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.1

העותרת בבג"ץ ( 5558/18להלן :עתירת ערד) מבקשת כי יבוטלו הוראות התמ"א,

"המתייחסות לכריית פוספטים ב"מרבץ זוהר דרום" הכולל את אתרי הכרייה "שדה
בריר" ו" -זוהר דרום" שבקרבת העיר ערד והישוב כסייפה ועל שטח הישוב אל פורעה
וישובים נוספים" .לחלופין ,מבקשת העותרת כי המועצה הארצית לתכנון ולבנייה (להלן:
המועצה הארצית) תדון בהוראות התמ"א האמורות "תוך מתן משקל ראוי לסיכון
החמור לבריאות ולחיים הנלווה לכריה זו ,ותוך בחינה ראויה של חלופות המאיינות
(ולמצער מצמצמות) סיכון זה".
העותרות בבג"ץ ( 4189/18להלן :עתירת טורעאן) מבקשות כי החלטת ועדת שרים לענייני
תכנון ,בנייה מקרקעין ודיור מיום ( 5.3.18להלן :החלטת קבינט הדיור) ,לאשר את תמ"א
/14ב תבוטל ,עד שיעוגנו ויפורטו בהוראות התמ"א עיקרי החלטת הממשלה – בנושא
"בחינת ההיבטים הבריאותיים בתוכניות מטעמה" ,ו"אתרי מחצבות בעלי חשיבות
מיוחדת" .עוד מבקשות העותרות את ביטול החלטת המועצה הארצית לתכנון ולבניה
מיום  4.4.17להמליץ לממשלה על אישור התמ"א ,וזאת בשל טענות לחריגה מהנחיות
ממסמך המדיניות לכרייה וחציבה של מינרלים תעשייתייים (להלן :מסמך המדיניות)
לתכנון התמ"א ,ופגמים כאלה ואחרים בהליך הכנת התמ"א ,הדיון בה ואישורה.
-

.2

צילום הוראות תמ"א /14ב מיום  8.4.18צורף כנספח  1לעתירת טורעאן.
צילום החלטת קבינט הדיור מיום  5.3.18צורף כנספח  3לעתירת טורעאן.
צילום מסמך המדיניות צורף כנספח ב' לעתירת ערד.

עמדת המשיבים ,כפי שתפורט בהרחבה ,היא כי באישור התמ"א כאמור לא נפל פגם
המקים עילה להתערבות שיפוטית.
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.3

מדובר בהחלטה שהתקבלה לאחר שהתקיים הליך ארוך וסדור שבמסגרתו נבחן הנושא
בפני מוסד התכנון הבכיר ביותר – המועצה הארצית ,באישור הממשלה .בהקשר זה יש
לעמוד על ההלכה הפסוקה הנוגעת להתערבות שיפוטית בענייני תכנון בכלל ,ובהחלטות
הממשלה והמועצה הארצית בפרט.

.4

בכל הנוגע לבחינת ההיבטים הבריאותיים ,העומדים במוקד העתירות ,הגיעו משרדי
הממשלה לסיכום שלפיו יוקם צוות בין-משרדי לגיבוש מתודולגיה לבחינת ההיבטים
הבריאותיים בתכניות מפורטות ,לקריטריונים ולהנחיות לבחינה זו ולאופן הסדרתם .כפי
שיפורט בהמשך ,סיכום זה קיבל תוקף של החלטת ממשלה במסגרת ערר שהגיש שר
הבריאות ובימים אלה פועל הצוות לגיבוש המלצותיו והעברתן לבחינת מנכ"לית מינהל
התכנון ,ועל כן בשלב זה טרם התקבלה הכרעה.

.5

מעבר לכך ,בהתאם להוראות התמ"א ,קודם שתתאפשר הפעלת מחצבה נדרש אישור
תכנית מפורטת לכרייה וחציבה (סעיף .4א .לתמ"א) .התמ"א גם קובעת כי תכנית
מפורטת לאתר כריה וחציבה תוגש עם תסקיר השפעה על הסביבה או מסמך סביבתי.
יצוין כי המועצה הארצית החליטה על מספר מחצבות שלהן תהיה אף תמ"א מפורטת,
כשהתסקיר יוכן על-ידי המדינה :שדה בריר ,גולני ,קדרים ואשרת.

.6

במסגרת התכנון המפורט ניתן לבחון את השפעות התכנית ,הנגזרות ממאפייני הפעילות
הנקבעים בתכנית מפורטת כגון :גבולותיו המדויקים של האתר ,מיקום מגרשי הכרייה
והחציבה ושטחי המיתקנים ,שלבי הפעילות ומאפייניה ,דרכי גישה לאתר ,תחום
ההשפעה על הסביבה שיכול שיהיה קטן או גדול יותר מתחום המגבלות המופיע בתמ"א,
ועוד .בהתאם לממצאים שיעלו במסגרת הבחינות הנדרשות ,ניתן יהיה לבחון אפשרויות
שונות בכל הנוגע לשלביות הכרייה ,שינוע ,גבולות התכנית ,וכן הטמעת הוראות שונות
בנושאי הסביבה והצעדים לצמצום ההשפעות ,ככל שישנן ,כגון ניטור זיהום אוויר.

.7

מובן כי בתום הבחינה האמורה ,ובשים לב לממצאיה יוכל מוסד התכנון להידרש
לשאלה האם לאשר את התכנית המפורטת המוצעת ,לקבוע בה תנאים כאמור ,או שלא
לאשרה כלל .יצוין להשלמת התמונה כי ניתן בתכנית שתאושר על פי דין להוסיף אתרי
כרייה וחציבה מעבר לאתרים המסומנים בתמ"א (ראו סעיף  6.3לתמ"א).

.8

מטעם זה ,דומה כי אין מקום לבירור העתירות בעת הנוכחית בשל היותן מוקדמות ,שכן
בהתאם להחלטת קבינט הדיור והסיכום בין משרדי הממשלה הנוגעים בדבר ,הטענות
העיקריות שבבסיסן ,הנוגעות לבחינת היבטים בריאותיים ,צפויות להיבחן לעת בחינת
התכנון המפורט ,ובכפוף להמלצות הצוות הבינמשרדי והחלטת מנכ"לית מינהל התכנון
בעניין.
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.9

התמ"א מסמנת ברמה המתארית את האתרים שייבחנו במסגרת התכנון המפורט,
ובהקשר זה היא אכן מגלמת הכרעה שהתקבלה במישור התכנון הארצי המתארי.
במסגרת התכנון המתארי נערכה בחינת חלופות ברמת מאקרו ,שכללה היבטים תכנוניים,
גיאולוגיים-הנדסיים ,כלכליים וסביבתיים .במסגרת התכנון המפורט ייערך תסקיר
השפעה על הסביבה או מסמך סביבתי אשר יבחן את השפעותיה המדויקות של התכנית
המפורטת המוצעת ובהתאם יקבעו גבולותיה ,מיקום מגרשי הכריה והחציבה ,שטח
המתקנים ,שלבי פעילות ,תחום השפעה ,דרכי גישה וכיוצא באלו .מוסדות התכנון
הרלוונטיים יצטרכו להידרש לנושא ולהכריע אם בכלל ובאיזה היקף ניתן לאשר את
החציבה והכריה בכל אחד מהאתרים.

.10

הדברים האמורים נכונים גם באופן ספציפי בנוגע לשדה בריר .כפי שצוין לעיל ,בהתאם
להחלטת המועצה הארצית התכנון המפורט בשדה בריר מקודם בתכנית מתאר ארצית
מפורטת (תמ"א  ,)1/1/14שתלווה בתסקיר השפעה על הסביבה שיוכן על ידי המדינה,
אשר הנחיותיו יגובשו על ידי המשרד להגנת הסביבה בהתייעצות עם משרד הבריאות.

.11

מובן מאליו שכלל טענות העותרות שמורות להן ביחס לכל החלטה סופית עתידית בעניין
יישום התמ"א ,באזור "שדה בריר" ,או בכל אזור אחר המסומן בתמ"א.

.12

גם ביתר הטענות המועלות בעתירות אין כדי להצדיק התערבות שיפוטית ,ונתייחס אליהן
בהמשך בהרחבה.

.13

להלן יפורטו הרקע לדיון בעתירה זו ,טענות העותרים ועמדת המדינה.
כל ההדגשות ,ככל שלא יצוין אחרת ,אינן במקור.
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הרקע לגיבוש תכנית מתאר ארצית חדשה לכריה וחציבה
.14

תמ"א " 14תכנית מתאר ארצית לשטחי כריה וחציבה" ,שפורסמה ברשומות ביום
 ,17.5.98היתה תכנית המתאר הארצית הראשונה שהסדירה את מערך הכרייה והחציבה
לחומרי גלם לבנייה ולסלילה .תמ"א  14כללה בעיקר חומרי גלם לבנייה ולסלילה אך גם
מספר חומרי גלם המיועדים לתעשייה כגון חול זך ,גיר לאבקות וחרסית מיוחדת .עם
זאת ,תמ"א  14לא כללה בתחומה את שאר המינרלים התעשייתיים הניכרים בארץ,
ואשר נכרו עד לתמ"א /14ב על פי תכניות מקומיות באתרים שונים בנגב ,ובהם
הפוספטים (שהם חומר הגלם התעשייתי העיקרי המופק בישראל מבין המינרלים
התעשייתיים ,ואשר ממנו מייצרים חומרי דישון ומוצרי המשך לתעשיות הכימיות
ולתעשיית המזון).

.15

מתוך הבנה שקיימת חשיבות בהסדרה כוללת של תחום הכרייה והחציבה ,הוחלט על
קידומן של שתי תכניות מתאר ארציות נוספות :תמ"א /14ב לכריית חומרי גלם למשק
הבנייה והסלילה ותמ"א 14ג – לכריית מינרלים תעשייתיים .מינרלים אלה נסחרים בשוק
המקומי והעולמי והם בעלי ערך כלכלי גבוה יחסית לעומת חומרי הגלם במשק הבנייה
והסלילה.

.16

בהתאם לכך ,ביום  ,5.7.05הורתה המועצה הארצית בהתאם לסמכותה לפי סעיף 50
לחוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה( 1965-להלן :החוק) ,על הכנת מסמך מדיניות ותכנית
מתאר ארצית לכרייה וחציבה למשק הבניה והסלילה  -תמ"א /14ב ,שתחליף את תמ"א
 14המאושרת משנת  .1998המועצה הארצית ביקשה לחלק את עבודת הכנת התמ"א לשני
שלבים :בשלב הראשון ,התבקשה עריכת מסמך מדיניות שיתייחס למרכיבי משק הבנייה
והסלילה ,ינתח את ההליכים העוברים עליו ויצביע על העקרונות הנדרשים להכנת
התכנית ויכלול את בחינת הביקוש וההיצע; המלצות לתכנון אתרים; בחינה כלכלית
וסביבתית של האפשרויות .בשלב השני ,תיערך התכנית על בסיס מסמך המדיניות ,תוך
בחינה השוואתית של חלופות שונות .יסוד החלטתה של המועצה הארצית הוא ייעוד
שטחים לכרייה וחציבה עבור משק הבניה והסלילה והרצון להבטיח כי התכנית תקבע
דרכי פעולה להקטנת השפעת המחצבות על סביבתן וצמצום תחומי השפעתן.
-

צילום פרוטוקול ישיבת המועצה הארצית מיום  5.7.05צורף כנספח  6לעתירת טורעאן.
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ביום  18.3.08אישרה הוועדה לנושאים תכנוניים עקרוניים (להלן :הוולנת"ע) ,ביושבה
כוועדת היגוי ,את תכנית העבודה לתמ"א /14ב.
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ביום  5.5.09אישרה הוולנת"ע ,ביושבה כוועדת היגוי ,את דוח שלב א' של מסמך
המדיניות לבניה ולסלילה – סיכום וניתוח מצב קיים.

7
.19

ביום  8.6.10החליטה הוולנת"ע לאמץ את העקרונות המוצעים במסמך המדיניות
הכוללים :ייעול הצריכה וצמצום צריכת חומרים ראשוניים ,ניצול חומרי גלם מאתרי
פיתוח ,הרחבת מחצבות קיימות ,פיתוח אשכולות אתרי חציבה ,פיתוח אתרי כרייה
וחציבה חדשים .כמו כן ,המליצה הוולנת"ע למועצה הארצית לאשר מעבר לשלב השני
בגיבוש התמ"א.
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ביום  14.9.10אישרה המועצה הארצית את מסמך המדיניות לכרייה ולחציבה למשק
הבניה והסלילה ,כשלב מקדים לתמ"א ,ואישרה מעבר לשלב ב' של העבודה – שלב עריכת
התמ"א .מסמך המדיניות ,כאמור ,נערך על ידי צוות התכנון וועדת העורכים.

גיבוש תמ"א /14ג אשר הוטמעה לבסוף בתמ"א /14ב
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ביום  ,27.9.05סמוך לאחר ההחלטה להורות על גיבוש תמ"א /14ב ,הורתה המועצה
הארצית על הכנת מסמך מדיניות עבור תמ"א /14ג ,אשר יציג תפיסה תכנונית כוללת
להפקה של מינרלים תעשייתיים .המועצה קבעה כי בהתאם לצורך יוחלט על הכנת תכנית
מתאר ארצית לכרייה וחציבה של מינרלים תעשיתיים  -תמ"א /14ג אשר תתייחס ,בין
היתר ,לפוספטים ,פצלי שמן ,חרסיות מיוחדות ,חול זך ,גיר לאבקות ,מלח ונחושת
הנמצאים כולם במחוז דרום .ביסוד החלטתה של המועצה הארצית עמד הרצון להבטיח
כי התכנית תשקף איזון בין צרכי המשק הכלכלי בטווח הבינוני והרחוק לבין הרגישויות
הסביבתיות הכרוכות בכרייה ושימושי קרקע נוספים.
את ההכנה של מסמך המדיניות ליוותה ועדת עורכים וצוות תכנון .על חברי ועדת
העורכים נמנו נציגי מינהל התכנון; מתכננת מחוז דרום; משרד התשתיות הלאומיות,
משרד הגנת הסביבה ומשרד התמ"ת (כשמם של משרדים אלה באותה עת); וכן ,ארגון
חיים וסביבה – ארגון הגג של ארגונים להגנת הסביבה .כמשקיפים השתתפו נציגים
מטעם מינהל מקרקעי ישראל (כשמו אז) ,רשות הטבע והגנים (רט"ג) והמכון הגיאולוגי.
למשך תקופה מונה גם משקיף מטעם התאחדות התעשיינים .מינויו של הנציג שמונה
בוטל ולא מונה נציג אחר תחתיו (להלן :ועדת העורכים) .צוות התכנון כלל אנשי מקצוע
בתחום התכנון ,הגיאולוגיה ,הסביבה והכלכלה (להלן :צוות התכנון).
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ביום  21.6.11קיימה הוולנת"ע דיון שעסק באישור תכנית העבודה של ועדת העורכים.
בישיבה זו הובהר כי בהתאם להוראת המועצה הארצית הכוונה היא לפעול בשני שלבים:
בשלב הראשון יוכן מסמך מדיניות שיתאר ,בין היתר ,את המצב והידע הקיים בנושאים
סביבתיים ,חוקיים ,גיאולוגיים ותעשייתיים .בשלב השני ,תוכן ,במידת הצורך ,תכנית
מתאר ארצית ,אשר תממש את העקרונות שיעוגנו במסמך המדיניות .עוד הובהר כי
התוצרים של כל שלב יובאו לאישור הוולנת"ע והמועצה.
בישיבתה האמורה החליטה הוולנת"ע לאשר את תכנית העבודה שהוצגה בפניה במספר
תיקונים ,ובכללם( :א) קביעה כי התכנית תכלול בחינה של בריאות הציבור; (ב) הוספת

8
נציג של משרד הבריאות כמשקיף בוועדת העורכים וקביעה כי נציג קק"ל יוזמן דרך קבע
לישיבות הוועדה; ו(-ג) עדכון שנת היעד של התכנית לשנת .2045
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ביום  31.7.12הוצג בוולנת"ע השלב הראשון של מסמך המדיניות לתמ"א /14ג ,שעסק
בניתוח של המצב הקיים .ניתוח זה כלל סקירה סטטוטורית של תכניות המתאר
הארציות ,המחוזיות ,המקומיות והמפורטות הרלבנטיות לעניין; וכן ,סקירה של שטחי
אש ,מתקנים ביטחוניים ועוד .כמו כן ,נכללה סקירה של המינרלים התעשייתיים
הקיימים ,תוך התייחסות להיבטים גיאולוגיים ,הנדסיים ,כלכליים וסביבתיים של כל
מינרל .באותה מסגרת נערכה גם סקירה של התועלת הכלכלית מכרייה של מינרלים
תעשייתיים שונים אל מול התועלת מפיתוח תיירות; הוכנה סקירה משפטית; נכלל דו"ח
שיתוף ציבור; וכן ,הוצגו עקרונות תכנון ופיתוח.
בישיבת הוולנת"ע נדון ,בין היתר ,היחס שבין כריית פוספט להיבטים בריאותיים .הוצגו
עמדות כי כריית הפוספט מסוכנת לבריאות ומנגד הוצגו עמדות הפוכות .שני הצדדים
טענו למחקרים ,דו"חות ונתונים שתמכו בעמדתם .נציג משרד הבריאות הדגיש בישיבה
זו כי המשרד החליט להתנגד לכרייה ב"-שדה בריר" ולא לבצע פיילוט לניטור נתונים
משדה דומה (וזאת בשל המסקנה כי יהיה קושי משמעותי להשליך משדה דומה לשדה
קיים בשל שונות של מרכיבים רבים ובהם המבנה הטופוגרפי של השטח ,כיווני הרוחות
ועוד) .הצעתו של נציג משרד הבריאות שלא להציג את "שדה בריר" כשטח שמהווה
פוטנציאל לכרייה לא זכתה לתמיכה מצד יתר חברי הוועדה; ומשכך היא לא אומצה.
בסיכום הדיון הורתה הוולנת"ע לצוות התכנון ולוועדת העורכים לקדם את מסמך
המדיניות בכפוף לכך שמסמך המדיניות ייצר תמונת מצב של כלל פוטנציאל חומרי הגלם,
תוך המלצה על שלוש רמות מימוש :רמה א' :שטחים זמינים לכרייה ולשימוש מידי;
רמה ב' :שטחים להעמקת בדיקת הפוטנציאל ולשימוש בטווח היעד של התכנית; ו-רמה
ג' :שטחי "אל געת" ,אשר עניינם יוכרע על-ידי "הדורות הבאים".
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בהמשך לדיון הוולנת"ע מיום  ,31.7.12ולאחר שהתקבל מידע באשר לאתרים הקיימים
והפוטנציאליים כאמור ,נערכה בחינת חלופות בשני שלבים :בשלב הראשון הוגדרו ונבחנו
חלופות כמותיות (היקפי כרייה שנתיים); ובשלב השני הוגדרו ונבחנו חלופות מרחביות
(מיקומם של האתרים השונים ומיפויים) להשגת היעד הכמותי וכן נערך מבחן השוואתי
בין החלופות המרחביות.
בחינת החלופות הכמותיות נעשתה באופן הבא :הוגדרו ונבחנו שלוש חלופות כמותיות
בהתייחס לכמות חומר הגלם הנדרשת עד לשנת היעד  ,2045כלומר ,בחינת התוספת
הנדרשת לעתודות הקיימות והמאושרות .כמו כן נבחנה חלופת "הפסקת כרייה"
שנפסלה .החלופות הכמותיות שנבחנו לגבי הפוספט היו:
(א) "אי הגבלת כרייה" -הגדלת כמויות הכרייה לפי גידול ביצור של  6%לשנה;
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(ב) "עסקים כרגיל" -גידול בהיקפי הכרייה בהתאם להתפתחות תעשייתית מקובלת
ושימור כושר התחרות בארץ ובעולם .היקף שיעור גידול שנתי בייצור.3% -
(ג) "שימור מצב קיים" -כמויות הכרייה על-פי הכמויות המופקות כיום .כלומר  0%גידול
שנתי בכרייה.
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החלופה שהומלצה על-ידי ועדת העורכים היא חלופת "שימור מצב קיים" שהוא יעד
כרייה קרוב לכרייה העכשווית .כל זאת ,בהתבסס על מסקנות הוועדה הבינמשרדית
לבחינת משק הפוספטים ,בראשות משרד האנרגיה ,אשר פעלה במקביל להכנת מסמך
המדיניות .בהתאם לחלופה זו עתודות הפוספטים הנוספות שיידרשו עד לשנת  2045הם
כ 180 -מיליון טון (מ"ט) בנוסף לכ 150 -מ"ט עתודות זמינות בהתאם לתכנית מתאר
ותכניות מפורטות מאושרות .עתודות אלו יאפשרו לתעשייה אופק ייצור לטווח הארוך
והעדפת מדיניות של פיתוח תעשיית מוצרים מתקדמת ,על פני שיווק של סלע פוספט
גולמי.
בשלב השני נבחנה העלות הסביבתית הנובעת מכריית מחצבים תעשייתיים ,ובהמשך
הוגדרו ונבחנו ,כאמור ,חלופות מרחביות להשגת היעד הכמותי ונערך מבחן השוואתי בין
החלופות המרחביות שיתווספו לשטחים ולעתודות חומרי הגלם המאושרים בתכניות
מפורטות .בחינה זו כללה התייחסות לארבעה מרחבים בהם מצויים המרבצים הגדולים,
בהתאם לסקר המכון הגיאולוגי :בקעת ערד; מרחב הערבה (כולל אורון-צין); רותם; נגב
מרכזי (כולל הר נשפה).
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השטחים של המרבצים האמורים מוינו לארבע רמות מימוש :עדיפות בהתייחס להיבטים
גיאולוגיים-כלכליים-הנדסיים כגון איכות חומר הגלם ,עובי הטפל (שכבה שנמצאת מעל
חומר הגלם שיש להסירה) ,הובלה למפעלים; היתכנות תכנונית-סטטוטורית; והיבטים
סביבתיים ונופיים .הניתוח הסביבתי-נופי נערך בשני שלבים :שלב א' ,אשר כלל ניתוח
פרטני של רגישות המרבצים ,תוך התייחסות לנושאים רבים שהעיקריים שבהם היו:
קביעת מרחק שלא יפחת מ 1000 -מ' משימוש רגיש ,ערכיות שטחים פתוחים וקיימות;
שלב ב' ,אשר כלל בחינה מרחבית כוללת ,תוך התייחסות למאפיינים הבאים :ניצול
מיטבי של משאבי הקרקע; עדיפות לכרייה רב-שכבתית; העדפה למרבצים גדולים
ואיכותיים על פני קטנים; שוויון הזדמנויות לדורות הבאים בניצול משאבי הפוספט מחד
גיסא ,אל מול שמירת שטחים מדבריים "בראשיתיים" ,מאידך גיסא.
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ביום  2.12.14התכנסה המועצה הארצית לדון במסמך המדיניות למינרלים תעשייתיים.
במסגרת דיון זה הוצגו ,בין היתר ,החלופות הכמותיות והמרחביות להפקת פוספטים עד
לשנת היעד של התכנית – שנת  .2045חברי המועצה קיבלו סקירה על עבודתה של ועדת
העורכים ועל שלוש החלופות המרחביות לכריית פוספט ,ובהן "זוהר דרום".
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על רקע מחלוקות שעלו בין המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות באשר למשמעות
תוספת זיהום האוויר הצפוייה אם תאושר הכרייה ובאשר לסוגיית אופן מדידת זיהום
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אויר ומידת הסיכון הקבילה ,שאליהן נתייחס בהרחבה בהמשך ,התקיימה ביום 3.3.15
פגישה בראשות מנכ"ל משרד הפנים (דאז) ,ד"ר שוקי אמרני .בישיבה זו השתתפו נציגים
משני המשרדים וכן נציגים ממשרד הכלכלה וממשרד התשתיות.
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בהמשך לכך ,ביום  7.7.15התכנסה המועצה הארצית לדיון נוסף במסמך המדיניות;
הפעם בראשות גב' אורנה הוזמן-בכור ,אשר נכנסה לתפקידה כמנכ"לית משרד הפנים
ויו"ר המועצה הארצית זמן קצר לפני כן .המועצה הארצית החליטה לקיים דיון עם כלל
הגורמים ולשמוע את כל ההיבטים הנוגעים למסמך המדיניות פעם נוספת; וזאת ,טרם
התכנסות המועצה לדיון פנימי וקבלת הכרעה.
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ביום  1.12.15אימצה המועצה הארצית את מסמך המדיניות ואת ההמלצות הכלולות בו.
בתוך כך החליטה המועצה ,בין היתר ,על קידום אתרים שונים (ובהם אתר "זוהר דרום")
לכריית פוספטים במסגרת תמ"א /14ב.
יודגש כי אמנם מלכתחילה דובר על קידומן של תמ"אות נפרדות (תמ"א /14ב לכרייה
ולחציבה למשק הבנייה והסלילה; ותמ"א /14ג לכרייה של חומרי גלם תעשייתיים);
אולם המלצתה של ועדת העורכים ,שהתקבלה על-ידי המועצה הארצית הייתה כי במקום
קידומן של שתי תמ"אות נפרדות ,יוטמעו חומרי הגלם התעשייתיים במסגרת תמ"א
/14ב .זאת ,באופן שתמ"א זו תשמור שטחים לתכנון מחצבות שיבטיחו עתודות של חומרי
גלם הן למשק הבנייה והסלילה הן לתעשייה.
המועצה הוסיפה וקבעה בהחלטה כי היא רואה חשיבות בקידום תמ"א /14ב ובמתן
הוראה להכנת תכנית מפורטת ל"-שדה בריר" ; והיא הנחתה את מינהל התכנון להביא
את שני הנושאים לדיון באחת מישיבותיה הקרובות .בנוסף ,המועצה פנתה אל משרדי
הממשלה הרלבנטיים (משרד התשתיות ,משרד הכלכלה ומשרד האוצר) לפעול ולהביא
למימוש ההמלצות הכלולות במסמך המדיניות; והיא הנחתה כי לקראת אישורה של
תמ"א /14ב יציגו המשרדים את אופן יישום ההמלצות.
-

צילום פרוטוקול ישיבת המועצה הארצית מיום  1.12.15צורף כנספח כ"א לעתירת ערד.
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בהמשך להחלטת המועצה מיום  1.12.15הוטמעו אתרי המינרלים התעשייתיים בתמ"א
/14ב .התכנית כוללת כ 130-אתרים ברחבי הארץ לכרייה ולחציבה של חומרי גלם לבנייה
ולסלילה (עד לשנת  )2040ולתעשייה (עד לשנת .)2045

.33

ביום  1.3.16החליטה המועצה על העברת תמ"א /14ב להערות הוועדות המחוזיות; זאת,
בהתאם לסעיף  52לחוק .בתוך כך התקיימו דיונים בוועדות המחוזיות השונות ,זאת
לצורך גיבוש הערותיהן לתכנית :מחוז צפון ,25.7.16 , 4.7.16 -מחוז חיפה ,20.6.16 -מחוז
מרכז ,18.7.16 -מחוז ירושלים  ,18.7.16מחוז דרום ,25.7.16 -מחוז תל אביב.27.6.16 -

11
בימים  13.10.16ו ,27.10.16 -נשמעו הערות הוועדות המחוזיות לתמ"א /14ב ,ונבחנו על-
ידי חוקר התמ"א – מר זאב עמית ז"ל ,שמונה על ידי המועצה הארצית ביום ,2.8.16
והעלה בחודש נובמבר  2016על הכתב את המלצותיו לוולנת"ע ביחס להערות הוועדות
המחוזיות (להלן :דוח החוקר) .למרבה הצער מר עמית נפטר סמוך לאחר מכן .נביא חלק
מהמלצות החוקר הרלוונטיות לענייננו.

.34

-

צילום דו"ח החוקר מצורף ומסומן מש.1/

.35

בהתייחס להערה שהועלתה על ידי הוועדה המחוזית בירושלים לפיה "על התכנית לקבוע
בנספח ב' כי טרם הגשת תכנית מפורטת יערך מסמך אשר יבחן את ההשפעה על בריאות
הציבור" ,המליץ החוקר לדחות את ההערה בקבעו כי "חוק התכנון והבניה ותקנות
לתסקיר השפעה על הסביבה אינם מכירים במסמך "תסקיר השפעה בריאותי" .אולם אין
פרוש הדבר כי אין צורך בתסקיר זה או אחר .נספח ד' :הנחיות להכנת תכניות מפורטות
לכרייה ולחציבה ,מאפשר[ות] למוסד תכנון בבואו להפקיד תכנית מפורטת לכרייה
וחציבה לדרוש הכנת מסמך סביבתי או מסמך אחר בטרם תופקד התכנית המפורטת"
(שגיאה במקור ,עמ'  5-6לדו"ח החוקר).

.36

ביום  14.2.17דנה הוולנת"ע בהמלצות החוקר והמליצה למועצה הארצית על אישור
התכנית .המועצה אימצה את המלצות החוקר ולפיהן ,בין היתר ,במסגרת התכנון
המפורט יוכל מוסד תכנון לדרוש תסקיר השפעה על הסביבה או מסמך סביבתי.

.37

ביום  4.4.17דנה המועצה הארצית בהמלצות הוולנת"ע בדוח החוקר בהערות הוועדות
המחוזיות ,והחליטה לאשר את המלצות הוולנת"ע .עמדת נציג משרד הבריאות בדיון
במועצה הארצית הייתה כי יש לבצע הערכת סיכון בריאות במסגרת תסקיר השפעה על
הסביבה בשלב התכנון המפורט למספר אתרים,וכי ההוראות לביצועה ייקבעו לפי הנחיות
משרד הבריאות ,עמדה זאת לא התקבלה .בהתאם לכך המליצה המועצה הארצית בפני
הממשלה ,בהתאם לסעיף  53לחוק ,על אישור התכנית.

.38

ביום  15.1.18החליטה ועדת שרים לענייני תכנון ,בנייה מקרקעין ודיור ("קבינט הדיור")
לאשר את תמ"א /14ב .הועדה החליטה להטיל על מנהלת מנהל התכנון להקים צוות
בינמשרדי שיגיש המלצה ,בתוך  90יום ,הכוללת רשימה של מחצבות הסמוכות למוקדי
פיתוח מרכזיים בעלי חשיבות מיוחדת ולקבוע מנגנון שיאפשר להטיל על זכייני מחצבות
פעילות וכאלה שבהן הסתיימה פעילות הכרייה והחציבה ,חובה להשיב את האתר בתום
השימוש בו באופן שיאפשר שיווק הקרקע לכלל השימושים ובפרט למגורים.

.39

ביום  29.1.18הוגש ערר על החלטת קבינט הדיור לאישור התמ"א על ידי ראש הממשלה
בתפקידו כשר הבריאות .בערר הודגש כי עמדת משרד הבריאות היא כי יש ליישם ולבצע
תסקיר השפעה על הבריאות בכל אתר בתמ"א /14ב וכחלק מהוראות התכנית .כן צוין
בערר כי משרד הבריאות סבור כי אישור תכניות בניה להקמת פרויקטים לאומיים בעלי

12
פוטנציאל השפעה על בריאות הציבור ,כגון תחנות כח ,מפעלים גדולים ומחצבות ,מחייב
בחינה מעמיקה באמצעות הליך הערכת השלכות בריאותיות ,באמצעות הערכת סיכונים
בריאותית ותסקיר השפעה על הבריאות .בעקבות הגשת הערר התקיימה הידברות בין
משרדי הממשלה הנוגעים לענין בניסיון להגיע לפתרון מוסכם .ביום  ,28.2.18חתמו גורמי
המקצוע הבכירים במשרדים הרלבנטיים על הסיכום אשר צורף להחלטת קבינט הדיור.
.40

ביום  5.3.18דן קבינט הדיור בערר ,והחליט לאשר את התמ"א תוך שהוא רשם בפניו את
הסיכום הבין-משרדי בעניין בחינת היבטים בריאותיים בתוכניות ,ולפיו מנהלת מינהל
התכנון תקים צוות בהשתתפות נציגי משרד האוצר ,משרד הבריאות ,המשרד להגנת
הסביבה ,משרד התחבורה ומשרד האנרגיה שיגבש בתוך  90יום המלצות למתודולוגיה
לבחינת ההיבט הבריאותי בתכניות ,קריטריונים והנחיות לבחינה זו ולאופן הסדרתם.
בהכנת כל תכנית מפורטת לכריה ולחציבה לפי תמ"א /14ב' מוסד התכנון הרלוונטי יבחן
את ההיבט הבריאותי ,זאת בכפוף להחלטה שתתקבל בנושא.

.41

התמ"א כפי שאושרה כוללת שורה ארוכה של הוראות ,בין היתר ,בכל הנוגע להכנה של
תכניות מפורטות ,אשר יבטיחו את מיצוי חומרי הגלם באתרי התכנית .זאת ,תוך מזעור
מפגעים סביבתיים ,בריאותיים ונופיים (סעיף  2.3לתמ"א) .במסגרת זו נקבע ,בין היתר,
כי תנאי להפקדה של תכנית מפורטת יהיה הגשתו של תסקיר השפעה על הסביבה או
מסמך סביבתי ,לפי קביעת מוסד התכנון (סעיף  5.6.1לתמ"א).

-

מסמכי התכנית מופיעים באתר של מינהל התכנון בקישור:
http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV4.aspx?tid

.42

באשר לעבודת הצוות הבינמשרדי ,יצוין כי משרד הבריאות העביר טיוטת מתווה והנחיות
לאופן בחינת ההיבטים הבריאותיים .התקבלו הערות מכל חברי הצוות הבינמשרדי והוא
צפוי להתכנס ביום .2.1.19

הרקע הרלוונטי לאתר הכרייה "שדה בריר" הסמוך לערד
.43

מאחר שכבר בשלבים מוקדמים בגיבוש התמ"א עלו טענות שונות כנגד בחירת חלופת
"זוהר דרום" ,ואתר "שדה בריר" הכלול בתוכו ,יוקדש הפרק הבא בעובדות הנוגעות
לעניין בחירת חלופת "זוהר דרום" והמחלוקות שעלו עובר לבחירתה.

.44

אתר "זוהר דרום" כולל שטח כרייה של כ 27,300 -דונמים כאשר כ 13,000 -דונמים
מתוכו ,מהווים את "שדה בריר" .שטח זה יועד לכרייה בתכנית המתאר המחוזית
למטרופולין באר-שבע (תמ"מ  ,)23/14/4בתחום מרחב התכנון המקומי של ערד .השדה
ממוקם מדרום-מערב לערד (במרחק של כ 3.5-ק"מ מאזורי המגורים בעיר) ומדרום-
מזרח ליישוב כסייפה במרחק של כ 3-ק"מ .הישוב הבדואי "אל-פורעה" אמור להיות

13
מוקם במרחק של כ 1.5 -ק"מ מצפון לאתר ; טרם החל תכנון מפורט וקביעת גבולות
לישוב זה.
.45

-

ייעוד השטח לכרייה נדון עוד בשנת  1989במסגרת דו"ח ועדה ציבורית בינמשרדית (ועדת
רהב) ,שמונתה על מנת לבחון כדאיות כריית פוספטים באתר "זוהר דרום" .במסגרת
דו"ח ועדת רהב ,הומלץ ,בין היתר ,כי המשיבה  ,5חברת רותם אמפרט נגב בע"מ (להלן:
חברת רותם) ,תגיש תכנית מפורטת לכרייה ניסיונית וקצובה ,במהלכה ייבחנו כלל
ההיבטים הנוגעים לכרייה .עוד הומלץ כי חברת רותם תגיש תסקיר השפעה על הסביבה.
צילום המלצות ועדת רהב צורף כנספח  4לתגובת חברת רותם.

.46

ביום  20.10.94הופקדה תמ"מ  14/4להתנגדויות במסגרתה שונה ייעוד השטח של אתר
"זוהר דרום" לכריית פוספטים .בחודש דצמבר  1994הוגשה התנגדות מטעם המועצה
המקומית ערד .בעקבות בחינת ההשגות החליטה ועדת המשנה להתנגדויות של המועצה
הארצית ביום  24.3.98לקבל חלק מההשגות ,לפיהן לא תאושר הפקדת התכנית ללא
הגשת תסקיר השפעה על הסביבה ,אשר ייערך בהתייחסות להנחיות ולמסקנות בדו"ח
רהב.

-

צילום התנגדות המועצה המקומית ערד לתמ"מ  14/4וצילום החלטת ועדת המשנה
להתנגדויות של המועצה ,צורפו כנספחים  5ו 6-בהתאמה ,לתגובת חברת רותם.

.47

בהמשך לכך ,ובהתבסס על תמ"מ  ,14/4הגישה במהלך שנת  1999חברת רותם לוועדה
המחוזית לתכנון ובנייה – מחוז דרום (להלן :הוועדה המחוזית או הוועדה המחוזית –
דרום) תכנית מפורטת להקמת אתר הכרייה שדה בריר (תכנית מס' ( )140/03/24להלן:
התכנית המפורטת הקודמת) .התכנית נדונה מספר פעמים בוועדה המחוזית אולם לא
התקבלה החלטה בדבר הפקדתה.

.48

במקביל לכך ,תמ"מ  14/4אושרה על ידי המועצה ארצית ביום  30.3.99ופורסמה למתן
תוקף ביום  .23.1.00במסגרת תמ"מ  23/14/4צומצם הפוליגון של האתר.

-

צילום הסעיפים והתשריטים הרלוונטים מתמ"מ  14/4וכן צילום הפרסום ברשומות של
תמ"מ  14/4צורפו כנספחים  7ו 8-בהתאמה ,לתגובת חברת רותם.

.49

חברת רותם הגישה תסקיר השפעה על הסביבה ,כאשר חוות דעת סופית של המשרד
להגנת הסביבה בעניין התסקיר האמור הוגשה ליו"ר הועדה המחוזית בחודש אוגוסט
.2004
בחוות הדעת של המשרד להגנת הסביבה משנת  2004התקבלה ההנחה כי תוספת האבק
הצפויה בכסייפה ובערד כתוצאה מפעילות המכרה ,נמוכה וכי רמת "אבק הרקע" גבוהה

14
יחסית .לאור זאת ,המשרד להגנת הסביבה לא הביע התנגדות לקידומה של התכנית
המפורטת .עם זאת ,לנוכח סמיכות המכרה לריכוזי אוכלוסייה ,סבר המשרד כי יש
להתנות את קידום התכנית ואת ביצועה במספר תנאים ,ובהם כרייה ניסיונית בשטח
מצומצם לתקופה של שנה ,תוך ביצוע ניטור רציף של רמות האבק בגבול התכנית
ובישובים הסמוכים; בחינת השפעות הכרייה בתום הכרייה הניסיונית טרם קבלת אישור
הוועדה המחוזית על המשך הכרייה בשטח התכנית; יישום מנגנון פיקוח צמוד; קביעת
"תכנית הדממה" להפסקת פעילות הכרייה בעת קיום תנאים מטאורולוגיים הדורשים
זאת; הפעלת תחנות ניטור קבועות וזמניות ועוד.
.50

בשנת  2008הוצגו בפני הוועדה המחוזית חוות דעת שונות באשר להשפעותיה של התכנית
המפורטת הקודמת על העיר ערד וסביבותיה .בעקבות זאת הוחלט לתת למשרד הבריאות
פרק זמן של  12חודשים על-מנת לגבש את חוות דעתו לתכנית בנוגע להיבטים
הבריאותיים ,ובכלל זה התייחסויות לחוות הדעת השונות.

.51

בהמשך לכך התקיימו מספר דיונים בוועדה המחוזית ,האחרון שבהם בשנת  ,2009אך לא
התקבלה כל הכרעה לעניין הפקדת התכנית המפורטת הקודמת להתנגדויות.

.52

עד כאן ,בתמצית ,הרקע לסיווגו של אתר "זוהר דרום" כאתר המיועד לכריית פוספטים,
בהתאם לתמ"מ  14/4והתכנית המפורטת הקודמת ,שהליך תכנונה נעצר כאמור .עתה,
נעמוד על ההתפתחויות סביב בחירת אתר "זוהר דרום" בהתאם לתמ"א ,והצגת
המחלוקות שעלו בדיוני ההליכים התכנוניים הנוגעים לתמ"א.

.53

במסמך המדיניות שנערך במסגרת גיבוש התמ"א הובהר כי אתר "זוהר דרום" ,אשר כלל
גם את "שדה בריר" ,מכיל עתודות בהיקף של כ 140 -מליון טון ,אשר מספיקות לשנת
היעד .עוד הודגש כי הפוספטים המצויים שם הם איכותיים במיוחד (ראו עמ'  63למסמך
המדיניות).

.54

במסגרת דיון המועצה הארצית בחלופות מיום  2.12.14צוין כי המלצת ועדת העורכים
כוללת ,בין היתר ,קידום של תכנית מפורטת ברמה הארצית לאתר "זוהר דרום" .זאת,
" לאור הימצאות של עתודות רבות וחומר גלם באיכות טובה ,מרחקי הובלה קצרים
למפעל רותם ורגישות סביבתית נמוכה".
בהמשך לכך נשמעו ראשת העיר ערד וראש המועצה המקומית כסייפה וכן נציגי ציבור
נוספים ,אשר בקשו לדחות את ההמלצות שנכללו במסמך המדיניות .בהקשר זה יצוין כי
נציגי משרד הבריאות הבהירו כי התוספת לזיהום האוויר כתוצאה מפעולות הכרייה
"מהווה תוספת סיכון מבחינה בריאותית ויש בה כדי לגרום לעלייה בתחלואה (שלא
ניתנת לכימות) ובתמותה שהיא מעל לסיכון הסביר בפרמטרים בריאותיים".
לעומת זאת ,מוזמנים אחרים ,ובהם ראש העיר דימונה ,נציג התאחדות התעשיינים
ועובדים במפעלים ,תמכו בהמלצות ,בין היתר ,בהתבסס על חוות הדעת של המשרד

15
להגנת הסביבה .נציגי המשרד להגנת הסביבה הדגישו בדיון כי לדידם ,מתקיים האיזון
שבין הבטחת איכות חיים ושמירה על בריאות הציבור למול הפעילויות האנושיות
הנדרשות; וכן ,בין היתר כי תוספת התמותה מתחלואה תהיה פחותה מזו הקיימת כיום
כתוצאה מפעילות תעשייתית רגילה ויומיומית במרחב הציבורי.
במסגרת דיון זה הוצפה בפני חברי המועצה הארצית מחלוקת בין נציגי משרד הבריאות
לנציגי המשרד להגנת הסביבה .זאת ,באשר למשמעות תוספת זיהום האוויר הצפוי אם
וככל שתאושר כרייה באתר "שדה בריר" ו"-זוהר דרום" והחריגה הצפויה מ"-ערכי
היעד" ,אשר נקבעו בתקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר) (הוראת שעה) ,תשע"א2011-
אשר הותקנו מכוח חוק אוויר נקי ,התשס"ח( 2008-להלן :חוק אוויר נקי או תקנות אוויר
נקי ,לפי העניין).1
בסופו של דבר ,יו"ר המועצה הארצית (דאז) קבע בתום הישיבה כי המועצה תימנע
מקבלת החלטות וכי יתקיים דיון נוסף בעניין לאור ההכרה בחשיבות הנושא
ובהשלכותיו .לפיכך ,התבקשו השלמת מידע ונתונים ברורים משני המשרדים לצורך
קבלת החלטה בהמשך.
.55

לאחר ישיבת המועצה ועל רקע המחלוקות בין שני המשרדים התקיימה ביום 3.3.15
פגישה בראשות מנכ"ל משרד הפנים (דאז) ,ד"ר שוקי אמרני .בישיבה זו השתתפו נציגים
משני המשרדים וכן נציגים ממשרד הכלכלה וממשרד התשתיות .בתום הישיבה סוכם כי
ככל שיתבררו נתונים נוספים או שיחולו שינויים בעמדות ,יימסר דיווח למזכירות
המועצה הארצית; וזאת ,לקראת דיון המשך שיתקיים בנושא .יצוין כי לא נמסרו נתונים
נוספים עד כה.

.56

ביום  7.7.15התכנסה כאמור המועצה הארצית לדיון נוסף במסמך המדיניות; הפעם
בראשות גב' אורנה הוזמן-בכור ,אשר נכנסה לתפקידה כמנכ"לית משרד הפנים ויו"ר
המועצה הארצית זמן קצר לפני כן .המועצה הארצית החליטה לקיים דיון עם כלל
הגורמים ולשמוע את כל ההיבטים שוב; וזאת ,טרם התכנסות המועצה לדיון פנימי
וקבלת הכרעה .לא התקבלה ,אפוא ,באותו מועד כל החלטה אופרטיבית.

.57

הדיון הבא במועצה הארצית ,כפי שתואר לעיל בפרק הכללי ,התקיים ביום 1.12.15
ובמסגרתו אישרה המועצה הארצית את מסמך המדיניות .באותה עת האחריות על מינהל
התכנון עברה למשרד האוצר .והדיון התקיים בראשות יו"ר המועצה הארצית (דאז) ,מר
אבי גדור יצחקי .יו"ר המועצה הארצית הדגיש בפתח הדיון כי הוא למד את הנושא ואת
הסוגיות השונות הכרוכות בו ,ובכללן הסביבתית ,הבריאותית והתעסוקתית החשובה
לפיתוח הנגב.

 1לדיון כללי במונח "ערך יעד" (להבדיל מ"-ערך סביבה") לפי חוק אוויר נקי ,ראו להלן בסעיפים .)133-138
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סגן ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות הבהיר כי משרד הבריאות מתנגד
לכרייה באתר "שדה בריר" .בהקשר זה הובהר ,בין היתר ,תוך הפנייה לחוק אוויר נקי,
כי לעמדת משרד הבריאות "יש לשאוף בכל העת לערכי יעד בייחוד במקרים בהם מדובר
בפרויקט חדש ובסדר גודל כזה בהיבטים של היקפי ומשך החשיפה וכי אין מקום לתוספת
סיכון מעבר לרמה הסבירה" .משרד הבריאות הביע חשש כי קיימת תוספת סיכון
לתחלואה ולתמותה לתושבי ערד ולאוכלוסייה הבדואית באזור; הוא הלין על כך שדירוג
החלופות נעשה ללא התחשבות בהשפעות הבריאותיות .משרד הבריאות התבסס ,בין
היתר על חוות דעת מקצועית ממרץ  2014של פרופ' סאמט ,מומחה בינלאומי בתחום.
.58

נציג המשרד להגנת הסביבה ,לעומת זאת ,הבהיר כי תוספת הזיהום הצפויה מפעילות
הכרייה היא נמוכה וכי יש לבחון אותה לפי "ערכי הסביבה".
עוד הובהר ,כי כל תוספת זיהום מעל ריכוז אפס ( )0משמעותה תוספת סיכון בריאותי;
ולפיכך ,לפי חוק אוויר נקי ולפי מדיניות המשרד להגנת הסביבה יש לפעול ליישום
הטכניקה המיטבית הזמינה(.)BAT – Best available techniques
נציג המשרד להגנת הסביבה הדגיש כי בהתאם למודל שנערך ,תוספת הזיהום הצפויה
מהכרייה נמוכה בהשוואה לפעילויות אחרות שהמדינה מאשרת באופן שגרתי ,וכדברי
הנציג בישיבת המועצה :נמצא כי "התוספת הזו נמוכה גם בהשוואה לפעילויות אחרות
שהמדינה על גופיה השונים מאשרת באופן שגרתי ,לדוגמה תוספת זיהום מכביש עירוני
ראשי או מתקן לייצור אנרגיה קטן".
לעניין "ערכי יעד" לחלקיקים נשימים עדינים ( ,)PM2.5שנקבעו אף הם בתקנות אוויר
נקי ,הוסבר על ידי נציג המשרד להגנת הסביבה ,כי אלה נגזרים משיקולים בריאותיים
בלבד ,וכי ערכי היעד למזהם זה אינם ישימים בישראל בגלל ריכוזי הרקע הגבוהים
שמקורם בסביבה המדברית שבה נמצאת ישראל (חול הנישא ברוח ממדבריות ערב וצפון
אפריקה).

.59

המועצה הארצית בחנה ,אם כן ,במסגרת הדיון ,את ההשלכות הסביבתיות ,כפי שתוארו
בחלופות השונות; והתרשמה כי תוספת החלקיקים הצפויה באתר "זוהר דרום" (הכולל
את "שדה בריר") מצומצמת ביחס לפעילויות אחרות המתקיימות במרקם העירוני וכי
היא לא תביא לחריגה מ"ערכי הסביבה" ,האסורה לפי חוק אוויר נקי.

.60

כפי שתואר לעיל ,ב"-שורה התחתונה" ,המועצה הארצית מצאה לנכון לאמץ את מסמך
המדיניות ואת ההמלצות הכלולות בו ,על אף העמדה המתנגדת של משרד הבריאות.
בתוך כך החליטה המועצה הארצית ,בין היתר ,על קידום אתרים שונים (ובהם אתר
"זוהר דרום") לכריית פוספטים במסגרת תמ"א /14ב.
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המועצה הארצית הוסיפה וקבעה בהחלטה כי היא רואה חשיבות בקידום תמ"א /14ב
ובמתן הוראה להכנת תכנית מפורטת ל"-שדה בריר"; לפיכך היא הנחתה את מינהל
התכנון להביא את שני הנושאים לדיון באחת מישיבותיה הקרובות .בנוסף ,המועצה
פנתה אל משרדי הממשלה הרלבנטיים (משרד התשתיות ,משרד הכלכלה ומשרד האוצר)
לפעול ולהביא למימוש ההמלצות הכלולות במסמך המדיניות; עוד היא הנחתה כי
לקראת אישורה של תמ"א /14ב יציגו המשרדים את אופן יישום ההמלצות.
-

צילום פרוטוקול ישיבת המועצה הארצית מיום  1.12.15צורף כנספח כ"א לעתירת ערד.

.61

נגד ההחלטה האמורה של המועצה הארצית מיום  1.12.15הוגשה עתירה (בג"ץ 1016/16
עיריית ערד ואח' נ' המועצה הארצית ואח') (להלן :עתירת ערד הראשונה) ,אשר נדחתה
על הסף בפסק דין מיום  .20.3.17העתירה נדחתה בשל היותה מוקדמת ,ומהטעם שבית
המשפט לא יידרש לביקורת שיפוטית בשלב ביניים של הליך התכנון וכי טרם מוצו הליכי
התכנון הקבועים בדין.

.62

כפי שתואר לעיל ,בוועדות התכנון המחוזיות התקיימו דיונים לגיבוש הערות על התמ"א,
כאשר להערות אלו התייחס מנהל התכנון ודו"ח החוקר .נתמקד אפוא בטענות שעלו
במחוז דרום סביב אתר "זוהר דרום" .הוועדה המחוזית – דרום המליצה בין היתר,
להסיר את אתר "זוהר דרום" מן התמ"א .וכך צוין בהחלטת הוועדה המחוזית:
"הועדה לאחר ששמעה את חברי הועדה ,הנציגים השונים לרבות
ראש העיר ערד ,ראש המועצה כסייפה ותושבי הסביבה ,ממליצה
לגרוע את אתר זוהר דרום מהתמ"א מהטעם כי בנקודת הזמן הזו
קיים חשש שטרם התבדה בנושא בריאות התושבים באזור וכן
היות וטרם בוצעו כל הבדיקות הרלוונטיות וביניהן ביצוע תסקיר
חדש בדבר ההשפעה על הסביבה ,עליו הוחלט בין שני השרים שר
הבריאות והשר להגנת הסביבה ,אשר יבחן את השפעה הצפויה
של הפעילות באתר על האוכלוסייה באזור כמו גם בשל העובדה
שלא הוצג בפני הועדה פתרון לאוכלוסייה הבדואית המתגוררת
בשטח האתר או בסמוך אליו.
הועדה רואה בחיוב את קידום התמ"א וסבורה שגריעת אתר
"זוהר דרום" תסייע בקידומה.
נציגת שרת המשפטים ונציג הרשויות המקומיות ראש המועצה
המקומית עומר ,מציינים כי הם מסכימים עם ההחלטה לעיל ,אך
מסתייגים מהנימוק בדבר פתרון לפזורה הבדואית ,ככל שהיא
נמצאת שם באופן בלתי חוקי".

.63

במסגרת דוח החוקר נבחנו הערות לגבי האתרים הפרטניים שנבחרו .בהתייחס להערה
בנוגע לגריעת אתר "זוהר דרום" ( )487מהתמ"א כתוצאה מחשש שטרם התבדה בנושא
בריאות התושבים באזור ,המליץ החוקר כי נוכח המשמעות הרבה של האתר על משק
הפוספטים אין לגרוע את האתר מהתמ"א .יחד עם זאת ,המליץ החוקר ,וזאת בניגוד
להתייחסות מנהל התכנון ,לחלק את האתר לשני אתרים :אתר  487א' – שדה בריר
כאתר כרייה וחציבה ואתר  487ב' שאר שטח זוהר דרום שיסומן כ"אתר לתכנון עתידי".
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.64

בהתייחס להערה שהועלתה על ידי הוועדה המחוזית דרום לפיה יש מקום לבחון האם
נדרש להכין תסקיר השפעה על הסביבה חדש לאור שינויים שחלו מאז תסקיר ההשפעה
על הסביבה שנערך לתכנית הקודמת ,הצטרף החוקר לאמור בהתייחסות מנהל התכנון
וקבע כי " הקביעה האם יש להכין תסקיר השפעה על הסביבה או מסמך סביבתי נמצאת
לפתחו של מוסד התכנון המאשר את התכנית המפורטת" (הדגשה במקור).

.65

כאמור לעיל ,ביום  14.2.17דנה הוולנת"ע בהמלצות החוקר והמליצה למועצה הארצית
על אישור התכנית .לעניין המלצות החוקר ביחס לאתר "זוהר דרום" הוולנת"ע קיבלה
את ההמלצה בדבר פיצול האתר לשניים :אתר 487א – "שדה בריר"; ואתר 487ב – "זוהר
דרום".
יחד עם זאת ,הוולנת"ע הוסיפה וציינה כי מאחר שהאתר בכללותו נבחן בצורה מפורטת
והוכח הצורך לאספקת העתודות הנדרשות לשנת היעד ,אין מקום לקבל את המלצת
החוקר ולקבוע כי אתר  487ב יהיה "אתר לתכנון עתידי" .עם זאת ,הוולנת"ע סברה כי יש
מקום לקבוע הוראה מיוחדת ,ולפיה תחילת הכרייה והחציבה באתר 487ב ("זוהר דרום")
תחל רק לאחר סיום פעולות הכרייה ב 75% -מהשטח שיאושר לכרייה בתכנית המפורטת
שתוכן לאתר 487א ("שדה בריר").
לבסוף ,הוולנת"ע המליצה כי התמ"א תכלול הוראה מיוחדת ,ולפיה אתר "זוהר דרום"
יתוכנן ויאושר על-ידי מוסד תכנון ארצי; בנוסף ,היא הפנתה את תשומת לב המועצה
הארצית ,בבואה ליתן הוראות בדבר תכנון מפורט של האתר ,לדרישה שהועלתה על-ידי
מערכת הביטחון בכל הנוגע לניטור ולמעקב ובקרה אחר השפעות התכנית.

.66

ביום  5.12.17הורתה המועצה הארצית על הכנת תכנית מתאר ארצית ברמה מפורטת
לשדה בריר -תמ"א  .1/1/14כמו כן ,החליטה המועצה הארצית כי התכנית תלווה
בתסקיר השפעה על הסביבה אשר יוכן על ידי המדינה ,וכי המשרד להגנת הסביבה יפעל
להכנת הנחיות לתסקיר אשר תגובשנה בהתייעצות עם משרד הבריאות.
למען השלמת התמונה נעדכן כי נכון למועד כתיבת שורות אלה ,נמצאת התכנית
המפורטת בדיונים בוועדת העורכים וכי ההנחיות לתסקיר טרם אושרו על ידי המועצה
הארצית.

.67

יוער כי ביום  22.1.18החליטה הוועדה המחוזית דרום לדחות את התכנית המפורטת
הקודמת ( ) 140 /03 /24ולסגור את התיק ,לאור קידום התמ"א המפורטת החדשה (תמ"א
.)1/1/14
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.68

מכאן העתירות דנן – עתירת טורעאן תוקפת באופן כללי את הוראות התמ"א ואת הליכי
עריכתה ואישורה; ואילו עתירת ערד תוקפת את ההחלטה לסמן את אתרי "שדה בריר"
וזהר דרום".
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עמדת המדינה
.69

עמדת המדינה היא כי אין עילה להתערבות שיפוטית ביחס להחלטת קבינט הדיור לאשר
את התמ"א .לעמדת המדינה ,לא נפל כל פגם בהליך אישור התמ"א וכי ההליך התכנוני
שהתקיים בוועדת העורכים ,בוולנת"ע במועצה הארצית ,ובקבינט הדיור ,הוא הליך
מקצועי ,יסודי ומקיף ,אשר במסגרתו נבחן הנושא ונשמעו הטענות והגישות השונות.
בהתאם לבחינת החלופות בהתייחס לקריטריונים שנקבעו ,אותרו שטחים לכרית פוספט,
כאשר העיקרי שבהם הוא "זוהר דרום" (הכולל בתוכו את "שדה בריר") אתר אשר
בדירוג מצרפי של החלופות נקבע כי הוא בעל עדיפות בהיבטים שונים; וזאת ,לאחר
שנשמעה התנגדותו של משרד הבריאות מכך במסגרת הדיונים שנערכו ובמסגרת הערר על
החלטת קבינט הדיור.
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עיקר הטענות בשתי העתירות דנן ,נובע מהחשש מפני השפעות בריאותיות של אתרי
הכרייה שנבחנו בתמ"א .כאמור ,תמ"א /14ב קובעת כי תכנית מפורטת לאתר כריה
וחציבה תוגש עם תסקיר השפעה על הסביבה או מסמך סביבתי .במסגרת התכנון
המפורט ניתן לבחון את השפעות התכנית ,הנגזרות ממאפייני הפעילות הנקבעים בתכנית
מפורטת כגון :גבולותיו המדויקים של האתר ,גבולות תחום ההשפעה (ובכלל זה דיוק של
תחום המגבלות המופיע בתמ"א) מיקום מגרשי הכרייה והחציבה ושטחי המיתקנים,
שלבי הפעילות ומאפייניה ,דרכי גישה לאתר ועוד.
כפי שהובהר לעיל ,בהתאם לאמור בסיכום המצורף להחלטת קבינט הדיור הוקם צוות
בינמשרדי הפועל בימים אלו ,בהשתתפות נציגי משרד האוצר ,משרד הבריאות ,המשרד
להגנת הסביבה ,משרד האנרגיה ומשרד התחבורה אשר נועד לגבש המלצות למתודולוגיה
לבחינת ההיבט הבריאותי בתכניות מפורטות ,לקריטריונים ולהנחיות לבחינה זו ולאופן
הסדרתם .יצוין כי משרד הבריאות העביר למנכ"לית מינהל התכנון את המלצותיו לגיבוש
מתודולוגיה בשלב זה ,הצוות צפוי להתכנס ביום  2.1.19לשם המשך הדיון ,כאשר בהמשך
יובאו המלצותיו להכרעת מנכ"לית מינהל התכנון ,גב' דלית זילבר.
הוסכם ,בקרב נציגי משרדי המשיבים ואנשי המקצוע הנוגעים לעניין ,כי ההיבטים
הבריאותיים ייבחנו בשלב התכנון המפורט ,בכפוף להחלטה שתתקבל בנושא .נזכיר ,כי
סיכום זה התקבל בעקבות ערר שר הבריאות ,על רקע עמדת משרדו שלפיה היה מקום
לערוך "תסקיר השפעה על הבריאות" בשלב בחינת החלופות ועובר לאישורה של תמ"א
/14ב.
אף בהתאם להוראות התמ"א (סעיף .4א לתמ"א)" :כל עוד לא אושרה תכנית מפורטת
לכרייה ולחציבה ,לא תאושר כל תכנית ולא יינתן היתר למטרה אחרת" .כלומר ,קודם
שתתאפשר הפעלת המחצבה נדרש אישור תכנית מפורטת לכרייה וחציבה .כמו כן,
התמ"א מנחה לגבי הנושאים הסביבתיים שיש לבחון בתכנית המפורטת ושיש לתת
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לגביהם הוראות למזעור הפגיעה הצפויה .כל תכנית מפורטת כפופה להוראות התמ"א
בנושאי סביבה ובנושאי תחום השפעה (סעיפים  5.6ו 5.2 -לתמ"א).
בהינתן האמור ברי כי אין כל מקום לקבל את הטענה ,כאילו כבר התקבלה החלטה
מחייבת ,ללא אפשרות לסטות הימנה ,באשר לכרייה של פוספטים ב"-שדה בריר" בלא
שנשקלו השפעות בריאותיות .המועצה הארצית תידרש לנושא ,על בסיס מסד נתונים
עדכני ,ותכריע בנדון – מטבע הדברים כל טענות העותרות בהקשר זה יוכלו לעלות
במסגרת הליכי התכנון המפורט ,וכן במסגרת ביקורת שיפוטית ,ככל שתהיה עילה לכך.
מטבע הדברים ,ככל שלעותרות ,או למן דהוא אחר ,תהיה טענה ביחס לאופן בחינת
ההיבטים הבריאותיים לעת בחינתה של תכנית מפורטת לכריה וחציבה – היא תוכל
להעלות את כל טענותיה בהמשך הליכי התכנון ,ובהמשך – ככל שתהיה עילה לכך –
במסגרת הביקורת השיפוטית.
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השוו לעניין זה את בג"ץ  2206/12המועצה האזורית באר טוביה נ' הוועדה הארצית
לתכנון ובניה של תשתיות (פורסם באר"ש( )24.5.12 ,להלן :עניין באר טוביה) .בעניין
באר טוביה ביקשו העותרים ,בין היתר ,להקפיא תכנית לתשתית לאומית להקמת תחנת
כח מוסקת בגז (תת"ל  )34שנמצא בעיצומו ,וזאת עד לאישור תכנית מתאר ארצית למשק
האנרגיה בישראל .עוד ביקשו הם להוסיף הנחיות בדבר דרישה לערוך תסקיר השפעה על
הבריאות ,והתייחסות למתווים של פגיעת טילים בתחנת הכוח או בצנרת הולכת הגז.
בית המשפט הנכבד דחה את טענות העותרים בעניין באר טוביה על הסף בקובעו ,מפי כב'
השופט צ' זילברטל ,כי:
"כלל ידוע הוא כי אין מקום שבית המשפט יתערב
בעבודת רשויות ומוסדות התכנון ,בטרם הושלמו הליכי
התכנון והתגבשה החלטה סופית .יתר על כן ,על העותר
למצות בתחילה את אפשרויות ההתנגדות השונות מול
רשויות התכנון ,ורק לאחר מכן ,יתכן ויהיה מקום לפנות
לבית המשפט כדי שיתערב ויפעיל ביקורת שיפוטית.
[]...
הכללים הפסיקתיים בדבר דחיית עתירות הלוקות בהיותן
"מוקדמות" או לחלופין כאלו הלוקות ב"אי מיצוי הליכים"
 ...נכונים ביתר שאת בנוגע לעתירות המופנות כלפי
רשויות התכנון ,מן הנימוקים הבאים אותם הטיב לתאר
השופט ע' פוגלמן" :הליכי התכנון כוללים ,אם כן,
מנגנונים מובנים וסדורים המאפשרים למתנגדים לתוכנית
שהופקדה להשמיע את קולם ועמדתם באשר אליה.
הגשתן של התנגדויות אלה למוסדות התכנון דווקא –
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ולא לבתי המשפט או לגופים אחרים – הגיונה בצידה.
כפי שצוין לא אחת ,תחום התכנון והבניה מעורר שאלות
מקצועיות מובהקות שהמקום הראוי לבירורן הוא לפני
גופי התכנון המוסמכים ,המחזיקים במומחיות הנדרשת,
בכלים המיטביים לבחינתן של הסוגיות התכנוניות
ובראייה תכנונית כוללת .פניה מוקדמת לרשויות התכנון
אף 'עשויה לייתר את הפנייה לבית המשפט ,והיא תורמת
במיקוד והבהרת המחלוקת וביצירת שיח פורה ואפקטיבי
בין האזרח לבין הרשות"...
ככל שנפלו פגמים בהתנהלות הרשויות עד כה ,הרי שאלו
ייבחנו על-ידי מוסדות התכנון המוסמכים ,על פי שלבי
התקדמות ההליך ,אשר אמורים להחליט אם לאשר או
שלא לאשר את המשך ההליך .אין סיבה שבית המשפט,
ולא הרשויות המוסמכות שלהן הידע והנסיון המקצועיים,
יעשה כן בטרם התקבלה ההחלטה הסופית".
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הנה כי כן ,ובהתאם להוראות התמ"א והחלטת קבינט הדיור ,ההיבטים הבריאותיים
ייבחנו לעת התכנון המפורט בכפוף להחלטות שתתקבלנה על בסיס המלצות הצוות
הבינמשרדי .עוד יוער ,כי בנקודת הזמן הנוכחית אף טרם החל ביצוע תסקיר השפעה על
הסביבה עבור שדה בריר מאחר שטרם אושרו ההנחיות לעריכת תסקיר זה.
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לפיכך ,טרם נאמרה המילה האחרונה לגבי עיקר טענות העותרות .בהתאם לכך ,ברי כי
טענות העותרות שמורות להן בתום ההליכים האמורים ככל שיחפצו בכך וככל שיוחלט
בניגוד לעמדתן .בכל מקרה תהא פתוחה הדרך בפניהן להעלות כל טענה בפני המוסד
התכנוני המתאים בהליך שיתנהל במסגרת התכנית המפורטת ,והטענה תיבחן לגופה.
זמנה של הביקורת השיפוטית – ככל שתהיה עילה לכך – יגיע כאשר הליכי התכנון יבואו
לסיומם (השוו :עע"ם  2141/09הוועדה המחוזית המשותפת לתכנון ולבניה נ' אחל"ה
איכות חיים לתושבי השרון (פורסם באר"ש ;)17.11.10 ,בג"ץ  5307/12מועצה מקומית
זכרון יעקב נ' המועצה הארצית לתכנון ולבניה (פורסם באר"ש ;)22.8.12 ,בג"ץ 2269/13
העמותה להגנת הסביבה כרמל מנשה נ' המועצה הארצית לתכנון ולבניה (פורסם באר"ש,
.)13.10.13
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נוכח המקובץ ,עמדת המשיבות היא כי דין העתירה להידחות על הסף מחמת היותה
עתירה מוקדמת.
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דחיית העתירה לגופה
.75

למעלה מן הצורך תוצג להלן עמדת המדינה ולפיה – בכפוף לכלל האמור – דין העתירות
להידחות גם לגופן.

.76

בשתי העתירות עולות טענות הנוגעות לתמ"א בכללותה ,חלקן חופפות וחלקן שונות .לצד
זאת ,בעתירת ערד עולות שאלות הנוגעות אך ורק לאתר הכרייה בערד .למען הנוחות
והבהירות ,נפריד בין הטענות הנוגעות לתמ"א בכללותה (העולות בשתי העתירות) לבין
הטענות הנוגעות לאתר הכרייה הסמוך לערד.
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ואולם ,בטרם נידרש לטענות הפרטניות העולות בעתירות ,נזכיר בפתח משכלות יסוד
בביקורת שיפוטית על הליכי תכנון ,ובפרט על הליכי תכנון המאושרים על ידי המועצה
הארצית ,לפיהן בית המשפט הנכבד לא יחליף את שיקול דעתו של המוסד התכנוני .לעניין
זה ,לדוגמא ,ראו דבריו של כב' השופט ע' פוגלמן בבג"ץ  8077/14עיריית יוקנעם נ'
המועצה הארצית לתכנון ולבניה (פורסם באר"ש:)22.12.15 ,
"הלכה מושרשת עמנו היא כי בית משפט זה אינו "מתכנן
על" ולא ישים את שיקול דעתו תחת שיקול דעתם
המקצועי של מוסדות התכנון הפועלים על פי חוק .לפיכך,
התערבות בהחלטות מוסדות התכנון תיעשה במשורה,
ורק באותם מקרים שבהם יתברר כי נפל פגם מהותי
במעשה המינהלי כגון חוסר תום לב ,ניגוד עניינים ,משוא
פנים או אם יימצא כי ההחלטה התכנונית שהתקבלה
בסופו של דבר היא בלתי סבירה באופן קיצוני (עע"ם
 317/10שפר נ' יניב ,פסקה  ;)23.8.2012( 17בג"ץ5636/13
מתיישבי תימורים – ישוב קהילתי אגודה שיתופית נ'
הוועדה הארצית לתכנון ולבניה של תשתיות לאומיות,
פסקה ( )20.5.2014( 7להלן :עניין מתיישבי תימורים)) .כך
בכלל ,וביתר שאת כשמדובר בהחלטת המועצה הארצית
לתכנון ולבניה ,היא מוסד התכנון העליון ,במליאתה:
"אכן הכלל לפיו אין בית המשפט מחליף את שיקול דעתן
המקצועי של רשויות התכנון בשיקול דעתו חל על כל
מוסדות התכנון .אך הוא חל ביתר שאת על החלטת גוף
התכנון העליון – המועצה הארצית – שניתנה ברוב
משמעותי" (עע"ם  9057/09איגנר נ' השמורה בע"מ,
[פורסם בנבו] פסקה .".))20.10.2010( 20
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אכן ,נבקש להדגיש כי נקודת מוצא זו עומדת ברקע התייחסות המשיבים לטענות
הפרטניות שיפורטו מיד.
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מענה לטענות הנוגעות לתשתית העובדתית ולעבודת הגורמים המקצועים (פרק ג 6.בעתירת
ערד)
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נקדים ונאמר כי העבודה על תמ"א /14ג  -תכנית מתאר ארצית לאתרי כרייה וחציבה של
מינרלים תעשייתיים (אשר הוטמעה לבסוף בתמ"א) הוכנה על ידי צוות שכלל אנשי
מקצוע מתחומים שונים בליווי ועדת עורכים שכללה נציגים מגופים שונים; בין השנים
 2011-2014נערכו כעשרים ישיבות של ועדת העורכים בהן נדונו באופן מעמיק כלל
הנתונים ,החלופות והסוגיות שגובשו לבסוף למסמך מדיניות ,שאושר על-ידי המועצה
הארצית .במסגרת הכנת מסמך המדיניות ,נערכו מפגשים עם גורמים שונים ,ובכלל זה:
רשויות מקומיות באזור ,נציגי תעשיה וארגוני סביבה .כמו כן נערך מפגש שיתוף ציבור
ונערכו סיורים בשטח .
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התשתית למסמך המדיניות שאושר התבססה על סקירה רחבה של מצב קיים הכוללת
נושאים הקשורים לכריית פוספט וחומרי גלם אחרים לתעשייה .נאספו ,כאמור ,נתונים
על אתרי הכרייה הקיימים והפוטנציאליים של המינרלים התעשייתיים ,בהם הפוספט,
בהיבטים שונים ובכללם:2
א .היבטים תכנוניים – במסגרתם נבדקו תכניות ארציות ,מחוזיות ומקומיות .תכניות
מאושרות ובהכנה ,ושימושי קרקע כגון שטחי אש ,החלטות ממשלה כמו "ארץ
המכתשים" וכו'.
ב .היבטים גיאולוגיים-הנדסיים – מהם נציין את תפרוסת מרבצי הפוספט התבססה על
סקר המכון הגיאולוגי משנת ( 2004סקר מג"ל); איכות חומר הגלם והתאמתו לכרייה;
תהליכי כרייה ויצור; עתודות קיימות ואיתור שטחים לצרכי התמ"א; מרבצים בקירבה
למכרות קיימים ברותם ,אורון וצין; עתודות משוערות בבקעת ערד – "שדה בריר" ו"זהר
דרום"; עתודות משוערות בשולי הערבה והנגב המרכזי; מאזן חומרי גלם .היבטים אלה
נבחנו ,בין היתר ,על בסיס נתונים שהתקבלו ממשרד האנרגיה ומגורמי תעשיה שונים,
ובכלל זה מחברת רותם אמפרט ,המשיבה  5בעתירת ערד ,לעניין התאמת חומר הגלם
לתהליכים התעשייתיים.
בהקשר זה ,ובהתייחס לטענה כי נדרש סקר פוספט עדכני ביחס להיקפי הפוספט
הקיימים ,יצוין כי התמ"א כוללת התייחסות נרחבת לכלל השטחים וכמקובל בתכניות
רחבות היקף ,היא מסתמכת על סקרים שנערכו על-ידי גופים ממשלתיים ואחרים.
התמ"א התבססה על המידע הגיאולוגי הקיים הכולל  70-80סקרי פוספטים ארציים,
שנערכו על ידי המכון הגיאולוגי וסוכמו בדו"ח מג"ל  -הפוטנציאל בישראל למינרלים
תעשיתיים (.)2004

 2פירוט נוסף אודות בחינת ההיבטים ניתן במסגרת ההתייחסות להליך בחינת החלופות בסעיפים  115-128לתגובה.
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ג .היבטים כלכליים – במסגרתם נבחנו מאפייני שוק הפוספטים העולמי; אומדן הביקוש
על ציר הזמן; יצוא; תעסוקה; שינוע והובלת תוצרת; מיקום המכרות והמפעלים; היקפי
כרייה שנתיים לאורך השנים; תרומה של תעשיית הפוספטים לכלכלה הלאומית ולכלכלת
הדרום וכו'.
ד .היבטים סביבתיים– במסגרתם נבדקו השפעות סביבתיות מכריית פוספטים ,ובין היתר ;
ניתוח סביבתי של מרחבי פעילות הפוספט כיום (אורון צין ורותם) רגישות משאבי טבע
נוף ומורשת ,הערכה אקולוגית של שטחי הכרייה.
.81
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לסיכום ,בפני המועצה הארצית עמדה תשתית עובדתית מעמיקה ,מקצועית ומרובדת.
חלק ניכר מהממצאים העובדתיים סוכמו בדו"ח מאוקטובר " 2012סיכום וניתוח מצב
קיים כרקע למסמך המדיניות" ,המשתרע על-פני  550עמודים.
צילום של העמודים הרלוונטים מתוך הדוח מחודש אוקטובר  2012מצורף ומסומן מש.2/
באשר לאתר הכרייה בשדה בריר נוסיף כי זו התבססה על סקירת המצב הקיים וגם על
בדיקות שנעשו על רקע התכנית הפרטנית (שלא אושרה) ,לרבות חוות הדעת ותסקיר
ההשפעה על הסביבה .במסגרת ניתוח המצב הקיים נבדקו כל המסמכים בהיבטים של
איכות אויר ,רעש ,קרינה ,מפגעים סביבתיים בריאות הציבור ,ותחום השפעה (ראו לעניין
זה עמ'  194-216בדו"ח מצב קיים :שדה בריר מקרה מבחן להיבטים הסביבתיים
ולהיבטים הקשורים בבריאות ציבור במכרות פוספטים).

מענה לטענות העותרות לעניין תסקיר השפעה על הסביבה (פרק ב ,3.ב 9.בעתירת ערד)
.83

ראשית ,נבקש להבהיר כי אין יסוד שבדין לטענה שהועלתה בעניין הצורך לערוך תסקיר
השפעה על הסביבה כבר בשלב העבודה על תמ"א /14ב (או /14ג) .ודוק :בהתאם לתקנה
 2לתקנות התסקיר ,אתרי כרייה או חציבה אינם מחויבים בתסקיר .החלטה בעניין זה
נתונה לשיקול דעתו של מוסד התכנון; תסקיר יידרש לתכנית מסוג זה כאשר מדובר
ב"תכנית ,שלדעת מוסד התכנון ,יש בביצועה כדי לגרום להשפעה ניכרת על הסביבה."...
בהתאם לתקנה (3ב) לתקנות אלו ,אף אם סבר מוסד תכנון כי יש צורך בהכנת תסקיר,
הוא רשאי לקבוע כי התסקיר יבוצע בשלב התכנון המפורט.
בענייננו ,תמ"א /14ב מורה ,כאמור ,כי תכנית מפורטת לכרייה ולחציבה תלווה בהגשת
תסקיר השפעה על הסביבה או מסמך סביבתי .קרי – המועצה הארצית ,אשר העבירה את
תמ"א /14ב להערות הוועדות המחוזיות ,קבעה כי תסקיר השפעה על הסביבה או מסמך
סביבתי יוגשו בשלב התכנון המפורט של החציבה או הכרייה .בהחלטה זו לא נפל כל פגם,
שכן במסגרת התכנון המפורט – ולא במסגרת התכנון המתארי – ניתן לבחון את
השפעותיה המדויקות של התכנית .אכן ,השפעות כאמור נגזרות ממאפייני הפעילות
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הספציפית שבה עסקינן ,אשר מטבע הדברים נקבעים רק בתכנית מפורטת כגון :גבולותיו
המדויקים של האתר ,מיקום מגרשי הכרייה והחציבה ושטחי המיתקנים ,שלבי הפעילות
ומאפייניה ,דרכי גישה לאתר וכיו"ב.
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לעניין המועד הראוי לעריכת תסקיר השפעה על הסביבה עבור תכניות מתאר ארציות,
ניתן ללמוד מדבריה של הנשיאה ד' בייניש בבג"ץ  5598/00עיריית הרצליה נ' רשות
שדות התעופה בישראל ,נז (( 883 )3פורסם באר"ש ביום ( )11.5.03להלן :עניין שדות
התעופה):
"אכן ,אין ערך רב לעריכת תסקירי השפעה על הסביבה ביחס
לתכנית מיתאר ארצית ברמה כוללנית ,כאשר מדובר במצב המיוחד
שבו היה על המועצה לדון ולהכריע ביחס לשדות תעופה קיימים
ופועלים .לכאורה ,יש שוני בין תכנון שדה חדש לבין עיגונו בתכנית
ארצית של שדה תעופה קיים ופועל .לב לבו של תסקיר השפעה על
הסביבה וחשיבותו המיוחדת הם בקשר שבין התכנון האזורי לסביבה
הקרובה .כאשר מדובר במספר רב של שדות תעופה באזורים שונים
בארץ ,יש ממש בטענת המועצה כי לימודן של ההשפעות
הסביבתיות באזורים השונים ,אילו נעשה בידי גוף ריכוזי אחד ,היה
עלול לעכב את הדיון בתמ"א לתקופה בלתי סבירה ,מצד אחד,
ולפגוע ברמת הבדיקה וההתייחסות הנקודתית ,מצד אחר .לפיכך
בנסיבות שנוצרו בעניין שלפנינו אין זה בלתי סביר להשאיר את
בדיקת תסקיר השפעת הסביבה לשלב הכנת התכנית המפורטת על-
ידי הוועדה המחוזית .אמנם ,טענת העותרות כי קיימות גם השלכות
סביבתיות הנובעות מהתפרוסת הכוללת של השדות ,אשר מקימה
לכאורה צורך בבחינה של ההשלכות הסביבתיות של יחסי הגומלין
בין השדות השונים ,אינה חסרה כל בסיס .אולם נראה כי אין
מחלוקת שהבעיות כבדות המשקל שמעורר שדה התעופה הרצליה
אינן נובעות בעיקרן מהשלכות סביבתיות מסוג זה ,אלא ממאפייניו
המיוחדים של שדה התעופה הנדון .על-כל-פנים ,כפי שיובהר להלן
ובהתאם לתוצאה שהגענו אליה ,גם היבט זה של הנושא הסביבתי
יוכל להיבחן על-ידי המועצה הארצית בבוא העת".
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נדגיש כי בעניין שדות התעופה ,חלה חובה מכוח סעיף  )1(2לתקנות התכנון והבניה
(תסקירי השפעה על הסביבה) ,תשס"ג( 2003-להלן :תקנות התסקיר) לערוך תסקיר
השפעה על הסביבה ,ועל אף חובה זו ,נחה דעתה של כב' הנשיאה שהנסיבות מחייבות את
דחיית עריכת התסקיר לשלב התכנית המפורטת .בעתירות שלפנינו שעניינן כרייה
וחציבה ,עריכת תסקיר נתונה לשיקול דעת המועצה הארצית בהתאם לסעיף ()2(2א),
כאשר מדובר ב"תכנית ,שלדעת מוסד התכנון ,יש בביצועה כדי לגרום להשפעה ניכרת על
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הסביבה ."...ממילא ,ובבחינת קל וחומר ,רשאית המועצה הארצית לקבוע כי התסקיר
יבוצע בשלב התכנון המפורט.
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יצוין כי ה אפשרות לערוך "תסקיר השפעה על הבריאות" הוא נושא שאכן הועלה על ידי
משרד הבריאות במסגרת ההליך התכנוני .אכן ,כפי שצוין במסגרת הערר ,עמדת משרד
הבריאות היא כי בפרויקטים משמעותיים ,דוגמת אפשרות הכרייה ב"-שדה בריר" מושא
דיוננו בעתירה זו ,יש לערוך תסקיר השפעה על הבריאות כבר בשלביו הראשונים של
התכנון ועוד בשלב בחינת החלופות; וכי לא די בעריכת תסקיר השפעה על הסביבה .עם
זאת חשוב לציין כי "תסקיר השפעה על הבריאות" הוא מסמך שאינו מחויב על פי דין,
ולכן מדובר בנושא המצוי לפתחו של מוסד התכנון הדן בעניין – ובהקשר זה נשמעו דעות
שונות בין משרדי הממשלה (ראו והשוו בין היתר בג"ץ  5363/13מתיישבי תימורים נ'
הוועדה הארצית לתכנון ובנייה של תשתיות לאומיות ,בפסקה  14לפסק-דינו של כב'
השופט פוגלמן (פורסם באר"ש ;)20.5.14 ,למען הסדר הטוב יצוין כי בעניין תימורים
הנ"ל ,עמדת משרד הבריאות היתה שבתכנית להקמת תחנת הכוח ,לאור חוות דעת
מקצועית של מומחה בתחום הערכת סיכונים ,השתכנע משרד הבריאות כי אין צורך
בתסקיר השפעה על הבריאות לאותה תכנית).
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השיח המקצועי ,שבמסגרתו מציג משרד הבריאות את עמדתו כאמור לעיל ,מתקיים
בימים אלה במסגרת עבודת הצוות הבינמשרדי ,בהתאם להחלטת קבינט הדיור כאשר
בהשלמת העבודה ,יובאו ההמלצות למנכ"לית מינהל התכנון .הצורך בבחינת היבטים
בריאותיים בתכניות מפורטות של מחצבות ואופיה של בחינה זו יקבעו בשים לב לתוצאות
התהליך הבינמשרדי המתבצע בימים אלה ,בהתאם להחלטת קבינט הדיור.
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בכל הנוגע ל"-שדה בריר" נחזור ונדגיש כי בהתאם להחלטת המועצה הארצית ,התכנון
באתר זה יתבצע במסגרת של תכנית מתאר ארצית מפורטת .המשמעות היא כי התכנית
לא תוגש על-ידי יזם פרטי וייתלווה לה תסקיר חדש שיוכן כאמור לעיל על-ידי המדינה
ועל-פי הנחיות המשרד להגנת הסביבה בהתייעצות עם משרד הבריאות .זאת ,בשונה
מפרויקטים אחרים שבהם התכנון והתסקיר נערכים לא פעם על-ידי יזם פרטי .במסגרת
התכנון המפורט ניתן יהיה לבחון את ההשפעות השונות ,כפי שנדרש בתסקיר השפעה על
הסביבה; ובהתאם לכך ,לקבוע את גבולות התכנית; גבול שטח הכרייה ,תחום ההשפעה
על הסביבה וכן לבחון שלביות כרייה ,חלופות שינוע ,ייבדקו אמצעים לצמצום זיהום
אוויר וכיו"ב .וכן ,להפנים וליישם הוראות שונות שיכולות לעלות במסגרת תסקיר
השפעה על הסביבה והצעדים לצמצום ההשפעות ,ככל שישנן כגון :ניטור  ,הסדרת שטח
לצרכי פיתוח עתידי וכדומה.
מובן כי לאחר בחינה זו ,ובשים לב לממצאיה ,יוכל מוסד התכנון להידרש לשאלה האם
לאשר את התכנית ,לקבוע בה תנאים ,או שלא לאשרה כלל.
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יצוין להשלמת התמונה כי ניתן בתכנית שתאושר על פי דין להוסיף אתרי כרייה וחציבה
מעבר לאתרים המסומנים בתמ"א (ראו סעיף  6.3לתמ"א).
דומה שבכך יהיה כדי לתת מענה לטענות המועלות בעתירה או למצער לחלקן .ממילא אף
לא ניתן לדעת בעת הזו מה תהיינה העמדות של משרדי הממשלה השונים ושל המועצה
לנוכח ממצאי התסקיר שיוכן ,כמו גם ביחס לחוות דעת של היועץ הסביבתי לתסקיר
(המשרד להגנת הסביבה עצמו).
מענה לטענות העותרות כי התמ"א חורגת ממסמך המדיניות (פרק ד .1.לעתירת טורעאן; פרק
ב 4.בעתירת ערד)
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העותרות טוענות בעתירתן ,כי נפל פגם בתמ"א /14ב ,בכך שישנם נושאים שנזכרו במסמך
המדיניות ,ולא מצאו את ביטויים בהוראות התמ"א .לשיטת העותרות ,מסמך המדיניות
הוא הנחיה מינהלית אשר יש לנמק סטייה ממנה.
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טענה זו אינה ברורה ,ודומה כי העותרות מנסות "להלביש" באופן מלאכותי את
טענותיהן לגוף התכנית על מסמך המדיניות ,ולגזור ממנו מסקנות התומכות בעמדתן.

.91

מסמך המדיניות כולל המלצות לעניין התכנית הסטטוטורית ,תמ"א /14ב ,כמו גם
המלצות לאמצעי מדיניות משלימים ,אשר אין מקומם בתכנית סטטוטורית.
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העותרות התייחסו לכמה נושאים בהם התמ"א סוטה לכאורה מהנחיות ממסמך
המדיניות ונשיב לעיקריים שביניהם :חריגה מעיקרון פיתוח בר קיימא; עקרון הבטחת
בריאות הציבור; קביעת "תחומי המגבלות" ו"תחומי ההשפעה".
א .הטענה לסטייה מעיקרון פיתוח בר קיימא במסמך המדיניות
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.
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כפי שנראה להלן ,העיקרון שנקבע בתמ"א להרחבת מחצבות קיימות נועד לשרת את
עיקרון של פיתוח בר קיימא – להותיר בידי הדורות הבאים את אפשרות ההחלטה לגבי
אופן ניצול הקרקע ופיתוחה ,וצמצום הפגיעה ברצף הנופי הפתוח.
ראשית ,חומרי הרקע ,שנערכו במסגרת ועדת העורכים ,וששימשו להכנת מסמך
המדיניות ,התייחסו להחלטת הממשלה לעניין פיתוח בר קיימא בנושא מחצבות ודנו
ארוכות במשמעות של פיתוח בר קיימא לעניין התכנית (דו"ח עקרונות לפיתוח בר
קיימא -שלב ב' .)7
מסמך המדיניות הציג אמצעים מגוונים שמטרתם ייעול השימוש בחומרי הגלם ,בהתחשב
בצרכים של הדורות הבאים ,וביניהם ניצול מרבי של חומרי גלם שניוניים ותוצרי לוואי
של תהליך הכרייה והפיתוח ובכלל זה חומר טפל ועודפי עפר ,שימוש חוזר בפסולת בניין
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ותשתיות וכן בחינת היתכנות כלכלית ,סביבתית וחברתית להשלמת מקורות חומרי גלם
באמצעות ייבוא.
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אחד מעקרונות הפיתוח בר קיימא שבא לידי ביטוי בתכנית הינו עקרון עדיפות להרחבת
מחצבות קיימות על פני פתיחת מחצבות חדשות .עקרון זה נבחן באופן פרטני לכל
מחצבה ,בהתאם למתודולוגיה להרחבת מחצבות שמפורטת בדוח הנספחים המצורף
לתמ"א .יצוין שבחלק מהמחצבות הוחלט שלא לאפשר את הרחבתן מסיבות סביבתיות
ואחרות:

מתוך דוח עקרונות לפיתוח בר קיימא  -שלב ב' 7
"שימור היכולת של הדורות הבאים להבטיח אספקת חומרי גלם
לצרכיהם-
נושא זה בא להבטיח שגם לדורות הבאים ישמר מרחב החופש לגבי
הסביבה הפיסית בה יחיו ולהותיר עבורם מרווח אפשרויות לניצול של
חומרי גלם מחד ,וארץ שבה נשמרו ,ככול הניתן ,אוצרות הטבע והנוף,
מאידך.
מצאי העתודות הגיאולוגיות ,לגבי חלקם הארי של חומרים הנדרשים
למשק הבנייה והסלילה (חצץ ומצע ,חול ,וגיר למלט וסיד) ,לכאורה
אינו מוגבל ,אולם לא כך הוא .בתנאי השטח המצומצמים של מדינת
ישראל ובצפיפות האוכלוסייה הגבוהה קיימת תחרות על כל פיסת
קרקע ,בין פיתוח לשימור ובין תכליות לסוגים שונים של פיתוח.
הביקוש לחומרי כרייה ולחציבה לא יחלוף לאחר מיצוי העתודות
שיקבעו בתוכנית זו ויהיה צורך לייעד ולפתח אתרים חדשים לכרייה
וחציבה .אתרים אלו יחייבו להמיר שטחים פתוחים וטבעיים נוספים
ולהפכם לאזורי חציבה וכרייה ,תוך דלדול מתמשך של שטחים
פתוחים ,אוצרות טבע ,מערכות אקולוגיות ואתרי מורשת תרבותית.
קווי המדיניות המוצעים לתפיסה התכנונית של תמ"א  14ב' מכוונים
להתנהלות מושכלת ולגישה חסכנית בניצול עתודות הקרקע שיאפשר
ניצול מושכל ויעיל של מצאי עתודות חומרי הגלם באופן שיותיר
אפשרויות החלטה מרביות בידי הדורות הבאים.
העדפת כרייה בשטחים שכבר קיימת בהם פגיעה סביבתית
ותשתיות (עקרון הרחבה בצמידות דופן למחצבות קיימות ולא אתרי
חציבה חדשים) :עצמת הפגיעה הסביבתית של פיתוח חדש
בשטחים פתוחים גבוהה לאין ערוך בהשוואה להרחבת מוקד פיתוח
קיים .הצמדות למחצבה קיימת והרחבת שטחים מופרים מגדילה
את המפגע ,אך ברוב מוחלט של המקרים היא עדיפה על פני פתיחת
מחצבה חדשה .אזורי כרייה וחציבה ,ובמיוחד מחצבות הר ,לא ניתן
לשקם באופן מלא ולהסב אותם בחזרה למצבם המקורי כשטח פתוח
טבעי .בורות החציבה וקירות החציבה הזקופים נותרים כפצעים בנוף
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הפתוח ,גם שנים ארוכות לאחר שננטשו ושוקמו .מסיבה זו עדיף ברוב
המקרים להרחיב ולהגדיל את המפגע הסביבתי שכבר קיים ולא לגרוע
שטח פתוח וליצור עוד מפגע חדש .בנוסף לכך הרחבת מחצבות
קיימות מנצלת תשתיות קיימות :דרכים ,קווי תשתית ומתקנים ולכן
היא חסכנית יותר בצריכת קרקע ואינה קוטעת שטחים פתוחים
חדשים על ידי קווי תשתית חדשים.
• עדיפות לריכוז מפגעים על פני פיזורם :חשיבותם של שטחים
פתוחים נמדדת בשלושה פרמטרים :איכות ,גודל ורציפות .לרצף
השטחים הפתוחים נודעת חשיבות תפקודית וחזותית .הרצף חיוני
לשמירת מערכות אקולוגיות יציבות ,קטיעת רצף המסדרונות
האקולוגיים וצמצום מרחב המחייה של מיני צומח וחי העלול להעמיד
בסכנה קיומן של מערכות חיים אלו .מנקודת המבט הסביבתית ,עדיף
מעט מחצבות גדולות שיוצרות מפגע נרחב באזור אחד על פני מספר
מחצבות קטנות שפוגעות במספר אזורים .בנוסף לכך ,במחצבות
גדולות קיים עוגן כלכלי להקמת מתקני עיבוד וייצור חומרי גלם
שניוניים וכדאיות בהשקעה באמצעים למניעת ומזעור השפעות
סביבתיות".
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עיקרון בסיס זה ,נשען על מספר אדנים ,שאליהם התייחסות גורמי התכנון במסמכי
היסוד של תמ"א /14ב :ראשית ,התפיסה כי יש לנקוט בהתנהלות מושכלת וגישה חסכנית
בניצול עתודות הקרקע ,באופן שיאפשר ניצול יעיל של מצאי עתודות חומרי הגלם ויותר
בידי הדורות הבאים אפשרויות החלטה מרביות בנוגע לפיתוח .שנית ,עצמת הפגיעה
הסביבתית של פיתוח חדש בשטחים פתוחים גבוהה לאין ערוך בהשוואה להרחבת מוקד
פיתוח קיים .היצמדות למחצבה קיימת והרחבת שטחים מופרים מגדילה אמנם את
המפגע הקיים ,אך ברוב מוחלט של המקרים היא עדיפה על פני פתיחת מחצבה חדשה.
זאת ,בשל הקושי לשקם באופן מלא אזורי כרייה וחציבה ,גם לאחר סיום הפעילות בהם.
שלישית ,הרחבת מחצבות קיימות מנצלת תשתיות קיימות – דרכים ,קווי תשתית
ומתקנים ולכן היא חסכנית יותר בצריכת קרקע ואינה קוטעת שטחים פתוחים חדשים
על ידי קווי תשתית חדשים .רביעית ,קיימת עדיפות לריכוז מפגעים על פני פיזורם ,בשל
השמירה על רצף שטחים פתוחים ,החיוני לשמירת מערכות אקולוגיות יציבות.
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יתר על כן ,עקרון זה נבחן באופן פרטני לכל מחצבה ,בהתאם למתודולוגיה להרחבת
מחצבות שמפורטת בדוח הנספחים המצורף לתמ"א .יצוין שבחלק מהמחצבות הוחלט
שלא לאפשר את הרחבתן מסיבות סביבתיות ואחרות.
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נושא הקרבה לישובים נכלל בתנאים המקדימים שנקבעו על ידי ועדת העורכים ,בשלבי
בחינת הרחבת המחצבות .התנאי המקדים שנקבע הוא מרחק של  500מ' לפחות מישוב
(אא"כ אושרה תכנית מפורטת קודם לכן אשר קבעה מרחק אחר) .יצוין כי המחצבות
נבחנו בשקלול של קריטריונים נוספים :ראשית נבחן קיומו של חומר גלם בעתודה
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מינימלית של  5מיליון טון .שנית ,נקבע מרחק של  50ק"מ בין המחצבה לאיזור ביקוש.
ושלישית ,פוטנציאל הפגיעה בסביבה .מחצבות שלא עמדו בתנאי סף אלה נפסלו ולא
הוצעה להם הרחבה .פירוט הבחינה מצוי בדו"ח נספחים של תמ"א /14ב (המפורסם
לציבור כמסמך עזר) .כך ,לשם הדגמה ,נציין מספר מחצבות שלא עמדו בתנאי הסף
להרחבה :מחצבת חנתון ,מחצבת שפרעם ומחצבות עין חרוד.
ב.

הטענה לסטייה מעיקרון "הבטחת בריאות הציבור" המצוין במסמך המדיניות
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אחת ממטרות מסמך המדיניות היא "הבטחת בריאות הציבור" .בריאות הציבור במסמך
המדיניות הובאה כאחד מן היעדים הנגזרים מן המטרה הכללית של הבטחת איזון בין
צריכת משק הבניה והסלילה לבין הצורך בשמירה על הסביבה ואיכות החיים .המלצות
מסמך המדיניות באו לידי ביטוי במתודולוגיה לבחינת הרחבת מחצבות ,בהנחיות
הסביבתיות בתמ"א ,וכן באמצעי מדיניות נוספים שאין מקומם בתכנית סטטוטורית
אלא כאמצעי מדיניות משלימים.
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לכך נוסיף כי כל פעילות אנושית ,ובמיוחד פעילות תעשייתית ,כרוכה בעלויות סביבתיות
ובהשפעות על בריאות הציבור .חוק אוויר נקי כולל גם שיקולי מדיניות של עלות
סביבתית רצויה ,דהיינו יחס עלות/תועלת מיטבי של רמת זיהום סביבתי ביחס להשפעות
על בריאות הציבור תוך התחשבות בישימות בראייה כלל משקית ,על פי מתודולוגיות
מקצועיות המקובלות בעולם .תנאי סף לקיומה של פעילות אנושית מזהמת ,לרבות
פעילות כרייה וחציבה ותעשייה ,הוא עמידה בחוקים ,בתקנות ובקריטריונים סביבתיים
שנועדו ,בין היתר ,לשמירה על בריאות הציבור .מובן מאליו שכל פעילות כרייה וחציבה
צריכה לעמוד בכל התנאים הסביבתיים הקבועים לפי כל דין .שטחי כרייה הנמצאים
בטווח השפעה אפשרי על אוכלוסייה מחויבים בבחינה סביבתית קפדנית ותלווה על פי
רב ,בדרישה לביצוע ניטור ובמגבלות הפעלה בזמן ביצוע העבודות.
ג .הטענה לסטייה מעקרון "תחומי השפעה" כפי שמתואר במסמך המדיניות
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בכל הנוגע לתחומי ההשפעה – העותרות טוענות כי תחום ההשפעה בתמ"א /14ב אומץ
מתחום ההשפעה של תמ"א  14ללא שנעשתה בחינה נוספת ,ותוך סטייה מהמלצת מסמך
המדיניות .לכך נשיב ,כי תמ"א /14ב מתייחסת לשני מובנים שונים של תחומי השפעה::
"תחום מגבלות" הוא התחום המסומן בתמ"א ,אשר בשטחו חלות הגבלות על שימושים
שיש בהם כדי לגרוע או לסכל את האפשרות להקמת המחצבה .אין משמעות הדבר
שבפועל השפעת המחצבה היא בכל התחום ,ואף לא שהשפעת המחצבה אינה חורגת
מתחום זה ,אלא שמדובר בברירת מחדל ,וזאת עד להכנת תכנית מפורטת .התכלית של
תחום המגבלות היא ל"שמירת שטח" – למנוע התקרבות למחצבה של שימושים ,אשר
עשויים לסכל את הקמתה .תחום המגבלות לא נועד "להגן" על השימושים הרגישים
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עצמם ,באשר הוא רלבנטי לשלב המתארי של התכנית ,קודם לאישורה של תכנית
מפורטת וודאי שקודם להפעלתה.
"תחום השפעה" הוא התחום שבו צפויות לחול השפעות כתוצאה מפעילות המחצבה לפי
התכנית המפורטת ,ובו מוטלות הגבלות על השימושים המותרים כתוצאה מהקמת
המחצבה והפעלתה התחום נקבע באופן קונקרטי בהתאם לתוצאות תסקיר השפעה על
הסביבה שהכנתו כוללת הרצת מודלים לחיזוי השפעות המתבססים על נתונים מפורטים
של מאפייני הפעילות במחצבה ,נתוני מטאורולוגיה ,טופוגרפיה ועוד .תחום זה מחליף את
תחום המגבלות (בתנאי שהתכנית המפורטת כוללת את כל שטח האתר) .תחום ההשפעה
הוא הרלבנטי לבריאות הציבור ,היות והוא נקבע לעת הכנת התכנית המפורטת אשר
מכוחה ניתן להפעיל את המחצבה .תחום השפעה זה יכול להיות קטן מתחום המגבלות או
גדול ממנו ,והכל בהתאם לבדיקות הקונקרטיות שיעשו בתסקיר השפעה על הסביבה או
במסמך הסביבתי שיערך .תחום ההשפעה יכול שיהיה דינמי ויצומצם עם התקדמות
החציבה.
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לגבי טענת העותרות כי יש להגדיל את תחום המגבלות ל 1000 -מ' – לא ברור מדוע כך
נכון לעשות באשר אין סיבה לפגוע ,שלא לצורך ,בהתפתחות של מגוון שימושים מותרים
בתחום של בין  500מ' ל 1000-מ' מהאזור המיועד להקמת המחצבה .אם יימצא בתסקיר
ההשפעה על הסביבה שתחום ההשפעה צריך להיות גדול יותר באזור מסוים ,ושבתחומו
נמצאים שימושים רגישים מאושרים ,תצטרך תכנית המחצבה למצוא דרכים כך שלא
יהיו שימושים רגישים בתחום ההשפעה של התכנית ,אם על-ידי צמצום שטחי החציבה
או קביעת מגבלות תפעוליות חמורות יותר או באמצעות כל דרך מתאימה אחרת.
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תחום ההשפעה – במובן של "תחום מגבלות" ,נדון בהרחבה במסגרת התהליך שהוביל
לאישור התמ"א  .בשלב מסמך המדיניות נדון נושא זה לראשונה ביום  ,9.4.2008והוצגו
מספר אפשרויות חלופיות לקביעת תחומי מגבלות בתכנית .עובדה זו כשלעצמה שומטת
את הקרקע מתחת לטענה שהנושא לא נבחן אלא אומץ באופן אוטומטי לפי הקבוע
בתמ"א  .14כך ,מסמך המדיניות קובע כדלקמן (עמ' :)105
"א .תחום ההשפעה המדוייק יקבע במסגרת התכנון המקומי של
המחצבה .עד לקביעתו יישמר תחום השפעה של  500מטר מגבולות
האתרים המיועדים לכריית וחציבת חומרי גלם ,הכוללים עבודות
פיצוץ וגריסה .בתחום זה יחולו מגבלות על שימושי וייעודי קרקע
שיכולים להיות מושפעים מפעילות המחצבה ,כגון :פיצוצים ,רעש,
רעידות וזיהום אוויר ,או להשפיע על פעולת המחצבה .במחפורות
חרסית וכדומה ,אשר אינן דורשות עבודות פיצוץ וגריסה ,לא יקבע
תחום השפעה.
ב .תכנית לפיתוח שחלה בתחום ההשפעה של מחצבה ,תחויב
בבדיקת השפעות המחצבה על הפיתוח המתוכנן באמצעות הגשת
תסקיר השפעה על הסביבה /חוות דעת סביבתית ,תוך מתן עדיפות
למחצבה ,וכן תחייב תיאום עם ועדת מעקב ובקרה .כמו כן ,תכלול
התכנית הוראה המחייבת את היזם שלא לתבוע כל תביעה שהיא
בגין פעולותיה התקינות של המחצבה.
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למרות שמסמך המדיניות המליץ על קביעת תחום השפעה של  500מ' ,הנושא נבחן שוב
גם בשלב הכנת תכנית המתאר .כך ,בדיון ועדת העורכים מיום  22.10.12בנושא תהליך
שיתוף הציבור ובתוצאותיו ,התייחס צוות התכנון לנושא תחום ההשפעה והסביר כי
נבחנו תחומי השפעה שנקבעו בתכניות מפורטות לכרייה ולחציבה ,ועלה כי התחום לרוב
אינו עולה על  500מ' .בדיון זה הוחלט כי בהתייחס לשאלה שעלתה במפגשי שיתוף
הציבור לעניין קביעת תחום השפעה של  500מ' ,המענה המתאים הוא "שהתחום נקבע
על פי השפעות רעש ואבק והתאמתו אומתה על פי תסקירי השפעה על הסביבה שעל פי
רוב מצמצמים את התחום".
עוד יש לציין ,כי במקומות שבהם תכנית מפורטת שקדמה לתמ"א קבעה תחום השפעה
השונה מ 500 -מ' ,התאימה התמ"א את תחום המגבלות לתחום ההשפעה המפורט ,כפי
שקורה במחצבת גולני כמפורט להלן.
זאת ועוד – במקרים שבהם המחצבה הקיימת נמצאת במרחק הקטן מ 500-מ' מישוב,
והמחצבה נכללה באתרי התמ"א ,צומצם תחום המגבלות כך שלא יטיל מגבלות על
מגרשי מגורים מאושרים (לדוגמא -אתר " 141שמשון" ביחס לישוב נחם) .יודגש כי אין
פירוש הדבר שהמחצבה יכולה לפעול בניגוד לחוק אוויר נקי והתקנות מכוחן לרבות
תקנות למניעת מפגעים (מניעת זיהום אוויר ורעש ממחצבה) ,התשנ"ח – ( 1998להלן:
תקנות למניעת מפגעים) ,אלא שקרבת הישובים מגבילה את פעילות המחצבה ומחייבת
אותה לנקוט באמצעים נוספים ואף לצמצם את פעילותה כדי לעמוד בדרישות החוק
והתקנות האמורים .הדבר מדגים כי לא נעשתה עבודה "אוטומטית" ו"שרירותית" אלא
שהתמ"א התאימה את תחום המגבלות לכל אתר ככל הניתן.
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לסיכום עניין זה – בשלב הכנת התמ"א לא חל שינוי מהמלצת מסמך המדיניות מאחר
שהנושא נבחן כדבעי .תחום המגבלות בתמ"א נקבע על סמך תסקירים שנערכו במשך
השנים במסגרת תכניות מפורטות לכריה וחציבה ובהן נקבע תחום השפעה שלרוב לא
עלה על  500מ' ,והותאם באופן ספציפי באתרים שבהם הייתה סיבה לקבוע אחרת כבר
בשלב התכנון המתארי.

.107

באשר להוראה להכנת התמ"א שלפיה התכנית תקבע דרכי פעולה להקטנת השפעת
המחצבות על סביבתן .לעמדת המשיבים ,קיים קושי לתת הנחיות ספציפיות לכל מחצבה
במסגרת תמ"א מתארית .דרכי הפחתת השפעות המחצבה תלויות באופי פעילותה,
קירבתה לאוכלוסיה ובגורמים נוספים שהמקום לבחון אותם הוא בתכנית מפורטת.
התמ"א מנחה לגבי הנושאים הסביבתיים הנדרשים שיש לבחון בתכנית המפורטת ,ושיש
לתת לגביהם הוראות למזעור הפגיעה הצפויה .כך ,הוראות התמ"א קובעות כדלקמן:
תכנית מפורטת לכרייה ולחציבה תקבע הוראות בדבר
".5.6.3
מזעור מפגעים סביבתיים ונופיים בעת הקמת המחצבה והפעלתה.
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הוראות אלה ייקבעו לפי העניין בהסתמך על תסקיר ההשפעה על
הסביבה או מסמך סביבתי ,ככל שנדרש כזה.
ההוראות בדבר פעולת המחצבה ומתקניה ייקבעו ,בין
.5.6.4
היתר ,בהתחשב באפשרות הסבירה בנסיבות העניין ,לשימוש
באמצעים הטכנולוגיים המתקדמים הקיימים שנועדו למזער
מפגעים סביבתיים.
נספח ד' -מסמך מנחה בתמ"א ,קובע הנחיות להכנת תכנית מפורטת לכרייה ולחציבה
בהן הוראות בדבר מזעור מפגעים ושמירה על איכות הסביבה (סעיף :)5
התכנית המפורטת תכלול בין היתר וככל הנדרש ,בהתבסס על
תסקיר ההשפעה על הסביבה או מסמך סביבתי אחר ,הוראות
בדבר מזעור מפגעים ושמירה על איכות הסביבה:
 5.1מזעור מפגעים סביבתיים העלולים להיגרם מפעילות
המחצבה ,לרבות אבק ,רעש ,הדף אויר וזעזועי קרקע.
 5.2מזעור מפגעים נופיים במחצבה ובסביבתה כתוצאה מהפעילות
בה והדרכים המובילות אליה.
 5.3מזעור פגיעה בערכי חי ,צומח ותופעות גיאומורפולוגיות או
גיאולוגיות מיוחדות.
 5.4מזעור פגיעה באתרים ארכיאולוגיים ואתרים אחרים בעלי ערך
היסטורי או תרבותי.
 5.5מניעת זיהום מי תהום.
 5.6טיפול בפסולת ,בשפכים ,בתשטיפים ובדלקים.
 5.7מניעת זיהום מים עיליים ומזעור הפגיעה בערוצי זרימה.
 5.8מניעת מפגעים העלולים לפגוע בבטיחות תנועת הולכי רגל,
כלי רכב וכלי טיס.
 5.9בתחומי יערות ושטחים פתוחים אחרים ,יינתנו פתרונות
לדרכים שנקטעות על ידי המחצבה ,לצורך שמירה על המשך
תפקודם.
 5.10במידה והתכנית מתירה הקמת מפעלים לתוצרים ו/או מתקני
מיחזור ,יקבעו ,לפי הצורך ,הגבלות על היקפם ופעולותיהם.
 5.11ניטור של מפגעים סביבתיים כתוצאה מפעילות הכרייה
והחציבה ועיבוד חומר הגלם ,בהתאם להנחיות המשרד להגנת
הסביבה".
.108

מעבר לכך ,תפעול והפעלת המחצבה כפופים לרגולציה סביבתית ,ובפרט להוראות בנושא
מניעת זיהום אוויר ובכללן עמידה בערכי איכות האוויר המעוגנים בתקנות לפי חוק אוויר
נקי ,עמידה בתקנות למניעת מפגעים ועמידה בתנאים ברישיון עסק שנקבעים על ידי
המשרד להגנת הסביבה.

טענת העותרות כי יש לעגן את החלטת הממשלה והסיכום הנלווה לה במסגרת הוראות התמ"א
(פרק ד .2.לעתירת טורעאן)
.109

כאמור לעיל ,במרץ  ,2018בעקבות הערר שהגיש שר הבריאות על אישור התמ"א ,החליטה
הממשלה להטיל על מנהלת מינהל התכנון להקים צוות בינמשרדי שיגיש לה המלצות
למתודולוגיה ולקריטריונים לבחינת היבטים בריאותיים בתכניות מפורטות לאתרי כרייה
וחציבה ואופן הסדרתם .עבודת הצוות מצויה בעיצומה.
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מסקנות הצוות הבינמשרדי ,ככל שתתקבלנה ,תיושמנה לגבי תכניות מפורטות למחצבות
(בהתאם להחלטת הקבינט) .נשוב ונדגיש ,כי בענייננו מדובר בתכנית מתאר ארצית אשר
לא ניתן לבצע כריה וחציבה מכוחה ,כאשר לשם כך נדרשת תכנית מפורטת.

.111

כאמור בראשית הדברים ,ככל שלעותרות ,או למן דהוא אחר ,תהיה טענה ביחס לאופן
בחינת ההיבטים הבריאותיים לעת בחינתה של תכנית מפורטת לכריה וחציבה – היא
תוכל להעלות את כל טענותיה בהליך ההתנגדויות ,ובהמשך – ככל שתהיה עילה לכך –
במסגרת ביקורת שיפוטית.

.112

הוראה נוספת שנכללה במסגרת אישור התמ"א בממשלה בינואר  2018הוחלט (סעיף ב'
להחלטת קבינט הדיור) דרשה להטיל על מנכ"לית מינהל התכנון להקים צוות מקצועי
אשר יציג לוועדת השרים ("קבינט הדיור") המלצה כוללת על אפשרויות תכנון ופיתוח של
מחצבות הסמוכות למוקדי פיתוח מרכזיים .הצוות המקצועי בראשותה של מנכ"לית
מינהל התכנון סיים את עבודתו וגיבש מסמך שהוצג לשר האוצר.

.113

יובהר כי עבודת הצוות המקצועי האמור היא לאתר שטחי מחצבות ,בסמיכות למוקדי
פיתוח ,שניתן יהיה לנצל לטובת פיתוח אזורי מגורים ותעסוקה ,זאת לאחר סיום הכרייה
והחציבה ומיצוי חומרי הגלם בהן .תוצאות הבחינה של נושא זה אינן רלוונטיות להוראות
התכנית או לתשריטיה והן ישמשו את גורמי הפיתוח לצורך איתור שטחי פיתוח
פוטנציאליים בתחומי המחצבות.

.114

החשיבות המיוחדת של "אתרים בעלי חשיבות מיוחדת" ,אשר אליה מתייחסת החלטת
ועדת השרים ,טמונה בפוטנציאל לשמש כשטח לפיתוח לאחר מיצוי חומרי הגלם
במחצבות בשל היותם סמוכים למוקדי פיתוח.

מענה לטענות העותרות באשר להליך בחינת החלופות של המינרלים התעשייתיים (פרק ג4.
בעתירת ערד)
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כפי שתואר לעיל ,לאחר שהתקבל מידע באשר לאתרים הקיימים והפוטנציאליים,
בסקירת מצב קיים ,נערכה בחינת חלופות בשני שלבים .בשלב הראשון הוגדרו ונבחנו
חלופות כמותיות ובשלב השני הוגדרו ונבחנו חלופות מרחביות להשגת היעד הכמותי
הנדרש לתעשייה ונערך מבחן השוואתי בין החלופות המרחביות.

.116

הליך בחינת החלופות הכמותיות למינרלים התעשייתיים נעשה באופן הבא :הוגדרו
ונבחנו שלוש חלופות כמותיות בהתייחס לכמות חומר הגלם הנדרשת עד לשנת היעד
 ,2045תוספת לעתודות הקיימות והמאושרות  .כמו כן נבחנה חלופת "הפסקת כרייה"
שנפסלה .החלופות הכמותיות שנבחנו לגבי הפוספט ,שהוא חומר הגלם העיקרי לתעשייה
היו:

א" .אי הגבלת כרייה" -הגדלת כמויות הכרייה לפי גידול בייצור של  6%לשנה.
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ב" .עסקים כרגיל" -גידול בהיקפי הכרייה בהתאם להתפתחות תעשייתית מקובלת ושימור
כושר התחרות בארץ ובעולם .היקף שיעור גידול שנתי בייצור.3% -
ג" .שימור מצב קיים" -כמויות הכרייה על פי הכמויות המופקות כיום .כלומר  0%גידול
שנתי בכרייה.
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כידוע ,החלופה שנבחרה על-ידי ועדת העורכים הייתה חלופת "שימור מצב קיים" לפיה
כמות כריית הפוספט תוגבל לכמות ממוצעת שנתית של כ 7.5 -מ"ט בשנה( ,יעד כרייה
קרוב לכרייה העכשווית) .החלטה זאת התבססה על מסקנות הוועדה הבינמשרדית
לבחינת משק הפוספטים שפעלה במקביל להכנת מסמך המדיניות ,ועדה בראשות משרד
האנרגיה .בהתאם לחלופה זו עתודות הפוספטים הנוספות שידרשו עד לשנת  2045הן כ-
 180מ"ט בנוסף לכ 150-מ"ט עתודות זמינות בהתאם לתכניות מפורטות ומתאריות
מאושרות .עתודות אלה יאפשרו לתעשייה אופק ייצור לטווח הארוך והעדפת מדיניות של
פיתוח תעשיית מוצרים מתקדמת ,על פני שיווק של סלע פוספט גולמי.

.118

בשלב השני נבחנה העלות הסביבתית הנובעת מכריית מחצבים תעשייתיים ,ובהמשך
הוגדרו ונבחנו חלופות מרחביות להשגת היעד הכמותי .נערך מבחן השוואתי בין החלופות
המרחביות שיתווספו לשטחים ולעתודות חומרי הגלם המאושרים בתכניות והומלצה
החלופה המועדפת.

.119

העלות הסביבתית הנגרמת מכריית מחצבים תעשייתיים ,ובמיוחד פוספטים הדורשים
היקפי שטח נרחבים ,נמדדת בשני ההיבטים הבאים :השפעה על בריאות הציבור; ניצול
משאבי קרקע והשפעה על היקף ורצף שטחים פתוחים – ובכלל זה – פגיעה במרחבי ארץ
טבעיים ,פגיעה במערכות אקולוגיות מדבריות (ראו בעמ'  26-27במסמך המדיניות).

.120

בכל הנוגע להשפעה על הסביבה ועל בריאות הציבור – כפי שהודגש לעיל ,כל פעילות
אנושית ,ובמיוחד פעילות תעשייתית ,כרוכה בעלויות סביבתיות ובהשפעות על בריאות
הציבור .חוק אוויר נקי כולל שיקולי מדיניות לרבות העלות הסביבתית הרצויה המירבית
שניתן להסכים לה ,באיזון בין כלל השיקולים הצריכים לעניין .לפיכך ,תנאי סף לקיומה
של פעילות אנושית מזהמת ,לרבות פעילות כרייה וחציבה ותעשייה ,הוא עמידה בחוקים,
בתקנות ובקריטריונים סביבתיים שתכליתם בין היתר שמירה על בריאות הציבור .מובן
מאליו שכל פעילות כרייה וחציבה צריכה לעמוד בכל הרגולציה הסביבתית .שטחי כרייה
הנמצאים בטווח השפעה אפשרי על אוכלוסייה מחויבים בבחינה סביבתית שתוכיח
עמידה בתנאים ותלווה ,על פי הצורך ,בניטור ובמגבלות הפעלה.

.121

בכל הנוגע לניצול משאבי קרקע והשפעה על היקף ורצף השטחים הפתוחים .הפגיעה
במרחבים הפתוחים של הנגב אינה מסתכמת רק בצריכת השטח הנדרש אלא גם
במיקומם .ערכיותן של המערכות האקולוגיות נגזרת משלושה פרמטרים עיקריים :גודל,
רציפות ומגוון בתי גידול .שלושת הפרמטרים מבטאים אפוא את היכולת של מערכות
ביולוגיות שלמות להתקיים לאורך זמן .העלות האקולוגית של פגיעה בשטח פתוח
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מתבטאת בהרס של בתי גידול רבים ,גורם המהווה את הסיבה בעלת ההשפעה הרבה
ביותר להכחדה של מינים ולאובדן המגוון הביולוגי.
.122

מעט אזורים בארץ יכולים עדיין לענות להגדרה "ארץ בראשית" :חבלי ארץ שמאופיינים
על ידי נוף טבעי ,דרמטי ומרשים שלא הושפעו ולא הופרו כתוצאה מפעילות האדם.
שימור ערכי הטבע  ,הנוף והמורשת חיוניים לשמירה על המגוון הביולוגי ורווחת האדם.
כפי שצוין לעיל ,המבחן ההשוואתי בין החלופות כלל התייחסות לארבעה מרחבים בנגב
בהם מצויים המרבצים הגדולים ,בהתאם לסקר המכון הגיאולוגי :בקעת ערד; מרחב
הערבה (כולל אורון-צין); רותם; נגב מרכזי (כולל הר נשפה) .השטחים של המרבצים
האמורים מוינו לארבע רמות מימוש :עדיפות בהתייחס להיבטים גיאולוגיים-כלכליים-
הנדסיים והיבטים סביבתיים ונופיים.
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בהתייחס להיבטים גיאולוגיים-כלכליים-הנדסיים ניתנה עדיפות להיבטים כגון :איכות
חומר הגלם; עובי הטפל; הובלה למפעלים; ובהתייחס להיבטים סביבתיים-בריאותיים-
נופיים ובכללם היתכנות תכנונית -סטטוטורית ,מוינו כ 30 -שטחי המרבצים לארבע
רמות מימוש או עדיפות :שטחים זמינים לכרייה מיידית -תכניות מאושרות; שטח
לכרייה בטווח הבינוני; שטח לכרייה בטווח הרחוק -כרייה במגבלות; עתודות "אל געת"-
לשיקול דעת הדורות הבאים.
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בהתייחס להיבטים הסביבתיים – נופיים ,נערכה בחינה סביבתית ראשונית על פי מספר
פרמטרים סביבתיים .כך נבחן המרחק מישובים ,רגישות נופית לטווח קצר וארוך ,ומידת
רגישות אקולוגית של המרחב.
בשלב שני נערכה בחינה מרחבית ,תוך התייחסות לניצול מיטבי של משאבי הקרקע;
עדיפות לכרייה רב שכבתית (של מספר חומרי גלם באותו חתך אקולוגי); העדפה
למרבצים גד ולים ואיכותיים על פני קטנים; שוויון הזדמנויות לדורות הבאים בניצול
משאבי הפוספט תוך שמירת שטחים מדבריים בראשיתיים.
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על בסיס הדרוג המצרפי של ההיבטים האמורים ,אותרו שטחים לכריית פוספט בהיקף
העתודות הנדרש .העיקרי שבהם הוא מרבץ זוהר דרום (הכולל את "שדה בריר") ,ובו
עתודות איכותיות בכמות של כ 140 -מ"ט (היקף העתודות בשדה בריר הינו כ65 -
מ"ט) .אתר זה נמצא עדיף במכלול ההיבטים שנבחנו .יתרונות נוספים שנמצאו לאתר
זה הם איכות חומר הגלם ,כיסוי טפל מועט וקרבה למישור רותם ,בו ממוקמים מפעלי
הייצור של מוצרי ההמשך.
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לעניין הטענה שאפשר לכרות כמעט " 80%באזורים הרחוקים מריכוזי אוכלוסייה"
(ג(5.ד) בעתירת ערד) :חלופה זו נבחנה על ידי ועדת העורכים ונפסלה מאחר שהאתרים
שהוגדרו ב"רמה ב ,2-לכרייה במגבלות" נמצאו נחותים בשקלול כלל ההיבטים ולא יכלו

38
לענות על צרכי הכרייה והחציבה כפי שהוגדרו במסמך המדיניות (ראו עמ'  67פסקה
שנייה ,במסמך המדיניות) .בנוסף יודגש ש"שדה בריר" ו"-זוהר דרום" רחוקים מריכוז
אוכלוסייה בערד ביותר מ 3.5 -ק"מ ,וכי "שדה בריר" רחוק מריכוז אוכלוסייה בישוב
כסייפה בכ 3-ק"מ ,וכי "זוהר דרום" רחוק מאותו היישוב בכ 1.5 -ק"מ (למעט התיישבות
לא מוסדרת של בדואים בתחום האתר).
.127

לעניין הטענה כי החלטת המועצה הארצית מעצבת את הליך התכנון כך שבהמשך לא
נדרשים לבחון חלופות מחוץ לשטח הכרייה שהועדף – כפי שפורט לעיל במסגרת המענה
על הליך בחירת החלופות ,במסגרת מסמך המדיניות שנערך למינרלים התעשייתיים,
נבחנו חלופות כמותיות וחלופות מרחביות במכלול של היבטים גיאולוגיים ,תכנוניים
וסביבתיים מסוימים עד אשר נבחרו האתרים המתאימים ביותר במטרה להבטיח
עתודות חומרי גלם לשנת .2045
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משנקבעו האתרים שייעודם הוא כרייה וחציבה אשר מהווים את מתווה הכרייה
האופטימלי בהתאם למכלול ההיבטים האמורים ,כעת המטרה היא לקדם ולאשר תכנון
מפורט לצורך מימוש האתרים והפקת חומרי הגלם בשטחם ,במסגרת התכנון המפורט
יערך תסקיר השפעה על הסביבה או מסמך סביבתי אשר יבחן את השפעותיה המדויקות
של התכנית ובהתאם יקבעו גבולותיה של התכנית ,מיקום מגרשי הכרייה והחציבה ושטח
המיתקנים ,שלבי הפעילות ומאפייניה ,דרכי גישה לאתר אמצעים לצמצום השלכות
סביבתיות ,וכיו"ב .כמו כן ,ככל שיידרש ,תיבחן גם חלופת האפס.
ברי ,כי גריעת אתרים כתוצאה ממימוש חלופת האפס עשויה להוביל בבוא העת לצורך
לבחון מחדש אתרים חלופיים נוספים במסגרת הפוליגונים שנבחרו בתמ"א ,בהסתמך
על סעיף  6.3לתמ"א שמאפשר תכנון אתרים נוספים לפי צורך ובהתאם לתנאים
הקבועים בסעיף.

מענה לטענות העותרות בנוגע לדו"ח החוקר והדיון שהתקיים בהערות הוועדות המחוזיות (פרק
ד 5.בעתירת טורעאן)
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העותרות בעתירת טורעאן טוענות כי משום שהדיון שהתקיים בדו"ח שחיבר החוקר ,מר
זאב עמית ז"ל ,התקיים לאחר פטירתו ,נטה הדיון באופן מובהק לטיעוני מינהל התכנון.
העותרות טוענות אפוא ,כי בנסיבות אלה היה צריך לזמן את העותרות לדיון ולאפשר
להם להשמיע את טענותיהן ,לחלופין להורות לוולנת"ע לשמוע את ההתנגדויות באופן
עצמאי ,או למנות חוקר חדש.
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החוקר ,מר זאב עמית ז"ל ,מונה לתפקידו ביום  ,2.8.16לאחר שהמועצה הארצית
השתכנעה בדבר יכולתו ,ניסיונו וכישוריו המקצועיים לבצע את המלאכה .החוקר קיים
שני ימי שימוע ארוכים ,שבהם נשמעו נציגי הוועדות המחוזיות שהעבירות הערות
לתכנית .הדו"ח המקיף שהכין החוקר ,הושלם לפני פטירתו והוגש למועצה הארצית.

39
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בנסיבות מצערות וחריגות אלה ,שאליהן לא התייחס החוק ,עמדת המשיבות היא כי לא
הייתה כל מניעה לקיים דיון בהמלצותיו המפורטות של החוקר ,בדו"ח ארוך ומנומק,
במסגרת הדיונים שהתקיימו בוולנת"ע ובמועצה הארצית .יוער כי מרבית המלצות
החוקר התקבלו ,והתכנית תוקנה בהתאם .המלצות אחדות של החוק לא התקבלו ,אך
הוצגו בפני המועצה הארצית באופן מפורט וברור.
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מעבר לכך ,חשוב להבהיר כי מדובר בתכנית מתאר ארצית שאינה מפורטת ,ומכאן
שלעותרות כלל לא הייתה כל זכות להגיש התנגדויות אליה .לפיכך ,גם אם הייתה
מחליטה המועצה הארצית לקיים שימוע בלתי אמצעי להערות כלפי התכנית ,מדובר
בשמיעת הוועדות המחוזיות בלבד .הנה כי כן ,מדובר בטענה שמי שהיו יכולות להעלותה
הן הוועדות המחוזיות ,אלא שטענה כזו לא נשמעה מהן.

מענה לטענות העותרות בדבר ערכי איכות האוויר הקובעים בהליך התכנון (פרק ג(5.ג) בעתירת
ערד)
.133

סוגיה כללית נוספת שהתעוררה בעתירות ,נוגעת לפרשנות הוראות חוק אוויר ותקנות
אוויר נקי ,אשר קובעות ,בין היתר ,ערכים מקסימליים לריכוזי חלקיקים נשימים עדינים
( )PM2.5בסביבה.
חוק אוויר נקי נועד להביא לשיפור של איכות האוויר ,בין היתר על-ידי קביעת איסורים
וחובות בהתאם לעקרון הזהירות המונעת; והכל כפי שהוגדר בסעיף  1לחוק" ,לשם הגנה
על חיי אדם ,בריאותם ואיכות חייהם של בני אדם ולשם הגנה על הסביבה ,לרבות
משאבי הטבע ,המערכות האקולוגיות והמגוון הביולוגי ,למען הציבור ולמען הדורות
הבאים ובהתחשב בצורכיהם" .בהתאם לסעיף  6לחוק אוויר נקי נדרש השר להגנת
הסביבה לקבוע ערכים מרביים לנוכחותם באוויר של מזהמים שונים; ולעניין זה מבחינה
החקיקה בין היתר ,בין המונחים "ערכי יעד" ,ל"-ערכי סביבה".3
"ערכי יעד" הם ערכים המבוססים על הידע המדעי ,בעיקר בהיבטים בריאותיים ואשר
משקפים הגנה נאותה ,בין היתר ,על בריאות הציבור .סעיף (6א)( )1לחוק אוויר נקי קובע
כי חריגה מ"-ערך יעד" מבטאת "חשש לסיכון או לפגיעה בחיי אדם ,בבריאותם או
באיכות חייהם של בני אדם ,בנכסים או בסביבה ,לרבות בקרקע ,במים ,בחי ובצומח,
שיש לשאוף להשיגם כיעד."...

 3לשלמות התמונה יצוין כי החקיקה מגדירה גם "ערכי התרעה" ,אשר מהווים "ערכים שחריגה מהם ,בחשיפה לזמן
קצר ,גורמת או עלולה לגרום לסיכון או לפגיעה בבריאותם של בני אדם ,ושיש לנקוט אמצעים מידיים למניעת
החריגה מהם או למניעת הנזק הנובע מהחריגה" (ראו סעיף (6א)( )3לחוק).
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"ערכי סביבה" ,לעומת זאת ,נקבעים על בסיס "ערכי היעד" ,ובהתחשב באפשרות
המעשית ליישמם (קיומה של טכנולוגיה זמינה ,ערכי רקע וכיו"ב) .בהתאם לסעיף (3ב)()2
לחוק אוויר נקי "ערך סביבה" הוא ערך מחייב ,אשר חריגה ממנו מהווה זיהום אוויר חזק
או בלתי סביר; ולפיכך ,הגורם לו עובר עבירה לפי סעיף (63א)()1לחוק אוויר נקי.
לשלמות התמונה יצוין כי לעניין ערכי איכות האוויר נקבע בחוק אוויר נקי כי אלה
ייקבעו ,בין השאר ,בהתאם להוראות הקבועות באמנות בין-לאומיות שישראל צד להן.
עוד נקבע כי הערכים ייקבעו ,בין היתר ,בהתחשב בערכים מקבילים לערכי איכות
האוויר ,הנהוגים בקרב המדינות המפותחות בעולם ולהמלצות ולהנחיות שפרסמו
ארגונים בין-לאומיים ,לרבות ארגון הבריאות העולמי .נוסיף ונציין כי ערכי הסביבה ,בכל
הנוגע למזהם מסוג חלקיקים ,המעוגנים בתקנות ערכי איכות האוויר ,נקבעו במשותף
ובהסכמה עם משרד הבריאות.
לפי חוק אוויר נקי ,על המשרד להגנת הסביבה לבצע בחינה לגבי הצורך בעדכון הערכים
הקבועים בתקנות מדי  5שנים לפחות .הערכים הקבועים בתקנות הם ערכים מחמירים
שנקבעו לאחר עבודה מקצועית מקיפה ,ואשר נותנים מענה מספק להיבטי זיהום אוויר,
בהתאם לסטנדרטים בינלאומיים המקובלים בעולם לעניין זה ובהתאם למאפיינים
הסביבתיים הייחודיים של ישראל.
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על רקע האמור ,עמדת המשרד להגנת הסביבה ,כפי שהיא גם באה לידי ביטוי במסגרת
דיוני המועצה הארצית מושא דיוננו בעתירה זו ,היא כי לפי החוק חלה חובה לעמוד ב-
"ערכי סביבה" ואין לאפשר חריגה מהם .זאת ,בלי לגרוע מן השאיפה הכללית (להבדיל
מחובה) לעמידה ב"ערכי יעד" ,כהגדרתם בהתאם להוראות הדין.
יובהר ,כי מדיניות המשרד להגנת הסביבה היא כי יש לשאוף להשיג את "ערכי היעד" ככל
הניתן ולצורך כך פועל המשרד באמצעים שונים על מנת להביא להפחתה מרבית של
זיהום אוויר במקור הזיהום ,תוך יישום הטכניקה המיטבית הזמינה (

Best Available

( )Technologyלהלן ,)BAT :עקרון אשר בא לידי ביטוי גם בהוראות חוק אוויר נקי.
כלומר ,בקבלת החלטות במסגרת יישום חוק אוויר נקי אכן יש לשאוף להשגת "ערכי
היעד" כאשר הדבר האפשרי ,תוך התחשבות במכלול הנסיבות הרלבנטיות לעניין .יש
לשקול את סוג המזהמים ,המאפיינים הסביבתיים ,אפשרות היישום המעשי ,השלב בו
מתבצעת הבחינה בהתחשב ברמת הידע והפירוט בכל שלב  -ובלבד שנמצא כי ניתן לעמוד
ב"ערכי הסביבה" המחייבים כתנאי סף.

יתר על כן ,סעיף  5.6.4להוראות התמ"א קובע כי" :ההוראות בדבר פעולת המחצבה
ומתקניה ייקבעו ,בין היתר ,בהתחשב באפשרות הסבירה בנסיבות העניין ,לשימוש
באמצעים הטכנולוגיים המתקדמים הקיימים שנועדו למזער מפגעים סביבתיים".
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הסעיף מנוסח באופן מידתי ובא לתת למוסד התכנון את שיקול הדעת באופן התאמת
הדרישה ל BAT -למגוון תכניות ותרחישים.
בחינת ההשלכות הסביבתיות של הקמת מכרה הפוספטים תיעשה בהתאם לאמות המידה
הקבועות בחוק אוויר נקי ,תוך התייחסות לתוספת הזיהום שתתקבל מהקמת המכרה
ביחס למצב הקיים.
לצד זאת ,עמדת משרד הבריאות כפי שהובעה לפני המועצה הארצית ,היא כי תוספת
זיהום האוויר ,הגם שאיננה מהווה חריגה מ"-ערכי הסביבה" ,גוררת הרחקה מ"-ערכי
היעד" .לעמדת משרד הבריאות ,חריגה מערכי היעד ,אשר בהתאם לתסקיר ,או הבחינה
הבריאותית ,תביא לתוספת תמותה החורגת מהמקובל במדינות מערביות ,אין לאשרה,
גם אם אין בכך חריגה מערכי סביבה.
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על השאיפה להשגה של "ערכי היעד" דומה כי אין חולק .עם זאת ,בניגוד למה שעלול
להשתמע מן העתירה ,אין לקבל את העמדה ולפיה עצם החריגה מ"-ערכי היעד" היא
בהכרח פסולה ,ללא בחינה לגופו של עניין .אכן ,יש לערוך את האיזון הדרוש בכל עניין
ועניין בהתאם למהותו ולמאפייניו .כך פעלה המועצה הארצית עד כה ואין כל סיבה
להניח כי היא לא תמשיך לעשות כן בהמשך ההליכים התכנוניים הנוגעים לסוגיית
הכרייה באופן כללי; ולכרייה באזור "שדה בריר" מושא דיוננו.
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בכל הנוגע ל"שדה בריר" ,נציין כי נכון למועד קבלת החלטת המועצה בחודש דצמבר
 ,2015תוצאות המודלים שנערכו במסגרת תסקיר ההשפעה על הסביבה שהוכן עבור
התכנית המפורטת שהוגשה בעבר והשלמות שנערכו לתסקיר ,הראו כי התוספת לריכוז
החלקיקים באוויר הצפויה מפעילות המכרה אליבא דמשרד להגנת הסביבה צפויה להיות
קטנה מאוד ביחס למצב הסביבתי הקיים ("אבק הרקע") וכי הפעילות לא תוביל לחריגה
מערכי הסביבה ברדיוס הגדול מקילומטר מאזור הכרייה .בעבר ,עת נדרש המשרד להגנת
הסביבה להתייחס לתכנית המפורטת ,אשר אותה ניסתה המשיבה  5בעתירת ערד לקדם,
הוא קבע ,בין היתר ,כי על-מנת להבטיח הגנה נאותה על האזור שבו שוכנת הפזורה
הבדואית ובו מצוי בית ספר "אל פורעה" ,גבולות התכנית יורחבו בקילומטר נוסף דרישה
זו נועדה להבטיח כי לא יהיו באזור שימושים רגישים ,כגון בתי ספר ומגורים .כמו כן
המליץ המשרד להגנת הסביבה על כרייה ניסיונית לתקופה של שנה ,במהלכה יבוצע ניטור
רציף של רמות האבק בגבול התכנית וביישובים הסמוכים .מכל מקום ,כל הטענות
בהקשר זה – לרבות הדו"חות המקצועיים שהוצגו מטעם גורמים שונים לאורך השנים –
יוכלו להיבחן במסגרת התכנון המפורט.
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החלטת המועצה הארצית ,אשר אימצה כאמור את עמדתו של המשרד להגנת הסביבה
(ובניגוד לעמדתו של משרד הבריאות) ,קובעת כי אין בכריית הפוספט משום יצירת סיכון
בריאותי בלתי קביל על אוכלוסייה וכי תוספת הסיכון בגין זיהום האוויר בשל הכרייה ב-
"שדה בריר" מצומצמת ביחס לפעילויות אחרות המתקיימות במרקם העירוני ועומדת
בערכי הסביבה ..לפיכך ,לא נמצאה הצדקה לוויתור על אפשרות הכרייה באתר זה.
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המשיבים סבורים כי להחלת ערכי היעד כערכים מחייבים ובאופן גורף כפי שמבקשים
העותרים ,יהיו משמעויות רוחביות קשות על כלל הפיתוח במדינה עד כדי שלא ניתן יהיה
לפתח מגורים ,כבישים ,מפעלים ותשתיות .על-מנת לסבר את האוזן נוסיף ונזכיר כי
אזורי המגורים בעיר ערד מצויים במרחק של כ 3.5-ק"מ מגבול האתר ,והישוב כסייפה
במרחק של כ 1.5-ק"מ מזוהר דרום ובמרחק של כ 3-ק"מ מ"שדה בריר".

מענה לטענת העותרות בעניין פגיעה באוכלוסייה הבדואית (פרק ג(5.ה) בעתירת ערד)
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בעניין החשש לפגיעה בתושבים הבדואים הנמצאים סמוך לאתר החציבה "שדה בריר"
(הכוונה בעיקר ל"-אל פורעה" כאמור) – הרי שעניין זה יצטרך לקבל מענה עובר להקמת
המחצבה .מסמך המדיניות שהוכן המליץ על פתרון משולב לתביעות הבעלות והסדרת
התיישבות הבדואית בבקעת ערד ,אשר יוכל להיעשות ,על-פי המוצע ,באמצעות ההכנסה
הכספית הגבוהה שעשויה להתקבל ממשאבי הפוספט .הכנסה זו עשויה לתת "גב כלכלי"
לפתרונות השונים שייקבעו (ראו בעמ'  69למסמך המדיניות).
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לצד האמור ,אין צורך להכביר במלים באשר לחשיבות תעשיית הפוספטים לפריפריה
ובכלל זה הפזורה הבדואית .לעניין זה נבקש להפנות להתייחסות בדו"ח הוועדה
הבינמשרדית לבחינת משק הפוספטים ובדוח סקירת התועלת כלכלית למשק מכרייה
וחציבה של מינרלים תעשייתיים שנערך על-ידי שאול קרונלנד (שקד כלכלה) במסגרת
ועדת העורכים:
"חברה ותעסוקה  -חשיבות תעשיית הפוספטים לפריפריה
לתעשיית הפוספטים תרומה ניכרת לתעסוקה בערי
הפיתוח ובפזורה הבדואית באזור בו שיעור האבטלה
גבוה מהממוצע הארצי .לפי נתוני הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה ,השכר הממוצע בענף הכרייה גבוה
מהממוצע בענפי התעשיה עתירת הידע המרוכזת ברובה
במרכז הארץ ,ושכר זה גבוה באופן מובהק מהשכר
הממוצע במשק .תעשיית הכימיקלים שהינה תעשיית
המשך לכרייה ,מאופיינת אף היא בשכר גבוה מהממוצע
בתעשייה ומהממוצע במשק.
חברת 'רותם אמפרט נגב' מעסיקה כ  1,200איש בצורה
ישירה (מנתוני החברה לשנת  ,)2010כאשר מרבית
העובדים מתגוררים בדרום הארץ ,בבאר שבע ,דימונה,
ערד ,ירוחם ,להבים ,מיתר ועומר .במעגל שני החברה
יוצרת תעסוקה לכ  4,500עובדים .קיים גידול מתמשך
במצבת העובדים הישירים ברותם הנובע בין היתר
ממגמת המעבר לייצור מוצרים מתוחכמים.
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בשנת  , 2010נאמדה השפעתה של קבוצת כי"ל דרום,
ובכלל זה 'רותם אמפרט נגב' ,על כלכלת ישראל ברמה
המשקית וברמה האזורית של נפת באר שבע (פרידמן
ומלול ,)2010 ,באמצעות מודל תשומה תפוקה רב אזורי
( .)Multi-Regional Input-Outputהדגש בעבודה היה על
שתי השפעות מרכזיות :ההשפעה על התמ"ג וההשפעה על
התעסוקה .לפי פרסום זה ,מכפיל התמ"ג הכללי למשק
הוא  , 3.65מכפיל התעסוקה הכללי הוא  7.8ו  4.77בנפת
באר שבע".
מענה לטענות העותרות בדבר קידום תמ"א  9/14הרחבת מחצבת גולני המצויה סמוך ליישוב
טורעאן (סעיפים  56-67.6לעתירת טורעאן)
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בפתח הדברים נדגיש כי לעמדת המשיבים מתחייב להפריד בין טענות כנגד התמ"א לבין
טענות המכוונות כנגד התכנון המפורט של אתר זה או אחר שמקומן להיטען במסגרת
הליכי התכנון הרלוונטיים (שהם הליכי התכנון המפורט) ,כאשר שעתה של הביקורת
השיפוטית יבוא ממילא רק לאחר השלמתם .עתירה נפרדת אשר תוקפת את התכנית
המפורטת ניתן יהיה להגיש בשלב המתאים ובהליך המתאים לכך לפי דין.

.142

יחד עם זאת ,מאחר שהעותרות בעתירת טורעאן הרחיבו בפרק העובדתי בעתירה על
אודות מחצבת גולני וקידום התכנית להרחבתה ,תוך שטענו טענות פרטניות אודות
המחצבה וזיהום האוויר אשר נגרם לכאורה מפעילותה ,נתייחס לעניין בתמצית כדלקמן.
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כפי שנמסר מהמשרד להגנת הסביבה ,במסגרת תמ"ל  1008שאושרה בוועדה למתחמים
מועדפים לדיור (ותמ"ל) להרחבת שכונת המגורים בטורעאן ,הוקמה תחנת ניטור רציף
במרחק של  750מ' מהמחצבה .זאת ,במטרה לבדוק את ריכוז המזהמים באזור השכונה
העתידית .נתונים אלה נבחנים במסגרת תסקיר ההשפעה על הסביבה של תמ"א .9 /14
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ביום  5.12.17הורתה המועצה הארצית על עריכת התכנית המפורטת להרחבת המחצבה
(להלן :תמ"א  .)9/14מטרותיה של תמ"א ( 9/14מחצבת גולני) כוללות שיפור המצב
וצמצום ההשפעה של המחצבה על הישוב ביחס לקיים .כך למשל ,הורתה המועצה
הארצית ,בין היתר ,את הצורך בצמצום ההשפעות הסביבתיות עם התקדמות החציבה
וכן שיקום שטח לטובת פיתוח טורעאן:
"א .התכנית תקבע את שלביות החציבה ובהתאם את
צמצום תחום ההשפעה ,תוך התייחסות לתמ"ל1008/
להרחבת היישוב טורעאן ,כולל הסטת מתקני מחצבה
מזרחה והרחקתם מהישוב טורעאן.
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ב .התכנית תקבע הוראות בדבר מיזעור מפגעים
סביבתיים ונופיים.
ג .התכנית תכלול הוראות בדבר הסדרת השטחים בהם
מוצה חומר הגלם ובדבר שיקום השטחים בהם הסתיימו
פעולות הכרייה והחציבה.
ד .התכנית תבחן את השימושים המתאימים לצרכי
הפיתוח של הישוב טורעאן ,בתחום שטח המתקנים
המאושר כיום ,לאחר מיצוי חומר הגלם בשטחו".
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ביום  5.6.18אישרה המועצה הארצית את ההנחיות לתסקיר השפעה על הסביבה.
צילום החלטת המועצה מיום  5.6.18וההנחיות שאושרו מצורף ומסומן מש.3/
מכל מקום ,נחזור ונדגיש כי לעמדת המשיבים כל הטענות שהעלו העותרות ביחס
למחצבת גולני מקומן להיטען בשלב התכנון המפורט .טענות אלו כמובן שמורות להן
ובבוא העת ,וככל שתהיה עילה לכך ,הן תוכלנה להעמידן גם לביקורת שיפוטית.

מענה לטענות נוספות שעלו בעתירות
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באשר להשתתפותו של מר אורי יסעור בוועדות העורכים והשפעתו כביכול על המסד
העובדתי (פרק ב 4.בעתירת ערד) .כאמור ,מסמך המדיניות נערך ע"י צוות תכנון רב
תחומי שכלל אנשי מקצוע בתחום התכנון ,הגיאולוגיה ,הסביבה והכלכלה .את מסמך
המדיניות ליוותה ועדת עורכים ,שעל חבריה נמנו נציגי מינהל התכנון ,מתכננת מחוז
דרום ,משרד התשתיות הלאומיות ,המשרד להגנת הסביבה ,החברה להגנת הטבע ,משרד
הכלכלה וכמשקיפים – רמ"י ,רט"ג והמכון הגיאולוגי.
אכן ,בעקבות פנייה של התאחדות התעשיינים למנהל התכנון לצרף נציג מטעמם לוועדת
העורכים כמשקיף ,הוחלט על ידי מנהל מינהל התכנון דאז ,מר שמאי אסיף ,להיענות
לבקשה .משכך הודיעה התאחדות התעשיינים כי מר אורי יסעור ישמש משקיף מטעמה.
בהמשך נודע כי מינויו של מר יסעור לא הובא לידיעת ולבדיקת הלשכה המשפטית,
ומשהתקבלה פניה ליועמ"ש משרד הפנים ,מר יהודה זמרת ,ממנהל החטיבה לביקורת
בשלטון המקומי ,הנחה מר זמרת כי למען הסר ספק ,מעתה ואילך יבוטל מינויו של הנציג
כמשקיף בוועדה העורכים .עוד צוין על ידו במכתבו למר גולן כי לאור אופייה של הוועדה,
דרכי עבודתה והשלב בו הינה מצויה עבודתה ,אין הוא סבור כי עצם השתתפותו של מר
יסעור בדיונים עד כה ,יש בה כדי לפגוע בעבודה שנעשתה ובמעמדן של ההחלטות
שהתקבלו עד כה .יצוין כי נציג התאחדות התעשיינים ,מר אורי יסעור ,השתתף בדיונים
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שעסקו במצב הקיים ,ובדיון בהצגת החלופות הכמותיות והמרחביות .בדיונים שכללו
החלטות בדבר החלופה הכמותית הנבחרת .בדיונים לגבי החלופה המרחבית שנבחרה
הוא לא השתתף.
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באשר לטענה בעניין מכתב המדענים שנשלח למועצה הארצית (פרק ג(6.ב) בעתירת ערד).
בחודש ספטמבר  2014נשלח מכתב על ידי מספר מדענים מאוניברסיטאות שונות ,בעניין
הכרייה בשדה בריר ,אשר העלה מספר טענות שנועדו להטיל ספק בטיב הנתונים
המקצועיים שעמדו בפני המועצה הארצית .כך למשל ,טענות באשר לאופן השימוש
במודל המדעי  AERMODשעל בסיסו נערכו חוות הדעת לגבי הסיכון הבריאותי ,מהאופן
בו התחשב המודל המדעי בעוצמת הרוח בתסקיר השפעה על הסביבה בשנת  ,2010ועוד
(להלן :מכתב המדענים).
צילום מכתב המדענים צורף כנספח מ"ו לעתירת ערד.
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על כך נשיב כי בחודש נובמבר  2014ניתן מענה מקצועי למכתב המדענים על ידי לבנה
קורדובה מאגף איכות אוויר במשרד להגנת הסביבה .בתמצית ,במענה הוסבר כי בהליך
התכנוני עושים שימוש במודלים מוכחים ותקפים ,אשר מבוססים על הנחות מחמירות
ותוצאותיהם מעריכות את המצב הגרוע ביותר .המודלים הללו הם כלי הרישוי
המקובלים כיום בעולם .לא מקובל בעולם לבסס הליך תכנוני על מודלים חדשים
שיפותחו במחקרים מדעיים ,שעלולים להמשך שנים רבות ,ושעוד אין ודאות לגבי
תקפותם וכמעט לא ניתנים לבדיקה ואישור של הרגולטור .עוד נכתב במענה ,כי נעשה
שימוש בנתונים מטאורולוגיים של חמש שנים ,שעברו בקרה על ידי השירות
המטאורולוגי ואשר לוקחים בחשבון את כל המצבים הסינופטיים האפשריים באזור.
מכאן ,שנלקחו כל עוצמות הרוח האפשריות השוררות באזור ; ועוד.
צילום המענה מחודש נובמבר  2014למכתב המדענים מצורף ומסומן מש.4/
באשר לטענות שהועלו לעניין הניטור בעתירת טורעאן באופן כללי ובפרט בהתייחס
למחצבת גולני (סעיף  3.3לעתירת טורעאן) נשיב כי הצורך בניטור רציף של אבק הוא
נושא תפעולי המוסדר ברגולציה הסביבתית ,בהתאם לדרישת המשרד להגנת הסביבה,
שהוא הרגולטור המקצועי לעניין זה ,והוא לא נדרש בכל מחצבה .כך למשל ,ישנן מחצבות
המרוחקות מהאוכלוסייה או שפעילותן מצומצמת ואינה רציפה לאורך כל השנה; לעתים
עולה צורך לנטר אבק באופן רציף .מפגעים אחרים כמו רעש ופיצוצים שנבחנים באופן
ספציפי .לכן ,עמדת המשיבים היא כי נדרשת התאמה פרטנית של ההנחיות לכל מחצבה
ואין מקום לקבוע דרישה קטגורית בעניין בתמ"א .בכל מקרה ,ככל שיידרש ניטור
במסגרת התכנית הפרטנית ,תוצאותיו מוצגות באתר המשרד להגנת הסביבה ושקופות
לציבור .יצוין ,כי דרישות המינימום לניטור אוויר במחצבות קבועות בתקנות למניעת
מפגעים (מניעת זיהום אוויר ורעש ממחצבה) ,תשנ"ח ,1998-ואינן כוללות דרישה לניטור

46
רציף .למען השלמת התמונה נזכיר ,כי בהתייחס למחצבת גולני המשרד להגנת הסביבה
הורה לחברה המפעילה את מחצבת גולני לבצע ניטור רציף.
.151

טענה נוספת שעלתה בעתירת טורעאן (סעיף  66.4לעתירה) ,נגעה למעורבות פסולה
כביכול של מנהל אוצרות הטבע בדיון פנימי של המועצה הארצית בנוגע למחצבת גולני.
זאת מאחר שהוא יזם לכאורה את התמ"א .לכך נשיב בפשטות כי טענה זו משוללת יסוד
מאחר שהמועצה הארצית היא מגישת התמ"א.

סיכומו של דבר – דחייה לגוף הדברים
.152

העולה מן המקובץ הוא כי גם לגופם של דברים לא נפל פגם בהחלטות המועצה ארצית
אשר בסופו של הליך תכנוני מעמיק אישרו את התמ"א .בוודאי לא פגם אשר מקים עילה
להתערבות שיפוטית בעת הזו.
נשוב ונזכיר כי בהתאם להלכה הפסוקה בית המשפט לא ישים את שיקול דעתו תחת
שיקול דעתם המקצועי של מוסדות התכנון וכי התערבות בהחלטות מוסדות התכנון
תיעשה במשורה ,ורק במקרים קיצוניים.
מכל מקום ,השמירה על הסביבה ועל בריאות התושבים הגרים בסמוך לאתר "שדה
בריר" ,וכל אתר כרייה אחר במסגרת התמ"א ,תוכל לקבל ביטוי נאות במסגרת תכנית
מפורטת ,אם וככל שתאושר; וגם אז כל פעילות כרייה תהיה ,כפי שצוין ,כפופה למערכת
הדינים הקיימת בכל הנוגע למפגעי זיהום אוויר ובהתאם להמלצות הצוות הבינמשרדי,
ככל שתתקבלנה ,למתודולוגיה ולקריטריונים לבחינת היבטים בריאותיים בתכניות
מפורטות לאתרי כרייה וחציבה ואופן הסדרתם.

.153

סוף דבר :בית המשפט הנכבד מתבקש להורות על דחיית העתירות על הסף ולחלופין
בלבד ,לגופן ,תוך פסיקת הוצאות.

.154

האמור בתגובה זו נתמך בתצהירים תומכים מטעם מינהל התכנון ,משרד הבריאות,
והמשרד להגנת הסביבה.

היום ,א' בטבת תשע"ט
 09בדצמבר 2018
יונתן ברמן ,עו"ד
סגן בכיר במחלקת הבג"צים
בפרקליטות המדינה

אבי טוויג ,עו"ד
עוזר במחלקת הבג"צים
בפרקליטות המדינה

תוכן ע יי ים ספחים
שם ה ספח

ספח

עמוד ראשון

מש1/

צילום דו"ח החוקר

עמוד 1

מש2/

צילום של העמודים הרלוו טים מתוך הדוח מחודש אוקטובר 2012

עמוד 126

מש3/

צילום החלטת המועצה מיום  5.6.18והה חיות שאושרו

עמוד 150

מש4/

צילום המע ה מחודש ובמבר  2014למכתב המדע ים

עמוד 183

מש1/
צילום דו"ח החוקר

עמוד  1מתוך 186

זאב עמית  -צבי יושע
תכנון ערים בע"מ

דו"ח חוקר תמ"א  /41ב'
תכנית מתאר ארצית לכרייה ולחציבה

מוגש למועצה הארצית לתכנון ולבניה

חשון תשע"ז
נובמבר 1046
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זאב עמית  -צבי יושע
תכנון ערים בע"מ
תוכן עניינים
 עמוד 3

 :פתח דבר.

 עמוד 4

 :פרק ראשון -הערות עקרוניות -מהותיות.

 עמוד 33

 :פרק שני  -הערות פרטניות לאתרים הכלולים בתכנית.

 עמוד 88

 :פרק שלישי  -הערות להוראות התכנית.

 עמוד 323

 :פרק רביעי  -אמצעים משלימים.
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זאב עמית  -צבי יושע
תכנון ערים בע"מ
פתח דבר
תמ"א /87ב' -תכנית מתאר ארצית לכרייה וחציבה 6הינה תכנית מתאר ארצית חלקית ברמה מתארית לאתרי
כריה וחציבה שהוכנה בהתאם להוראת המועצה הארצית מיום .30/34/1330
מטרתה העיקרית של התכנית הינה שמירת שטחים לתכנון מפורט של מחצבות להבטחת עתודות חומרי גלם
למשק הבניה והסלילה עד לשנת  1373ולתעשייה עד לשנת .1370
התכנית שומרת שטחים לתכנון ולהפעלת אתרי כרייה וחציבה תוך הבטחת מיצוי חומר הגלם בשטחן וקובעת
הוראות בדבר השימושים המותרים.
במסגרת הליך קידום התכנית נערכה בחינת חלופות ונערכו מפגשי שיתוף ציבור.
תמ"א /87ב' הועברה לוועדות המחוזיות לשם קבלת הערות לתכנית 6על פי סעיף  01לחוק התכנון והבניה-
התשכ"ה.8930 6
לתכנית הוגשו הערות מחמש מחוזות :מחוז ירושלים 6מחוז צפון 6מחוז מרכז 6מחוז דרום ומחוז חיפה.
המעירים הוזמנו לשמיעת הערותיהם בפני החוקר לשני ימי דיון פומביים ופתוחים לקהל בתאריכים:
 86/83/1383ו.14/83/1383 -
סדר הדיון בשמיעת ההערות היו בהתאמות הנדרשות 6על פי הקבוע בתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל
בהתנגדויות לתכנית 6סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) 6תשמ"ט .8919-
החוקר 6נתן במה לנציג של כל וועדה מחוזית להעלות את כל ההערות אותם קיבלה הוועדה המחוזית 6לאחר
ששמעה ודנה בהערות הוועדות המקומיות 6משרדי ממשלה 6רשויות ממשלתיות וגופים שאינם סטטוטוריים.
יוזם התכנית נתן תשובה והתייחסות להערות ולאחר מכן 6נציג מהוועדה המחוזית נתן התייחסות למענה יוזם
התוכנית .הדיונים בפני החוקר הוקלטו ותומללו.
דו"ח החוקר ערוך מתודולוגית באופן שיקל על המועצה הארצית בקבלת ההחלטות.
חלקו הראשון של הדו"ח -הערות הוועדות המחוזיות סווג לשלוש קבוצות:


קבוצה ראשונה -הערות עקרוניות -מהותיות.



קבוצה שניה -הערות פרטניות לאתרים הכלולים בתכנית.

 קבוצה שלישית -הערות להוראות התכנית ולנספחיה.
חלקו השני של הדו"ח מכיל פרק "אמצעים משלימים" שאינם במסגרת תמ"א  /87ב'.
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זאב עמית  -צבי יושע
תכנון ערים בע"מ
פרק ראשון
הערות עקרוניות מהותיות והמלצות
 .1מחוז ירושלים

.8.8

הערה :יש לקבוע הוראה בתכנית זו לפיה תכנית מפורטת לאתר כרייה וחציבה תכלול הוראות
לשיקום ומנגנון שיבטיח ביצוע השיקום על פי חלוקה לתאי שטח ושלביות ביצוע.
התייחסות מינהל התכנון -לדחות את ההערה -
סעיף  0.83.8א' בהוראות קובע כי תכנית מפורטת לכרייה וחציבה תקבע ככל הניתן את ייעוד
הקרקע לאחר סיום פעולות הכרייה והחציבה והשימושים הנוספים וינתנו ככל הניתן הוראות ליעוד
זה בהתאם לתכניות החלות על השטח .יחד עם זאת 6בחלק ניכר מהמחצבות מדובר בפעילות
ארוכת טווח והתכנית המפורטת לא יכולה לחזות את צרכי השיקום שיהיו בסוף תקופת פעילות
המחצבה .יש מקרים בהם התכנית המפורטת מאפשרת עוד מספר שנים בודדות לפעילות המחצבה6
ואז יש מקום לקבוע הוראות שיקום .התמ"א מחייבת בחינת הנושא אך נותנת למוסד התכנון את
הגמישות להתייחס לכך בהתאם לעניין.
המלצת החוקר:
נספח ד' :הנחיות להכנת תכניות מפורטות לכרייה וחציבה כוללות הנחיות כי התכנית תכלול
הוראות לשלבי ביצוע ומעבר משלב לשלב וככל הניתן 6הוראות לשיקום לכל שטח המחצבה או
חלקה.
באתרים בהם עתודות הכרייה והחציבה הנם לקראת מיצוי 6הוכנסו הוראות מיוחדות המתייחסות
לשיקום המחצבה במסגרת התכנית המפורטת .לפיכך 6דין ההערה להידחות.

.8.1

הערה :יש לכלול הנחיות לשלב המכרז שיבטיחו שניתן יהיה להשתמש באתרים 6במקביל לחציבה
או עם סיומה 6למילוי וטיפול בחומרי חציבה ומילוי ופסולת בניין.
התייחסות מינהל התכנון -לדחות את ההערה-
התמ"א מאתרת שטחים להכנת תכניות מפורטות למחצבות ואינה עוסקת בהנחיות להכנת מכרז.
יחד עם זאת 6סעיף  .0.8ב' בהוראות מאפשר לבצע פעולות של מיון 6גריסה 6אחסון ומחזור של
פסולת בנין ועודפי עפר במחצבות 6בהתייעצות עם המפקח על המכרות.
המלצת החוקר:
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זאב עמית  -צבי יושע
תכנון ערים בע"מ
אין זה מעניינה של התמ"א לעסוק בהנחיות להכנת מכרז לטיפול בחומרי חציבה ומילוי ופסולת
בניין .התמ"א קובעת בסעיף  0.8ב' הוראה כי בתכנית מפורטת לכרייה וחציבה יותרו גם שימושים
של פסולת בניין ועודפי עפר וזאת לאחר התייעצות עם המפקח על המכרות.
רק במקרים מיוחדים קובע נספח ב' הוראות מיוחדות לאתרים בהם לא ייתאפשר הכנסת חומר גלם
מחוץ למחצבה .אשר על כן 6דין ההערה להדחות.

.8.6

הערה :קו מגבלות הבניה ( 033מטר) צריך לחול על כל האתרים בתכנית ואין הצדקה להחריג את
אזור בית שמש מהגבלה זו 6ולדחות את קביעת התחום בתכנית מפורטת.
התייחסות מינהל התכנון -לדחות את ההערה-
תחום ההשפעה נקבע בתכנית מפורטת .תחום המגבלות בתמ"א הוא שטח שמור המטיל מגבלה על
שימושים רגישים לפני קביעת תחום ההשפעה בתכנית המפורטת למחצבה .תחום המגבלות הופחת
מ 033-מ' במקרים הבאים:
א .אתר בתמ"א התואם תכנית מפורטת מאושרת לכרייה ולחציבה שכבר קבעה תחום השפעה.
תחום המגבלות סומן לפי תחום ההשפעה שבתכנית המפורטת.
ב .אתרים בהם 6על פי החלטת ולנת"ע 6נדרש צמצום כדי לא להטיל מגבלות תכנוניות על אזורי
מגורים מאושרים .במקרים אלו מבקשת התמ"א שלא ליצור מגבלות על התפתחותם של
שימושים רגישים מאושרים אלה ולפיכך מקטינה את תחום המגבלות שסביב השטח השמור
לתכנון המחצבה .גם תכנית מפורטת תימנע מהחלת תחום השפעה על שימושים רגישים
מאושרים כדי למנוע פגיעה בזכויות.
המלצה ונימוקים:
החוקר מקבל את התייחסות מינהל התכנון והמלצתו .לפיכך 6דין ההערה להידחות.

.1.1

הערה :על התכנית לקבוע בנספח ב' כי טרם הגשת תכנית מפורטת יערך מסמך אשר יבחן את
ההשפעה על בריאות הציבור.
התייחסות מינהל התכנון -לדחות את ההערה
הנושא הבריאותי מקבל התייחסות בתסקיר ההשפעה על הסביבה במסגרתו נבדקים הערכים של
גורמי ההשפעה על הסביבה ועל הבריאות .תסקיר השפעה על הסביבה הוא הליך ברור בדרישותיו
והוא מעוגן בתקנות .כל עוד אין תקנות להכנת תסקיר השפעה בריאותי 6לא ניתן לכלול אותו
בתכנית .כמו כן המחצבות חייבות לעמוד בערכי הסביבה שנקבעו בתקנות אויר נקי.
המלצת החוקר:
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זאב עמית  -צבי יושע
תכנון ערים בע"מ
חוק התכנון והבניה ותקנות לתסקיר השפעה על הסביבה אינם מכירים במסמך "תסקיר השפעה
בריאותי" .אולם 6אין פרוש הדבר כי אין צורך בתסקיר זה או אחר.
נספח ד' :הנחיות להכנת תכניות מפורטות לכרייה ולחציבה 6מאפשר למוסד תכנון בבואו להפקיד
תכנית מפורטת לכרייה וחציבה לדרוש הכנת מסמך סביבתי או מסמך אחר בטרם תופקד התכנית
המפורטת .לפיכך 6דין ההערה להידחות.

 .2מחוז צפון
.1.8

הערה:
תמ"א 87 /ב היא תכנית רבת השפעה על מחוז הצפון 6שהוא המחוז היחיד שבו תוספת השטחים
לחציבה עולה על השטחים לגריעה –  176333דונם ו –  16333דונם בהתאמה 6דהיינו – חוסר איזון בין
הפרה של משאבי הטבע לבין העמסת כמות העתודות לחציבה ולכריה שצפון המדינה (המשמש גם
כריאה הירוקה של המדינה) צריך לספק למוקדי הצריכה.
הדבר בולט במיוחד בגליל המערבי – שטחי ההר הצפון מערביים ושפלת החוף הצפונית :אזור
גיאוגרפי זה הופך לאזור מרובה תשתיות בצורה קיצונית 6בקרבה למוקדי אוכלוסייה 6ונוצר עומס
תשתיות לא סביר ועמו פגיעה בלתי סבירה ובלתי מידתית באיכות החיים של תושבי האזור ולמעשה
מהווה שינוי מהותי לאופי הטבעי של הגליל המערבי ולפגיעה בו כאזור תיירות ונופש בטבע .פגיעה זו
בצירוף קביעת אתרים למחצבות ענק עם השפעה קשה על הנוף והסביבה 6על התושבים ועל
המטיילים אוהבי הטבע אינה מקובלת על הוועדה המחוזית בדגש על האתרים המהווים מגה –
מחצבות וביניהם אשרת ואתרי זבולון.
הערה זו היא אבן היסוד והרציונל לעמדת הוועדה המחוזית ולהערותיה לתכנית.
התייחסות מינהל התכנון:
א .מחוז הצפון מספק חומרי גלם הנדרשים לפיתוחו וחומרי גלם אחרים הנמצאים רק בו ומיועדים
לכל הארץ כמו בזלת 6גבס וטוף .לעומת זאת חול מופק רק בדרום עבור כל הארץ.
ב .התמ"א אינה מציעה שינוי מהותי באופי הטבעי של האזור ואין כוונה לפגוע באיכות חיי התושבים
באזור הצפון .בחינה של היקפי השטחים מראה שכ 1033 -ד' הם אתרים מותנים (גרשום וקוץ)
שאישורם מחייב דיון במועצה הארצית והם מותנים בפיתוח אתרי חצץ אחרים במחוז צפון .ככל
שיפותחו האתרים האחרים -אתרים אלה לא יפותחו .מאחר ומסתמן מחסור בחומרי גלם במרכז
הארץ -מחצבה ממחוז חיפה מספקת גם למחוז מרכז ומחצבה ממחוז הצפון תספק גם למחוז חיפה.
בנושא זה אין משמעות לגבולות מחוזות אלא למרחקי הובלה.
נוספו כ 06033 -דונם לאתרי הבזלת -שטחים אלו גדולים במידה ניכרת מהשטחים שיהפכו למחצבות
בפועל 6אך שמירתם נדרשת בשל הוודאות הגיאולוגית הנמוכה הקיימת בבזלת 6המחייבת ביצוע
סקרים גיאולוגיים מפורטים שנערכים לעת התכנון המפורט ולא במסגרת התמ"א .ראה הצעה לשני
אתרי בזלת גדולים בסעיף  1.87עמ' .81
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נוספו כ 36433 -דונם לאתרי החרסית 6כמחציתם ידרשו אם יוקם מפעל למלט בנשר (המפעל לא
פעיל כיום) .מוצע שתתווסף הוראה מיוחדת לאתרים אלה המתנים פתיחתם בהקמת מפעל למלט
במחוזות חיפה או הצפון  .בכל מקרה באתרים אלה כריית החרסית רדודה ובשלבים 6ושיקומם
כמופיע בנספח ב' להוראות 6יהיה לחקלאות והשפעתם הנופית סביבתית מצומצמת.
ג .אתרי הגליל המערבי
השינוי העיקרי שהתמ"א מציעה בגליל המערבי הוא הרחבתה של מחצבת אשרת באופן ניכר ("מגה
מחצבה") .מאחר ויש הבדל באיכות חומר הגלם באתר 6ובחלק המזרחי הוא איכותי יותר 6מוצע
לחלק את האתר לשני אתרים ( 201א -מזרחי 201 ,ב'  -המערבי) ולקבוע את האתר המערבי לתכנון
עתידי ( 201ב') .מוצע לקבוע הוראה מיוחדת בנספח ב' ביחס לאתר המערבי ( 201ב') כי האתר
מותנה בהצגת הצורך בהפעלתו  .בנספח ג' מוצע לצמצם את העתודות באתר  201א' מ  -131מ"ט ל-
 111מ"ט .מובהר כי כפי שנדרש בנספח ד'  1.4התכנית המפורטת לאתר  201א' תקבע שלביות.
אשרת פיצול מוצע

המלצת החוקר:
החוקר מכיר ומודע היטב לתרומת מחוז צפון לאספקת חומרי גלם למחוז צפון כמו לשאר המחוזות.
הבסיס למצב זה הם המחצבים המצויים רק במחוז צפון כדוגמת בזלת 6טוף וגבס .בדומה למחוז
צפון 6מחוז דרום מספק לכל המחוזות מחצבים אחרים המצויים רק במחוז דרום כדוגמת פוספריט6
פצלי שמן וחול.
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גבולות המחוזות כפי שנקבעו על ידי משרד הפנים הנם גבולות מלאכותיים .על אף 6הכאב שעולה
מהערה זו 6החוקר סבור שטוב היה אם הערה זו לא הייתה עולה כלל .הכרייה והחציבה מתבססת על
ביקוש והיצע ולא לפי חלוקה למחוזות.
אתר מס'  -137מחצבת אשרת הנה המחצבה המרכזית לאספקה עתידית של חומרי גלם לאזור הגליל
המערבי ומטרופולין חיפה.
תמ"א /87ב' מחברת את אתרים 87א80 6א80 6ב כפי שנקבעו בתמ"א  87ומציעה הרחבה נוספת בשטח
של  86983דונם ובכך הופכת את מחצבת אושרת "למגה מחצבה".
הצעת מנהל התכנון לפיצול אתר  137לשני אתרים (137א137 6ב') והוספת השינויים האמורים בנספחים
ב' ג 6הנן הצעות בכיוון הנכון והחוקר קורא לאמץ אותם .אך עדיין אינן נותנות מענה להערות שהועלו
כתוצאה מהקמת "מגה מחצבה" במיקום זה.
החוקר ממליץ על התיקונים הבאים במסמכי התכנית:
א.

אתר אושרת יחולק לשלושה אתרים כמפורט בתשריט חלוקה (אתר 137ג ברצועה הדרומית
בשטח שאינו נכלל כיום בתחום תכנית מפורטת).

ב.

תתווסף הוראה מיוחדת לפיה אישור תכנית מפורטת לכריה ולחציבה באתר 137ג תותנה
בתכנית שיקום לאתר  137א'.

ג.

באתר 137א חלות שתי תכניות מפורטות למחצבה ג -4819/מחצבת נחל אשרת ו -ג 4031/שתי
התוכניות שמרו חייץ באמצעות שטח ירוק /יעור /שטח ציבורי פתוח בגבול המזרחי של
האתרים .החוקר קורא להוסיף "הוראה מיוחדת" כי התכניות המפורטות לאתר 137א ולאתר
137ג ייקבעו הוראות לשימור חייץ "ירוק" בגבול המזרחי של הפוליגון בתמ"א /87ב.

תיקונים אלו בהוראות התכנית אפשר שיסדירו טוב יותר את הקונפליקט התמידי בין כרייה וחציבה
להשפעות על הנוף והסביבה 6על התושבים ועל המטיילים  .מכל המקובץ 6דין ההערה להתקבל חלקית.
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1

תשריט חלוקה (סכמטי) לאתר - 137

רצועה
ירוקה-
איסור
חציבה

204א
204ב
204ג

1

האיור נלקח מדו"ח מסכם ,תמ"א 34ב -תכנית מתאר ארצית לאתרי כרייה וחציבה עמוד .33
9

רח' יהושע בן נון  18תל-אביב  3179486טל' 36-3370103 :טלפקס 36-3311930 :נייד307-76337746303-0033877 :
אלקטרוני:תוך 186
כתובת למשלוח דואר עמוד  10מ
office@amityosha.com

זאב עמית  -צבי יושע
תכנון ערים בע"מ
.1.1

הערה:
תמ"א 87 /ב' היא ביטוי סטטוטורי למדיניות ואסטרטגיה הקובעת כי על מדינת ישראל לנצל את
חומרי הגלם למשק הנמצאים בתחומה .לעמדת הוועדה המחוזית על האסטרטגיה להיות הפוכה –
דהיינו – להעמיד בראש סדר העדיפויות ולמצות כל אפשרות של ייבוא חומרי גלם כדי לשמור את
חומרי הגלם הקיימים בישראל לדורות הבאים – יש להתייחס למוצר שהוא חומר גלם כהגדרתו
בפרק  6בתמ"א  87 /ב' בדומה לפירות ירקות מטוסי קרב וכל מוצר מיובא אחר .על האסטרטגיה
והמדיניות הלאומית להעדיף ייבוא וביום סגריר – בשעת מצוקה או ניתוק יחסים עם מדינות מהן
נייבא מחצבים תמיד תוכל ישראל להתחיל בכריה וחציבה בתחומה .על רקע ההשפעות ההרסניות
שיש לאתרי הכרייה והחציבה במחוז הצפון סבורה הוועדה כי יש לדחות את הקביעה האכסיומטית
שיש לנצל את חומרי הגלם הנמצאים בישראל.
התייחסות מינהל התכנון -לדחות את ההערה.
התמ"א הוכנה על בסיס מסמך המדיניות שאושר במועצה הארצית בשנת  1383שקבע שאגרגט לחצץ
הוא חומר גלם אסטרטגי אשר אספקה סדירה שלו הינה תנאי הכרחי לפיתוח המשק 6לבניה 6סלילת
דרכים והקמת תשתיות 6ולא ניתן להתבסס רק על יבוא.
המלצת החוקר:
החוקר מקבל את התייחסות מנהל התכנון ונימוקיו .השיקולים הכלכליים העומדים בבסיסה של
הערה זו הנם רחבים ומשמעותיים הרבה מעבר לתמ"א /87ב ולחוק התכנון והבניה.
החוקר סבור 6שאל לנו להסתמך על יבוא של חומרי גלם אשר הוגדרו כחיוניים למשק הסלילה6
הבניה ולתעשייה לפיכך 6דין ההערה להידחות.

.1.6

הערה:
במסמכי התכנית לא הוטמע שיקול התייעלות תחבורתית בפריסת מחצבות למרות שאחד התבחינים
למיקום מחצבה הוא תפקודי – קירבה עד  03ק"מ בין המחצבה לאזור הביקוש והחיבור התחבורתי
ביניהם .תבחין זה יצר לחץ למיקום מחצבות במחוז צפון בקרבה למטרופולין חיפה (כאזור ביקוש).
שינוע מסילתי ופיתוח תשתית רכבתית מתאימה יכולה לאפשר מיקום מחצבות מרוחקות באזור
הדרום דהיינו – ממחצבות שסביבתן מתאפיינת ברגישות סביבתית נמוכה ושאינן סמוכות לריכוזי
אוכלוסייה (בעוד שבמחוז הצפון סביבתן מתאפיינת ברגישות סביבתית גבוהה והן סמוכות לריכוזי
אוכלוסייה).
התייחסות מינהל התכנון -לדחות את ההערה
שיקולי התייעלות תחבורתית נבחנו במסמך המדיניות באופן שקול ובהתחשב במגבלות של התשתית
המסילתית הקיימת והמתוכננת והערכת הגידול האפשרי של קיבולתה .התמ"א מתבססת על
הקיבולת המסילתית העתידית לצורך הובלת גיר ודולומיט לחצץ מאזור הדרום לאזור המרכז 6בו לא
נמצאו אתרים שיוכלו לספק את המחסור הצפוי 6וכן להובלת חול מהדרום לכלל חלקי הארץ.
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התמ"א מייעדת בדרום אתרי כרייה וחציבה ואתרים לתכנון עתידי בהם עתודות גדולות שיוכלו
לספק גם את צרכי אזור המרכז עד לשנת היעד של התמ"א ואף מעבר לכך.
לא ניתן להעמיס גם את צרכי מחוזות צפון וחיפה (ואולי גם את צרכי מחוז ירושלים שרגישותו
הסביבתית וקרבת האתרים לריכוזי אוכלוסייה בו אינם פחותים מאשר במחוז צפון) על התשתית
המסילתית הקיימת והמתכוננת .מכל מקום בקביעת השטחים השמורים לתכנון נלקחו בחשבון גם
שיקולים סביבתיים ובכלל זה קירבה לאזורי מגורים.
המלצת החוקר
בניגוד לאמור בהערה שבנדון 6החוקר סבור כי שיקולי התייעלות תחבורתיים נבחנו והובאו בחשבון
במסגרת התמ"א .מטבע הדברים 6תכנית מתאר ארצית לכרייה וחציבה אינה יכולה לכלול מענה
כולל שיביא להתייעלות התחבורתית אליה אנו מייחלים.
התמ"א צריכה ליתן פתרונות עכשוויים להובלה של חומרי גלם מהמחצבות לאזורי הביקוש ולתכנן
את הקיבולת העתידית אשר תתבסס על המערכת המסילתית העתידית אשר תאפשר הגדלת המרחק
בין המחצבה לאזורי הביקוש מעבר למרחק של  03ק"מ.
החוקר מקבל את התייחסות ונימוקי מינהל התכנון ולפיכך 6דין ההערה להידחות.

.1.7

הערה:
על בסיס העובדה שהתכנית קובעת שניצול חומרי גלם בכלל האתרים הקבועים בתכנית יצרו עודף
היצע על הביקוש הצפוי בשנת היעד יש לתרגם הפער כבר בשלב זה בתכנית ולצמצם ו/או לבטל
אתרים באותם מקומות בהם הפגיעה קשה במיוחד.
התייחסות מינהל התכנון -לקבל את ההערה בחלקה:
העודף הגדול המוצג במאזני התמ"א הוא באזור הביקוש הכולל את נפות עכו וחיפה (עודף של 60
מ"ט) .המענה למחסור באזור זה מבוסס כולו על אתר אשרת .חשוב להזכיר כי עפ"י נסיון מצטבר6
בחלק ניכר מהמקרים מצטמצם היקף העתודות בעת התכנון המפורט 6עקב סיבות רבות שהמרכזיות
בהם גיאולוגיות 6קידוחים וסקר גיאולוגי מפורט 6סיבות סביבתיות נופיות 6אקולוגיות .
כאמור לעיל 6מוצע לחלק את אתר אשרת לשני אתרים -מערבי ומזרחי .כמפורט בסעיף  1.8לעיל.
המלצת החוקר:
החוקר אינו מקבל את ההערה 6התמ"א חייבת ליצור עודף היצע "על הנייר"  -ישנם אתרים בתמ"א
המסומנים כמותנים 6באחרים תחום הכרייה והחציבה ייקבע לאחר סקר גיאולוגי וכדומה.
באתרים גדולים ורגישים כדוגמת אתר "אושרת" 6החוקר המליץ לחלק את האתר ולפעול בשלביות
אשר תמנע מצב של עודף היצע על הביקוש .לפיכך 6דין ההערה להידחות.
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.1.0

הערה:
יש להוסיף לפרק ( 0מתאים לסעיף  )0.6חובה לערוך מסמך תחבורה שיכלול את השפעת הפעילות
הצפויה באתר על מערכת הדרכים וככל שמסמך זה יצביע על כשלים תחבורתיים ומענה ופתרון
לכשלים יש לשלבם במסמכי התכנית המפורטת (ולחייב את היזם במימושם כחלק מתנאי היתר
החציבה).
התייחסות מינהל התכנון -לקבל את ההערה בחלקה
בכל תכנית בה צפויה השפעה תחבורתית ניכרת רשאי מוסד תכנון לדרוש בדיקה תחבורתית והכללת
הוראות בתכנית .אין הדבר שונה בתכנית למחצבה .היקפי הפעילות של המחצבות לחומרים השונים
והשונות הגדולה בין המחצבות לא מייצרת בכל אתר כשל תחבורתי.
לאתר אשרת ,בו ידוע הצורך בפתרונות תחבורתיים לתוספת התנועה שתיווצר כתוצאה מהרחבת
המחצבה ,ניתן לקבוע הוראה מיוחדת לאתר בדבר חובת עריכת מסמך תחבורתי.
המלצת החוקר:
סעיף  0.6הנו סעיף כללי שמטרתו יישום מטרות התמ"א בתכניות המפורטות .סעיף זה אינו כולל
פירוט של מסמכי התכנית המפורטת .פירוט של מסמכים אלו נמצא בנספח ד' –הנחיות להכנת
תכניות מפורטות לכרייה וחציבה.
הוועדה המחוזית בבואה לדון בתכנית מפורטת 6רשאית לדרוש 6אם וככל שצריך 6בדיקת השפעות
תחבורתיות של האתר המוצע על הסביבה.
החוקר מקבל את ההערה שיש לשים דגש לנושא השפעות תחבורתיות ועל כן 6ממליץ להוסיף לנספח
ד סעיף  1.8הוראה נוספת" :מסמך תחבורתי ע"פ דרישת והנחיות מוסד התכנון".
החוקר מקבל את ההתייחסות של מינהל התכנון לקבוע הוראה מיוחדת לאתר מס'  – 137אושרת 6בו
תהיה חובת עריכת מסמך תחבורתי .לפיכך 6דין ההערה להתקבל חלקית.

.1.3

הערה:
לאתרים גדולים במיוחד כמו אשרת 6צבאים 6גולני 6קדרים 6אנקור וכיוצ"ב יש לחייב 6על אף הקבוע
בסעיף "( 0.0ככל הניתן") 6תכנון כוללני שיתייחס למכלול ההשפעות של כל שטח האתר על הסביבה
ובכלל זה היבטי תנועה ותחבורה כשלב מקדים 6ומתכנון כוללני זה תיגזר תכנית מפורטת שאינה
חלה על כל השטח כחטיבה אחת.
התייחסות מינהל התכנון -לדחות את ההערה
א .מכלול השיקולים בקביעת שטח התכניות המפורטות מורכב ומשתנה מאתר לאתר 6ולכן יש
להשאיר למוסד התכנון את שיקול הדעת האם ניתן לתכנן את כל שטח האתר או רק את חלקו.
ב .שלב תכנון האתר הוא אחד -הכנת תכנית מפורטת 6ואין מקום לסרבל להליך נוסף של תכנון
כוללני.
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באתרים גדולים בהם צפוי שיהיה יותר ממפעיל אחד 6הבחינה הסביבתית תתייחס לכלל ההיבטים
הנובעים מקיומן ופעילותן של שתי מחצבות במקביל 6גם אם התכנית לא תכלול 6משיקולים שונים6
את כל האתר.
המלצת החוקר:
תמ"א /87ב הנה תכנית הכוללת את כל אתרי הכרייה והחציבה הפרושים לאורכה ולרוחבה של
המדינה .משכך 6יהיו אתרים 6ללא קשר להיקפם שהתכנית המפורטת המוצעת תכלול את כל שטח
האתר 6בעוד שאתרים אחרים יחולקו בין מספר תוכניות מפורטות וזאת 6מסיבה כזו או אחרת.
דוגמא לסוגיה זו ניתן לראות בהערות של וועדה מחוזית מחוז דרום שהסתייגה מסעיף  0.0להוראות
התכנית בטענה כי" :ישנם מיקרים בהם לא ניתן (בעיתוי מסויים) לקדם תכנית מפורטת על כל שטח
הפוליגון ולפיכך יש לכלול בהוראות התכנית מנגנון גמישות".
החוקר סבור שסעיף  0.0מהווה את "לשון המאזניים" בין רוח הדברים העולים מהערה של מחוז
צפון לאלו העולים מהערה של מחוז דרום.
סעיף זה נותן גמישות למוסד התכנון להחליט האם תופקד תכנית מפורטת על כל האתר או על חלקו.
החוקר סבור 6כי יהיה זה נכון להוסיף "הוראה מיוחדת" באופן נקודתי שאתר מסוים לא יהיה כפוף
לנאמר בסעיף  .0.0לפיכך 6דין ההערה להידחות.

.1.4

הערה:
מחצבה יוצרת פעילות שמעצם טיבה וטבעה יש לשאוף לסיימה בהקדם האפשרי .ציר הזמן בהוראות
התכנית מסתיים במונח "סיום פעולות הכרייה והחציבה".
"סיום פעולות הכרייה והחציבה" היא קביעה של המפקח על המכרות.
על מנת לעודד סיום מהיר ככל האפשר של פעילות מחצבה יש להתייחס כבר בהוראות תכנית זו
לממד הזמן ולסנקציות ולמנגנון שריון של אלה בהוראות התמ"א בהתבסס על הפוטנציאל של
האתרים למיצוי עתודות בראיה ארוכת טווח.
בנוסף 6על כל תכנית מפורטת לכלול נספח של לוח זמנים לכריה וחציבה תוך מתן גמישות לוועדה
המחוזית במטרה לעודד לייעל את העבודה ולמצות את הפוטנציאל במחצבה במהירות האפשרית.
התייחסות מינהל התכנון -לדחות את ההערה
ניצול חומר הגלם במחצבות הוא תלוי ביקוש ולא בהכרח תלוי זמן .רצון התכנית הוא למצות את
כלל חומרי הגלם במחצבה ולא להגביל בזמן -כדי לא ליצור מצב שמחצבה מסיימת פעילותה כשיש
בה עדיין חומר גלם 6דבר שעלול לגרום לדרישה לפתיחה של מחצבות נוספות .מאחר ושמירה על
שטחים פתוחים היא צורך חיוני 6חשוב למצות את כל חומר הגלם במחצבה שאושרה.
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המלצת החוקר:
נושא "מגבלת זמן למיצוי עתודות" הנו שורשי ומהותי .אנו נחשפים לתכניות היסטוריות המתירות
כרייה וחציבה במקומות שהיום מוסד תכנון לא היה מאשרם להפקדה וזאת כי אינם תואמים את
עקרונות התכנון כיום.
השיקולים להתחלת כרייה וחציבה הנם רבים ורוב הפתרונות להם אינם במסגרת תמ"א /87ב.
התכנית התייחסה לנושא מגבלת הזמן במסגרת סעיף . 0.6
לדעת החוקר 6המפתח לבעיה זו נמצאת בידי הוועדות המחוזיות בבואן להפקיד ולאשר תכניות
מפורטות .הוועדה המחוזית רשאית לקבוע "מגבלת זמן למיצוי עתודות" .לצערו של החוקר ומשנות
ניסיונו 6בחלק לא מבוטל מהמקרים קביעת סעיף זה יהיה "כאות מתה" 6בשל מורכבות הנושא
בכריה וחציבה .לפיכך 6דין ההערה להידחות.

.1.1

הערה:
תחזיות הביקושים נבחנו לעת עריכת התכנית אלא שעל ציר הזמן ובחלוף הזמן ייתכנו שינויים
בביקושים :לפיכך יש לקבוע כי אתר שלא מוגשת לגביו תכנית מפורטת בתוך  83שנים מיום אישורה
של תמ"א  87 /ב' ו/או תכנית מפורטת מאושרת אינה ממומשת בתוך  0שנים מיום אישורה – יבוטל6
וכדי לחדשו יהא צורך בדיון בנחיצותו במועצה הארצית והכל במטרה שלא להקפיא אתרים שלא
לצורך עד לשנת .1370 61373
התייחסות מינהל התכנון -לדחות את ההערה
יש לבחון כל אתר וכל חומר גלם לגופו .בתמ"א יש אתרים להם תכניות מאושרות 6שפועלות בהם
מחצבות ומוצע להרחיבן ויש אתרים חדשים שחלקם ימומשו בשלבים מאוחרים יותר בהתאם
לצורך .ככל שתראה הוועדה המחוזית כי יש אתר שלא מומש ויש רצון לבטלו על מנת לפתח בשטחו
שימושים אחרים -תוכל לפנות לוועדת המעקב וזו תבחן את הנושא מההיבט של צורכי משק הכרייה
והחציבה ותעביר המלצתה למועצה הארצית (סעיף  3.1.6בהוראות).
המלצת החוקר:
פיתוח אתרים לכרייה וחציבה הנו תולדה ישירה של ביקושים והיצע לחומרי גלם ולכן לא ניתן
לקבוע מימוש בתוך פרק זמן קבוע.
תמ"א  /87ב קבעה בהוראותיה כי וועדת מעקב ובקרה תעסוק בין היתר בדיווחי עתודות ותפוקות
והתקדמות הליך סטאטוטורי .עוד נקבע בסעיף  3.1.6להוראות התכנית כי המועצה הארצית רשאית
לגרוע אתרים בחלקם או במלואם לאחר התייעצות עם ועדת מעקב ובקרה .הפתרון של ועדת מעקב
ובקרה שמציעה התמ"א מניח את הדעת ויכול למנוע תכניות מפורטות היסטוריות שטרם מומשו.
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החוקר ממליץ לצרף נציג של לשכת התכנון המחוזית (בהתאם למיקום האתר במחוזות השונים)
כחבר וכבעל מעמד שווה לדיונים של ועדת מעקב ובקרה בכל דיון לאתר מסוים במחוז .שינוי זה6
יסייע הן למחוזות והן לעבודה של ועדת מעקב ובקרה .משכך 6דין ההערה להתקבל בחלקה.

.1.9

הערה:
על הוראות התכנית לכלול פרק שיקבע את מדיניות השלביות בפיתוח המחצבות עד לשנת היעד6
ובכלל זה הוראה שתחייב קביעת שלביות לפיתוח כל מחצבה בתכנית המפורטת לגביה וזאת מבלי
לגרוע מהחובה להציג בתכנית המפורטת את המחצבה כולה (על השפעותיה בגודלה הסופי).
התייחסות מינהל התכנון -לדחות את ההערה
א .בהכנת תמ"א  87ב' נבחן נושא שלביות בפיתוח מחצבות ונקבע 6לאור נסיון של תמ"א87 /
המאושרת 6שאין מקום לקבוע שלביות זו .שלביות באה לידי ביטוי באתרים לתכנון עתידי
ואתרים רגילים.
ב .קביעת שלביות בתכנית מפורטת תידרש בוודאי ברוב התכניות 6כמצויין בנספח ד' לתמ"א בסעיף
 .7.9עם זאת 6יהיו גם תכניות מפורטות בהן קביעה זו אינה נדרשת או לא נכונה .למשל בהרחבה
מצומצמת של מחצבה שמרבית העתודות בה כבר מוצו 6או במחצבות עם חומרים ייחודים בהם
נדרשת ספציפיקציה של חומר הגלם 6ערבוב חומרים וגמישות תפעולית .לאור זאת 6יש להשאיר
למוסד תכנון את שיקול הדעת והגמישות הנחוצים לעת התכנון המפורט.
המלצת החוקר:
תמ"א  /87ב קובעת שלביות בהוראותיה .השלביות מתבטאת בארבעה רמות:
א.

סיווג אתרים" :אתרים לכרייה וחציבה" המאפשרים הכנת תכנית מפורטת "ואתרים
לתכנון עתידי" 6בהם קיים ספק מסיבות שונות לעיתוי הכנת תכנית מפורטת.

ב.

הוראות התכנית קובעות כי תכנית מפורטת תקבע את משך הזמן לתפקוד השימושים
השונים באתר כרייה וחציבה.

ג.

נספח ב' -התמ"א קובעת הוראות מיוחדות לאתרי כרייה וחציבה לפי הצורך.

ד.

התייחסות לשלבי ביצוע בפרק ד :הנחיות להכנת תכניות מפורטת.

החוקר סבור 6שאין מקום להוסיף בתמ"א /87ב "פרק שלביות" ומשכך 6דין ההערה להידחות.

 .1.83הערה:
מחצבה לגביה חלה תכנית מפורטת מאושרת המיועדת להעמקה ומיצוי עתודות נוספות תהא טעונה
אישור תכנית מפורטת חדשה שעניינה המשך כרייה וחציבה וגם אם ניתן בנסיבות מסוימות לפטור
אותה מתסקיר השפעה יש לחייבן לכלול ניתוח תחבורתי 6קביעת שלביות פיתוח ולוח זמנים למיצוי
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עתודות.
התייחסות מינהל התכנון -לקבל את ההערה בחלקה
ככל שתכנית מפורטת למחצבה מגבילה את מפלסי החציבה בה ומבוקשת העמקה של המפלסים
הדבר יעשה באמצעות תכנית מפורטת חדשה שתאפשר זאת.
התמ"א אכן מאפשרת לפטור תכנית מסוג זה מתסקיר .כל הדרישות האחרות יקבעו ע"י מוסד תכנון
בהתאם לנסיבות העניין .אין מקום לחייב מראש את המבוקש בהערה זו .לעניין ניתוח תחבורתי-
ראה תשובה להערה  1.0עמ'  .81לעניין חובת קביעת שלביות פיתוח -ראה תשובה להערה  1.9עמ' .80
לעניין קביעת לוחות זמנים -ראה תשובה להערה  1.4עמ' .86
המלצת החוקר:
אם וככל שיש להעמיק אתר כרייה וחציבה והתכנית המפורטת המאושרת קבעה הוראות המגבילות
את מפלסי הכרייה והחציבה ואת עומק האתר 6הרי שיש צורך באישור תכנית מפורטת בהתאם לכל
דין.
מוסד תכנון רשאי על פי שיקול דעתו לקבוע 6שהתכנית המפורטת תכלול מסמך תחבורתי 6הוראות
בדבר שלביות ביצוע ולוח זמנים למיצוי עתודות כחלק ממסמכי התכנית המפורטת כאמור בנספח ד'
להוראות התמ"א וזאת ללא כל קשר האם התכנית המפורטת המוצעת כוללת תסקיר השפעה על
הסביבה.
משכך 6דין ההערה להתקבל בחלקה.

 .1.88הערה:
על התכנית לקבוע הוראה כי כל היישובים הנמצאים בתחום השפעה של מחצבות הסובלים
מהמטרדים שלה (כפי שיעלה מתסקיר השפעה על הסביבה ומסמך תחבורתי) יהיו זכאים להיכלל
בהליך בדיקה של משרד הפנים לעניין חלוקת הכנסות ו/או שינוי תחומי שיפוט (אין בהמלצה זו כדי
לגרוע מסמכות שר הפנים לעניין חלוקת הכנסות ושינוי תחומי שיפוט).
התייחסות מינהל התכנון -לדחות את ההערה
מסמך חלוקת ההכנסות הוכן במסגרת אמצעים משלימים לתמ"א והועבר כהמלצה למשרד הפנים
שידון בו במסגרת הועדה לחלוקת הכנסות .אין בסמכותה של התמ"א לקבוע הוראה בנושא זה.
המלצת החוקר:
לחוק התכנון והבניה אין את הכלים להתמודד עם סוגיית כבדת משקל כמו "חלוקת הכנסות
מארנונה ממחצבות" .הערה זו 6הנה גורפת לאתרים רבים ברחבי הארץ ומקורה היה 6הרצון להרחיב
את מקורות ההכנסה לאותה רשות מקומית מהארנונה הצפויה .לפיכך 6דין ההערה להידחות.
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 .1.81הערה:
חלק מהאתרים הקבועים בתכנית נמצאים באתרי מטמנות (דוגמא":חגל") .אין להסתפק בהוראה
כי הכרייה והחציבה יקדימו את ההטמנה – על התכנית לקבוע הוראה לעניין מנגנון ומנהלת
להסדרת הממשק שבין ההטמנה לכריה וחציבה והסדרת תיאום לוחות זמנים.
התייחסות מינהל התכנון -לדחות את ההערה
הסדרת ממשק בין פעילות הכרייה והחציבה ובין פעולות ההטמנה מקומה בתכנית מפורטת.
המלצה ונימוקיה:
קיימת התייחסות לשלביות ביצוע הן בתמ"א  7 /83והן בתמ"א /87ב:
א.

תכנית תמ"א  - 7 /83תכנית מפורטת 6לאתר לסילוק פסולת "חגל" .הוראות התכנית קבעו
שבמהלך עבודות הפיתוח של האתר כל הגבס יפונה משטח המטמנה.

ב.

תמ"א /87ב קבעה הוראה מיוחדות כי טרם ההטמנה יושלם הליך הכרייה והחציבה.

החוקר מקבל את התייחסות מנהל התכנון 6לפיה הסדרת ממשק בין פעילות הכרייה והחציבה ובין
פעולות ההטמנה מקומה בתכנית מפורטת ומשכך 6דין ההערה להידחות.

 .1.86הערה:
יש להוסיף הוראה בתכנית לעניין ניצול עודפי חפירה בתכניות פיתוח רחבות היקף לטובת צרכי
המשק :הוראה זו תנחה את מוסדות התכנון לפעול בעניין ולחייב את התכניות המפורטות לכלול
הנושא בהוראותיהן .על התמ"א לכלול פרק מיוחד להסדרת ועידוד השימוש והניצול של חומרי
החפירה בפרויקטים גדולים והרציונל – להפחית הצורך ולהקטין ביקוש להרחבת והעמקת מחצבות
(ובוודאי פתיחת מחצבות חדשות).
ניצול יעיל של פסולת בנין ממוחזרת וניצול עודפי עפר עשוי לחסוך  13-63אחוז מסך צריכת
האגרגטים.
התייחסות מינהל התכנון -לדחות את ההערה
נושא עידוד השימוש בחומרי חפירה נכלל במסמך המדיניות לתמ"א  87ב' ובמסמכי מדיניות נוספים
ואין מקומו בתכנית סטטוטורית .הוראות התמ"א מתייחסות לאתרים המסומנים בה וניצול עודפי
עפר נוגע לכלל תכניות הפיתוח .כך גם לגבי ניצול מוקדם של חומרי גלם באתרי פיתוח (המוזכר
בהערה  1.86עמ'  684שגם הוא אחד מהמלצות מסמך המדיניות 6ומטרתו להעמיק מפלסים 6ככל
הניתן 6במקומות בהם חומר הגלם הוא איכותי .נציין כי הוראה בנושא קיימת בתמ"א  87המאושרת
אך 6לצערנו 6היא הייתה למעשה "אות מתה" ולא יושמה.
הנושא אכן חשוב ועל הוועדה המחוזית להתנות פרויקטים גדולים בבחינת הנושא .בנושא זה כדאי
שהוועדה המחוזית תתייעץ עם משרד התשתיות בתכניות רחבות היקף.
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המלצת החוקר:
ניצול עודפי חפירה בתכניות פיתוח רחבות היקף לצורכי המשק 6וניצול יעיל של עודפי עפר 6הנו נושא
חשוב שלא מקבל כיום פתרון נאות.
אומנם 6הוועדות המחוזיות לתכנון ולבניה יכולות לקבל החלטה עקרונית לפיה הם לא מפקידים
תכניות בשטחים לגביהם יש ידיעה מבוססת על המצאות חומרי גלם לכרייה וחציבה ללא הוראות
במסגרת התכנית כיצד מנוצל חומרי הגלם בשלב הראשון .אולם 6פתרון זה הנו חלקי ואינו נותן
מענה לתוכניות המקודמות במוסדות תכנון אחרים כגון :וות"ל 6וותמ"ל והמועצה הארצית.
לדעת החוקר 6הפתרון לניצול עודפי חפירה חייב להיות מקיף כחלק מהוראות תמ"א /87ב וכחלק
מקריאה רחבה יותר לכל מוסדות התכנון לקבל החלטה עקרונית שכל תכנית משמעותית 6בין אם
מדובר במאגר מים 6דרך או שכונת מגורים לא תופקד ללא מסמך העוסק בחומרי גלם ופסולת בניין.
על כן 6המלצת החוקר להכניס סעיף להוראות התכנית בדומה לנעשה בתמ"א  687סעיף .1.8.0
מכל המקובץ 6דין ההערה להתקבל בחלקה.

 .1.87הערה:
מחצבות הבזלת במחוז רחבות היקף והוועדה מניחה כי היקף הפוליגון שנקבע נרחב יותר מהדרוש
על מנת למצות סקר גיאולוגי ולהגיע לאיתור מדויק של עתודות בזלת איכותיות .לפיכך 6יש לקבוע
סעיף הקובע כי לאור ממצאי הסקר הגיאולוגי ייקבע פוליגון מצומצם (עוד בטרם נערכה תכנית
מפורטת!) ויתרת השטח תיגרע.
התייחסות מינהל התכנון -לקבל את ההערה בחלקה-
שני האתרים 6גבעת לחם ונחל עקב 6נדרשים לצורך מתן מענה למחסור החמור בבזלת .האתרים
מבוססים על סקר גיאולוגי ראשוני שנעשה במהלך הכנת התמ"א לצורך בדיקת היתכנות .לגבי
אתרים אלה 6בשל הוודאות הגיאולוגית הנמוכה יחסית נוכח השונות במרחב המאפיינת את הבזלת6
קיים סעיף בהוראות המיוחדות שבנספח ב' לפיו תחום התכנית המפורטת לכרייה ולחציבה יקבע
בהתאם לממצאי סקר גיאולוגי מפורט ולא יחולו עליו הוראות סעיף ( 0.0תכנון כל שטח האתר).
מוצע להוסיף הוראה מיוחדת שתחייב את הכנת סקר גיאולוגי מפורט תוך  0שנים מיום אישור
התמ"א ובהתאם לממצאיו ניתן יהיה לבחון אפשרות לצמצום האתרים לפי סעיף  3.16בהוראות.
המלצת החוקר:
אתר מס'  -189גבעת לחם ואתר מס'  -113נחל עקב הנם אתרים לכרייה וחציבה של בזלת 6בהם נדרש
לבצע סקרים גיאולוגים טרם הכנת תכנית מפורטת.
יש ממש בהתייחסות של מינהל התכנון 6להכנת סקר גיאולוגי מפורט תוך  0שנים מיום אישור
התמ"א ובהתאם לממצאיו ניתן יהיה לבחון אפשרות לצמצום האתרים לפי סעיף  3.16להוראות
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התכנית .החוקר ממליץ לקבל את ההתייחסות של מנהל התכנון ולפיכך 6דין ההערה להתקבל
בחלקה.

 .1.80הערה:
תסקיר השפעה על הסביבה לתכנית מפורטת יכלול 6בתיאום עם משרד הבריאות 6תסקיר השפעה
בריאותי על התושבים באזור ההשפעה של המחצבה .לפיכך 6יש לקבוע בהוראות תכנית זו הנחיה
להכללת תסקיר השפעה בריאותי.
התייחסות מינהל התכנון -לדחות את ההערה
לא קיימות הנחיות לתסקיר השפעה בריאותי .נושאים בריאותיים כמו אבק נכללים בתסקיר השפעה
על הסביבה .בכל מקרה המחצבות נדרשות לעמוד בתקנות ובחוקים הרלוונטים.
המלצת החוקר:
חוק התכנון והבניה והתקנות לתסקירי השפעה על הסביבה אינם מכירים כיום במושג "תסקיר
השפעה בריאותי"" 6תסקיר השפעה חברתי קהילתי" ותסקירים אחרים שיכולים להיות מהותיים
יותר מתסקיר השפעה על הסביבה 6אולם טרם קיבלו מענה מתאים בחוק התכנון והבניה או
בתקנות.
יחד עם זאת 6החוקר סבור כי אין פרוש הדבר שאין צורך בתסקירים אלו בטרם תאושר תכנית
מפורטת לאתר כרייה וחציבה.
הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה הרשאית לקבוע כראות עיניה כל מסמך סביבתי נוסף בטרם תופקד
התכנית המפורטת ומשכך 6דין ההערה להידחות.

 .1.83הערה:
כחוט השני נשקלים שיקולים כלכליים הקשורים ישירות לחומרי הגלם 6לנושא השינוע וההובלה
במסמכי הרקע לתכנית והן במסמכי התכנית.
ההיבט הכלכלי הוא מורכב ורחב יריעה וחייב לכלול היבטים של עלות השלכות סביבתיות 6השלכות
בריאותיות  6השלכות תחבורתיות – להיבטים אלה משמעויות כלכליות כבדות.
ייתכן מאד שאם היה נערך תחשיב כלכלי מקיף מפורט וכוללני לכל ההיבטים דלעיל היה התחשיב
מוביל למסקנות אחרות מאלה הקבועות בתמ"א – ייבוא חומרי גלם ו/או הובלה ממרחקים ו/או
כריה תת קרקעית היו הופכים לכדאיים כלכלית.
התייחסות מינהל התכנון -לדחות את ההערה
א .בהובלה מרחוק באמצעות משאיות כרוכות השפעות חיצוניות מוכחות כגון פליטות מזהמים6
עומס על הכבישים 6תאונות דרכים 6בלאי של כבישים ועוד.
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ב .עלויות ההובלה והשפעתן על מחיר חומר הגלם הינן בעלות משקל כה רב שגם הפנמת עלויות
חיצוניות של הכרייה והחציבה (ושל ההובלה) לא תהפוך את ההובלה מהדרום לצפון לכדאית
מבחינה כלכלית.
ג .במסגרת מסמך המדיניות לתמ"א 87 /ב' נבחן נושא חציבה תת קרקעית .מהבחינה עלה שעלויות
החציבה בתת הקרקע הוערכו כגבוהות פי שלושה במקרה של איכות סלע מצוינת ועד פי שבעה
עד עשרה ויותר במקרה של איכות חומר גרועה .ולכן גם הפנמת עלויות חיצוניות לא תהפוך את
החציבה התת קרקעית לכדאית מבחינה כלכלית.
ד .מחיר חומר גלם מיובא צפוי להיות גבוה בסדרי גודל משמעותיים .כמו כן 6גם ליבוא יש עלויות
חיצוניות הנובעות בעיקר מהגדלת מרחקי ההובלה בים וביבשה והצורך בשטחי איחסון על כל
הכרוך בכך .גם כאן הפנמת העלויות החיצוניות לא יהפכו את היבוא לכדאי מבחינה כלכלית.
התבססות על חומרי גלם מאזורים מרוחקים 6מעבר לים או מחציבה בתת הקרקע יביאו לעליה
משמעותית במחיר חומרי הגלם וכתוצאה מכך לעלייה ניכרת במחירי המגורים ובעלות סלילת
הכבישים .בנוסף ראה תשובה  1.1עמ' .83

המלצת החוקר:
השיקולים הכלכליים העומדים בבסיסה של הערה זו הנם רחבים ומשמעותיים הרבה מעבר לתמ"א
/87ב ולחוק התכנון והבניה.
החוקר סבור 6כי חומרי גלם שאינם חיוניים למשק כדוגמת טוף 6אינם מצריכים המשך כרייה
(באתרים חדשים) ויש למצוא תחליפים או לייבא .אולם 6באשר לחומרי גלם 6אשר הוגדרו כחיוניים
למשק הסלילה 6הבניה ולתעשייה אזי 6מדינה החפצה חיים 6חייבת לספק לעצמה את עתודות חומרי
הגלם החיוניים" 6כחמצן הזורם בעורקיה".
אל לנו לשכוח כי יבוא של חומרי גלם 6בין אם במסילה ו/או בים יגררו אחריהם עלויות כספיות
גבוהות אשר ישפיעו על המשך פיתוח המדינה והמשק בכל התחומים.
בנוסף המשמעויות הסביבתית לייבוא חומרי גלם והשפעתן על הסביבה הנן רבות החל מבניית נמלים
נוספים לצורך קליטת חומרי גלם 6וכלה בשינוע יבשתי של חומרי הגלם מהנמלים לחלקי הארץ.
מכל המקובץ 6עמדת מינהל התכנון לדחות הערה זו במקומה ולפיכך 6דין ההערה להידחות.

 .1.84הערה:
מוצע להחליף את פרק  3.0בהוראות התמ"א – שטחים בטחונים בנוסח המצורף – נספח בטחוני
כדלקמן:

.1.84.8

הגדרת שטח בטחוני בתמ"א" :מתקנים ביטחוניים כהגדרתם בחוק 6שטחים הסגורים בצו
סגירה מכח תקנות ההגנה (שעת חרום) 68970 -שטחים שלגביהם מגבלות ע"פ החלטה של
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הועדה למתקנים ביטחוניים או ועדת הערר למתקנים בטחונים 6לפי פרק ו' לחוק כפי שיהיו
מעת לעת"
.1.84.1

הפקדת כל תכנית על פי תכנית זו וקבלת היתר בנייה 6החלים בשטח ביטחוני 6וכל שינוי
לתכנית לרבות בדרך של שימוש זמני 6שימוש חורג והקלה או שינוי המהווה גמישות וכן
הפקדת כל תכנית המטילה מגבלות על שטח בטחוני 6טעונים אישור מראש ובכתב מאת נציג
שר הביטחון בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה.

.1.84.6

תשובת נציג שר הביטחון בוועדה המחוזית תועבר עד  33יום מקבלת הבקשה.

.1.84.7

קבלת היתר הבניה מכח תכנית מפורטת שהופקדה מכח תכנית זו טעונה אישור מראש ובכתב
מאת נציג שר הביטחון בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה 6אם כך נקבע בתכנית המפורטת.

.1.84.0

על אף האמור בתכנית זו 6לגבי שטחים ביטחוניים 6שתכנית זו חלה עליהם יחולו הוראות
אלה:

 .1.84.0.8מותרים כל שימוש או פעולה בכל שעות היממה מטעם מערכת הביטחון או שלוחותיה
או באישורן בלבד שהאישור משרת את האינטרסים של מערכת הביטחון או של
שלוחותיהם וזאת בלא כל היתר או אישור לפי תכנית זו ובניגוד ליעוד השטח הקבוע
בה.
 .1.84.0.1למען הסר ספק מובהר 6כי אין בהוראות התכנית כדי לחייב את מערכת הביטחון לעשות
כל פעולה על פי התכנית ו/או להקים שטחי כריה וחציבה ו/או לעשות כל דבר בשטחי
כריה וחציבה קיימים 6בשטחים ביטחוניים 6והעבודה ששטח כלשהו מיועד לייעוד כל
שהוא על פי תכנית זו לא תגרע בדרך כלשהי מחופש שיקול הדעת של מערכת הביטחון
בשאלה אם לקבוע 6לייעד או לשמר שטח זה לשימוש מערכת הביטחון.
 .1.84.0.6אין בתכנית זו כדי למנוע מתן אכרזה 6קביעה ו/או אישור ליצירת שטחים ביטחוניים
חדשים על יד הגופים המוסמכים לעשות כן בתיאום להוראות כל דין.
התייחסות מינהל התכנון -לקבל את ההערה –
הסעיף יותאם לנוסח הסעיף הביטחוני בתמ"א 8 /כפי שהועברה להערות הוועדות המחוזיות.
המלצת החוקר:
החוקר מקבל את ההערה והתייחסות של מינהל התכנון ולפיכך ,דין ההערה להתקבל.

 .1.81הערה:
קיימת סתירה בין "תחום רגיש" על פי התקנות למניעת מפגעים (מניעת זיהום ורעש ממחצבה) –
 8991לבין תחום מגבלות על פי תכנית זו .יש ליצור הלימה בין המושגים הזהים בתפישת מהותם6
דהיינו – לאמץ את התחום הרגיש של  8333מטר כתחום השפעה וממנו להגדיר את תחום הכרייה
והחציבה ותחום ההשפעה.
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על התכנית לשקף בבהירות בהוראותיה את היחס בין המונחים ולהתייחס הן לתחום של אזור רגיש
על פי התקנות למניעת מפגעים ולנובע ממנו להגדרות התכנית "לתחום מגבלות" ו"תחומי השפעה".
התייחסות מינהל התכנון -לדחות את ההערה
אין הלימה בין המושגים 6בשל השוני במהותם" .אזור רגיש" ( 8333מ' משימושים רגישים) לפי
התקנות למניעת מפגעים (מניעת זיהום ורעש ממחצבה) 68991 -הוא אזור בו יכולה להימצא מחצבה
ובתחומו חלות דרישות סביבתיות נוספות מאשר ממחצבות הנמצאות במרחק רב יותר.
"תחום המגבלות" ( 033מ' מגבול האתר) משתנה בעת הכנת תכנית מפורטת ל"תחום השפעה"
שיחליף אותו על פי בחינה סביבתית פרטנית .הרחבת תחום המגבלות תפגע 6שלא לצורך 6בהתפתחות
של מגוון שימושים מותרים באזור המחצבה .אם ימצא בתסקיר ההשפעה על הסביבה שתחום
ההשפעה צריך להיות גדול יותר ושבתחומו נמצאים שימושים רגישים מאושרים 6תצטרך תכנית
המחצבה למצוא דרכים לצמצום תחום ההשפעה 6אם ע"י צמצום שטחי החציבה או ע"י קביעת
מגבלות תפעוליות חמורות יותר או באמצעות כל דרך מתאימה אחרת.
המלצת החוקר:
תקנות למניעת מפגעים (מניעת זיהום אוויר ורעש ממחצבה) 6התשנ"ח 68991 -אינן חלק מחוק
התכנון והבניה 6התכ"ה 8930 -ומקורן בחוק למניעת מפגעים 6התכ"א .8938 -מדובר בשתי הוראות
שונות עם תכליות שונות לחלוטין 6שאין לקשור ביניהן ולפיכך 6דין ההערה להידחות.

 .1.89הערה:
במטרות התכנית אין התייחסות לחובת השמירה על בריאות הציבור .יש להוסיף "אספקה של חומרי
גלם....תוך עמידה בכללי פיתוח בר קיימא ואיזון בין צורכי המשק לבין הצורך בשימור ושיקום
הסביבה 6שמירה על בריאות הציבור ואיכות החיים".
התייחסות מינהל התכנון -לדחות את ההערה
נושא השמירה על בריאות הציבור ואיכות החיים מקבל ביטוי בסעיף  1.6במילים "תוך מזעור
מפגעים סביבתיים".
המלצת החוקר:
החוקר מקבל את התייחסות מינהל התכנון ומפנה לסעיף  -1.6מזעור מפגעים סביבתיים ונופיים
ולסעיף  -1.7קביעת הוראות בדבר שיקום המחצבות .נוסף על כך 6ישנם סעיפים שתכליתם בריאות
הציבור כדוגמת סעיפים  0.7ו 0.4 -ולפיכך 6דין ההערה להידחות.
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 .1.13הערה:
יש לציין במפורש כחלק ממטרות ויעדי התכנית הבטחת עתודות של .803%
התייחסות מינהל התכנון -לדחות את ההערה
המטרה היא להבטיח עתודות בהתאם לתחזית .המתודולוגיה ששימשה לכך היא שמירת שטחים
בהם הפוטנציאל גדול יותר ( 803%בחלק מהחומרים) 6בשל הפחת התכנוני והגיאולוגי הצפוי בשלבי
התכנון המפורט והביצוע .יצוין שהחישוב של  803%ביחס למחסור נעשה רק עבור חומרים בהם
הוודאות הגיאולוגית מאפשרת אומדן כללי של העתודות ולא עבור חומרי גלם כמו בזלת 6המאופיינת
בשונות של איכות החומר במרחב 6ושלגביהם לא ניתן לאמוד את העתודות ללא סקר גיאולוגי
מפורט.
המלצת החוקר:
החוקר אינו מקבל את ההערה כי הבטחת עתודות של  803%הנן חלק ממטרות התכנית או יעדיה.
יש לראות בחישוב לפי  803%כאחד מהעקרונות המנחים לתכנית 6בכדי להימנע ממחסור כתוצאה
מפחת תכנוני וגיאולוגי שיתגלה בתכנון המפורט .לפיכך 6דין ההערה להידחות.

 .1.18הערה:
התמ"א אמורה להתייחס לעקרון שמירת בריאות הציבור לא פחות מאשר עקרון העל הקובע שיש
להעדיף הרחבת מחצבות קיימות על פתיחת אתרים חדשים .לפיכך 6יש לקבוע בתכנית הנחיות
לתסקירים בריאותיים וניטור שוטף על בסיס נוהל העבודה במסמך "הנחיות נוהל משותף להגנת
הסביבה משרד הפנים ומשרד הבריאות מיום ."80.1.88
התייחסות מינהל התכנון -לדחות את ההערה
תסקיר מסוג זה אינו נדרש לפי דין ואינו מעוגן בחוק או בתקנות 6כדוגמת תסקיר השפעה על
הסביבה.
יוער 6כי מסמך ההנחיות של משרד הבריאות מיום  0.1.88הינו מסמך הנחיות שהכין משרד הבריאות
לאישור כהליך תכנוני .ביום  81.7.1388התקיים דיון בולנת"ע אשר עסק בהנחיות משרד הבריאות.
עד כה לא קודם הנושא במוסדות התכנון.
המלצת החוקר:
חוק התכנון והבניה והתקנות לתסקירי השפעה על הסביבה אינם מכירים כיום במושג "תסקיר
השפעה בריאותי" .
יחד עם זאת 6החוקר סבור כי אין פרוש הדבר שאין צורך בתסקיר זה בטרם תאושר תכנית מפורטת
לאתר כרייה וחציבה.
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הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה רשאית לקבוע כראות עיניה כל מסמך סביבתי נוסף בטרם תופקד
התכנית המפורטת ומשכך 6דין ההערה להידחות.

 .1.11הערה:
על התכנית לשלב הנחיות להידוק הפיקוח על מטרדים ממחצבות ולחייב ניטור שוטף לאורך חיי
המחצבה.
התייחסות מינהל התכנון -לדחות את ההערה
א .אין מקום לכלול בתכנית הוראות לגופי האכיפה לעשות את עבודתם כנדרש.
ב .אין מקום לקבוע בתמ"א את הניטור של המחצבה .תכנית מפורטת תתייחס לניטור בהתאם
לסעיף  0.88בנספח ד' בתמ"א.
המלצת החוקר:
בהתאם לאמור להוראות תמ"א  /87ב – נספח ד' סעיף " :0הוראות בדבר מזעור מפגעים ושמירה על
איכות הסביבה" -התכנית תכלול הוראות בדבר ניטור של מפגעים סביבתיים כתוצאה מפעילות
הכריה והחציבה ועיבוד חומר הגלם 6בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה.
לדעת החוקר 6יש להשאיר גמישות למוסד התכנון האם תכנית מפורטת תכלול הנחיות לניטור והאם
הניטור יהיה רציף או חלקי .לפיכך 6דין ההערה להדחות.

 .1.16הערה:
יש להוסיף בהוראות התכנית לעניין ניצול שטח מתוכנן ליעודים מאושרים (מגורים 6תעשיה6
תשתיות וכו') הכוללים חומרי חציבה איכותיים לשם ניצולם במהלך ובמקביל לתכנון השטח
והכשרתו.
התייחסות מינהל התכנון -לדחות את ההערה
ראה תשובה להערה  1.86עמ' .84
המלצת החוקר:
ניצול עודפי חפירה בתכניות פיתוח רחבות היקף לצורכי המשק 6וניצול יעיל של עודפי עפר 6הנו נושא
חשוב שלא מקבל כיום פתרון נאות.
אומנם 6הוועדות מחוזיות לתכנון ולבניה יכולות לקבל החלטה עקרונית לפיה הם לא מפקידים
תכניות בשטחים לגביהם קיימת ידיעה מבוססת על המצאות חומרי גלם לכרייה וחציבה ללא
הוראות במסגרת התכנית כיצד מנוצל חומרי הגלם בשלב הראשון .אולם 6פתרון זה הנו חלקי ואינו
נותן מענה לתוכניות המקודמות במוסדות תכנון אחרים כגון :וות"ל 6וותמ"ל והמועצה הארצית.
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לדעת החוקר 6הפתרון לניצול עודפי חפירה חייב להיות מקיף כחלק מהוראות תמ"א /87ב וכחלק
מקריאה רחבה יותר לכל מוסדות התכנון לקבל החלטה עקרונית שכל תכנית משמעותית 6בין אם
מדובר במאגר מים 6דרך או שכונת מגורים לא תופקד ללא מסמך העוסק בחומרי גלם ופסולת בניין.
על כן 6המלצת החוקר להכניס סעיף להוראות התכנית בדומה לנעשה בתמ"א  687סעיף .1.8.0
מכל המקובץ 6דין ההערה להתקבל בחלקה.

 .1.17הערה:
במצב שאתר כולל קרקע פרטית 6על תמ"א 87/ב' לקבוע מנגנון של פיצוי לבעלים – מעין מנגנון של
 B.O.Tושיתוף הבעלים ברווחים.
התייחסות מינהל התכנון -לדחות את ההערה
התמ"א אינה עוסקת במנגנוני פיצוי או במתווים עסקיים למימוש התכנית .כיום יש מחצבות בקרקע
פרטית המופעלות על ידי בעל הקרקע או על ידי גורם אחר המגיע להסכם עם בעל הקרקע.
המלצת החוקר:
תמ"א /87ב מסמנת פוליגונים לאתרי כרייה וחציבה .התמ"א אינה עוסקת בנושא הקנייני ואינה
מבחינה בבעלויות (מדינת ישראל 6בעלות פרטית או מוחכרת).
אין מניעה תכנונית להקמת אתר כרייה וחציבה על קרקעות בבעלות פרטית או בחכירה .לא זו אף זו6
אין מניעה שבעלי קרקע פרטית בה יש חומר גלם איכותי יקימו אתר לכרייה וחציבה אף אם אינה
חלק מאתרי התמ"א (כפוף לאישור תכנית מפורטת).
החוקר רואה בכך בשורה לבעלי הזכויות אשר הקרקעות שלהן ביעוד כריה וחציבה 6היכולים להפוך
ליזמים ולקדם תוכניות מפורטות לכרייה וחציבה בהתאם לתמ"א.
החוקר ממליץ 6ליזם התכנית להכין פרק של "דברי הסבר" להוראות תמ"א /87ב .בפרק זה רצוי
שיכלול הסבר גם לנושא הקנייני בקרקעות שיועדו לאתרי כרייה וחציבה.
מכל המקובץ 6דין ההערה להידחות.

 .1.10הערה:
במצב שאתר כולל קרקע פרטית על תמ"א 87 /ב' לכלול סעיף המסדיר הליך הפקעה.
התייחסות מינהל התכנון -לדחות את ההערה
מדובר בתכנית מתאר ארצית שאינה נדרשת לעניין הפקעות .הנושא ייבחן לעת התכנון המפורט או
אחריו 6עפ"י דין ובהתאם לצורך.
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המלצת החוקר:
תמ"א /87ב מסמנת פוליגונים לאתרי כרייה וחציבה .התמ"א אינה עוסקת בנושא הקנייני ואינה
מבחינה בבעלויות (מדינת ישראל 6בעלות פרטית או מוחכרת).
החשש של בעלי הזכויות מהפקעת קרקעות לטובת הקמת מחצבות מובנת וידועה לחוקר .למיטב
ידיעתו של חוקר 6למרות שהחוק מאפשר הפקעה לטובת כרייה וחציבה במסגרת פקודת הקרקעות
(רכישה לצורכי ציבור) 8976 6הליך זה טרם מומש.
אם וככל שיהיה צורך בהפקעות 6הנושא יתבטא בהוראות התכנית המפורטת .לפיכך 6דין ההערה
להידחות.

 .1.13הערה:
התכנית שותקת למצב שוועדה מקומית תיחשף לתביעות פיצויים לפי סעיף  894לחוק.
התייחסות מינהל התכנון -לקבל את ההערה
מקובל שצריך שיפוי.
המלצת החוקר:
בהתאם לסעיף  894לחוק התכנון והבניה 6תשכ"ה –  8930יש להוסיף התייחסות לשיפוי כתוצאה
מתביעות פיצויים עקב ירידת ערך.
מנגד 6החוקר סבור שיש מקום להכניס גם סעיף להוראות התכנית שיעסוק בהיטל השבחה 6כתוצאה
מגריעת אתר לכריה וחציבה או צמצום "תחום הגבלות" או "תחום השפעה" .כל זאת 6בהתאם
לסעיף  1לתוספת השלישית – חבות בהיטל השבחה ומשכך 6דין ההערה להתקבל.

 .1.14הערה:
התכנית גורעת ומבטלת אתרים הקבועים בתמ"א  87/וכן התייחסות למקומות בהם קיימת תכנית
מפורטת מאושרת והוראות מעבר .דא עקא היא אינה כוללת תשריט אתרים לביטול מה שגורם לאי
בהירות וקושי בהבנת המצב המוצע בתמ"א 87 /ב.
התייחסות מינהל התכנון -לקבל את ההערה
תועלה לאתר האינטרנט שכבת רקע של האתרים שנגרעו מהתמ"א.
המלצת החוקר:
תמ"א  /87ב -בניגוד לתוכניות סטטוטוריות אחרות כדוגמת תמ"א  6על שינוייה 6הקובעת ומסמנת
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"דרך לגריעה" הרי שבמקרה זה תמ"א  /87ב' "שותקת" וגורמת לאי בהירות ולקושי בהבנת המצב
המוצע בהתאם לדברים האמורים בהערה.
החוקר סבור 6כי מצב זה אינו תקין 6המלצת החוקר להוסיף תשריט משולב למסמכי התכנית
שייראה את הפוליגון המוצע לפי תמ"א /87ב ואת הפוליגון הנגרע לפי תמ"א  87ולפיכך 6דין ההערה
להתקבל.
 .3מחוז מרכז

.6.8

הערה :אין מקום לסימון סימבולים לחציבה תת קרקעית ולפיכך יש לגרוע את הסימבולים
ממסמכי התכנית :על קביעת אתרים לחציבה תת קרקעית להתבסס על פרמטרים המאפשרים
אותה ביניהם רגישות הידרולוגית השפעות סביבתיות מגבלות ליישובים סמוכים וכו' וכל עוד אלה
לא נבחנו אין מקום לקביעת האתרים.
התייחסות מינהל התכנון :לדחות את ההערה -
התמ"א מסמנת  88סימבולים באתרים בהם נמצא פוטנציאל לחציבה בתת הקרקע מקיר חציבה
קיים .המטרה לקדם יישום חציבה בתת הקרקע כשהתנאים הטכנולוגיים והכלכליים יתאימו.
סימון החציבה בתת הקרקע נכלל בתכנית בהתאם להמלצות מסמך המדיניות של התמ"א.
היתרונות של חציבה בתת הקרקע לעומת חציבה פתוחה הם ניצול יעיל של הקרקע וצמצום מפגעים
נופיים 6אקולוגיים וסביבתיים .נערכה בחינה של מס' קריטריונים כגון :ישימות גיאולוגית (איכות
ח"ג 6עובי החתך 6נטיית השכבות 6כמות טפל ועוד) 6אתרים פוטנציאליים על בסיס מחצבות קיימות6
קירבה למוקדי ביקוש 6נפח עתודות מינימלי 6ייעודי קרקע ושימושי קרקע 6שטחי המתקנים וכו'.
סימון בסימבול תואם את רמת המידע עליה הוא מתבסס .הסימון לא מייצר מגבלות נוספות מעבר
לאלה שיוצר האתר .גם ההוראות אינן מייצרות הגבלות 6אלא דורשות שימת לב כי לעת הכנת
תכנית שיקום יהיה צורך לשמור שטח עבור מתקנים שיידרשו לחציבה בתת הקרקע.
הפרמטרים הנזכרים בהערה ופרמטרים נוספים 6ייבחנו לעת התכנון המפורט.
המלצת החוקר:
התכנית מסמנת בסימבולים  88אתרים שונים שהנם בעלי פוטנציאל עתידי לחציבה בתת הקרקע.
סימון בסימבול של חציבה בתת הקרקע הנו חלק בלתי נפרד ממדיניות תמ"א  /87ב המאפשר
לשמור תאי שטח בהם קיים פוטנציאל להקמת מחצבה תת קרקעית 6לאחר שיבחנו פרמטרים
שונים.
אם וככל שהתנאים יבשילו תוכן תכנית מפורטת להקמת "אתר חציבה תת קרקעי" 6בתוכנית זו
יישקלו כל הפרמטרים הרלוונטיים ביניהם :רגישות הידרולוגית 6השפעות סביבתיות ומגבלות
סביבתיות .על כן 6דין ההערה להידחות.

.6.1

הערה( :חלופית להערה )6.8
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תכנון ערים בע"מ
יש לקבוע סימבול לחציבה תת קרקעית במחצבת מודיעים (כפיילוט לבחינת אתרים לחציבה תת
קרקעית) ולגרוע את הסימבולים במחצבות נשר מזרח (רמלה) ונחשונים :ההליך יתבצע רק לאחר
הוכחת מיצוי חומרי הגלם בכל יתר המחצבות ובחינה סביבתית המוכיחה כי החציבה אינה פוגעת
בתפקוד וערכיות השטח מעל החציבה.
התייחסות מינהל התכנון :ראה תשובה לעיל-
בנוסף 6בשל הקושי ביישום אתרי החציבה בתת הקרקע אין מקום שהתמ"א תקבע עדיפות במימוש
אתר זה או אחר כפיילוט.
חציבה בתת הקרקע אינה בעדיפות שנייה לחציבה הפתוחה כמקור לחומרי גלם ועל כן אין לקשור
אותה למיצוי חומרי הגלם במחצבות .המטרה היא להביא לידי יישום טכנולוגיה זו ואין מקום
להגבילה עוד מעבר למגבלות הקיימות שלה (כלכליות 6הנדסיות 6בטיחותיות).
המלצת החוקר:
חציבה בתת הקרקע כיום אינה ישימה 6אך מדיניות התכנון הנה לקביעת עתודות לאתרי כרייה
וחציבה בתת הקרקע ולכן יש להשאיר סימול של חציבה בתת הקרקע.
באשר להערה בדבר קביעת פיילוט במחצבת מודיעים 6הרי תכנית מפורטת לחציבה בתת הקרקע
הנה בסמכות הוועדה המחוזית .משניתנה הסמכות לוועדה המחוזית לתכנון ולבניה לאשר תכנית
מפורטת לחציבה בתת הקרקע 6הרי שהלכה למעשה ניתנה בידיה הסמכות לקדם חציבה בתת
הקרקע במחוז.
החוקר סבור כי 6תמ"א /87ב אינה צריכה לעסוק בפיילוט לחציבה בתת הקרקע באתר מסוים.
משכך 6דין הטענה להידחות.

.6.6

הערה :על התמ"א לקבוע מנגנון המבטיח תכנון ושיקום בפועל של מחצבות שנגרעו ואינן כלולות
בתכנית זו.
התייחסות מינהל התכנון :לדחות את ההערה-
מנגנון השיקום נקבע בפקודת המכרות ומוטל על הקרן לשיקום מחצבות .הוא אינו מתייחס רק
למחצבות שנגרעו במסגרת תכנית זו אלא לגבי מחצבות באשר הן .יש לציין כי התמ"א כן מתייחסת
לנושא השיקום וקובעת כי תכנית מפורטת לכריה וחציבה תקבע 6ככל הניתן 6את יעוד הקרקע
לאחר סיום פעולות הכריה והחציבה והשימושים הנוספים .יחד עם זאת 6אין בכוחה של התמ"א
להסיר חסמים המעכבים את השיקום כגון מחלוקות באשר ליעוד הקרקע העתידי.
המלצת החוקר:
אין זה מכוחה של תמ"א  /87ב' ליצור מנגנון אשר יבטיח תכנון ושיקום של מחצבות שנגרעו.
בהגדרה של מחצבה המופיעה בפרק  6להוראות התכנית אין אבחנה בין מחצבות שהוקמו כדין ובין
עם לאו וטוב שכך .החוקר סבור שמחצבות הנן "פצע פתוח" 6שישנה חובה לשקמן בהקדם האפשרי.
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תכנון ערים בע"מ
הוראות התכנית ונספחיה כוללים התייחסות לשיקום מחצבות 6במסגרת התכניות המפורטות.
המלצת החוקר במקרה זה מתחלקת לשניים:
האחת 6החוקר יתייחס לנושא מנגנון תכנון ושיקום של מחצבות בפרק "אמצעים משלימים" שאינם
במסגרת תמ"א  /87ב.
השנייה סימון אתר /חלק מאתר לגריעה במסמכי תוכנית תמ"א  /87ב'.
אשר על כן 6החוקר סבור כי אין מקום להכניס בתמ"א /87ב מנגנון שיקום .משכך 6דין הערה
להתקבל בחלקה.

.7

מחוז דרום
.7.8

הערה:
הוועדה המחוזית סבורה כי יש להימנע ככל הניתן מאישור תכניות מפורטות לכריה וחציבה בנחלים.
לכריית חומרי גלם בנחל ישנן השלכות במורד ובמעלה שלו .במהלך הכרייה ובסיומה נותרים בורות
רבים וחומר טפל שנופה ונערם .התוצאה היא ששיטפון שמגיע לאזור כרייה זה "נלכד" בבורות
הנותרים ונבלם בהרי החומר הטפל .בנוסף 6הכרייה בנחל גורמת להתחתרות מוגברת במעלה ובגדות
הנחל .ככלל התכנית אינה צריכה לכלול אתרי כרייה וחציבה בנחלים (ובסמוך להם) עקב הפגיעה
בהיבט הסביבתי וההידרולוגי.
התייחסות מינהל התכנון-לקבל את ההערה בחלקה-
ביחס לאתרי ואדי 6ככלל 6ועדת העורכים קיבלה את עמדת המחוז 6ולא הוסיפה אתרים חדשים מסוג
זה .אתרי ואדי רבים אשר נכללו בתמ"א  87נגרעו בתכנית זו.
נותרו בתמ"א מספר אתרים בהם תכניות מפורטות מאושרות שבהן טרם מוצו העתודות או נותרו
עתודות מעטות וסימונם בתמ"א נועד להבטיח את מימושם עד למיצוי העתודות.
קיימים מס' אתרי ואדי בהם הסתיימו העתודות ואותם מוצע לגרוע מהתמ"א.
ראה התייחסות פרטנית בסעיף  7.1עמ' .34
המלצת החוקר:
החוקר ומינהל התכנון מודעים ומכירים את החשיבות בשמירה על נחלים וערוצי ניקוז הן מבחינה
סביבתית והן מבחינה גיאומורפולוגית .לאור חשיבות הנחלים 6נגרעו אתרים שהיו חלק מתמ"א .87
יחד עם זאת 6ישנם מספר אתרים בעלי תוכניות מפורטות שהתמ"א מצאה לנכון לכלול אותם
במסמכי התכנית 6עד למיצוי העתודות.
החוקר ממליץ להוסיף "הוראה מיוחדת" לאתרים שהמסלע בהם הנו "חומר ואדי" לפיה" :האתר
ייגרע לאחר סיום החציבה בגבולות התכנית המפורטת המאושרת באישור המפקח על המכרות .לא
תתאפשר הרחבת המחצבה" ומשכך 6דין ההערה להתקבל בחלקה.
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.7.1

הערה:
לפי סעיף  0.7ב' ניתן לפטור מהחובה להכין תסקיר השפעה או מסמך סביבתי לתכנית מאושרת
ובלבד שאין בתכנית כדי להגדיל את תחום ההשפעה .יכול להיווצר מצב בו המציאות השתנתה מאז
אישורה של התכנית (המאושרת התקפה) ועד לאישורה של תכנית חדשה ולא ברור על סמך מה
ייקבע כי אין צורך בהגדלת תחום ההשפעה 6וזאת מבלי שנערכה בדיקה סביבתית.
התייחסות מינהל התכנון -הבהרה:
במידה והתכנית החדשה אינה משנה באופן מהותי את מאפייני הפעילות במחצבה כפי שנבדקו
בתסקיר של התכנית המאושרת (כגון תכנית להעמקת המחצבה 6לשינוי בשלביות שנקבעה 6להוספת
זכויות בניה וכד') 6או אף מציעה שינוי שצפוי להיטיב מבחינת השפעת המחצבה (כגון הורדת מתקני
החציבה לבור המחצבה) 6אין מקום לחייב הכנת תסקיר חדש ויש לאפשר שיקול דעת למוסד תכנון
(ניתן לציין כי ועדה מחוזית דרום אף עשתה לא פעם שימוש בשיקול דעת זה ופטרה תכניות מביצוע
כל בדיקה .כמו למשל 6בתכנית מפורטת לכרייה וחציבה לאתרי התארגנות קבלנים בשדה חתרורים).
המלצת החוקר:
בתקנות התכנון והבניה (תסקירי השפעה על הסביבה) 6תשס"ג  61336-סעיף  – 1צוינו המקרים בהם
ישנה חובת הגשת תסקיר השפעה על הסביבה ובסעיף  -6צוינו המקרים בהם ניתן לתת פטור מחובת
הגשת תסקיר השפעה על הסביבה .על כן 6הקביעה האם יש להכין תסקיר השפעה על הסביבה או
מסמך סביבתי נמצאת לפתחו של מוסד התכנון המאשר את התכנית המפורטת.
לדעת החוקר 6סעיף  0.7להוראות התכנית מיותר ומהווה חזרה על הנאמר בתקנות התכנון והבניה
(תסקירי השפעה על הסביבה) 6תשס"ג –  1336ועל כן 6יש להוריד סעיף זה מהוראות התכנית .לפיכך6
דין ההערה להתקבל בחלקה.

.7.6

הערה:
על התכנית לקבוע התייחסות נפרדת בהוראותיה למכרות ולערוך אבחנה בין אתרי כרייה ואתרי
חציבה כנובע מטיבו וטבעו של השוני בין אתר כרייה לאתר חציבה.
התייחסות מינהל התכנון -לדחות את ההערה.
השוני בין כרייה וחציבה לא נמצא מהותי לצורך הוראות התכנית וכדי להימנע מסרבול וכפילויות
לא נערכה אבחנה זו .האתרים נבדלים בפרמטרים רבים (מיקום 6קרבה לישובים 6מסלע 6גודל 6קצב
תפוקה ועוד) ולא רק בשיטת ההפקה (כרייה /חציבה) .להבדלים אלו יש השפעה על אופי התכנית
המפורטת ולא ניתן לקבוע בתמ"א כיצד כל מאפיין ישפיע על אופי התכנית המפורטת.
המלצת החוקר:
החוקר מקבל את התייחסות והסבר מינהל התכנון .לפיכך 6דין ההערה להידחות.
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.7.7

הערה:
האתרים והפוליגונים שנגרעו אינם מופיעים בתמ"א .מוצע להעלות לאתר האינטרנט של מינהל
התכנון את המידע בדבר אתרי כרייה וחציבה שנגרעו מתמ"א  87כשירות לציבור.
התייחסות מינהל התכנון -לקבל את ההערה –
תועלה לאתר האינטרנט שכבת רקע של האתרים שנגרעו מהתמ"א.
המלצת החוקר:
בניגוד לתמ"א  6על שינוייה 6שקובעת ומסמנת "דרך לגריעה" 6תמ"א  /87ב "שותקת" ואינה מסמנת
אתרים שנגרעו מהתמ"א .שתיקה זו גורמת לאי בהירות ולקושי בהבנת המצב המוצע בהתאם
לדברים האמורים בהערה.
החוקר סבור 6כי מצב זה אינו תקין 6המלצת החוקר להוסיף תשריט משולב למסמכי התכנית
שייראה את הפוליגון המוצע לפי תמ"א /87ב ואת הפוליגון הנגרע לפי תמ"א  87ואין להסתפק
בשכבת רקע שאינה סטטוטורית שניתן לעיין בה רק באמצעות האינטרנט .לפיכך 6דין ההערה
להתקבל בחלקה.

.7.0

הערה:
על פי סעיף  0.0להוראות התכנית 6תכנית מפורטת תיערך ככל הניתן לכל שטח האתר .על התמ"א
לאפשר תכנון של חלק משטח אתר :בתמ"א מסומנים פוליגונים בשטחים נרחבים (בעיקר אתרי
פוספט) וישנם מקרים בהם לא ניתן (בעיתוי מסויים) לקדם תכנית מפורטת על כל שטח הפוליגון
ולפיכך יש לכלול בהוראות מנגנון גמישות.
התייחסות מינהל התכנון -לקבל את ההערה בחלקה
מוצע להוסיף לאתר הפוספט זוהר דרום הוראה מיוחדת הפוטרת אותו מסעיף  .0.0לגבי אתרי
פוספט אחרים גדולים כמו אורון-צין 6הוא מקודם כתכנית מפורטת אחת .לאתרים נוספים ניתן
להשתמש במנגנון הגמישות שמאפשר הנוסח "ככל הניתן."...
המלצת החוקר:
החוקר מבין את הקשיים בהכנת תכנית מפורטת לכל שטח האתר .על אחת כמה וכמה כשמדובר
בשטחים נרחבים כדוגמת אתרי פוספטים.
יחד עם זאת 6כיוון שעסקינן בתכנית מתאר ארצית החלה על כל הארץ 6החוקר סבור שסעיף 0.0
כלשונו נותן גמישות למוסד התכנון להחליט האם תופקד תכנית מפורטת על כל האתר או על חלקו.
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החוקר סבור 6כי יהיה זה נכון להוסיף הוראה נקודתית בנספח ב' להוראות התכנית בו אתר מסוים
לא יהיה כפוף לנאמר בסעיף  .0.0ולכן 6מקבל את התייחסות מינהל התכנון להוסיף הוראה מיוחדת
לאתר זוהר דרום הפוטרת אותו מסעיף  0.0לפיכך 6דין ההערה להתקבל בחלקה.

.7.3

הערה:
הוראות סעיפים  6.1ו –  7.0בנספח ד' אינן עולות בקנה אחד עם כללי הגשת תכניות במערכת
המקוונת :אין אפשרות להגיש שני תשריטים שונים (האחד עם תחום השפעה והשני ללא תחום
השפעה) .הוא הדין לגבי טבלת השטחים – אין אפשרות ליצור שתי טבלאות שטחים שונות כולל
תחום השפעה ובלעדיו כיוון שהחישוב הוא לגבי כל השטחים בתחום התכנית .ניתן לשקול לצרף
התשריט בסעיף ( 6.1א) בנספח ד כנספח לתכנית.
התייחסות מינהל התכנון -לקבל את ההערה-
התשריט הכולל את תחום ההשפעה הוא התשריט המחייב ומחויב על פי דין שכן תחום המגבלות
הוא חלק מהקו הכחול של התכנית .התשריט ללא תחום ההשפעה (סעיף  6.1א' בהוראות) יהיה
נספח מחייב.
המלצת החוקר:
החוקר מקבל את ההערה ומקבל את התייחסות מינהל התכנון כלשונה.דין ההערה להתקבל.

.7.4

הערה:
על פי הוראות סעיף  6.0בנספח ד' – מרבית שטח המחצבה יסומן בתשריט ככריה וחציבה עם הנחיות
מיוחדות ובכך יהא קושי בהבנת התשריט .בנוסף אין צורך לכלול הנחיות מיוחדות לגבי שטחי עירום
ואחסון שכן מדובר בפעולות מותרות בשטח החציבה ובחלק אינהרנטי מהפעילות .אזור המתקנים
במחצבה אינו מסומן ביעוד קרקע נפרד מזה מספר שנים על פי נוהל מבא"ת והוספת יעוד קרקע
מותנה בשינוי נוהל מבא"ת.
התייחסות מינהל התכנון -לקבל את ההערה בחלקה-
יש להותיר סימון ב"הנחיות מיוחדות" את אזור המתקנים .השימושים האחרים כמו שטחי אחסון
ועירום 6משקל 6מבני מנהלה וכו' -יסומנו 6ככל שיידרש 6בנספחי התכנית ולא בתשריט.
המלצת החוקר:
החוקר מקבל את ההערה בחלקה ומקבל את התייחסות מינהל התכנון כלשונה .לפיכך 6דין ההערה
להתקבל בחלקה.
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.7.1

הערה:
יש לאפשר בנספח ד  1גמישות בקנה המידה של נספח החיצוב והסדרת פני השטח (מפלסי כרייה
במקום מדרגות) בהתאמה להיקף האתרים.
התייחסות מינהל התכנון -לקבל את ההערה-
יתוקן.
המלצת החוקר:
החוקר מקבל את ההערה ומקבל את התייחסות מינהל התכנון .לפיכך 6דין ההערה להתקבל.

.7.9

הערה:
על תשריטי התכנית לסמן בסימון מיוחד כל אתר כולו או חלקו הנמצא בתחום שטח בטחוני.
התייחסות מינהל התכנון -לדחות את ההערה-
התכנית כוללת רק אתרי כרייה וחציבה ולא כוללת רקע של נושאים אחרים .קיימת שכבה במינהל
התכנון של שטחים ביטחוניים .כמו כן יש נציג של משהב"ט בועדה המחוזית שיכול להסב תשומת לב
לגבי שטחים אלה.
המלצת החוקר:
תמ"א /87ב הנה תכנית מתאר ארצית לכרייה וחציבה ומשכך אינה כוללת סימונים של שטחים
ביטחוניים בדומה לסימונים אחרים (כדוגמת קידוחים ורדיוסי מגן) שהנם מהותיים אולם 6אינם
חלק ממטרות התמ"א.
מה גם 6שההגדרה לשטחים ביטחוניים כפי שמופיע בתמ"א ( 8הועברה להערות הועדות המחוזיות)
כוללת "שטחים סגורים" (בהתאם ל"צו סגירה מכח תקנות ההגנה (שעת חירום) )"8970 -אשר
שטחם וגבולותיהם משתנים חדשות לבקרים ולפיכך 6דין ההערה להידחות.

 .7.83הערה:
יש להוסיף לתכנית אתרים (בכפוף לבדיקה מקיפה) שלא נכללו בה בכל הנוגע לשדות פוספט או
להשלים שדות פוספט באופן שיכללו את מלוא פוטנציאל כריית הפוספט והכל באופן הבא:
 אתרים שיש להגדילם באופן שיכללו את מלוא הפוטנציאל  -רותם וגורר. אתרים שיש לכלול בתכנית :שדה ימין 6שדות חצבה ג' 6חצבה מערב 6הר אורחות 6עין עפרים 6שדהאפעה.
התייחסות מינהל התכנון -לקבל את ההערה בחלקה.
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קביעת אתרי הפוספט שיכללו בתמ"א ואופן סימונם בוצע בהתאם לתוצאות בחינת החלופות
שנערכה במסגרת מסמך המדיניות של תמ"א  87ג'.


האתרים :אורחות 6חצבה ג'  6ימין – הוגדרו כשטחי "אל געת" לפיכך לא סומנו בתמ"א.



חצבה מערב -הוגדר במסמך המדיניות "ככריה במגבלות"  .התכנית המפורטת לאורון-צין6
שאושרה לאחרונה 6הגדירה אותו כשמורת טבע.



עין עפרים -האתר נבדק במסמך המדיניות .עקב ריחוקו מהמפעלים ועתודות מצומצמות בו האתר
לא נכלל בתמ"א.



אפעה מרכז ואפעה דרום – נמצאים בנחל דימונה ולא נכללו בתמ"א בהתאם למדיניות של אי
כרייה בנחלים.



רותם – האתר יורחב על פי הבקשה – מדובר בשטח כרוי בחלקו 6בתחום זיכיון רותם .תשריט
מעודכן יועבר לוועדה המקומית ולוועדה המחוזית עד לדיון במועצה הארצית 6כדי שיוכלו להביע
עמדתן.



גורר – עתודות הפוספט נמצאות בעומק רב כחלק מעתודות של "רותם עמוק" שלא נכללו במניין
העתודות ולכן לא נכללו בתמ"א.

אתר רותם – הצעה להרחבת האתר:

המלצת החוקר:
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קביעת מיקום אתר כרייה וחציבה או הרחבתו 6אינה שרירותית וכוללת שיקולים שונים ורבים
בטרם הוכנסו האתרים לתמ"א  /87ב.
בהתאם לסעיף  3.8להוראות התכנית 6בסמכות מוסד תכנון להפקיד ולאשר תכנית מפורטת לכרייה
וחציבה המייעדת שטחים נוספים על אלה הנכללים בתכנית זו.
החוקר מקבל את ההערה להרחבת אתר רותם ומקבל את התייחסות לכלל האתרים בהערה מינהל
התכנון לפיכך 6דין ההערה להתקבל בחלקה.
.1

מחוז חיפה-
הערה :יש לקבוע בהוראות התכנית סעיף לפיו תכנית מפורטת למחצבה לא תוכל לקבוע תחום חציבה
שתחום ההשפעה שלו גדול יותר מתחום המגבלות המסומן בתשריט התמ"א.
התייחסות מינהל התכנון -לדחות את ההערה
תחום ההשפעה ייקבע בהתאם לתוצאות תסקיר ההשפעה על הסביבה ויכול שיהיה נרחב מהמסומן
בתמ"א וגם בתפרוסת שונה (יתכן מצב בו לכיוון מסוים תחום השפעה גדול יותר מאשר לאחר) .במקרים
מסוימים 6עפ"י שיקול דעת מוסד תכנון 6ניתן יהיה לצמצם את תחום החציבה או לקבוע מגבלות אחרות על
פעילות המחצבה כדי לצמצם את תחום ההשפעה.
המלצת החוקר:
תמ"א /87ב קובעת "תחום מגבלות" סביב אתר .תכנית מפורטת קובעת את "תחום ההשפעה" .למוסד
התכנון חופש מוחלט לקבוע האם "תחום ההשפעה" יהיה קטן 6זהה או גדול "מתחום המגבלות" 6בהתאם
לתסקיר השפעה על הסביבה או מסמך סביבתי וכן שיקולים נוספים שעמדו לנגד עיניו של מוסד התכנון.
משכך 6דין ההערה להידחות.
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תכנון ערים בע"מ
פרק שני
הערות פרטניות לאתרים הכלולים בתכנית
 .1מחוז ירושלים

 .1.1הערה :אין מקום לאפשר את הרחבת מחצבת הר טוב (אתר  )838ומחצבת שמשון (אתר  )878עד
להבטחת פתרון לנושא התעסוקה במרחב התכנון המקומי בית שמש ולפיכך יש להתנות את הרחבת
המחצבות באיתור שטח חלופי נוסף שיתן מענה לצרכי תעסוקה ותעשיה של בתי שמש.
התייחסות מינהל התכנון -לדחות את ההערה
החלק הצפון מערבי של אתר  6838שהוא למיטב ידיעתנו 6הקרוב לשטחי התעסוקה המבוקשים לבית
שמש 6ואתר  878תואמים הן לתמ"א  87שבתוקף והן לשטח התכניות המפורטות של המחצבות
הפעילות ומכאן שאין בסימון בתמ"א כדי לשנות מהמצב הקיים כבר כיום ועל התכנון העתידי של
העיר בית שמש לקחת זאת בחשבון .ההרחבה המוצעת בתמ"א היא בחלק הדרומי של אתר 838
ומרוחקת מאזור התעסוקה המבוקש .מעבר לכך 6לא ברור איך רוצים ליישם התנייה כמו זו
המבוקשת .על מי הכוונה להטיל את איתור השטח החלופי לתעסוקה.
המלצת החוקר:
אתר מס'  -838הר טוב ואתר מס'  -878שמשון הנם אתרים המופיעים בתמ"א  .0 /87לאתרים אלו
הוכנו תכניות מפורטות לכרייה וחציבה .תמ"א /87ב' הטמיעה את המחצבות כפי שיועדו בתמ"א 0 /87
ובתכניות המפורטות (באתר מס'  838ישנה הרחבה המרוחקת מאזור התעסוקה המבוקש).
ההערה שבנדון קושרת בין אתרים מאושרים לבין אזור תעסוקה שטרם הופקד בתכנית.
מקרה זה מהווה קונפליקט קלאסי בין כריה וחציבה לשימושים גובלים .החוקר מבין את הצורך של
עיריית בית שמש בשטחי תעסוקה .אולם 6כאמור בסעיף  1.1להוראות התכנית 6תמ"א  /87ב אינה
פוגעת בתכניות מפורטות שאושרו ערב אישורה ומשכך 6ידי החוקר כבולות ודין ההערה להידחות.

 .8.1הערה :אין הצדקה להרחיב את מחצבת זנוח (אתר  )836רק בכדי לאפשר שילוב של מפעיל נוסף .בטרם
ההרחבה יש לוודא מיצוי כל עתודות החציבה הקיימות לרבות ישימות העמקת המחצבה .האתר מצוי
בתחום הליבה השמורה וההרחבה מוצעת ביער טבעי לטיפוח ובכך תיגרם פגיעה בערכי טבע נוף
ומורשת וייפגע אופי האזור כמוקד תיירותי.
התייחסות מינהל התכנון -לדחות את ההערה
התמ"א משלבת הרחבה והעמקה כדי למצות את חומר הגלם במחצבה .ההרחבה תאפשר גם שילוב
מפעיל נוסף שמשמעותו אספקה של יותר חומר גלם למשק לצורך עמידה בביקושים החזויים .חלופה
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זאב עמית  -צבי יושע
תכנון ערים בע"מ
לשטח הרחבה זה היא מחצבה חדשה באזור ירושלים .בחינה של אתרים למחצבות חדשות באזור
העלתה כי הפגיעה הסביבתית תהיה קשה יותר ולכן לא הומלץ להכלילם בתמ"א.
המלצת החוקר:
תמ"א /87ב מסמנת את מיקום אתר  -836אתר זנוח בקנ"מ של  .8:036333אתר זה חל 6בין היתר על
תחום יער כפי שיועד בתמ"א .11 /הגם ששטחים אלו איכותיים 6הרחבת אתר מס'  836הנה חיונית
(תכנית תמ"א  11עוסקת בקונפליקט בין כרייה לחציבה לייעוד שטח ליער).
הקו הכחול לאתר כרייה וחציבה ייקבע במסגרת הכנת תכנית מפורטת .הוועדה המחוזית אשר תפקיד
תכנית מפורטת לאתר זה 6תדון ותכריע בין היתר בשיקולים סביבתיים והאם יער ערכי ומהותי יותר
מחציבת אגרגטים וממתן מענה למחסור במשק החציבה בישראל.
אין פסול בכך שהתמ"א מאפשרת כרייה וחציבה נפרדת עבור מפעילים שונים.
משכך 6דין ההערה להידחות.

 .8.6הערה :ממזרח וממערב למחצבת עציונה (אתר  )837ועציונה דרום (אתר  )830מעבר אקולוגי .יש לקבוע
בנספח ב' -הוראות מיוחדות לאתרים – כי מסמכי התכנית המפורטת יתייחסו למעבר האקולוגי.
התייחסות מינהל התכנון -לדחות את ההערה
סעיף  0בנספח ד' קובע שהתכנית תכלול 6ככל הנדרש 6הוראות בדבר מזעור מפגעים ושמירה על איכות
הסביבה בהם פגיעה בערכי חי 6צומח וכו' .מעבר אקולוגי נכלל בזה.
המלצת החוקר:
לאתר מס'  837תכנית מפורטת לכרייה וחציבה 6תמ"א  /87ב מרחיבה את האתר לכרייה וחציבה
לכיוון דרום עד לדרך מס' .634
החוקר מכיר את הרגישות האקולוגית באזור הנמצא בפאתי שמורת טבע ויערות .על כן 6ממליץ
החוקר על הוראה מיוחדת בנספח ב'" :התכנית המפורטת תקבע הוראות לשמור מעבר
אקולוגי".לפיכך 6דין ההערה להתקבל.

 .8.7הערה :הוועדה ממליצה לצמצם את גבולו הדרומי של אתר רבדים צפון (אתר  )808באופן שלא יכלול
את אפיק נחל תמנה תוך הוראה מיוחדת בנספח ב' כי התכנית המפורטת תתייחס לאפיק הנחל ולאזור
תל מיקנה תוך בחינת השתלבות האתר באופי האזור וצמצום המפגעים הנופיים והסביבתיים הנובעים
ממנו.
התייחסות מינהל התכנון -לקבל את ההערה בחלקה
דיוק גבולות האתר יעשה בתכנית מפורטת לאתר.
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תכנון ערים בע"מ
תתוסף הוראה מיוחדת בנספח ב' שהתכנית המפורטת תתייחס לאפיק נחל תמנה ולאזור תל מיקנה.
המלצת החוקר:
החוקר מקבל את ההתיחסות של מינהל התכנון לפיה דיוק גבולות האתר ייעשה בתכנית מפורטת
לאתר ועל כן 6להוסיף "הוראה מיוחדת"" :התכנית המפורטת תקבע הוראות לשימור נחל תמנה ואזור
תל מיקנה".
לפיכך 6דין ההערה להתקבל בחלקה.

 .2מחוז צפון-
 .1.8הערה:
אתר מס'  -201כפר גלעדי:
יש לצמצם ולבטל שטחי חציבה הכלולים בפוליגון בחלק הדרום מזרחי למניעת פגיעה בכפר גלעדי –
תחום ההגבלות עולה על כתם היישוב הקבוע בתמ"מ 9/ 1/ולפי תכנית מפורטת מאושרת.
התייחסות מינהל התכנון -לקבל את ההערה
האתר מסומן בהתאם לתכנית מפורטת מאושרת .תחום המגבלות יצומצם כך שלא יחפוף שטחים
המיועדים לשימושים רגישים.
המלצת החוקר:
"תחום המגבלות" (צ.ל "תחום הגבלות") כולל חלק מהישוב הבנוי כפר גלעדי.
המלצת החוקר 6לצמצמם את "תחום המגבלות" כך שלא יכלול את תחום הישוב המאושר ולפיכך 6דין
ההערה להתקבל.

 .1.1הערה:
אתר מס'  -202גרשום:
לבטל את האתר ולגרוע אותו מהתכנית – אין מקום לפצוע את האזור ומרחקו ממוקדי הצריכה
הופכים אותו לבלתי כלכלי.
התייחסות מינהל התכנון -לקבל את ההערה בחלקה
התמ"א קובעת את אתר גרשום כאתר לתכנון עתידי המותנה במימוש ההרחבות למחצבות קדרים6
גולני ואשרת .ככל שיאושרו תכניות מפורטות לאתרים אלו 6אשר יספקו את העתודות כפי שנקבע
בתכנית 6ניתן יהיה לגרוע את האתר מהתכנית.
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מוצע להוסיף להוראה המיוחדת (נספח ב') סעיף לפיו לאחר אישור התכניות המפורטות באתרים
קדרים ,גולני ואשרת ,יובא האתר לדיון בוועדת מעקב ובקרה לצורך דיון באפשרות גריעתו מהתכנית
והמלצה לוועדה המחוזית לגריעת האתר.

המלצת החוקר:
אתר מס'  131הנו "אתר לתכנון עתידי" 6ועל כן 6הפקדת תכנית מפורטת תופקד רק בהתקיים מספר
תנאים האמורים בסעיף  0.88להוראות התכנית.
התנאי הראשון הנו 6הוכחת הצורך בתכנית מפורטת לכרייה וחציבה באתר זה (תכנית מפורטת לכריה
וחציבה הנה בסמכות מחוזית).
נראה כי התייחסות מינהל התכנון 6יש בה פתרון שיוכל להניח את הדעת גם לוועדה המחוזית וגם
למנהל התכנון.
המלצת החוקר לקבל את הפתרון המוצע של מנהל התכנון .לפיכך 6דין ההערה להתקבל בחלקה.

 .1.6הערה:
אתר מס'  -201אושרת:
.1.6.8יש לצמצם את שטחי החציבה באופן שלא יתקרבו מעבר ל –  8333מטר מתחומי נתיב השיירה או
מכל יישוב אחר.
.1.6.1יש ליישם על אתר  137את כל ההערות המהותיות – עקרוניות ובעיקר את החובה לכלול בתכנית
המפורטת שלביות ולוחות זמנים 6בה"ת 6ותסקיר בריאות.
 .1.6.6יש לרכז את שטחי החציבה בין האתרים המאושרים על פני ההתרחבות המוצעת של שולי הכתם
לאתר החציבה לדרום מערב ולמזרח – יש למצות את העתודות בהעמקת הבור והורדת המתקנים
לעומק הבור.
 .1.6.7יש להוסיף בנספח ב' הנחיות בדבר שלביות פיתוח האתר – וזאת בשל גודלו וההשפעה המצטברת
שלו על ציר הזמן .לעת הגשת תכנית מפורטת יש לוודא שהיא כוללת תסקיר השפעה על הסביבה
והסדרה תכנונית של מערכת תחבורתית כחלק בלתי נפרד מהתכנית.
 .1.6.0המיקום של האתר ועוצמת הפגיעה בסביבה וביישובים מחייבים לעשות שימוש בכרייה תת
קרקעית.
 .1.6.3יש להוסיף בנספח ב' הוראות לאזורי חייץ 6הקמת חיץ אקוסטי ומסתור תכסיתי למפגעי חזות
ונוף.
התייחסות מינהל התכנון
 1.6.8לדחות את ההערה  -כאמור במענה להערה  1.8עמ' .3

39

רח' יהושע בן נון  18תל-אביב  3179486טל' 36-3370103 :טלפקס 36-3311930 :נייד307-76337746303-0033877 :
אלקטרוני:תוך 186
כתובת למשלוח דואר עמוד  40מ
office@amityosha.com

זאב עמית  -צבי יושע
תכנון ערים בע"מ
 1.6.1לקבל את ההערה בחלקה -ניתן להוסיף הוראה מיוחדת לאתר אושרת הקובעת את הצורך לכלול
בתכנית המפורטת בה"ת  .אין מקום להזכיר קביעת שלביות שכן זו נדרשת בכל תכנית לכרייה וחציבה
לפי סעיף  7.9בנספח ד' .ההצעה לפצל את האתר כאמור בסעיף  1.8ג' עמ' .3
לדחות את ההערה בנושא תסקיר בריאות כאמור במענה להערה  1.80עמ' .89
 1.6.6העתודות הנדרשות מאתר זה מחייבות מימוש גם של השטחים מדרום וממזרח וגם של השטחים
שבין המחצבות המאושרות אשר ימצאו מתאימים מבחינה גיאולוגית .בנוסף 6ראו מענה להערה  1.8עמ'
.3
 1.6.7ראה תשובה להערה  1.6.1לעיל.
 1.6.0לדחות את ההערה .תמ"א 87 /ב' בחנה את כל אתרי החצץ והתאמתם לבחינה לכרייה תת
קרקעית עתידית ולא מצאה את אתר אושרת מתאים.
 1.6.3לדחות את ההערה .מדובר בפתרונות שניתן יהיה לקבוע בעתיד בעת הכנת התכנית המפורטת
ולאחר עריכת תסקיר השפעה על הסביבה או מסמך סביבתי.
המלצת החוקר:
 .1.6.8אתר כרייה וחציבה אושרת נקבע עוד בתמ"א  87ולפיה נערכו והתאשרו תכניות מפורטות
לכרייה וחציבה .החוקר ממליץ לקבל את התייחסות מנהל התכנון ולשנות את סוג האתר
בחלקו המערבי מ"אתר לכרייה וחציבה" ל"אתר לתכנון עתידי" ולפיכך 6דין ההערה להתקבל
בחלקה.
.1.6.1

לעניין השלביות והוראות מיוחדות  -החוקר ממליץ לחלק את אתר אושרת לשלושה אתרים
ולהוסיף הוראות מיוחדות לאתר:
 .1.6.1.8תכניות מפורטות לאתר אושרת תכלול בה"ת.
 .1.6.1.1אישור תכנית מפורטת לכריה ולחציבה באתר 137ג' תותנה בתכנית שיקום לאתר 137
א'.
באשר להוראות שלביות נוספות ודרישה להגשת מסמכים וחוות דעת 6החוקר סבור כי
נושאים אלו יטופלו במסגרת התכנית המפורטת בהתאם לנספח ד' לתמ"א ומשכך 6דין
ההערה להתקבל בחלקה.

 .1.6.6העתודות הנדרשות מחייבות הרחבת המחצבה 6אולם 6במסגרת התכנית המפורטת ייקבעו גם
הוראות להעמקת המחצבה .לפיכך 6דין ההערה להידחות.
 .1.6.7כרייה תת קרקעית -החוקר מקבל את התייחסות מנהל התכנון ולפיכך 6דין ההערה להידחות.
 .1.6.0החוקר 6ממליץ להוסיף "הוראה מיוחדת" לשימור חייץ ירוק בגבול המזרחי של הפוליגון
בתמ"א /87ב בהתאם לתכניות המפורטות .לגבי אזורי חייץ בשאר דפנות המחצבה 6הקמת חיץ
אקוסטי ומסתור תכסיתי למפגעי חזות ונוף נושאים אלו יידונו במסגרת התכנית המפורטת
לפיכך 6דין ההערה להתקבל חלקית.
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 .2.1הערה:
אתר מס'  – 201קדרים:
יש לחייב בתכנית מפורטת לאתר (במסגרת נספח ב') הקמת תחנת ניטור וקביעת שלביות בשיקום.
התייחסות מינהל התכנון -לדחות את ההערה
ראה מענה לעניין הניטור בסעיף ב' להערה  1.11עמ' .78
יש להבחין בין הסדרה לבין שיקום .שלביות נקבעת לעניין החציבה וההסדרה ותשולב בתכניות
לכרייה וחציבה גם ללא מתן הנחייה מיוחדת לכך .לעניין השיקום 6שמשמעותו קביעת ייעוד עתידי
למחצבה -מאחר ומחצבת קדרים עתידה לשמש כמחצבה למשך שנים ארוכות אין מקום לקבוע
בשלב זה את ייעודה העתידי.
המלצת החוקר:
תמ"א /87ב 6התייחסה לנושא הניטור בנספח ד'" :הנחיות להכנת תכניות מפורטות לכרייה וחציבה"6
העוסק בין היתר "בהוראות בדבר מזעור מפגעים ושמירה על איכות הסביבה" .בהתאם לאמור
בסעיף זה 6תכנית מפורטת תכלול בין היתר וככל הנדרש 6הוראות בדבר מזעור נזקים לרבות" :ניטור
של מפגעים סביבתיים כתוצאה מפעילות של הכרייה וחציבה ועיבוד חומר הגלם 6בהתאם להנחיות
המשרד להגנת הסביבה".
תכנית מפורטת למחצבת קדרים מקודמת בימים אלו במסגרת תכנית מתאר ארצית מפורטת (תמ"א
 .)1 /87במסגרת הדיונים על הפקדת תכנית זו 6רשאית המועצה הארצית אם וככל שמוצאת לנכון6
לקבוע הוראות להקמת תחנת ניטור ולהכריע בסוגיות שלביות בכרייה וחציבה בשיקום.
לפיכך 6דין ההערה להידחות.

 .2.1הערה:
אתר מס'  -202עמיעד:
התכנית קובעת שמחצבת עמיעד תתרחב לצפון מזרח והיא על סף מיצוי עתודות בחלקה הדרום
מערבי :מאחר ואזור הגליל המזרחי זקוק בדחיפות לאתר טיפול בפסולת ביתית כחלופה
ל"תאנים" יש להתנות את הרחבת מחצבת עמיעד כמוצע בתכנית בגריעת  03דונם בחלק הדרומי על
מנת להקים מפעל טיפול באשפה .בנוסף יש לחייב בתכנית מפורטת לאתר (במסגרת נספח ב') הקמת
תחנת ניטור.
התייחסות מינהל התכנון -לדחות את ההערה
לענין אתר פסולת -לדחות את ההערה -התכנית מאפשרת הקמת אתר לטיפול בפסולת כמופיע
בנספח ב' בתמ"א (הוראות מיוחדות לאתרים).
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לעניין הניטור -לדחות את ההערה כאמור במענה להערה  1.11עמ' .17
המלצת החוקר:
בישיבה מיום 86/83/1383הודיעו נציגי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז צפון 6מר אורי אילן –
יושב ראש הועדה המחוזית מחוז צפון והגב' לאה גנדלין שההערה לגבי אתר פסולת באתר מס' 133
מתבטלת.
באשר להערה להקמת תחנת ניטור לאורך כל תקופת הפעלת מחצבה  6הרי שתמ"א /87ב 6התייחסה
לנושא תחנת הניטור בנספח ד'" :הנחיות להכנת תכניות מפורטות לכרייה וחציבה" העוסק בין היתר
"בהוראות בדבר מזעור מפגעים ושמירה על איכות הסביבה" .בהתאם לאמור בסעיף זה 6תכנית
מפורטת תכלול בין היתר וככל הנדרש הוראות בדבר מזעור נזקים לרבות" :ניטור של מפגעים
סביבתיים כתוצאה מפעילות של הכרייה וחציבה ועיבוד חומר הגלם 6בהתאם להנחיות המשרד
להגנת הסביבה"..
וועדה מחוזית מחוז צפון רשאית להתנות הפקדת תכנית מפורטת לאתר מס'  133בהקמת תחנת
ניטור.
מכל המקובץ 6דין ההערה להידחות.

 .1.3הערה:
אתר מס'  – 202קוץ:
יש לגרוע את האתר מהתכנית .לחילופין – יש לדייק את תחום המגבלות באופן שקצה תחום
המגבלות יחפוף לדרך מס'  30או לקו הבנין באופן שיתאפשר תכנון להרחבת יישובים סמוכים כמו
עילבון.
התייחסות מינהל התכנון -לקבל את ההערה בחלקה
תחום המגבלות הותאם לתכניות הישובים עילבון ומסד ותכניות היער .מוצע להוסיף הוראה מיוחדת
לפיה לאחר אישור התכניות המפורטות באתרים קדרים 6גולני ואושרת  6יובא האתר לדיון בועדת
מעקב ובקרה לצורך דיון באפשרות גריעתו מהתמ"א והמלצה לוועדה המחוזית לגריעת האתר.
המלצת החוקר:
אתר מס'  134הנו "אתר לתכנון עתידי" על כן 6הפקדת תכנית מפורטת תופקד רק בהתקיים מספר
תנאים האמורים בסעיף  0.88להוראות התכנית.
התנאי הראשון הנו 6הוכחת הצורך בתכנית מפורטת לכרייה וחציבה באתר זה (תכנית מפורטת
לכריה וחציבה הנה בסמכות מחוזית).
נראה כי התייחסות מינהל התכנון 6יש בה פתרון שיוכל להניח את הדעת גם לוועדה המחוזית וגם
למועצה הארצית.
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המלצת החוקר לקבל את הפתרון המוצע של מנהל התכנון .לפיכך 6דין ההערה להידחות.

 .1.4הערה:
אתר מס'  – 202שגב:
יש לצמצם את תחום המגבלות סביב המחצבה בהתאם להנחיות בהוראות למחצבה בהיקף פעילות
מצומצם על מנת לאפשר פעילות סבירה בתחומי היישובים ולאפשר העמקת המחצבה ומיצוי
העתודות במסגרת תחומי השפעה מתוקנים ומעודכנים .על שטח ההעמקה להיות ככל הניתן
בריחוק מייעודי קרקע רגישים .יש להגביל בזמן ובמועדי סיום את החציבה שנותרה באתר ולגרוע
את האתר מהתכנית עם מיצוי העתודות ולא יאוחר מ –  6שנים מיום אישור התמ"א.
התייחסות מינהל התכנון -לדחות את ההערה
תחומי המגבלות צומצמו ואינם חופפים שימושי קרקע רגישים שאושרו בקרבת המחצבה 6כגון
מגורים ומבני ציבור .שטח ההעמקה הוא אזור המפעל והמתקנים והוא מרוחק משימושים רגישים6
יחסית לשטחי החציבה הקיימים.
מגבלת הזמן המוצעת בהערה אינה מקובלת שכן המשך החציבה מחייב אישור תכנית העמקה
ושיקום וזו צפויה להימשך מספר שנים .ניתן יהיה לקבוע בתכנית המפורטת מגבלת זמן שתחול
מיום אישורה.
המלצת החוקר:
לאתר מס'  -131שגב קיימת תכנית מפורטת .תמ"א /87ב אינה פוגעת בתכניות מפורטות שאושרו
ערב אישורה.
שטח העמקה ומרחקו "מיעודים רגישים" יהיה בהתאם לנקבע בתכנית המפורטת המאושרת.
החוקר ממליץ להוסיף "הוראה מיוחדת"" :האתר ייגרע לאחר סיום החציבה בגבולות התכנית
המפורטת המאושרת" .הוראה זו ביחד עם ההוראות המיוחדות הקיימות נותנות המענה היעיל
ביותר בהתאם לכלים הקיימים במסגרת התמ"א .לפיכך 6דין ההערה להתקבל בחלקה.

 .1.1הערה:
אתר מס'  – 210חנתון מזרח:
יש לקבוע בהוראות התמ"א הנחיות לביצוע מחקר בבריאות הציבור המתגורר בסמיכות; יש לתת
ביטוי בהוראות התמ"א להגברת האכיפה הסביבתית; יש להקטין את תחום המגבלות על מנת
לאשר ולהכשיר בניה; יש להעביר תשלומי ארנונה למועצה המקומית ביר אל מכסור עפ"י הנחיית
המועצה הארצית; יש לבחון העדפה לחציבה תת קרקעית באתר; יש לקצוב מועד לסיום פעילות
החציבה באתר; תחום המגבלות חודר לתחום תכנית תמ"ל 8363/וכולל מגרשי תעשיה ומתקנים
הנדסיים – יש לקבוע תחום מגבלות לפי תחום השיפוט באתר זה.
43

רח' יהושע בן נון  18תל-אביב  3179486טל' 36-3370103 :טלפקס 36-3311930 :נייד307-76337746303-0033877 :
אלקטרוני:תוך 186
כתובת למשלוח דואר עמוד  44מ
office@amityosha.com

זאב עמית  -צבי יושע
תכנון ערים בע"מ
התייחסות מינהל התכנון :לדחות את ההערות-
האתר מסומן בתמ"א בהתאם לתכנית מפורטת מאושרת 6ולא מוצעים שטחי הרחבה.
א.

אין בסמכותה של התמ"א להנחות על ביצוע מחקרים.

ב.

תמ"א אינה כוללת הוראות להגברת אכיפה סביבתית 6לשם כך קיימים גופים שזה תפקידם.

ג.

תחום המגבלות שסומן בתמ"א תואם לתחום ההשפעה שנקבע בתכנית המפורטת ואינו מאפשר
בניה בתחומו.

ד.

נושא חלוקת הכנסות מארנונה למחצבות טופל במסגרת אמצעים משלימים לתמ"א והוא בטיפול
משרד הפנים.

ה.

האתר נמצא מתאים לבחינת חציבה בתת הקרקע ומסומן בתמ"א 6אך התנאים התכנונים-
הנדסיים -כלכלים טרם נבחנו ויבחנו בעתיד בטווח רחוק.

ו.

יש לאפשר מיצוי העתודות בשטח האתר כמו באתרים אחרים כדי להימנע מפתיחת מחצבות
חדשות.

ז.

תחום המגבלות מאפשר מימוש יעוד תעשיה ומתקנים הנדסיים שנקבעו בתמ"ל .8363
המלצת החוקר:

א .אתר מס'  -183חנתון מזרח הנו אתר קיים שאושר בתמ"א  87ובתכניות מפורטת לאתרי כריה
וחציבה .התכניות המפורטות לא קבעו כי חלק מהתנאים להפקדת התכניות המפורטות יהיו:
הגשת מסמך סביבתי ובכלל זה "מסמך סביבתי שיבחן את בריאות הציבור באזור המחצבה".
התמ"א קובעת כי תנאי להפקדת תכנית מפורטת לאתר כרייה וחציבה הנו עריכת תסקיר השפעה
על הסביבה או מסמך סביבתי  .כאמור 6אין זו בסמכות התמ"א להורות על ביצוע מחקרים.

ב .אכיפה סביבתית -לחוק התכנון והבניה ולתמ"א  /87ב אין את הכלים להגברת אכיפה סביבתית.

ג .תמ"א /87ב אינה פוגעת בתכניות מפורטות שאושרו ערב אישורה" .תחום המגבלות" (צ.ל "תחום
הגבלות") תואם לתחום ההשפעה שנקבע בתכניות המפורטות למחצבה.
סעיף  3.89להוראות התכנית המפורטת קבע "מנגנון גמישות לשינוי תחום ההשפעה" .כלומר
הוועדה המחוזית נתנה את הדעת 6כי ייתכן ויהיה צורך להקטין את "תחום ההשפעה" בהתקיים
מספר תנאים.
ד .חלוקת הכנסות -לחוק התכנון והבניה אין את הכלים להתמודד עם סוגיית כבדת משקל כמו
חלוקת הכנסות מארנונה .הערה זו 6הנה גורפת לאתרים רבים ברחבי הארץ ומקורה היה הרצון
להרחיב את מקורות ההכנסה לאותה רשות מקומית מהארנונה הצפויה.
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ה .האתר לבחינת חציבה בתת הקרקע המסומן בסמוך לחנתון מזרח 6מסומן כסימבול המראה את
כיוון החציבה בתת הקרקע .מיקום האתר לחציבה בתת הקרקע והתנאים התכנוניים – ההנדסיים-
כלכליים ייקבעו בתכנית המפורטת אשר תקודם על ידי הוועדה המחוזית והיא זו שתקבע את
מיקומו ואת הקו הכחול.

ו .קביעת מועד סיום חציבה באתר -תכנית מפורטת ג 83171/קבעה בסעיף  4להוראות הכנית שלבי
ביצוע לכריה ולחציבה באתר ומועד סיום לכרייה ולחציבה מהאתר .תמ"א /87ב אינה פוגעת
בתכניות מפורטות שאושרו ערב אישורה.

ז .תמ"ל" -8363/תחום המגבלות" תואם "לתחום ההשפעה" כפי שזו נקבעה בתכניות המפורטות.
בהתייחסות מנהל התכנון ניתנה התשובה כי ההגבלות כתוצאה "מתחום ההשפעה" משתלבים עם
קביעת יעוד התעשייה ומתקנים הנדסיים  .על כן 6לא תהיה בעיית מימוש למגרשים המצרניים
לאתר .הגם 6שהוראות התכנית המפורטת נקבע "מנגנון גמישות לשינוי תחום ההשפעה" 6המאפשר
צמצום של "תחום ההשפעה".
מכל המקובץ 6דין ההערות להידחות.

 .1.9הערה:
אתר מס'  -211גולני:
יש לקבוע בהוראות התכנית (בנספח ב') שניסיונות חציבה תת – קרקעית יבוצעו בתחום המרוחק
ביותר מהיישוב טורעאן; יש לקבוע בנספח ב' כי התכנית המפורטת תיתן הוראות להעתקת
והרחקת המתקנים מזרחה לשטח המרוחק מטורעאן; יש לצמצם את תחום החציבה בכיוון הרחבת
טורעאן בתמ"ל 8331/ולתקן בהתאם את תחום המגבלות באופן שמתחמי המגורים המתוכננים לא
יהיו בתחום המגבלות (מומלץ בהתאם אף להגדיל את תחום המגבלות בהתאם לתקנות .מאחר
ומדובר באתר גדול בקרבה מידית לאוכלוסייה שסובלת כבר שנים מאפקט מצטבר של פגיעה ראוי
להרחיק את שטחי החציבה אף מעבר ל –  033מטר כבר בתשריט תכנית זו.
התייחסות מינהל התכנון -לקבל את ההערה בחלקה
ההוראה המיוחדת שנקבעה לאתר גולני מחייבת קביעת שלביות בין התקדמות החציבה וצמצום
תחום ההשפעה 6בהתייחס לתמ"ל 8331/להרחבת טורעאן .השטח הקרוב לשטחי המגורים בהרחבה
המתוכננת הוא שטח החציבה האיכותי והוא נחוץ ביותר .הוא גם השטח הנמצא כבר כיום בתחום
ההשפעה של המחצבה לפי התכנית המאושרת .תכנית מפורטת להרחבת המחצבה תאפשר ניצולו
בשלב המוקדם יותר ו"שחרורו" למימוש ייעודו יחד עם התרחקות שטחי החציבה מהישוב .מוצע
להוסיף הוראה מיוחדת לפיה תכנית ההרחבה תכלול הסטת שטחי המתקנים מזרחה והרחקתם
מהישוב.
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המלצה ונימוקיה:
הקונפליקט בין אתר לכריה וחציבה לבין שימושים רגישים כמגורים ידוע ומוכר לחוקר .בכל מקום
בו 6קיים קונפליקט מסוג זה 6על מוסד התכנון לנסות לסייע ככל הניתן 6לצמצום הקונפליקט.
אתר מס'  -188מחצבת גולני פועל כיום בהתאם לתכניות מפורטת לכריה וחציבה בשטח של כ333 -
דונם .התמ"א אינה משנה את "תחום ההשפעה" שנקבע בתכנית המפורטת להרחבת האתר .כאמור
בהוראות התכנית 6תכנית זו אינה פוגעת בתכניות מפורטות שאושרו ערב אישורה.
התמ"א מרחיבה את האתר לכריה וחציבה 6בשטחים אלו יש כאמור להכין תכנית מפורטת .תכנית
מפורטת זו 6יכול שתקבע "תחום השפעה" מצומצם "מתחום ההשפעה" הקיים היום מתוקף תכנית
מפורטת מאושרת.
בהתאם לנספח ד'" :הנחיות להכנת תכניות מפורטות לכרייה וחציבה" קובע כי מוסד תכנון רשאי
לדרוש כל מסמך או תסקיר בהתאם לצורך .על כן 6החוקר לא רואה מקום להגביל את הגמישות
שניתנה למוסד תכנון הדן בתכנית מפורטת להרחבת אתר כרייה וחציבה.
 .1.9.8חציבה בתת הקרקע -תמ"א  /87ב אינה קובעת את מיקום האתר לחציבה בתת הקרקע.
הסימול המופיע בתמ"א מצביע על כיוון החציבה בתת הקרקע .מיקומו של האתר לכריה
וחציבה בתת הקרקע ייקבע בתכנית מפורטת.
כיוון שהערה זו חוזרת על עצמה פעמים רבות 6לדעת החוקר 6יש להוסיף פסקה "לדברי
הסבר" להוראות התכנית לפיה 6תכנית מפורטת תקבע את המיקום לאתר לכריה וחציבה
בתת הקרקע בתחום אתר כרייה וחציבה ו/או אתר לתכנון עתידי ו/או בתחום מגבלות.
לפיכך 6דין ההערה להידחות.
 .1.9.1הרחקת מתקנים הנדסיים -החוקר מקבל את התייחסות מינהל התכנון לפיה המתקנים
ההנדסיים ימוקמו ממזרח לישוב רחוק ככל הניתן לפיכך 6דין ההערה להתקבל.
 .1.9.6הערה בדבר תמ"ל 8331 /הרחבת טורעאן -הוראות מיוחדות לאתר מס'  188קבעו הוראה
לקביעת שלביות בין התקדמות החציבה לצמצום תחום ההשפעה במסגרת התכנית
המפורטת 6על מנת 6לצמצם את הפגיעה באוכלוסייה הסמוכה לאתר .החוקר ממליץ להוסיף
הוראות מיוחדת" :התכנית המפורטת תורה על איסור הכנסת חומר גלם מחוץ למחצבה.
ותכלול הוראות שיקום לחלקים בהם הסתיימו פעולות הכרייה והחציבה" .לפיכך 6דין
ההערה להתקבל בחלקה.

 .2.10הערה:
אתר מס'  – 212עין חרוד:
נערכה והוגשה תכנית מפורטת העומדת לפני מתן תוקף לשיקום הבור הצפוני  /מרכזי .תכנית
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השיקום מרחיקה את תחום ההשפעה מהיישובים גדעונה ונורית לפיכך יש להתאים את הפוליגון
בתמ"א באופן שייגרע השטח המיועד לשיקום וכך להקטין את שטח המחצבה ל –  811דונם במקום
 639דונם( .התכנית המפורטת לשיקום היא ג.)18768/
התייחסות מינהל התכנון -לדחות את ההערה
תחום המגבלות בתמ"א סומן לפי תחום ההשפעה הרחב של המחצבה 6עפ"י תכנית מפורטת ג/
 .88971התכנית קבעה שני תחומי השפעה ותנאים למעבר בינהם .אחד התנאים הוא עריכת בדיקה
סביבתית שטרם נערכה .התכנית המפורטת לשיקום המקודמת לא מתייחסת לתחומי ההשפעה.
המלצת החוקר:
תכנית מפורטת מאושרת ג -88971/הרחבת מחצבת עין חרוד 6קבעה את "תחום ההשפעה" של
המחצבה והוראות בדבר צמצום ומניעת מפגעים סביבתיים ונופיים.
"תחום ההשפעה" חולק לשניים:
תחום השפעה א' -קו  033מטר מהשטח המיועד לחציבה בשלב חיצוב א' (הבור המערבי והבור
הדרומי).
תחום השפעה ב' -קו  033מטר מהשטח המיועד לחציבה בשלב ב' (הבור הדרומי בלבד).
עוד קבעה התכנית המפורטת שטח לשיקום -לפיה הגשת תכנית שיקום הינה תנאי למתן היתר בניה
למתקנים בשטח הבור הדרומי.
סעיף  9להוראות התכנית קבעו חמישה תנאים למעבר מתחום השפעה א' לתחום השפעה ב' ופרק 7
להוראות התכנית קבע שלבי ביצוע למימוש התכנית.
למיטב הבנתו של החוקר טרם בוצעו חמשת התנאים וטרם אושרה תכנית מפורטת ג -18768/שיקום
מחצבת "עין חרוד".
תמ"א /87ב אינה פוגעת בתכניות מפורטות שאושרו ערב אישורה.
לדעת החוקר ניתנו הכלים בתכניות המפורטות למעבר מתחום השפעה א' לתחום השפעה ב' .כל עוד6
לא התקיימו התנאים האמורים אין זה נכון כי תמ"א /87ב תגרע אתר זה או לחילופין תצמצם את
"תחום הגבלות".
החוקר קורא לפעול ללא דיחוי 6למימוש התנאים האמורים בכדי לשנות את תחום ההשפעה בהתאם
ולאפשר שימושים רגישים כדוגמת תכנית הרחבת נורית .לפיכך 6דין ההערה להידחות.

 .1.88הערה:
אתר מס'  – 213בית אלפא:
התכנית אינה מציעה להגדיל את שטח המחצבה על אף שייתכן ומצוי חומר גלם איכותי והיקף גדול
של עתודות לניצול הגזרה המערבית הצמודה למחצבה הקיימת (הנימוק שלא להרחיב הוא פגיעה
בשמורת טבע) .מוצע להרחיב את האתר לדרום מערב תוך בדיקת האפשרות 6במקביל 6להקטנת
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פגיעה בשטחי חציבה באתרים רחבי היקף בגליל המערבי לדוגמא .
התייחסות מינהל התכנון -לדחות את ההערה
הרחבת האתר נבחנה בהתאם למתודולוגיה שנקבעה ונמצאה לא מומלצת .ובכל מקרה לא מדובר
באותו אזור אספקה .אין בעתודות אלה להחליף עתודות במחצבה בגליל המערבי.
המלצת החוקר:
תמ"א /87ב מאפשרת (סעיף  ) 3.8.8למוסד תכנון להפקיד ולאשר תכניות מפורטות לכרייה ולחציבה
לשטחים נוספים 6מעבר לאלה המצוינים בתמ"א.
רוצה לומר 6שאין מניעה שמוסד תכנון יפקיד ויאשר תכנית מפורטת לאתרים נוספים לאחר שבחן
את מכלול השיקולים לאתר כרייה וחציבה ובכלל זה מיצוי חומר הגלם.
כיוון שהרחבת אתר  186נבחנה על ידי יזם התכנית 6אין מקום לשנות בשלב זה את הפוליגון לאתר
 186ומשכך 6דין ההערה להידחות.

 .1.81הערה:
אתר מס'  – 212נחל דליות:
האתר נמצא בשטח בעל רגישות סביבתית גבוהה באזור משופע בערכי ומשאבי טבע ונוף 6לפיכך יש
להגביל את מיצוי העתודות במחצבה לתקופה קצרה שלא תעלה על  0שנים.
התייחסות מינהל התכנון -לדחות את ההערה
ההגבלה לתקופה של עד  83שנים נקבעה במסגרת ועדת העורכים ובתיאום עם רשות הטבע והגנים
הלאומיים.
המלצת החוקר:
אתר מס'  183לא הופיע בתמ"א  .87הוועדה המחוזית "נרדמה בשמירה" ולא פרסמה הודעות לפי
סעיפים  41 -44לחוק התכנון והבניה ובכך לא הגנה על אזור שאין חולק עליו שהוא רגיש מבחינה
אקולוגית.
התמ"א מרחיבה את אתר מס'  6183במעלה נחל דליות .התכנית המפורטת להרחבת האתר הנה
בסמכות הוועדה המחוזית הרשאית להתנות תנאים סביבתיים אשר ישמרו ככל הניתן על אזור
רגיש זה 6בטרם תופקד תכנית מפורטת .החוקר סבור כי בהתאם להחלטה של וועדת העורכים תוקף
התכנית יהיה לתקופה של עשר שנים 6לכל היותר .לפיכך 6דין ההערה להידחות.
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 .1.86הערה:
אתר מס'  – 212פוריה:
(ההערה ישימה גם לאתרים )113 6189
יש לתקן את תחומי המגבלות באופן שלא יחדרו לשטחים מאושרים לבניה של טבריה וגליל תחתון.
התייחסות מינהל התכנון -לדחות את ההערה
האתר סומן עפ"י התכנית המפורטת המאושרת למחצבה .אין חדירה של תחומי המגבלות לתחומי
הבנייה עפ"י תכנית המתאר טבריה.

המלצת החוקר:
אתר מס'  -184פוריה פועל בהתאם לתכנית מפורטת מאושרת ג -81813/שיקום והרחבת מחצבת
פוריה .התכנית המפורטת הוסיפה  66דונם ביעוד כריה וחציבה וקבעה "תחום השפעה".
תמ"א /87ב הטמיעה את אתר מס'  184כאתר קיים שאינו מוצע להרחבה .בהתאם למידע שנמסר
לחוקר 6עתודות הכריה והחציבה באתר זה לקראת מיצוי.
למרות שהתמ"א אינה מתכוונת להרחיב את האתר 6התמ"א קבעה "תחום מגבלות" (צ.ל "תחום
הגבלות") גדול יותר מ"תחום ההשפעה" שנקבע בתכנית המפורטת.
לדעת החוקר 6יש לקבוע ש"תחום המגבלות" באתר זה יהיה חופף ל"תחום ההשפעה" בתכנית
המפורטת .לפיכך 6דין ההערה להתקבל בחלקה .
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"תחום מגבלות" -שאינו "חופף" ל"תחום
ההשפעה" כפי שנקבע בתכנית המפורטת.

 .1.87הערה:
אתר מס'  -214גבעת לחם:
האתר נמצא בסמיכות לעיר טבריה בתחום גליל תחתון ומהווה חלופה לאתר "פוריה
הרחבה" שבוטל .שטח האתר גדול וטרם נערכה בדיקה גיאולוגית מקיפה המצדיקה את
היקף השטח .האפקט של אתרים גדולים אלה בשטח של כ –  6633דונם הוא בעל השפעה
מצטברת דומיננטית העלולה לפגוע בחיי התושבים .לפיכך יש לבטל את אחד האתרים או
לחילופין להקטין את שטחם באופן ניכר :הניסיון מלמד כי כאשר מאשרים שני אתרים
קרובים – תא השטח  /היחידה הנופית ביניהם הופך לאזור מופר ובין האתרים מתרחשת
זליגה וזחילה עד לכדי יצירת אתר ענק אחד הכולל את התווך בין שני האתרים המקוריים
(ראה אתר אושרת והפיכתו למגה -מחצבה).
התייחסות מינהל התכנון -לקבל את ההערה בחלקה-
ראה מענה להערה  1.87עמ' .81
המלצת החוקר:
אתר מס'  -189גבעת לחם הנו אתר לכרייה וחציבה של בזלת 6בו יש צורך לבצע סקר גיאולוגי בטרם
תוכן תכנית מפורטת .ההתייחסות של מינהל התכנון 6להכנת סקר גיאולוגי מפורט תוך  0שנים מיום
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אישור התמ"א לאתרים  189ו 113-ובהתאם לממצאיו ניתן יהיה לבחון אפשרות לצמצום האתרים
לפי סעיף  3.16בהוראות נכונה ויכול כי תצמצם את שטח הפוליגון לכרייה וחציבה.
החוקר ממליץ להוסיף "הוראה מיוחדת" שלא תותר פעילות כרייה וחציבה באתר מס'  189ובאתר
מס'  113בו זמנית .לפיכך 6דין ההערה להתקבל בחלקה.

 .2.11הערה:
אתר מס'  – 220נחל עקב:
האתר נמצא בקירבה לישוב גבעת אבני ברמה הבזלתית המשתרעת בין הישוב גבעת אבני לטבריה –
צומת פוריה .זו חטיבת שטח אדירת מימדים אשר טרם נערך לגביה סקר גיאולוגי מפורט המצדיק
את היקף המחצבה .האפקט של אתרים גדולים (עקב ולחם) בשטח של כ –  6633דונם הוא בעל
השפעה מצטברת דומיננטית העלולה לפגוע בחיי התושבים .לפיכך יש לבטל את אחד האתרים או
לחילופין להקטין את שטחם באופן ניכר :הניסיון מלמד כי כאשר מאשרים שני אתרים קרובים –
תא השטח  /היחידה הנופית ביניהם הופך לאזור מופר ובין האתרים מתרחשת זליגה וזחילה עד
לכדי יצירת אתר ענק אחד הכולל את התווך בין שני האתרים המקוריים (ראה אתר אושרת
והפיכתו למגה -מחצבה).
התייחסות מינהל התכנון -לקבל את ההערה בחלקה
ראה מענה להערה  1.87עמ' .81
המלצת החוקר:
אתר מס'  -113נחל עקב הנו אתר לכרייה וחציבה של בזלת 6בו נדרש לבצע סקר גיאולוגי טרם הכנת
תכנית מפורטת .ההתייחסות של מינהל התכנון 6להכנת סקר גיאולוגי מפורט תוך  0שנים מיום
אישור התמ"א לאתרים  189ו 113-ובהתאם לממצאיו ניתן יהיה לבחון אפשרות לצמצום האתרים
לפי סעיף  3.16בהוראות נכונה ויכול כי תצמצם את שטח הפוליגון לכרייה וחציבה.
החוקר ממליץ להוסיף "הוראה מיוחדת" שלא תותר פעילות כרייה וחציבה באתר מס'  189ובאתר
מס'  113בו זמנית .לפיכך 6דין ההערה להתקבל בחלקה.
 .1.83הערה:
אתר מס'  – 221נווה אור דרום:
מחצבת נווה אור מנוטרלת על ידי תת"ל  77 /אשר למעשה מסכלת כל אפשרות לחציבה באתר
ובנוסף – הקרן לשיקום מחצבות החלה בהליך של שיקום המחצבה ועריכת תכנית שיקום .לפיכך
יש לבטל את האתר או להסיטו 6לחילופין להנחות בנספח ב' כי יש לחצוב או לנצל את החומר בטרם
הנחת התשתית מאחר והוצאו היתרי בניה לאגירה השאובה ולצנרת הגז.
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התייחסות מנהל התכנון -לקבל את ההערה
לאור התמשכות הזמן מאז נקבע האתר בתמ"א 6שבמהלכו קודמו תכניות לתשתיות שמגבילות את
ניצול החומר באתר ולאור סקר גיאולוגי עדכני המצביע על איכות חומר גלם נמוכה מכפי שהיה ידוע6
מוצע לגרוע את האתר מהתמ"א.
המלצת החוקר:
אתר מס'  -118נווה אור דרום -הנו אתר כרייה וחציבה קיים שאינו פעיל כיום .תמ"א /87ב מציעה
להרחיב אתר זה בכדי למצות את עתודות הבזלת שנותרו.
תת"ל  77תחנת כח הידרו -אלקטרית אגירה שאובה כוכב הירדן 6אשר אושרה למתן תוקף קבעה
מגבלות בניה ופיתוח באתר נווה אור דרום לפי תמ"א  .87לפי הוראות התכנית (סעיף  )7.7.1בתא
שטח זה יהיו הגבלות שימוש בחומרי נפץ.
החוקר סבור שמטרת התכנית הרחבת מחצבות קיימות והקריאה של יזם התכנית כי קיים מחסור
חמור בבזלת 6מחייבת מיצוי של חומרי הגלם במחצבות קיימות (בניגוד למחצבה מס'  78רמת צבי
הרי שבמקרה זה נמצא חומר גלם הגם אם הוא באיכות ירודה) ועל כן 6אין לגרוע את האתר
מהתמ"א ולהמשיך את הכרייה והחציבה בתיאום עם תחנת הכח .אם וככל שהאמצעים
הטכנולוגים הקיימים אינם מאפשרים כרייה וחציבה בד בבד עם תחנת הכח ההידרו אלקטרית
מומלץ לשנות את סוג האתר ל"אתר לתכנון עתידי" .לפיכך 6דין ההערה להידחות.

 .2.12הערה:
אתר מס'  – 223גבעת יאשיהו:
א.

בתחום המגבלות חלה תכנית מפורטת מאושרת ליער – ג 87964/הקובעת בין השאר דרכי יער
המשמשות לניהול היער ע"י קק"ל .יש להוסיף בנספח ב' כי בשטחי יער אלה יש להתייעץ עם קק"ל
טרם הפקדת תכנית מפורטת למחצבה.

ב.

האתר נמצא בסמיכות יתרה לבתי קיבוץ מגידו כמו גם דרך הגישה למחצבה עובדה הגורמת
למטרדי רעש ואבק מהמשאיות .בנוסף על פי תמ"א  60 /הקיבוץ מתכנן הרחבה ל –  893מגרשי
מגורים נוספים וקיום המחצבה לא יאפשר ההרחבה המתוכננת .לפיכך 6מומלץ לגרוע האתר
מהתמ"א ולאפשר מיצוי העתודות הקיימות על פי התכנית המפורטת המאושרת למחצבה ובנספח
ב' לקבוע הנחיות לגמר החציבה 6קציבת מועד לסיום הכריה ושיקום האתר.
התייחסות מינהל התכנון-

א.

לדחות ההערה בחלקה  -אין כל מגבלה על דרכי יער החלות בתחום מגבלות של התמ"א .בעת הכנת
תכנית מפורטת (שככל הנראה כבר תהיה תכנית שיקום) יערכו תיאומים בהתאם להנחיית לשכת
התכנון.
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ב.

לקבל את ההערה בחלקה -מוצע לתקן את האתר כך שלא יכלול שטחים נוספים מעבר לתכנית
המפורטת המאושרת .המחסור החמור בבזלת מחייב את מיצוי חומר הגלם באתר ולכן אין לקבוע
מועד לסיום החציבה ושיקום האתר.
המלצת החוקר:

א.

תמ"א /87ב אינה מרחיבה את אתר מס'  -116גבעת יאשיהו .אתר זה יועד בתמ"א  87ובתכנית
מפורטת מאושרת כאתר לכרייה וחציבה .תמ"א /87ב' אינה מטילה מגבלות חדשות על "דרכי יער".
על כן 6יש להשאיר למוסד תכנון את הגמישות להתייעצות עם גורמים נוספים לפי שיקול דעתו
ולפיכך 6דין ההערה להידחות.

ב.

החוקר מקבל את התייחסות של מנהל התכנון ולפיכך 6דין ההערה להתקבל בחלקה.

 .2.12הערה:
אתר מס'  – 221צבאים:
א.

הרחבת המחצבה והקרבה ל"הרחבה" של שדה נחום יחשפו ויחריפו את התושבים למטרדים.
המשך פעילות האתר והרחבתו יחייב ליווי במנגנון שיכלול פעילות להפחתת אבק 6מנגנון להפסקת
פעילות בתנאי רוח בעיתיים והקמת ועדת ליווי סטטוטורית למעקב ובקרה.
יש לדייק את גבולות המחצבה ולצמצם בהתאם לריכוזי חומר הגלם ולאור בחינה גיאולוגית
ולחייב הפעלת מערכת מעקב וניטור לאורך כל תקופת פעילות המחצבה.

ב.

תחום המגבלות של האתר כולל חוות טורבינות רוח והתכנית אינה קובעת דבר לענין השלכות
אפשריות של תחום המגבלות על האפשרות להפעלת טורבינות רוח – יש לבחון אפשרות קיום
טורבינות רוח בתחום המגבלות.
התייחסות מינהל התכנון-

א .לדחות את ההערה
האתר מרוחק כ 8.3 -ק"מ מהישוב שדה נחום .גבולותיה ותנאי הפעלת של המחצבה יקבעו בתכנית
מפורטת עפ"י הסקר הגיאולוגי ותסקיר השפעה על הסביבה כולל הניטור הנדרש כדי לעמוד
בתקנות.
ב .קיומו של אתר הבזלת מוכר לוועדה המחוזית 6הדנה בתכניות טורבינות הרוח (טרם אושרו) .נערכה
פנייה של משרד התשתיות למשרד להגנ"ס לבחון את ההשלכות ההדדיות בין המחצבה לבין
הטורבינות.
המלצת החוקר:
אתר מס'  -110צבאים 6מהווה אחד ממקורות האספקה העיקריים של חצץ בזלת ועל כן 6הצורך
בהרחבת גבולות האתר.
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א.

הרחבת האתר תדון במסגרת התכנית המפורטת לאתר .בהתאם לנספח ד' להוראות התכנית נקבעו
הנחיות להכנת תכניות מפורטות לכרייה וחציבה ובכלל זה פעילות להפחתת אבק וניטור בכפוף
לשיקול דעתו של מוסד התכנון.
נוסף על כן 6בהוראות מיוחדות לאתר נקבע כי תחום התכנית המפורטת לכרייה ולחציבה ייקבע
בהתאם לממצאי סקר גיאולוגי מפורט ולא יחולו עליו הוראות סעיף ( 0.0תכנון כל שטח האתר)
ולפיכך 6דין ההערה להדחות.

ב.

בהתאם למסמכים שהועברו לחוקר 6התוכניות לחוות טורבינות רוח טרם פורסמו למתן תוקף.
במסגרת הכנת תכנית מפורטת לאתר כרייה וחציבה 6מוסד תכנון ידון גם בהשלכות אפשריות של
"תחום המגבלות" על האפשרות להפעלת טורבינות רוח .החוקר מקבל את התייחסות ונימוקי
מינהל התכנון ומשכך 6דין ההערה להידחות.

 .2.14הערה:
אתר  – 222תעשיה צבאים:
א.

האתר המוצע צמוד לפארק תעשיה צבאים 6הצמדה שעלולה לסכל פיתוח פארק תעסוקה ואזור
תעשיה איכותי 6תרתיע חברות ממיקום מפעלים בפארק התעשייה .הצמדת האתר לפארק
התעשייה עלולה לפגוע קשות בתדמיתו ובסיכוי עתידי לפתח פארק תעשיה מאופיין בתעשיות
עתירות טכנולוגיה וכל זה על רקע הריחוק ממרכז הארץ המקשה על אכלוסו .בנוסף 6תחום
המגבלות חל על כל אזור התעסוקה ויעמיד בספק את מימושו 6ואינו מתיישב עם סעיף יחס
לתכניות אחרות .מכאן שיש לגרוע את האתר מהתכנית.

ב.

חוות טורבינות הרוח נמצאת בתחום המגבלות ואין כל פירוט השלכות תחום המגבלות על
האפשרות להפעלת טורבינות רוח.
התייחסות מינהל התכנון -לדחות את ההערה

א .תכנית פארק תעשיה צבאים אושרה לפני שנים רבות אך הוא לא התפתח עד היום .תחום המגבלות
חל רק על חלק משטח אזור התעשיה  .התמ"א אינה מגבילה את פיתוח אזור התעשייה לפי התכנית
המאושרת .תכנית מפורטת לכריה ולחציבה ותסקיר השפעה על הסביבה יבחנו תכניות מפורטות
סמוכות כמקובל והוועדה המחוזית תחליט על תכנית המחצבה בהתאם לממצאים.
ב .ראה תשובה להערה  1.81ב' לעיל.
המלצת החוקר:
א .אתר מס'  -113תעשיה צבאים 6אינו חל בתחום תכנית מפורטת לאזור תעשייה צבאיים 6אלא בשטח
המצרני לו – גובל בשצ"פ .בהתאם להתייחסות מינהל התכנון 6התמ"א אינה מגבילה את פיתוח
אזור התעשייה לפי תכנית המאושרת.
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החוקר 6אינו סבור שיש לגרוע את האתר מהתמ"א .גבולות ותנאי הפעלת של המחצבה ייקבעו
בתכנית מפורטת עפ"י הסקר הגיאולוגי ותסקיר השפעה על הסביבה כולל הניטור הנדרש כדי
לעמוד בתקנות.
על כן 6יש להוסיף הוראה מיוחדת לאתר" :תחום תכנית מפורטת לכרייה ולחציבה ייקבע בהתאם
לממצאי סקר גיאולוגי מפורט ולא יחולו עליו הוראות סעיף ( 0.0תכנון כל שטח האתר)" ולפיכך6
דין ההערה להתקבל בחלקה.
ב .בהתאם למסמכים שהועברו לחוקר 6התוכניות לחוות טורבינות רוח טרם פורסמו למתן תוקף.
במסגרת הכנת תכנית מפורטת לאתר כרייה וחציבה 6מוסד תכנון יידון גם בהשלכות אפשריות של
תחום המגבלות על האפשרות להפעלת טורבינות רוח .החוקר מקבל את התייחסות ונימוקי מינהל
התכנון ומשכך 6דין ההערה להידחות.

 .1.13הערה:
אתר מס'  – 212חנתון צפון:
יש לבחון את האפשרות לחציבה תת קרקעית.
התייחסות מינהל התכנון -לדחות את ההערה
א .שכבת המטרה באתר זה חשופה על פני השטח ועובי החתך מוערך בעשרות מטרים בלבד .חציבה
בתת הקרקע תבוא על חשבון ניצול חלק גדול מהחתך.
ב .המסלע באתר אינו מתאפיין בחוזק וביציבות הנדרשים לחציבה בתת הקרקע.
ג .המעבר בין שטח המחצבה הקיימת לאתר חנתון צפון מאופיין בקיר חציבה נמוך 6בוואדי חוצה
ובמערכת שברים שמתאפיינים לרוב בסידוק רב ובחוסר יציבות -תנאים שאינם מתאימים לחציבה
בתת הקרקע .גם הטופוגרפיה התלולה אינה מתאימה לחציבה בתת הקרקע.
המלצת החוקר:
החוקר מקבל את התייחסות מנהל התכנון ותשובתו ולפיכך 6דין ההערה להידחות.

 .1.18הערה:
אתר מס'  – 211ע .יזרעאל:
יש לבטל את האתר ולגרוע אותו מהתכנית .להלן הנימוקים:
א.

ההיבט האקולוגי והסביבתי – המיקום במכלול נופי לפי תמ"א  8 / 60 /ומסדרון אקולוגי – השפעת
האתר על רצף שטח פתוח איכותי תהא משמעותית.

ב.

היבט חקלאי – פגיעה בשטחי עיבוד חקלאי – רמת דוד 6יפעת 6מזרע 6כפר החורש 6גניגר ופרטיים –
נזק ישיר ונזק עקיף.
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תכנון ערים בע"מ
ג.

לאור העובדה שכמויות החרסית הנדרשות מצומצמות מתבקשת בחינת אתרים בשולי מפעלים
באזורים מופרים המכילים קרקע חרסיתית כבדה.

ד.

האתר חופף לתכנית מפורטת מאושרת מט"ש גניגר ובתחום החפיפה קווי ביוב בתת הקרקע .באם
האתר יוותר על כנו יש לעגן עובדה זו בנספח ב'.

ה.

באתר –  8333דונם קרקע מעובדת אינטנסיבית של בעלי קרקע פרטיים – נזק בלתי הפיך למקור
פרנסה (תושבי יפיע וטמרה).

ו.

יש משאבים הניתנים ליבוא – לא כל חומר יש לחצוב בארץ ולפגוע במשאב הקרקע; לא נעשתה
בדיקה מתודולוגית לנוכחות חרסית בשכבת הקרקע וכדאיות כרייתה.

ז.

חומר הקלינקר המופק מהחרסית עבור מפעל נשר ברמלה – מרחק רב בין חומר הגלם למוקד
הביקוש – יש לבדוק נושא השינוע והשפעתו על מחיר המחצב ויש לבחון הביקוש בנטרול השפעת
מיקום המפעל.
התייחסות מינהל התכנון -לקבל את ההערה בחלקה.
לסעיפים א  +ב  +ה -השפעת האתר על רצף השטחים הפתוחים אינה צפויה להיות גדולה מאחר
וכריית החרסית היא כרייה רדודה בשלבים 6המאפשרת בתכנית לנצל מגרש אחד ולהחזירו לשימוש
חקלאי לאחר המעבר לכרייה במגרש הבא וכן הלאה .בכל מקרה השיקום הוא לשטח חקלאי
כמפורט בנספח ב'.
ג .חרסית למלט נדרשת להתאמה ספציפית מבחינת ההרכב המינרולוגי שלה .השטחים שנקבעו
בתמ"א הם השטחים שנמצאו כמתאימים ביותר לאחר בחינת החלופות שנערכה בתמ"א .ניתן
לנצל חרסית באתרי פיתוח במסגרת ניצול מוקדם .יש לכך עדיפות כשזה מתאפשר וכך אכן נעשה
בפועל .אולם שטחים אלו אינם מחליפים שטחים בתמ"א.
ד .אין צורך לעגן את נושא קווי הביוב בנספח ב' .הנושא מקבל מענה בהוראה  0.1בתמ"א.
ו .יבוא חרסית אינו ריאלי שכן החרסית היא חומר גלם שעלותו נמוכה .אספקתו מיבוא תייקר את
המלט באופן ניכר ולא תהיה כלכלית.
ז .אתר ע .יזרעאל אינו מיועד לאספקת חרסית למפעל ברמלה אלא למפעל מלט באזור הצפון .עבור
המפעל ברמלה נקבעו אתרים קרובים הרבה יותר .מוצע להוסיף הוראה מיוחדת שהאתר מותנה
בהקמת מפעל מלט במחוזות חיפה והצפון .

המלצת החוקר:
אין עוררין לכך 6שהחרסית הינה מחצב המשמש את תעשיות המלט וערכו רב .שינועו ומציאתו
בקרבת מפעל לתעשיות המלט חשוב הן מבחינה כלכלית והן סביבתית.
ההוראה המיוחדת שקבעה כי התוכנית המפורטת לאתר תתייחס לשיקום האתר לשטח חקלאי
יבטיח כי ההשפעה של הכריה תהיה זמנית ולאחר סיום הכרייה 6ישוקם האתר וימשיך שגשוגו של
ענף החקלאות במקום.
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תכנון ערים בע"מ
החוקר מקבל את התייחסות מנהל התכנון ואת ההמלצה להוספת "הוראה מיוחדת" .הוראה זו6
תותיר את ייעודי הקרקע 6התכליות והשימושים בתוקפם כל עוד לא הוקם מפעל מלט במחוזות
חיפה או הצפון.
החוקר 6ממליץ להוסיף "הוראה מיוחדת":
"אתר  -108עמק יזרעאל יפותח כחלופה לאתרים  -101עמק זבולון  -106 68עמק זבולון  -107 61עמק
זבולון ." 6
מכל המקובץ 6דין ההערה להתקבל בחלקה.

 .2.22הערה:
אתר מס'  – 212ע .זבולון :1
א.

אתר שיהווה פגיעה נופית בעומק שפלת הגליל המערבי ופגיעה בפרנסת התושבים.

ב.

אין לאשר האתר כל עוד אין בחינה והצגת פתרונות לישימות השיקום והחזרתו לעיבוד חקלאי 6לוח
זמנים לכריה ומה דין החקלאים בתקופת הכריה.

ג.

התמ"א (כדוגמת אתר זה) יוצרת אי ודאות כל עוד אין היא קובעת לוח זמנים הפגיעה הקשה
בחקלאות ומתן פתרונות ביניים לחקלאות.

ד.

אישור האתר יהווה פגיעה אנושה לקיבוץ יסעור עד כדי העמדת עצם קיומו בסכנה ממשית.

ה.

האתר מייעד  133דונם מתוך  1333דונם של חברת הזרע (חוות יבור) לאתר כריה – נזק ישיר ונזק
לנותר בהיבט הנכסי וההיבט החקלאי .אבדן השקעות עבר ארוכות טווח.

ו.

האתר כולל מאות דונם של תושבי טמרה.
התייחסות מינהל התכנון -לקבל את ההערה בחלקה
ראה מענה בסעיף .1.13
לסעיפים ה'-ו' -מימוש האתר יחייב הסכמות עם בעל הזכויות בקרקע או פיצוי כדין.

המלצת החוקר:
אין עוררין לכך 6שהחרסית הינה מחצב המשמש את תעשיות המלט וערכו רב .שינועו ומציאתו
בקרבת מפעל לתעשיות המלט חשוב הן מבחינה כלכלית והן סביבתית.
ההוראה המיוחדת שקבעה כי התוכנית המפורטת לאתר תתייחס לשיקום האתר לשטח חקלאי
יבטיח כי ההשפעה של הכריה תהיה זמנית ולאחר סיום הכרייה 6ישוקם האתר וימשיך שגשוגו של
ענף החקלאות במקום.
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זאב עמית  -צבי יושע
תכנון ערים בע"מ
החוקר מקבל את התייחסות מנהל התכנון ואת ההמלצה להוספת "הוראה מיוחדת" .הוראה זו6
תותיר את ייעודי הקרקע 6התכליות והשימושים בתוקפם כל עוד לא הוקם מפעל מלט במחוזות
חיפה או הצפון.
תמ"א /87ב מסמנת פוליגון לאתר כרייה וחציבה .התמ"א אינה עוסקת בנושא הקנייני ואינה
מבחינה בבעלויות (מדינת ישראל 6בעלות פרטית או מוחכרת) .החוקר רואה בכך בשורה לבעלי
הזכויות אשר הקרקעות שלהן ביעוד כריה וחציבה 6היכולים להפוך ליזמים ולקדם תכניות
מפורטות לכרייה וחציבה בהתאם לתמ"א.
החוקר ממליץ להוסיף להוראות התכנית :סעיף שיפוי כתוצאה מתביעות פיצויים עקב ירידת ערך
אם וככל שיגררם נזק עקיף.
החוקר ממליץ להוסיף הוראות מיוחדות לאתר:


"אתרים  -101עמק זבולון  -106 68עמק זבולון  -107 61עמק זבולון  6יפותחו כחלופה לאתר
 108עמק יזרעאל".



"לא תותר פעילות כרייה ביותר משני אתרים בו זמנית מבין האתרים -101 :עמק זבולון 68
 -106עמק זבולון  -107 61עמק זבולון ."6

מכל המקובץ 6דין ההערה להתקבל בחלקה.

 .1.16הערה:
אתר מס'  – 213ע.זבולון :2
המלצה ונימוקים זהים לאתר  101בשינוי הבא:
תושבי טמרה המעבדים אדמותיהם בעמק נפגעו ונחסמו בעבר משני כיוונים על ידי מחצבות לגיר
ודולומיט .אתר זה מהווה כיוון שלישי – פגיעה נוספת בטמרה שאינה מתקבלת על הדעת.
התייחסות מינהל התכנון -לקבל את ההערה בחלקה
ראה תשובה להערה  1.18עמ' .03
בנוסף 6כרייה באתר חרסית אינה צפויה לפגוע בטמרה 6המרוחקת למעלה מ  8333מ' מהאתר ולאור
השפעתה הזמנית והמצומצמת ביותר של כריית חרסית.
המלצת החוקר:
אין עוררין לכך 6שהחרסית הינה מחצב המשמש את תעשיות המלט וערכו רב .שינועו ומציאתו
בקרבת מפעל לתעשיות המלט חשוב הן מבחינה כלכלית והן סביבתית.

58

רח' יהושע בן נון  18תל-אביב  3179486טל' 36-3370103 :טלפקס 36-3311930 :נייד307-76337746303-0033877 :
אלקטרוני:תוך 186
כתובת למשלוח דואר עמוד  59מ
office@amityosha.com

זאב עמית  -צבי יושע
תכנון ערים בע"מ
ההוראה המיוחדת שקבעה כי התוכנית המפורטת לאתר תתייחס לשיקום האתר לשטח חקלאי
יבטיח כי ההשפעה של הכריה תהיה זמנית ולאחר סיום הכרייה 6ישוקם האתר וימשיך שגשוגו של
ענף החקלאות במקום.
החוקר מקבל את התייחסות מנהל התכנון ואת ההמלצה להוספת הוראה מיוחדת .הוראה זו 6תותיר
את ייעודי הקרקע 6התכליות והשימושים בתוקפם כל עוד לא הוקם מפעל מלט במחוזות חיפה או
הצפון.
תמ"א /87ב מסמנת פוליגון לאתר כרייה וחציבה .התמ"א אינה עוסקת בנושא הקנייני ואינה
מבחינה בבעלויות (מדינת ישראל 6בעלות פרטית או מוחכרת) .החוקר רואה בכך בשורה לבעלי
הזכויות אשר הקרקעות שלהן ביעוד כריה וחציבה 6היכולים להפוך ליזמים ולקדם תכניות מפורטות
לכרייה וחציבה בהתאם לתמ"א.
החוקר ממליץ להוסיף להוראות התכנית :סעיף שיפוי כתוצאה מתביעות פיצויים עקב ירידת ערך
אם וככל שיגררם נזק עקיף.
החוקר ממליץ להוסיף הוראות מיוחדות לאתר:


"אתרים  -101עמק זבולון  -106 68עמק זבולון  -107 61עמק זבולון  6יפותחו כחלופה לאתר
 108עמק יזרעאל".



"לא תותר פעילות כרייה ביותר משני אתרים בו זמנית מבין האתרים -101 :עמק זבולון 68
 -106עמק זבולון  -107 61עמק זבולון ."6

מכל המקובץ 6דין ההערה להתקבל בחלקה.

 .2.21הערה:
אתר מס'  – 211ע .זבולון :3
המלצה ונימוקים זהים לאתר .106 6101
התייחסות מינהל התכנון -ראה תשובה להערות  1.18ו 1.11 -עמ' .03-04
המלצת החוקר:
אין עוררין לכך 6שהחרסית הינה מחצב המשמש את תעשיות המלט וערכו רב .שינועו ומציאתו
בקרבת מפעל לתעשיות המלט חשוב הן מבחינה כלכלית והן סביבתית.
ההוראה המיוחדת שקבעה כי התוכנית המפורטת לאתר תתייחס לשיקום האתר לשטח חקלאי
יבטיח כי ההשפעה של הכריה תהיה זמנית ולאחר סיום הכרייה 6ישוקם האתר וימשיך שגשוגו של
ענף החקלאות במקום.
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זאב עמית  -צבי יושע
תכנון ערים בע"מ
החוקר מקבל את התייחסות מנהל התכנון ואת ההמלצה להוספת הוראה מיוחדת .הוראה זו 6תותיר
את ייעודי הקרקע 6התכליות והשימושים בתוקפם כל עוד לא הוקם מפעל מלט במחוזות חיפה או
הצפון.
תמ"א /87ב מסמנת קובעת פוליגון לאתר כרייה וחציבה .התמ"א אינה עוסקת בנושא הקנייני ואינה
מבחינה בבעלויות (מדינת ישראל 6בעלות פרטית או מוחכרת) .החוקר רואה בכך בשורה לבעלי
הזכויות אשר הקרקעות שלהן ביעוד כריה וחציבה 6היכולים להפוך ליזמים ולקדם תכניות מפורטות
לכרייה וחציבה בהתאם לתמ"א.
החוקר ממליץ להוסיף להוראות התכנית :סעיף שיפוי כתוצאה מתביעות פיצויים עקב ירידת ערך
אם וככל שיגררם נזק עקיף.
החוקר ממליץ להוסיף הוראות מיוחדות לאתר:


"אתרים  -101עמק זבולון  -106 68עמק זבולון  -107 61עמק זבולון  6יפותחו כחלופה לאתר
 108עמק יזרעאל".



"לא תותר פעילות כרייה ביותר משני אתרים בו זמנית מבין האתרים -101 :עמק זבולון 68
 -106עמק זבולון  -107 61עמק זבולון ."6

מכל המקובץ 6דין ההערה להתקבל בחלקה.

 .1.10הערה:
אתר מס'  – 222אחיהוד:
יש חפיפה בין דרך הגישה למט"ש כרמיאל על פי תכנית מפורטת ג 9837/לבין אתר מאושר על פי
תמ"א .87/לדרך חשיבות רבה ולפיכך יש לקבוע בנספח ב' כי על תכנית מפורטת לאתר להבטיח את
הנגישות למט"ש.
התייחסות מינהל התכנון -לקבל את ההערה-
ניתן להוסיף הוראה מיוחדת לפיה תכנית מפורטת באתר תבטיח 6בהתאם לצורך 6את הנגישות
למט"ש.
המלצת החוקר:
תכנית מפורטת ג -9837/מכון לטיפול בשפכים כרמיאל והאזור 6קבעה דרך גישה למתקן טיהור
שפכים.
תמ"א /87ב מציעה הרחבה צמודת דופן לשטח המט"ש .מהערה שבנדון עולה 6חשש שהרחבה זו
תפגע בדרך הגישה למתקן טיהור שפכים.
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המלצת החוקר 6להוסיף "הוראה מיוחדת" "תנאי לאישור תכנית מפורטת לאתר  133תהיה הסדרת
דרך גישה למתקן טיהור שפכים" ומשכך 6דין ההערה להתקבל.

 .1.13הערה:
אתר מס'  – 222אנקור:
יש לצמצם את שטח האתר ולדייק גבולותיו כמפורט להלן:
גבולות האתר מגיעים עד  133מטר מבתי מגורים במנחמיה ותחום ההשפעה עתיד לחול על חלק
ממנחמיה .יש להציג את האתרים אנקור וחגל כמתחם משותף המצוי בחפיפה לתמ"א 87/ותמ"א /
(7/ 83בהתאמה – חציבה והטמנה) .היקף התשתיות בתא שטח רציף גורם למפגע אדיר ממדים
בהיבט הנופי אקולוגי; ויש לבצע בדיקות גיאולוגיות בטרם קובעים פוליגון .לפיכך ההמלצה בראש
הדברים – צמצום השטח ודיוק גבולותיו – כבר בתכנית זו – תמ"א  87 /ב'.
התייחסות מינהל התכנון -לדחות את ההערה
בדיקות גיאולוגיות מפורטות הנדרשות לדיוק תחום המחצבה אינן נעשות בשלב התמ"א אלא לעת
התכנון המפורט .החפיפה עם תמ"א  7 /83מצוינת בהוראות המיוחדות לאתרים והיחס בין
התמ"אות מוסדר .תחום המגבלות אינו חל על מנחמיה וככל שבעת הכנת התכנית המפורטת יתברר
שתחום ההשפעה גדול יותר וחל על שימושים רגישים בישוב יקבעו האמצעים לצמצום תחום
ההשפעה או שיצומצמו שטחי הכרייה והחציבה.
המלצת החוקר:
אתר  -111אנקור 6נקבע כאתר חיוני וזאת בשל עתודות גבס שנמצאו באתר 6בהתבסס על סקר
גיאולוגי מפורט שנעשה ולאור זאת 6האתר מורחב באופן ניכר מעבר לתמ"א .87
גבולות מדויקים לאתר ובכלל זה "תחום השפעה" ייקבעו במסגרת התכנית המפורטת לאתר.
החוקר 6מקבל את התייחסות ונימוקי מינהל התכנון ולפיכך 6דין ההערה להידחות.

 .1.14הערה:
אתר מס' ( 11בתמ"א  – )11רמת צבי:
האתר נמנה עם אתרים לגריעה מתמ"א .87 /גריעת המחצבה לאור הדרישה הגוברת לבזלת תמוהה.
אמנם התכנית המפורטת התקפה קובעת מיצוי ושיקום השטח בסופו של הליך אך בחינת האתר
בראיה ארצית לאור המחסור בבזלת יפחית את הצורך בפתיחת אתרי בזלת חדשים .יש לבטל
הגריעה ולעגן את האתר במסמכי תמ"א  87 /ב'.
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התייחסות מינהל התכנון -לדחות את ההערה
אתר רמת צבי נבחן היטב לאור יתרונותיו הנופיים והסביבתיים .לצערנו 6בדיקה גיאולוגית שנערכה
על ידי משרד התשתיות הצביעה על איכות חומר גלם ירודה שלא עונה על הדרישות.
המלצת החוקר:
אתר מס'  78נבחן על ידי יזם התכנית ונמצא כי באתר זה הסתיים הליך הכריה והחציבה בשל העדר
חומר גלם .על כן 6אין מקום לשנות בשלב זה את גריעת האתר מהתכנית.
אולם בכך לא נסתם הגולל על המשך פיתוח אתר כרייה וחציבה במקום זה .תמ"א /87ב מאפשרת
למוסד תכנון להפקיד ולאשר תכניות מפורטות לכרייה ולחציבה לשטחים נוספים 6על אלה המצוינים
בתמ"א .לאור זאת 6אין מניעה שמוסד תכנון להפקיד ולאשר תכנית מפורטת לאתרים נוספים לאחר
שבחן את מכלול השיקולים לאתר כרייה וחציבה ובכלל זה מיצוי חומר הגלם .ולפיכך 6דין ההערה
להידחות.

.3

מחוז מרכז

.6.8

הערה :הוועדה מתנגדת להרחבת מחצבת נחשונים (אתר  )301מזרחה משני טעמים :ערכיות
נופית ואקולוגית גבוהה והגבלות על התפתחות העיר אלעד לצפון מזרח .יש לתחום את החציבה
בקו פרשת המים .בנוסף מוצע להתייחס לתכנית שד( 83 /397 /בהחלטת הועדה המחוזית נפלה
שגיאה שכן נרשם שד.)83 /398 /
התייחסות מינהל התכנון :לקבל את ההערה בחלקה-
במחוז מרכז יש שתי מחצבות בלבד לחצץ 6בעוד מירב הביקוש הארצי משויך למחוז זה .לאור
זאת יש חשיבות רבה להרחבת שתי המחצבות.
התכנית תואמה עם תכנית המתאר של אלעד והמגבלות על אלעד כתוצאה מההרחבה חופפות רק
לשטח התעסוקה העתידי .המגבלות על שטחי מגורים נגזרות מהמחצבה הקיימת והן צפויות
להצטמצם עם מיצוי חומר הגלם בשטחי החציבה הקרובים לישוב .המגבלות על התעסוקה
מאפשרות שימושים שאינם מוגדרים כ"רגישים".
הערכיות הנופית והאקולוגית של שטח ההרחבה מתייחסת גם להימצאות נחל שילה בשולי
השטח .הוראה מיוחדת בנספח ב' קובעת שהתכנית המפורטת תתייחס לשימור נחל שילה.
התכנון המפורט ידייק את שטח ההרחבה בהתאם לבדיקות מפורטות.
לעניין תכנית שד -83 /397 /האיגום והחדרה שנקבע בתכנית זו כיעוד הקרקע הסופי 6יכול כבר
להתממש בבור החציבה הצפוני מיד עם אישור התכנית .על פי תכנית זו 6בבור החציבה הדרומי
ימוקמו מתקני המחצבה ולכן האיגום בו יתאפשר רק בשלב האחרון לאחר הוצאת המתקנים
וחציבת החלק החוצץ בין שני הבורות .ההרחבה המוצעת בתמ"א תגדיל את שטח האיגום
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הפוטנציאלי 6על אף ששטח האיגום המוצע בתכנית שד 83 /397 /גדול מאוד 6וייתכן שבשנים
הקרובות יתברר שהבור הצפוני מספיק למטרה זו 6ואילו הבור הדרומי יוכל להתאים לשימושים
חיוניים אחרים.
תכנית שד 83 /397 /קובעת שלביות חציבה שתאפשר הסרת המגבלות על פיתוח אזור המגורים
באלעד כבר בשנים הקרובות.
מוצע שהתמ"א תכלול הוראה מיוחדת נוספת לאתר נחשונים ,לפיה המגבלות על פיתוח אזור
המגורים באלעד תהיה לפי תכנית שד 10 /241 /ולא יחולו על אזור זה מגבלות נוספות.
המלצת החוקר:
 .6.8.8נחל שילה הנו עורק ניקוז ראשי בעל רגישות סביבתית שלאורכו עובר מסדרון אקולוגי.
הרגישות הסביבתית תחייב את מוסד התכנון המפקיד תכנית מפורטת לאתר זה 6לדון
במגוון שיקולים סביבתיים ובכלל זה שמירה על קו פרשת המים ונחל שילה 6אשר לפיהן
ייקבע השטח שייועד לאתר כרייה וחציבה.
 .6.8.1תכנית שד" -83 /397 /שיקום מחצבות נחשונים -א.ת חצב" 6קבעה בהוראותיה שלביות
ביצוע וכן הגבלות.
המלצות החוקר הן:
אתר מס'  638יישאר בהתאם למסומן בתמ"א /87ב .גבולות האתר המדויקים ייקבעו בתכנית
המפורטת .יש להוסיף "הוראה מיוחדת"" :התכנית המפורטת תקבע הוראות לשימור נחל שילה
וקו פרשת המים".
החוקר מקבל את התייחסות מינהל התכנון להוראה מיוחדת לנספח ב' -המגבלות על פיתוח אזור
המגורים באלעד תהינה לפי תכנית שד 83 /397 /ולא יחולו על אזור זה מגבלות נוספות.
מכל המקובץ 6דין ההערה להתקבל בחלקה.

.6.1

הערה :ניתן להרחיב את מחצבת מודיעים (אתר  )303מערבה ובלבד שהשטח בו קיים יער בפועל
יוצא מגבולות החציבה.
התייחסות מינהל התכנון :לדחות את ההערה-
גבולות מדויקים של השטח יקבעו במסגרת התכנית המפורטת.
המלצת החוקר:
אתר  – 636אתר מודיעים הנו אתר קיים המוצע להרחבה .חלק מההרחבה המוצעת חלה על שטח
ביעוד יער .הוראות תמ"א  11עוסקת בקונפליקט בין כרייה לחציבה לייעוד שטח ליער.
תמ"א /87ב קובעת כי 6הקו הכחול למחצבה ייקבע במסגרת הכנת תכנית מפורטת .אז ידון מוסד
תכנון בין היתר בשאלה האם יש לצמצם את היעוד לכרייה וחציבה לטובת שמירה על מספר קטן
של אורנים .לפיכך 6דין ההערה להידחות.
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.6.6

הערה :אתר נשר ( -)678יש לקבוע בהוראות תכנית זו כי תמא 8 /7 /87 /תמשיך לחול בתחום
מחצבת נשר ובמקרה של סתירה בין תכנית זו לתמא  8 /7 /87גוברת האחרונה.
התייחסות מינהל התכנון :לקבל את ההערה-
יובהר בהוראות.
המלצת החוקר:
תמ"א " -8 /7 /87תכנית מתאר ארצית חלקית ברמה מפורטת משולבת ליעוד שטחים נוספים
לכרייה וחציבה למשק הבניה והסלילה ולהתוויית נחל איילון בסמוך למחצבת נשר רמלה"6
פורסמה למתן תוקף בי.פ  4319מיום  .30/31/1380תכנית זו הנה תכנית מפורטת אשר הטמיעה
בתוכה את רוח תמ"א /87ב.
המלצת החוקר לקבל את ההערה ולהוסיף הערה בסעיף " 1יחס לתכניות אחרות" 6לפיה במקרה
של סתירה בין תכנית תמ"א  /87ב לבין תכנית תמ"א 68 /7 /87 /תגבר תכנית תמ"א  .8 /7 /87על כן6
דין ההערה להתקבל.

.6.7

הערה :הוועדה מתנגדת לחציבה תת קרקעית ממזרח לדרך מס'  8שכן יעוד השטח כשמורת נוף
(עפ"י תמ"מ  /1 /6ג') 6רציפותו וערכיותו בהיבט נוף וטבע 6איכות סביבה ופנאי ונופש מחייבים
שלא לאפשר חציבה ולכך יש להוסיף פוטנציאל של פגיעה ביישובים סמוכים .נימוק נוסף-
מערבית לסימבול המוצע לחציבה תת קרקעית קיימות רצועות תשתיות תת קרקעיות ויש קושי
בשילוב אלה עם חציבה תת קרקעית.
התייחסות מינהל התכנון :לדחות את ההערה-
ההערה מתייחסת לאתר נשר גיר מזרח )678( .נושאים אלו יבחנו בתכנית מפורטת אם וכאשר
תקודם .בנוסף ראה תשובה לסעיפים  6.8עמ'  14ו 6.8 -עמ' .31
המלצת החוקר:
תמ"א /87ב קבעה אתרים בעלי פוטנציאל לחציבה בתת הקרקע .בכדי לממש את הפוטנציאל יש
צורך בהכנת תכנית מפורטת .במסגרת התכנית המפורטת לחציבה בתת הקרקע 6יוכל מוסד תכנון
לדרוש תסקיר השפעה על הסביבה ומסמכים נוספים 6בהתאם לצורך 6לשם בחינת מכלול
השיקולים התכנוניים לעת הפקדת תכנית לאתר חציבה בתת הקרקע במקום זה.
החוקר 6אינו סבור כי הנסיבות המתוארות מצדיקות גריעת הסימבול מהתמ"א .לפיכך 6דין
ההערה להידחות.
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.6.0

הערה :הוועדה מתנגדת לחציבה בתת הקרקע באתר נחשונים מתחת לנחל שילה מנימוקים
סביבתיים ומנימוקי הגבלות על התפתחות אלעד .בנוסף 6תכנית מפורטת (לקראת אישור) שד/
 83 /397מייעדת שטח לאיגום 6והמשך חציבה יעכב את פתרון הניקוז למניעת הצפות באיילון.
התייחסות מינהל התכנון -לדחות את ההערה.
נושאים אלו יבחנו בתכנית המפורטת אם וכאשר תקודם .ראה גם תשובות להערות  6.8עמ'  31ו-
 6.8עמ'  .14ביחס ליעוד שטח המחצבה לאיגום -ראה תשובה  6.8עמ'  31בנושא ההרחבה המוצעת
למחצבה.
המלצת החוקר:
תמ"א /87ב קבעה אתרים בעלי פוטנציאל לחציבה בתת הקרקע .בכדי לממש את הפוטנציאל יש
צורך בהכנת תכניות מפורטות .במסגרת התכניות המפורטות לחציבה בתת הקרקע יוכל מוסד
תכנון לדרוש תסקיר השפעה על הסביבה ומסמכים נוספים בהתאם לצורך 6לשם בחינת מכלול
השיקולים התכנוניים לעת הפקדת תכניות לאתר חציבה בתת הקרקע במקום זה.
החוקר מקבל את התייחסות מינהל התכנון באשר לשטחי האיגום בתכנית שד 83 /397 /וכמו כן6
אינו סבור כי הנסיבות המתוארות מצדיקות גריעת האתר מתמ"א .לפיכך 6דין ההערה להידחות.
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 .1מחוז דרום-

.7.8

הערה:
יש לפצל את אתר "קדמה מזרח" (מס'  )703לשני אתרים – צפוני ודרומי באופן שלא תותר
פעילות כריית חרסית בשני אתרים במקביל והכרייה תהיה בשלבים תוך שיקום שטחים בהם
הכרייה הסתיימה .הועדה סבורה כי אין מקום לאפשר מימוש תכניות לכריית חרסית אשר יקיפו
את כפר הנוער מכל עבר.
התייחסות מינהל התכנון -לקבל את ההערה בחלקה-
מוצע לפצל את האתר לאתר דרומי  703א' ואתר צפוני  703ב' .ולהוסיף הוראה מיוחדת לאתר
 703ב' לפיה לא תותר כריית חרסית באתר זה במקביל לכריית חרסית באתר  703א' 6אלא אם
התקבל אישור לכך מהוועדה המחוזית.
אתר קדמה -הצעה לפיצול האתר

המלצ החוקר:
אתר מס' " -703קדמה מזרח" מקיף את כפר הנוער קדמה .החוקר 6מקבל את התייחסות מנהל
התכנון לפצל את אתר  703לשני אתרים :אתר  703א -אתר "קדמה מזרח דרומי" ואתר  703ב-
אתר "קדמה מזרח צפוני".
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לפיכך 6יש לקבוע הוראות מיוחדת לנספח ב' באתר מס' :703


פיצול אתר  703קדמה מזרח לשני אתרים 703 6א' ו 703-ב'.



שלביות ביצוע – לא תותר פעילות כרייה וחציבה באתר  703א' ובאתר  703ב' בו
זמנית.

 על התכנית המפורטת לכריה וחציבה להתייחס לשיקום האתר.
לפיכך 6דין ההערה להתקבל.

.7.1

הערה:
על אתרים ( 700נחל מאחז) ( 703נחל שיקמה) ( 709בין נחל ציקלג לנחל תולה)( 701 6נחל שיקמה)
( 761נחל ענים) ( 769ממוקם במספר נחלים ובסמוך לנחל קטמית)  713א-ט (אגן ניקוז נחל עיזים)
( 714מספר נחלים) ( 737נחל ערוער) ( 747 6 746 6 741נחל ניצנה) להיגרע מהתכנית כפועל יוצא של
ההערה העקרונית שככלל התכנית אינה צריכה לכלול אתרי כרייה וחציבה המצויים בנחלים
התייחסות מינהל התכנון-
ביחס אתרים  120 ,134 ,132 ,114 ,112 ,112 ,101א-ט ,ו .122 -לדחות את ההערה  -אתרים אלו
אינם אתרי ואדי 6אלא אתרים שבשטחם עוברים ערוצי זרימה 6לרוב במדרג נמוך (אינם מסומנים
בתמ"א  67ב  . 6)6בהתאם להנחיות להכנת תכניות מפורטות (נספח ד') 6באתרים אלו תינתן
התייחסות לנושא ערוצי הזרימה .התייחסות זו תתבסס על תפקודו של הערוץ וערכיותו
האקולוגית והיא יכולה להיות :שימור הערוץ 6הסטתו או חציבתו ומתן פתרונות ניקוז 6אם
יידרשו .ראו לדוגמא :תמ"א  8/7/87מחצבת הגיר נשר רמלה אשר כללה הסטה של הערוץ הראשי
של נחל איילון.
ביחס לאתרים  123 ,122ו 121 -לקבל את ההערה -אלו אתרי ואדי בהם תכניות מפורטות
מאושרות .באתרים אלו יתרת עתודות חומר הגלם קטנה וניתן לגרוע אותם מהתמ"א.
המלצת החוקר:
יש לבצע הבחנה בין אתרי כרייה וחציבה המופיעים בתמ"א  /67ב 6 /כ"עורק ניקוז ראשי" או
"כעורק ניקוז משני" ושתכלית האתר הנו כרייה וחציבה של חומר ואדי לבין אתרי כרייה וחציבה
בהם עוברים "ערוצי זרימה" כנגר עילי ושאינם חלק מתמ"א  /67ב 6 /שבהם תכלית הכרייה
והחציבה מגוונת (גיר ודולומיט 6חרסית 6גיר ופוספריט).
א .החוקר מקבל את ההערה ואת התייחסות מנהל התכנון לאתרים 741 :א" -ניצנה תחתון א'"6
 741ב'" -ניצנה תחתון ב'"" -746 6ניצנה דרום" ו" -747 -ניצנה מרכז" לגריעת האתרים
מהתמ"א ולפיכך 6דין ההערה להתקבל.
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ב .אתרים :אתר " -761ענים" 6אתר " 769ערעור מזרח" "-713הר ניצנים א-ט" " -714 6זהר
דרום"" -737 6ערוער מערב" 6החוקר ממליץ להוסיף הוראה מיוחדת" :התכנית המפורטת
תקבע הוראות לשימור הנחל העובר באתר" ולפיכך 6דין ההערה להתקבל בחלקה.

ג .אתרי החרסית" 700 :אחוזם דרום"" -703 6בית קמה"" -701 6בית קמה" " -709בית קמה"-
הנם אתרים לתכנון עתידי -אתרים אלו מותנים בבחינת חלופות לאתרי חרסים עבור מפעל
מלט בדרום .לאור הערת המחוז והתייחסות מנהל התכנון באשר לאתר בבקעת יבל .החוקר
המליץ להכניס לתמ"א את האתר בבקעת יבל ולגרוע כעת את אחד מאתרי החרסית
המותנים .לפיכך 6דין ההערה להתקבל בחלקה.

.7.6

הערה:
יש לצמצם את שטח הפוליגון של אתר מס' ( 733דרגות) בהתאם לתכנית מפורטת – 103/36/88
הרחבת מחצבת הר דרגות 6תכנית שלוותה בתסקיר השפעה על הסביבה ולפיו תחום הכרייה
והחציבה מצומצם ביחס לפוליגון הקבוע בתמ"א ותחום ההשפעה אינו חופף לשטח היישוב.
התייחסות מינהל התכנון -לדחות את ההערה
לאתר יש חשיבות אסטרטגית ביחס למוקדי הביקוש .מובהר כי 6תכנית מפורטת מס' 103/36/88
נמצאת בהליכי תכנון וטרם סוכמו גבולותיה.
חשוב לציין שתחום המגבלות 6המסומן בתמ"א 6לא חופף לתחום הישוב.
גבול התכנית המפורטת ותחום ההשפעה יעודכנו בתכנית המפורטת.
המלצת החוקר:
אתר מס'  -733דרגות מהווה מקור אספקה מרכזי של אגרגטים לאזור הדרום .תמ"א /87ב
מציעה הרחבת האתר הקיים מ 711 -דונם ל 86339 -דונם.
בהתאם לסעיף  0.0להוראות התכנית ניתן להכין תכנית מפורטת לחלק משטח האתר .החוקר
מקבל את התייחסות מינהל התכנון ונימוקיו .משכך -דין ההערה להידחות.

.4.4

הערה:
יש לדייק את פוליגון אתר בית קמה ( )701לתחום שנקבע בתכנית  – 43/630/31/4תכנית מפורטת
יער להב.
התייחסות מינהל התכנון -לדחות את ההערה
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האתר בתמ"א  87ב' מסומן כפי שמסומן בתמ"א  .8 /87ההבדל בין שני הסימונים נובע מקנ"מ.

המלצת החוקר:
אתר מס'  -701בית קמה אינו חל בתחום תכנית  -43 /630 /31 /4תכנית מפורטת יער להב .החוקר
מקבל את התייחסות מנהל התכנון.
לפיכך -דין הטענה להידחות.

 .7.0הערה:
אתר ענים ( :)761יש לצמצם את שטח האתר ולכלול רק את חלקו הדרומי .מדובר על אזור בלתי
מופר המשמש כספר המדבר בעל השפעות סביבתיות משמעותיות (וראה לעניין זה גם את העמדה
העקרונית לעניין אתרי כרייה בנחלים).
התייחסות מינהל התכנון -לדחות את ההערה
אתר ענים הוא אתר לתכנון עתידי שסומן בהתאם לסימונו בתמ"א  8 /87המאושרת 6למעט גריעה
בדרום האתר שבוצעה בהתאם להחלטת הולנת"ע 6לפי דרישת רשות העתיקות .לעת קידום תכנית
למפעל מלט חדש בדרום ולאתרי הגיר שיזינו אותו ייבחן אתר זה יחד עם חלופות אחרות .אם ימצא
אתר זה מועדף יתוכננו גבולותיו בהתאם למידע המפורט שיתקבל בשלב התכנון המפורט .אין מקום
לצמצם את האתר בשלב זה.
המלצת החוקר:
אתר  -761ענים -מיועד בתמ"א /87ב "כאתר לתכנון בעתיד" 6לטובת הקמת מפעל למלט .החלטה
היכן יקום מפעל המלט הנה החלטה כלכלית אסטרטגית כבדת משקל 6שהשיקולים סביבה רבים.
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חלק מהשיקולים להקמת מפעל ידועים וחלקם אינם ידועים ועל כן 6תמ"א /87ב צריכה לשמור
גמישות למיקום המפעל.
תכנית מפורטת לאתר זה תופקד רק בהתקיים התנאים האמורים בסעיף  0.88להוראות התכנית.
המלצת החוקר כי תתווסף הוראה מיוחדת בנספח ב' :לאחר אישור התכנית המפורטת לאתר גיר
עבור מפעל מלט  6יובא האתר לדיון בועדת מעקב ובקרה לצורך דיון באפשרות גריעתו מהתמ"א
והמלצה לוועדה המחוזית לגריעת האתר.
מכל המקובץ -דין ההערה להתקבל בחלקה.

 .7.3הערה:
אתר הר מחילות ( :)731למרות שהאתר נקבע "כאתר לתכנון עתידי" 6אישור האתר ייצור רצף של
שלש מחצבות הר גדולות בסמוך ליישוב מכחול שמימושן יגרום למפגעים חזותיים נופיים
אקולוגיים סביבתיים ובריאותיים ולפיכך יש לבטלו ולגרוע האתר מהתכנית.
התייחסות מינהל התכנון -לקבל את ההערה בחלקה.
האתר הוא לתכנון עתידי שמימושו מותנה באישור ההרחבות למחצבות כחל ודרגות בתפוקות
הנדרשות .מוצע להוסיף הוראה מיוחדת לפיה לאחר אישור התכניות המפורטות בדרגות וכחל  6יובא
האתר לדיון בועדת מעקב ובקרה לצורך דיון באפשרות גריעתו מהתמ"א והמלצה לוועדה המחוזית
לגריעת האתר (במקום מועצה ארצית).
המלצת החוקר:
החוקר רואה באתר מס'  -733דרגות 6אתר מס'  -738כחל ואתר מס'  -731הר מחילות 6כאתר גדול
שיהפוך ברבות השנים "למגה מחצבה".
החוקר מודע לחשיבות שלושת האתרים לאור המחסור הצפוי בחצץ באזור המרכז ולכן 6אין לגרוע
את אתר  731מתמ"א /87ב.
יחד עם זאת 6קביעת היעוד של אתר " 731כאתר לתכנון עתידי" לא מקל על החשש שמימוש האתר
והאתרים המצרניים לו יגרמו למפגעים חזותיים נופיים אקולוגיים סביבתיים ובריאותיים.
בשל הקונפליקט הצפוי מחד גיסא בפיתוח "מגה מחצבה" במקום זה לבין החשש למפגעים חזותיים
נופיים אקולוגיים סביבתיים ובריאותיים מאידך גיסא 6החוקר ממליץ על מספר תיקונים בהוראות
התכנית:


תתווסף הערה מיוחדת 6כי הכנת תכנית מפורטת לכרייה וחציבה באתר מס'  731תותנה
בהכנת תכנית שיקום לאתר  733ו/או .738



החוקר מקבל את המלצת מנהל התכנון להוספת הערה מיוחדת לפיה לאחר אישור התכניות
המפורטות בדרגות וכחל  6יובא האתר לדיון בועדת מעקב ובקרה לצורך דיון באפשרות
גריעתו מהתמ"א והמלצה לוועדה המחוזית לגריעת האתר (במקום מועצה ארצית).
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.4.7

כיוון שאתר זה הנו אתר מוצע שלא היה בתכניות קודמות ובשל היותו מצרני לשני אתרי
כרייה וחציבה וסמיכותו לישובים 6החוקר סבור כי טוב ייעשה אם תתווסף הוראה מיוחדת
לאתר  731לפיה" 6התכנית המפורטת לאתר  731תקבע הוראות לשימור חייץ "ירוק" בגבול
הדרומי של הפוליגון כפי שמופיע בתמ"א /87ב".
מכל המקובץ -דין ההערה להתקבל בחלקה.

הערה:
אתר חלוצה דרום ( :)748יש לגרוע את האתר מהתכנית שכן מימושו ישנה את מערך הזרימה של
נחל רביבים והבשור .ניתן יהיה לכרות חומר ואדי מכוחה של תכנית  891/36/13עד .1311
התייחסות מינהל התכנון -לדחות את ההערה-
התמ"א כוללת אתרים שיש בהם עתודות בתכניות מפורטות מאושרות כדי להבטיח את המיצוי
שלהן.
המלצת החוקר:
תכנית המפורטת  891 /36 /13אומנם לא כללה הוראות בדבר מועד סיום הכרייה והחציבה אולם6
כעת הוועדה המחוזית מבקשת לתחום בזמן את הכריה והחציבה באתר .748
תמ"א  /87ב אינה פוגעת בתכניות מאושרות שאושרו ערב אישורה .יזם התוכנית ראה חשיבות
במיצוי עתודות באתר זה ועל כן 6שילב את האתר במסמכי הוראות תמ"א /87ב.
החוקר רואה בכך 6בעיה תכנונית מהותית בכך שהתמ"א מאמצת אתר כרייה וחציבה קיים שלא היה
בנמצא בתמ"א  87מבלי לקבוע תאריך לסיום הכריה והחציבה.
החשש העולה מהערה זו 6שאתר  748יישאר "כפצע פתוח" עד סמוך לשנת היעד .1370
החוקר ממליץ להשאיר את אתר  748בתמ"א ולהוסיף הוראה מיוחדת 6לפיה לאחר  83שנים מיום
אישור תמ"א /87ב למתן תוקף יובא האתר לדיון בועדת מעקב ובקרה לצורך דיון באפשרות גריעתו
מהתמ"א והמלצה לוועדה המחוזית לגריעת האתר ולפיכך 6דין ההערה להתקבל בחלקה.

.8.4

הערה:

יש להוסיף למסלע של אתר זהר דרום ( )714חול.
התייחסות מינהל התכנון -לקבל את ההערה:
יתווסף למסלע של זוהר דרום חול.
המלצת החוקר:
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תכנון ערים בע"מ
החוקר מקבל את ההערה ומקבל את התייחסות מינהל התכנון .לפיכך ,דין ההערה להתקבל.

הערה:

.7.9

באתרים רותם צפון ( )719ורותם מרכז ( )798יש לאפשר כריית פוספט מתחת לפצלי השמן ללא
ניצול פצלי השמן 6באישור המפקח על המכרות.
התייחסות מינהל התכנון -לדחות את ההערה
פצלי שמן הינם משאב שיש לשמרו עד לאפשרות ניצולו .ככל שהוא ייכרה 6יוערם ולא ינוצל הדבר
עלול לייצר מפגעים סביבתיים לא מבוטלים מצד אחד ומצד שני יפגע באיכותו ולא יאפשר את ניצולו
בעתיד.
המלצת החוקר:
החוקר סבור כי מדינת ישראל אינה יכולה להרשות לעצמה לנהוג בקלות ראש בנוגע למשאבים
טבעיים ולכרות "פצלי שמן" ללא ניצולם.
החוקר מקבל את התייחסות מנהל התכנון אשר על כן ,דין ההערה להידחות.

.7.83

הערה:

יש לבחון הכללת אתר לכריית חרסית בבקעת יבל בתכנית.
התייחסות מנהל התכנון -לדחות את ההערה
התמ"א כוללת במחוז דרום אתרי חרסית המאושרים בתמ"א 8 / 87 /שטרם נוצלו .אתר זה ואתרי
חרסית נוספים יוכלו להבחן במסגרת בחינת חלופות לאתרי חרסית למפעל מלט בדרום כשיוחלט על
הקמתו.
המלצת החוקר:
ביד אחת הוועדה המחוזית מבקשת לכלול בתכנית אתר חדש לכריית חרסית וביד השנייה מבקשת
לגרוע אתרים לתכנון בעתיד (  .)709 6701 6703 6700כל האתרים המבוקשים לגריעה והאתר המוצע
בבקעת יבל הנם אתרים מותנים בבחינת חלופות לאתרי חרסית עבור מפעל מלט ככל שיוקם בדרום.
החוקר ממליץ 6להוסיף את אתר בקעת יבל לתמ"א כ"אתר לתכנון עתידי" ולגרוע את אחד
מהאתרים הבאים 709 6701 6703 6700 :ומשכך 6דין ההערה להתקבל.

.7.88

הערה:

יש לצמצם את תחום אתר חתרורים ( )711באופן שלא יכלול את שמורת טבע מדבר יהודה.
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תכנון ערים בע"מ
התייחסות מינהל התכנון -לדחות את ההערה.
אתר חתרורים סומן לפי תכנית מפורטת מאושרת.
מצ"ב תשריט בו ניתן לראות שגבולות ההכרזה והשמורה תואמים לאתר עם סטיה קטנה של קנ"מ.
גבול האתר חופף לתכנית המפורטת של המחצבה.
אכרזה -אישור( 13.6.1336 -קנ"מ .)8:036333
תכנית שמורת טבע מדבר יהודה -אישור .18.4.16 -
תכנית מפורטת למחצבה -אישור .)8:836333( 16.83.1338 -

המלצת החוקר:
אכרזה ש – 31 /88 /שמורת טבע מדבר יהודה 6פורסמה בקובץ תקנות  3111מיום  13/31/1336עמוד
 .000אכרזה זו בוצעה מתוקף תכנית .833 /31 /83
החוקר מפנה לחוק גנים לאומיים 6שמורות טבע 6אתרים לאומיים ואתרי הנצחה 6תשנ"ח – 8991
וממליץ שהפוליגון לאתר  711יתוקן ויתאים עצמו לגבול השמורה המוכרזת ללא "סטיה קטנה של
קנ"מ" .לפיכך 6דין ההערה להתקבל.
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הערה:

.7.81

יש לגרוע את אתר אפעה מזרח ( )741מהתכנית .ניתן לכרות במקום מכח תכנית תקפה
 71/833/31/83הרציונל – אתר בתחום נחל.
התייחסות מינהל התכנון -לדחות את ההערה
האתר סומן לפי תכנית מפורטת מאושרת .החומר באתר לא נוצל ויש חשיבות להכללתו בתמ"א כדי
להבטיח את שימור יכולתו לספק צרכים עתידיים שעשויים להיות באזור.
המלצת החוקר:
תמ"א  /87ב אינה פוגעת בתכניות מאושרות שאושרו ערב אישורה .החוקר מבין את החשיבות
למיצוי עתודות הכרייה והחציבה באתר זה .יחד עם זאת 6החוקר סבור כי יש להוסיף הוראה
מיוחדת לפיה 6האתר ייגרע לאחר סיום החציבה בגבולות התכנית המפורטת המאושרת באישור
המפקח על המכרות .לא תתאפשר הרחבת המחצבה .לפיכך 6דין ההערה להתקבל בחלקה.

הערה:

.7.86

יש לגרוע את אתר חימר ( )773מהתכנית .האזור מאד רגיש וייחודי 6מרובה באתרים ארכאולוגיים
בערכי טבע ומסלולי טיולים פעילים ובכלל זה שביל ישראל.
התייחסות מינהל התכנון -לדחות את ההערה
אתר חימר הוא אתר לתכנון עתידי שייבחן בעתיד כמקור אספקה של גיר לסיד 6למלט ולאבקות.
האתר מסומן גם בתמ"א  8 /87המאושרת ויש חשיבות לשמור על השטח לטווח הרחוק.
המלצת החוקר:
תמ"א  8 /87ייעדה את אתר  773כאתר לכרייה וחציבה תמ"א /87ב מייעדת את אתר " -773חימר"
"כאתר לתכנון עתידי" המצריך בין היתר אישור המועצה הארצית .שינוי מעמד אתר  773מאתר
כרייה וחציבה לאתר לתכנון בעתיד אינו מקל על החשש שמימושו יגרום למפגעים חזותיים נופיים
אקולוגיים סביבתיים ובריאותיים 6מפגעים העלולים להיות משמעותיים יותר במידה ואתר  770ו-
 773יפעלו בו זמנית.
החוקר מודע לחשיבות האתר לאור מיעוט המקורות לאספקת גיר לסיד ועל כן 6אין לגרוע את האתר
מהתכנית.
יחד עם זאת 6בשל הקונפליקט הצפוי מחד גיסא בפיתוח "מגה מחצבה" במקום זה 6לבין החשש
למפגעים חזותיים נופיים אקולוגיים סביבתיים ובריאותיים מאידך גיסא 6החוקר ממליץ על הוספה
של הוראות מיוחדות הבאות:


תכנית מפורטת לכרייה וחציבה באתר מס'  773חימר תותנה בהכנת תכנית שיקום לאתר
.770



לא תותר פעילות כרייה וחציבה באתר  770גבעת סילון ובאתר  773חימר בו זמנית.
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תכנון ערים בע"מ
מכל המקובץ 6דין ההערה להתקבל בחלקה.

הערה:

.7.87

יש לגרוע את אתר תמר מערב ( )734מהתכנית .האיזור רגיש ושמור.
התייחסות מינהל התכנון -לדחות את ההערה.
אתרי תמר מזרח ומערב הם אתרים לתכנון עתידי שיהוו את מקור האבן העיקרי לחצץ לאזור
הדרום ולמרכז הארץ בטווח הרחוק .התשתית המסילתית המתוכננת כיום לחיבור אתר תמר לרשת
המסילות הארצית 6מתבססת על הראיה של אתרי תמר כמקור אספקה מרכזי לשנים ארוכות
המבוסס על אספקה מסילתית.
הוראה מיוחדת לאתר קובעת כי הפעלתו מותנית בהצגת הצורך בו ובבחינת חלופות לאספקת חומרי
גלם מאתרים אחרים.
המלצת החוקר:
אתר מס'  734תמר מערב ואתר מס'  731תמר מזרח (אתרים לתכנון עתידי) מתוכננים 6יחד עם אתר
מס'  6733לספק חצץ בכמויות גדולות למרכז הארץ ולדרומה.
החוקר ממליץ להוסיף הוראה מיוחדת שלא תתיר פעילות כרייה וחציבה ביותר משני אתרים בו
זמנית מבין האתרים :תמר מזרח 6תמר 6תמר מערב .לפיכך 6דין ההערה להתקבל בחלקה.

.7.80

הערה:

יש לגרוע את אתר אורון דרום ( )794וצין דרום ( )791מהתכנית .אתרים אלה מוצעים בשטח שמורת
טבע מצוק הצינים והשטח ערכי ביותר.
האתרים אינם נכללים בתכנית המתאר החדשה לאזור אורון – צין.
התייחסות מינהל התכנון -לדחות את ההערה.
האתרים נבחנו במסגרת מסמך המדיניות למשק הכרייה והחציבה של מינרלים תעשייתיים 6ונקבעו
כעתודות לכרייה במגבלות .בשל כמות העתודות המשמעותיות ( 16מ"ט באורון דרום ו 71 -מ"ט
בצין דרום) וסמיכותם לשטחי הכרייה הקיימים והמאושרים ובאתר אורון דרום יש גם פצלי שמן
(כריה רב שכבתית) 6הם נקבעו כאתרים לתכנון עתידי עם התניות למימושם (בנספח ב – הוראות
מיוחדות לאתרים)באתר  794אורון דרום יש הוראה מיוחדת כי אישור המועצה הארצית יתנה את
אישור התכנית המפורטת בביטול ההכרזה 6מאחר וחלק מהאתר נמצא בשמורת טבע מוכרזת.
המלצת החוקר:
תמ"א /87ב קובעת שאתר  -794אורון דרום 6ואתר צין דרום 791 -הנם "אתר לתכנון בעתיד" בתוך
שמורת טבע 6בהתאם לתכנית מפורטת  6313-3843837אזור כריית פוספטים אורון – צין.
75

רח' יהושע בן נון  18תל-אביב  3179486טל' 36-3370103 :טלפקס 36-3311930 :נייד307-76337746303-0033877 :
אלקטרוני:תוך 186
כתובת למשלוח דואר עמוד  76מ
office@amityosha.com

זאב עמית  -צבי יושע
תכנון ערים בע"מ
עוד לא יבשה הדיו מהחתימה על מסמכי התכנית ותמ"א /87ב באה ומשנה את "סדרי עולם" בתכנית
זו.
הוראות השימור בתכנית המפורטת קבעו כי השטח כולו מיועד לשימור כשמורת טבע .החוקר 6מפנה
לחוק גנים לאומיים 6שמורות טבע 6אתרים לאומיים ואתרי הנצחה 6תשנ"ח 8991 -ותמה על
הדחיפות לסמן אתרים אלו 6שבניגוד לאתרים אחרים באלו 6לא קיים חשש שיבנו בהם או בקרבתם
וזאת בשל הערכיות הגבוהה והמרחק מישובים.
החוקר סבור 6שטוב יהיה אם שני האתרים ייגרעו מהתמ"א ומפנה לסעיף  3.8להוראות התכנית
המאפשרות למוסד תכנון להפקיד ולאשר תכנית מפורטת לכרייה וחציבה המייעדת שטחים נוספים
על אלה הנכללים בתמ"א .לפיכך 6דין ההערה להתקבל.

.1.12הערה:
יש לבחון את התאמת פוליגון אתר ציפורים ( )783לתכנית להקמת ישוב הקבע רמת ציפורים.
התייחסות מינהל התכנון -לדחות את ההערה
אתר ציפורים סומן בהתאם לתכנית מפורטת מס'  811/36/83ובתחומו נותרו עתודות חומרי גלם.
לישוב רמת ציפורים לא אושרה תכנית למעט סימבול לישוב כפרי בתמ"מ .30/87/7
המלצת החוקר:
אתר מס'  – 783צפרים הנו אתר קיים מתוקף תכנית מפורטת  .811 /36 /83תמ"א  /87ב אינה פוגעת
בתכניות מאושרות שאושרו ערב אישורה .החוקר מודע לחשיבות האתר והצורך במיצוי עתודות
הכרייה והחציבה.
יחד עם זאת 6בכדי למנוע הגבלות על ישוב הקבע רמת ציפורים 6החוקר סבור כי יש להוסיף הוראה
מיוחדת שהאתר ייגרע לאחר סיום החציבה בגבולות התכנית המפורטת המאושרת באישור המפקח
על המכרות .לא תתאפשר הרחבת המחצבה .לפיכך 6דין ההערה להתקבל בחלקה.

 .7.84הערה:
יש לגרוע את אתר מכתש רמון צפון ( )710ומכתש רמון דרום ( )713ולאפשר פעילות רק על פי תכנית
מפורטת מאושרת.
התייחסות מינהל התכנון -לדחות את ההערה-
האתרים סומנו לאחר תיאום פרטני עם רט"ג .אתרי מכתש רמון משמשים לאספקת כמויות קטנות
של חרסית מיוחדת למפעלי רעפים וחסיני אש .כל אחד מאתרי החרסית המיוחדת מתאפיין בחומר
ייחודי הנדרש לשימוש אחר בתעשייה .הכמויות אמנם קטנות אך הן קריטיות לקיומם של המפעלים.
לחלק מהחומרים באתרים אלו אין מקור אספקה חלופי בשטחים שאינם בארץ המכתשים 6ולפי
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תכנון ערים בע"מ
החלטת הממשלה בנושא 6ניתן יהיה לכרות חומרים אלו בהיעדר חלופה אחרת .הכללת האתרים
בתמ"א לא תביא לפעילות כרייה וחציבה משמעותיות והשפעתם על האזור 6כאזור טבעי איכותי
ואזור פנאי ונופש תהיה מצומצמת מאוד .לאור זאת הכללת האתרים בתמ"א היא החלטה מאוזנת6
שקולה ואינה סותרת את מדיניות ארץ המכתשים.
המלצת החוקר:
המטרה העיקרית לתמ"א /87ב הנה הבטחת עתודות של חומרי גלם למשק הבנייה הסלילה
והתעשייה.
ראשית דעת החוקר 6היא שאתרים אלו בדומה לאתרי הטוף בצפון הארץ אינם בהלימה אחת עם
המטרה העיקרית כפי שנקבע בתמ"א /87ב .רוצה לומר כי רעפים 6דבק גולמי 6בדומה לטוף 6אינם
חיוניים כחומרי גלם לא למשק הבנייה והסלילה ולא לתעשייה ועל כן 6טוב היה עושה יזם התכנית
אם לא היה מכניס אתרי חרסית לרעפים ואתרי טוף לתמ"א /87ב.
אתרים  710מכתש רמון צפון ו 713 -מכתש רמון דרום (הפועלים מתוקף תכניות מפורטות) 6נמצאים
בלב ליבו של "ארץ המכתשים" כפי שהוגדר והוחלט בהחלטת ממשלה משנת  .8993אחד העקרונות
עליה התבססה החלטת הממשלה היה איסור כרייה וחציבה של מחצבים שניתן למצוא אותם
במקומות אחרים בארץ .לחוקר ידוע כי ישנם אתרים במחוז דרום שיכולים להוות תחליף לאתר 710
ו.713 -
החוקר ממליץ לגרוע את אתר  -710מכתש רמון צפון ו -אתר  713מכתש רמון דרום מתמ"א /87ב.
מכל המקובץ 6דין ההערה להתקבל.

.7.81

הערה:

יש לצמצם את הפוליגון של אתר (עתידי) הר דיה ( )730באופן שלא יכלול את האגן הוויזואלי לכיוון
מזרח.
התייחסות מינהל התכנון -לקבל את ההערה בחלקה-
האתר לתכנון עתידי הר דיה סומן בהתאם לאתר תמ"א  8/87המאושרת .צמצום השטח יעשה
במסגרת תכנית מפורטת 6אם זו תקודם לאתר( 6בעתיד הרחוק) ובהתאם לשיקולים שונים 6ביניהם
שיקולי נצפות .נספח ב' כוללת הוראה מיוחדת לאתר שקידומו יהיה בעדיפות אחרונה ביחס
לאתרים לפיתוח עתידי תמר מזרח ותמר מערב .מוצע להוסיף הוראה מיוחדת בנספח ב' שהתכנית
המפורטת תתייחס לשימור האגן הויזואלי לכיוון מזרח.
המלצת החוקר:
אתר מס'  730הר דיה הנו "אתר לתכנון עתידי" במסגרת תכנית מפורטת לאתר זה ידון מוסד התכנון
בין היתר בשיקולי נצפות ובמידת הצורך תצמצם את גבולות השטח לכרייה וחציבה.
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החוקר מקבל את התייחסות מנהל התכנון בדבר הוספה של הוראה מיוחדת שהתכנית המפורטת
תתייחס לשימור האגן הויזואלי לכיוון מזרח .לפיכך 6דין ההערה להתקבל בחלקה.

.7.89

הערה:

יש לגרוע את אתר (עתידי) ערוער מזרח ( )769מהתכנית .מדובר באתר חדש מוצע המצטרף לאתרי
כרייה וחציבה רבים בסביבתו – הר ניצים 6זוהר דרום 6הר מרבץ והר דיה .קביעת האתר והכללתו
בתכנית עומדים בניגוד לעקרון העל שלא לפתוח מחצבות חדשות אלא להרחיב הקיימות.
התייחסות מינהל התכנון -לדחות את ההערה
העיקרון התכנוני הוא העדפת הרחבה בצמידות דופן למחצבות קיימות 6על פני פתיחת מחצבות
חדשות .אין בעיקרון זה כדי לשלול סימונם של אתרים חדשים במצבים בהם לא ניתן לענות על
הצרכים במסגרת הרחבת מחצבות .בדרום הארץ אין מחצבות גיר למלט .אתרי הגיר למלט בדרום
סומנו כאתרים לתכנון עתידי אשר יהוו חלופות לבחינה לעת תכנון מפעל מלט חדש בדרום ושטחי
הכרייה והחציבה שיזינו אותו.
המלצת החוקר:
אתר מס'  -769ערוער מזרח -מיועד "כאתר לתכנון בעתיד" 6לטובת הקמת מפעל למלט .החלטה
היכן יקום מפעל המלט הנו החלטה כלכלית אסטרטגית כבדת משקל 6שהשיקולים סביבה רבים6
חלקם ידועים וחלקם אינם ידועים .על כן 6תמ"א /87ב צריכה לשמור גמישות למיקום המפעל.
תכנית מפורטת לאתר זה תופקד רק בהתקיים התנאים האמורים בסעיף  0.88להוראות התכנית.
המלצת החוקר כי תתווסף הוראה מיוחדת :לאחר אישור התכנית המפורטת לאתר גיר עבור מפעל
מלט באתר אחר  6יובא האתר לדיון בועדת מעקב ובקרה לצורך דיון באפשרות גריעתו מהתמ"א
והמלצה לוועדה המחוזית לגריעת האתר.
לפיכך 6דין ההערה להתקבל בחלקה.

 .7.13הערה:
יש לתקן את הפוליגון של אתר גבעת סילון ( )770באופן שיהיה בהלימה עם תכנית חברת נגב
מינרלים ושלא יכלול שטחים מיועדים לשימור.
התייחסות מינהל התכנון -לקבל את ההערה בחלקה -האתר יתוקן ויגרעו ממנו השטחים לשימור
בחלקו הדרומי ובחלק הצפון מזרחי של האתר .עם זאת ישארו בתחום האתר שטחים הכלואים בין
הדרכים לשטחי החציבה והמפעלים ושטחים מופרים לצורך שיקום.
תיקונים מוצעים
78

רח' יהושע בן נון  18תל-אביב  3179486טל' 36-3370103 :טלפקס 36-3311930 :נייד307-76337746303-0033877 :
אלקטרוני:תוך 186
כתובת למשלוח דואר עמוד  79מ
office@amityosha.com

זאב עמית  -צבי יושע
תכנון ערים בע"מ

המלצת החוקר:
החוקר מקבל את התיקונים המוצעים על ידי מנהל התכנון וגריעת שטחים לשימור .לפיכך 6דין
ההערה להתקבל בחלקה.

.7.18

הערה:
יש לגרוע את אתר רותם אפעה (עתידי) ( )791הנמצא בתחום שמורת טבע נחל אפעה שאושרה
לאחרונה .כרייה באתר תייתר את השמורה לחלוטין.

התייחסות מינהל התכנון -לדחות את ההערה
התמ"א מצביעה על שטחים אלו כמקור פוטנציאלי לעתיד לפצלי שמן ופוספט .השטח הוגדר במסמך
המדיניות של המינרלים התעשייתיים כעתודות לכרייה במגבלות שהפקתן מותנית בכרייה של פצלי
שמן שמתחתן פוספט (רותם עמוק) ובהוראה מיוחדת בנספח ב.
המלצת החוקר:
תמ"א /87ב מייעדת "אתר לתכנון בעתיד" בתוך שמורת טבע .החוקר 6מפנה לחוק גנים לאומיים6
שמורות טבע 6אתרים לאומיים ואתרי הנצחה 6תשנ"ח 68991 -סעיף  10לפיו בשטח ביעוד שמורת
טבע אין לבצע כל בניה העלולה לסכל את יעוד השטח כשמורת טבע כל עוד לא בוטל היעוד.
לפיכך 6דין ההערה להתקבל ולגרוע אתר האתר מהתמ"א.
79

רח' יהושע בן נון  18תל-אביב  3179486טל' 36-3370103 :טלפקס 36-3311930 :נייד307-76337746303-0033877 :
אלקטרוני:תוך 186
כתובת למשלוח דואר עמוד  80מ
office@amityosha.com

זאב עמית  -צבי יושע
תכנון ערים בע"מ
הערה:

.7.11

יש לתקן את הפוליגון של אתר נעצוץ ( )739באופן שתהיה הלימה לגבול השמורה ולתכנית
המפורטת .על הפוליגון לכיוון דרום לא לכלול את ראש הרכס כך שהמחצבה לא תצפה לכיוון בקעת
עובדה.
התייחסות מינהל התכנון -לדחות את ההערה
גבול האתר זהה לגבול התכנית המפורטת המאושרת של המחצבה 6מס'  .814/36/81התכנית
המפורטת לא קבעה מועד סיום הפעילות ולכן ההערה המיוחדת המופיעה בנספח ב' נותנת מענה טוב
יותר לקביעת סיום הפעילות באתר.
המלצת החוקר:
אתר מס'  739נעצוץ תואם את גבולות תכנית מפורטת  .814 /36 /81תמ"א /87ב אינה פוגעת בתכניות
מפורטות שאושרו ערב אישורה .החוקר לא מצא בהוראות התכנית הוראה מיוחדת לאתר  .739יש
להכניס הוראה מיוחדת" :האתר ייגרע לאחר סיום החציבה בגבולות התכנית המפורטת המאושרת
באישור המפקח על המכרות .לא תתאפשר הרחבת המחצבה" .לפיכך 6דין ההערה להתקבל בחלקה.

הערה:

.7.16

יש להוסיף הערה בנספח ב' לגבי אתר גבעות שחורת מערב ( )740כי לא תתאפשר פעילות כרייה
וחציבה לאחר הפעילות המאושרת על פי תכנית מפורטת .8/838/36/1
התייחסות מינהל התכנון -לדחות את ההערה –
ההערה מופיעה בנספח ב' בהוראות מיוחדות לאתרים.
המלצה ונימוקיה:
ההערה מופיעה בנספח ב' .לפיכך 6דין ההערה להידחות.

.1.21

הערה:
יש לגרוע את אתר זוהר דרום ( )714מהתכנית מהטעם כי לעת זו קיים חשש שטרם התבדה
בנושא בריאות התושבים באזור .טרם בוצעו כל הבדיקות הרלוונטיות וביניהן ביצוע תסקיר חדש
בדבר ההשפעה על הסביבה שיבחן 6בין השאר 6את ההשפעה הצפויה של הפעילות באתר על
האוכלוסייה באזור ולא הוצג בפני הועדה פתרון לאוכלוסייה הבדואית המתגוררת בשטח האתר
או בסמוך אליו.
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הוועדה סבורה כי גריעת אתר זוהר דרום תסייע בקידום תמ"א  87/ב'.
התייחסות מינהל התכנון -לדחות את ההערה-
מדובר באתר מרכזי וגדול לכריית פוספט המכיל עתודות בהיקף של כ 873 -מ"ט 6איכותי במיוחד עם
כיסוי טפל נמוך .אי הכללת אתר זהר דרום לא נותנת מענה למחסור הצפוי לפוספטים לשנת היעד
של התכנית .בחלופה הכמותית שנבחרה – כרייה של  4.0מ"ט בשנה (שמירה על המצב הקיים).
הבדיקות הסביבתיות ובכללן התסקיר יערכו בשלב התכנון המפורט ולא יתבססו על התסקיר שהוכן
בעבר על ידי חב' רותם אמפרט.
לגבי האוכלוסייה הבדואית-מימוש האתר יחייב פתרון לאוכלוסיה הבדואית.
המלצת החוקר:
אתר מס'  714הנו אתר לכריית פוספט המכיל עתודות בהיקף של כ 873 -מליון טון 6שטחו של האתר
מתפרס על כ 136633 -דונם.
אתר בעל משמעות כל כך גדולה למשק הפוספטיים חייב להיות בתכנית מתאר ארצית נושאית
לכרייה וחציבה ועל כן 6אין לגרוע את אתר  714זוהר דרום מתמ"א /87ב.
החוקר מברך על ההחלטה להכנת תכנית מתאר ארצית ברמה מפורטת עבור "שדה בריר" .בשל
המרוכבות של האתר מצד אחד והדחיפות לכריית חומר זה לתעשייה מצד שני .תכנית לאתר זה
תועבר להערות והשגות רק לאחר שייבחנו כל הפרמטרים השנויים במחלוקת ובכלל זה מזעור
מפגעים ושמירה על איכות הסביבה.
משהוחלט לקדם תכנית מפורטת "לשדה בריר" ובשל המחלוקות וההתנגדויות לפיתוח האתר 6מציע
החוקר 6שינוי סוג אתר לשטח אתר ( 714שאינו בתמ"א המפורטת "לשדה ברייר") מ"אתר כרייה
וחציבה" ל"אתר תכנון עתידי" (אתר 714ב).
לאור כל זאת 6החוקר דוחה את ההערה בדבר גריעת אתר מס'  714מתמ"א /87ב .החוקר ממליץ
להוסיף הוראות מיוחדות לאתר:


אתר  714זוהר דרום יחולק לשני אתרים :אתר  714א' -שדה בריר כאתר כרייה וחציבה
ואתר 714ב' שאר שטח זוהר דרום למעט שדה בריר כאתר לתכנון עתידי.

שלביות ביצוע – תכנית מפורטת לאתר  714ב תאושר לאחר התחלת הכרייה באתר  714א ובהתאם
לתנאים האמורים בסעיף .0.88
מכל המקובץ 6דין ההערה להתקבל בחלקה.
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.7.10

הערה:
יש לגרוע מהתכנית את אתר חלוצה דרום ( )748ניצנה תחתון וניצנה דרום ( 741א+ב) בחלק
מהפוליגון וניצנה מרכז (.)747
ככל שבאתרים אלו ישנן תכניות מפורטות בתוקף המחצבות ימשיכו לפעול עד למועד הפעילות
שנקבע בהן בהתאם לקבוע במסמכי התכנית (סעיף  1.1להוראות התכנית).

התייחסות מינהל התכנון-
לגבי אתר חלוצה-לדחות את ההערה -ראה תשובה בסעיף  7.4עמ' .48
לגבי אתרי ניצנה ( - )747 6746 6741לקבל את ההערה :אלו אתרי ואדי בהם תכניות מפורטות
מאושרות .באתרים אלו יתרת עתודות חומר הגלם קטנה וניתן לגרוע אותם מהתכנית.
המלצת החוקר:
החוקר מקבל את התייחסות מינהל התכנון .לפיכך 6דין ההערה להתקבל בחלקה.

.7.13

הערה:
בגיליון מס'  71מוצע להבדיל בין שני האתרים  711ו –  716בשם "דימונה" .אתר  711צריך להיות
"דימונה מזרח" ואתר  716צריך להיות "דימונה מערב" והכל כקבוע בנספח ב.
התייחסות מינהל התכנון -לקבל את ההערה-

שמות האתרים יתוקנו בהתאם.
המלצת החוקר:
החוקר מקבל את ההערה ומקבל את התייחסות מינהל התכנון.
לפיכך 6דין ההערה להתקבל.

 .1מחוז חיפה

.0.8

הערה :הוועדה מתנגדת להרחבת מחצבת ורד צפונה וזאת לאור המיקום הרגיש של המחצבה
מבחינת קירבה ליישובים ומבחינה סביבתית .ככל שתכנית מ /640/א אינה נותנת מענה לצרכי
מחוז חיפה ניתן יהיה להגדיל את תחום החציבה לצרכי מחוז חיפה בלבד ובלבד שתחום ההשפעה
לא יעבור את דרך .30

התייחסות מינהל התכנון -לדחות את ההערה.
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א.

יש חשיבות לשמירת השטח הצפוני לצורך הרחבת המחצבה 6שהיא מחצבת החצץ היחידה במחוז
חיפה.

ב.

בבדיקה מול תכנית המתאר להרחבת כפר קרע 6המתקרבת לכביש  6 30עלה כי תחום המגבלות
אינו מגיע עד השטח הבנוי המוצע בתכנית .מצ"ב תשריט.

המלצת החוקר:
א.

אתר מס'  -338עירון הנו מחצבה מרכזית המספקת חומר גלם למחוז חיפה ולמרכז הארץ .בשטח
האתר חלה תכנית מ 640/א' – מחצבת ורד ואדי ערה .תמ"א /87ב מציעה להרחיב את אתר 338
לכיוון צפון מזרח לכיוון דרך מספר  30שמצפון לו כפר קרע.
ההרחבה המוצעת עלולה לפגוע ביער עירון ובשטחים ביעוד חקלאי .בניגוד לאתר  – 636מחצבת
מודיעים בה גם ישנה פגיעה ביער 6הרי שבמקרה זה הפגיעה היא בחורש טבעי איכותי.
בהוראות תכנית זו ובתמ"א  11נקבעה היחסיות בין שטחים המיועדים ליער לבין שטחים
המיועדים לכרייה וחציבה.
הקו הכחול למחצבה ייקבע במסגרת הכנת תכנית מפורטת .הוועדה המחוזית אשר תדון בתוכנית
המפורטת תדון במסגרת זו בין היתר גם בשיקולים סביבתיים 6האם יש לשמר את חורש הטבעי
או לאפשר הקמת אתר כריה וחציבה.
באשר להגבלות על כפר קרע כתוצאה "מתחום הגבלות" שחל על השטחים מצפון לדרך מס' 630
החוקר מקבל את הבדיקה שנעשתה על ידי מנהל התכנון כי אין פגיעה בשימושים רגישים .לעת
הכנת תכנית מפורטת מוסד התכנון 6ייתן דעתו גם על "תחום ההשפעה".
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ב.

באשר לטענה כי אתר  338צריך לתת מענה רק לצורכי מחוז חיפה 6החוקר סבור שטוב היה אם
ההערה זו לא הייתה עולה כלל .הכרייה והחציבה מתבססת על ביקוש והיצע ולא לפי חלוקה
למחוזות.
לפיכך 6דין ההערה להידחות.

.0.1

הערה :הוועדה מתנגדת להרחבת מחצבת שפיה ג' מהטעמים הבאים :מדובר בשטח פתוח
איכותי וייחודי; מטרת ההרחבה למנוע מצב של חוסר תחרות ולא מתן מענה למחסור צפוי
בחומר גלם; לפי חכ 179 /חומר הגלם מספיק ל 03 -שנה 6דהיינו – מעבר לשנת היעד של התכנית;
תחום המגבלות יפגע באפשרויות הפיתוח של פרדיס לפי תכנית מיתאר מקומית כוללנית
שהוחלט להפקידה.
התייחסות מנהל התכנון-
א .לעניין הטענה כי השטח ייחודי - -לדחות את הערה -ועדת העורכים השתכנעה כי
מדובר באתר איכותי אך לאחר מכלול השיקולים המצוינים בהמשך הוחלט על
הרחבתה המצומצמת .
ב .לעניין הטענה שהאתר לא בא לענות על המחסור הצפוי -לדחות את ההערה -בארץ
קיימות  1מחצבות המפיקות סיד 6האחת בדרום (גבעת סילון) והשניה בשפיה ג' .מצב
של יצרן יחיד עשוי להביא למחסור שכן אין בטחון שהיצרן יוכל להגדיל את היקפי
היצור שלו באופן שיענה על כל הביקושים .חוסר תחרותיות פוגע בכלל הצרכנים.
בנוסף 6הנתונים מצביעים על מחסור צפוי בשנים הקרובות בחומר גלם למחצבת שפיה
ואין אמירה בתכנית המפורטת כי העתודות הם ל 03 -שנה
ג .לענין פגיעה באפשרויות הפיתוח של פרדיס -לקבל את ההערה – תחום המגבלות
יצומצם ויותאם לתכנית המתאר של פארדיס  .מצ"ב תשריט.
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המלצת החוקר:
א.

אתר מס'  378הנו אתר קיים לאספקת גיר לסיד .תמ"א /87ב מרחיבה את האתר
לכיוון צפון ומערב על שטחים חקלאיים ויער .הגם ששטחים אלו איכותיים 6הרחבת
אתר מס'  378הנה חיונית.
אין פסול בכך שהתמ"א מאפשרת כרייה וחציבה נפרדת עבור מפעילים שונים.
מוסד תכנון המפקיד תכנית מפורטת לאתר יצטרך לתת דעתו גם לשטחים האיכותיים
מצפון לאתר הקיים וגם לתנאים המאפשרים כרייה וחציבה נפרדת עבור מפעילים
שונים.

ב.

בניגוד להערה שהועלתה כי תכנית חכ – 179 /מחצבות שפיה ב' ו-ג עתידות לספק
חומר גלם ל 03 -שנה .הרי שהוראות תכנית זו 6אינן מתייחסות לשנת היעד או לכמות
העתודות.

ג.

תכנית מתאר כוללנית פרדיס -החוקר מקבל את התייחסות מנהל התכנון לצמצום
תחום המגבלות במסגרת תמ"א /87ב והתאמתם לתכנית המתאר של פארדיס.
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לפיכך 6דין ההערה להתקבל בחלקה.

.0.6

הערה :במצב שבו מחצבת עין איילה מתוכננת למיצוי חומר הגלם על פי התכנית המפורטת
התקפה וההרחבה המבוקשת מצומצמת ולאור המיקום הרגיש בסמיכות לפרדיס ועין איילה 6אין
לכלול את האתר בתכנית וכך תתאפשר החציבה על פי התכנית המפורטת בלבד.
התייחסות מינהל התכנון -לדחות את ההערה
ההרחבה המבוקשת תיתן מענה לביקוש לחומר הייחודי במחצבה זו .המגבלה על שטחי
תעסוקה עתידיים של פרדיס מצומצמת .בנוסף התכנית כוללת הוראה מיוחדת שלעת
התכנון המפורט תקבע שלביות בין התקדמות החציבה לצמצום תחום ההשפעה.
המלצת החוקר:
תמ"א /87ב מכילה אתרים רבים בהתאם לפוליגון המאושר בתכנית המפורטת (בניגוד
למקרה זה שהתמ"א מרחיבה את גבולות האתר) .הרציונאל הנובע מכך הוא הצורך לעגן
את האתרים בתכנית מתאר ארצית ולקבוע כי כל גריעה באתרים אלו יהיה באמצעות ועדת
מעקב ובקרה והמועצה הארצית.
לפיכך 6דין הטענה להדחות.

.0.7

הערה :אין הצדקה תכנונית להגדיר את מחצבת נשר כאתר לכרייה תת קרקעית .האתר צמוד
ליישוב נשר המתפתח והפעילות של החציבה המתקנים והשינוע יפגעו ביישוב ובאיכות חיי
התושבים.
התייחסות מינהל התכנון -לקבל את ההערה בחלקה-
מדובר באתר  331מחצבי אבן 6המיועד לכרייה תת קרקעית בלבד .לאור תכניות וכוונות
לפיתוח העיר נשר מחד ולאור העובדה שמדובר באתר המתאים ביותר לכרייה תת קרקעית
בארץ מוצע לצמצם את תחום המגבלות שלו בהתאם לתכניות המאושרות .בנספח ב'
תתווסף הוראה מיוחדת שתנאי לחציבה בתת הקרקע באתר זה ,שתחום ההשפעה לכיוון
הישוב ,לא יחרוג מתחום המגבלות.
לחילופין מוצע להשאיר את האתר לכרייה תת קרקעית – ללא תחום השפעה .הסבר:
איכות חומר הסלע היא הגורם העיקרי המשפיע על כדאיות הכרייה .בניתוח שנעשה
במסגרת מסמך המדיניות ותכנית המתאר עלה כי חומר הגלם באתר הוא באיכות מצוינת6
המחירים צפויים להיות בשער המחצבה פי שלושה במקרה של איכות חומר מצוינת לעד פי
שבעה עד עשרה ויותר במקרה של איכות סלע גרועה .שילוב של איכות חומר גלם מצוינת
וקרבה לאזורי ביקוש תוכל להצדיק משאבים לפיתוח חציבה תת -קרקעית במקום עם
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חשיבה תכנונית ארוכת טווח על ניצול המרחב התת-קרקעי שיתפנה לאחר החציבה.
החשיבות בשמירת האופציה לכרייה תת-קרקעית תשפיע על תכנית השיקום ואפשרויות
פיתוח סמוך למחצבה.
המלצת החוקר:
ראשיתה של מחצבת נשר הנה בתקופה המנדטורית 6אלמלא 6הבריטים היו מבצעים כרייה
וחציבה באתר זה 6שום מוסד תכנון לא היה מעלה על דעתו להקים אתר לכרייה וחציבה
במיקום זה 6בכרמל בלב אזור עירוני.
אתר מס'  -331נשר 6מיועד בתמ"א /87ב לאתר לבחינה חציבה בתת הקרקע .החוקר מכיר
את החשיבות בקביעת אתרים לכרייה בתת הקרקע במסגרת התמ"א.
אומנם מטרתה העיקרית של תמ"א /87ב היא שמירת שטחים לתכנון מחצבות 6אבל ישנם
שיקולים רבים אחרים 6שאין להתעלם מהם .אחד מהם הוא צדק חלוקתי של מפגעים
סביבתיים שאסור להתעלם מהם .המפגעים הסביבתיים הקיימים באזור והשפעתם על
התושבים במרודות הכרמל המזרחיים והצפון מזרחיים הנה רבה .תוספת מפגע בדמות
מחצבה ככל שתהיה ברמת תקינות גבוהה 6תגרום נזק גדול יותר למרקם העירוני של חיפה
ונשר מאשר תועלת לעתודות חומרי הגלם.
יש לגרוע את אתר  331מתמ"א /87ב .לפיכך 6דין ההערה להתקבל.
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פרק שלישי
הערות להוראות התכנית
 .3מחוז צפון-

 .6.8הערה:
בנספח ב' :הוראות מיוחדות לאתרים נקבעו הוראות מיוחדות לאתרים 6קוץ וגרשום .לפי ההוראות
המיוחדות 6שני אתרים אלו ישמשו בעתיד כמחצבות בהתאם להמלצת וועדת מעקב ובקרה ובתנאי
שבאתרים :קדרים 6גולני ואשרת לא אושרו תכניות הרחבה העתידות לספק לפחות  40%מהעתודות
שנקבעו בנספח ג.
התניות אלו אינן ישימות ומעורפלות .שכן 6מדובר בשלושה אתרים 6שהתוכניות המפורטות
להרחבתן תוגשנה במועדים שונים ללא כל תיאום ביניהם .כמו כן 6ההתניות אינן כוללת את הליך
העבודה של וועדת הבקרה ובכלל זה :לוחות זמנים 6שקיפות וכיצד נקבע  40%מהעתודות בשלושת
אתרים שונים.
מהאמור לעיל 6הוועדה ממליצה לבטל הנחיה זו מהוראות התוכנית.
התייחסות מינהל התכנון -לקבל את ההערה בחלקה
ההוראה אומרת במפורש "ובתנאי שבאתרים הבאים לא אושרו תכניות להרחבת מחצבות המספקות
כל אחת לפחות  40%מהעתודות המצוינות בנספח ג' :קדרים 6גולני ואשרת ."...מכאן שמספיק
שתכנית הרחבה באחד האתרים שצוינו לא תעמוד ביעדים הכמותיים ניתן יהיה לבחון את קידומו
של אתר קוץ 6ולאחריו את אתר גרשום.
לא ניתן לקבוע לוחות זמנים 6אך בהתאם לעקרונות המשפט המנהלי 6קידום תכנית באתרים קוץ
וגרשום צריכה להראות שננקטו הפעולות הסבירות כדי לאשר תכניות שיעמדו ביעדים הכמותיים
באתרים גולני 6קדרים ואשרת 6ולהראות היעדר של חלופות אחרות לפתיחת אתרים אלו כדי
להשלים את העתודות החסרות .בכל מקרה אישור של אתר לתכנון עתידי מחייב אישור של המועצה
הארצית בסעיף  .0.88בנוסף ראה מענה בסעיף  1.1עמ' .61
המלצת החוקר:
אתר מס'  -131גרשום ואתר מס' - 134קוץ נקבעו בתמ"א /87ב כ"אתר לתכנון עתידי" ועל כן6
הפקדת תכנית מפורטת תופקד רק בהתקיים מספר תנאים האמורים בסעיף  0.88להוראות התכנית.
החוקר מקבל את התייחסות מינהל התכנון לפיה תשונה "ההוראה מיוחדת" באופן הבא" :לאחר
אישור התכניות המפורטות באתרים קדרים 6גולני ואושרת  6יובא האתר לדיון בועדת מעקב ובקרה
לצורך דיון באפשרות גריעת שני האתרים מהתמ"א והמלצה לוועדה המחוזית לגריעת האתר"
ולפיכך 6דין ההערה להתקבל בחלקה.
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 .6.1הערה:
סעיף  0.83.8ג' קובע הליך לפיו ייעודו של אתר עם סיום פעולות החציבה ייבחן ע"י המועצה הארצית
למטרת תשתית לאומית בטרם הכנת תכנית שיקום .יש לקבוע בסעיף זה כי וועדת המעקב תדווח עם
סיום החציבה בנוסף למועצה הארצית גם לוועדות המחוזיות לוועדות המקומיות ולרשויות המקומיות
הרלוונטיות בו זמנית לצורך בחינת הייעוד המתאים ביותר לאור נתוני השטח והצרכים של המחוז
האזור והישובים הגובלים באתר.
התייחסות מינהל התכנון -לדחות את ההערה
סעיף זה מבקש לתת קדימות לצורך לאומי בשטח מופר שהסתיימה בו פעילות הכרייה והחציבה6
מתוך הבנה שישנם מתקנים ותשתיות לאומיות שמיקומם במחצבות מהווה יתרון סביבתי משמעותי
ומיקום באתרים אלו יפחית קונפליקטים קשים יותר באתרים אחרים.
המלצת החוקר:
החוקר מכיר בידע ובניסיון שיש במחוזות .הרכב ועדת מעקב ובקרה כפי שנקבע בסעיף  4להוראות
התכנית אינו כולל נציג של לשכת התכנון המחוזית .לדעת החוקר תהיה זו החמצה לא להשתמש בידע
ובניסיון הקיים במחוזות .על כן 6לדעת החוקר יש לצרף נציג של לשכת התכנון המחוזית (בהתאם
למיקום האתר במחוזות השונים) כחבר וכבעל מעמד שווה לדיונים של וועדת המעקב והבקרה בכל
דיון לאתר מסוים במחוז .לפיכך 6דין ההערה להתקבל בחלקה.

 .6.6הערה:
מטרת התכנית להחליף את תמ"א  87 /המאושרת 6עם זאת 6לא נקבע בסעיף  – 1יחס לתכניות אחרות
כי תמ"א  87 /על אתריה מתבטלת .החשיבות לכך מקורה בעובדה שחלק מהאתרים בתמ"א  87 /ב
משנים את גודלם וצורתם של אתרים קודמים ואין ביטול של השטחים העודפים (ראה למשל מחצבת
אנקור 6מחצבת אשרת ועוד) .חלקים אלה אינם נכנסים לרשימת האתרים לביטול.
סעיף  3.1.1עונה לענין זה באופן חלקי בלבד .לפיכך בנוסף יש לקבוע כי היעוד לחציבה בתמ"מ שאינו
חופף לתמ"א  87 /ב' מעמדו כיעוד הקרקע המקיף אותו או הגובל בו וזאת מאחר ולא לכל שטח
חציבה המתבטל בלב שטח פתוח תיערך תכנית מפורטת.
התייחסות מינהל התכנון-
לדחות את ההערה -במטרות התכנית כתוב שתמ"א 87 /ב' מחליפה את תמ"א.87 /
לענין סעיף  2.1.1לדחות את ההערה -התמ"א לא עוסקת בשינוי יעודיים בתמ"מ ומטרת הסעיף להקל
על אישור תכנית מפורטת בשטח שנגרע מהתמ"א.
המלצת החוקר:
בסעיף  1להוראות התכנית נקבע כי המטרה העיקרית של תמ"א  87להחליף את תמ"א  87על שינוייה.
על כן 6אין מקום להוסיף חזרה גם בסעיף יחס לתכניות אחרות.
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לדעת החוקר 6יש להוסיף למסמכי התכנית תשריט משולב למסמכי התכנית שייראה את הפוליגון
המוצע לפי תמ"א /87ב ואת הפוליגון הנגרע לפי תמ"א .87
באשר לתוכניות המחוזיות המייעדות שטחים לכריה וחציבה סעיף  3.1.1נותן מענה ראוי ומכך 6דין
ההערה להתקבל בחלקה.

 .6.7הערה:
על פי תמ"א 87 /ב' קיים תחום מגבלות (תחום השפעה ייקבע בתכנית מפורטת לאתר).
אין סעיף בהוראות המציין את היחסים בין תחום המגבלות לתחום השפעה .תחום המגבלות עולה
לעיתים על ייעודי קרקע מאושרים 6על בינוי בתכניות שונות או גובל בשטחים מיועדים למגורים .האם
נובע מכך שתחום השפעה תמיד יהא מצומצם וקטן מתחום מגבלות? האם כאשר יידרש תחום השפעה
גדול יותר מתחום המגבלות (או אפס כמו במקרה של מחצבת אזור תעשיה צבאים) שטח החציבה
ייסוג באותו כיוון?
מהאמור לעיל יש להוסיף סעיף המבהיר את הנושא (וכבר נדרשנו לצורך לקשר בין מונחים אלה
לתקנות למניעת מפגעים התשנ"ח).
התייחסות מינהל התכנון -לדחות את ההערה
ההוראות קובעות במפורש שתחום ההשפעה יקבע בהתבסס בין היתר על ממצאי תסקיר השפעה על
הסביבה או מסמך סביבתי.
הנסיון מלמד שלרוב תחום ההשפעה אינו חורג מתחום המגבלות ולכן זה השטח עליו התמ"א מטילה
מגבלות מפני יעודים חדשים שאינם מתאימים להתקיים בסמיכות לפעילות כרייה וחציבה.
במקרים בהם קיימים שימושים רגישים בתחום ההשפעה תקבע התכנית המפורטת את יחסה
לשימושים אלה ובמידת הצורך ובכפוף להחלטת מוסד התכנון בתכנית המפורטת 6יערכו התאמות
בתכנית המפורטת לכרייה וחציבה כך שלא תגרום לפגיעה בזכויות ובתכניות מאושרות (ע"י הסגת קו
החציבה או דרישות לנקיטת אמצעים מיוחדים או באמצעים אחרים) .כמו כן 6יכול שיימצא פתרון
באמצעות מתן פיצוי לבעלי הזכויות בקרקע.
המלצת החוקר:
תקנות למניעת מפגעים (מניעת זיהום אוויר ורעש ממחצבה) 6התשנ"ח 68991 -אינו חלק מחוק התכנון
והבניה 6התכ"ה .8930 -ומקורו בחוק למניעת מפגעים 6התכ"א .8938 -מדובר בשתי הוראות שונות עם
תכליות שונות לחלוטין 6שאין לקשור ביניהן.
החוקר מקבל את התייחסות ונימוקי מינהל התכנון ולפיכך 6דין ההערה להידחות.

 .6.0הערה:
סעיף  3.8.1אינו ברור" .תכנית אחרת" מהי? תכנית אחרת לחציבה שאינה כלולה באתרי תמ"א  87 /ב'
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או תכנית ליעוד אחר מחציבה.
יש להבהיר ולציין זאת במפורש.
התייחסות מינהל התכנון -הבהרה-
מצוין במפורש בסעיף " 3.8.8תכנית מפורטת לכרייה לחציבה המייעדת שטחים נוספים על אלה
הנכללים בתכנית זו".
המלצת החוקר:
סעיף  3.8להוראות התכנית עוסק בייעוד שטחי כרייה וחציבה נוספים .דהיינו 6שאינם מופיעים בתמ"א
/87ב .סעיפים  3.8.8ו 3.8.1 -הנם מקרים פרטניים לתכניות לאתרים נוספים שאינם בתמ"א /87ב.
לפיכך 6דין ההערה להידחות.

 .3.2הערה:
נושא התייעצות עם המפקח על המכרות עובר כחוט השני בהוראות התכנית וטעון הבהרה :אין קביעה
בהוראות באיזה מועד מתבקשת ההתייעצות – לפני הפקדה? בשלב תנאי סף?; לא צוין מה מעמדה של
התייעצות זו – מחייבת? מנחה? חובת קיום ההתייעצות; מה תוצר ההתייעצות – חוות דעת בכתב או
התייעצות טלפונית?; מה אורך הזמן שיש להמתין לקבלת התגובה – אולי יש מקום להגביל לפרק זמן
של  63יום.
התייחסות מינהל התכנון -לקבל את ההערה בחלקה-
התיעצות עם המפקח על המכרות נדרשת בהתאם להוראות התכנית על מנת להבטיח כי לא תיפגע
פעילותה של המחצבה.
מעמדה של התייעצות זו היא בהתאם לכללי המשפט המינהלי .לעניין משך הזמן לקבלת תגובה-
יתווסף סעיף לפיו כל מקום בו נדרשת התייעצות/חוו"ד לפי תכנית זו תוגש למוסד תכנון חוו"ד תוך 70
יום מיום קבלת מסמכי התכנית .לא הוגשה חוו"ד יקבל מוסד תכנון החלטה בלעדיה .
המלצת החוקר:
מדיניות התכנון הנוכחית והשכל היישר מכירים בחשיבות של "זמן תגובה" עד לקבלת מענה מגורם
מקצועי בהתאם למצוין בהוראות התכנית .החוקר מקבל את התייחסות מנהל התכנון ולפיכך 6דין
ההערה להתקבל בחלקה.

 .6.4הערה:
נושא הניטור הוא חלק ממנגנון האכיפה המעקב והבקרה 6יש לו השלכות ישירות על האפשרות לקדם
מחצבות וחציבה ביעילות אך כל זה אינו מקבל ביטוי בהוראות .לפיכך יש לקבוע סעיף ובו הנחיות
להכללת פרק ניטור ואכיפה בתכניות מפורטות.
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התייחסות מינהל התכנון -לדחות את ההערה
הניטור מצויין בסעיף  0.88בנספח ד' ומטופל בתקנות למניעת מפגעים (מניעת זיהום אוויר ורעש
ממחצבה) 6התשנ"ח .8991-הוראות בנושא אכיפה אין מקומן בתכניות סטטוטוריות.
המלצת החוקר:
פרק  0לתסקיר הגנה על הסביבה כפי שמופיע בתקנות התכנון והבניה (תסקירי השפעה על הסביבה)6
התשס"ג 61336 -כולל התייחסות לניטור כאחד האמצעים להגן על הסביבה.
תמ"א  /87ב הוסיפה בנספח ד הנחיות להכנת תכניות מפורטות כי התכנית המפורטת תכלול (בהתאם
לנדרש) 6התייחסות לניטור של מפגעים סביבתיים כתוצאה מפעילות הכרייה והחציבה ועיבוד חומרי
הגלם וזאת בהתבסס על תסקיר להגנת הסביבה או המסמך הסביבתי .לפיכך 6דין ההערה להידחות.

 .6.1הערה:
סעיף  0.7ב לוקה בחסר שכן כיצד מוסד תכנון יכול לפטור מהכנת תסקיר ללא בדיקה האם יש השפעה
להרחבת מחצבה או העמקתה – לא ניתן לדעת שטווח השפעה אינו גדל ללא בדיקה אם באמצעות
תסקיר ואם באמצעות מסמך סביבתי.
התייחסות מינהל התכנון -לדחות את ההערה
למוסד תכנון יש שיקול דעת ויכולת לקבוע מהן תכניות שאינן מגדילות את תחום ההשפעה לדוגמה6
תכנית להעמקת מחצבה או להעתקת המתקנים לבור המחצבה או תכניות תקנוניות שעניינן שינוי
בשלביות התכנית או שינוי של תנאים שונים שנקבעו בתכנית ואין בהם כדי לשנות את ההשפעות
הסביבתיות של המחצבה.
המלצת החוקר:
תקנות התכנון והבניה (תסקירי השפעה על הסביבה) 6תשס"ג  61336-סעיף  – 1מפרט מהם המקרים
בהם יש חובת הגשת תסקיר השפעה על הסביבה וסעיף  -6מפרט מהם המקרים בהם ניתן לתת פטור
מחובת הגשת תסקיר השפעה על הסביבה .על כן 6הקביעה האם יש להכין תסקיר השפעה על הסביבה
או מסמך סביבתי נמצא לפתחו של מוסד התכנון המאשר את התכנית המפורטת.
לדעת החוקר 6סעיף  0.7להוראות התכנית מיותר ומהווה חזרה על הנאמר בתקנות התכנון והבניה
(תסקירי השפעה על הסביבה) 6תשס"ג –  1336ועל כן 6יש להוריד סעיף זה מהוראות התכנית ומשכך6
דין ההערה להידחות.
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 .6.9הערה:
יש לשנות את נוסח סעיף  0.4.1באופן הבא:
"הוראות בדבר פעולת המחצבה ומתקניה יקבעו בין היתר 6תוך קביעה כי בעלי המתקנים יעשו כל
הדרוש במטרה להפחית את הסיכון ומזעור המפגעים הסביבתיים תוך שימוש באמצעים הטכנולוגיים
המתקדמים הקיימים והוראות תפעול תואמות 6עד לנקודה בה עלות תוספת האמצעים אינה סבירה
יחסית לתועלת לאדם ולסביבה".
התייחסות מינהל התכנון -לדחות את ההערה –
הנוסח המוצע בהיר ומובן ואנו לא סבורים שיש לשנותו כמוצע.
המלצת החוקר:
הוראות סעיף  0.4.1ומסמכי המדיניות לתמ"א  /87ב קבעו הוראה באשר לשימוש באמצעים
הטכנולוגים לכרייה וחציבה .לדעת החוקר 6אין זה נכון לפרט במסגרת התמ"א פרוט נוסף .יש
להשאיר גמישות תכנונית במסגרת התכניות המפורטות לפיכך 6דין ההערה להידחות.

.6.83

הערה:

יש להוסיף את המונחים הבאים והגדרתם לצידם לפרק  6בהוראות:
 "מקרקעי יעור" – שטחים מיועדים בפועל 6שטחי יער בתכניות מפורטות ובתמ"א .11 / "תשתיות יער" -דרכי יער 6חניונים 6מגדלי תצפית להתראה משריפות 6שבילי אפנים 6קוי חייץ מאש6שילוט וכיוצ"ב.
התייחסות מינהל התכנון -לדחות את ההערה
אין צורך בהגדרות אלו כאמור בתשובות להערות  6.88עמ' 97ו 6.87 -עמ' .90
המלצת החוקר:
"תחום המגבלות" כפי שנקבע בתמ"א יכול שיכלול מגוון גדול של ייעודי קרקע 6שימושים ותכליות
כפי שנקבעו בתכניות קודמות.
החוקר סבור כי אין לפרט במסגרת הוראות תמ"א  /87ב את הגדרות אלו בדומה להגדרות נוספות
הנוגעות לשימושים ותכליות אחרות .בכדי להימנע מחזרה על הגדרות שאין מעניינם להיות חלק
מהוראות התכנית 6מופיעה הערה גנרית בסוף פרק  66המפנה למשמעויות שנקבעו בחוק התכנון
והבניה ובתקנות .לפיכך 6דין ההערה להידחות.
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.3.11

הערה:

בסעיף  7.8א שימושים זמניים בתחום אתר יש להוסיף לאחר המפקח על המכרות – "בהתייעצות עם
קק"ל במקרקעי יעור" הוא הדין לגבי סעיף  7.8ב (.)1
התייחסות מינהל התכנון -לדחות את ההערה
מטרת הסעיף אינה לאפשר שימושים זמניים בתחום האתר אלא לקבוע שאם מוסד תכנון רואה
לנכון להתיר שימושים זמניים בתחום אתר 6עליו להיוועץ קודם עם המפקח על המכרות כדי למנוע
פגיעה באפשרות מימוש הכרייה והחציבה באתר .מוסד תכנון יכול להורות על היוועצות עם גורמים
נוספים לפי העניין.
המלצת החוקר:
מטרתה העיקרית של תמ"א  /87ב הנה שמירה על שטחים לתכנון מחצבות 6להבטחת עתודות חומרי
הגלם למשק הבנייה 6הסלילה והתעשייה .מתוקף זה 6הושם דגש על חובת היוועצות עם המפקח על
המכרות בכדי למנוע פגיעה עתידית במחצבה ועתודות הכרייה והחציבה.
במהלך הליך שמיעת ההשגות הועלו הערות רבות בנושא התייעצות עם גורמים נוספים .החוקר
ממליץ 6לקבל את ההערה בחלקה ולהוסיף בסיפא "וגורמים נוספים בהתאם לצורך 6בכפוף לשיקול
דעת מוסד תכנון" .לפיכך 6דין ההערה להתקבל בחלקה.

.6.81

הערה:

בפרק  0.6יש להוסיף סעיף הקובע" :בגבולות אתר 6שטח שאין כוונה ליעדו לכריה וחציבה יסומן ביעוד
אחר על פי העניין".
התייחסות מינהל התכנון -לדחות את ההערה
התכנית מאפשרת לכלול יעודים נוספים בתכנית כרייה וחציבה כאמור בסעיף  0.8ג' .סעיף  0.6א'
קובע שהתכנית תקבע "ייעודי קרקע" ולא רק "ייעודי קרקע לכרייה ולחציבה" ולכן הוא נותן מענה
לאפשרות זו .לעתים לא ניתן לתכנן את כל שטח האתר מסיבות שונות ואז אין הכרח לכלול את כולו
בתחום התכנית המפורטת 6כמשתמע מהנוסח המוצע בהערה.
המלצת החוקר:
תכנית מפורטת לכריה וחציבה יכול שתכלול יעוד כרייה וחציבה לצד ייעודי קרקע נוספים כל עוד
אין חשש כי אלו יפגעו כתוצאה מפעילות המחצבה .סעיף  0.6א' כולל התייחסות לייעודי קרקע
שונים .לפיכך 6דין ההערה להידחות.
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.6.86

הערה:

לסעיף  0.7ב יש להוסיף "תוך התייעצות עם קק"ל בשטחי תמ"א  11 /ועם המשרד להגנת הסביבה".
התייחסות מינהל התכנון -לדחות את ההערה.
סעיף  0.7עוסק באפשרות לפטור את התכנית מהגשת תסקיר או מסמך סביבתי בתנאי שהיא לא
מגדילה את תחום ההשפעה .לא ברור מדוע נדרשת היוועצות עם קק"ל לצורך כך .אף אם האתר
נמצא שטח תמ"א ( .11יש לזכור כי על פי הוראה  1.8תמ"א  11למעשה "מושעית" עד לסיום פעולות
הכרייה והחציבה 6אז היא חוזרת לחול בשטח).
המלצת החוקר:
תקנות התכנון והבניה (תסקירי השפעה על הסביבה) 6תשס"ג  61336-סעיף  – 1מפרט מהם המקרים
בהם יש חובת הגשת תסקיר השפעה על הסביבה ובסעיף  -6מפרט מהם המקרים בהם ניתן לתת
פטור מחובת הגשת תסקיר השפעה על הסביבה .על כן 6מתן פטור מחובת הכנת תסקיר השפעה על
הסביבה אינה נמצאת לפתחה של קק"ל ואין לקבוע חובת התייעצות עמה ולפיכך 6דין ההערה
להידחות.

.6.87

הערה:

לסעיף  0.1לאחר המילים "להשפיע על תשתיות" יש להוסיף "לרבות תשתיות יער".
התייחסות מינהל התכנון -לדחות את ההערה
אין בכוונת התמ"א לפגוע בתפקודן של תשתיות .במקרים רבים התשתיות מצויות בשולי האתר
ויכולות להתקיים בסמוך לכרייה .במקרים בהם יתברר שהתשתיות פוגעות באפשרות מיצוי חומר
הגלם תישקל העתקת תשתיות.
התייחסות התכנית ליערות שונה והתמ"א 6ביודעין 6גורעת (גם אם באופן זמני) שטחי יער לטובת
הכרייה והחציבה .הוספת "תשתיות יער" לסעיף זה יש בה כדי לגרום להבנה מוטעית כאילו התכנית
צריכה להימנע מפגיעה בהן ולא לכך הכוונה.
המלצת החוקר:
סעיף  0.1להוראות התכנית קובע כי תכנית מפורטת לכריה וחציבה שיש בה להשפיע על התשתיות6
תתואם עם הגוף המוסמך.
בסעיף זה ישנם שני מונחים 6שאינם ברורים" :תשתיות" "גוף מוסמך" .מונחים אלו אשר לא קבלו
מענה בפרק  6הגדרות 6יצרו אי בהירות (המתבטאים בין היתר בהערה שהועלתה) .אסביר במה
הדברים אמורים:
חוק התכנון והבניה 6תשכ"ה 8930 -אינו מגדיר מהם "תשתיות" 6ישנם מונחים אחרים שלהם
הגדרות שונות :תשתיות לאומיות 6מתקני תשתית 6קווי תשתית.
באשר לגוף מוסמך הרי שחוק התכנון והבניה 6תשכ"ה 8930 -אינו מכיר במונח זה.
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המלצת החוקר 6להוסיף להוראות התכנית הגדרת למונחים "תשתיות" ו"-גוף מוסמך" .לאחר
הגדרת 6המנוחים "תשתיות" וגוף מוסמך" יתייתר הצורך להוסיף פירוט בהתאם להערה .לפיכך 6דין
ההערה להתקבל בחלקה.

.6.80

הערה:

לסעיף  0.83ד' לא ברור מדוע להותיר את המגבלות רק לאחר שנתיים – יש לקצר התקופה .בנוסף יש
לקבוע מנגנון דיווח ויידוע על ביטול המגבלות לרשויות המוסמכות בניהול שטחים פתוחים .הוא הדין
לעניין סעיף  1.8א' .
התייחסות מינהל התכנון -לקבל את ההערה
מוצע לקבוע כי המגבלות המוטלות 6בתחום ההשפעה או בתחום המגבלות 6יוסרו מיד עם סיום פעולות
הכרייה והחציבה 6ואילו בתחום המחצבה עצמה 6המגבלות יוסרו שנתיים לאחר סיום הכרייה
והחציבה אם לא הופקדה תכנית שיקום .הותרת המגבלות לשנתיים היא כדי לאפשר קידום של תכנית
שיקום מבלי ש"יקבעו עובדות בשטח" ע"י שימושים שיקשו או יסכלו את מימושה.
המלצת החוקר:
החוקר מקבל את ההערה ומקבל את ההתייחסות של מנהל התכנון ומשכך 6דין ההערה להתקבל.

.6.83

הערה:

קק"ל מבקשת בעבודת וועדת המעקב והבקרה לאפשר לה להיות שותפה בדיון הפנימי של הוועדה.
לוועדה המחוזית אין המלצה בעניין – לא לכאן ולא לכאן ומותירה את ההחלטה בידי המועצה
הארצית.
התייחסות מינהל התכנון -לקבל את ההערה
מעמדה של קק"ל יושווה למעמד רט"ג והם ישמשו כמשקיפים בוועדה.
המלצת החוקר:
הוראות התכנית קובעות את הרכב ועדת המעקב ובקרה .החוקר תמה מדוע 6יש לתת עדיפות לקק"ל על
פני גופים אחרים כדוגמת אדם טבע ודין 6החברה להגנת הטבע ואחרים.
לדעת החוקר 6לנציג לשכת התכנון המחוזית חשיבות גדולה ולכן יש צורך להוסיף כבר נציג הוועדה
המחוזית במקרים בהם דנה וועדת המעקב והבקרה באתר נקודתי (בהתאם למחוז הרלוונטי).
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המלצת החוקר להוסיף לסעיף ( 4.8ב) לוועדת מעקב ובקרה יוזמנו לדיוני הוועדה גופים מוסמכים
אחרים על פי העניין.

הערה:

.6.84

תאגידים בעלי רישיון לתכנון הקמה והפעלה של קווי תשתית:
בתחום המגבלות ובשטח המחצבות ניתן להעביר קווי תשתית בתיאום עם המפקח על המכרות –
רלוונטי למקומות בהם התאגיד ו/או בעל הרישיון טרם הניח צנרת .לגבי איתורים חדשים למחצבות6
גליל תחתון לדוגמא 6יש להוסיף סעיף המסדיר את האתרים החדשים המוצעים לנוכח תשתיות
קיימות.
התייחסות מינהל התכנון -לדחות את ההערה:
סעיף  0.1נותן מענה למצב המתואר.
המלצת החוקר :לקבל את ההערה בחלקה
סעיף  0.1להוראות התכנית קובע כי תכנית מפורטת לכריה וחציבה שיש בה להשפיע על התשתיות6
תתואם עם הגוף המוסמך.
בסעיף זה ישנם שני מונחים 6שאינם ברורים" :תשתיות" "גוף מוסמך" .מונחים אלו אשר לא קבלו
מענה בפרק  6הגדרות 6יוצרים אי בהירות .אסביר במה הדברים אמורים:
חוק התכנון והבניה 6תשכ"ה 8930 -אינו מגדיר מהם "תשתיות" 6ישנם מונחים אחרים שלהם
הגדרות שונות :תשתיות לאומיות 6מתקני תשתית 6קווי תשתית.
באשר לגוף מוסמך הרי שחוק התכנון והבניה 6תשכ"ה 8930 -אינו מכיר במונח זה.
החוקר ממליץ להוסיף לפרק  6הגדרת "תשתיות" והגדרת "גוף מוסמך".
לאחר הגדרת 6המנוחים "תשתיות" "וגוף מוסמך" יתייתר הצורך להוסיף פירוט בהתאם להערה.

 .1מחוז מרכז-

 .7.8ס' 0.8ב" -מפעל לתוצרים"  -חסרות הוראות לפינוי המפעלים ופעילויות נוספות עם סיום
החציבה.
התייחסות מנהל התכנון :לדחות את ההערה-
על פי סעיף  0.6בהוראות אין הכרח לפינוי המפעלים עם סיום החציבה וזאת מהטעם שעדיין יכול
להיות זה המיקום המתאים ביותר עבורם .כמו כן 6יש מפעלים שסף הכניסה שלהם מחייב טווח
שנים ארוך מעבר לאורך חיי המחצבה.
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התמ"א משאירה למוסד התכנון (ס'  0.6ב) את הגמישות לקבוע בתכנית המפורטת את משך
פעילות המפעלים ומאפשרת לו לקבוע עבורו מועד אחר מזה של המחצבה וזאת לאחר ששקל את
המקרה לגופו.
המלצת החוקר:
תמ"א  /87ב מאפשרת למוסד תכנון הדן בהפקדת תכנית מפורטת לאתר כרייה וחציבה 6לקבוע
האם לאפשר הקמת "מפעל לתוצרים" בשטח האתר ואם כן 6את משך זמן ההפעלה .יש להשאיר
למוסד תכנון את הגמישות הראויה להארכת משך התקופה בהתאם וזאת כפי שייקבע בתכנית
מפורטת (ראה סעיף  0.6ונספח ד :הנחיות להכנת תכניות מפורטות לכרייה וחציבה).
לפיכך 6דין ההערה להידחות.

 .7.1אין התאמה בהגדרת יעודי קרקע בתשריט ובתקנון .לדוגמא :אתר מודיעים " -אתר כריה
וחציבה" " 6אתר לתכנון עתידי"" 6אתר לבחינת חציבה בתת הקרקע"  .בפרק הגדרות " ":כריה
וחציבה"" 6שטח שמור לתכנון מחצבה"" 6שטח שמור לתכנון עתידי" .בס' " 0.9סימבול של חציבה
בתת הקרקע" .לדעתנו רצוי לשהתמש במונחים אחידים.
התייחסות מנהל התכנון :לדחות את ההערה –
ההגדרות "שטח שמור לתכנון מחצבה"" 6שטח שמור לתכנון עתידי" מותאמות למבנה
ולטרמינולוגיה בה עושה שימוש לתמ"א  8ומשמעם שמירת שטח לצורך קידום תכנית מפורטת
לכריה וחציבה .הגדרות אלו מפנות למונחים "אתר כרייה וחציבה" או "אתר לתכנון עתידי" -והם
המשמשים בהמשך ההוראות ובתשריט.
המלצת החוקר:
סעיף  6להוראות התכנית 6העוסק בהגדרות 6מגדיר את המונחים" :שטח שמור לתכנון מחצבה"
ו"שטח שמור לתכנון עתידי" ומקשר בין מונחים אלו "לאתר כריה וחציבה" ו"אתר לתכנון
עתידי".
החוקר לא מצא בהוראות התכנית הגדרה ל"אתר לבחינת חציבה בתת הקרקע" .לפיכך 6החוקר לא
מקבל את ההערה בדבר אי התאמה בהגדרת יעודי הקרקע "אתר כריה וחציבה" ו"אתר לתכנון
עתידי" ומקבל את ההערה להגדרה חסרה "לאתר לבחינת חציבה בתת הקרקע" .לפיכך 6דין
ההערה להתקבל בחלקה.

 .7.6לא ברור ההבדל בין ההגדרות" :שטח שמור לתכנון עתידי" ו"שטח שמור לתכנון מחצבה".
התייחסות מנהל התכנון :הבהרה-
שטח שמור לתכנון עתידי = אתר לתכנון עתידי וחלות עליו הוראות סעיף 0.88ולפיו ניתן יהיה
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לקדם תכנית מפורטת לכריה וחציבה באתר זה רק בהתקיים התנאים בסעיף .
שטח שמור לתכנון מחצבה = אתר כרייה וחציבה 6בו ניתן להכין תכנית מפורטת לכרייה ולחציבה
מיד עם אישור התמ"א ללא צורך בהתקיימם של תנאים נוספים ובכלל זה קבלת באישור המועצה
הארצית כאמור בסעיף .0

המלצת החוקר:
החוקר סבור כי פרק  6הגדרות 6סעיף  0וסעיף  0.88מסבירים את ההבדל בין "שטח שמור לתכנון
עתידי" ו"שטח שמור לתכנון מחצבה" .משכך 6דין הטענה להידחות.

 .7.7הגדרת " תחום מגבלות" אינה ברורה .לא ברור מהו התחום (  033מ'?) ומה הן המגבלות?
התייחסות מנהל התכנון :הבהרה-
תחום המגבלות הוא כמסומן בתשריט .בעיקרון 6סומן תחום של  033מ' סביב חלק מן האתרים
שסומנו בתשריט .במצב בו יש תחום השפעה על פי תכנית מפורטת -תחום המגבלות סומן בהתאם
אליו .בנוסף 6לאתרים מסויימים 6הסמוכים ליישובים 6צומצם תחום המגבלות על פי החלטת
הוולנת"ע (לדוגמה :עילבון 6שגב) .סעיף ( 8 .7ב) לתמ"א קובע אלו שימושים מותרים בתחום
המגבלות.

המלצת החוקר:
הוראות התכנית קובעות בסעיף  7.8מהם השימושים המותרים בתחום המגבלות .ההוראות אינן
כוללות הסבר מהו התחום של  033מטר .הוראות התכנית צריכות להיות נהירות וברורות לכלל
הציבור .העובדה שהועלתה הערה זו 6מלמדת כי הגדרת המונח" :תחום מגבלות" אינו נהיר לכלל
הציבור.
המלצת החוקר לקבל את ההערה ולעבות את ההגדרה "תחום מגבלות"בין אם בהוראות התכנית
ובין אם בפרק "דברי ההסבר" .משכך ,דין ההערה להתקבל בחלקה יש להסביר מהו תחום 033
מטר.
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 .7.0חשוב להבהיר בהוראות כי שטח "תחום המגבלות" ו"תחום ההשפעה" אינם משנים את ייעודי
הקרקע המאושרים אלא מהווים רסטר של מגבלות על השטחים הקיימים.
התייחסות מנהל התכנון :לדחות את ההערה-
בתחום מגבלות -יחולו הוראות סעיף (7.8ב) לתמ"א .ככל שיצומצם תחום המגבלות יוסרו
המגבלות התכנוניות לרבות ביחס לתכניות תקפות.
בתחום השפעה -יותרו השימושים כפי שיקבעו בתכנית המפורטת לכריה וחציבה הכוללת את
תחום ההשפעה בשטחה .תכנית זו יכולה לקבוע ייעודי קרקע אחרים בתחום זה כגון דרך גישה6
שצ"פ 6יער 6שמורת טבע -הכל על פי העניין.

המלצת החוקר:
פרק  – 6הגדרות וסעיף  7תחום הגבלות קובעים שהמונחים "תחום המגבלות" "ותחום ההשפעה"
אינם משנים את ייעודי הקרקע המאושרים.
החוקר ממליץ לשנות את הנוסח בסעיף  0.1א' 6כך שבמקום "השימושים המותרים בו" יירשם
"ואת ההגבלות החלות על השטח והשימושים המותרים בו" .לפיכך 6דין ההערה להתקבל בחלקה.

 .7.3ס' " – 7.8שימושים זמניים"  -עד לאישור תכנית מפורטת לכריה וחציבה לא מעוניינים לקבל
שימושים שאינם תואמים לסביבה ולייעודי הקרקע המאושרים בתמ"מ או בתכנית מפורטת.
לציין בהוראות כי השימושים הזמניים יותרו רק בהתאם ליעודי הקרקע המאושרים בתמ"מ או
בתכנית מפורטת מאושרת.

התייחסות מנהל התכנון :הבהרה-
סעיף  7.8מאפשר אישור של שימושים זמניים ותשתיות בתחום אתר וההדגשה שבו היא על כך
שלא תפגע או תסוכל האפשרות להקמת המחצבה 6לרבות פגיעה בעתודות חומר הגלם ובאיכותו.
מובן כי אישורו של כל שימוש בשטח זה יידרש להיעשות על-פי דין.
המלצת החוקר:
תמ"א /87ב אינה קובעת באיזו מסגרת ייקבע האישור "לשימושים זמניים" :במסגרת תכנית
(בסמכות מחוזית או מקומית) 6היתר או שימוש חורג.
החוקר סבור כי "שימושים זמנים" יותרו רק בהתאם לייעודי הקרקע המאושרים בתכנית וזאת כל
עוד אין פגיעה באפשרות להקמת מחצבה ולהפקת חומר הגלם בסמכות וועדה מחוזית.
לפיכך 6דין ההערה להתקבל.
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תכנון ערים בע"מ

 .7.4ס'  0.8ב' – להוסיף הנחיות לפינוי השימושים הנוספים במחצבה עם סיום החציבה כדי שלא יפגעו
בשיקום המחצבה.
התייחסות מנהל התכנון :לדחות את ההערה-
ראו תשובה לסעיף א' לעיל .בנוסף 6שיקום המחצבה אינו תמיד שיקום נופי .לעתים היעוד הסופי
יכול להיות אזור תעשייה 6ואז גם מההיבט של השיקום אין מקום לפנות באופן גורף את
השימושים המפורטים בסעיף  0.8ב' עם סיום החציבה .מוצע להבהיר בסעיף  0.83.8א' כי יש
להמתין לפינוי השימושים הנוספים רק ככל שאינם תואמים את ייעוד השיקום.

המלצת החוקר:
יש להשאיר למוסד תכנון את הגמישות הראויה להארכת משך התקופה בהתאם וזאת כפי שייקבע
בתכנית מפורטת .לפיכך 6דין ההערה להידחות.

 .7.1ס'  0.8ג  -ההגדרה "שימושים אחרים" רחבה מדי נדרשת הגדרה מדויקת יותר .לחדד את ההגדרה
"בשטחים שלא ישמשו לכריה ולחציבה " אולי ל"שטחים שלא מתבצעת בהם כריה וחציבה בפועל".
התייחסות מנהל התכנון :לדחות את ההערה-
תכנית מפורטת לכרייה ולחציבה כוללת פעמים רבות ייעודים  /שימושים נוספים :שטחים פתוחים
המשמשים כחיץ ירוק 6דרכים 6שטחי תעשייה וכד' .קשה לצפות את כל השימושים שעשויים
להתבקש .בהתאם לכך 6היות שמדובר על ייעודים ושימושים עפ"י תכנית אין לקשור אותם למצב
הפעילות בפועל ויש להותיר את הנוסח על כנו.

המלצת החוקר:
תכנית מפורטת לכרייה וחציבה הנה תכנית בסמכות וועדה מחוזית.בסמכויותיה לקבוע מהם
השימושים ביתר השטחים בתחום תכנית לכרייה וחציבה .אין זה המקום 6לקושר את ידי הוועדה
המחוזית ולקבוע רשימה סגורה של שימושים 6אשר כל שינוי או הוספה של שימוש שאינו מופיע
בהוראות התכנית תביא לשינוי תמ"א .לפיכך 6דין ההערה להידחות.
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 .7.9ס'  0.8ד – ההפניה אינה נכונה .צ"ל ס' .0.83
התייחסות מנהל התכנון :לקבל את ההערה.

המלצת החוקר:
סעיף  0.8סעיף קטן ד' עוסק בשימושים עתידיים לאחר שיקום המחצבה .ההפנייה צריכה להיות
לסעיף  0.83העוסק "בשיקום וייעוד עתידי" .משכך 6דין ההערה להתקבל.

.7.83

ס'  – 0.1תחום ההשפעה אינו משנה את יעוד הקרקע הקיים אלא מגביל שימושים בלבד .לכן

במקום המילים "והשימושים המותרים בו" כדאי לשנות ל" ואת המגבלות החלות על השטח ועל
שימושים המותרים בו עפ"י תכניות מאושרות".
התייחסות מנהל התכנון :לקבל את ההערה בחלקה.
המלצתנו שהנוסח ישונה כך שבמקום "השימושים המותרים בו" יירשם "ואת המגבלות החלות על
השטח והשימושים המותרים בו".

המלצת החוקר:
החוקר ממליץ לקבל את השינוי בהתייחסות של מנהל התכנון .כמו כן 6החוקר ממליץ כי בכל
מקום בו מופיעה המילה "מגבלות" תוחלף המילה "הגבלות" .לפיכך 6דין ההערה להתקבל.

.7.88

ס'  0.6ד' –לא ברור למה נכלל בהוראות התכנית סעיף המתייחס להסדרי הפעלה בין הזכייינים.
התייחסות מנהל התכנון :הבהרה-
לא מדובר בהסדרי הפעלה אלא בתכנון פיסי אשר יאפשר הפעלה ע"י שני מפעילים 6כגון גודל
מגרשים 6אזורי מתקנים נפרדים 6דרכי גישה וכד'.
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המלצת החוקר:
הוראות התכנית צריכות להיות נהירות וברורות לכלל הציבור .החוקר סבור כי סעיף  0.6סעיף קטן
ד' אינו ברור דיו בכל האמור למפעילים שונים .על כן 6ממליץ שסעיף זה יורחב ויוסבר ברוח
הבהרת התייחסות מנהל התכנון .לפיכך ,דין ההערה להתקבל.

.7.81

בסעיף  - 0.6חסרה התייחסות לשיקום -לפחות הפניה לסעיף  .0.83וחסרה הפניה לנספח ד –

"הנחיות להכנת תכנית מפורטת".
התייחסות מנהל התכנון:לדחות את ההערה-
לא נדרשת הפניה .סעיף  0.83ונספח ד' עומדים בפני עצמם.

המלצת החוקר:
תמ"א /87ב נותנת מענה ראוי לנושא השיקום בסעיף  0.83שיקום וייעוד עתידי ובנספח ד' :הנחיות
להכנת תכניות מפורטות לכרייה ולחציבה.
לדעת החוקר 6לא נדרשת הפניה לנספח ד' "הנחיות להכנת תכנית מפורטת" המהווה נספח מנחה.
מומלץ להשאיר גמישות למוסד התכנון האם תכנית מפורטת תכלול הוראות לשיקום בסיום
הכרייה והחציבה לפיכך 6דין ההערה להדחות.

.7.86

ס' – 0.3מי בוועדת המעקב יכול לתת חוו"ד מקצועית לעניין סעיף זה.
התייחסות מנהל התכנון :הבהרה-
ועדת מעקב ובקרה תשקול את ההצדקה להפחית את היקף הכרייה והחציבה .על הרכב הוועדה
נמנים :נציג משרד התשתיות 6שיתייחס להיבטים גיאולוגים של האתר ולשיקולים רוחביים של
אספקת חומרי גלם ממקורות נוספים 6נציג מינהל התכנון שיתייחס לבחינה של יעודי קרקע
אחרים ומשרד הגה"ס יתייחס להיבטים סביבתיים שמחייבים הפחתת העתודות בתכנית
המחצבה.

המלצת החוקר:
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סעיף  4להוראות התכנית קובע את הרכב חברי ועדת מעקב ובקרה 6לצורך יישום מדיניות כרייה
וחציבה והבטחת אספקה סדירה של חומרי גלם.
אחת מסמכויות ועדת מעקב ובקרה (סעיף  )4.1הנה מתן חוות דעת מקצועיות למוסדות התכנון.
לפיכך 6דין ההערה להידחות.

.7.87

ס' – 0.9מה ההשפעות של החציבה בתת הקרקע על הקרקע מעליה.
התייחסות מנהל התכנון :הבהרה-
תלוי בטכנולוגיה ובתכנון ההנדסי של החציבה -הנושא יבחן בתכנית המפורטת.

המלצת החוקר:
תמ"א  /87ב לא קובעת מיקום מדויק לחציבה בתת הקרקע .התכנית קובעת  88אתרים בעלי
פוטנציאל למימוש עתידי לכרייה וחציבה בתת הקרקע .ההשפעות של החציבה בתת הקרקע6
בדומה להשפעות והשלכות אחרות 6ייבחנו במסגרת תכנית מפורטת .לפיכך 6דין ההערה להידחות.

.7.80

לשנות את שם הסעיף ל"אתר לבחינת חציבה בתת הקרקע".
התייחסות מנהל התכנון :לדחות את ההערה-
הכותרת מעידה על הסימון התשריטי לאתרים אלה .תוכן הסעיף מפרט את ההליך לאישור
התכנית המפורטת לכרייה וחציבה בתת הקרקע.

המלצת החוקר:
ישנה אי התאמה בטרימינולוגיה בהוראות התכנית סעיף " :0.9סימבול של חציבה בתת הקרקע"
ואילו בתשריטים לאתרי התכנית" :אתר לבחינת חציבה בתת הקרקע" .ההערה הייתה מתייתרת
במידה והייתה התאמה בין הוראות התכנית לתשריטים .לחילופין 6ניתן להוסיף לפרק  6הגדרה
הקושרת בין "סימבול חציבה בתת הקרקע" "לאתר לבחינת חציבה בתת הקרקע" .לפיכך 6דין
ההערה להתקבל בחלקה.
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.7.83

יש לקבוע קריטריונים למוסד תכנון לצורך בחינת התוכנית המפורטת לחציבה בתת הקרקע.
התייחסות מנהל התכנון :לדחות את ההערה-
מדובר בבחינה תכנונית של פרוייקט הנדסי .מוסד התכנון יהיה רשאי להתייעץ בענין זה עם יועץ
מקצועי ולבקש כל מסמך שיראה לנכון לצורך בחינת התכנית.

המלצת החוקר:
יש ליתן גמישות למוסד התכנון לקביעת קריטריונים לבחינת התכנית המפורטת לחציבה בתת
הקרקע .לפיכך 6דין ההערה להידחות.

.7.84

ס'  – 0.83מוצע לתת את הדעת לעניין בחינת איגום השטפונות למניעת הצפות באיזורים מיושבים.
התייחסות מנהל התכנון :לדחות את ההערה –
מדובר בנושא ספציפי שמקומו אינו בתמ"א נושאית .הנושא יבחן בתכניות מפורטות שלגביהן
נושא זה רלוונטי.

המלצת החוקר:
הקמת מאגר לקליטת מי שיטפונות 6בדומה לתכנית מפורטת שד 683 /397 /הנה אחת מהאפשרויות
העומדות בפני מוסד התכנון הבא לאשר "תכנית שיקום" .יש להותיר למוסד תכנון את הגמישות
התכנונית לקבוע מה יהיה היעוד המוצע "בתכנית השיקום" .לפיכך 6דין ההערה להידחות.

.7.81

ס'  0.83.8א – קיימת סתירה בסעיף – "והכל בהתאם לתכנית המתאר הארצית ותכנית המתאר

המחוזית החלות במקום" .מה קורה בשטח שמיועד בתמ"מ לחציבה ואין יעוד קרקע אחר? מוצע
לכתוב שמוסד התכנון יוכל לקבוע את יעוד הקרקע בהתאם לצרכים ו/או יעודי קרקע הגובלים
והמשלימים"
התייחסות מנהל התכנון :לדחות את ההערה –
אין סתירה .סעיף א' נותן הוראה כללית .סעיף ב' מתייחס למצב הספציפי המתואר.
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המלצת החוקר:
סעיפים קטנים א' ו-ב בסעיף "שיקום וייעוד עתידי" נותנים מענה לההערה המבוקשת ועל כן 6אין
סתירה בהוראות התכנית.
החוקר סבור שיש מקום להוסיף לסעיף כי במקרה בו נגרע אתר לכרייה וחציבה מהתמ"מ 6אזי
שינוי זה אינו מצריך אישור המועצה הארצית לתכנון ולבניה.
באשר ליעוד המוצע הרי שאין להגביל את שיקול דעת הוועדה המחוזית ולפיכך 6דין ההערה
להתקבל חלקית.

.7.89

0.83.8ד – ניסוח הסעיף גורם להבין שאחרי שנתיים אם אין תכנית שיקום לא יוגבלו השימושים

בתחום השטחים הפתוחים .רצוי לנסח באופן שיאפשר למוסד תכנון לאשר תכנית בהתאם לצרכים
והשימושים הגובלים ולא להשאיר שטחים לא מוגדרים.
התייחסות מנהל התכנון :לדחות את ההערה –
הכוונה ששימושים פתוחים שהיו מאושרים לפני תכנית זו יוכלו לחזור לתוקפם 6אם לא הוכנה
תכנית שיקום זאת כדי למנוע מצב לא מוגדר מבחינה תכנונית .כמובן שהדבר לא מונע ממוסד
תכנון לאשר בשטח זה תכנית אחרת בהמשך בכפוף לכל דין.

המלצת החוקר:
תכנית מפורטת לכרייה וחציבה קובעת את "תחום ההשפעה" .ההגבלות שקבעה התכנית
המפורטת "לתחום ההשפעה" 6יישארו למשך שנתיים לאחר סיום פעולות הכרייה והחציבה .כל
עוד 6לא הופקדה תכנית שיקום למחצבה .במקרה זה 6יחזרו התכליות והשימושים הקודמים
לתכנית המפורטת לכרייה וחציבה .לפיכך 6דין ההערה להידחות.

.7.13

ס'  – 3.7ניתן להבין שעל מנת לאשר את השימוש החורג נדרש מוסד התכנון להתייעץ עם מפקח על

המכרות בלבד .רצוי לנסח כי היתר לשימוש חורג בתחום השטח כרייה וחציבה מחייב 6בין היתר6
היוועצות עם מפקח על המכרות.
התייחסות מנהל התכנון :הבהרה-
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הליך אישור שימוש חורג קבוע בחוק ותכנית זו אינה יכולה לגרוע ממנו .הסעיף מבקש להוסיף על
הקבוע בחוק ולדרוש היוועצות עם המפקח על המכרות 6קודם לאישור שימוש חורג 6על מנת
להבטיח כי לא תפגע פעילות המחצבה.

המלצת החוקר:
הליך שימוש חורג נקבע בחוק התכנון והבניה 6תשכ"ה .8930 -אין זה מכוחה של תכנית לגבור על
האמור בחוק.
יזם התכנית מצא לנכון להוסיף על האמור בחוק ולקבוע כי בטרם יאושר שימוש חורג "בשטח
תכנית מפורטת" תהיה בין היתר חובת התייעצות עם המפקח על המכרות.
החוקר ממליץ 6לתקן את סעיף  3.7כדלקמן" :לא יאשר מוסד תכנון שימוש חורג או הקלה באתר
לכרייה וחציבה אלא לאחר היוועצות עם המפקח על המכרות" .לפיכך 6דין ההערה להתקבל
בחלקה.

.7.18

ס'  – 3.0.8מיותר  .מופיע בהגדרות.
התייחסות מנהל התכנון :לקבל את ההערה.

המלצת החוקר:
סעיף  3.0סעיף קטן  8חוזר מילה במילה על ההגדרה של "שטח בטחוני" 6כפי שמופיע בפרק -6
הגדרות להוראות התכנית .לפיכך 6החוקר ממליץ לקבל את ההערה ולמחוק את סעיף 3.0.8
מהוראות התכנית .משכך 6דין ההערה להתקבל.

.7.11

ס'  – 4צריך לוודא שאחד מנציגי ועדת המעקב הוא איש מקצוע בתחום הכרייה והחציבה.

התייחסות מנהל התכנון :הבהרה.
סעיף ( 4.8א') מפרט את הרכב הוועדה .הנציג הוא המפקח על המכרות מטעם משרד התשתיות.

המלצת החוקר:
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להוסיף לסעיף  4.8א' :שנציג משרד התשתיות הלאומיות 6האנרגיה והמים יהיה המפקח על
המכרות .לפיכך 6דין ההערה להתקבל.

.7.16

ס'  - 4.1.8ברשימת תפקידי ועדת המעקב חסר סעיף המתייחס לפיקוח על שיקום האתר.
התייחסות מנהל התכנון :לדחות את ההערה-
מהות תפקידיה של ועדת המעקב היא לעקוב אחר יישום התמ"א ועמידתה ביעדים שנקבעו
לאספקת הביקושים 6ובהתאם לכך להמליץ למועצה הארצית בדבר הצורך בעדכונים לתכנית .אין
זה בסמכותה לפקח על שיקום אתרים .השיקום נעשה עפ"י תכנית שיקום והפיקוח מבוצע ע"י
הגופים האחראים על כך עפ"י חוק.
המלצת החוקר:
החוקר מקבל את התייחסות מנהל התכנון ומוצא לנכון לציין כי אין לקשור בין עבודת ועדת מעקב
ובקרה  -לצורכי התמ"א לבין יישום הפתרונות העתידיים 6באתרים בהם נסתיימו פעולות הכרייה
והחציבה .ומשכך 6דין ההערה להידחות.

.7.17

ס'  – 1יחס לתכניות אחרות –חשוב לוודא כי תמא( 8 /7 /87 /תכנית לנשר רמלה) נשארת בתוקפה.

מה קורה במקרה של סתירה בין התכניות.
התייחסות מנהל התכנון:לקבל את ההערה-
תמ"א 8 /7 /87 /הינה תמ"א מפורטת ולפיכך ובהתאם להוראות יחס בין תכניות היא עומדת
בתוקפה .יחד עם זאת 6יובהר במטרות התכנית כי תמ"א  8 /7 /87תעמוד בתוקפה.

המלצ החוקר:
תמ"א " -8 /7 /87תכנית מתאר ארצית חלקית ברמה מפורטת משולבת ליעוד שטחים נוספים
לכרייה וחציבה למשק הבניה והסלילה ולהתוויית נחל איילון בסמוך למחצבת נשר רמלה"6
פורסמה למתן תוקף בשנת  .1380תוכנית זו הנה תכנית מפורטת אשר הטמיעה בתוכה את רוח
תמ"א /87ב.
לאור האמור לעיל 6יש לקבל את ההערה ולהוסיף הערה בסעיף " 1יחס לתכניות אחרות" 6לפיה
במקרה של סתירה בין תכנית תמ"א  /87ב לבין תכנית תמ"א 68 /7 /87 /תגבר תכנית תמ"א /7 /87
 .8לפיכך 6דין ההערה להתקבל.
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.7.10

הערות לנספח ב':
הערה :יש לתקן את נספח ב' באופן שייקבע בו כי:
מחצבת נשר רמלה תפעל על פי תמא 68 /7 /87 /מחצבת נחשונים תפעל על פי שד-83 /397 /
התייחסות מנהל התכנון :לקבל את ההערה בחלקה-
מחצבת נשר רמלה תפעל על פי תמא -8 /7 /87 /יובהר בסעיף "יחס בין תכניות".
מחצבת נחשונים תפעל על פי שד -83 /397 /כאמור לעיל 6התמ"א אינה פוגעת בתכנית מפורטת
מאושרת .ככל שתקודם תכנית ההרחבה היא תוכל לבצע שינויים בתכנית שד .83 /397 /הוראה
כמבוקש תהפוך כל שינוי שיידרש בתכנית האמורה לשינוי של תמ"א.
המלצת החוקר:
החוקר סבור כי יש לקבל את ההערה בדבר "מחצבת נשר" ולהוסיף הערה בסעיף " 1יחס לתכניות
אחרות" 6לפיה במקרה של סתירה בין תכנית תמ"א  /87ב לבין תכנית תמ"א 68 /7 /87 /תגבר
תכנית תמ"א .8 /7 /87
באשר להערה שמחצבת נחשונים תפעל לפי תכנית שד 83 /397 /כאמור בסעיף  1.1להוראות
התכנית 6תמ"א  /87ב אינה פוגעת בתכניות מאושרות שאושרו ערב אישורה ולפיכך 6דין ההערה
להתקבל בחלקה.

.7.13

להוסיף בהוראות מיוחדות לאתר מודיעים הנחייה לתכנית מפורטת :שיקום שטח מחצבת

מודיעים לאחר מיצוי חומר הגלם ויעודו למאגר לקליטת מי שיטפונות של נחל איילון.
התייחסות מנהל התכנון :לדחות את ההערה-
השיקום למאגר קליטת מי שיטפונות אינו מתוכנן לחול בכל שטח האתר .לא נכון לכבול את ידי
הוועדה המחוזית עם הוראה שלא תאפשר יעודים נוספים לשיקום או הפעלת שיקול דעת לעת
מועד קביעת הייעוד המבוקש.
המלצת החוקר:
הקמת מאגר לקליטת מי שיטפונות 6הנו אחת מהאפשרויות העומדות בפני מוסד התכנון המפקיד
"תכנית מפורטת לאתר כרייה וחציבה" או "תכנית שיקום" .יש להותיר למוסד תכנון את הגמישות
התכנונית בקביעת היעוד החדש .לפיכך 6דין ההערה להידחות.
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 .1מחוז דרום

 .0.8הערה:
בסעיף  7.8ב'  1המילים "עם המפקח על המכרות" יש להוסיף גם את "המשרד להגנת הסביבה ומשרד
הבריאות" שהם גורמים רלוונטיים נוספים.
התייחסות מינהל התכנון -הבהרה-
ראה תשובתנו להערת מחוז מרכז לסעיף זה.
סעיף  7.8מאפשר אישור של שימושים זמניים ותשתיות בתחום אתר .ההדגשה שבו היא על כך שלא
תפגע או תסוכל האפשרות להקמת המחצבה 6לרבות פגיעה בעתודות חומר הגלם ובאיכותו .מובן כי
אישורו של כל שימוש בשטח זה יידרש להיעשות על-פי דין.
המלצת החוקר:
מטרתה העיקרית של תמ"א  /87ב הנה שמירה על שטחים לתכנון מחצבות .משזו נקבע כמטרה
העיקרית צריך מוסד התכנון להיוועץ עם המפקח על המכרות בתחום אתר או בתחום המגבלות
בכדי למנוע פגיעה עתידית במחצבה.
נושא זה "זכה" להתייחסות רבה .החוקר ממליץ 6לקבל את ההערה בחלקה ולהוסיף לסיפא של
הסעיף "וגורמים נוספים בהתאם לצורך כפוף לשיקול דעת מוסד תכנון" .לפיכך 6דין ההערה
להתקבל בחלקה.

 .0.1הערה:
בסעיף  0.6ב' לאחר המילים "יכול שתקבע הוראות" יש להוסיף "והתניות" .על תכנית מפורטת לקבוע
הוראות והתניות להארכה.
התייחסות מינהל התכנון -לקבל את ההערה –
הסעיף יתוקן.
המלצת החוקר:
החוקר מקבל את ההערה ומקבל את התייחסות מינהל התכנון.
לפיכך 6דין ההערה להתקבל.
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 .0.6הערה:
בסעיף  7.8א ו –  7.8ב לאחר המילים "בהתייעצות עם המפקח על המכרות" יש להוסיף "וגורמים
נוספים בהתאם לצורך".
התייחסות מינהל התכנון -הבהרה-
ראה תשובה בסעיף  0.8עמ' .883
המלצת החוקר:
מטרתה העיקרית של תמ"א  /87ב הנה שמירה על שטחים לתכנון מחצבות .משזו נקבע כמטרה
העיקרית צריך מוסד התכנון להיוועץ עם המפקח על המכרות בתחום אתר או בתחום המגבלות
בכדי למנוע פגיעה עתידית במחצבה.
נושא זה "זכה" להתייחסות רבה .החוקר ממליץ 6לקבל את ההערה בחלקה ולהוסיף לסיפא של
הסעיף "וגורמים נוספים בהתאם לצורך כפוף לשיקול דעת מוסד תכנון" .לפיכך 6דין ההערה
להתקבל בחלקה.

 .1.1הערה:
יש לסייג את סעיף  0.7ב באופן שהפטור מהחובה בהכנת תסקיר או מסמך סביבתי יהא בהתייעצות
עם המשרד להגנת הסביבה.
התייחסות מינהל התכנון -לקבל את ההערה-
יתוקן.
המלצת החוקר:
תקנות התכנון והבניה (תסקירי השפעה על הסביבה) 6תשס"ג  61336-בסעיף  -6פורטו המקרים בהם
ניתן לתת פטור מחובת הגשת תסקיר השפעה על הסביבה .על כן 6הקביעה האם יש להכין תסקיר
השפעה על הסביבה או מסמך סביבתי נמצא לפתחו של מוסד התכנון המאשר את התכנית
המפורטת.
לדעת החוקר 6סעיף  0.7להוראות התכנית מיותר ומהווה חזרה על הנאמר בתקנות התכנון והבניה
(תסקירי השפעה על הסביבה) 6תשס"ג –  1336ועל כן 6יש להוריד סעיף זה מהוראות התכנית.
משכך 6דין ההערה להדחות.
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 .0.0הערה:
יש לתקן את סעיף  0.8א' באופן הבא" :שימושים ופעולות הקשורים במישרין ובעקיפין להפקת חומרי
גלם לרבות מבני מנהלה ותפעול וכל הנדרש להקמת מחצבה או מכרה להפעלתם ולהסדרתם".
הרציונל :אם מציינים את מבני המנהלה והתפעול כדאי לציין גם את המתקנים והמפעלים לתוצרים.
בנוסף יש כאמור לאבחן בין כריה וחציבה וכן קיימים אתרים שהמונח הנכון והמתאים לגביהם הוא
"הסדרה" ולא "שיקום".
התייחסות מינהל התכנון -הבהרה
האבחנה בין "מחצבה" ל"מכרה" אינה משרתת את התכנית אלא רק מסרבלת את הוראותיה.
הגדרת "מחצבה" בתכנית זו כוללת גם מקום המשמש לכרייה.
מפעלים לתוצרים הופרדו בהגדרה משום שלגביהם יש אמירה בדבר הצורך בהתייעצות עם המפקח
על המכרות כדי למנוע מצב של אובדן חומרי גלם בשל מיקומם בשטח האתר.
המונחים הסדרה ושיקום אינם זהים וכל מחצבה נדרשת לשניהם .ההסדרה נכללת תמיד בתכנית
הכרייה והחציבה ואילו השיקום הוא הייעוד העתידי של השטח לאחר גמר פעילות המחצבה או
חלקה 6הוא יכול להיכלל בתכנית המפורטת לכרייה ולחציבה ולהתבצע מיד עם סיומה (בדרך כלל
כשמדובר בתכנית להרחבת מחצבה וחלק ממנה ניתן לשיקום) או להיעשות לאחר הכנת תכנית
שיקום בה ייקבע הייעוד העתידי של השטח.
המלצת החוקר:
החוקר מקבל את התייחסות מינהל התכנון ונימוקיה .לפיכך 6דין ההערה להידחות.

 .0.3הערה:
סעיף  4בנספח ד' (שהוא נספח מנחה ולא מחייב) קובע כי "מוסד תכנון יזמן את המפקח על המכרות
לכל דיון הנערך בתכנית מפורטת לכרייה ולחציבה".
יש להפוך את ההוראה למחייבת 6דהיינו – לקבוע ולעגן אותה בהוראות התכנית.
התייחסות מינהל התכנון -לקבל את ההערה
המלצת החוקר:
החוקר מקבל את ההערה ומקבל את התייחסות מינהל התכנון.
לפיכך 6דין ההערה להתקבל.
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 .0.4הערה:
סעיף  0.6ה' קובע חובה לסיים הסדרה בהתאם לנספח החיצוב ולשלביות הקבועה בו בתוך שנה לכל
המאוחר .יש לתקן את פרק הזמן המרבי משנה לשנתיים.
התייחסות מינהל התכנון -לקבל את ההערה
המלצת החוקר:
החוקר מקבל את ההערה ומקבל את התייחסות מינהל התכנון.
לפיכך 6דין ההערה להתקבל.

 .1.2הערה:
נספח ד  8עניינו הנחיות לעריכת סקר גיאולוגי .יש לאפשר גמישות לעניין הצורך בקבלת הנחיות
פרטניות לעריכת הסקר הגיאולוגי ובנוסף יש לקבוע לוחות זמנים לקבלת ההנחיות לעריכתו.
התייחסות מינהל התכנון -לקבל את ההערה בחלקה-
סעיף  6בהנחיות מאפשר את הגמישות הנדרשת 6בהתאם לדרישות המפקח על המכרות .בנוסף 6יש
לזכור כי נספח ד'  8הוא מנחה ולכן ניתן לסטות ממנו אם קיימת לכך הצדקה 6לצורך התאמת הסקר
למקרה הפרטני .ניתן לקבוע לוחות זמנים למתן ההנחיות.
המלצת החוקר:
החוקר מקבל את ההערה ומקבל את התייחסות מינהל התכנון.
משכך 6דין ההערה להתקבל.

 .1.4הערה:
על פי נספח ד  8הסקר הגיאולוגי יהא מלווה בתעודות המעבדה כולל אישור על הסמכתה לערוך
בדיקות :יש לסייג את הדרישה לאישור הסמכת מעבדות למקרים מיוחדים.
התייחסות מינהל התכנון -לקבל את ההערה בחלקה-
ניתן לסייג את הדרישה לאישור הסמכת מעבדות למקרים מיוחדים בהם עיקר הידע והאמצעים
נמצאים בידי מעבדה פרטית שאינה מוסמכת ובאישור המפקח על המכרות.
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המלצת החוקר:
החוקר מקבל התייחסות מינהל התכנון ונימוקיה.
משכך 6דין ההערה להתקבל בחלקה.

.0.83

מוצע להוסיף כותרת :בדיקה סביבתית
התייחסות מינהל התכנון -לקבל את ההערה
המלצת החוקר:
החוקר מקבל את ההערה להכנסת כותרת לסעיף  .0.7ומקבל את התייחסות מינהל התכנון.
לפיכך 6דין ההערה להתקבל.

.0.88

הערה:

סעיף  0.83.8ג הוא גורף בהיבט זה שלפיו ניתן להקים תשתית לאומית בכל מקום ולפיכך יש לסייג את
הסעיף ולהוסיף "למעט בשטחים בעלי רגישות נופית סביבתית גבוהה".
התייחסות מינהל התכנון -לדחות את ההערה-
לא מדובר ב"כל מקום" אלא במחצבה שסיימה את פעילותה ולכן גם אם בתמ"א  60האזור מוגדר
כבעל רגישות נופית סביבתית גבוהה 6הרי שהאתר עשוי להתאים מאוד להקמת תשתית לאומית
ומכל מקום כל תשתית ארצית חדשה תהיה מחוייבת בתכנית ארצית וכל ההליכים הסטטוטוריים
המחויבים על פי דין .מדובר על הליך יידוע שמימושו נתון לשיקול דעתה של המועצה הארצית.
המלצת החוקר:
סעיף  0.83.8ג חל על מקרים פרטניים בהם הכרייה והחציבה בשלבי סיום וטרם הופקדה או אושרה
תכנית שיקום .במצב זה 6ניתנה האפשרות שאתר הכרייה והחציבה ישמש עבור "תשתיות לאומיות"
כהגדרתו בחוק התכנון והבניה -תשכ"ה .8930-
אם וככל שיהיה צורך בהקמת "תשתית לאומית" באתרים אלה מוסד תכנון יהיה מחויב לפעול
בהתאם למדיניות התכנונית בתכניות המתאר הארציות הרלוונטיות.
החוקר ממליץ 6כי סעיף זה יחול גם על סעיף קטן (ב).
לפיכך 6דין ההערה להידחות.
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.1.12

הערה:

בפרק ההגדרות במקום ההגדרה למונח "טפל" יבוא:
"שכבות סלע קרקע ואבן שאין בהן שימוש ויש לסלקן על מנת לאפשר הפקה של חומרי גלם".
התייחסות מינהל התכנון -לקבל את ההערה
המלצת החוקר:
החוקר מקבל את ההערה ומקבל את התייחסות מינהל התכנון.
לפיכך 6דין ההערה להתקבל.

.1.13

הערה:

בפרק ההגדרות בהגדרה למונח "תכנית מפורטת לכריה וחציבה" יש להוסיף את המילה "להפעלת"
לפני המילה "המחצבה".
התייחסות מינהל התכנון -הבהרה
מטרת ההגדרה היא להבחין בין תכנית לכרייה וחציבה לתכניות אחרות במסגרת הוראות התמ"א
ובהתבסס על הגדרות קיימות (ראו הגדרה ל"מחצבה").
המלצת החוקר:
החוקר ממליץ לשנות את הגדרה למונח "תכנית מפורטת לכרייה ולחציבה"" :תכנית הכוללת
הוראות מפורטות להקמת והפעלת המחצבה".
משכך 6דין ההערה להתקבל.

.1.11

הערה:

בסעיף  0.7מוצע להוסיף כותרת – "בדיקה סביבתית" .בסעיף קטן ב אחרי המילים מחצבה מאושרת
יש להוסיף "בתכנית מקומית".
התייחסות מינהל התכנון-לקבל את ההערה בחלקה-
א .תתווסף כותרת.
ב .אין צורך בתיקון בסעיף קטן ב' -מחצבה מאושרת מחוייבת בתכנית מפורטת לפי דין.
ג .בנוסף 6מוצע גם להעביר את סעיף  0.4מיד לאחר סעיף .0.7
המלצת החוקר:
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החוקר מקבל את ההערה להכנסת כותרת לסעיף  0.7ומקבל התייחסות מינהל התכנון לסעיפים ב ו-
ג.
משכך 6דין ההערה להתקבל בחלקה.

.0.80

הערה:

בסעיפים  3.1.6 60.3ו –  4.6.8בכל מקום שבו מופיע "ועדת מעקב ובקרה" יש להוסיף את הא הידיעה
דהיינו – "ועדת המעקב והבקרה".
התייחסות מינהל התכנון -הבהרה-
זה תואם את ההגדרה.
המלצת החוקר:
המונח "ועדת מעקב ובקרה" תואם את המונח המופיע בפרק  6הגדרות.
לפיכך -דין ההערה להידחות.

.0.83

הערה:

סעיף  0.83.8ד מנוסח באופן מסורבל ומוצע לנסחו באופן ברור יותר.
התייחסות מינהל התכנון-לדחות את ההערה-
הכוונה ששימושים פתוחים שהיו מאושרים לפני תכנית זו יוכלו לחזור לתוקפם 6אם לא הוכנה
תכנית שיקום זאת כדי למנוע מצב לא מוגדר מבחינה תכנונית .כמובן שהדבר לא מונע ממוסד תכנון
לאשר בשטח זה תכנית אחרת בהמשך בכפוף לכל דין.
המלצת החוקר:
החוקר ממליץ כי במקום "אם לא אושרה להפקדה תכנית שיקום וחציבה" 6יבוא "אם לא הופקדה
תכנית שיקום וחציבה".
לפיכך -דין ההערה להתקבל בחלקה.

.0.84

הערה:

ברישא של סעיף  0.9.1במקום "שטחי החציבה" יבוא "שטחי הכריה והחציבה".
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התייחסות מינהל התכנון -לדחות את ההערה
המינוח המתאים הוא חציבה בתת הקרקע 6שכן מדובר בפעולה שתעשה באמצעות פיצוצים ותכלול
גריסה של החומר .המינוח כריה מתייחס לניתוק חומרי גלם מהקרקע ללא צורך בפיצוצים וגריסה
(כגון 6כריית חול וחרסית).
המלצת החוקר:
החוקר מקבל את התייחסות ונימוקי מינהל התכנון ולפיכך 6דין ההערה להידחות.

.0.81

הערה:

מוצע לסמן ולמספר את האתרים בסדר יורד על מנת שיהיה קל יותר להתמצא .
התייחסות מינהל התכנון -הבהרה
הרציונל של המספור:
ספרת המאות היא לפי מחוזות (בדומה למספור התמ"מים):
 -8מחוז ירושלים
 -1מחוז צפון
 -6מחוז מרכז
 -7מחוז דרום
 -3מחוז חיפה
סדר האתרים מובא לפי חומרי הגלם בסדר הבא :גיר ודולומיט לחצץ 6בזלת לחצץ (בצפון) וחול
(בדרום) 6גיר (למלט 6לסיד לטיח ולאבקות) 6חרסית למלט 6גבס (בצפון) 6גיר ודולומיט לשיש (בדרום)6
חומר ואדי (בדרום) 6טוף (בצפון) ומחצבים לתעשייה (הועברו מתמ"א  87ג') :גיר לאבקות 6חול זך6
חרסיות מיוחדות ופוספט.
למרות השינויים שחלו ועוד יחולו בתכנית מוצע שלא לשנות את המספור כדי להקל על מעקב אחר
המידע שעלה ביחס לאתרים אלו בשלבי התכנון השונים.
מובהר כי שינוי מספרי האתרים בשלב זה יקשה על מעקב אחרי החלטות שהתקבלו בשלבי התכנון
השונים והחלטות שהתקבלו.
המלצת החוקר:
החוקר תמהה על ההערה אחרי אינספור ישיבות עם המחוז .לעיקרו של דבר 6החוקר מבין את
ההתייחסות של מנהל התכנון ואת ההשלכות של שינוי המספור על מעקב החלטות שהתקבלו בשלבי
התכנון והחלטות שהתקבלו.
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זאב עמית  -צבי יושע
תכנון ערים בע"מ
החוקר ממליץ 6להכניס בפרק "דברי הסבר" פיסקה אשר תכלול התייחסות המסבירה את הרציונל
מאחורי המספור של האתרים .לפיכך 6דין ההערה להתקבל בחלקה.

 .2מחוז חיפה-

 .2.1הערה :סעיף  -7יש להגדיר מה זה "שימושים זמניים".
התייחסות מינהל התכנון  -הבהרה-
התמ"א מאפשרת לאשר בתחום שטח השמור לתכנון מחצבה שימוש זמני 6בהתאם לכל דין 6ובלבד
שלא תיפגע או תסוכל האפשרות להקמת המחצבה לרבות פגיעה בעתודות חומרי הגלם ובאיכותם.
המדובר אפוא בשימוש שאינו קבוע ואשר ניתן לפנותו מתחום האתר בנקל ככל שמבקשים לממש
את התמ"א ולהקים את המחצבה .זמניותו של השימוש תיקבע במסגרת הליך אישורו בתחומי
התמ"א.
המלצת החוקר:
תמ"א /87ב אינה קובעת באיזו מסגרת ייקבע האישור "לשימושים זמניים" :במסגרת תכנית
(בסמכות מחוזית או מקומית) 6היתר או שימוש חורג.
החוקר סבור כי "שימושים זמנים" יותרו רק בהתאם לייעודי הקרקע המאושרים בתכנית וזאת כל
עוד אין פגיעה באפשרות להקמת מחצבה ולהפקת חומר הגלם בסמכות וועדה מחוזית.
לפיכך 6דין ההערה להתקבל.

 .2.2הערה :סעיף  0.8ב יש להבהיר לאיזה סוג תוצרים (האם תוצרי אבן?) וכן להגדיר ששימושים אלו
יתאפשרו כל עוד המחצבה פעילה ויופסקו לצורך ביצוע פעולות שיקום.
התייחסות מינהל התכנון-
יש הגדרה ל"מפעל לתוצרים" .לעניין הפסקת השימושים -ראו מענה למחוז מרכז -בסעיף  7.8עמ'
.94
המלצת החוקר:
פרק  6להוראות התכנית מגדיר מהו "מפעל לתוצרים".
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זאב עמית  -צבי יושע
תכנון ערים בע"מ
תמ"א  /87ב נותנת למוסד תכנון המפקיד תכנית מפורטת לאתר כרייה וחציבה את הסמכות לקבוע
האם יתאפשר הקמת "מפעל לתוצרים" בשטח האתר ואם כן 6את משך זמן הפעלתו .יש להשאיר
למוסד תכנון את הגמישות הראויה להארכת משך התקופה בהתאם וזאת כפי שייקבע בתכנית
מפורטת .לפיכך 6דין ההערה להידחות.

 .2.3הערה :סעיף  0.8ג' -יש להבהיר לאיזה "שימושים אחרים" מתכוונים.
התייחסות מנהל התכנון-לדחות את ההערה
ראו מענה למחוז מרכז -בסעיף  7.1עמ' .838
המלצת החוקר:
תכנית מפורטת לכרייה וחציבה הנה תכנית בסמכות וועדה מחוזית ועל כן 6בסמכויותיה לקבוע מהם
השימושים שיותרו בתכנית לכרייה וחציבה .אין זה המקום 6לקשור את ידי הוועדה המחוזית
ולקבוע רשימה סגורה של שימושים 6אשר כל שינוי או הוספה של שימוש שאינו מופיע בהוראות
התכנית יביא לשינוי תמ"א ומכאן 6דין ההערה להידחות.

 .2.1הערה :סעיף  – 0.6להוסיף הוראות לשיקום שיבוצעו בשלביות 6ככל הניתן אם סיום חציבה בחלק
ממחצבה.
התייחסות מינהל התכנון:
נושא השיקום מטופל בסעיף  .0.83יתכן שההערה התכוונה להתייחס להסדרת המחצבה בהתאם
לשלבים .נושא זה מקבל מענה בסעיף  0.6ה'.
המלצת החוקר:
תמ"א /87ב נותנת מענה ראוי לכך בסעיף " 0.83שיקום וייעוד עתידי" ובנספח ד'" :הנחיות להכנת
תכניות מפורטות לכרייה ולחציבה".
לדעת החוקר 6יש להשאיר גמישות למוסד התכנון האם תכנית מפורטת תכלול הוראות לשיקום
בסיום הכרייה והחציבה לפיכך 6דין ההערה להדחות.

 .3.0הערה :סעיף  0.7ב' -לא ברורה הגמישות שמאפשר הסעיף מאחר ונשאלת השאלה איך מוסד
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זאב עמית  -צבי יושע
תכנון ערים בע"מ
תכנון יידע האם גדל תחום ההשפעה מבלי שבוצעה הבדיקה המתאימה (תסקיר השפעה או מסמך
סביבתי) .כלל הסעיפים בהם מצוינת האפשרות לפטור מעריכת תסקיר ההשפעה יש להוסיף את
המילים" -במקרים מיוחדים".
התייחסות מנהל התכנון:
יש מצבים בהם ברור שאין הגדלה בתחום השפעה 6כגון תכנית תקנונית שמשנה נושא שאינו נוגע
להשפעות המחצבה 6או תכנית העמקה המשפרת את המצב ביחס להשפעה הידועה מהתכנית
המאושרת .אם מוסד תכנון חושב שלא ניתן לדעת אם תחום ההשפעה גדל או לא הוא תמיד יכול
לדרוש מסמך סביבתי /תסקיר.
המלצת החוקר:
"תחום ההשפעה" ייקבע בתכנית מפורטת לכרייה וחציבה .תחום זה יכול שיהיה זהה 6גדול או קטן
"מתחום המגבלות" שנקבע בתמ"א  /87ב.
חוק התכנון והבניה תשכ"ה –  8930ותקנות התכנון והבניה (תסקירי השפעה על הסביבה) 6תשס"ג -
 61336סעיף  – 1פורטו מהם המקרים בהם יש חובת הגשת תסקיר השפעה על הסביבה ובסעיף -6
פורטו מהם מהקרים בהם ניתן לתת פטור מחובת הגשת תסקיר השפעה על הסביבה .על כן 6הקביעה
האם יש להכין תסקיר השפעה על הסביבה או מסמך סביבתי נמצא לפתחו של מוסד התכנון המאשר
את התכנית המפורטת ומוסד התכנון הוא שיחליט האם יבוצע תסקיר השפעה על הסביבה או מסמך
סביבתי.
משכך 6דין ההערה להדחות.

 .3.3הערה :סעיף  -0.4יש להוסיף כי התכנית המפורטת תקבע הוראות לניטור רציף של הפעילות
במחצבה.
התייחסות מינהל התכנון -לדחות את ההערה:
תכנית מפורטת תקבע הוראות בנושא הניטור לפי העניין .אין מקום לחייב ניטור רציף לכל
המחצבות .ישנן מחצבות מרוחקות מאזורים מיושבים ואין טעם בניטור רציף אחר פעילותן .ישנן
מחצבות הפעילות רק בחלק מהשנה 6ועוד .קביעת ניטור רציף בתמ"א עלולה להשית הוצאות
מיותרות על המפעיל או לחייב הליך הקלה מתמ"א כדי לפטור במקרים בהם אין צורך.
המלצת החוקר:
נספח ד' להוראות התכנית כולל הנחיות להכנת תכניות מפורטות .במסגרת ההנחיות ישנה
התייחסות להוראות בדבר ניטור של מפגעים סביבתיים כתוצאה מפעילות הכריה והחציבה ועיבוד
חומר הגלם 6בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה.
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זאב עמית  -צבי יושע
תכנון ערים בע"מ
ניטור המחצבות הנו נושא מורכב 6ישנם אתרים המצריכים ניטור רציף וקבוע בעוד שאתרים אחרים
אינם מצריכים ניטור קבוע או שאינם מצריכים ניטור כלל .יש להשאיר החלטה זו לפיתחו של מוסד
התכנון במסגרת התכנית המפורטת .לפיכך 6דין ההערה להדחות.

 .3.4הערה :סעיף  0.83ג' -מאחר ויש זמן רב עד מיצוי חומר החציבה בו ניתן לבחון האם ראוי למקם
באתר תשתית לאומית אחרת 6יש לקבוע כי ככל שהמועצה הארצית תמצא לנכון כי יש לבחון
אפשרות לשימוש בשטח המחצבה למתקן תשתית לאומית הבחינה תהיה במסגרת הכנה תכנית
מפורטת שתאושר עד סיום החציבה.
התייחסות מינהל התכנון -הבהרה-
מתוך מטרה לנצל באופן מיטבי שטחים שכבר נשמרו במסגרת תכנית זו לצורך תשתיות ארציות
(שטחי כריה וחציבה) 6תחת איתור שטחים נוספים 6קובעת התכנית מנגנון ולפיו קודם "לשחרור"
השטח לכל יעוד שיקבע בתכנית שיקום 6תהא המועצה הארצית רשאית לבחון קיומו של צורך
בשטח זה עבור תשתית לאומית אחרת .זאת 6ככל שקבעה התכנית המפורטת לכריה ולחציבה יעוד
עתידי עם סיום פעולות הכריה והחציבה .מובן כי ככל שסברה המועצה הארצית כי יש צורך בשטח
זה עבור תשתית לאומית אחרת 6ידרש קידומה של תשתית זו במסגרת תכנית מתאר ארצית בהתאם
לכל דין.
המלצת החוקר:
סעיף ( 0.83.8ג) 6מאפשר למועצה הארצית לקביעת ייעוד שטח בו עבודות הכרייה והחציבה נסתיימו
או לקראת סיומן לטובת ייעוד "תשתיות לאומיות" כהגדרתם בחוק תכנון ובניה .אם וככל
שהמועצה ארצית תהיה סבורה כי יש צורך בשטח זה עבור "תשתית לאומית" 6אזי קביעת ייעוד זה
תהיה במסגרת תכנית מפורטת בהתאם לכל דין.
החוקר סבור כי יש "לרפא את הפצע" של אתר כרייה וחציבה בהקדם האפשרי .תקופה של כשנתיים
לפני סיום פעולות הכרייה וחציבה הנה תקופה קצרה בלוחות הזמנים התכנוניים.
לפיכך 6ממליץ החוקר לתקן את סעיף ( 0.83.8ג) "כשנתיים לפני סיום פעולות הכרייה והחציבה"...
לתקופה של "כחמש שנים לפני סיום פעולות הכרייה והחציבה" ....דין ההערה להתקבל.

 .3.1הערה :סעיף  0.83ד' -כוונת הסעיף לא ברורה דיה .אפשר להוסיף את המילים" :בתחום השטח
המיועד לחציבה" אחרי המילה "שימושים".
התייחסות מינהל התכנון :לדחות את ההערה
ראה תשובה  7.89עמ' .833
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זאב עמית  -צבי יושע
תכנון ערים בע"מ
המלצת החוקר:
ההגבלות כאמור בהערה אינן חלות רק "בתחום שטח המיועד לחציבה" אלא גם על שטחים ביעודי
קרקע אחרים בתחום תכנית מפורטת לכרייה וחציבה .לפיכך 6דין ההערה להדחות.

 .3.9הערה :סעיף  3.7הניסוח צריך להיות :לא יאשר מוסד תכנון "שימוש חורג 6בשטח המיועד לכרייה
וחציבה בתכנית מפורטת 6אלא לאחר היוועצות עם המפקח על המכרות.
התייחסות מינהל התכנון :הבהרה
ראה תשובה  7.13עמ' .833
המלצת החוקר:
תכנית מפורטת יכולה שתכלול יעודיי קרקע נוספים מעבר לכריה וחציבה .על כן 6ניסוח סעיף 3.7
נותן מענה למקרים אלו .החוקר סבור כי טוב ייעשה יזם התכנית אם ייתווסף לסעיף זה התייחסות
להקלות.
דין ההערה להידחות.

 .3.83הערה :סעיף  7.8א -לדעת הוועדה יש לקבוע כי ככל שתכנית מפורטת למחצבה חלה בתחום
תמ"א 1 /או תמ"א 11 /יש לבצע התייעצות עם רט"ג או קק"ל 6לפי העניין.
התייחסות מינהל התכנון :לדחות את ההערה-
אין מקום לפרט את כל הגורמים עימם יש להיוועץ בעת הכנת תכנית מפורטת לכרייה ולחציבה.
ההיוועצות עם הגורמים הרלוונטיים נעשית כמו בכל תכנית .כמו כן 6נוסח הוראה כמבוקש מחלישה
את הקביעה הברורה שהכרייה והחציבה גוברים על היעודים הקודמים.
המלצת החוקר:
מטרתה העיקרית של תמ"א  /87ב הנה שמירה על שטחים לתכנון מחצבות 6להבטחת עתודות חומרי
הגלם למשק הבנייה 6הסלילה והתעשייה .מתוקף זה 6הושם דגש על חובת היוועצות עם המפקח על
המכרות בכדי למנוע פגיעה עתידית במחצבה ועתודות הכרייה והחציבה.
במהלך הליך שמיעת ההשגות הועלו הערות רבות בנושא התייעצות עם גורמים נוספים .החוקר
ממליץ 6לקבל את ההערה בחלקה ולהוסיף בסיפא "וגורמים נוספים בהתאם לצורך 6בכפוף לשיקול
דעת מוסד תכנון" .לפיכך 6דין ההערה להתקבל בחלקה.
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זאב עמית  -צבי יושע
תכנון ערים בע"מ
פרק רביעי
אמצעים משלימים
במהלך שמיעת הערות של הוועדות המחוזיות ותגובת יוזם התכנית 6צפו על פני השטח סוגיות ושאלות
שהן פועל יוצא מהתכנית והאמצעים למימושה .מטבע הדברים 6סוגיות אלה אינן בזיקה ישירה לחוק
התכנון והבניה ולתמ"א  /87ב אך ביצוע תכניות מפורטות בעתיד יהיה קשור במישרין לסוגיות אלה
ועל כן 6ראה החוקר לנכון להתייחס לסוגיות הבאות:
 .8מנגנון תכנון ושיקום מחצבות.
 .1הובלה מסילתית.
 .6חלוקת הכנסות ממחצבות.
 .7אתרי כרייה וחציבה המתפרשים על מספר תחומי שיפוט.
 .0עודפי עפר חפירה מילוי ופסולת בניין.

 .8מנגנון תכנון ושיקום מחצבות-
במהלך הדיונים הועלו הערות בדבר הצורך בקביעת מנגנון המבטיח תכנון ושיקום בפועל של מחצבות
שנגרעו ואינן כלולות בתמ"א /87ב .המחצבות שאינן כלולות בתמ"א /87ב כוללות אתרי כרייה וחציבה
סטטוטוריים ושאינם סטטוטוריים.
פקודת המכרות ותקנות המכרות (קרן לשיקום מחצבות) 6תשל"ח -8941 -עוסקות בשיקום מחצבות
בהתאם לחלק י"ג של פקודת המכרות.
פקודת המכרות ותקנות המכרות אינן עוסקות במחצבות קיימות שהוקמו שלא על פי תכנית
סטטוטורית .מחצבות אלו 6נשארות "כפצע פתוח" באזורים פתוחים או בלב אזורים עירונים והרשויות
המקומיות נותרות ללא כלים חוקיים לטיפול באתרים נטושים אלו.
המלצת החוקר 6לשקול שינוי בפקודת המכרות או בתקנות המכרות שייתנו מענה גם לאתרי כרייה
וחציבה שהוקמו שלא כדין.

 .1הובלה מסילתית-
המחסור הצפוי בחומרי גלם למשק הבנייה והסלילה והתעשייה 6מחייב חיבור של רשת מסילות ברזל
מדרום הארץ לשאר חלקי הארץ.
הובלה מסילתית פירושה התייעלות תחבורתית שתאפשר הובלת חומרי גלם לאזורי הביקוש למרחקים
שהיום נחשבים כלא כלכליים.
החוקר סבור 6שיש לחבר בהקדם בין אתרים לכרייה וחציבה בדרום ובצפון הארץ לאזורי הביקוש
באמצעות רשת מסילות ברזל 6שלאורכה ייקבעו מספר אזורי פריקה.
אפשרי שאזורי הפריקה ימוקמו באתרי כרייה וחציבה בהם נסתיימו פעולות הכרייה וחציבה ובהם
ירוכזו חומרי הגלם 6מנקודה זו יבוצע שינוע החומרים באמצעות משאיות בהתאם לביקושים
הנדרשים.
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 .3חלוקת הכנסות ממחצבות-
הערה אשר הועלתה על ידי מספר מחוזות 6הייתה "חלוקת הכנסות ממחצבות" .קרי 6השפעות
סביבתיות של אתר כריה וחציבה אינן תלויות בגבולות השיפוט ומשכך ייתכן כי אתר כרייה וחציבה
הנמצא בתחום רשות מקומית תגרור להשפעות סביבתיות משמעויות על רשות מקומית אחרת.
הטעם לטענה זו היא כי הרשות המקומית "הסובלת" ממפגעים סביבתיים מאתר לכרייה וחציבה"
צריכה לכל הפחות "ליהנות" מהארנונה הנגבית מהמפעיל של המחצבה.
סוגיה זו 6מצריכה התייחסות של משרד הפנים להקמת ועדת חקירה לעניין קביעת אזור לחלוקת
הכנסות.
 .7אתרי כרייה וחציבה המתפרשים על מספר תחומי שיפוט-
תמ"א /87ב קובעת פוליגונים לאתרי כרייה וחציבה 6בהתאם למדיניות התכנון ולמטרה העיקרית 6כפי
שנקבע בהוראות התכנית .מטבע הדברים 6תיחום המחצבים אינו מתחשב בגבולות השיפוט .כתוצאה
מכך 6ייתכן מצב שאתר כרייה וחציבה נמצא ביותר מתחום שיפוט אחד.
תכנית מפורטת לאתר כרייה וחציבה הפרוש בתחומי שיפוט שונים יצריך התמודדות שונה בין היתר
בחוקי עזר עירוניים 6רישוי עסקים 6היתרי בניה 6פיקוח ואכיפה 6רשות תימרור.
סוגיה זו 6מצריכה התייחסות של משרד הפנים להקמת ועדת חקירה לעניין שינוי תחום שיפוט.
 .0עודפי עפר ופסולת בניין-
ניצול עודפי חפירה בתכניות להרחבה ניכרת או לתכניות להקמת תשתיות הנו נושא חשוב שלא מקבל
כיום פתרון נאות.
מחבר הדו"ח מקווה כי תמ"א /87ד -תכנית מתאר ארצית לאתרי ויסות וטיפול בעודפי עפר תאושר
למתן תוקף בהקדם וכי המועצה ארצית תפעל להכנת מסמך הנחיות בנושא עודפי עפר חפירה ומילוי
ופסולת בניין.
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מש2/
צילום של העמודים הרלוו טים
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אשכול תכנון ,מדיניות ואסטרטגיה
אגף תכנון ובניה ירוקה

כב' סיון תשע"ח
 05יוני 2018
לכבוד
גב' רונית מזר
ראש אגף בכיר לתכנון נושאי
משרד הפנים – מנהל תכנון

הנדון :תמ"א ( 9 / 14תכנית מתאר ארצית מפורטת)  -מחצבת 'גולני'
הנחיות להכנת תסקיר השפעה על הסביבה
שלום רב,
מצ"ב הנחיות לתסקיר השפעה על הסביבה למחצבת 'גולני' .האתר מתוכנן לספק חומרי גלם (גיר
ודולומיט) הנדרשים למשק הבנייה והסלילה בצפון הארץ.
המועצה הארצית ,בהתאם להחלטתה מתאריך  4.4.2017בדבר קידום התכנון של אתר גולני כתמ"א
מפורטת ,הורתה בישיבתה מיום  5דצמבר  ,2017על הכנת התכנית וזאת לאחר שקיימה דיון בנחיצות
תכנון אתר החציבה ,כנגזרת מהתמ"א הכוללת לכרייה וחציבה  -תמ"א /14ב .תחום התכנית יהיה
בתחום השטח שהינו בבעלות המדינה באתר גולני ( )211הכלול בתמ"א 14 /ב' ,תוך התאמתו לתנאים
המקומיים .הוראת המועצה קבעה כי התמ"א תכלול שלביות ביצוע ,ובהתאם צמצום תחום ההשפעה
ומגבלותיו ,תוך התייחסות לתכנית המאושרת להרחבת הישוב טורעאן – תמ"ל .1008 /עוד תכלול
התכנית הסטת מתקני מחצבה מזרחה והרחקתם מהיישוב טורעאן מתוך מטרה למזער את ההשפעות
על היישוב.בהתייחס לכך ,קבעה המועצה כי התכנית תבחן את השימושים המתאימים לצרכי הפיתוח
של היישוב טורעאן ,בתחום שטח המתקנים המאושר כיום ,לאחר מיצוי של חומר הגלם בשטחו.
התכנית תכלול הוראות בדבר הסדרה ושיקום של השטחים בהם מוצה חומר הגלם והסתיימו פעולות
הכרייה והחציבה.
נקבע כי התכנית תבחן את פתרונות הנגישות למחצבה ואת הצורך להכלילם במסגרתה ,ככל שאלו לא
יקודמו בתכנית אחרת.
המועצה הארצית ,מתוך רצון לשפר את מצב איכות הסביבה ביחס למצב הקיים קבעה ,בין היתר ,כי
התכנית תקבע הוראות בדבר מזעור מפגעים סביבתיים ונופיים.
.
מסמך ההנחיות לתסקיר ,המוגש בזאת ,נועד לבחון סביבתית את מרכיבי התכנית ,לרבות מכלול
המתקנים לעיבוד ,אחסון ושימוש של חומרי הגלם שייחצבו באתר המחצבה ,וזאת בהתאם להחלטת
המועצה הארצית.
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יובהר כי תסקיר ההשפעה על הסביבה יוגש לבדיקת המשרד להגנת הסביבה ,כיועץ הסביבתי למוסד
התכנון ,ובמסגרת הזמן הקבועה בתקנות לתסקירים .מסמך הנחיות לתסקיר ידון ויאושר במועצה
הארצית.

בברכה,
ד"ר רם אלמוג
ראש תחום תכנון פרויקטים לאומיים
אגף תכנון סביבתי ובניה ירוקה
מכותבים:
ישראל דנציגר – מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה
דלית זילבר – מנהלת מינהל התכנון ,משרד האוצר
גלית כהן – סמנכ"לית בכירה לתכנון ,מדיניות ואסטרטגיה ,המשרד להגנת הסביבה
אלון זסק – סמנכ"ל בכיר למשאבי טבע ,המשרד להגנת הסביבה
דורית זיס – מנהלת מחוז צפון ,המשרד להגנת הסביבה
ד"ר צור גלין – ראש אגף לאיכות אויר ושינויי אקלים
שחר סולר  -ראש אגף תכנון ובניה ירוקה ,המשרד להגנת הסביבה
אסף יזדי – עוזר מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה
נורית חומסקי – מנהלת תחום תכנון ופיתוח מחצבות וחומרי גלם ,מינהל אוצרות הטבע ,משרד
האנרגיה
תמר רביב – ראש אגף מגוון ביולוגי ושטחים פתוחים ,המשרד להגנת הסביבה
ד"ר אנה טרנטכברוט – ממלאת מקום ראש אגף מגוון ביולוגי ושטחים פתוחים ,המשרד להגנת הסביבה
עדינה אגמון – מרכזת בכירה למניעת רעש ואיכות אויר ,מחוז צפון ,המשרד להגנת הסביבה
ד"ר לבנה קורדובה – הממונה על הניטור הארצי לאיכות אוויר ,אגף איכות אוויר ושינויי אקלים,
המשרד להגנת הסביבה
חנה ויטלזון – אגף לתכנון נושאי ,מנהל תכנון ,משרד האוצר
ד"ר סיגל בלומנפלד – מנהלת תחום תשתיות וסגנית מנהלת מחוז צפון ,המשרד להגנת הסביבה
אליאור ליאב – מתכננת מחוז הצפון ,המשרד להגנת הסביבה
סיגלית פיסטינר – ראש צוות התכנון' ,יעד אדריכלים'
רונית טורק – עורכת התסקיר
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הנדון :תמ"א ( 9 / 14תכנית מתאר ארצית ברמה מפורטת)  -מחצבת גולני
הנחיות להכנת תסקיר השפעה על הסביבה

מבוא:
במסמך זה מובאות הנחיות להכנת תסקיר השפעה על הסביבה לתכנית למחצבה להפקת אגרגטים,
מצעים וחול מחצבה מגיר ומדולומיט באתר 'גולני' ,בהתאם להחלטת המועצה הארצית מיום  5בדצמבר
 .2017מגיש התכנית הינה המועצה הארצית.

אתר 'גולני' נמצא ברביע הצפון-מערבי של מחלף גולני ,מצפון לכביש  ,77וממערב לכביש  .65גבול
התכנית ממערב ,תואם את גבול תכנית המחצבה הפעילה ומצוי בטווח של  500מ' ופחות מכך מבתי
היישוב טורעאן ,כאשר השטח המפריד בין המחצבה לבין בתי המגורים הנו בטווח של  150עד  900מ'.
תמ"ל 1008 /להרחבת טורעאן קובעת מתחם דיור בתוך תחום ההשפעה של המחצבה כפי שיפורט
בהמשך .היישוב בועיינה-נוג'ידאת נמצא מצפון-מערב במרחק של כ 2 -ק"מ; מצפון לתכנית מצפה
נטופה במרחק של כ 1.2 -ק"מ; ממזרח לתכנית כפר נהר הירדן והישובים לביא וגבעת אבני ,ומדרום
חוות השומר ואילניה וכפר כנא.
אתר 'גולני' (אתר מס'  )211כלול בתמ"א 14ב' ,שאושרה ב 8 -לאפריל  .2018שטח האתר המסומן בתמ"א
כולל שטח של המחצבה הפעילה כיום ,מכוח תכנית מפורטת מאושרת לכרייה ולחציבה (ג'.)12134/
המחצבה הקיימת מהווה מקור אספקה מקומי של חומרי גלם לבניה ולסלילה לאזור הגליל .על פי ניתוח
הצרכים לחומרי גלם באזור צפון הארץ ,אתר גולני יחד עם האתרים קדרים ואשרת ,מהווים את המקור
העיקרי לאספקת הצרכים העתידיים של האזור .השטח המוצע למחצבת 'גולני' משתרע על פני 737
דונם – שטח המחצבה הקיימת ובנוסף ,השטח המיועד להרחבת החציבה לכיוון צפון-מערב .על פי נספח
העתודות בתמ"א 14ב' ,עתודת הכרייה באתר 'גולני' נאמדות בכ 55 -מיליון טון ,מהם כ 15 -מיליון טון
בשטח המחצבה הפעילה ועוד כ 40 -מיליון טון בשטח ההרחבה המיועדת.
יש לשים לב לתכנית תמ"ל( 1008 /שאושרה ב יולי  )2016להרחבת טורעאן .התכנית כוללת שטחי מגורים
שנמצאים בחלקם בתחום ההשפעה של המחצבה המאושרת ובתחום המגבלות של אתר ( 211קרי,
התכנית נשוא מסמך זה) .בתמ"ל נקבע כי ביצוע הבנייה בתחום זה יתאפשר לאחר סיום פעולות הכרייה
והחציבה במחצבת גולני ,ולא יאוחר מ 30 -שנים מיום אישור של תכנית ג ,12134 /כלומר שנת .2036
לכן ,בקביעת לוחות הזמנים לשלביות החציבה ,ההסדרה והשיקום ,יש לוודא תיאום עם המגבלות
שנקבעו בתמ"ל ,בכלל זה ,נקיטת כל האמצעים הדרושים למזעור המפגעים הסביבתיים ,לרבות העתקת
תשתיות ,מתקנים ומוקדי הזיהום הפוטנציאליים ,אליהם עשויים להיות חשופים תושבי היישוב
טורעאן בתחום ההשפעה שייקבע במסגרת התסקיר .התכנית תכלול הוראות להסדרה ולשיקום בהתאם
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להתקדמות שלבי החציבה .תיבחן האפשרות ליצירת רצועת חיץ אפקטיבית (כגון רצועה ירוקה) כדי
לצמצם את מפגעי איכות האוויר בייחוד ביחס ליישוב טורעאן.
יובהר כי תחום המגבלות המסומן בתמ"א 14ב' ,מתייחס לשטח נרחב יותר הכולל את שטחי ההרחבה
לכיוון מזרח ואשר אינם נכללים במסגרת התכנית נשוא מסמך זה.

התסקיר יכלול התייחסות למעטפת המפגעים הסביבתיים הקיימים והפוטנציאליים הסמוכים ,כדוגמת
תחום המחצבה הפעילה כיום ,וכן האתר לפסולת יבשה ,הממוקם ממערב לתחום החציבה.
יובהר שתכנית מחצבת 'גולני' תאפשר מפעיל אחד לכל המחצבה .התכנית תכלול ,בין היתר :שטחי
חציבה ,אזור מתקנים ,דרכים פנימיות ,מפעלי תוצרים ,שטחים המיועדים להישמר כטבעיים .לנושא
דרך הגישה לאתר ,התכנית תבחן את הצורך להכללתה במסגרת התכנית .התסקיר יבחן את השימושים
במחצבה הקיימת והשימושים החדשים המבוקשים בתכנית זו .התסקיר ינתח את התנאים הסביבתיים
החלים בשטח זה לאור הפעילות הקיימת בתחומו וסביב לו ,ויתייחס להשפעות סביבתיות במצב קיים
ועתידי .התסקיר יכלול אמצעים למזעור ההשפעות הסביבתיות והנופיות ואלה יעוגנו בהוראות התכנית.

בהתאם לממצאי בדיקת פוטנציאל ההשפעות הסביבתיות ,ולפי רגישותו של השטח הפתוח שסביב
האתר ,יציע התסקיר תחום השפעה (כמוגדר בתמ"א  14ב') ,שיהווה חלק מהתכנית .התסקיר יגדיר
שימושים אפשריים בתחום ההשפעה ,וייבחן את הצורך בהגדרת שטחים שישמשו כשטחי חיץ סביב
המחצבה .התסקיר יבחן דרכים לצמצם את תחום ההשפעה בהתאם לשלביות החציבה ("תחום השפעה
דינאמי") .בייחוד הדברים אמורים בהתייחס ליישוב טורעאן ובהתאמה לקביעות בתמ"ל1008 /
המאושרת ,המייעדת הרחבה ליישוב.
התסקיר יציע אמצעים למזעור ההשפעות הסביבתיות ,לרבות אמצעים לצמצום מפגעי זיהום מים
וקרקע ,אוויר (לרבות מפגעי אבק) ,רעש ,רעידות ,השפעות אקולוגיות ,מפגעים נופיים וקונפליקטים עם
ייעודי קרקע קיימים ומתוכננים .התסקיר יתייחס לשלביות התכנית ויציע דרכים ואמצעים להסדרה
נופית ואקולוגית של שטחי החציבה.

כללי:
א .ההנחיות במסמך זה יובאו לאישור המועצה הארצית.
ב .התסקיר וההשלמות שידרשו לו ,יוכנו באחריות מגיש התכנית ויוגשו לבדיקת המשרד להגנת
הסביבה ,כיועץ הסביבתי למוסד התכנון ,בכפוף למפורט בתקנות לתסקירים.
ג .התסקיר יכלול את שם האחראי לעריכתו וכן את שמות נותני השירות המקצועי שהשתתפו בהכנתו
ובהערכת ההשפעות הסביבתיות לסוגיהן .עורך התסקיר והיועצים המקצועיים ימלאו ויחתמו על
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תצהירים המתאימים (טופס  )1,2על פי תקנה ( 14ג) לתקנות התכנון והבניה (תסקירי השפעה על
הסביבה) תשס"ג .2003
ד .התסקיר ייערך לפי סדר ההנחיות שלהלן ויכלול התייחסות מלאה לכל הפרקים והסעיפים בהנחיות
אשר במסמך זה .במי דה שבתסקיר לא תהיה התייחסות לסעיף מסוים בהנחיות ,או שההתייחסות
תוגש בצורה שונה מהמבוקש ,יש לציין זאת ,תוך פרוט והנמקה של השינוי שנעשה לעומת הנדרש
בהנחיות.
יובהר בזאת שתסקיר אשר יוגש בצורה לא מלאה ,יוחזר ולא ייבדק.
ה .התסקיר יכלול בראשיתו תקציר מנהלים ,ובו עיקרי הממצאים ,המסקנות וההמלצות למימוש
התכנית.
ו .התסקיר יכלול רשימה ביבליוגרפית ואת כל מקורות הנתונים והמידע ששימשו את מכיני התסקיר,
לרבות חוות דעת מקצועיות חיצוניות .התסקיר יכלול בתוכו ,במקומות הרלוונטיים ,הפניות
כמקובל אל המקורות השונים.
ז .התסקיר יכלול בנספחיו ,בין היתר ,את ההנחיות להכנת התסקיר.
ח .יש לצרף לתסקיר את חוות הדעת של כלל הגורמים המקצועיים הנדרשים ,כדוגמת השירות
ההידרולוגי ,וזאת בהתייחס לאתר בו מוצעת המחצבה ,המפעלים המתוכננים בו והתשתיות הנלוות
אליה ,וכן ביחס לכלל האמצעים המוצעים במסמך למניעת מפגעים/סיכונים מהפעילות המתוכננת
באתר.
ט .לתסקיר יצורפו כל התכניות הרלוונטיות.
י .התסקיר יוגש כמקשה אחת למרכיבי המחצבה השונים ותשתיותיה ,אף אם מרכיבים/תשתיות
מסוימים של המחצבה חלים בתחום מרחבי תכנון מקומיים שונים ו/או מחוזות שונים.
יא .התסקיר יוגש בנייר ב 6-עותקים למשרד להגנת הסביבה – אגף תכנון ובניה ירוקה ,על פי סעיף ( 9א)
לתקנות .בנוסף ,יוגש התסקיר גם למוסד התכנון (המועצה הארצית) ,לוועדה מחוזית צפון ולוועדות
המקומיות הרלבנטיות לתכנון ובניה.
יב .התסקיר יוגש ,הן בפורמט קשיח (נייר ,ערוך רציף ושלם) ,והן בפורמט דיגיטלי (קובץ  PDFאו קובץ
 .)DOCכמו כן ,תשריטי המסמך יוגשו בקובצי ( DWGפורמט מיפוי וקטורי המוכר בתוכנת
 )AutoCadאו ובקבצי ( SHPפורמט מיפוי וקטורי המותאם לעבודה בסביבת  GISבתוכנת  ArcGisשל
חברת  ,)ESRIעם קואורדינטות ברשת ישראל החדשה .בנוסף ,יש להעביר בקובץ נפרד למשרד
להגנת הסביבה את הקו הכחול של התכנית בקבצי .DWG
יג .תצלומי הקרקע ותצלומי האוויר (כולל אורתופוטו) שישמשו לצורכי התסקיר ,יהיו מעודכנים לעת
הכנת התסקיר ויוגשו בפורמט  TIFFו ,GeoTIFF-בהתאם לסוג התוצר התצ"אי ועם קואורדינטות
ברשת ישראל החדשה.

עמוד  156מתוך 186

5

אשכול תכנון ,מדיניות ואסטרטגיה
אגף תכנון ובניה ירוקה

יד .המפות ותצלומי האוויר שיוגשו במדיה דיגיטלית ,יהיו ברזולוציה הגבוהה ביותר שבה נעשה שימוש
בתהליך הכנתם .לעומת זאת ,המפות ותצלומי האוויר שיצורפו לעותק הקשיח של התסקיר ,יותאמו
מבחינת קנה-המידה שלהם לשימוש יעיל של הקורא ובהתאם למפורט בהנחיות שלהלן
יב .התסקיר יתייחס לכלל מרכיבי התכנית ,ברמת תכנון מפורטת ,ככל הניתן.
יג .הנחיות אלה תקפות למשך שלוש שנים מיום אישורן במועצה הארצית.
יג .התסקיר יכלול את הפרקים והסעיפים המפורטים להלן:

פרק א' :תיאור הסביבה אליה מתייחסת התכנית
 1.0כללי
המערכת הסביבתית הקיימת ,שתיאורה מבוקש בפרק זה ,היא נקודת המוצא לחיזוי השפעות
סביבתיות .התחומים המצוינים בפרק א' ,ישמשו בהמשך ,בפרק ד' ,כתחומי התייחסות לבחינה
ולתיאור של ההשפעות הסביבתיות העשויות לנבוע מפעילות המחצבה הקיימת והשינוי המתוכנן
בגבולותיה.
תיאור הסביבה יתרכז בתחום התכנית ובסביבתה המיידית ,אך חייב לכלול גם אזורים נוספים
העשויים להיות מושפעים מהפעילות שתתרחש באתר ומהתשתיות הנלוות אליו.
יש להשתמש במפות ,צילומי אוויר ובאמצעי תיאור העדכניים ביותר לעת הכנת התסקיר גראפיים בכדי
שתיאור אתר התכנית וסביבתה יהיה ברור ותמציתי (יש לציין בעזרים את מידת עדכניותם) .כמו כן,
בהתייחס לכל סעיף בהנחיות ,יש לציין במקומות הרלוונטיים את מקורות המידע השונים (לפי כללי
ציטוט מקובלים) ,כגון :מדידות בשטח ,ספרות מדעית ,חוות דעת קודמות ,כל התכניות הסטטוטוריות,
ברמות השונות ,החלות במרחב ההתייחסות ,מאושרות ,מופקדות ושהוחלט להפקידן ,תסקירי השפעה
על הסביבה וכדומה.
במפות התסקיר יסומנו :גבול המחצבה בקו שחור וגבול התכנית ,הכולל את תחום ההשפעה – בקו
כחול .המרחקים המצויינים לבדיקה בסעיפים השונים מתייחסים לגבול התכנית.

 1.1נתוני רקע
1.1.1

מפה טופוגרפית כללית

הצג מפה טופוגרפית עדכנית בקנ"מ  1:50,000ובה שטח התכנית וסביבתה ,עד לטווח של לפחות  5ק"מ
סביב גבולותיה .המפה תכלול סימון של :טופוגרפיה ,גבולות התכנית המוצעת ואזורים חצובים בתחום
התכנית ובסמוך אליה ,דרכים ,מתקנים ,יערות ,שמורות טבע ,ישובים ושכונות מגורים (כולל קצוות
השטחים הבנויים) ,תוואי ניקוז ,תשתיות ,מטמנות אשפה.
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1.1.2

מפה טופוגרפית מפורטת

הצג מפה בקנ"מ  1:20,000ובה שטח התכנית וסביבתה ,עד לטווח של לפחות  2ק"מ סביב גבולותיו.
המפה תכלול ,בין היתר ,סימון של טופוגרפיה ,ישובים ,אזורי תעסוקה ,דרכים ומסילות ברזל ,תוואי
ניקוז טבעיים ,מעיינות ,מקווי מים עונתיים ,אתרי אחסון חומרים מסוכנים ורעילים ,מטמנות ,תחנות
מעבר לפסולת מוצקה ,תחום התכנית המוצעת ,אזורים חצובים בתחום התכנית ובסמוך אליה ,מבני
קבע לגידול בע"ח ,וקווי הולכה/מסדרונות חשמל ,קווי גז ,שמורות טבע ,גנים לאומיים ,שמורות נוף,
יערות ,שבילי טיול ,אתרי ביקור ואתרי תצפית .יש לצרף מקרא ברור עבור כל אחד מהסימונים במפה.

1.1.3

תשריט התכנית

הצג את תשריט התכנית במפה בקנ"מ  1:2,500או  1:5,000בה יסומנו הייעודים המתוכננים בתחום
התכנית ועד לטווח של  0.5ק"מ סביב גבולותיו ,על גבי מפת מדידה שעליה מסומנים גבולות גוש
וחלקה ,קווי גובה ,אזורים חצובים לפי מדידה עדכנית ,אזורי חציבה עתידיים ,אזורי אחסנת טפל
וחומר לשיווק ,מבנים ,מתקנים ומפעלים ,שטחי הסדרה ,כבישים ותשתיות.
 1.1.4תצלום אויר צבעוני מיושר (אורתופוטו) ומעודכן בקנ"מ  1:10,000של שטח התכנית וסביבתה,
עד לטווח של לפחות  2ק"מ סביב גבולותיו .יש לסמן את גבול התכנית על גבי התצלום וכן לסמן
תכניות הגובלות עם התכנית המבוקשת.
1.1.5

מפת שימושי קרקע

 1.1.5.1הצג אורתופוטו ספרתי צבעוני עדכני לעת הכנת התסקיר בקנ"מ  ,1:10,000המתבסס על תצלום
אויר עדכני .סמן את שימושי הקרקע הקיימים בשטח התכנית ובטווח של עד  2ק"מ
מגבולותיו .יש ללוות את סימון שימושי ויעודי הקרקע בתאור מילולי מפורט ככול הניתן.
הסימון יהיה ככל הניתן במפתח צבעים על בסיס המקובל בתכנון הסטטוטורי .יש להתייחס
לשימושי הקרקע הבאים:
• מגורים ,תעסוקה ,מסחר ומבני ציבור;
• אזורי תיירות ,פנאי ונופש (בכלל זה :מסלולי טיול מסומנים ,שביל 'חוצה ישראל' ,אתרי ביקור
ואתרי תצפית);
• יערות;
• מסילות ברזל ,דרכים ,כולל דרכים סלולות ודרכי עפר;
• אזורי חציבה קיימים (בין אם פעילים או שלא ,לרבות בתחום התכנית החלה בשטח) ,מתוכננים או
נטושים;
• מתקני ייצור חשמל ,מתקני השנאה וקווי הולכה/מסדרונות חשמל;
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• מתקני תשתית וקווים של תשתיות הנדסיות ,לרבות :חשמל ,גז ,דלק ,תקשורת ,שפכים ,מים
וכיו"ב;
• נחלים ומוצאי נחלים אל הים ,תוואי ניקוז ,קידוחי מים ושטחי החדרה;
• מטמנות ותחנות מעבר לפסולת;
• שמורות טבע ,גנים לאומיים
• אתרי לאום ואתרי הנצחה רשמיים;
• אתרי עתיקות וממצאים ארכיאולוגיים;
• שטחי מגבלות של משרד הביטחון ,לרבות :שטחי אש ,בסיסים ומתקנים צבאיים ,מתחמים
בשימושים ביטחוניים אחרים ,בכפוף למגבלות משהב"ט;
• שטחי חקלאות – המוגדרים ככאלו ומעובדים בפועל;
• שימושים אחרים ככול שאלו רלוונטיים ,העשויים להיות משפיעים או מושפעים ע"י התכנית
המוצעת;
 1.1.5.2יש לפרט את כלל הפעילויות הלא חוקיות בסביבת התכנית ,העשויות להוות השפעה מצרפית
יחד עם ההשפעות שנובעות מהמחצבה הקיימת וההרחבה המתוכננת.
יש להציג גם מקורות זיהום אוויר אחרים בקרבת התכנית ,בין אם שהנם פועלים על פי דין ובין
אם לא ,לרבות אתר הטיפול בפסולת יבשה .יש לתאר מילולית ובצירוף מיפוי בקנ"מ רלוונטי.

 1.1.6מפת ייעודי קרקע
הצג מפות ייעודי קרקע ,בקנ"מ  ,1:25,000הכוללת את השטח שמשתרע בטווח של לפחות  2ק"מ
מגבולות שטח התכנית .באם יימצא כי היקף המידע המתבקש ,יוצר עומס ויזואלי במפה אחת ,ניתן
לפצל את המידע להצגה בשתי מפות ,תוך הסבר מילולי בגוף התסקיר ,ובלבד שההבנה הכוללת של
קומפילציית הייעודים לא תיפגם .המפות יתבססו על כל התכניות הסטטוטוריות בכל הרמות ,החלות
במרחב ההתייחסות כולל תכנית יער טורעאן ,מאושרות ומופקדות לרבות תכנית המקודמת בותמ"ל
(תמ"ל  ,)1067ותתייחס במיוחד לנושאים הבאים :מגורים ,תעסוקה ,מערכת כבישים ,יערות ,שמורות
טבע ,גנים לאומיים ושמורות נוף ,אתרים ארכיאולוגים והיסטוריים ,פארקים ,שטחים ציבוריים,
פארקים מטרופוליניים ,פנאי ,נופש ותיירות ,תשתיות ומתקנים הנדסיים ,תוואי קווי תשתית לסוגיהם
(עיליים ובתת הקרקע) ,לרבות :קווי מים ראשיים ותחנות שאיבה ,מתקני ביוב ,ניקוז ,מאגרים ,חשמל
וטרנספורמציה ,קווי דלק וגז ,תקשורת וכד'.
יש להציג מפה נוספת באותו קנ"מ ,עם קומפילציה של המידע מתכנית מתאר מחוזית למחוז צפון תמ"מ
 2/9ושינוייה ככל שאלו קיימים ,לרבות תמ"מ .45 /2
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 1.2ערכי נוף ,מורשת ,טבע ושטחים פתוחים:
 1.2.1יחידות נוף וניתוח חזותי
סעיף זה יוכן ע"י אדריכל נוף ,ויתבסס על ניתוח נתונים מהשטח.
א .יש להציג במפה ולתאר במלל את יחידות הנוף והתכונות הנופיות של תחום התכנית וסביבתה
הקרובה .יש להיעזר בחתכים ,איורים ,צילומים וכיו"ב .יש לחלק את השטח לפי יחידות נוף (ככל
שישנן) ,ו/או מכלולים נופיים (ככל שהוגדרו) על בסיס גיאומורפולוגיה ,תכסית ,אגנים חזותיים,
תופעות מורפולוגיות וגיאולוגיות ייחודיות ,סוגי חקלאות ושיקולים נוספים .יש להבהיר את
ערכיות ורגישות יחידות הנוף השונות .יש להתייחס למידת הרגישות של מופעים אלו ולצורך
לשימורם .יש לפרט ולהסביר את הקריטריונים שנלקחו בחשבון בניתוח הרגישות והערכיות של
הנוף.
ב .יש להציג על גבי מפה ותצ"א בקנ"מ  1:10,000את גבולות האגן החזותי שממנו עתיד להיצפות
שטח התכנית ,על כל המתקנים והמפעלים שעתידים להיות מתוכננים בו וכן כלל התשתיות הנלוות
אליהם ,ולהתייחס לשטח בטווח של עד  500מ' מגבולות התכנית (ההתייחסות תהיה למעטפת
התכנונית המקסימאלית של התכנית ,על כל מרכיביה).
ג .יש להציג ניתוח חזותי באמצעות תיאור מילולי ,תשריטים ,תמונות ,הדמיות ,חתכי ניצפות
ומבטים פנורמיים בתחומי האגן החזותי מנקודות בולטות טופוגרפית באזור הצופות אל שטח
התכנית ותשתיותיה או כאלו שיש להן חשיבות בהיבט של נצפות ,לרבות :מנקודות בתחומי
ישובים סמוכים ורחוקים (לרבות טורעאן ,כפר כנא ,חוות השומר ,אילניה ,גבעת אבני ,לביא,
מצפה נטופה ,בועיינה נוג'דאת ,בית רימון ,כפר נהר הירדן) ,מדרכים ,מחלפים וכבישים
המצויים כיום בהקמה ובתכנון (כדוגמת כביש  ,65כביש  ,77מחלף גולני) ,משבילי טיול ,נקודות
תצפית ומחניונים ,מאתרי טבע ,נוף ומורשת (לרבות אתר ההנצחה בצומת גולני) ,אתרי טבע
שבהם תופעות טבעיות ייחודיות ,שמורות טבע ,גנים לאומיים ושמורות נוף ויערות .באופן
פרטני ביחס לטורעאן מתבקש ניתוח ניצפות מ :תחום תכנית התמ"ל המאושרת ( ;)1008תחום
התמ"ל לתעסוקה המקודמת מדרום למחצבת גולני (תמ"ל  ;)1067מחלפון הכניסה הראשית
לטורעאן ,צומת הכניסה המזרחית לטורעאן; תחום המגורים המזרחי של היישוב.
הכרח להתייחס להיבטים חזותיים של התכנית ממרחקים רחוקים ולא רק קרובים .יש לתאם
מראש את נקודות התצפית המדויקות לניתוח החזותי ,בטרם ביצוע הניתוח בתסקיר ,עם
מתכננת מחוז צפון במשרד להגנת הסביבה ,המלווה את התכנית ,או בא כוחה.
ד .בהדמיות ובחתכים יש להתייחס באופן סכמתי אל כלל המבנים והמתקנים הצפויים בתחום
שטח התכנית ,כשיש לקחת בחשבון את היקף הבינוי המרבי.
ה .יש להתייחס לערכיות שטח התכנית וסביבתה הקרובה בהתבסס על מידע קיים ,כגון :מפות
רגישות שטחים פתוחים של המשרד להגנת הסביבה ,סקרי דש"א ,סקר השטחים הפתוחים
שהוכן עבור משרד הפנים ,וכל חומר רלוונטי אחר.
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 1.2.2אתרי עתיקות ומורשת:
יש לפרט את האתרים הארכיאולוגיים בתחום התכנית בסביבתה ,ולציין את מיקומם במלל ובאמצעות
מיפוי מתאים .הכרח לצרף חוות דעת של רשות העתיקות לגבי חשיבותם של האתרים לשימור.
כמו כן ,יש לתאר את ערכי המורשת ההיסטורית והתרבותית המצויים בשטח התכנית ובסביבתה ,תוך
ציון ייחודיותם ,נדירותם ומשמעותם ההיסטורית ,התרבותית והמרחבית .בנוסף ,יש לציין במלל ולסמן
בהתאם במפה מתאימה את אתרי הביקור בתחום גבולות התכנית וכן בסמיכות להם עד טווח של 500
מ' מגבולות התכנית.

1.2.3

ערכי טבע

 1.2.3.1כללי:
נושא זה בתסקיר יערך ע"י אקולוג מוסמך .נושאי הבדיקה בפרק זה יתואמו מראש עם רשות הטבע
והגנים (יש לצרף לתסקיר אישור מאקולוג רט"ג במחוז צפון על ביצוע התיאום) .יש להיעזר ברשימת
המקורות בטבלה המצורפת כנספח מס'  1להנחיות וכן ניתן להיעזר באתר המשרד להגנת הסביבה,
הספר האדום של החולייתנים ,מפות סימון שבילים של הועדה לשבילי ישראל ,רשות העתיקות וכיו"ב.
יש לקבל את התייחסות רשות הטבע והגנים לממצאים ,כולל חשיבות שטח ההתייחסות כשטח מעבר
לבעלי חיים.
יש להציג תכניות מפורטות מאושרות או עתידיות ליערות ,או שטחי יערות מכוח התמ"אות הרלוונטיות
(לרבות ,תמ"א  ,22תמ"א  ,8וכן תמ"א  1ככל שזאת תתאשר ותהיה בתוקף) ,בתחום התכנית או
בהשקה לה ,הכרח לצרף התייחסות כתובה לתסקיר מהגורם המוסמך בקק"ל .יעשה תאום עם קק"ל
ביחס לממשק עם יער טורעאן.
 1.2.3.2צומח:
יש לאפיין את יחידות הצומח ,הן בתחום שטח התכנית ועד לטווח של  500מ' מגבולותיה (להלן "שטח
ההתייחסות") ,כולל מיפוי בקנ"מ רלבנטי על גבי מפת יחידות צומח וע"ג תצלום אוויר עדכני .סייג לכך
הוא ביחס לשטחים החקלאיים המשתרעים מדרום למחצבה .ביחס לאלו ,ניתן להסתפק בסקר החלקי
שהוגש לבדיקה מוקדמת של הגנה"ס ,ולצרפו ברמת הפירוט שלו כחלק מהתסקיר ,ללא צורך לבצע
השלמת הסקר בתקופת הסתיו.
 1.2.3.2.1מיפוי יחידות הצומח ייעשה בשלבים הבאים:
א .סקר מקורות המידע הקיימים (בהסתמכות על המידע המופיע בנספח  1ועל בסיס מקורות נוספים,
ככל שיתעדכנו ויהפכו לזמינים) ,וכן השלמת המידע הקיים באמצעות סקר שטח עדכני.
ב .חלוקה מרחבית ליחידות צומח והצגה באמצעות אורתופוטו בקנה מידה רלוונטי (.)1:10,000
ג .יש להציג את מיפוי יחידות הצומח עפ"י "מדריך למיפוי צומח בישראל – חלק הצומח הים-תיכוני"
(סבר ,לשנר ורמון  )2014לרמה של טיפוס צומח ,כלומר :תצורת צומח מפורטת ו 3-מיני הצמחים
השליטים.
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 1.2.3.2.2יש לאפיין במלל כל יחידת צומח ,בכלל זה :גודל; מבנה (תצורת צומח מפורטת; מינים
עיקריים בכל צורת חיים ואחוז הכיסוי שלהם מכלל השטח; מינים שליטים ואחוז הכיסוי
שלהם מכלל השטח) ,ומבנה מרחבי :גודל כתם אפייני; רציפות :כולל מרחק לכתם הקרוב
של יחידה זהה .כמו כן יצוין ,במידת האפשר ,מהי החשיבות האקולוגית של יחידות הצומח,
עפ"י מקורות מידע קיימים.
 1.2.3.2.3יש לאפיין את ההטרוגניות בין יחידות הצומח בשטח ההתייחסות ,עפ"י השוני ביניהן בתצורת
הצומח המפורטת ובמינים השולטים.
 1.2.3.2.4יש לערוך רשימת מצאי מיני צומח ,בתחום התכנית ושטח ההשפעה סביבו (מינים טבעיים,
זרים ופולשים  .לעניין המינים הפולשים לציין כי אין מדובר במיני היער הנטוע של קק"ל,
אשר חלקם נמנים ברשימת המינים הפולשים על פי רט"ג) על סמך סקר שדה מפורט ומלא
בתחום התכנית ובתחום ההשפעה ,שיבוצע בעונות הרלוונטיות לסקירת הצומח שלאזור
התכנית – ינואר-מאי וספטמבר ,והשלמתו באמצעות ניתוח מאגרי מידע זמינים (להיעזר
במקורות המידע המפורטים בנספח מס'  .)1כאמור בסייג בסעיף ( 1.2.3.2מעלה) ,אין צורך
להרחיב את ממצאי הסקר המוקדם שהוצג להגנה"ס ביחס לשטחים החקלאיים שמדרום
לתחום תכנית המחצבה .ראה התייחסות מפורטת מעלה.
 1.2.3.2.5יש לאפיין ולמפות את אוכלוסיותיהם של:
א .מיני הצמחים בעלי חשיבות מיוחדת :המינים האדומים (עפ"י שמידע ופולק  ,2007שמידע וחוב'
 2011ועדכונים ככל שיש) ,הנדירים ,האנדמיים והמוגנים.
ב .מינים זרים ומינים פולשים (לפי הגדרתם אצל  Dufour-Dror 2012ועדכונים ככל שיש) .ימופו כל
הריכוזים ובמידת האפשר ,פרטים בודדים של אותם המינים .כל ריכוז יאופיין על ידי מספר פרטים
(הערכה) וגודל השטח המכוסה ע"י המין .סייג לנושא זה הוא כמצוין בסעיף .1.2.3.2.4
 1.2.3.2.6במסגרת סקר השדה ימופו ויאופיינו עצים בוגרים בתחום התכנית .האפיון ייעשה לפי אזורים
ובהתאם לחוק ולהנחיות פקיד היערות.
 1.2.3.2.7יש לצרף חוו"ד מקק"ל ביחס למאפיינים האקולוגיים והתפקודיים של תחום היער שאושר
לגריעה בתחום התכנית (כמו גם עד לטווח של  500מ' מגבולות התכנית) ,וכן הערכת
ההשפעות של גריעה זאת על יער טורעאן.
 1.2.3.2.8יש להציג ולנתח את המצאי הבוטני בשטח ההתייחסות כמצוין מעלה ,תוך פירוט לגבי :הרכב
המינים; ייחודיותם וחשיבותם; פגיעותם; מידת אילוח נוכחית במינים פולשים .יש להציג
את כלל המידע המתבקש באמצעות טבלה אשר תציג את רשימת המינים ותכונותיהם ,בכלל
זה:
א .צורת חיים
ב .תפוצה – כולל כורוטיפ ,אנדמיות ,פריפריאליות .במידה והמין זר – שלב הפלישה בארץ (עפ"י
 Dufour-Dror 2012ועדכונים ככל שיש).
ג .שכיחות – התייחסות לשכיחות ברמה הארצית והאזורית ,ולגבי של המינים העיקריים ,המינים בעלי
החשיבות המיוחדת והמינים הזרים גם בשטח ההתייחסות.
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ד .סכנת הכחדה  -האם המין הינו אדום .במידה וכן – לציין מספר אדום ,ערך  ,IUCNנדירות – מס'
אתרים ,ייצוג המין באזורים מוגנים – אחוז מהאתרים (עפ"י שמידע ופולק  ,2007שמידע וחוב' 2011
ועדכונים ככל שיש).
ה .הגנה סטטוטורית  -האם המין הוא ערך טבע מוגן.
ו .חשיבות אקולוגית  -כולל מין שליט ,מין מעצב נוף או מין מפתח ,מין המהווה פונדקאי/מקור מזון
עיקרי למינים נדירים (כגון של פרפרים).
 1.2.3.2.9יש להציג סקר שטח של מינים פולשים בכל התחום המתבקש ,כמפורט בסעיף  .1.2.3.2הסקר
יוצג במיפוי בקנ"מ מתאים וכן בסקירה מילולית .כאמור בסייג בסעיף  1.2.3.2.4לעניין זה ,אין
הכוונה למינים נטע אדם שהנם חלק מיער קק"ל ,המוגדרים כפולשים ברשימת רט"ג.
 1.2.3.3בעלי חיים:
 1.2.3.3.1יש להציג במלל ,בתמונות ובמפות בקנ"מ מתאים ,את סוג ופרישת בתי הגידול ובעלי החיים,
הן בתחום התכנית ועד לטווח של  1ק"מ סביב גבולותיה (להלן "שטח ההתייחסות") .יש
לציין את מקומם של אתרים המאכלסים בעלי חיים ,לרבות אתרי רבייה וקינון עופות ,ובתי
גידול לחים .כל זאת ,תוך שימת דגש למינים אדומים ,נדירים ,ייחודיים (אנדמיים) או ראויים
לשימור ,שעלולים להיות מושפעים מהתכנית.
 1.2.3.3.2יש לבחון נוכחות של מינים פולשים ומתפרצים בשטח ההתייחסות.
 1.2.3.3.3ייערך תיאום בין עורך הסקר האקולוגי לבין אקולוג רט"ג במחוז הצפון ,לגבי המצאות בתי
גידול נדירים ואוכלוסיות של מינים המוגדרים בסיכון .במידה שיוסכם כי בשטח ההתייחסות
קיימות מערכות אקולוגיות או בתי גידול נדירים ,ייחודיים או כאלה שייצוגם בשטחים
מוגנים נמצא בחסר או ככל שקיים ידע קודם ביחס לאוכלוסיות משמעותיות של מינים
בסיכון  ,יש לבצע סקר שדה של בעלי חיים בשטחם .סקר השדה יתבצע באמצעות אנשי שטח
מיומנים ומוסמכים לכך ,בעונות הרלוונטיות לכל קבוצת בע"ח עפ"י הטבלה המצורפת בנספח
.2
 1.2.3.3.4יש להציג ע"ג מפה בקנ"מ מתאים ולתאר במלל את קיומם של מעברים של בע"ח בסביבת
התכנית ,ככל שאלה קיימים.

 1.2.3.4שטחים פתוחים:
 1.2.3.4.1יש להציג במלל ,בתמונות ובמיפוי בקנ"מ מתאים ,את הרגישות והערכיות האקולוגית של
שטח התכנית עד לטווח של  1ק"מ מגבולותיה (להלן "שטח ההתייחסות") ,תוך התייחסות ל:
א .המערכות האקולוגיות בשטח ההתייחסות – תפרוסת המערכות האקולוגיות השונות בשטח
ההתייחסות ,לפי החלוקה למערכות אקולוגיות ברמה הארצית ,עפ"י מסמך רותם ( .)2014בנוסף,
יפורטו המערכות האקולוגיות בסקאלה המרחבית המקומית ,על סמך מקורות מידע כגון :סקרי
מכון דש"א ,תסקירי השפעה על הסביבה קודמים ,וכל חומר רלוונטי אחר.
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ב .ייצוגיות – יש לבחון מהי מידת ייצוג המערכות האקולוגיות הארציות בשטח ההתייחסות בשטחים
מוגנים [עפ"י תמ"א  8ותמ"א .]22
ג .נדירות וייחודיות– יש לבחון ולמפות הימצאותם של בתי גידול נדירים או ייחודיים בשטח
ההתייחסות ,כולל :בתי גידול לחים (ובהם נחלים ,מעיינות ,בריכות חורף) ,מערות ומצוקים .את
המיפוי יש לעשות על בסיס נתוני רט"ג וסקר שדה.
ד .רגישות השטח – יש לנתח ולהציג את הרגישות האקולוגית של שטח ההתייחסות לפי תמ"א ,8
תמ"א  ,22תמ"א ( 35מרקמים ,מכלולים נופיים ,רצועת נחל וכיו"ב ,תמ"א /34ב( 3/תוך ציון פשטי
הצפ ה ,רצועות מגן והגדרות רשות הניקוז) ותכניות מתאר מחוזיות .יש להתייחס למצב הקיים
ולמצב המתוכנן.
ה .רציפות – יש לתאר מסדרונות אקולוגיים ומצב השתמרותם בשטח ההתייחסות :ברמה הארצית,
עפ"י מפת מסדרונות אקולוגיים של רותם ( 2014רט"ג); וכן ברמה האזורית והמקומית .כמו כן ,יש
לציין שטחים המהווים "אבני מדרך" למעבר אורגניזמים.
ו .יש להבהיר את חשיבות שימורו של השטח כחלק מרצף של שטחים פתוחים (ככל שרצף זה קיים).
בניתוח יש להביא בחשבון את התכניות המאושרות והנמצאות בשלבי אישור עד לטווח של  1ק"מ
סביב התכנית ,אשר עתידות לצמצם את רצף השטחים הפתוחים באזור .לנוכח ממצאי הניתוח ,יש
להבהיר את משמעות קיטועו הנוסף של השטח הפתוח ,ככל שזה צפוי עקב התכנית המוצעת.

1.3

גיאולוגיה ,גיאומורפולוגיה והידרולוגיה

 1.3.1תוכן סקירה גיאולוגית שתכלול התייחסות למבנה הגיאולוגי ולתכונות המסלע (סוג ,עובי ,איכות
ותחום השתרעות) בשטח התכנית .נתוני הסקר יוצגו על גבי מפה טופוגרפית בקנ"מ ברור,
ויתוארו במלל ,בחתכים סטרטיגראפיים (שיסומנו ע"ג המפה) ובתרשימים .יש לציין את כמות
חומר הגלם הקיימת לפי הסקר .יש להבהיר האם קיים שוני בסוג המסלע ואיכותו בין חלקיה
השונים של התכנית.
 1.3.2יש לתאר תצורות גיאולוגיות וגיאומורפולוגיות ייחודיות בתחום התכנית ובכלל זה בתחום
ההשפעה.
 1.3.3יש לתאר את הרגישות ההידרו-גיאולוגית של שטח התכנית וסביבתה תוך התייחסות לתכונות
הקרקע ,כגון ,סוג הקרקע ,המרקם שלה ,מוליכות הידראולית ,חדירות ,יציבות ורגישות לסחיפה
ו/או גלישה של האופק העליון ,מקורות מי התהום ואזור המילוי החוזר ,גובה מי תהום ומגמות
בעשור האחרון ,איכות מי תהום ומגמות בעשור האחרון ,שיפוע וכיוון זרימה במפלס הרלוונטי,
קידוחי מים פעילים ובלתי פעילים.
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 1.3.4יש להציג על גבי מפה בקנ"מ של  ,1:10,000ולתאר במלל ,את אגן ההיקוות שבתחומו נמצאת
התכנית ואת מערכת הניקוז הטבעית והמלאכותית (כגון :תעלות ומובלים סגורים) בשטח
התכנית ובסביבתה (עד לטווח של  2ק"מ לפחות מגבולות התכנית או עד גבולות אגני הניקוז – על
פי הרחוק מביניהם) .יש להתייחס ,בין השאר ,למשטר הזרימה והשיטפונות (ספיקות בסיס
וספיקות שיא) ,בהסתמך על נתונים קיימים ותחזיות באתר או בשטחים הסמוכים לו ,ועל
מודלים מקובלים לחישוב (לפי תקופת חזרה של  1ל 25 -שנה) .כמו כן ,יש להתייחס לואדיות
ונחלים; פשטי הצפה; מעיינות וספיקותיהם ב 10 -שנים האחרונות; קידוחים פעילים (למי
שתיה ,השקיה או החדרה) ,לרבות רום המפלס ,כמות ואיכות המים המופקים ,ורדיוסי מגן;
מתקני תפיסת נגר; מקווי מים עונתיים ושינויים שחלו במאפייניהם ההידרולוגיים בעשור
האחרון .יש להתייחס בסעיף זה למידת הסיכון לזיהום מי תהום.
כמו כן ,יש להתייחס ולסקור את תופעות הסחף מתוך תחום התכנית ,אל השטחים הגובלים
סביב .בכלל זה להתייחס להשפעות הסחף על התשתיות והשטחים החקלאיים המצויים מדרום
לתחום התכנית .יש להתייחס למקורות של חומר זמין לסחף בתחום התכנית (בכלל זה ציון
מיקומם במיפוי מתאים) ,לרבות :מערומים תפעוליים של חומרי גלם ,מתקנים קיימים ודרכים
לא סלולות.

 1.4תנאים קלימטולוגיים ,מטאורולוגיים ואיכות אוויר
 1.4.1יש להציג נתונים מטאורולוגיים בסיסיים המייצגים את אתר התכנית .הנתונים יתבססו על
מדידות רב שנתיות (של  5שנים לפחות) ,שנערכו בסביבת האתר ,ויוצגו בחתך עונתי ויממתי .יש
לציין את מקור הנתונים ,מיקום תחנות המדידה ומשך זמן המדידות ,תוך התייחסות להתאמתם
לייצוג האתר המוצע והאזור סביבו שעשוי להיות מושפע מפעילות המחצבה .יש להתיחס לנתוני
מיקרו-אקלים בקרבת התכנית והישובים הסמוכים ,ולא להסתמך רק על אינטרפולציה והיקש
של נתונים מתחנות מטאורולוגיות רחוקות .יש לקבל מראש אישור והנחיות מחייבות
מהאחראית לנושא איכות אוויר במחוז צפון במשרד להגנת הסביבה ,וככל שידרש ,ובכפוף
להנחיותיה ,תהיה חובה להשלים את נתוני הרקע באמצעות מדידות מטאורולוגיות בסביבת
התכנית.
לכל המידע המטאורולוגי שיוצג לתחום המחצבה ולסביבתה ויילקח בחשבון בתסקיר ,יש לקבל
אישור של השירות המטאורולוגי לנכונותו ועדכניותו ,או לחלופין באישורו של מטאורולוג
מוסמך ,שפרטיו יכללו במסגרת התסקיר ,בדומה לכל יתר המומחים הנדרשים להכנת
התסקיר.
 1.4.2יש לפרט את השכיחות היחסית של מהירות וכיוון הרוח (שושנת הרוחות) ,טמפרטורה ולחות
יחסית.
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 1.4.3יש לציין מצבים מטאורולוגיים חריגים העלולים לגרום לתנאי פיזור בעיתיים של אבק ומזהמים
לסביבה .יש להתייחס גם למיקרו-אקלים מקומי.
 1.4.4יש לציין את כל מקורות הפליטה הקיימים ,המתוכננים ו/או המאושרים ברדיוס של  2ק"מ
מגבול התכנית ,הגורמים למפגעי זיהום אוויר ,לרבות :מחצבות ,כבישים ,מפעלים ,אתרי פסולת
(לרבות מתקני קומפוסטציה) ,או כל פעילות אחרת הגורמת למפגעי זיהום אוויר .כמו כן ,יש
לציין את כל הכבישים הארציים (הקיימים ,המתוכננים ו/או המאושרים) בתחום  2ק"מ
מגבולות התכנית ,וכן את אזורי התעשייה הבאים' :ציפורית' ו'קדמת גליל'.
את המיפוי יש להציג על רקע מפת שימושי הקרקע הקיימים וייעודי הקרקע המתוכננים .יש
להשוות את ריכוזי המזהמים השונים עם תקני הסביבה .המידע יתבסס על מדידות שהתקיימו
בעבר מסביב למחצבה הקיימת וכן מידע נוסף ,במידה שקיים.
 1.4.5יש להציג ממצאי ניטור וכל מידע רלוונטי אחר שקיים ואשר מצביע על איכות האוויר הקיימת,
כדוגמת דוחות ניטור וכד' .יש להציג את ממצאי הניטור שעורכים בעלי המחצבה הקיימת במשך
חמש השנים האחרונות וכן להציג את ממצאי הניטור במשך תקופה זאת של תחנת הניטור
שקיימת ביישוב טורעאן ופועלת בשנים האחרונות .יש להציג הערכות לגבי מצבי קיצון
מטאורולוגיים ,בכלל זה עוצמות ,כיוון ושכיחות.
 1.4.6על מנת לייצר בסיס נתונים מספק ,וככל שהדבר יידרש ע"י הגורם המוסמך לכך במשרד להגנת
הסביבה במחוז צפון ,יש לקיים ניטור רציף למשך תקופה של שנה ,או לחלופין ,להציג את נתוני
הניטור הרציף מהתחנה הניידת שהוצבה ע"י רמ"י כשהמדידה הייתה כשנה .בכל מקרה ,נדרש
להציג נתוני רקע מדודים באופן רציף בתסקיר .ככל שלא יתאפשר להתבסס על נתונים קיימים,
יידרש ביצוע ניטור כאמור .תכנית הניטור תתואם ותאושר ע"י ראש ענף איכות אוויר במשרד
להגנת הסביבה במחוז הצפון.

1.5

רעש ורעידות

טרם הכנתו והגשתו של התסקיר ,תוגש תכנית מדידות .תכנון המדידות ומפרטן הטכני (מיקום ,זמן
וכיו"ב) יתואם מול ראש ענף רעש במשרד להגנת הסביבה מחוז הצפון.
את מפלסי הרעש יש למדוד ולהגדיר בהתאם לתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) –  ,1992כולל
ספקטרום  1/3אוקטבה .בתוך כך יש להתייחס לדברים הבאים:
א .שיטת המדידה ,מיקום ושעות המדידה ,מספר מינימלי נדרש של מדידות ,וכן את התנאים
המטאורולוגיים בעת ביצוע המדידות.
ב .יש לצרף מפה בקנה מידה מתאים עם סימון נקודות המדידה ולציין את מקורות רעש הרקע אשר
פעלו בזמן המדידה.
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 1.5.1יש לקבוע ,ע"י מדידה או חישוב ,את מפלסי הרעש הקיימים בסמיכות לאתר ,ועד לטווח של 2
ק"מ מגבולותיו ,בשימושי הקרקע הקיימים או ביעודי הקרקע המתוכננים (בכלל זה בתחום
היישוב טורעאן) ,תוך נטרול מקורות הרעש שאינם אופייניים לאזור.
 1.5.2מפלסי הרעש יינתנו ביחידות  ,leqעם תיאור מפורט של מקורות הרעש ,שעת המדידה ומשך
המדידה.
 1.5.3מקורות הרעש ונקודות המדידה יסומנו על גבי תשריט בקנ"מ מתאים ויצוין שימוש הקרקע לידו
נמדד מפלס הרעש .יש לכלול את כל המידע ביחס לביצוע פיצוצים באתרים קרובים אל שטח
התכנית (כדוגמת מחצבות פעילות באזור) ,בכלל זה להציג נתוני רעש ורעידות .יש לציין ולפרט
את מקורות המידע לעניין זה.
 1.5.4הנתונים יוגשו גם במדיה דיגיטאלית ,שתכלול את נתוני הקלט והפלט של המודל שנעשה בו
שימוש לצורך חיזוי ומיפוי הרעש.

פרק ב' :בחינת חלופות תכנון
 2.0כללי:
יש להציג בפרק זה ,בעזרת טבלאות ,איורים ומפות מלוות במקרא ברור ,את מכלול השיקולים שהביאו
לקביעת גבולות התכנית המוצעת ,עקרונותיה ופריסת השימושים בה .הניתוח בפרק זה יהיה איכותי
וכמותי.
יש לקבוע קריטריונים ומדדים מפורטים לבחינת החלופות המוצגות ולקבוע את משקלם היחסי.
הקריטריונים והמדדים יבטאו מכלול שיקולים ,לרבות שיקולים הנדסיים ,הידרו-גיאולוגיים ,כלכליים,
תפעוליים ומנהליים ,אך ינתן משקל יתר לשיקולים סביבתיים של מניעת מפגעים ומטרדים (תוך פירוט
סוגיהם) .יש להתייחס לשיקולים כגון :מניעת פגיעה בשימושי קרקע שכנים ,שימוש מושכל בקרקע
ובמשאביה ,מזעור מטרדי אבק וזיהום אוויר ,מזעור מטרדי רעש ורעידות ,מזעור הפגיעה בערכי טבע,
מזעור הפגיעה בערכים מעשה ידי-אדם לסוגיהם (כדוגמת אתרי מורשת וארכיאולוגיה) ,מידת השתלבות
בנוף וצמצום המופע הנופי של התכנית ביחס לסביבתה הקרובה והרחוקה ,אפשרות שיקום הנוף לאחר
ביצוע העבודות ותוך כדי שלביות התכנית ,הסתברות לפגיעה במי תהום ,הסתברות לפגיעה בגופי מים
עיליים (נחלים ,בריכות ,מעיינות ,וכיו"ב) ,הסתברות לפגיעה במערכת הניקוז הטבעית (בכלל זה יש
להתייחס גם לסחף) ,מניעת סיכוני בטיחות ,שיקולים הנדסיים ,שיקולים כלכליים ,קיום תשתיות
תומכות בטווח הקרוב ,נגישות ,זמינות הקרקע לפעילות המוצעת ,וכיו"ב.
ההתייחסות תהיה למעטפת מרבית ,של ההשפעות הסביבתיות מכלל פעילות המתוכננת בתחום התכנית,
לרבות כל המתקנים והמפעלים המתאפשרים להקמה ולפעילות מכוח תכנית זו .יש להתייחס למספר
סוגי חלופות ,כמפורט להלן:
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 2.1חלופות מאקרו למיקום המחצבה( :הכוונה לחלופות המאקרו במרחב מחוז צפון) יש להציג את
גבולות האתר ,כמוצע בתמ"א 14ב' ,וכן את מכלול השיקולים הגיאולוגיים ,האקולוגיים,
הסביבתיים ,התפעוליים והכלכליים לקביעת האתר כולל התייחסות לחלופת האפס (הישארות
בגבולות התכנית המאושרת) .יש לתאר את המצב עפ"י :הימצאותן/היעדרן של מחצבות
לאגרגטים דומים לאלו המופקים במחצבה (ברמה המקומית במחוז צפון) ,אומדני ביקושים
עתידיים לאגרגטים ,עומק המרבץ ,איכות המרבץ והתאמתו לדרישות צרכני האגרגטים בישראל.
הניתוח יתבסס על מסמך המדיניות של תמ"א  14ב' ומקורות נוספים.

 2.2חלופות מיקרו לגבולות המחצבה :יש להתייחס לגבולות תכנית המחצבה וגבולות החציבה ,תוך
התייחסות לישוב טורעאן ,לדרך הנוף שעוברת מצפון בתחום יער טורעאן ,ופעילויות קיימות
ומתוכננות .בין היתר ,מתבקש להתייחס לאפשרויות הבאות :צמצום תחום התכנית בחלקה
הצפוני ,תוך השגת הגבול המערבי של התכנית מעברו המזרחי של קו רכס השלוחה של הר טורעאן
(קו הרכס הנצפה מתחום תמ"ל  ;)1008חלופה שתרחיב את תחום התכנית ותכלול את אתר
ההטמנה לפסולת יבשה וכן את הדרך הרוחבית ,המובילה אל היישוב טורעאן וגובלת מדרום
למחצבה.
יש להציג את מכלול השיקולים לחלופות המיקרו לגבולות המחצבה ,בכלל זה :השיקולים
הגיאולוגיים (בכלל זה עתודות חומר הגלם) ,האקולוגיים ,הסביבתיים ,והתפעוליים.
 2.3חלופות למיקום המתקנים והמפעלים במחצבה :יש להציג חלופות למתקני המחצבה ולמפעלים
ולמיקומם במפלסים שונים (בכלל זה יש להתייחס גם למיקום מערומים תפעוליים של חומרי
הגלם).
על החלופות לשקף טכנולוגיות מתקדמות לעבודות במחצבה .בכפוף לניתוח נתוני איכות האוויר
במסגרת התסקיר ,יש להציג חלופות להעתקת המתקנים ממקומם כיום ,לכיוון מזרח (בכלל זה
לבחון :חלופת אפס; העתקת חלק מהמתקנים המהווים את גורמי הזיהום העיקריים; השארת
המתקנים במקומם תוך נקיטת אמצעים למזעור ההשפעות הסביבתיות ,כגון :קירוי וכיסוי
המתקנים המהווים מקור לזיהום; או שילוב בין השניים האחרונים).
 2.4חלופות לשלביות החציבה ,להסדרה ולשיקום בהתאם ,וכן חלופות למיקום של המתקנים
והמפעלים בשטח התכנית :יש להציג חלופות לשלביות החציבה ובהתאמה ,להציג חלופות
עקרוניות למיקום המתקנים והמפעלים במרחב התכנית וכן חלופות תואמות להסדרה ולשיקום
של השטחים שבהם הסתיימה החציבה בשלבי החיצוב ובתום מיצוי החציבה בכלל בשטח התכנית.
להבהיר כי נקבע שהתכנון יאפשר פעילות של מפעיל בודד אחד בלבד.
 2.5חלופות לדרכי גישה למחצבה :יש להציג חלופות של דרכי גישה וחיבור המחצבה עם הכביש הראשי
ואת הצורך להכלילם במסגרת התכנית ככל שלא יקודמו בתכנית אחרת .הכרח לבחון חלופות של
דרך אשר תשרת את כלל שטח המחצבה ,ושלא תהיה משותפת לאזור המגורים בטורעאן .ככל
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שיכללו דרכי גישה אל המחצבה בתכנית ,יש להתייחס בתסקיר אל מכלול ההשפעות הסביבתיות
מדרכים אלו (בכלל זה מפגעי חזות ואבק).
 2.6חלופות טכנולוגיות :יש להציג ,במידה וקיימות ,חלופות לטכנולוגיות חציבה שונות ,ולתאר את
ההיתכנות לשימוש בהן וכן את ההבדלים בהשפעות הסביבתיות ביניהן.

פרק ג' :תיאור הפעולות הנובעות מביצועה של התכנית המוצעת
 3.0כללי
 3.0.1בפרק זה תוצג בפירוט ,ככול הניתן ,בתשריטים ,בתרשימים ובמלל ,התכנית של החלופה
הנבחרת למחצבה בקיבולתה המרבית לטווח התכנון ,תוך התייחסות למעטפת התכנון
המקסימאלית של כלל המבנים ,המפעלים והמתקנים השונים ,הפעילות שתתבצע בהם ,שלבי
הפעילות ,השטחים הנדרשים לפעילויות השונות והתשתיות הנלוות.
 3.0.2התיאור יתייחס לכל העבודות העתידות להתבצע ,הן לשם הקמת המתקנים והן לשם הפעלתם,
לרבות עבודות תשתית שעשויות להידרש לשם כך מחוץ לגבולות האתר ,כמו דרכי גישה ,חיבור
לרשת החשמל ,חיבור למים וביוב וכו'.
 3.0.3התכנית תכלול את כל התכניות וההנחיות ההנדסיות המוצעות ,ותלווה בחתכים אופייניים ,אשר
יוצגו בתסקיר באמצעים המקובלים ובקנ"מ מתאים.

3.1

תיאור כללי של התכנית

 3.1.1יש לתאר את ייעודי הקרקע המתוכננים בתחום התכנית על בסיס תשריט התכנית ,חתכים
ותכנית החיצוב .יש להציג תיאור נפרד לכל פעילות ומיקומה .יש להתייחס לשטחי ומתקני
חציבה ,שטחי אחסון ,דרכים ,מתקנים לניפוי ,גריסה ושטיפה ,מתקנים לגריסה ,מיון ומחזור
פסולת בנין ועודפי עפר ,מפעלים ,מנהלה ,עמדות תדלוק ,מתקנים לתפעול המחצבה מתקנים
ותשתיות אחרות .יודגש כי יש לתאר ולפרט את כלל מפעלי הטיפול בתוצרים אשר הקמתם
תתאפשר מכוח התכנית המוצעת בתחום המחצבה.
יש להתייחס גם לתוואי דרכי הגישה לאתר ,לחיבור עם כביש  ,77כביש  ,65ודרכים נוספות
רלוונטיות במרחב ,וכן להתייחס למגבלות בתחומי ההשפעה.
 3.1.2יש להציג תשתית למתקני תדלוק ,לטיפולים ברכבים ואמצעים לטיפול בתשטיפים למניעת
זיהום קרקע ומים.
 3.1.3יש לתאר את שיטות החציבה ,לרבות מספר וסוג הכלים הכבדים שיעבדו בשטח ,וכן לסקור את
אלו העובדים בשטח במחצבה הפעילה בתחום התכנית .יש להתייחס להיקף הפעילות המרבי.
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 3.1.4יש להציג תחשיבים מפורטים של כמויות ואיכויות חזויות של חומר ,לפי סוגים ,שיופק מכל תא
שטח ,תוך התייחסות לסקירה הגיאולוגית הקיים.
 3.1.5יש לפרט היקף צפוי של טפל מהמחצבה ,וכן עירום של חומרי גלם ותוצרי כרייה וחציבה (בכלל
זה מיקומם) ,פירוט הפעולות שיבוצעו לניצולו לצורך שימושים שונים (בכלל זה הערכה של לוח
הזמנים) וצמצום היקף עירומו והמפגעים הסביבתיים הכרוכים בכך (לרבות מפגעים נופיים
וזיהום אוויר) .בכלל זה יש להתייחס בפירוט לאופן הטיפול בערמות הטפל הקיימות כיום
בתחום התכנית.
 3.1.6יש לפרט את האמצעים המוצעים לשילוב מדרגות החציבה וערמות הטפל בתוואי הנוף של שטח
התכנית ,במהלך העבודות ועם סיומן.
 3.1.7יש לפרט את מערך הפיצוצים המתוכנן (ככל שמתוכנן) ,כולל מיקומם ,עוצמתם ,תכיפותם,
וכמות חומר הנפץ שניתן יהיה לפוצץ בכל פיצוץ (וזאת בכפוף לתקנות בתחום) .יש לקבוע את כלל
המגבלות לביצוע הפיצוצים (בכלל זה את מאפייניהם – מועדיהם ,תדירות ,מיקום במרחב,
תפרוסת וכדומה).
 3.1.8יש לציין שטחים שמהם מתוכנן להסיר את שכבת ה" "top soilומיקום מוצע לעירום שכבה זו עד
לשיקום.

 3.2אמצעים למניעת מטרדים ומפגעים סביבתיים
 3.2.1יש לתאר את היקף הפעילות במתקנים ,מקורות פליטה לאוויר והאמצעים למניעת אבק ,רעש
ורעידות (בכלל זה גם דרכים) .יש להתייחס להתאמתם לתקנות למניעת מפגעים (מניעת זיהום
אוויר ורעש ממחצבה) התשנ"ח  .1998יש להתייחס לאפשרויות העתקת המתקנים ממקומם
הקיים לכיוון מזרח ,כולם או חלקם ,תוך נקיטת האמצעים למזעור השפעתם הסביבתית.
 3.2.2יש לפרט את כמויות המים הנדרשות ,מתקנים הדורשים מים ,מקורות המים וטיפול בעודפי
המים ,תוך מניעת זיהום של ערוצי ניקוז ,נחלים ומי תהום בתחום התכנית ובאזור הסמוך לה.
 3.2.3יש לפרט את האמצעים למניעת זיהום וטיפול במי תהום בתחתית בור החיצוב – ככל שישנם,
כולל אמצעים למניעת זיהום מדלקים ושמנים במתקני תדלוק ,אחסון שמנים ומשטחי טיפול.
 3.2.4יש לפרט את האמצעים שיינקטו להסדרת הניקוז ומניעת נגר וסחף מתחום התכנית אל סביבתה.
 3.2.5יש להציג נהלים לשמירה על ניקיון דרכי הגישה לאתר ובתוכו ,בכלל זה אמצעים לצמצום מפגעי
אבק מתנועת כלי הרכב בדרכי הגישה.
 3.2.6יש להציג בפירוט את אופן הטיפול בערמות הטפל הקיימות כיום והעתידיות ומיקומן בתחום
התכנית (בכלל זה נדרשת התייחסות גם לעירום תפעולי של חומרי גלם בתחום התכנית) .בהתאם
לניתוח הנופי והחזותי של התכנית וסביבתה ,יש לקבוע תנאים לעירום (בכלל זה גובה ,מיקום,
ניוד לתחומים בתכנית בהם תסתיים החציבה וימוצה שם החומר הפוטנציאלי לחציבה) ,וזאת על
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מנת לצמצם למינימום האפשרי את ההשפעות הסביבתיות שצפויות מכך .יש להציג את אופן
הטיפול או הסילוק של המערומים התפעוליים של חומרי הגלם המצויים כיום בצד המערבי של
התכנית ,כדי לצמצם למינימום האפשרי את ההשפעות הסביבתיות (בכלל זה זיהום אוויר ומופע
נופי).
 3.2.7ניטור :יש להציג את כל הפעולות והמערכות שיוקמו לניטור ,במידת הצורך ,של :איכות האוויר,
רעש ,רעידות (כתוצאה מפיצוצים) ,מניעת דליפות מזהמים ושפכים וכיו"ב .יש לציין תדירות
מתוכננת של הבדיקות השונות ונהלי דיווח .יש להציג חלופות למערכות ניטור ולאופי פעילותן
בהתאם למאפייני המפגעים השונים בתחום התכנית ,בכלל זה התייחסות להבדל בין ניטור רציף
לבין שאינו רציף (תקופתי) .יש להציג את אופן הדיווח על חריגות במדדים הסביבתיים לגורמים
הרלוונטיים במשרד להגנת הסביבה .את נושא הניטור יש לתאם עם האחראית לכך במחוז צפון
בשלב מוקדם להכנת התסקיר ,ולאחר גיבוש כלל נתוני הרקע (בעיקר ביחס לאיכות אוויר
ורעש).

 3.3שלביות החציבה ,הסדרה ,שיקום וצמצום תחום ההשפעה
 3.3.1יש לתאר במלל ולהמחיש בתשריטים את שלביות החציבה המוצעת ,הסדרה ושיקום המתחמים
בהם תסתיים החציבה ,ואת ההתניות למעבר בין השלבים .כל זאת בהתייחס לנתונים כמותיים
(אומדני ביקוש לחומר חציבה ,אומדני היצע לשטח חציבה ,והיקף החציבה המוצעת) .שלבי
הביצוע יתייחסו לציר הזמן ,לפריסה במרחב ,לנפח החציבה ,לכמויות החומר שיופק ולסוגיו,
ולפעולות השונות שיבוצעו .יש להציג את מכלול הפעולות הנדרשות להסדרה ולשיקום בשלביות
התכנית ,וכן הפעולות המתחייבות לצורך מזעור מפגעים סביבתיים ,בכלל זה העתקת מתקנים
ומפעלים.
 3.3.2יש לתאר ולהמחיש באמצעות מפות וחתכים על בסיס התשריט בסעיף  3.1.1את הטיפול הנופי
המוצע בשלבי החציבה השונים ,לרבות טיפול נופי בערימות הטפל ,במדרגות החציבה ובדפנות
המחצבה והסדרת השטח בתום החציבה בכל שלב.
 3.3.3יש לפרט את הטיפול הנופי המוצע בשטחים שאינם מיועדים לחציבה ,במידה שמתוכננת פעילות
כלשהי בהם אשר תפגע במצבם הטבעי ו/או במצבם הקיים היום.
 3.3.4יש לפרט את מנגנון הבקרה הקושר את פעילותה השוטפת של המחצבה לפעולות של הסדרת
השטחים ,שיקומם ופינויים לאחר תום פעילות החציבה בהם ,בהתייחס לשלביות החציבה ,בכלל
זה קביעת התניות ברורות ,הקושרות בין חובת ביצוע פעולות מתחייבות ,לבין המשך ההתקדמות
בשלביות הכרייה והחציבה.
 3.3.5יש לציין פעולות שיש למנוע את ביצוען ושטחים בהם יש להימנע ,ככל הניתן ,מכל כניסה ופגיעה.
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פרק ד' :ההשפעות הסביבתיות החזויות של הפעילות המוצעת ואמצעים
למניעתן
 4.0כללי
א .בפרק זה יפורטו הנושאים השונים שבהם חזויה השפעה סביבתית בתחומי התכנית ובסביבתה
הקרובה והרחוקה .ההשפעות החזויות יתוארו באופן כמותי ואיכותי ,בגרפיקה ובמלל ,תוך ציון
מקורות המידע.
ב .בחיזוי ההשפעות הסביבתיות (בנושאים הרלוונטים כמפורט) יש להתחשב במקורות זיהום סמוכים
ובהשפעתם המצטברת.
ג .בהתייחס לכל השפעה שלילית ,יש להסביר האם יש צורך למונעה או להפחיתה ,על סמך אלו שיטות
ואמות מידה נקבע הדבר ,ובאלו אמצעי מניעה או הפחתה יש לנקוט.
ד .יודגש ,שרשימת ההשפעות שלהלן איננה כוללת בהכרח את כל ההשפעות האפשריות .יש להציג גם
השפעות שאינן מוזכרות במסמך הנחיות זה ,ככל שיימצאו השפעות כאלו.
ה .יש לציין ולהסביר אלו מן ההשפעות המנויות להלן לא יתקיימו בפועל.
ו .התסקיר יתייחס לתנאי הפעלת המחצבה בתנאים רגילים וקיצוניים ,ולסמיכות המחצבה לישובים
באזור ,לרבות מצפה נטופה ,חוות השומר וטורעאן.
ז .התסקיר יתייחס לתכניות העתידיות ליעודי קרקע רגישים (מגורים ,מבני ציבור מלונאות וכיו"ב)
באזור.

 4.1השפעות על איכות האויר
כללי:
נתוני איכות האוויר צריכים לשקף את השינויים הצפויים כתוצאה מהגדלת התפוקה ,פיתוח אזורי
חציבה חדשים ,או הכנסת פעולות חדשות לשטח האתר או בסביבות האתר (בכלל זה אפשרות לכלול
בשטח המחצבה גם הטמנה ,מערכות מחזור פסולת יבשה וכדומה) .מתקני המחצבה הקיימת יוערכו לפי
סוג המתקנים הקיים והעתידי ,תוך התייחסות לשיטות משופרות למניעת אבק .כמו כן ,יבחנו מפגעי
איכות אוויר שמקורם במתקנים ,במפעלי התוצרים המתוכננים וכן בדרכים (אל ובתוך שטח התכנית),
במעטפת התכנון המקסימלית המתאפשרת בתכנית .השפעות על איכות אוויר יוערכו עד לטווח של 2
ק"מ מגבולות התכנית ,ובנוסף בחינת השפעות איכות האוויר מהכבישים הארציים המצויים באזור עד
לטווח של  2ק"מ מגבולות התכנית ,וכן מאזורי התעשייה 'ציפורית' ו'קדמת גליל'.
 4.1.1יש להעריך ולחשב את ריכוז החומר החלקיקי העדין הנשים  PM10 -ו PM2.5 -הצפוייים ,לפי
ממוצע יממתי ושנתי ,בהתאם לתקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר) .החישובים יתבססו על
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מודלים מקובלים המאושרים על-ידי ה USEPA-ויתייחסו לכל פעילויות המחצבה .פעילויות
אלה כוללות פעילויות שמקורן בהפעלת אתר החציבה (קידוחים ,פיצוצים ,העמסת החומר,
הובלה ,תנועת כלי-רכב) ,בהפעלת המתקנים (גריסה ,ניפוי ושינוע חומר) ,והמפעלים (בטון וכו'),
בערימות האחסון ובדרכי העפר .בחישובי הפיזור יש להתייחס גם להשפעת הטופוגרפיה.
 4.1.2יש לפרט את כל נתוני הקלט שנעשה בהם שימוש לצורך הרצת המודל (פילוג גודל חלקיקים של
נתוני פליטה ,נתונים מטאורולוגיים ,נתוני מדידה במרכז ניטור אוויר וכיו"ב) ,כולל נימוק
ההנחות במידה שנעשו .יש לשלוח במדיה אלקטרונית את נתוני הקלט והפלט של המודל.
 4.1.3תוצאות המודל יוצגו בהשוואה לערכי הסביבה שבתקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר) (הוראת
שעה) התשע"א  ,2011ותקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר) (הוראת שעה)  .2013יש להציג
בטבלאות ובמלל ,וכן באיזופלטות (על רקע מפה טופוגרפית ,עם סימון גבולות התכנית ומיקומם
של הרצפטורים שייבדקו) ,ערכים חזויים בקולטים בדידים של ריכוזי  PM10ו PM2.5 -מרביים
ובשכיחות  ,95%בהתאם להנחיות התקן וכן מפות לפי ממוצע שנתי של המזהמים הללו.
 4.1.4יש לקבל אישור מאנשי איכות האוויר במשרד להגנת הסביבה על כל נתוני הקלט למודל לפני
הרצת המודל.
 4.1.5יש לציין את האמצעים המתוכננים להפחתת האבק שמקורו בפעילויות השונות שפורטו לעיל .יש
להתייחס לאמצעים להפחתה ולמניעת אבק בהתאם לתקנות למניעת מפגעים (מניעת זיהום
אוויר ורעש ממחצבה) התשנ"ח  .1998בכלל זה ,יש להתייחס ולתאר תכנית להעתקת המתקנים,
המפעלים והמערומים התפעוליים של חומרי הגלם ממקומם כיום ,למיקום חדש בצידו המזרחי
של תחום התכנית ,תוך קשירה בין העתקה זאת ,לבין שלביות תכנית החציבה.
 4.1.6יש להציג תכנית ניטור איכות אוויר (לרבות לאבק שוקע ומרחף) בסביבות המחצבה ,וככל
שיידרש ,הצבת מתקני ניטור בישובים הסמוכים שיש חשש שהיו חשופים למפגעי אבק כתוצאה
מפעילות המחצבה .כפי שנכתב כבר בפרקים הקודמים לעניין זה ,הכרח לתאם את נושא
הניטור מוקדם ככל האפשר ,לפני סיום הכנת התסקיר ,עם האחראית לנושא במחוז צפון
במשרד להגנת הסביבה ולקבל את אישורה לכך .הכנת תכנית לניטור אבק ואישורה ע"י מנהל
יהוו תנאי לפעילות בשטח ההרחבה של המחצבה בהתאם לקבוע בתקנות למניעת מפגעים
(מניעת זיהום אוויר ורעש ממחצבה) ,התשנ"ח.1998-
 4.1.7יש להציג פיתרון לטיפול באבק שייאסף במתקני המחצבה במקומות בהם צפויה הצטברות אבק
(מסועים ,מגרסה וכו') .כמו כן ,להציג את מכלול הפתרונות האפשרים לצמצום מפגעי האבק
בתחום התכנית עצמה ובגבולותיה (לרבות התייחסות לדרכים המובילות אל שטח התכנית
ובתוכה).
 4.1.8יוצג בתסקיר נוהל הדממה:
יוכן נוהל להדממת המחצבה בעת קיום תנאים מטאורולוגיים קשים ,העלולים לגרום להסעת
אבק מהמחצבה לאזורי מגורים סמוכים למחצבה .לציין כי נוהל ההדממה לא יתייחס אך ורק
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לנתונים המתקבלים מיחידות הניטור בתחום המחצבה עצמה ,הואיל ואלו אינם משקפים באופן
מלא את התנאים המטאורולוגיים באזור ,אלא יתייחס גם לכלל האזור שעשוי להיות מושפע
ממפגעי האבק מתוך המחצבה ,לרבות ישובים סמוכים .הנוהל יתואם ויאושר סופית על ידי
הממונה לנושא במחוז צפון במשרד להגנת הסביבה .הכנת נוהל ההדממה אישורה ע"י מנהל
יהוו תנאי לפעילות בשטח ההרחבה של המחצבה בהתאם לקבוע בתקנות למניעת מפגעים
(מניעת זיהום אוויר ורעש ממחצבה) ,התשנ"ח.1998-

 4.2רעש ורעידות
כללי:
יש לבצע חיזויי רעש ,שישקף את הרעש הצפוי מפעילות החצבה הקיימת ומהפעילות החזויה .יש להציג
את היקף הפיצוצים הצפויים באתר כתוצאה מפעילות המחצבה הקיימת והנוספת.
 4.2.1יש לבצע חיזוי רעש בנקודות נבחרות הסמוכות לגבולות התכנית בשימושי וייעודי קרקע רגישים
לרעש ,קיימים ומתוכננים ,לרבות בתי מגורים ,שירותי ציבור רגישים לרעש ,אתרי תיירות
ושטחים פתוחים מוגנים .אפשר להתבסס על מדידות רעש ו/או חישובי רעש .יש לאמוד את
מפלסי הרעש הצפויים מהפעילויות השונות באתר ובדרכי הגישה אליו במצב של תפוקה מרבית.
השפעות של רעש יוערכו עד לטווח של  2ק"מ מגבולות התכנית .חיזוי הרעש יבוצע בעזרת
מודלים מקובלים ,כגון .SoundPlan
 4.2.2חיזוי הרעש הצפוי יתייחס למדידות הרקע שהתבקשו בפרק א' ,בכלל זה הרעש הנובע מהפעילות
העכשווית של המחצבה הקיימת והפועלת בתחום התכנית .יש להתייחס בחיזוי הרעש לשינויים
שעשויים לנבוע מהגברת התפוקה (באם מתוכננת) ,מיקום שונה של אזורי חציבה ומתקנים
תומכים במפלסים השונים .יש להתייחס למעטפת המקסימלית של הפעילות בתחום המחצבה
כולל המפעלים המתאפשרים מכוח התכנית.
 4.2.3יש לפרט את מקורות הרעש  -פיצוצים ,עבודת ציוד קידוח ,שימוש בפטישי אויר ,ציוד מכני כבד,
כלי רכב כבדים ומתקני עיבוד חומר ,וכן הכנסת שימושים תעשייתיים חדשים.
 4.2.4חיזוי מפלסי רעש ישקף את המצב העתידי המחמיר ביותר בנקודות הנבחרות באתר ובסביבתו.
יש להציג הערכה של הרעש ביחידות  Leqבשעת שיא של הפעילות ובשעת לילה ,במידה שהאתר
מתוכנן לפעול בשעות הלילה.
 4.2.5יש להציג את הנתונים בצורת איזופלטות על גבי מפה טופוגרפית (כמפורט בסעיף  )4.1.3שתראה
את התחומים החשופים לרעש.
 4.2.6יש לפרט אמצעים מתוכננים לצמצום רעש ,בעיקר בשטחים בנויים הסמוכים למחצבה .יש לציין
את יעילותם של האמצעים בהפחתת הרעש החזוי.
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 4.2.7יש לציין את מפלסי הרעש הצפויים לאורך דרכי גישה למחצבה עקב הובלת חומרי הגלם ,ותנועה
של כלי רכב כבדים המשמשים לפעילות בתחום המחצבה.
 4.2.8יש לבחון ולהציג את מפלסי הרעש ,ההדף והזעזועים הצפויים מפיצוצים ,ולהציע אמצעים
לצמצומם.
 4.2.9רעידות כתוצאה מפיצוצים :יש לבצע הערכת ההשפעות לנושא הפיצוצים בשטח האתר ,ביחס
לישובים קרובים וכן כבישים סמוכים  ,עפ"י התקנות למניעת מפגעים (תקנות למניעת מפגעים-
(מניעת זיהום אוויר ורעש ממחצבות) ,התשנ"ח .)1998 ,יחושבו הכמויות המקסימליות לפיצוץ
בכל השהייה על פי המרחקים המינימליים משימושי קרקע רגישים וממבנים .יש לציין בהוראות
התכנית כי נדרש הכנת 'חוק אתר' כתנאי לרשיון חציבה.
 3.1.9יש לקבוע מגבלות לזמני הפעילות של המחצבה ,באופן שיימנע פגיעה באיכות החיים של
התושבים המתגוררים בסמיכות למחצבה ,בייחוד בתחום היישוב טורעאן.

 4.3השפעות על ערכי טבע
כללי:
יש להעריך את השפעתו של האתר ,על מכלול מתקניו ותשתיותיו הנלוות ,הן בשלב ההקמה והן בשלב
ההפעלה ,על צומח טבעי ,חקלאות ,בע"ח ושטחים פתוחים.
 4.3.1יש להעריך את השפעת התכנית על צומח ובעלי חיים ,בדגש על מינים ייחודיים בשטח התכנית
ובטווח של עד  500מ' מגבולותיה .יש להעריך את השפעת התכנית על מבנה ותפקוד המערכת
האקולוגית בכללותה וההשפעה על מגוון המינים .בכלל זה יש להתייחס אל:
א .הסרת צמחיה :מה ההשפעות הצפויות של פעולות ההסרה על שטחים סמוכים (למשל :הגברת
אפקט שוליים)? מה מידת ההתחדשות הצפויה של הצומח בעקבות הפגיעה ובאיזה טווח זמן?
ב .מינים פולשים ומזיקים – מהן הפעולות הנדרשות לצמצום החדירה והתפשטות של מינים
פולשים ,מתפרצים ,מינים מלווי אדם ,מינים מתפראים או מינים מזיקים.
ג .מינים בעלי החשיבות המיוחדת  -יש לציין ,במלל וכן במיפוי מתאים ,היכן בשטח התכנית
וסביבתה (ברזולוציה של  1קמ"ר) ,האם קיים המין הצפוי להיפגע ,מידת הפגיעה הצפויה בבית
הגידול ,ובמקרה של פגיעה ישירה  -לציין גודל האוכלוסייה שצפויה להיפגע.
 4.3.2יש לפרט את ההשפעות הצפויות על בתי הגידול (לרבות אתרי רבייה וקינון) ,על מערכות
אקולוגיות (לרבות בתחום יערות שבתחום התכנית או סביבתה) שייצוגן בשטחים מוגנים בחסר,
על רצף השטחים הפתוחים ומסדרונות אקולוגיים .הניתוח יתייחס למידת הקיטוע של השטח
ויעריך את השפעות התכנית על הפצת המינים במסדרונות האקולוגיים.
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 4.3.3יש להציג את מידת הפגיעה בשטחים החקלאיים ובגידולים בסביבת התכנית המוצעת ,ככל
שפגיעה כזו צפויה להתרחש .יש לפרט את האמצעים האפשריים והמתוכננים לשמירתם
ולצמצום הפגיעה בהם.
 4.3.4יש להציג אמצעים וכללים למניעת זיהום אור מתחומי האתר אל השטחים הגובלים בו.
 4.3.5יש להציג את האמצעים שיינקטו לצמצום הפגיעה בערכי טבע המצויים בסביבת האתר ובטווח
של עד  500מ' סביב גבולותיו ,כתוצאה מהקמתו והפעלתו .יש לשים דגש על הבטחת מעבר בעלי
חיים בשטחים הצמודים למחצבה.

4.4

השפעות נופיות וחזותיות

 4.4.1על גבי המפה והתצ"א של האגן החזותי ,יש להציג ,בעזרת תרשימים והדמיות ,את המחצבה
המתוכננת בשלבי החציבה השונים ,על כל מרכיביה והתשתיות הנלוות אליה (בכלל זה תשתיות
חיצוניות שישרתו את תחום התכנית ,כדוגמת דרכים ,קווי חשמל ,מים וכו') ,בהתאם לגובהם
הסופי של המתקנים השונים וכן גובהן המרבי של ערמות הטפל הקיימות והמתוכננות .ההמחשה
תכלול גם פנורמות מנקודות מרכזיות באזור ,כולל נקודות מהן אין קווי מבט אל התכנית –
במקרים כאלו יסומנו חיצים המפנים למיקום מקורב של שטח התכנית.
 4.4.2יש להעריך את השפעת הקמת האתר המוצע על הנוף הנצפה מנקודות תצפית באגן החזותי ,כפי
שזוהה בחתכי הנצפות בסעיף  .1.2.1יש לנתח במלל עד כמה המחצבה ,על מרכיביה ותשתיותיה
הנלוות ,מוטמעת בנוף הקיים ,בין אם מדובר בנוף בנוי ובין אם בנוף פתוח ,ובין אם מדובר בנוף
טבעי או באתרים מעשה ידי-אדם .הניתוח ילווה בתמונות ובתרשימים בהתאם לצורך ,ויתייחס
לקיומם של קווי מבט ,לבולטות השטחים הנצפים בנוף ,לאופי השינוי בנוף הטבעי ,לגזרה
הנצפית בהתאם לשלבי הפיתוח השונים ולשלבי השיקום הנופי כמפורט בסעיף  ,3.3למרחק של
השטחים המופרים משימושי קרקע רגישים ומכבישים נופיים באזור .יש להציג חתכים של קווי
הראיה מיישובים סמוכים אל המחצבה על מתקניה ,קירות החציבה ,ערימות הטפל ומערומי
חומרי גלם תפעוליים .יש לפרט במידה וישנה הסתרה ע"י טופוגרפיה או כל גורם אחר.
 4.4.3יש לתאר ולציין על גבי תשריטים ובאמצעות חתכים את אמצעי השיקום הנופי של שטחים
גובלים שעשויים להיפגע בשלבי הקמת ו/או הפעלת המחצבה ושל שטחי התשתיות הנלוות.
השיקום הנופי יתייחס גם לשטחים כלואים שלא יוכלו לשמש לתכלית כלשהי ,כמו למשל
שטחים שיוותרו בין המחצבה לבין דרך סמוכה.
 4.4.4יש לפרט ולהציג את האמצעים שינקטו להקטנת המופע הנופי או 'טביעת הרגל הנופית' של
המחצבה.
 4.4.5יש לציין על גבי תשריטים את אמצעי ההסתרה הנופית של המחצבה ,ככל שזו תידרש (לרבות
הקמת סוללות ,נטיעות וכדומה) .במידת הצורך ,יורחב גבול התכנית על מנת שיכלול את
השטחים לטיפול נופי/אקולוגי.
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 4.4.6יש לצרף רשימת מיני צמחייה המוצעים לשתילה ,בדגש על צמחייה מקומית המעודדת התפתחות
בתי גידול הנמצאים בסיכון.

4.5

השפעות על אתרי מורשת וארכיאולוגיה

 4.5.1יש לתאר את ההשפעות הצפויות כתוצאה מפעילות החציבה והמפעלים בתחום התכנית ,על ערכי
מורשת וארכיאולוגיה ,אתרי ביקור ומסלולי טיול ,ככל שמצויים כאלה בסביבת תחום התכנית
ובטווח של עד  2ק"מ סביב גבולותיה .יש להציג את האמצעים שיינקטו למזעור הפגיעה בערכים
אלו בתחום התכנית.

4.6

מגבלות על שימושי וייעודי קרקע

 4.6.1יש להציע את תחום ההשפעה של המחצבה ולנמק את הסיבות והקריטריונים לקביעתו,
בהתבסס על ממצאי התסקיר  .יש להציג את תחום ההשפעה על בסיס קווי איזופלטות המייצגות
את התקנים הנדרשים ,ובהתאם לכך יקבע גבול החציבה המירבי.
 4.6.2יש להציג את המגבלות וההתניות שיש להטיל על שימושי קרקע קיימים ומתוכננים בתחום
ההשפעה.
 4.6.3יש לקבוע מנגנוני גמישות שיאפשרו צמצום של תחום ההשפעה עם התקדמות בשלביות התכנית.
 4.6.4יש לפרט ולהציג את גבולות תחומי ההשפעה שיצומצמו לאחר כל שלב בתכנית ,במלל ובאמצעות
מיפוי בקנ"מ מתאים.

 4.7הידרולוגיה ,גיאומורפולוגיה וניקוז
 4.7.1יפורטו ההשפעות השליליות על אפיקי נחלים ומעיינות המצויים או העוברים בתחום שטח
התכנית ,ככל שישנם כאלו ,וכן סקירת ההשפעות שיתכנו על משטר הנגר (בכלל זה גם השפעות
של סחף) ועל מערכת הניקוז הטבעיות ומי התהום בסביבת התכנית.
 4.7.2יש לתאר את ההשפעות על שימור הקרקע במרחב התכנית ,לאור שינויים שיתכנו במשטר הניקוז
וכן כתוצאה מהסרת תכסית צומח טבעי ושינויים מורפולוגים בפני הקרקע.
 4.7.3יפורטו השפעות תכנית המחצבה ,על כל מרכיביה ,על מקורות מים עיליים ומי תהום ,וכן קידוחי
מים באזור ,אם יש כאלו .התסקיר יכלול מסמך בעניין זה מהגורם המוסמך ברשות המים.
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פרק ה' :הצעות לקביעת הוראות והנחיות בתכנית המפורטת
 5.0כללי:
בפרק זה יש לרכז את כל ההצעות להוראות והנחיות אשר יוטמעו בתכנית המפורטת של המחצבה,
כמתחייב מפירוט המפגעים וההשפעות שנמנו בפרק ד' והאמצעים שיש לנקוט כדי למנעם או להפחיתם.
תעשה אבחנה בפרק זה בהוראות הנדרשות כנגזרת של בדיקת התסקיר ,בין אלו הנכללות בחוקים
ותקנות ,לבין אלו שלא .ההוראות יתייחסו לפעולות שחייבות להתבצע או שיש להימנע מהן במהלך
מימוש התכנית ,על שלביה.
ההוראות יתייחסו לתחום התכנית ,ולתחום ההשפעה ,לשימושים המותרים בשניהם ,למנגנון גמישות
לשינוי והתאמה של תחום השפעה לשינויים החלים בשטח ,ועוד .ההוראות יתייחסו בין היתר להיבטים
הבאים:
 5.1הוראות כלליות לשיטות חציבה ועיבוד חומרי הגלם מועדפות מבחינה סביבתית (קרי ,שיטות
חציבה שעשויות להביא למזעור ההשפעות הסביבתיות) ,כולל אפשרות שינוי אופי החציבה בתאים
עתידיים או חיצוב בשלביות וכדומה .
5.2

הוראות לשלביות התכנית :פרוט השלביות של תכנית החיצוב; קביעת שלבי הסדרה והשיקום,
התואמים את שלביות החיצוב ופינוי שטחים; קביעת התניות בין שלבי ההסדרה והשיקום של
השטחים שבהם מוצה חומר הגלם ,לבין המעבר לשלבי החציבה הבאים ,תוך צמצום תחום
ההשפעה בהתאמה; הוראות ותשריט התכנית יקבעו את גבולות תחומי ההשפעה ,בכל שלבי
החיצוב ,תוך צמצום גבולות אלו בהתאמה.

 5.3הוראות הנוגעות לגובהם המקסימלי של מבנים ,מתקנים ,ערמות תפעוליות וערמות טפל ,כך שלא
יהוו מפגע נופי.
 5.4הוראות למיקום מיטבי של המבנים והמתקנים בתחום התכנית (לרבות המפעלים השונים)
והעתקתם בהתאם לשלבי תכנית החיצוב למקום נמוך יותר בשטח התכנית ,וכן מרוחק יותר
מטורעאן ,על מנת למזער מפגעים סביבתים.
 5.5הוראות לתשתיות אשר ישרתו את תחום התכנית ,ובתחומה .ההנחיות יתייחסו גם לכל עבודות
תשתית הנדרשות לרבות :דרכים ,קווי חשמל ,מים וכדומה.
 5.6הוראות למניעת זיהום קרקע ומים מעבודות החציבה; פעילות ההפקה והאחסון של חומרי הגלם;
וכן הוראות לשמירה על מערכות הניקוז הטבעיות .יש לצרף תשריטים וחתכים לביצוע פעולות
למניעת דליפה ,ולהסדרת הניקוז בתחום התכנית ומחוצה לה.
 5.7הוראות בדבר שימור שכבת ה ,top soil -לרבות התייחסות למניעת התבססות מינים פולשים.
 5.8הוראות לסילוק שפכים.
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 5.9הוראות לצמצום מפגעי אבק מעבודות החציבה ,המתקנים והתנועה בדרכי שירות וגישה ,כולל
הוראות לניטור אבק ,ככל שיידרש בהתאם לממצאי התסקיר .בנוסף ,הוראות להעתקת מתקנים
ומפעלים המצויים כיום בצידו המערבי של תחום המחצבה ,לצידה המזרחי של תחום התכנית (
 5.10הוראות לצמצום מפגעי איכות אוויר שמקורם במתקנים ,במפעלי התוצרים וכן במערומים
התפעוליים של חומרי הגלם המתוכננים בשטח התכנית .ככל שיהיו מקורות פליטה ,יש להציג
הוראות להקמה ולתפעול מערכות לניטור איכות אוויר ,בכפוף להנחיה ולאישור המשרד להגנת
הסביבה .ייקבע כי תכנית לניטור אבק וכן נוהל הדממה ואישורם ע"י מנהל ,יהוו תנאי לפעילות
בשטח ההרחבה של המחצבה בהתאם לקבוע בתקנות למניעת מפגעים (מניעת זיהום אוויר ורעש
ממחצבה) ,התשנ"ח.1998-
 5.11הוראות למניעת מפגעי רעש ,הדף ורעידות במשך זמן החציבה והפעלת מתקני עיבוד חומר הגלם,
ותנועה בדרכי שירות וגישה למחצבה  ,כולל הוראות למניעת מפגעי רעידות מפיצוצים .יש לפרט
את המגבלות לעניין אופי השימוש בחומרי נפץ והשפעתם על ישובים סמוכים ,כמו גם השפעה על
אוכלוסיות אחרות השוהות בשטח ההשפעה של התכנית ,בין אם באופן קבוע או זמני .יש להציג
הוראות להקמה ולתפעול של מערכות לניטור רעש בתחום התכנית וסביבתה ,ככל שידרש בהתאם
לממצאי התסקיר ובכפוף להנחיה ולאישור המשרד להגנת הסביבה .הוראות התכנית יחייבו הכנת
"חוק אתר" כתנאי לרישיון חציבה.
 5.12הוראות לצמצום הפגיעה הנופית באזור כתוצאה מפעילות המחצבה והדרכים המובילות אליה.
 5.13הוראות לטיפול נופי ואקולוגי ,שמירת הרצף האקולוגי והמסדרון האקולוגי (ככל שישנו בתחום
התכנית או בתחום ההשפעה) והסדרת השטחים בהם הסתיימו העבודות.
 5.14הוראות בדבר המגבלות שיחולו בתוך תחום השפעה ומנגנון גמישות לשינויים בתחום ההשפעה,
לרבות צמצומו האפשרי ביחס לשטחי חציבה שכבר מוצו ושוקמו.
 5.15הוראות בדבר שמירה על הצומח והחי ,ומזעור ההשפעות האקולוגיות בזמן התפעול ,כולל הוראות
בנושאי גידור ,רעש ותאורה (זיהום אור) .הוראות למניעת זיהום אור ,יוכנו עפ"י מסמך רט"ג
בנושא .הוראות בדבר מזעור ההשפעות הסביבתיות והאקולוגיות לאורך גבול המחצבה בממשק
עם יער טורעאן – יוכן בתיאום עם קק"ל.
 5.16הוראות לשימור והעתקת עצים ,מיני צומח וחי יחודיים ,לרבות התייחסות למקטעי יער ,ככל
שקיימים כאלו .בכלל זה ,יש להציג הוראות בדבר קביעת מגבלות לחציבה כתוצאה מממצאים של
ערכי טבע ייחודיים שיש לשמרם ולא ניתן להעתיקם.
 5.17הוראות למניעה ולטיפול בצמחים פולשים .על בסיס ההנחיות הגורמים הרלוונטיים במשרד להגנת
הסביבה:
א .הכנת תכנית טיפול בצמחים ממינים פולשים וכן הכנת תכניות ניטור ותחזוקה ,הכוללות סדרי
עדיפויות לביצוע.
ב .ביצוע הטיפול עפ"י הנחיות הגורם הרלוונטי ,כמפורט מעלה.
עמוד  179מתוך 186

28

אשכול תכנון ,מדיניות ואסטרטגיה
אגף תכנון ובניה ירוקה

ג .ניטור תקופתי לגילוי צמחים ממינים פולשים באזור הפעיל של המחצבה ובאזורים הסמוכים לו,
בהתאם לתוכנית הניטור בסעיף א' לעיל.
 5.18הוראות למניעת פגיעה באתרי מורשת ואתרים ארכיאולוגיים.
 5.19הוראות לשמירה על ניקיון באתר ובדרכי הגישה אליו בכל משך תקופת פעילות המחצבה ,עד
למיצוי והפסקת הכרייה בכלל תחום המחצבה.
 5.20הוראות לאמצעי בטיחות ,בכל הנוגע לסיכונים מפעילות החציבה ,מדרונות חציבה וכיו"ב .כל
זאת בכפוף לתקנות רלוונטיות בתחום (בין היתר בהתייחסות למדירך בבטיחות של משרד
האנרגיה) .יובהר בהוראות התכנית כי ההוראות לאמצעי הבטיחות יעודכנו מעת לעת בכפוף
לשינויים בהוראות ,חוקים ותקנות רלוונטיות ,לעת עדכונם.
 5.21הוראות לסימון ,לגידור ולשילוט המחצבה (בכפוף למדריך הבטיחות של משרד האנרגיה).
 5.22התניות למתן היתר בניה ביחס למתקנים ולמפעלים בתחום התכנית.
 5.23הוראות בדבר מגבלות למועדי ושעות פעילות המחצבה (הן ביחס לחציבה עצמה והן ביחס לעיבוד
חומרי הגלם במתקנים ובמפעלים בתחום התכנית).
 5.24הוראות בדבר מניעת סיכון לציבור באחסון ושימוש בחומרי נפץ בתחום התכנית ,ככל שאלו
יוחזקו בתחום התכנית.
 5.25הוראות למניעת מפגעים העלולים לפגוע בבטיחות תנועת הולכי רגל בתחום התכנית ובקרבתו.
 5.26הוראות ומגבלות על היקפם ופעולותיהם של כלל מפעלי התוצרים המתאפשרים מכוח התכנית
בתחומה.
 5.27הוראות ומגבלות על פעולת אתר החציבה וכלל מתקניו ,בין היתר ,תוך דרישה לשימוש באמצעים
הטכנולוגיים הטובים והחדשניים ביותר הקיימים – .BAT
 5.28הוראות והמלצות רלוונטיות נוספות ככל שיידרשו ,בכפוף לממצאים ולהמלצות התסקיר.
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נספח  – 1טבלת מקורות מידע מומלצים בנושאים אקולוגיים (צומח ובע"ח
יבשתיים)

סוג מידע
מאגר

נושא
צומח וחי  -נקודתי
צומח וחי – נקודתי ומודלי
תפוצה

מוסד /מחברים
רט"ג
- BioGis
האוניברסיטה
העברית
המארג

עופות
מסדרונות אקולוגיים

מרכז הצפרות
הישראלי
רט"ג

מערכות אקולוגיות
אתרים חשובים לצומח
אתרים חשובים לציפורים
בתי גידול לחים
מצוקים
יחידות הנוף
נושאים אקולוגיים שונים

רט"ג
רט"ג
רט"ג
רט"ג
רט"ג
הג"ס
רט"ג

צומח וחי – ניטור ארצי

מפה

מסמכי
מדיניות
והנחיות

קישור
http://www.biogis.h
uji.ac.il
http://www.hamaar
/ag.org.il

הערות
על פי דרישה
מאגד מידע מארגונים
שונים
על פי דרישה ובאתר
על-פי דרישה

http://www.parks.or
g.il/ConservationA
ndheritage/Science/
Pages/default.aspx

http://www.parks.or
g.il/ConservationA
ndheritage/Science/
Pages/default.aspx
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שכבת  GISעל פי דרישה

שכבת  GISעל פי דרישה
שכבת  GISעל פי דרישה
שכבת  GISעל פי דרישה
שכבת  GISעל פי דרישה
שכבת  GISעל פי דרישה
שכבת  GISלפי דרישה
 מסדרונות
אקולוגיים
כללי
 מסדרונות
אקולוגיים
הנחיות לתכנון
 הנחיות
לתאורה
 הנחיות לגידור
 מינים פולשים
בעבודות
תשתית
 בתות בסובב
הים תיכוני
 מעברי בעלי
חיים בכבישים
 שיקום ושימור
נחלים
 השפעות
אקולוגיות של
תחנות
סולאריות
 מסמך
מדיניות
טורבינות רוח
 מאגרים
 ממשק הדברת
יתושים ובעלי
חיים במקווי
מים
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סקרים

ספרים

סקר טבע ונוף אזורי

מכון דש"א

מינים נדירים ואדומים

רט"ג

מינים אדומים  -צמחים

שמידע ,א.
ופולק ,ג.

מינים אדומים  -צמחים

שמידע ,א,.
פולק ,ג,.
ופרגמן-ספיר ,א.
דולב ,ע,.
ופרבולוצקי ,א.

מינים אדומים  -חולייתנים
מינים פולשים  -צמחים
תכנית

תכנית יער טורעאן

Dufour-Dror,
J.M.
קק"ל

http://www.deshe.o
=rg.il/?CategoryID
173

האתר כולל שכבות GIS
ומסמכים
מסמכים ושכבות GIS
לפי דרישה
הספר האדום צמחים
בסכנת הכחדה בישראל
כרך א'2007 ,
הספר האדום צמחים
בסכנת הכחדה בישראל
כרך ב'2011 ,
הספר האדום של
החולייתנים בישראל,
2002
Alien invasive plants
in Israel, 2012

מס' תכנית ג12955/תע
ככ

נספח  – 2פרוט העונות שיש לכלול בסקר שטח לקבוצות בעלי החיים
השונים
קבוצה
עופות כללי

קיץ

חורף

סתיו

אביב

+

+

+

+

עופות דורסים –
קינון*

+

+

יונקים – עטלפים

+

+

+

+

יונקים – גדולים
ובינוניים

+

+

+

+

יונקים –
מכרסמים

+

דו-חיים

+
+

זוחלים

+

דגים

+

פרוקי רגלים במים

+

פרוקי רגלים
יבשתיים

+

+
+

+

+

+
+

+
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מש4/
צילום המע ה מחודש ובמבר
 2014למכתב המדע ים
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נובמבר 4102

לכבוד
ד"ר שוקי עמרני
יו"ר המועצה הארצית לתכנון ובנייה

שלום רב,

הנידון :כרייה בשדה בריר – תגובה למכתב ביקורת המדענים מספטמבר 4102
הטענות שעלו במכתב ביקורת המדענים על הכרייה בשדה בריר אינן מקובלות עלינו .ככלל ,מודלים לרישוי הם
הכלי התכנוני המקובל בכל הגופים הרגולטורים בעולם .מודלים אלה מטבעם פועלים בהנחות המחמירות ביותר
וזאת על מנת להעריך האם קיימות חריגות מערכי איכות האוויר .מחקרים מדעיים הם חשובים ביותר להעשרת
הידע בתחומים רבים אך הם אינם יכולים להחליף את המודלים הרישויים מפאת פרק הזמן הארוך הדרוש
לסיומם.
באשר לטענות שהועלו במכתב שלעיל ,להלן התייחסותנו:
 .0מודל – במכתב ביקורת המדענים נטען כי "בשנים האחרונות נעשה שימוש בשורה של מודלים מתקדמים
יותר אשר מאפשרים הערכה טובה יותר מהמודל אשר בו נעשה שימוש ,וכמו כן ניתן לפתח מודל ספציפי
למקרה מבחן בקנה המידה מקומי כפי שנעשה במחקרים לא מעטים".
הנחיות לתסקיר השפעה על הסביבה לכרייה בשדה בריר ניתנו בסוף שנות ה 01-ע"י הוועדה המחוזית
דרום .מאז ועד היום ,הורצו התרחישים השונים לכרייה בשדה בריר במודלים לרישוי המאושרים ע"י
הסוכנות האמריקאית להגנת על הסביבה –  .USEPAיש לזכור ,כי המודלים הללו למרות כל
מגבלותיהם עברו תיקוף ואימות ע"י חוקרים מטעם ה .USEPA -בנוסף לכך ,המודל הנ"ל נבחר
לאחרונה כמודל המועדף והמקובל לשימוש במקרים של פיזור חלקיקי באוסטרליה.
אמנם בשנים האחרונות נעשה שימוש בארץ במודל מתקדם מסוג ( CALPUFF -אם אליו המדענים
מרמזים) בעיקר בסקרים הסביבתיים של היתרי הפליטה לאזור מפרץ חיפה ,אך גם הוא כמו כל מודל
אחר מבוסס על הנחות ,שערוך פרמטרים ועוד .בנוסף ,לא מקובל בדרישות הרגולטוריות בארץ ובעולם
בנושא הכנת תסקיר סביבתי לעשות שימוש במודלים מחקריים לפרויקטים מתוכננים .הרעיון לייצר
מודל ספציפי לכל פרויקט אינו בר יישום ריאליסטי לתהליכי תכנון וכמעט בלתי אפשרי לבדיקה ואישור
של הרגולטור.
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 .4עוצמת הרוח – נטען במכתב שהעוצמות אשר נלקחו בחשבון והוכנסו למודל היו נמוכות ולא סבירות.
הטענה אינה נכונה .המודלים שהורצו עשו שימוש בנתונים מטאורולוגיים של חמש שנים אשר נלקחו
מהשירות המטאורולוגי ואשר לוקחים בחשבון את כל המצבים הסינופטיים האפשריים באזור .מכאן,
שנלקחו כל עוצמות הרוח האפשריות השוררות באזור .התוצאות של מודל ה AERMOD -הועברו
למשרד להגנת הסביבה ולמשרד הבריאות ע"י היזם .ההרצות הללו נעשו לאחר שהוגש התסקיר לוועדה
המחוזית.
 .3מקדמי פליטה – נטען במכתב כי עורכי התסקיר השתמשו במקדמים שאינם קשורים לתעשיית הפוספט
אלא בנתונים המשקפים חומרים אחרים (פחם) בעלי מאפיינים כימיים ופיסיקליים שונים.
בהרצת המודל לפיזור מזהמי אוויר מהכריה בשדה בריר נלקחו בחשבון כל התהליכים אשר מתרחשים
במכרה הן בפעילות בטפל והן בפעילות בחומר הגלם – הפוספט .כל התהליכים הללו נכנסו כמקורות
פליטה במודל ואלו הם :פליטת אבק מקידוח ,פליטת אבק מעבודת דחפור ,פליטת אבק מהעמסה ,פליטת
אבק מפריקת חומר טפל ,פליטת אבק מהובלה ,פליטת אבק מגריסה ופליטת אבק מארוזיה .כל מקדמי
הפליטה למקורות הללו נלקחו מתהליכי גריסת אבן ) (crushed stone processingורק עבור פליטת
אבק מעבודת דחפור נלקח מקדם הפליטה מכריית פחם .במקרה זה ,הפרמטרים של אחוז תכולת
גרגירים קטנים מגודל סילט ותכולת הלחות ,המשמעותיים ביותר להסעת חלקיקים הוערכו על בסיס
נתונים שהתקבלו מבדיקות בשטח של היזם.
יש להדגיש ,כי המתודולוגיה בה נלקחים מקדמי פליטה מהספרות לפי פעילות תעשייתית הקרובה ביותר
הינה מקובלת בארץ ובעולם .מקדמי הפליטה שבהם נעשה שימוש בתסקיר הם מקדמי הפליטה הטובים
ביותר הקיימים בספרות ולקוחים מה AP42 -של ה ,USEPA -כפי שמקובל בעולם.
באופן עקרוני  ,איננו מתנגדים לטייב את המודל ע"י פיתוח מקדמי פליטה מתאימים לפוספט ,אך אנו
סבורים שזה לא ישפיע באופן מהותי על התוצאות .אציין כי משרד האנרגיה והמים אף פרסם קול קורא
למחקרים בנושא זה ולצערנו לא התקבלו הצעות (קול קורא מס'  2102למחקרים בתחום האנרגיה ומדעי
האדמה והים לשנת .)4102
לסיכום ,יש להבין כי בהליך התכנוני עושים שימוש במודלים מוכחים ותקפים ,אשר מבוססים על הנחות
מחמירות ותוצאותיהם מעריכות את המצב הגרוע ביותר .המודלים הללו נגישים ,פשוטים להפעלה ,זמן
הרצתם סביר והם כלי הרישוי המקובלים כיום בכל בעולם .לעומת זאת ,מחקרים מדעיים הם מעמיקים
יותר ועלולים להמשך מספר שנים.

בברכה,

ד"ר לבנה קורדובה – ביז'ונר
מנהלת מדעית מנ"א
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העתקים:
מר דוד לפלר – מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה
גב' שולי נזר – סמנכ"לית בכירה לתעשיות ורישוי עסקים
גב' גלית כהן – סמנכ"לית בכירה לתכנון ומדיניות
ד"ר צור גלין – רא"ג איכות אוויר ושינוי אקלים
מר שחר סולר – רא"ג תכנון

ק .הממשלה דרך מנחם בגין ,521תל אביב  21052טל'  06 -1267794פקס 06 -1267100
levanak@sviva.gov.ilד  186מתוך 186
עמו

