהתכנית כהלכתה , כאמור .207

הקיימים, הדרכים  תקניםבנים והמעדכנית, בה יסומנו כל המהקיים, הכולל בין היתר, מפת מצב 

מים שטחים , היכן קייוהיכן כמה מ"ר בנוי במתחם, באלו גבהים להביןבאופן שניתן ומצב השטח 

והיקפי פליטה מתוכננים )אם צפויות מצב המוצע שיכלול בין היתר , השחייבים ברדיוס הגנה

  .ועוד (כאלה

אמנם, מסמכי התכנית המופקדת ": כיהחלטתה ל 211למרות זאת, וועדת הערר קבעה בסעיף  .208

אינם כוללים פירוט בדבר מצב קיים ואולם, איננו רואים בכך פגם. יאמר כי יש בתכנית מידע 

ובר לאישורה. זאת, כמתחייב ביחס לכל תוכנית. לא כל תכנית ביחס למצב התכנוני התקף ע

המסדירה מצב קיים חייבת ליתן ביטוי מקיף לו במסגרת מסמכיה. המצב הקיים הוא בבחינת 

 ".מצב ביניים, לקראת המצב העתידי, שהיקפו ופרטיו מפורטים

יה ובפרט בשל משמעותעל כל משמעויותיה,  ב1200חפאג/אישור עמדה זו, תמוהה.  .209

משמעיות ומשכנעות -ראיות ברורות, חדהייתה צריכה להתבסס על הבריאותיות והסביבתיות, 

של ההחלטה המנהלית סבירותה  (137שרגא, יותר, ואין די בראיות המתפרשות לכאן ולכאן.)

נבחנת בין השאר על פי השאלה האם התשתית העובדתית עליה נסמכת ההחלטה בנויה על ראיות 

  .(130)שרגא חווא נ' שרות בתי הסוהר  426/06ת, בנסיבות העניין. בר"ע מינהליות המספקו

 דבריה של הנשיאה )בדימוס( ד' ביניש: בעניין זה ראו גם את  .210

"אכן, על כל רשות מינהלית להשתית את החלטותיה על תשתית 
עובדתית ראויה ובדוקה, שנתקבלה לאחר איסוף נתונים, ותוך 

כך ביחס לכל הרלוונטיות לעניין ]...[ הבאה בחשבון של כל העובדות 
החלטה של רשות מינהלית, ועל אחת כמה וכמה כאשר מדובר 
בהחלטה שהשלכותיה ותוצאותיה על המשק ועל החברה הן 

( 5, פ''ד נג)קניאל נ' ממשלת ישראל 3975/95)בג"ץ  ."מרחיקות לכת
 ((.1999לפסק דינה של השופטת )כתוארה דאז( ביניש ) 28, פס' 459

קביעת גישת הבועה הנתונים על מצב הזיהום האוויר אשר אמור להוות הבסיס ליעדר ה על .211

 לעיל. "חוסר הסבירות הקיצוני שבאימוץ גישת בועה בנוסחה כיום"הרחיבו העותרות בפרק 

 פגיעה בזכות ההתנגדות – תשתית עובדתית הנדרשתהיעדר  1ד.

שהפרתה מהווה עילה להתערבות  –בנוסף, החובה להניח תשתית ראייתית להחלטה מינהלית  .212

זכות כגון  חופפת חפיפה חלקית עילות התערבות אחרות –שיפוטית במעשי הרשות המינהלית 

ב הגורס, כי על הרשות המחליטה ליתן לכל מי ובמשפט המנהלי חל כלל חש (129)שרגא, הטיעון. 

זו מקורה באחת הזדמנות לשטוח את טענותיו. חפיפה  השזכויותיו עלולות להיפגע מפעולותי

מתכליות זכות הטיעון" שחזור דרך קבלת ההחלטה המינהלית ואיכותה על ידי כך שההחלטה 

אגודה –אדם טבע ודין  10112/01עע"מ בעניין זה  ראו( 130שרגא תתקבל על בסיס מירב המידע. )

ם נקבע ש 838עמ'  , ישראלית להגנת הסביבה נ' הוועדה המחוזית לתכנין ולבנייה, מחוז ירושלים
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ד יוכך אף ניתנת ליח [ד להתנגד לתכנית, זכות בת חשיבות היא ]...י"זכות זו המוקנית ליח כי

 הזדמנות להעשיר את מאגד המידע ואת דרכי החשיבה של המנהל."

שלוש שנים קרי יותר מ– 15.12.15ביום  דיוןוהעוררים ב וועדת העררבפני  לכשהוצג 7נספח  .213

 ( לא הוצג בפני כלל ציבורבו שנית לפגמים שנפלוב)וזה מבלי להתייחס  - מעצם הפקדת התכנית

 .בשיקול הדעת של הוועדהפגיעה נוספת פגע לתכנית וכך  המתנגדים הפוטנציאלים

תקין למרות טענות העותרות כי יש צורך להפקיד מחדש את התכנית, יחד עם מצב קיים  .214

ה מלוא ההזדמנות להתייחס למצב קיים לצדדים ניתנש", הוועדה הסתפקה בכך הלכהכ מפורטו

 213)סעיף  "בפנינו אבמהלך הדיון שבפנינו. ככל שהיה פגם כלשהו בעניין הרי שהוא נרפ זה

 להחלטה(.

לרפא את הפגיעה בזכות  -קרי ארבעת העוררים  – אין בהצגת המידע בפני הצדדיםהרי ש .215

   .הטיעון של כלל הציבור שמושפע מן התכנית

 חוקיות המבנים אותם היא נועדה להכשיראי דתית מלאה בדבר העדר תשתית עוב 2ד.

טענה זו מקבלת משנה תוקף לאור העובדה שחלק ניכר מהמבנים והמתקנים הקיימים  .216

 במתחם לא עברו הסדרה סטטוטורית לאורך השנים. 

 חנהגב' של  המדברי למודניתן ל המפוקפק של החלק הארי של הבנייה במתחם ועל מעמד .217

לפרוטוקול ישיבת הוועדה המשותפת מיום  124בעמ'  המחוזית התכנון כתלש, הרשקוביץ

3.06.13: 

 הם הזאת ובתקופה זיקוק לבתי זיכיון של שנה 70 היו באמת כל שקודם להעיר יכולה אני"...
 הועדות .הזה הנושא על משפט בבתי התנצחויות של שנים והיו. הקיימים המבנים רוב את בנו

 תוכנית להגיש צריכים כן והם הזה המקום על חל והבנייה כנוןהת שחוק חשבו המחוזיות
, התכנון לשכת, המחוזית הועדה ואפילו. תוכנית מכוח בנייה היתרי לבקש צריכים כן והם

 בגלל תוקף למתן פורסמה ולא 1988 -ב המחוזית בוועדה... -ש,  1980 -ב תוכנית הכינה
 שאנחנו כמה עד, היום עושים ואנחנו בעבר עשינו באמת אנחנו. המפעלים של ההתנגדות

 שהם כפי ולא תוכנית מכוח, היתר מכוח יוקמו האלה שהמבנים לגרום כדי עשינו, יכולים
 ..".הוקמו

 
 38, מסומנים ע/3.06.13מיום עדה המחוזית ן בווב העמודים הרלוונטיים מתמליל הדיו"מצ---

 הוחלט כי: "זכויות הבניהשם להחלטת הועדה להשלמת תכניות  5כך גם עולה בסעיף א. .218

ם במתחם אשר עד כה לא חלה עליהם כל תכנית מים הקיינועדו להסדיר חוקית את המבני

שאשפרה רישוי שלהם. בנוסף התכנית מאפשרת הקמת מבנים נוספים ושדרוג המבנים הקיימים 

 במתחם, על פי הוראות בינוי ועיצוב ובכך תתאשר במתחם התחדשות תעשייתית."

רק לאחר  יש לבחון חדשים , מתקנים ומיכליםהרחבה ובניית מבניםאת הלעמדת העותרות,  .219

, הצבת תנאים ומגבלות למזעור לאחר הוכחת הצורך בהםו הסדרה סביבתית וחוקית של הקיים

 .אותם מפגעים סביבתיים ופיקוח אדוק על אי הפרתם



51 

 

של  הגם אם לא מדובר בבנייה בלתי חוקית במובנה הרגיל של המילה, משמעותהרי ש .220

לבנות היכן כמה ואיך שרצו. י שניתן חופש הפעולה הרחב למד התפתחות המתחם ככה היא

ואולי אחרונה להבטיח שהבנייה במתחם אכן עומדת  הה כיום מהווה הזדמנות ראשונהסדרה

ואף להבטיח צמצום השלכותיהם על הסביבה ובריאות  בנורמות התכנוניות המחייבות את כולנו

וספות, וזה במיוחד ייתכן וכרוך בו השלכות סביבתיות נכל מתקן שעלול לקום הציבור, שהרי 

 של כלל הבינוי הקיים בפועל במתחם.לאור אי ההסדרה 

 :אח' נ' השמורה בע"מ 32דן איגנר ועוד   9057/09עע"ם על פי  .221

"השיקול של הגנה על שלטון החוק והרתעה מעבריינות הינו, כפי שמציינת 
חברתי, עקרון יסוד בשיטת המשפט הישראלית, וככזה יש ליתן לו משקל 

ם בשיקוליה של הרשות. כפועל יוצא של השיקול האמור, ברי כי אין מתאי
לאשר תכנית שאינה ראויה תכנונית רק משום קיומה בשטח של בנייה בלתי 
חוקית שהינה פועל יוצא של הפרת דיני התכנון והבנייה. שאם לא תאמר כן, 

על תמצא כי עברייני הבנייה הם שמתווים את דפוסי התכנון במדינת ישראל...
מוסד התכנון יהא להפעיל את שיקול דעתו על יסוד הנסיבות הפרטיקולריות 
שיובאו לפניו, ובלבד שהשיקול של שמירה על שלטון החוק, יקבל משקל ראוי 

 בהחלטתו..."

, תורגמה להנחייה טרם מעשהיודגש, כי החובה הכללית לבחון שיקולים אלו באופן ממצה  .222

 .ברורה מאת היועץ המשפטי לממשלה

  39, מסומנת ע/24.01.04מיום  8.1150מס'  מ"שעמצ"ב הנחיית היו ---

לא הוועדה להשלמת תכניות ולא וועדת הערר התייחסו למעמדן של ולמרות כל אלו,  .223

המבנים/מתקנים ומיכלים שנבנו במתחם שלא על פי חוק התכנון והבניה והן הסתפקו בקביעת 

 המבנים בתכנית כ"מוצעים" ולא כ"קיימים". 

 בחוק הטיעוןאינו תחליף לזכות  ר הכולל נספח סביבתי וזכות השגההית -בניה "משודרג"  היתרה. 

 מופקדתהתכנית, במתכונתה ה, אדם טבע ודין, כי 1במסגרת הליך ההתנגדות טענה העותרת  .224

שוללת מהציבור את זכותו הבסיסית להתנגד וכך זכות ביצוע ישיר, מעניקה , ללא תכנון מפורט

מכוח אל מול ביתו ואזור עיסוקו. התכנית, אשר מעניקה פיתוח נרחב במתחם בזן לפיתוח הנעשה 

, על ידי דרישת היתר בניה בלבד פוגעת בעקרון השקיפות ועקרון שיתופו תכנית שאינה מפורטת

 . בעניין חוקוה ה בוטה של ההלכה הפסוקהרפומהווה ה של הציבור בהליכי התכנון

התכנית בעקרונות השקיפות והליכי שיתוף הציבור כמענה לטענת העותרת בדבר פגיעת  .225

הקבועים בחוק התכנון והבניה ובפסיקות בית המשפט, קבעה הוועדה המחוזית כי יש להוסיף את 

 ג' לתכנית בנוסח כדלקמן: 6.1.3הוראת סעיף 

"תנאי למתן היתר בנייה למתקן חדש הוא פרסום הודעה על הגשת הבקשה 
אזורי. הפרסום יכלול את עיקרי הבקשה ואת  בעיתון נפוץ ובעיתון מקומי,

האופן והמועד שבהם ניתן לעיין בה. כל מי שרואה את עצמו נפגע מהבקשה 
יהיה רשאי להגיש השגה מנומקת בכתב לוועדה המקומית המשותפת. הוועדה 
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המקומית תבחן את ההשגות שיוגשו לה, תבדוק את התאמת הבקשה 
ת הכלולות בה, תקבל החלטה בבקשה להוראות התכנית ולדרישות הסביבתיו

 להחלטת הוועדה להשלמת תכניות( 6.23.1)סעיף  ותענה למשיג".
 

, העוקף את מזה הקובע בחוק התכנון והבנייה הליך חילופי בהחלטה להוסיף לתכניתמדובר  .226

 למלא את החסר בהיעדר התכנון המפורט בתכנית. דיני התכנון והבנייה ואשר מהווה ניסיון

כהליך המבטא את הינו הליך שהמחוקק ראה בו ההליך הקבוע בחוק התכנון והבניה   .227

ההליך . לעומת זאת, לכל אורכו האינטרס הציבוריהאיזונים והבלמים הראויים למען הגנה על 

תכנית נבדל ממנו במספר היבטים משמעותיים, אשר מביאים להעדר ייצוג שיוצרת ה החלופי

 האינטרס הציבורי במנגנון זה, כפי שיפורט להלן:

לפי היתרי בניה שהוצאו על סמך  מתיר הוצאה לפועל של תכנוןהקבוע בחוק המנגנון  .א

המנגנון החלופי מאפשר בניה על סמך היתרי  לעומת זאת, בלבד. תכניות מפורטות

 .שאינה כוללת הוראות מפורטותה שהוצאו על סמך תכנית מתארית בני

הקבוע בחוק מחייב את מגיש התכנית להגיש תסקיר השפעה על הסביבה המנגנון  .ב

-תקנות התכנון והבניה )תסקירי השפעה על הסביבה(, תשס"גבמקרה צורך )לפי 

ליך החלופי הה כלי מנהלי מרכזי בייצוג האינטרס הציבורי בהליך התכנון. –( 2003

 חוות דעתלאחר קבלת הקבוע בתכנית קובע כי דיון בבקשה להיתר תיעשה 

, ואם הוועדה המשותפת מחויבת ו, אולם איננו קובע מה מעמדתסביבתי

 .מובן כי אין זה תחליף ראוי לתסקיר כהלכתו למסקנותיהם.

מעגן את עקרון השקיפות ושיתוף הציבור באמצעות הפקדת  בחוק הקבועהמנגנון  .ג

מוסדות התכנית להתנגדויות, שמיעת ההתנגדויות ומתן רשות ערר על החלטות 

להחלטת הועדה, המנגנון החלופי מורה על  6.23. לעומת זאת, לפי סעיף התכנון

 30בתוך שותפת מהפרסום הודעה בעיתונות, ומאפשר לציבור להגיש השגה לוועדה 

יתרה מכך . הימים שניתנים בחוק 60-ועדת הערר( בשונה מ תהחלטל 231יום )סעיף 

סדרי דיון, זכות שימוע וכמובן זכות ערר על  הוראות בדברכולל המנגנון אינו 

( כי יש 230-231עוד תציינה העותרות כי בהחלטת ועדת הערר )סעיף  ה.החלטה

למתקן חדש זכות ההשגה המשותפת לפטור בקשה להיתר ממתן לוועדה  לאפשר

כי "תבוטל  2מנימוקים מיוחדים שירשמו. בהחלטת המועצה הארצית נקבע בסעיף ג.

 המקומית לפטור מן הצורך בפרסום הקשה להיתר עבור מיתקן חדש." הזכות הוועד

 כרגע כלל לא ברור אם בוטלה אפשרות הפטור של הוועדה המשותפת.)

מתכננת  –ל הגב' ליאת פלד מופחתת עולה גם מדבריה ש טיעון על כך שמדובר בזכות

נספח ) 8.07.2017מחוז חיפה בדבריה במסגרת הדיון בפני ועדת הערר שהתקיים ביום 

 לתמליל הדיון(: 132)עמ'  (34ע/
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להחלטת וועדת הערר הקובע:  227סעיף מ גם עולהעל היותה זכות טיעון מצומצמת 

 "זכות ההשגה תאפשר לנפגע מן הבקשה להעלות טענות כי הקמת המתקנים אינם

מכך  עולים בקנה אחד עם הוראות התכנית, לרבות ביחס להוראותיה הסביבתיות."

עלול להפרש שזכות הטיעון במסגרת ההשגה מוגבלת לטענות בנוגע לאי התאמה 

מדובר בזכות טיעון מצומצמת בהרבה דבר המעיד על כך שבהחלט  להוראות התכנית

 מזאת הקבועה בחוק. 

כוללות נציגי ציבור ואף נציגים של הארגונים בעוד מוסדות התכנון שקבע החוק  .ד

שעניינם השמירה על הסביבה, הוועדה המשותפת המופקדת על שמיעת השגות 

שלעתים הציבור אינה כוללת נציגי ציבור אשר מתפקידם לתת ביטוי לאינטרסים 

ועדה, כוללת נציגים של משרדי הממשלה ו. הנוגדים את האינטרס הממשלתי

 בד. ורשויות מקומיות בל

"ככלל, אנו סבורים כי הוראה המחייבת זכות השגה  – 222לעמדת ועדת הערר שקבעה בסעיף  .228

 אינה רצויה."  במסגרת תכנית מפורטתלציבור בשלב מתן ההיתר 

התיר על כנו היתר בניה עקוף את חוק התכנון והבניה ולחליטה הוועדה לויחד עם זאת ה .229

 "תכנון"בצורך למלא את החסר בו בתכנית כך הכירה ועדת הערר בבעייתיות.  "משודרג"

, אשר על פיה יבנו מבנים, מתקנים ומיכלים במהלך כעשרים שנים וזה מבלי לדעת בתכנית

 איזה מתקנים יוקמו והיכן ימוקמו.

 עקרון ההפרדה בין שלב התכנון ובין שלבי הרישוי והבניה 1ה.

 נוסף:כללי יקר יש ליתן את הדעת לעקרון נגיע לע טרם .230

ולים הסמכות לשקול שיקוע, כשעסקינן בהיתרי בנייה עסקינן בשלב הרישוי שבהם כיד .231

 105מדובר בשלב המצוי בין "שלב התכנון" )פרק ג' לחוק, וראה סעיף  תכנוניים  מצומצמת ביותר.

לעיל( ובין "שלב הביצוע", )פרק ה' לחוק(, במסגרתו מבקש פלוני היתר בניה מרשות הרישוי 

 היתר בניה כי יינתן, חייב. על פי החוק, "מהוועדה המקומית המשותפתבמקרה דנן  –המקומית 

ההיתר להתאים עצמו לכל תוכניות התכנון החלות על האתר שבו עומדים לבצע עבודה הנדרשת 

 , שם(1" )ראה פרשת כביש להיתר

 1636/92בג"צ על הדיכוטומיה בין שלבי התכנון, הרישוי והביצוע עמד כב' השופט מצא ב .232

, פ"ד אביב-וז תלמח העמותה לשמירת איכות החיים והסביבה נ' הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 :(1993) 583-584,  573(, 5מז)



54 

 

דיני התכנון והבנייה הבחינו, הבחנה חדה וברורה, בין שלב התכנון לבין שלב הבנייה. "
בכפוף לקיומן של סמכויות להקלה, המציבות את הליכי הרישוי בגבול "קו התפר", שבין 

הבנייה. גלישתם לעברו של שלב התכנון לבין שלב הבנייה, משתייכים הליכי הרישוי לשלב 
התכנון מוכרת כחריגה ואינצדנטאלית, שכן ביסודם עליהם להתבסס ולהתנהל על תשתיתו 

. הווי אומר: אם התכנית שוב אינה עונה על הצרכים, יש לתקן את התכנית או של תכנון קיים
 להמירה בתכנית חדשה. דרך פחות ראויה היא לעקוף את עיוותיה של תכנית ששוב אינה

 פיה. -בנייה המתבקש על-הולמת את צורכי ותנאי הזמן בהצבת תנאים להענקתו של היתר

דעת לשקול שיקולים -בנייה, נתון שיקול-אכן, גם לוועדה מקומית, המתבקשת להעניק היתר
תכנוניים, שהם מעבר לעצם התאמתה של הבקשה לדרישותיה של התכנית המאושרת )ראה 

-השימוש בשיקול(, אך 138הנ"ל, בעמ'  663/85ניהו בבג"צ לעניין זה את דברי השופטת נת
היכול להתבטא בהתניית מתן ההיתר בקיום תנאים הכרחיים וחיוניים, שבשלב דעת זה, 

התכנון קשה היה לעמוד על חיוניותם, ראוי שייעשה בצמצום ובזהירות ואינו יכול להוות 
 ."תחליף נאות לפעולה נחוצה בתחום התכנון

הועדה המקומית לתכנון ולבניה "הדרים" נ' ועדת  1032/00יפו( -אביב-"מ )תל]ראה גם: עת

חנה לדרר נ' שיכון עובדים  2834/05 עע"מ, וב5535( 2)2002מח -, תקהערר המחוזית ואח'

  [(2008) 4023,  4016(, 2)2008על -תק ,בע"מ

נו תחליף בראי ההלכה הפסוקה לפיה שלב הרישוי אי -אם כן, כבר בשלב זה נתמה, כיצד  .233

 .לקביעה נאותה של הפרטים בשלב התכנון

 היתר בנייה אינו יכול למלא את החסר בתכנון מפורט 2ה. 

למרות שהתכנית איננה תכנית בעלת הוראות מפורטות היא כפי שפורט בהרחבה לעיל,  .234

בנייה שיקבע בהם פרטי התכנון שהיו צריכים היתרי  – כוחהמאפשרת הוצאת היתרי בניה מ

חוקיות -לפיכך, האישור שניתן לתכנית נגוע, אפוא, באי .להוות חלק מן התכנית עצמה אבל אינם

נה על כשל זה שבתכנית תעמוד ובחוסר סבירות קיצוני.  גם בחריגה מסמכותהיתר, מובהקת, ובין 

  בפירוט להלן.העותרות 

מנגנון פרסום והתנגדות מצומצם, כאשר  התכניתלשם הוצאת ההיתרים כוננה כאמור לעיל,  .235

הוועדה המקומית המשותפת , על ידי במסגרת ההיתר, בעו בשלב הרישויייקהפרטים עצמם 

 .ר הוועדה המחוזיתובמקרים מסוימים באישו

, וודאי אין לומר כי רשאי היתר הבניה והתכנית המפורטתעל אף לבושם הדומה לעיתים של  .236

א החובה המוטלת על עריכתה של תוכנית מפורטת חובה היאחד לבוא על חשבון האחר, באשר "

לעצמה והחובה לקבל היתר בניה חובה היא לעצמה; זו חובה לעצמה וזו חובה לעצמה וכל אחת 

  (.1בפרשת כביש של כב' השופט חשין  "דלפס 21ף יסע) ".מחובות אלו היתה כחי הנושא את עצמו

, הכולל הפקדת ופיתוח בחקיקה ראשית מנגנון מוסדר לאישור בניה המחוקק הישראלי קבע .237

)הכוללת זכות  דויות הציבור, שמיעת התנגת, כתיבת תסקיר השפעה על הסביבהתכנית מפורט

. לאור קיומו של מכוחה , פרסום מתן תוקף לתכנית בעיתונות וברשומות והוצאת היתר בניהערר(
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ות להבין מדוע נצרכה הועדה לסטות מדרך המלך וליצור הליך סטטוטורי זה, מתקשות העותר

 ., שספק רב אם מגשים את המטרות העומדות בבסיס ההליך התכנוניחלופי ""אישורמנגנון 

, נוגדת את אינה מפורטת /ב, אשר1200החלטה לפיה ניתן להוציא היתרי בניה מכח חפא"ג  .238

היתר בנייה אינו יכול הפרשנות החד משמעית שנתנה ההלכה הפסוקה להוראות החוק, ולפיה 

, אלא עליו להיגזר ולנבוע מתכנון מפורט של השטח ,טלמלא את החסר בתכנון מפורלהחליף או 

 .(904)פס"ד הירדן, עמ'  כקבוע בחוק המקובלתכנוני הבמסלול  שאושר

 סתירה של החוק ושל ההלכה הפסוקה  –שקילת שיקולים תכנוניים מהותיים בשלב הרישוי  3ה.

 להתנות אתהרציונל הוא שלעיתים בשלב הוצאת התכנית מן הכח אל הפועל, עולה הצורך  .239

)למשל,  תכנון קשה היה לעמוד על חיוניותםההיתר בקיום תנאים הכרחיים וחיוניים, שבשלב ה

אם נתגלה שיש לבצע קודם פעולות תשתית נדרשות, או, למשל, אם נתבהר לוועדה המקומית כי 

מבקש ההיתר כבר החל בביצוע הבניה שלא כדין ויש צורך, קודם למתן ההיתר, להרוס את 

שיקול דעת מצומצם זה אסור לעיל,  1636/92בג"צ ב . כפי שקבע בית המשפט הנכבדשנבנה(

 .שיהווה תחליף לפעולה תכנונית שנדרש לקיימה

עיריית יוקנעם נ' המועצה  7737/14בג"צ " :ת העררדוועלהחלטת  145כך גם עולה מסעיף  .240

הפירוט היא להבטיח אשר ניתן לאחרונה, נקבע, כי תכליתה של דרישת  הארצית לתכנון ובנייה,

וההשלכות כי בשלב היתר הבניה לא תתקבלנה החלטות תכנוניות עקרוניות, אשר על פי טיבן 

שלב היתר בניה ליך תכנוני סדור, פומבי ופתוח להתנגדויות. הבל בשבצידן היו צריכות להתק

קודמת אפיין בביצוע בפועל של בינוי ושימוש במקרקעין בהתבסס על הכרעה תכנונית אמור להת

  "המבטאת איזון רצוי בין מכלול האינטרסים הנוגעים לתא השטח המסוים.

הפסיקה תחמה את שיקול הדעת התכנוני המותר בשלב הרישוי למצבים בהם אי הפעלת  .241

אלברט בנין נ' הוועדה  3212/93בג"צ ראה: ) "לאבסורדים תכנוניים"שיקול הדעת תוביל 

 (.(1994) 318-317,  309(, 5מח) , פ"דה ירושליםהמחוזית לתכנון ולבניי

ההיעדר בהוראות מפורטות בתכנית יביא לכך שהועדה המשותפת היא זאת ובכל זאת  .242

איזה מבנים  – שתקבל את ההחלטות אשר אמורות להתקבל בשלב בתכנון ולא בשלב הרישוי

הלפידים  ומתקנים ימוקמו היכן, כמה זכויות בנייה ייתנו לכל מפעל, איפה ימוקמו הארובות,

 ?תחםמתקני הזיקוק וכך גם זיהומם במו

חריגה מסמכות ופגיעה בלתי סבירה בזכויות שהוקנו  –גנונים אלטרנטיביים בתכנית נמקביעת   4ה.

 לציבור בחוק

, חוקעל פי הוראות  פעילות מסוימתשיש להסדיר המחוקק קבע ת תטען כי כאשר ורתהעו .243

שמטרתה  אסדרהזה סביר לקבל  , איןובמקרה זה הוצאת היתרים שרק על בסיס תכנון מפורט

  :בסיס משטרנו הדמוקרטי החוקתימהווה ה כך לפגוע בשלטון החוקו חקיקהאת אותה  לעקוף
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 לפי-אנשים של שלטונם אינו שהוא בכך הוא החוק שלטון של העיקרי ביטויו"
 על נשען שהוא בכך אלא - מוגבלים הבלתי ומאווייהם שיקוליהם, החלטותיהם

 במידה הכול את מחייבות ואשר לכול השוות, יציבות נורמות של הוראותיהן
 הבחירות ועדת ר"יו' נ ניימן 2/84 ב"עהנשיא )בדימוס( שמגר ב 'כב ".זהה

 (.1985) 225( 2)לט ד''פ, עשרה-האחת לכנסת המרכזית

ות שהותירו לועדה המקומית שיקול דעת בעבר, נהגו מוסדות התכנון לקבוע בתכניות הורא .244

תכנוני נרחב בשלב הרישוי, כאשר אפשרו ליתן היתרים בהתאם לתכנית בינוי שתאושר על ידי 

 בהקשר זה, בית המשפט הנכבד קבע באופן חד משמעי כי:הועדה המקומית. 

נושא שיש להסדירו בתוכנית מן התוכניות שהחוק הנ"ל מונה אותן אין להסדירו "
"תוכנית בינוי" כשמה כן היא, היינו תוכנית המפרטת, על יסוד . ית בינויבתוכנ

קביעותיה המפורשות של תוכנית בנין עיר המוכרת בדין, מה יהיו תהליכי ביצוע 
אין להסדיר בתוכנית בינוי כי . אני שב ומדגיש הבינוי, הלכה למעשה, הא ותו לאו

תאר או בתוכנית מפורטת. בלבד נושא כלשהו החייב להיות מוסדר בתוכנית מי
תוכנית הבינוי יכולה להיווסף על הסדר נאות של הנושא הכלול בתוכנית המוכרת 
בדין, כדי לפרט שלבי ביצוע או דרכי ביצוע, אך אינה באה במקום תוכנית כאמור 

על -, תקיפו יפת ימים נ' שר הפנים 5631/92בג"צ " )ראה: ואינה מייתרת אותה
93(3 ,)1135  ,1138 (1993)) 

שני הערכים המרכזיים, בהיבט המהותי, השוללים את השימוש ב"תכניות בינוי", והעומדים  .245

בבסיס החובה להוציא היתר )ותכנית בינוי( רק על סמך תכנון מפורט, הנם עקרון השקיפות 

 (:840-841בעמ'  ,1ראה פרשת כביש ציה בהליכי התכנון )והדמוקרטיז

זו קובעת מסגרת קונקרטית לעבודתם של  -ובה ענייננו  -אשר לתוכנית המפורטת "
פי הצורך והעניין תהווה בסיס להוצאתם של היתרי בניה. על -מבצעי העבודה, ועל

הקרובים  התוכנית המפורטת ייאמר, וכמותה על היתר הבניה, כי אלה השניים הם
חובה  -שלא כהיתר בניה  -ביותר ליחיד. ההחלטה על הפקדתה של תוכנית מפורטת 

א לחוק התכנון והבניה(; ניתן להתנגד לה )סעיף 89-ו 89לפרסמה ברבים )סעיפים 
התשתית של ההליך -ועל דרך זו מגשימה היא בעליל את שני עקרונותלחוק(;  100

 "ת ועקרון הדמוקרטיזציההמינהלי התקין והראוי; עקרון השקיפו

בהיבטים  מפורטת נחות מתכניתהתכנית " שיצרה בניה משודרג ברור כי אותו "היתר .246

מכח היתר מבנים, מתקנים ומיכלים האמורים לעיל, אך וודאי עדיף על מצב בו היה ניתן להקים 

ומהווה עקיפה ת, ההסדר הנ"ל הינו בלתי סביר בעליל, ובניה קונבנציונלי ותו לא. לעמדת העותר

 יני התכנון והבנייה.ברורה של ד

, פ"ד יפו-אביב-חנה ווטינסקי נ' הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה, תל 374/81בג"צ כך עולה מ .247

 :(1982) 650-651,  649(, 2לז)

כאשר קובעים דיני התכנון והבנייה הסדרים באשר להרכב "
הוועדות ובאשר לזכויותיהם של האזרחים, הרוצים להשיג על 

ת, יש לקיים כללים אלה באופן קפדני, וזאת לאו החלטה זו או אחר
דווקא כדי לקדש את הפורמאליות בתור שכזאת, אלא בשל כך 
שהליכים אלה נועדו להגן על האינטרסים של הפרט המעוניין 

 ". ולהבטיח, כי פניותיו יזכו לעיון ולדיון הוגנים
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 :959(, 2)99מח -תק ועד אמנים נ' הוועדה המקומית 6/97יפו( -אביב-עת"מ )תלראה גם 

 ."אין להצדיק הליכה בדרך לא דרך, תוך עקיפה של סדרי התכנון הקבועים בחוק"

במקרה בו ביקשו לבצע בדיקות סביבתיות לא מוגדרות למיניהן במסגרת תכנית כך גם  .248

לבניית כביש, וזאת במקום המנגנון הקבוע בחוק של תסקיר השפעה על הסביבה. בעניין זה נקבע 

 ישראלית אגודה - ודין טבע אדם 9409/05 ץ"בגב )כתוארה דאז( כבוד השופטת ביינישעל ידי 

)ניתן ביום  של תשתיות לאומיות ובנייה לתכנון הארצית הוועדה' נ הסביבה על להגנה

 :להחלטתה 8בפסקה (, 13.10.2009

משנקבע בחוק התכנון והבניה, המנגנון של תסקיר השפעה על הסביבה "
הסביבתיות של התכנית כמנגנון להבאת המידע הסביבתי בדבר השפעותיה 

ובדבר הדרכים למנוע, ולמצער לצמצם, השפעות אלה, הרי זהו המנגנון 
. ההוראות המפורטות שאמור להביא את המידע הסביבתי בפני מוסד התכנון

שנקבעו בנוגע לאופן הכנת התסקיר ולגבי המידע שאמור להיכלל בתסקיר 
שהמידע הנוגע  יהפכו למיותרות, אם תתקבל הטענה שניתן להסתפק בכך

להשפעותיה הסביבתיות של התכנית הובא בפני מוסד התכנון טרם קבלת 
ההחלטה. אף לגופם של דברים, ההליך המפורט של הכנת תסקירי השפעה על 
הסביבה, כפי שהוסדר בתקנות התסקירים )וכן בתקנות הישנות שקדמו להן( 

(, נועד להבטיח כי ובחוק התכנון והבניה )בכל הנוגע לתכניות לתשתית לאומית
המידע שיובא בפני מוסד התכנון יהיה מידע מקיף, מבוסס ומקצועי. קיומו של 
הליך זה הוא חיוני להבאת מלוא המידע הרלוונטי בדבר השלכותיה 
הסביבתיות של תכנית מסוימת בפני מוסד התכנון, להבטחת מהימנותו של 

ת סביבתיות מידע זה ולהגברת הבקרה על תכניות מתאר בעלות השלכו
משכך, אין לקבל את הטענה כי במקרים בהם יש לבחון סוגיה שליליות. 

סביבתית מסוימת )כדוגמת קיום חלופות לתוואי המוצע בתכנית( במסגרת 
תסקיר השפעה על הסביבה, ניתן להסתפק בכך שהמידע יובא בפני מוסד 

   ".התכנון שלא במסגרת תסקיר

יתן להציג זאת גם כך: לו היו נוהגות ועדות מקומיות, באופן וולונטרי, לפרסם בקשות נ .249

כלומר, להגביר את השקיפות ואת שיתוף  –להיתרי בניה שמוגשות להן ולאפשר לציבור להתנגד 

ין את החובה להוציא את האם היה נוהג זה מאי -ר בנוגע למעשיהן, לפנים משורת הדין הציבו

 ההיתרים אך ורק בהתאם לתכניות מפורטות? 

,  שקיבלה ביטוי בדעת 1לא למותר לציין כי עמדה זו נדחתה במפורש בפרשת כביש מס'  .250

הסתפק בהצהרת המיעוט של כב' השופט מצא, אשר סבר כי תחת הכנת תכנית מפורטת ניתן ל

". כי בכוונתם לקיים את הדרישות המהותיות המתחייבות מהכנת תכנית מפורטת"המשיבים 

היתר בנייה אינו יכול למלא את החסר גישה זו נדחתה גם בפסיקה שניתנה לאחר מכן, וקבעה כי 

ין בתכנון מפורט אלא עליו להיגזר ולנבוע מתכנון מפורט של השטח אשר נעשה במסלול תכנוני תק

לעיל(. אי לכך, המסקנה היחידה האפשרית היא כי דינן של  7654/00ע"א ראה ) בחוקכקבוע 

ולהבטיח  הסותרות את החוק ואת ההלכה הפסוקה בעניין זה, להתבטל לאלתר התכניתהוראות 

 .על פי דרך המלךשלכל מבנה, מתקן ומיכל חדש תוכן תכנית מפורטת 

 לסיכום
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כמבוקש לקבל את העתירה ולהורות , מן הדין ומן הצדק יהיה ור כל האמור בעתירה זולא .251

 . בראש העתירה

בתשלום שיתנגדו לקבלת העתירה כמו כן, יתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את המשיבים  .252
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