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הנדון:בקשה להצגת עמדת משרד הבריאות בוועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית לתכנון ובניה הדנה
בערר על תכנית הרחבת בתי הזיקוק (חפאג/1200ב) 



אנומבקשיםלהשתתףבדיוניוועדתהעררשבנדוןולהציגעמדתנוכמפורטלהלן :יש לשאוף ,ככל שניתן ,להגיע
לערכי היעד שנקבעו בחוק אוויר נקי בסביבת מגורי האוכלוסייה הקרובה לתכנית שבנדון .הנימוקים לכך
מבוססיםעלנתוניהתחלואההמעודכניםכוללמחקריםעדכנייםמהאזורומחקריםמהעולםכפישידועיםלמשרד
הבריאותומפורטיםבקצרהבמסמךזה. 
ארגוןהקרדיולוגיםהאמריקאי) (American Heart Association-AHAפרסםהצהרהכיקייםקשרסיבתיבין
חשיפהקצרתמועד(שעותוימים)לזיהוםאוויר חלקיקילביןתחלואהותמותהממחלות לב.בנוסף,האקדמיה
האמריקניתלרפואתילדיםפרסמההצהרהובהנקבעכיישקשרביןחשיפהלזיהוםאווירחלקיקיוזיהוםאוויר
גזי (אוזון ,תחמוצות חנקן) לבין תפקודי ריאה , ואשפוזים כתוצאה מסימפטומים נשימתיים ובעיקר אסתמה
בקרבילדים. 
זיהוםאוירבמזהמי VOC(תרכובותאורגניותנדיפות ,)Volatile organic compoundsובזיהוםאווירחלקיקי,
נקבעועפ"יסוכנותהחקרלסרטן של ארגוןהבריאותהעולמי( )IARCכמסרטנים,והוגדרו ברשימתעשרת הסיבות
המובילותבעולםלתמותהכללית.נתוניניטורמזהמי VOCבמפרץחיפהאינםמספקים,אךמצביעיםעלחריגות
מתמשכות מערכי היעד :בעבור  1,3בוטדיאן (מסרטן וודאי באדם) ,בשנת  ,2013במהלך  26יממות נרשמו
ממוצעים יממתיים מעל ערך היעד היממתי .ערך הממוצע היממתי היה גבוה מערך היעד היממתי בתקן בשיעור
של עד פי  .4כמו-כן ,נמצאו חריגות חוזרות ונשנות מערכי היעד היממתים בדיגומים בעבור חומרים מסרטנים
כגון בנזו -א -פירן ופורמלדהיד עד פי  6.2ועד פי  ,4.7בהתאמה .בנוסף,נתונימרשםפליטותלסביבה(מפל"ס)
לשנת,2013שפרסםלאחרונההמשרדלהגה"ס,מצביעיםעלפליטותחומריםאורגנייםנדיפיםשאינםמתאן 
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( )NMVOCביחידות ריכוז לשטח הגבוהות בישראל (פי  2.5מאשר באשדוד ופי  10ויותר מאשר בשאר הארץ).
בנוסף,לפירשימתמצאיפליטותהמזהמיםשפורסמהבדצמבר 2014עלידיהמשרדלהגנ"ס,מתוך 236רשויות,
חיפה נמצאת במקום ה 1-בעבור פליטות של תרכובות מסרטנות ידועות.
נתוני תחלואה באזור מפרץ חיפה ומחקרים אשר בחנו קשר בין זיהום אוויר ומגורים ליד אזורי תעשייה
בעשור האחרון:


סרטן:
באוקטובר  ,2014לאחר מועד אישורה של תכנית חפאג /1200ב' עם התנאים המחמירים בוועדה המחוזית,
פורסמונתוניהרישוםהלאומילסרטןשמצביעיםעל המשך תחלואה גבוהה מהצפוי בכלל סוגי סרטן חודרני
ובסוגים ספציפיים כגון סרטן ריאות חודרני ולימפומה שאיננה הודג'קין בנפת חיפה.ישנהתחלואהמוגברת
באופן מובהק בסרטן חודרני בכלל האתרים בגוף בהשוואה לממוצע הארצי ((לגברים בחיפה : 10%לשנים
 2001-2005ו 15%-לשנים  ;2006-2011לנשים : 11%לשנים  2001-2005ו 15%-לשנים  )2006-2011 .כמו-כן,
בע בור סרטן ריאות חודרני אשר הוגדר כקשור סיבתית לזיהום אוויר ,נמצא כי בנפת חיפה ישנה תחלואה
מוגברת באופן מובהק בהשוואה לממוצע הארצי .נתוני התחלואה בסרטן בנפת חיפה נותרים גבוהים
בהשוואה לממוצע הארצי ,לאורך זמן למרותהפחתהבערכיםשלמזהמיםסביבתייםמסוימיםהנמדדיםע"י
איגוד ערים להגנת הסביבה  -מפרץ חיפה .חשוב להדגיש כי ניטור זה איננו משקף את כלל התמונה בדבר
פליטתמזהמיםלאווירשכןהואאינוכוללאתכללהמזהמים.
במחקר שנערךבשיתוף הלמ"ס הושוו שיעורי התחלואה בסרטן בנפת חיפה לנפות האחרות בארץ.החוקרים
עקבובמשך10שניםאחרמשתתפיסקרהלמ"ס()1995ומצאוכילתושבינפתחיפהיחסהסיכונים( Hazard
 )ratio-HRלחלות בסרטן היה גבוה באופן מובהק בהשוואה לשאר הארץ לאחר תקנון למשתנים
סוציודמוגרפים .בעבור כלל סוגי הסרטן יחס הסיכונים בנפת חיפה היה גבוה ב 16%-בהשוואה לממוצע
כלל ארצי .ובעבור סרטן ראות יחס הסיכונים היה גבוה ב 29%-בנפת חיפה בהשוואה לממוצע הארצי.
כמו-כן ,נמצא קשר מובהק בין מרחק מגורים למיכלי הדלק בקריית חיים וצפיפות הארעות מקרי סרטן
ריאה,דווחכיעבור מי שגר ברדיוס מרחק מגורים של עד  200מטר מחוות המיכלים צפיפות מקרי הארעות
בסרטן ריאה גבוהה פי ( 4.73בקרב מבוגרים עד גיל  )65ופי ( 17.7מעל גיל  )65בהשוואה למי שגר במרחק מ-
 800ועד  1000מטר מהמיכלים .המחקר מצביע על קשר בין חומרים נדיפים האופייניים למיכלי דלק לבין
תחלואהבאזור .
במחקר אחר דווח קשר מובהק ועלייה בצפיפות מקרי סרטן ריאה בקרב גברים עם העלייה ברמות SO2
כ"סמן לזיהום אוויר תעשייתי" (עלייה של  1%ברמות – SO2גופרית דו חמצנית ,העלתה ב 0.45%-את
צפיפות מקרי סרטן ריאה בגברים) .במחקראחר דווחכיעלייהב 1-מיקרוגרםלמ"קשל PM10העלתהאת
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הסיכוןלסרטןריאהב12%-בקרבגברים,בתקנוןלמדדסוציו-אקונומישלהאזורהסטטיסטי.הממצאיםלא
היומובהקים.


תחלואהלבבית– 
מנתוניסקרלמ"סלשנת,2009מחוז חיפה (הכולל את נפת חיפה ונפת חדרה) מוביל בשיעור הדיווחים על
אוטם שריר הלב ( 32לעומתממוצעארצישל 22מקריםל 1,000-תושבים)ובעיר חיפה שיעור הדיווח של
אירועי אוטם שריר לב המאובחנים על ידיי רופא הנו הגבוה מבין שש הערים הגדולות בישראל ובהשוואה
לממוצע הארצי ( 35לעומת ממוצע הארצי של  22מקרים ל 1,000-תושבים) .כמו-כן ,בנפת חיפה שיעור
התחלואה במחלות כרוניות באוטם שריר הלב ויתר לחץ דםגבוה מהממוצע הארצימבני50-74(שיעורל-100
תושבים)(7.4לעומת6.8ממוצעארצי,38.1לעומת,33.8בהתאמה).

חוקרים דיווחו על עלייה מובהקת של  6%עבור PM10-ועלייה מובהקת של  5%עבור PM2.5-במספר
הפניות למיון שלביתחוליםרמב"ם מתחלואה לבבית בהשוואהביןימיםעםערכיזיהוםאוירחלקיקימעל
 41.5מיקרוגרם מ"ק ל PM10-וריכוז מעל  21.75מיקרוגרם למ"ק ל PM2.5-(רבעוןעליון)בהשוואהלימים
עםריכוז מתחת  ל 25.6-מיקרוגרם מ"ק ל PM10-וריכוז מתחת ל 13.1-מיקרוגרם למ"ק ל PM2.5-(רבעון
התחתון) .כמו כן ,נמצא קשר מובהק בין הרכב מתכות כבדות בחלקיקים ומספר הפניות למיון מתחלואה
לבבית.בעבור ארסן נמצא קשר מובהק ועלייה של  19%בפניות למיון מתחלואה לבבית בבית בימיםעםערכי
זיהוםאויר מעל 0.00042מיקרוגרםלמ"ק(רבעוןהעליון) בהשוואהלימיםעםערכיזיהום מתחתל0.00021
מיקרוגרםלמ"ק (רבעוןהתחתון). 

תחלואהנשימתית– 
במחקר בקרב ילדים בני  6-14נמצא שבאזורים עם זיהום אוויר גבוה של  ,PM10ההימצאות של אסתמה
(מספר ילדים עם אסתמה בנקודת זמן ,בניגוד למספר ילדים חדשים שחלו באסתמה במשך זמן) בקרב
הילדים הייתה גבוהה פי  2.5מאשר באזורים עם זיהום נמוך .החוקרים מציינים שהתוצאות היו בערכים
מתחת לערכי הסביבה (40-50מיקרוגרםלמ"ק),והדברלאמנעאתהשפעתהזיהוםעלהתחלואה.




בנוסףלמחקריםאלה,להלןהממצאיםהעיקרייםשלהסקרהבריאותילתכניתחפאג1200/ב'שבחןקשרבין
זיהוםאוויר ( SOXתחמוצותגופרית, NOXתחמוצותחנקן, PM10חלקיקים) מתוך מודל חשיפה שהוערך
על סמך נתוני פליטות מארובות ממתחם בתי הזיקוק ומאפייני תחלואה שוניםבנפתחיפה(היארעותכלל
מקרי סרטן ,סרטן ריאות ולימפומה שאיננה הודג'קין לשנים  ;1995-2004שיעור פניות למיון בשנת 2005
ושיעוראשפוזיםבשנים 2000-2005כתוצאהמתחלואהבדרכיהנשימהותחלואהלבבית)בגישהאקולוגית:
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בעבור סרטן :נמצאקשרמובהקביןחשיפהל  SOX- ועלייהב  3%-29%- בהיארעותכללמקריסרטן
ועלייה של   7%-54% בהיארעות מקרי סרטן ריאה .בעבור תחלואה לבבית :נמצא קשר מובהק בין
חשיפהל  SOX - ו  PM10 - ועלייהבפניותלמיון(עלייהב  -  5%-50% ו  - , 20%-85%בהתאמה).כמו  -כן,
נמצא קשר מובהק בין חשיפה ל  PM10 - ועלייה בשיעור אשפוזים (עלייה ב  -  .) 10%-50%בעבור
תחלואה נשימתית :נמצא קשר מובהק בין חשיפה ל  SOX - ו  PM10 - ועלייה בפניות למיון (עלייה ב -
 5%-50% ו  , 25%-212%בהתאמה) . כמו  -כן  , נמצא קשר מובהק  בין  חשיפה ל  SOX - ו  PM10 - ועלייה
בשיעוראשפוזים(עלייהב -  20%-70% ו  - , 3%-42%בהתאמה)  .
לאור הצטברות הממצאים לגביי החריגות בחומרים המנוטרים ,החריגות בממצאי הדיגומים ,נתוני
המפל"ס ,נתוני התחלואה והמחקרים האפידמיולוגים באזור מפרץ חיפה ובהתאם לידע הקיים בספרות
הרפואית ,קבעה הוועדה המייעצת לאפידמיולוגיה סביבתית של משרד הבריאות בישיבתה ב 28.1.2015-כי
קיים קשר סיבתי בין זיהום האוויר והתחלואה העודפת במפרץ חיפה .הועדה המייעצת לאפידמיולוגיה
סביבתית כוללת רופאים ,נציגי ציבור ,נציגי אקדמיה ,נציגי משרדי הממשלה ,אשר עוסקים בתחום והיא
מונתה ע"י ראש שירותי בריאות הציבור על מנת לייעץ למשרד הבריאות.
תכנית חפאג /1200ב' קובעת את המסגרת הסטטוטורית של מתחם בתי הזיקוק ,הנמצא במקומו כיום מאז
תקופת המנדט הבריטי.עד לתוכניתזו,לאחלהעלכללהמתחם שום תכנית מתוקף חוק התכנון והבנייה,למעט
על קטעים מוגבלים בו.התכנית קובעת ייעודיקרקע לאזור התעשייה,עם הנחיות מיוחדות.כמו כן,קבועות בה
הוראותבנייה,הנחיותסביבתיותוהוראותבדברצמצוםסיכונים. 
הוועדה המחוזית החליטה לאשר את התכנית בינואר  ,2014בכפוף להסתייגויות הכוללות קבלת היתרי בנייה
למתקנים רק אם אין בהם כדי לגרום לעלייה בקצב פליטת המזהמים לאוויר בהשוואה למצב הקיים ("המצב
הקיים"הנוהמצבלאחרהשלמתיישוםהדרישותהמרכזיותשהמשרדלהגנתהסביבההציבלמפעלים). 
מתוקףהוראותתכניתחפאג/1200ביבוצעניטוראפידמיולוגי.ישלוודאכיהניטורהאפידמיולוגייהווהכליבידי
המשרדים הרלוונטים ,קרי משרד הבריאות ,המשרד להגנת הסביבה ומשרד הפנים ,ככלי רגולטורי המאפשר
החמרה בדרישות לאישורי בנייה חדשים .דהיינו ,כפי שקבעה הוועדה המחוזית כי בהתאם לממצאי הסקר
האפידמיולוגי (חלקיים וסופיים)רשאית הוועדה המשותפת לדרוש בעת מתן היתר בניה עפ"י סעיף  6.1.2ערכים
מחמירים בנושאי זיהום אוויר ומים ובהתייעצות עם משרדי הבריאות והגה"ס.לפיכך,הסקרהאפידמיולוגיאינו
מחקראקדמאיגרידאאלאיהווהכליבידייהרגולטורוניתןיהיהלהשתמשבממצאיםבכלשלבלקביעתמדיניות. 
בנוגע לטענות המשפטיות בדבר קביעת תנאים מחמירים בתוכנית ביחס לערכי איכות אוויר ,מצ"ב חוות דעת
הייעוץהמשפטיבמשרדהבריאות,לפיההוועדההמחוזיתמוסמכתלקבועתנאיםכאמור .
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לסיכום: 
לאור הממצאים לגביי חריגות בניטור ,חריגות בדיגומים ,נתוני המפל"ס ,נתוני התחלואה והמחקרים
האפידמיולוגיםבאזורמפרץחיפהובהתאםלידעהקייםבספרותהרפואיתמשרדהבריאותתומךבאישורתוכנית
חפאג/1200ב'בכפוףלתנאיםהבאים :
 .1איןלאשרעלייהנוספתבזיהום  האווירממפעלבז"ןוישלהתנותקבלתהיתרבנייה,רקאםאיןבמתקן
החדש כדי לגרום לעלייה בפליטות ,בהשוואה למצב הקיים .ובכל מקרה ,לאור נתוני התחלואה במפרץ
חיפהישלשאוףלעמידה בערכי היעד בסביבת האוכלוסייה הקרובה,ובמקרהבולאניתןלעמודבערכי
היעד עקב רמות הרקע הקיימות ,אין לאשר עליה נוספת בזיהום כאמור ובוודאי שאין לעבור את ערכי
הסביבה.
 .2התנייתאישורהתכניתביכולתלהשתמשבנתוניהסקרהאפידמיולוגיככלילקביעתמדיניותבאזור.
 .3במענהלסעיףכללי 82ב' בעררשלחברתבז"ן,המבקשלבטלאתסעיף.6.4.4בבהוראותהתכנית,נציין
כימשרדהבריאותסייםלפנימספרשניםלהכיןאתהנוהללהקמתוהפעלתמערךהניטור האפידמיולוגי,
והוסדרנושאמקורותהמימון ,נבחרגוףחוקרוהמחקרהתחיל.לכןחלקזהשלהסעיףניתןלמחוק.יש
להשאיראתהדרישהלהעברתנתוניבריאותתקופתייםשלהעובדיםבמתחםלצורךהמחקר.

משרדהבריאותמבקשלהציגאתעמדתוהמקצועיתבפנייועדתהערר .
בברכה ,

פרופ'איתמרגרוטו 
ראששרותיבריאותהציבור 
העתק :
פרופ'ארנוןאפק,מנכ"למשרדהבריאות 
פרופ'שמואלרשפון,רופאמחוזחיפה 
ד"ר יהונתן דובנוב ,סגן רופא מחוז חיפה ,משרד הבריאות 
עו"דמירההיבנר-הראל,היועצתהמשפטית 
מרעמיריצחקי,מהנדסראשילבריאותהסביבה(בפועל) 
מרדודויינברג,מהנדסארציתכנוןוקולחים 
ד"ראיזבלהקרקיס,המחלקהלאפידמיולוגיההסביבתית 
ד"רלילהיעקב,מהנדסתהמחוז,לשכתבריאותחיפה,משרדהבריאות 
ד"ראודיקלינר,עוזרראששירותיבריאותהציבור 
עו"דמיכלגולדברג,יועצתמשפטיתבריאותהסביבה,משרדהבריאות 
ד"רקרןאגאי-שי,עמיתתממשק,יועצתמדעיתלראשהשירות,משרדהבריאות 
ד"ררענןרז,אפידמיולוגסביבתי,האגףלאפידמיולוגיה 
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חוות דעת הייעוץ המשפטי במשרד הבריאות

לאחרונהעלתההשאלההאםבהכרחישלאשרפרויקטמתוכנןאשרעלוללהביאלתוספתתחלואהותמותה,בשל
תוספתזיהוםאוויר,כאשרסךזיהוםהאווירהצפוייישארמתחתלערכיהסביבה.התשובהלכךהיאכיאיןיסוד
לטענהכיזיהוםאוירהמצוימתחתלערךהתקןשלערכיסביבה,ובכללזהפרויקטמתוכנןאשריגרוםלתוספת
זיהוםאוויראךלאיגרוםלחריגהמערכיסביבה,הינובהתאםלחוקאווירנקיועלכןקיימתחובהלאשרו
ולחלופיןלאניתןלהתנגדלו. 

" .1ערכיסביבה","ערכייעד"ו-"זיהוםאויר"לפיחוקאווירנקי.

א .חוקאווירנקי,התשס"ח–2008(להלן–החוק),מגדיר"זיהוםאוויר"כנוכחותבאווירשלמזהם
המהווהחריגהמערכיאיכותהאוויר,כאשר"ערכיאיכותהאוויר"כולליםערכייעדוערכיסביבה.
ערכיהיעדוהסביבהנקבעיםלפיסעיף6לחוקע"יהשרלהגנתהסביבהכ"ערכיםמרביים...
לנוכחותםבאווירשלמזהמיםהמנוייםבתוספתהראשונה,בפרקיזמןנתונים".החוקקובעבסעיף
(6א)כיערכיהיעדהם"ערכיםשחריגהמהםמהווהחששלסיכוןאולפגיעהבחייאדם,בבריאותםאו
באיכותחייהםשלבניאדם,בנכסיםאובסביבה,לרבותבקרקע,במים,בחיובצומח,שישלשאוף
להשיגםכיעד",ואילוערכיסביבההם"ערכיםשחריגהמהםמהווהזיהוםאווירחזקאובלתיסביר,
שייקבעועלבסיסערכיהיעדוהידעהמדעיוהטכנולוגיהעדכני,ובהתחשבבאפשרותהמעשיתלמניעת
חריגהמערכיהיעד".בתקנותאווירנקי(ערכיאיכותאוויר)(הוראתשעה),התשע"א2011-נקבעו
ערכיםכאמורלמרביתהמזהמים.ערכיהסביבהנקבעולמרביתהמזהמיםבהתאםלמצבהקיים,על
בסיסמדידותבפועלשלזיהוםאווירקיים.התקנותתוקנולאחרונהלאחרהתייעצויותעםמשרד
הבריאותוגורמיםנוספים.בתקנותלאנקבעוערכיסביבהלכלהמזהמים,כאשרלגבישישהמזהמים
נקבעכיערכיהסביבהיעודכנועדליום1במרס.2016
ב.

החוקקובעבסעיף(3א),עבירהפליליתשלגרימת"זיהוםאווירחזקאובלתיסביר"כאשרחריגה
מערכיסביבההיא"זיהוםאווירחזקאובלתיסביר"(סע'(3ב)()1לחוק)ומנוגדתלחוק.לארקחריגה
מערכיסביבהמהווההפרהשלהחוק,גם"פליטתמזהםלאווירבניגודלהוראותחוקזה"(סע'(3ב)()2
לחוק),כמופליטתמזהםלאווירבחריגהמתנאיהיתרפליטהשניתןלפיפרקד'לחוק,מהווה"זיהום
אווירחזקובלתיסביר"והפרהשלהוראותסע'(3א)לחוק.שניהמקריםהמנוייםבסעיף(3ב)לחוק,
אינםרשימהממצהוייתכנומקריםנוספיםבהםייקבעכינגרם"זיהוםאווירחזקאובלתיסביר"
בניגודלהוראותהחוק,גםללאחריגהמערכיסביבהאומתנאיהיתרפליטה,בהתאםלנסיבות.

ג.

לפיהחוק,ישלפעוללצמצומושל"זיהוםאוויר"הכוללחריגהמערכייעדגםללאחריגהמערכי
סביבה.כךלפיסע'5לחוקעלהממשלהלקבועיעדיםלצמצוםזיהוםהאוויר,עלהרשויותהמקומיות
לפעוללמניעהולצמצוםשלזיהוםהאווירהנגרםבתחומןלפיסע'9לחוקוכןבסמכותהממונהלתת
הוראותלשםמניעהוצמצוםשלזיהוםאווירלפיסע'41לחוק.
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ד.

בפסקדיןשניתןלאחרונהנקבעכיתכליתהחוקרחבהומדגישהאתהחשיבותשלשיפוראיכות
האווירוצמצוםזיהוםהאווירזאתלאורסעיף1לחוקהמגדיראתמטרותיו–"חוקזהמטרתו
להביאלשיפורשלאיכותהאווירוכןלמנועולצמצםאתזיהוםהאוויר,ביןהשארעלידיקביעת
איסוריםוחובותבהתאםלעקרוןהזהירותהמונעת,והכללשםהגנהעלחייאדם,בריאותםואיכות
חייהםשלבניאדםולשםהגנהעלהסביבה,לרבותמשאביהטבע,המערכותהאקולוגיותוהמגוון
הביולוגי,למעןהציבורולמעןהדורותהבאיםובהתחשבבצורכיהם".

ה.

לאורהאמור,איןמקוםלפרשנותכיחוקאווירנקיאוסרעלחריגהמערכיסביבהבלבדוכלזיהום
אוירהחורגמערכיהיעדאךאינוחורגמערכיהסביבה–מותרלפיהחוקוישבהכרחלאפשראותו .


 .2היתרפליטה 
א .במתןהיתרפליטהלפיחוקאווירנקי,איןדיבמניעתחריגהמערכיסביבה,אלאישלהביאבחשבון
גםאתערכיהיעד.לפיסע'(20ב)()1לחוקבבואהממונהלשקולבקשהלהיתרפליטהעליולהביא
בחשבוןאתה"הסתברותלגרימתחריגהמערכיסביבהבעקבותמתןההיתרוהשפעתפליטת
המזהמיםהצפויהממקורהפליטהעלאפשרותהשגתערכייעדאוערכיייחוס".
ב.

בנוסף,כלעודלאאושרהתכניתלאומיתלפיסעיף5לחוקולאניתןלהביאשיקולזהבמסגרת
השיקוליםהנדרשיםלמתןהיתרפליטהלפיסע'(20ב)()4לחוק,מחובתושלהממונהבבואולשקול
בקשהלהיתרפליטהלפיסעיף(20ב)לבחוןביתרתשומתלבהשפעתפליטתהמזהמיםהצפויה
ממקורהפליטהעלהאפשרותלהשגתערכייעד,כנדרשלפיפיסקה()1לאותוסעיף.

ג.

בבקשהלהיתרפליטההמוגשתלפיסע'18לחוק,עלהבקשהלכלולאת"הטכניקההמיטביתהזמינה
המוצעתליישוםבמקורהפליטה,למניעהאולצמצוםמרבישלזיהוםהאוויר"...וכן"אמצעים
נוספיםהמוצעיםלמניעהולצמצוםשלזיהוםהאווירממקורהפליטה"(סע'(18ה)–(ו)).הנהכיכן,
בבקשההמוגשתלהיתרפליטהישלהראותלארקעמידהבערכיסביבהאלאגםאמצעיםלמניעה
ולצמצוםשלזיהוםהאווירלערכיהיעד. 


 .3הליכיתכנון 
א .בעתקיוםהליךלאישורפרויקטיםלפידיניהתכנוןוהבניהוככלשישלפרויקטהשפעותעלאיכות
האוויר,עלמוסדהתכנוןלבחוןביןהיתראתהשפעותהפרויקטעלהסביבהוכפועליוצאמכךעל
בריאותהאדםולאזןביןהשיקוליםהשונים.לענייןהמשקלהמיוחדשישלתתלשיקוליםהסביבתיים
במסגרתהליכיהתכנוןבשלהשפעתםהישירהעלבריאותהאדם,עמדביתהמשפטהעליון–"הקמת
פרויקטיםמסוגיםשוניםעלולהלגרוםלזיהומיאוויר,קרקעומים,ליצורמפגעיריחורעשולפגוע
בשטחיםפתוחיםבתוךהעריםומחוץלהן.פגיעותמעיןאלהבאיכותהסביבההןבעלותהשפעה
פוטנציאליתמשמעותיתביותרעלבריאותםשלבניאדםרבים,ולמצערעלאיכותחייהםועלקניינם.
בהקשרזהכברצויןעלידיהנשיאא'ברקכי:"חוקהפוגעבאיכותהסביבהבאופןהגורםלפגיעה
במינימוםהקיוםהאנושי,פוגעבכבודהאדםובחירותו".
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ב.

תקנותהתכנוןוהבניה(תסקיריהשפעהעלהסביבה),תשס"ג–2003(להלן–תקנותהתסקירים),
מחייבותהגשתתסקירהשפעהעלהסביבהבתכניותשישבביצועןהשפעהניכרתעלהסביבה(תקנה
.)2בתסקירייבחנוביןהיתר"היתרונותוהחסרונותשלתכניתכאמורביחסלסביבהוכן,אםנדרש
בהנחיות,התייחסותלהשלכותהסביבתיותשלחלופותאחרותלמיקוםהמוצעבתכנית,החלופהשלא
לבצעאתהמוצעבתכניתאוחלופותטכנולוגיותלמוצעבתכניתוענייניםנוספיםהנוגעיםלמיקום
התכנית,להיקפהולאופייה,הכללפיהעניין"(תקנה(8ב)(.))2בעתקיוםהליךמשותףלתכנוןובניה
והיתרפליטה,לפיסעיף23לחוק,הבקשהלהיתרפליטהתהווהאתפרקאיכותהאווירבתסקיר
וחוותדעתהיועץהסביבתיבענייןפרקאיכותהאווירבתסקירההשפעהעלהסביבה,תכלולאת
קביעתהממונהבבקשהלהיתרפליטהלפיסעיף20לחוק,בשינוייםהמחויבים(סע'(23ד)()3(-)2
לחוק).דיוןמוסדהתכנוןבתסקיר,נערךלפיתקנה12לתקנותהתסקיריםובסמכותמוסדהתכנון
להחליט"גםאילוהוראותלמניעתהשפעותשליליותעלהסביבהייכללובהוראותהתוכנית"(תקנה
(12ג)לתקנותהתסקיריםוסע'(23ד)()6לחוק).

ג.

הליכיתכנוןמעצםטיבםמתייחסיםלתכנוןעתידישלמיתקניםאשרטרםהוקמו.כאשרנבחןתכנון
מיתקןבמוסדהתכנון,עלמוסדהתכנוןלהתייחסלערכיהיעדאשרמטרתםלפיחוקאווירנקי,היא
לסמןאתהיעדאליוישלכוון,בוודאיכאשרמדוברבתכנוןעתידי.לאבכדינקבעובחוקאווירנקי
ערכייעדבנוסףלערכיהסביבה.ערכיהסביבהמתייחסיםלמצבהקיים,ונקבעובעיקרעלבסיס
מדידותבפועלשלזיהוםאווירומכווניםלפעולהלאותםמקומותאשרחורגיםבאופןבלתיסביר
ברמתזיהוםהאווירבהשוואהלמצבבשארחלקיהארץ.עםזאת,כאשרמדוברעלתכנוןעתידי,אין
זהנכוןלהביאלתוספתשלזיהוםאוויראשרתרחיקאתרמתומערכיהיעד,וישלבחוראתהחלופה
המתאימהביותרלכךשתביאלהפחתהשלזיהוםהאווירלכיווןערכיהיעדולאלהתרחקותמהיעד.

ד.

תפקידווחובתושלנציגמשרדהבריאותבמוסדותהתכנוןהיאלהפעילשיקולדעתמקצועיעצמאי
בעתדיוןבמוסדהתכנוןמתוקףתפקידווסמכותולפיכלדין.במקריםהמתאימיםלכךוכאשר
צפויותהשפעותסביבתיותלתוכניתוביןהיתרתוספתזיהוםאויר,נציגמשרדהבריאותמוסמך
לדרוששתבוצעהערכתסיכוניםבריאותית.ביצועהערכתסיכוניםבריאותיתבמסגרתהליכיהתכנון
הינותהליךהכולל-ביצועסקירתספרות,ביצועהערכתסיכוניםלפיהערכותמעודכנותומקובלות
ושמיעתבעליעניין,והמבוצעע"ימומחיםבתחוםבריאותהציבור.בסיומושלההליך,נציגמשרד
הבריאותבמוסדהתכנוןיוכללהציגלמוסדהתכנוןאתממצאיהערכתהסיכונים,הכוללתאת
העלייההצפויהבסיכוןלתמותהותחלואה,כתוצאהמהפרויקטהמתוכנןוכןאתעמדתוביחס
לתוכניתכנציגמשרדהבריאותבמוסדהתכנון.מוסדהתכנוןבבואולדוןבתכנית,עליולאזןבין
השיקוליםהשונים,ובכללזההשיקוליםהבריאותייםוהסביבתייםלהםמשקלמיוחד,אחרת
החלטתועשויהלחרוגממתחםהסבירותהנתוןלמוסדהתכנון.

ה.

בסמכותמוסדתכנוןלבססאתהחלטתועלערכיםמחמיריםיותרמערכיסביבהוכןלקבועבתכנית
תנאיםאוערכיםמחמיריםיותרמערכיםשנקבעוע"יהממונהבהיתרפליטהלפיחוקאווירנקי,כל
שכןמערכיסביבההמהוויםערכיםמרבייםכלליים.כךנעשהלאחרונהעלידיהוועדההמחוזית
לתו"בחיפהבהחלטהלאישורתכניתחפאג/1200ב'–מתחםבתיזיקוקלנפטמפרץחיפה.הוועדה
קבעהבתוכניתתנאיבענייןמניעתזיהוםאווירהמחמירביחסלערכיסביבה-כיהיתריבניהיינתנו
רקבתנאישאיןבהםכדילגרוםלעלייהבקצבפליטתהמזהמיםלאווירבהשוואהלמצבהקיים
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וקביעתהגדרהבתכניתלקצבפליטתהמזהמיםבמצבהקיים.במקרהאחר,קבעההוועדההמחוזית
לתו"בחיפהתנאיבתכניתבענייןרמתהקרינההמירביתשתיפלטמהמיתקןבגבולותהתכנית.התנאי
שקבעההוועדהבאותוענייןהיהבנוסףלתנאיםשקבעהממונהלפיחוקהקרינההבלתימייננת,
תשס"ו–2006לאותומיתקן.באותוענייןהגישהיזם,חברתהחשמללישראל,עררעלהחלטת
הוועדההמחוזית.וועדתהמשנהלערריםשלהמועצההארציתלתכנוןובניהאישרהאתהחלטות
הוועדההמחוזיתוקבעהכימתפקידושלמוסדהתכנוןלשקולשיקוליםנוספיםכמוקיומהשל
אוכלוסייהרגישההגובלתבתחוםהתכנית. 

לסיכום,איןמחלוקתכיחריגהמערכיסביבהשנקבעולפיחוקאווירנקי,מהווההפרהשלהחוקואסורהלפיו.
אולם,גםחריגהמערכייעדעשויהלהיותאסורהלפידין,הןלפיחוקאווירנקיוהןלפיתוכניתאוהיתרשאושר
לפידיניהתכנוןוהבניה.הגורמיםהמוסמכיםלפידין,ובכללזההממונהלפיחוקאווירנקי,נותןאישוראו
הרשותהמקומיתלפיחוקרישויעסקים,מוסדותהתכנוןוהגורמיםהמאשריםלפידיניהתכנוןוהבניה,כלאחד
בתחוםסמכותורשאיומוסמךלדרושעמידהבערכיםמחמיריםיותרמערכיהסביבה,בהתאםלנסיבות.ייתכנו
נסיבותבהןלאיהיהזהסבירלתתהיתראואישורהמאפשרתוספתזיהוםאוויר,גםאםערכיזיהוםהאוויר
לאחראישורהתוספתלזיהוםיעמדובערכיהסביבה,באותםמקריםבהםמשמעותתוספתהזיהוםהיאהגדלה
שלהסיכוןלתמותהבערכיםאשראינםמקובליםבעולםהמערבי .






בברכה ,





מיכלגולדברג,עו"ד 
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