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תגובה לעתירה מטעם המשיבות 6,7
בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד (כבוד השופט יצחק עמית ) מיום  ,4.4.2017מתכבדות המשיבות
( 6,7להלן" :המשיבות") להגיש את תגובתן לעתירה שבכותרת.
המשיבות מצטרפות לבקשת העותרות למתן צווים למניעת המשך דיונים ו/או מתן היתרים ברשות
רישוי הגז ככל שהדבר נוגע להקמת מיכל קונדנסט באתר חגית(,כחלק מתכנית פיתוח לוייתן) לאור פגם
מהותי שנפל בתהליך האישור ,בניגוד למתחייב מהוראות תמ"א 37ח' ,ובניגוד לפסיקת בית המשפט
הנכבד בבג"ץ  8077/14 , 7737/14יקנעם ואח' נ' המועצה הארצית [להלן " :בג"ץ יקנעם"] מיום
 .22.12.2015כמו גם בניגוד להבהרות המועצה הארצית עצמה בדיוניה לאחר שינוי הוראות התמ"א
(בעקבות פסיקת בג"ץ) ,ולאור התנהלות בחוסר סבירות ובניגוד לכללי מינהל מתחייבים בדיון "מחטף"
שנערך מהרגע להרגע ביום  16.12.16ללא הצגת חומר מקדים ,מפורט ומעודכן לחברי המועצה הארצית,
וללא השתתפות בדיון של מכין ומציג תוכנית הפיתוח (חב' נובל אנרג'י) ,ותוך השתתפות אסורה בדיון
הפנימי ,והכל בניגוד לסדר ,ולאיזון הנכון המתחייב בפעילות כזו מהמועצה הארצית ,ובוודאי בתוכנית
שבג"ץ קבע לגביה כבעלת ייחודיות ומורכבות תיכנונית לא רגילה ,שכן מי שנכווה ברותחין ראוי שיזהר
בצוננין .
1

ואלה טענות המשיבה :6
.1

נזכיר ברקע העתירה ,כי המדובר בסיבוב שישי בו מובאת תמ"א  37ח' לפתחו של בית המשפט הנכבד
ובו מעורבות המשיבות ( 6,7בחלקן כעותרות ובחלקן כמשיבות) .נציין כי באופן לא רגיל בעתירות כאלו,
קבע בית המשפט הנכבד בשניים מהסיבובים הקודמים ,בדיונים המהותיים :הראשון בשנת ( 2010בג"צ
 , )2293/10והרביעי בשנת ( 2015בג"ץ  8077/14מיום  ,)22.12.15כי נפלו פגמים מהותיים בהליכי התכנון
 ,וכי מוסד התכנון העליון – המועצה הארצית לתכנון ובניה (להלן" :המועצה הארצית") שגתה ולא צלחה
את מהמורות הדרך התכנונית בהליכים תקינים .ובסיבוב השני בשנת ( 2012בג"ץ  5307/12שם טענו
המשיבות כעותרות על כך שחלופה לטיפול ימי מלא לא הוצגה ולא הועלתה להחלטה) ובסיבוב השלישי
בשנת  ( 2013בג"ץ  )2269/13נדחו העתירות כעתירות מוקדמות תוך השארת טענותיהן להמשך – כפי
שארע .ואכן בסיבוב הרביעי בבג"ץ יוקנעם ( 3עתירות שאוחדו) קיבל בית המשפט הנכבד את עתירת
העותרות ,המשיבות  6,7ואחרים בסוגיות המהותית  ,קבע לתקן את התמ"א בעניין העדיפות למתקנים
ימיים ,ושינוי סעיף  6.2בתכנית ,והמליץ "בחום" על שינויים נוספים במסגרת דיון במועצה הארצית –
המלצות לשינוי שהמועצה הארצית החליטה כי שלא לקבלן בדיון מחטף נוסף מיום . 2.2.16

.2

יצויין כי העותרות בעתירה דנן הגישו עתירה בסיבוב החמישי (בג"ץ  8365/16מיום  ) 31.10.16ובו טענו,
ובצדק ,כי בהחלטת המשיבה  ,1המועצה הארצית לתכנון ובבניה מיום  5.04.2016לאישור תוכנית הפיתוח
לשדה לויתן  ,ואת תמהיל הטיפול בגז טבעי כמתחייב מהוראות סעיף  6.2להוראות תמ"א 37ח'– תמ"א
ארצית ברמה מפורטת לחיבור קידוחי הגז הטבעי למערכת ההולכה הארצית (להלן" :התכנית" או
"תמ"א 37ח'")  ,ששונה בהנחיית בית המשפט הנכבד בפסה"ד בבג"ץ יקנעם לאחר שלוש עתירות של
הרשויות הסמוכות ותושביהן (ובינהן העותרות והמשיבות  6,7לעתירה זו)  ,נפל פגם מהותי .וכי מיכל
הקונדנסט בחגית שצץ לפתע ב"מסמך העקרוני" שהוצג ע"י המשיבה  4לאישור ברשות רישוי הגז
המחוזית ,לא הוצג ולא אושר כמתחייב במועצה הארצית במסגרת הצגת ואישור תוכנית ותמהיל הפיתוח
של שדה לויתן במועצה הארצית באפריל .2016
יצויין כי עתירה זו התייתרה ונמחקה עקב דיון "מחטף" במועצה הארצית אותו יזמו רשויות המדינה
מהרגע להרגע בדצמבר  .2016בדיון זה ,שהתנהל ולווה בפגמים רבים בהם נעסוק בתגובה זו ,אישרה
המועצה הארצית את הקמתו של מיכל הקונדנסט בחגית כמיכל גיבוי לאיחסון  .בעקבות זאת קבע כבוד
השופט ניל הנדל ביום  8.3.17כי "הסעדים המבוקשים בעתירה שינו את פניהם .בנסיבות אלו נכון להורות
על מחיקת העתירה  ,תוך שמירת זכויות כל הצדדים  ,לרבות האפשרות להגיש עתירה חדשה" .

.3

עניינה של עתירה ספיציפית זו (השישית במספר) בג"ץ [ 2974/17להלן" :העתירה"] בהחלטת המשיבה
 ,1המועצה הארצית לתכנון ובניה ,מיום  16.12.2016שבה אישרה הוספת הקמת מיכל גיבוי לאיחסון
קונדנסט באתר היבשתי בחגית במסגרת תוכנית הפיתוח ותמהיל הטיפול בגז טבעי משדה לויתן כמתחייב
מהוראות סעיף  6.2להוראות תמ"א 37ח'.

.4

בעתירה מוצג כי בג"ץ יקנעם קבע שבמסגרת תמ"א  37ח' נדרשים להתקיים שלושה שלבי תכנון ורישוי
מתחייבים לאור מורכבות התמ"א  :בשלב הראשון אישור המועצה הארצית לתוכנית הפיתוח ותמהיל
הטיפול בגז טבעי "ים-יבשה"; בשלב השני אישור "המסמך העקרוני" ע"י המשיבות  . 2 ,1ובשלב
השלישי הצגות והיתרים ברשות הרישוי לגז טבעי  .וכי הקונדנסט כמו גם איחסונו הוא תוצר לוואי
מרכזי בתהליך הטיפול בגז טבעי  ,ועל כן הוא חלק אינטגרלי מתמהיל הטיפול בגז  ,אשר צריך להיות
מוצג ומאושר במועצה הארצית לתכנון ובניה בהיות מוסד התכנון העליון  ,וכפוף לעקרון שבכל מתקן
2

שמעוניינים להקים ביבשה יש לבחון תחילה חלופה ימית לאור הוראת התמ"א "ליתן עדיפות מירבית
לטיפול בים" ,ורק במקרים חריגים לסטות מעקרון תכנוני זה ,תוך מעבר בדרך האישורים המתחייבת.

.5

עוד מצויין בעתירה כי "למיטב ידיעתם של העותרים מלכתחילה לא היתה כוונה להקמת מיכל גיבוי
לאחסון בשעת חירום באתר חגית ,ובנוסחים הראשונים לא הייתה קיימת כלל חלופה זו .אלא שחלופה זו
הוספה לבקשת משרד האנרגיה  .התנהלות זו מעלה חשש כבד כי הוספת החלופה נעשתה משיקולים לא
ענייניים של משרד האנרגיה (ומכאן החשש הכבד למדרון חלקלק וזליגה של תעשיה כבדה לשטח פתוח)
ולא משיקולים תיכנוניים( ".סעיף  32לעתירה)

.6

כן נטען כי על המועצה הארצית היה "לישם את ברירת המחדל כפי שנקבע ע"י בג"ץ כפי שנקבע בהוראות
התמ"א ....ולקבוע כי גיבוי האיחסון יעשה בים" (סעיף .)46

.7

וכי "ככל שביקשה המועצה הארצית להפעיל את "החריג לכלל" ולעשות שימוש בנפח איחסון ביבשה,
היה עליה להצטייד בנימוקים כבדי משקל וחריגים ביותר על מנת להראות כי מתקיימים התנאים להפעלת
החריג לכלל .לצורך כך היה על המועצה הארצי לבחון הנושא בחוות דעת עדכניות ,לבחון מודלים עדכניים
ורלבנטים ,להציג תשתית עובדתית ומחקרית נכונה ולבצע בדיקה וחקירה מקיפה ורצינית לסוגיה  .אלא ,
כל הליך התנהלות המשיבות ( )1,2היה פגום מיסודו ומשורשו .המדובר בהליך למראית עין בלבד ,
שנעשה במסגרת "מחטף" מהרגע להרגע ,בו החץ ננעץ והמטרה סומנה סביבו .לחברי המועצה
הארצית לא הועבר מידע רלבנטי ,לא הופעל במסגרתו שום שיקול דעת והמועצה הארצית תפקדה
כ"חותמת גומי" ,משכך החלטת המועצה הארצי לאשר הקמת מיכל גיבוי לשעת חירום באתר חגית
פגומה מהיסוד ויש להורות על ביטולה" (כך במקור  ,סעיפים  47-49לעתירה ,הדגשות שלי ת.מ).

.8

ובהמשך העתירה נטען כי לצורך הפעלת "החריג לכלל" יש לבחון תחילה את נחיצות איחסון הגיבוי
ולמה הוא נועד ,בהמשך לבחון ולהציג עדיפות בחלופות ימיות מתאימות ,ורק בסוף ,וכשאין כל ברירה,
לעבור לחלופות יבשתיות במידת הצורך .

.9

כלומר לטענת העותרות ,קיום דיון המחטף במועצה הארצית תוך התעלמות אסורה מדיון מחויב
המבוסס על מסמכים וחוו"ד עדכניות העוסקות בשאלות אלו ובשאלת העדיפות המחוייבת מהוראת סעיף
(6.2א) לתמ"א לאחסון הקונדנסט בים לעומת היבשה  ,הוא דיון פסול .וכל עוד לא התקיים הדיון כדין,
הרי האישור להקמת מיכל איחסון גיבוי לקונדנסט באתר יבשתי בחגית לא התקבל כדין ברמת המועצה
הארצית ,והוא בהכרח בטל מעיקרו.

.10

הצדק ,לטעמנו  ,עם העותרות ואנו מצטרפים לדרישתן הממוקדת והמאוזנת לביטולה של
החלטת המועצה הארצית ,המשיבה  ,1לאשר את הקמתו של מיכל איחסון גיבוי
לקונדנסט באתר היבשתי חגית בלבד ,ולחילופין לקבוע כי איחסון גיבוי בחירום יעשה
דרך הים (ובהתאם לשיטות וגישות שיאושרו במסודר) או לחילופי חילופין לקבוע כי
איחסון גיבוי חירום לקונדנסט ינותב למיכל דלקים קיים אחר בדרך ,שהרי מדובר
בפתרון המיועד כגיבוי שלישי ולמצב חירום  ,ולסט תרחישים ייחודי ,זמני ,שהסבירות
להפעלתו קלושה ביותר (מה שלא הוצג למועצה הארצית  ,לא בחומר מקדים ולא בדיון).

3

.11

נטעים ונוסיף כי העותרות ביקשו סעד ממוקד ומאוזן אל מול הפגם המנהלי שנפל בטיפול מוסדות התכנון
בעניין דנן ,ואין הן מבקשות לפסול או לעצור את כל הפעילות כולה ,אלא ממקדות אותו אך ורק לגבי
סוגיית מיכל הקונדנסט באתר חגית ,ודורשות כי עניין זה יבחן כנדרש תוך הצגת תרחישי הסיכון ,תרחישי
הפיתרון ותוך התייחסו למתחייב על פי הוראות התמ"א .ונרחיב על הפגמים בתהליך:

רקע עובדתי בקליפת אגוז ,כבסיס לתגובת המשיבות : 7 , 6
.12

נזכיר כי פסה"ד בבג"ץ יוקנעם בעניין תמ"א 37ח' מיום  22.12.15קבע כי המועצה הארצית צריכה לאשר
את תמהיל הפיתוח  ,וכי יש לעגן בהוראות התמ"א את העדיפות לטיפול מירבי בים כאמור:
"בהינתן אמת המידה לביקורת השיפוטית על החלטות מוסדות התכנון והמועצה הארצית בפרט
מצאנו כי תמ"א /37ח צלחה את מרבית המשוכות המשפטיות שביקשו העותרים להציב בדרכה
למעט בשני עניינים :הצורך באישור המועצה הארצית לתמהיל הפיתוח ואי עיגונה של החלטת
המועצה הארצית ליתן עדיפות לטיפול מרבי בים בהוראות התכנית"(עמ'  , 89סעיף  126לפסה"ד)

.12.1

כך הורה בית משפט הנכבד להחזיר למועצה הארצית את התכנית לדיון ותיקון במס' סוגיות :

 .12.1.1שינוי מעמד המועצה הארצית ממליצה למחליטה על מנת למסד את מעמד ההחלטה ,כאמור:
" ודוקו :לא מצאנו כל פגם בקביעת המועצה הארצית כי עליה להידרש לשאלת התמהיל ,אולם
להשקפתנו עליה להפעיל את סמכותה כרשות מוסמכת ולא כגורם מייעץ בלבד .. .במתווה של
אישור חלף ייעוץ ,אין משום פגיעה בשיקולי גמישות ויעילות שעליהם עמדה המדינה ,שכן אין שינוי
במתכונת הדיון אותו נדרשת המועצה הארצית לקיים .השוני הוא במעמד הנורמטיבי של
ההחלטה שתקבל כרשות מוסמכת להבדיל ממתן ייעוץ גרידא" [הדגשות שלי ת.מ]

 .12.1.2הוספת קביעה והנחיה פוזיטיבית בהוראות התכנית כי יש עדיפות לטיפול בים :
"ראינו כי בהחלטתה מיום  10.6.2014בדבר אישור התכנית ביקשה המועצה הארצית לעגן
מדיניות ברורה של מתן עדיפות לטיפול מרבי בים והרחבת תשתיות קיימות .דרך המלך
לעיגונה של מדיניות זו הייתה אפוא הכללת הוראה מתאימה בהוראות התכנית שתתאשר על
ידי הממשלה ותהיה בעלת מעמד מחייב  ,......עדיפותם העקרונית של המתקנים הימיים
הייתה הנחה תכנונית שעברה כחוט השני  .....עד להחלטתה הסופית של המועצה מיום
 .10.6.2014הנחה זו ,אשר אין חולק על חשיבותה ועל הצורך ליישמה ,מצאה ביטוי בהחלטה
האמורה ,ובהעדר הוראה אחרת של המועצה הארצית הייתה אמורה למצוא את דרכה גם אל
הוראותיה המחייבות של התכנית שהתאשרו על ידי הממשלה .לא היה אפוא מקום להשמטת
הוראה זו מהתכנית כפי שאושרה על ידי הממשלה( ".עמ'  ,81סעיף  ,115הדגשות שלי ת.מ)

.12.2

כמו כן הורה בית המשפט הנכבד להידרש במסגרת דיוני המועצה הארצית לעוד שני נושאים:

 .12.2.1רמת הפירוט במתחמים הימיים כאמור " :במצב הקיים – שבו מתייחסת התכנית למתחמים
הימיים בצורה כללית בלבד  ,....שאלה היא אם מידת הפירוט הקיימת בתכנית איננה מספקת.
מאחר שהתכנית תחזור ממילא אל שולחנה של המועצה הארצית ,כפי שיפורט בהמשך ,אנו
מורים כי זו תשוב ותידרש גם לכך ,בשים לב לאמור בפסק דיננו זה" (עמ'  ,59סעיף  81לפסה"ד,

הדגשות שלי ת.מ )
 .12.2.2לשקול להרחיב את שיתוף הציבור בשלב התנ"ס לזמן קצוב ובשל מכלול נסיבות מורכבותה
וייחודיותה של תמ"א 37ח'  ,כאמור " :בצד האמור ,מצאנו לנכון להציע כי המועצה הארצית
תשקול את האפשרות להרחיב את מנגנון שיתוף הציבור גם להליך אישור התנ"ס .על פי
התכנית ,עם אישורה תהפוך התנ"ס לחלק מחייב מהיתר הבניה ויהיה על היזם להעמידה לעיון
הציבור .ואולם ,עיון הציבור לחוד ושיתוף הציבור לחוד ,... ....... .יש להביא בחשבון כי מדובר
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בתכנית ייחודית מבחינת חדשנותה ,היקפה והשלכותיה הסביבתיות .בעת שתיערך התנ"ס
יצטבר מידע איכותי ומדויק יותר על השלכותיה ,בין היתר עקב חלוף הזמן והתפתחויות טכנולוגיות
שתחולנה בינתיים .מידע זה בכללותו ישפר את מידת הדיוק של אמצעי ההגנה הסביבתיים שיינקטו,
אשר על חשיבותם המיוחדת במקרה זה אין צורך להכביר מילים .לפיכך ,ראוי שתישקל האפשרות
כי בשלב התנ"ס תינתן לציבור הזדמנות נוספת ,מוגבלת בזמן ,להגיב להסדרים המוצעים
בתנ"ס במסגרת זמן מוגדרת ,זאת בשלב שבו תועבר התנ"ס לבחינת הצוות המקצועי (ראו
להלן בפסקה  (106ובלא שהדבר יחייב חריגה ממסגרת הזמן שתקבע לבדיקת צוות זה .עם זאת,
אנו סבורים כי סוגיה זו צריכה להיבחן על ידי המועצה הארצית ולהיות מסורה בנסיבות העניין
לשיקול דעתה ,בין השאר בשים לב למידע שיהיה לפניה באותה עת( ".עמ'  , 66-67סעיף 91

לפסה"ד ,הדגשות שלי ת.מ)
.13

כלומר המועצה הארצית נדרשה על ידי בית המשפט הנכבד לדון ולתקן את התכנית בעניין חובת אישור
תמהיל הפיתוח של שדות הגז ,כמו גם לעגן את העדיפות לטיפול מרבי בגז במתקנים הימים בהוראות
תמ"א 37ח' .כך גם נדרשה בחינה נוספת של המועצה הארצית ,בהתייחס לפירוט המתחמים הימיים,
ולגבי "שיתוף ציבור" בתנ"ס  .ולכל אלה ניתנו  18חודשים לתיקון התכנית ,שאם לא כן התמ"א תבוטל.
וכל זאת מתוך הנחה כי נדרשת פעילות תכנון ע"מ להכין את הדרוש לתיקון הוראות התמ"א בהתאם
לפסיקת בג"ץ ,ואח"כ להעלות ולאשר במועצה הארצית ,ובהמשך לקבל את אישור הממשלה כנדרש בדין.

.14

דא עקא  ,עוד לא יבשה הדיו על פסק הדין ,ותוך זמן קצר ביותר ביום  2.2.16התקיים דיון פנימי סגור
במועצה הארצית לגבי פסק הדין והמתחייב בו .ובדיון זה החליטה המועצה הארצית להוסיף עדיפות
הקמת מתקנים בים ,ואישור במועצה הארצית לתמהיל הפיתוח יוכללו בהוראות תמ"א 37ח' ,ככתוב :

כמו כן בהמשך להנחיית בג"ץ יקנעם ,אך מבלי לקיים הליך תכנון ודיונים מקדימים (המתחייבים
לטעמנו) ,הוגדר פירוט כלשהו למתחמים הימיים  ,וגם הוחלט כי לא יהיה שיתוף ציבור בשלב אישור
תכנית הניטור הסביבתית (התנ"ס) על אף המלצת פסה"ד בבג"ץ יקנעם ,ועל אף בקשת המשיבה 6
והמלצת האירגונים הירוקים.
העתק ההחלטה מדיון המועצה הארצית מס'  591מיום  2.2.2016מצורף לתגובה בנספח "ת"1/
.15

למען הוספת העובדות הכרונולוגיות נוסיף ונציין כי המשיבה  6הציגה את הפגמים שנפלו בדיון מיום
 2.2.16במכתב שכותרתו "בקשת חוף כרמל לדיון נוסף" שנשלח ע"י הח"מ אל יו"ר המועצה הארצית
ביום  . 28.02.16במכתב זה פורטו מכלול הפגמים המנהליים אשר התקיימו ,לטעמנו ,בדיון המועצה
הארצית הסגור מיום  , 2.2.16ומדוע מועלית בקשה לדיון חוזר ליו"ר המועצה הארצית.
5

 .16לאור "אי בהירויות" שונות לקראת אישור פרוטוקול דיון המועצה הארצית מיום  , 2.2.16הועלה נושא
תמ"א 37ח' גם בפתח דיון המועצה הארצית ביום  1.03.2016להסבר לחברי המועצה לגבי ההחלטה.
חשוב לעניינו לציין את שנאמר בתמליל דיון זה בעמ'  3ע"י ראש מנהל התכנון  ,והיועצת המשפטית:
 .16.1וכך נאמר ע"י ראש מנהל התכנון הגברת בינת שוורץ לגבי "תכנית הפיתוח" וכך אמרה  " :ורצינו
עכשיו מה שיושב הראש הקריא ,הבהרה לגבי ההחלטה הראשונה שלנו ,שאומרת שכאשר אנחנו קבעו,
המועצה קבעה שתכנית לפיתוח תבוא לאישור המועצה היח התכוונה לשני היבטים שלה – להיבטי
תמהיל ים – יבשה ולהיבטי המינוי (צ"ל בינוי) העיקריים .ההיבטים הפיזיים של המתקנים ,כן?
ההיבטים הפיזיים של המתקנים .אני רק אסביר ואציין שערכנו התייעצות עם משרד המשפטים וקיבלנו
פרשנות ברורה כתובה של אנשי היועץ המשפטי לממשלה והוא הבהיר שאישור המועצה איננו
לתכנית פיתוח כמשמעותה בתשתיות ,על כל מכלול הוראותיה אלא להיבטים התכנוניים הפיזיים של
המתקנים" (הדגשות שלי ת.מ)
 .16.2וכך הוסיפה בהמשך היועמה"ש למועצה הארצית  ,גב' אפרת דון יחיא  ,כהסבר נוסף " :בעצם מה
שהמועצה החליטה זה שאותו תהליך במנגנון של התייעצות במקור שאנחנו בעקבות פסיקה העברנו
אותה לאישור ,שמופיע בסעיף  6.2התכנית שאושרה על ידי הממשלה ,לא יחול רק על המתקנים
ביבשה ,מתקני טיפול ביבשה ,אלא גם על מתקני טיפול בים .כשסעיף  6.2מאוד ברור ומבהיר מה היא
תכנית הפיתוח .כלומר לפני אישור תכנית הפיתוח מה יבוא לאישור המועצה הארצית .המיקום
העקרוני של מתקני הטיפול העיקריים ,ההצדקה לפריסתם בים וביבשה .תוך התייחסות בין היתר
לנושאים הבאים שזה אמינות ,אקולוגיה והיקף תשתיות .אותו הסדר ,אותו נוהל שחל ביחס למתקנים
ביקשה צריכה המועצה הארצית לאמץ לא התייעצות אלא אישור ,שיחול גם ביחס למתקנים בים"

(הדגשות שלי ת.מ)
 .16.3נשאל כבר כאן – האם להקמת מיכל גדול לאחסון קונדסנט ( 10,000מ"ק) ביבשה אין השפעה תכנונית
פיזית כפי שנאמר בדיון? והאם לא נדרש כי יוצג במסגרת תכנית הפיתוח כמתחייב  ,כלומר הצדקה
להקמתו ,מדוע באזור זה ולא באחרים וכיו"ב?? ועוד נציין כי על אף שנאמר ע"י היועמה"ש למועצה
הארצית בדיון שהתמ"א אושרה ע"י הממשלה – דבר זה אינו מדויק ,וחשוב להמשך ולעובדה כי
המועצה הארצית  ,בעניין תמ"א 37ח' אינה יכולה לחסות תחת "חזקת תקינות המעשה המנהלי"
העתק עמ'  3בתמליל הדיון של המועצה הארצית מיום  1.3.2016מצורף לתגובה בנספח "ת"2/
.17

בין לבין נציין כי ביום  22.03.16נשלחה תשובה מנציג המועצה הארצית למכתב המשיבה  6מיום .28.02.16
נוסח התשובה מלמד על כך שהטענות המפורטות במכתב לבקשה לדיון נוסף לא נבחנו לעומק ,ואף לא
נשקלו (אפילו למען הזהירות) .ואת זאת נראה גם במכתב "ארגון הגג" של האירגונים הירוקים בהמשך.
העתק תשובה יו"ר המועצה הארצית לבקשת חוף כרמל לדיון נוסף מצורף לתגובה בנספח " ת"3/

 .18בתחילת אפריל  – 2016מספר ימים בודד לפני הדיון במועצה הארצית המתוכנן ליום  ,5.4.16הועבר
מסמך אב כרס " מאגר לויתן – הצגת תמהיל הפיתוח למועצה הארצית לתכנון ובניה"  ,מטעם משרד
התשתיות הלאומיות  ,האנרגיה והמים (מאפריל  )2016אל חברי המועצה הארצית .ראוי שנדגיש ונציג
מספר נקודות ממסמך מהותי זה  ,שעבר לאישור המועצה הארצית בדיונה ביום :5.4.16
 .18.1בפרק הרקע ,בעמ'  1למסמך נכתב ומובהר כי הכנת תכנית הפיתוח נעשתה ע"י חב' נובל אנרג'י :
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"בחודש פברואר  2016הוגשה תכנית הפיתוח לשדה לוויתן לממונה על הנפט במשרד התשתיות
הלאומיות ,האנרגיה והמים" (הדגשה שלי ת.מ)  ,וכמופיע כהאי לישנא :

נציין ונדגיש כי במסמך זה לא מופיעה הוראת סעיף (6.2א) שנקבעה על ידי המועצה הארצית ()2.2.16
כי( 6.2 " :א) תכנית הפיתוח תיתן עדיפות לטיפול מירבי בים"
 .18.2בהמשך בפרק הרקע  ,כתקציר מנהלים ועמדת משרד האנרגיה ,מופיע כך :

 .18.3בעמ'  , 10סעיף  , 2.2.6נכתב לגבי הקונדנסט בצורה ברורה כי ייוצב על גבי האסדה ויוזרם אל בית
הזיקוק ישירות ללא הצגה של "אחסון ביניים" או "אחסון גיבוי" כולשהו ,במיכל יבשתי ככתוב :

 .18.4וכך גם בעמ'  17בסעיף  2.5.1למסמך שהועלה לאישור לא מופיעה כל הצגה של הקמת מיכל או מתקן
חדש כחלק מהובלת הקונדנסט למערכת דלקים קיימת  ,אלא דווקא  ,נכתב כי " הזרמת הקונדנסט
ואחסונו

יתבצעו

תוך

שימוש

במערכות

תשתית

דלק

קיימות

או

בצנרת

ייעודית מקבילה לצנרת דלקים או גז טבעי קיימת או מאושרת" (הדגשה שלי ת.מ)  ,ככתוב:

כלומר  ,הובלת הקונדנסט תעשה תוך שימוש במערכת תשתית קיימת או בצנרת יעודית חדשה.
ואין כל אמירה לגבי מיכל איחסון בדרך במיקום כולשהו.
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 .18.5ודוק – "תוכנית פיתוח שדה לויתן" שהועלתה לאישור המועצה הארצית באפריל  2016כמתחייב
מפסיקת בג"ץ לא מכילה אפילו ברמז הקמת מיכל אחסון קונדנסט יבשתי  ,אלא דווקא מבהירה כי כל
הובלת תוצרי הטיפול בגז טבעי הנעשות על אסדה ימית יעשו תוך שימוש בתשתית קיימת או בצנרת
ייעודית מקבילה .
העתק עמ' רלבנטים מהמסמך שהועלה לאישור המועצה הארצית "מאגר לויתן–הצגת תמהיל
הפיתוח למועצה הארצית לתכנון ובניה" (עמ'  )17 ,10 ,1מצורפים לתגובה זו בנספח "ת"4/
.19

סעיף  6.2להוראות התמ"א  ,ששונה בהתאם לפסיקת כבוד בית משפט זה בבג"ץ יקנעם אושר במועצה
הארצית בדיון מס'  592מיום  , 2.2.16ואושר בממשלה ביום  14.4.16קובע כך  :להלן העתק הוראת סעיף
 6.2ששונתה לגבי "תמהיל הפיתוח בים וביבשה"  ,וכפי שהוספה בדיעבד להוראות התמ"א :

 .20נדגיש לטובת הטיעונים בהמשך שתי נקודות עובדתיות חשובות:
 .20.1הראשונה היא שניתן ללמוד מלוחות הזמנים שהמועצה הארצית החליטה על אישור תכנית פיתוח לויתן
ותמהיל הטיפול בטרם אושר שינוי התמ"א לסעיף  6.2ע"י הממשלה כמתחייב בדין ,שכן הדיון במועצה
הארצית התקיים ביום  5.04.16וזאת כאשר אישור הממשלה לתיקון והוראות התמ"א המעודכנות ניתן
רק ביום  14.4.16כמופיע בהחלטת הממשלה מס'  , 1406וכמסומן בהוראות התמ"א המעודכנות (ראה
את האישור המסומן לגבי אישור ממשלה בהעתק סעיף  6.2בסעיף הקודם)
 .20.2השנייה היא שסעיף ( 6.2ג) לתמ"א המאושרת שעודכנה קובע בנוסחו כי "שינוי לתכנית הפיתוח באופן
שמשנה את התמהיל שאושר על ידי המועצה הארצית ,והכולל מתקני טיפול נוספים ,יועבר אף הוא

לאישור המועצה הארצית" .כלומר ,כל שינוי של תכנית הפיתוח מחייב עידכון ואישור מסודר ,מרמת
המסמך ,ועד רמת האישור במועצה הארצית  ,ובכך נרחיב גם בהמשך.
.21

עוד יצויין כי לא רק העותרות והמשיבה  6טענו לפגמים בתהליך התכנון לאחר פירסומו של פסה"ד בבג"ץ
יוקנעם בסוף דצמבר  ,2015שכן ארגון הגג של האירגונים הירוקים שלח ביום  20.04.16מכתב ליו"ר
המועצה הארצית לתכנון ובניה ובו בקשה לדיון חוזר בתמהיל הפיתוח ובמסמך העקרוני ,בשל פגמים
שנפלו בחומר ,קיום דיון לפני אישור ממשלה את הוראותיה המתוקנות של התמ"א ,ופגמים בדיון עצמו
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ובחריגה מהנחיית ו"המלצות חמות" (כאמור במכתב זה ) של בית המשפט הנכבד למועצה הארצית לגבי
עיסוק לעומק בתכנון המתחמים הימיים  ,ולשקול בחיוב מתן זכות לציבור להביע עמדתו לגבי התהליכים
הייחודים שנעשים בתמ"א זו – התנ"ס ולפני אישור  ,שכן כדברי בית המשפט הנכבד בבג"ץ יקנעם "עיון
הציבור לחוד ושיתוף הציבור לחוד "  .אך גם מכתב זה לא קיבל כל תגובה ו/או התייחסות.
העתק מכתב ארגון הגג ובו בקשה לדיון חוזר במועצה הארצית מצורף כנספח "ת"5/
 .22וכך ,הפעם הראשונה בה הופיע וסומן מיכל גדול לאחסון קונדנסט באתר חגית הוא ב"מסמך העקרוני-
תחנות קבלה" שהועבר ע"י נציגי המשיבה  4לאישור רשות רישוי הגז המחוזית חיפה :
 .22.1כך בפרק  ,2סעיף  " 2.1מרכיבי המערכת העיקריים " בעמ'  6-7למסמך העקרוני מופיע בין מרכיבי
המערכת העיקריים גם "מיכל גיבוי לאחסון קונדנסט במתחם תחנת הקבלה בחגית".

 .22.2בעמ'  , 13בפסקה " 2.3מערכת הקונדנסט"  ,בסעיף ( 2.3.4מרכיבי מערכת הקונדנסט) בעמ'  14נכתב כי
"המערכת כוללת בניית מיכל אחסון קונדנסט בגודל של כ- 10,000מ"ק במתחם תחנת
הקבלה בחגית .מיכל זה יאפשר גיבוי למספר שבועות בעיתות בהם לא יהיה ניתן להזרים הקונדנסט

בצנרת לבית הזיקוק" ומצורף תרשים מס' " 13תרשים סכמטי מערכת פינוי קונדנסט" לעניין זה.
 .22.3כך בפסקה  3.2הדנה "במכלול היבשתי" נכתב בעמ'  24למסמך העקרוני כי " :תוכנית הפיתוח של לוויתן
כוללת שימוש מצומצם במתחם תחנת הקבלה היבשתית בחגית .שימוש זה הנו
במסגרת מערכת פינוי הקונדנסט .מדובר במתחם של כ- 10דונם שישמשו לצורכי אחסון קונדנסט כחלק
ממערך הגיבוי לשמירת רציפות ההזרמה של הקונדנסט מהאסדה ,".ובסעיף  3.2.1מתואר מתקן תשתית

זה כמכיל  :מיכל איחסון ל 10,000 -מ"ק  ,מערכת צנרת ומשאבות  ,מתקן מילוי מכליות כביש  ,מערכות
פיקוד וכיו"ב כמפורט בנספח.
 .22.4כך מכיל המסמך העקרוני  ,שאושר ברשות רישוי הגז המחוזית בישיבה מס'  2016003מיום , 15.06.16
שרטוטים להצגת המתחם היבשתי לאחסון הקונדנסט בעמ' . 26 , 25
העתק העמ' הרלבנטים ב"מסמך העקרוני -תחנות קבלה" שהוצג לאישור רשות רישוי הגז
המחוזית חיפה (עמ'  )24-26 ,14 ,6-7מצורפים לתגובה זו בנספח "ת"6/
.23

ביום  31.10.16הוגשה עתירת העותרות  ,בג"ץ  8365/16מוא"ז מגידו נ' המועצה הארצית לתכנון ובניה
כמפורט בעתירת העותרות  .והנה ממש בטרם נדרשה המדינה להשיב לעתירה  ,היא ביקשה וקיבלה דחיה
ראשונה ,כאשר לקראת תאריך היעד השני ביקשה המדינה דחיה נוספת עקב הודעה מיום " 1.12.16בדבר

הכוונה לערוך דיון בטענות העותרים בישיבת הוועדה הארצית לתכנון ובניה ,שתערך בימים הקרובים" .
.24

יצויין ויודגש כי לו"ז זה מלמד כי ההחלטה על קיום דיון במועצה הארצית ביום  6.12.16התקבלה מהרגע
להרגע  .וכל הקורא צריך לשאול עצמו – האם סיפק זמן זה להכין את שנדרש ומתחייב לדיון ,כולל עידכון
אותו מסמך אב כרס שהוגש לחברי המועצה לפני הדיון באפריל  ,?? 2016ולכל הפחות להציג מה אושר
במסגרת תכנית ותמהיל הפיתוח באפריל  , 2016ומדוע מבקשים לשנותו  .והכל על בסיס חומר ומסמכים
מקצועיים ומתועדים המלמדים זאת  .וכפי שלא הוצג לקראת הדיון  ,כך גם לא הוצג בדיון .
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.25

וכפי שנכתב בעתירה עצמה הזימון לדיון היה בחטף  ,וכי לדיון זה חובר חצי דף קצרצר ובו נכתב:

העתק העמ' צורף כנספח 9ב' בעתירת העותרות
.26

ביום  6.12.17התקיים דיון במועצה הארצית מהרגע להרגע ,דיון בו נציגי היזם מקים הפרוייקט ומבקש
האישור לתכנית הפיתוח נובל אנרג'י כלל אינם נמצאים  ,בו הוצג בתחילה את הרקע לדיון ובו נאמר:
"יוקם מיכל אחסון לגיבוי במקרה חירום של קונדנסייט לדרישת הממונה על ענייני הנפט
במשרד התשתיות הלאומיות ,האנרגיה והמים והצנרת אליו מיכל האחסון הינו לצורך אחסון
במקרה בו לא ניתן יהיה להעביר את הקונדנסייט בצנרת הייעודית לבתי הזיקוק .אי אפשרות
העברת הקונדנסייט באופן רציף מאסדת הטיפול בים תוביל להפסקת אספקת הגז הטבעי
למערכת הארצית לפגיעה בזמינות האספקה .בעת פעילות סדירה של המערכת מיכל האחסון
יהיה ריק ולא יתבצע בו אחסון היקף האחסון במיכל לשעת חירום הינו כ 10,000. -קוב
קונדנסייט ,אשר מהווה גיבוי לכ 30 -ימי פעילות של המערכת".

העתק פרוטוקול הדיון במועצה הארצית מיום  6.12.16מצורף כנספח ת8/
.27

היועהמ"ש למועצה הארצית (עו"ד אפרת דון יחיא ) הציגה את הרקע לדיון – סוגיית העתירה בעמ' 3
לתמליל כך במקור " :במהלך אפריל  2016קיימנו פה דיון בתמהיל תכנית הפיתוח בהתאם לסעיף 6.2
בתמ"א  /37ח שאושרה מקודם לכן .במהלך השנה הוגשה עתירה שתקפה את העובדה שבמסגרת
התמהיל שאשרנו לא אשרנו גם מתקני אחסון לקונדנקס (צ"ל קונדנסט ת.מ) .אנחנו במקור לא ראינו את
מתקני האחסון כחלק ממתקני הטיפול שסעיף  6.2מחייב אותנו לקיים בו אישור ביחס לתמהיל ים -
יבשה .אבל משהוגשה העתירה אנחנו סברנו שלמען הסר הספק נכון להביא בפני פורום של המועצה
הארצית גם את אתר האחסון המוצע ,אתר האחסון לחירום לאישור לפי סעי  . 6.2אהמ ,אז כמו שתארתי
במסגרת העתירה ,עלתה הטענה שאנחנו לא התייחסנו לאתר האחסון .במסגרת העתירה גם במהלך
הדיון היום אנחנו נתמודד גם עם הטיעון שאומר שגם לאתרי קונדנסט צריך לעמוד על העיקרון שנקבע
בתמ"א שתכנית הפיתוח תיתן עדיפות לטיפול מרבי בים .במהלך הדיון אנחנו נשמע את הגורמים
המקצועיים ביחס לאפשרות למקם את האחסון דווקא ביבשה .כמו שאנחנו מבינים את התסקיר שנעשה

אגב אישור תמ"א  /37ח" [כך במקור ,הדגשות שלי ת.מ]
העתק תמליל הדיון צורף לעתירת העותרות ומסומן כנספח " "10לעתירתן .
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 .28בדיון הציג מנכ"ל משרד האנרגיה מצגת קצרה (שצורפה לתגובת המדינה לבית המשפט הנכבד בבג"ץ
 .) 8365/16לעניין זה נתמקד בשתי נקודות שהציג בדיון המועצה הארצית מיום :6.12.16
 .28.1ככתוב בתמליל הדיון  ,במסגרת הצגת המצגת ,אומר מנכ"ל משרד האנרגיה  ,בין היתר  ,בעמ'  , 4כך
במקור ........." :כמו שאמרתי ,בלי פתרון אהמ ,של קונדנסט ,אין אספקה של גז טבעי ולכן גם
היתירות .היתירות בקונדנסט בעצם צריכה להיות בשני מובנים .אחד בצנרת עצמה .אנחנו לא יכולים
להיות מחוברים בצינור אחד .כי אם משהו קורה בצינור הזה ,בצינור אני מזכיר לכם זה צינור אם תרצו,
זה צינור ק.צ.א.א ,זה צינור שמעביר נפט וצריך לטפל בו לפעמים ולסגור אותו ולתקן אותו .הוא גם
לא צינור כל  -כך צעיר .אז יש לו הרבה מאוד טיפולים .זה לא צינור שיודע לתת יתירות .ולכן צריך עוד
חלופה .אנחנו בעצם נסמכים על שתי חלופות כדי שכשבאחת מטפלים השנייה תוכל להזרים .והדבר
השני זה נושא הפסקת בתי הזיקוק .אנחנו נמצאים במדינת ישראל .....אבל אנחנו מחויבים להתכונן
לתרחישים שבהם בתי הזיקוק לא יודעים לפעול .ולא יודעים לפעול ,צריך לאחסן לתקופה ממושכת את
הקונדנסט במקום כל שהוא ,כדי לאפשר הזרמה של גז במהלך הימים שבהם בית הזיקוק לא עובד.
הוא יכול גם כמובן לא לעבוד מסיבות של סתם סיבות תפעוליות  ,עין ערך מה שקרה לנו עם הסיפור
שהיה לאחרונה עם כהול .אבל גם מסיבות של תרחישי חירום ומלחמה שונים ומשונים ,............ .בעצם
יהיה מיכל קונדנסט שנמצא בתוך האיתור שנתנה תמ"א  /37ח למיכלים .....כמו שאמרתי ,הדבר הזה
מאפשר לנו גם יתירות בצנרת וגם יתירות בעת הפסקת פעילות בית הזיקוק[ ".הדגשות שלי ת.מ]

ואולם לא הוצג בדיון או לפני הדיון היכן מתחבר הפתרון של מיכל גיבוי לאיחסון בחגית כאשר יש
תקלה בצנרת (ובאיזו צנרת?)  ,ו/או כאשר יש תקלה בבית הזיקוק ?
 .28.2ממשיך מנכ"ל מש' האנרגיה (שאול מרידור) בעמ'  5ומונה את הסיבות בעטיין נפסלה החלופה הימית ,
ובין היתר  ,הוא אומר ......":הבעיות או הסיבות שאנחנו בחרנו לדחות את החלופה הזו הן – . 3כשיש
לנו סערות ומי שמכיר את נושא הים ,מכיר את זה טוב .אין מיכליות .אלה החיים .הן לא יכולות לאגור
בצמוד לאסדה שנמצאת בים הפתוח .......והדבר השלישי הוא השיקולים הסביבתיים .לשים נמל דלק
על אסדה ,זו המשמעות של לשים קונדנסט על אסדה ,כי אנחנו צריכים לחבר ולפרק מיכליות דחופות.
החשש מדליפות בין טעינה ופריקה של המיכליות האלה לאסדה  ,הוא חשש אמיתי .עוד פעם ,צריך
להבין את המשמעות של זה על הים ".

חשוב להדגיש גם כאן כי מדובר בהצגה בעייתית ,מגמתית  ,חלקית וחסרה של הדברים שכן :
 .28.2.1בעולם קיימים מיזמים דומים רבים בהם מצויות מיכליות אגירה ליד מתקני טיפול ואפילו
במרחק מהם ויש לכך דוגמאות רבות כפי שהוצגו בתסקיר הסביבתי הימי עצמו משנת .)!!(2013
העתק הדוגמאות מהתסקיר הסביבתי הימי פרקים ג-ה מצורף בנספח ת9/
 .28.2.2לראיה ,ומניסיונו של משרד האנרגיה עצמו ,אוניית הגט"ן (יבוא גז טבעי נוזלי ) העוגנת על
מצוף הגט"ן  11ק"מ מערבית לחדרה  ,נמצאת כל העת בים הפתוח – ולא מושפעת יתר על
המידה ממז"א כולל מז"א קשה פרט לסערות על  ,ובמיוחד כאשר אנו מדברים כאן על חלופה
שלישית שנועדה לחירום כגיבוי לאיחסון .
 .28.2.3אך החשוב ביותר הוא שהרי איחסון במיכל או חלופה לו היא בבחינת גיבוי שלישי של שינוע
הקונדנסט ממתקן הטיפול בו הוא מופרד ומיוצב (אסדת הטיפול) ועד בית הזיקוק  .וזאת
כאשר לא מוצגת התמונה כולה לחברי המועצה הארצית -מה הוצג בדיון הקודם באפריל לגבי
מערכת פינוי הקונדנסט ומה ההבדלים  ,ומכך העובדות לא הוצגו נכונה לחברי המועצה
הארצית .
 .28.3נציין ונדגיש כי אם לקונדנסט מוצגים כבר בהליכים אלו גיבוי שלישי הן לדרכי שינוע והן לאיחסון
לאחר הטיפול ,הרי למרכיב העיקרי בתהליך – הגז הטבעי  ,יש רק דרך אחת לחיבור למערכת
הארצית ואין בילתה  ,ואין כל גיבוי על אף כל חשיבותו ומרכזיותו (בתכנון זה) !!
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 .29על מנת להסביר את המגמתיות בה הוצגו הדברים למועצה הארצית ,חשוב שנחזור לפרטים שהוצגו מול
רשות הרישוי ב"מסמך העקרוני" (ראה עמ' נבחרים בנספח ת , )6/כי:
 .29.1היזם (המשיבה  , ) 4הציג במסגרת "המסמך העקרוני" ו"מערכת פינוי הקונדנסט" שני תוואים לגיבוי
הזרמת קונדנסט שוטפת לבית הזיקוק :תוואי ראשי ותוואי משני בזמן תחזוקה /תקלות בראשי.
 .29.1.1דרך הראשית – חיבור הקונדנסט אל קו תשתיות נפט העובר בצמוד לכביש  , 4תוך התערבבות
ומהילת הקונדנסט בנפט הגולמי המוזרם בו ישירות לאיחסון בחוות המיכלים בקרית חיים ,
ומשם כחלק מתהליך הפעילות הרגיל של בית הזיקוק הנפט מועבר לזיקוק  .תוואי זה אמור
לפעול כל ימות השנה פרט לזמני תחזוקת צנרת הנפט הגולמי .
 .29.1.2תוואי משני  ,כגיבוי  -מעבר הקונדנסט בצנרת  6אינץ' בלחץ גבוה בתוואי העובר מערבית
לחגית בואכה יוקנעם בתוואי צנרת ארוך מאד של כ 40 -ק"מ  ,ישירות לבית הזיקוק  .וקיימת
אפשרות (ראו בשרטוט) ,לחבר את צינור הקונדנסט גם בתוואי המשני דרך חוות המיכלים
במסוף הדלק אלרואי ו/או להתחבר "לקו רב מוצרי " המגיע מחוות אלרואי למיכלי איחסון
בבית הזיקוק או להגיע לחוות המיכלים של קרית חיים בטרם יגיע לבית הזיקוק .כלומר -גיבוי
משני זה יכול לאפשר איחסון זמני של הקונדנסט בכמה אופנים לפני בית הזיקוק .עוד יודגש
כי התוואי המשני יופעל מספר מועט של ימים בשנה ,ורק כאשר התוואי הראשי לא פעיל
מסיבות תחזוקה ו/או תקלה.
 .29.2ניתן לראות תוואים ואפשרויות שינוע ואיחסון לקונדנסט תוצר הטיפול בלויתן ,ובעיקר חיבורו
ומהילתו במיכלי נפט קיימים ורגילים בשירטוט שהוצג במסגרת "המסמך העקרוני" :יודגש כי שרטוט
ברור זה ,לא הוצג במצגת שהציג מנכ"ל משרד האנרגיה במועצה הארצית ,וככל הנראה שלא במקרה.
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.29.3

.29.4

.29.5

.29.6

.29.7

.29.8

שרטוט זה ותהליך זה לא הוצגו מול חברי המועצה הארצית – שכן העובדה שהקונדנסט מגיע לחוות
המיכלים בקרית חיים ונכנס למיכלי דלק קיימים ונמהל בהם (לא למיכל קונדנסט נפרד)  ,ועובר ליד
חוות מיכלי הדלק באלרואי  ,ויכול להתחבר גם שם בטרם יועבר לטיפול בבית הזיקוק עצמו (דרך אותן
צנרות  12אינץ' מחוות המיכלים בקרית חיים)  ,היא סוגיה חשובה ומהותית כחלק מהשאלה הבסיסית
מדוע נדרש כלל מיכל גיבוי נוסף יבשתי לאיחסון זה ?
והאם נדרש כמקרה חירום ותקלה מסדר שלישי או רביעי מדוע דווקא להציע את הפתרון המורכב
והבעייתי הזה  ,והאם אין פתרונות פשוטים יותר למצבי חירום (כפי שנתבקש מלכתחילה) ?
בהסתכלות על תוואי הצנרת הגיבויים לקונדנסט ניתן לראות את הפתרון לתקלות צפויות :
 .29.4.1חיבור הקונדנסט בקו הראשי של צנרת תש"ן מגיע לחוות המיכלים בקרית חיים .
 .29.4.2החיבור בקו ראשי זה יגבה גם תקלה בבית הזיקוק .הדלק/נפט (והקונדנסט המהול בו
באחוזים מאד נמוכים  )1-3%יוכלו להמתין בחוות המיכלים היכולה להכיל כמויות גדולות
מאד של דלקים  ,והרבה מעבר למיכל הגיבוי לאיחסון של  10,000קו"ב שאישרו בדיון זה
בחגית .כך גם במצב של תקלה ארוכת זמן בבית הזיקוק ,ניתן לשנע את הקונדנסט לצד השני
– אל בית הזיקוק באשדוד דרך קו תשתיות ראשי זה.
 .29.4.3חיבור המשני בתוואי  6אינץ יגבה במקרה תקלה או אחזקה של צנרת הקו הראשי (צפוי מס'
ימים בשנה בלבד) .
 .29.4.4חיבור משני זה יוכל לגבות גם תקלה בבית הזיקוק ללא צורך במיכל איחסון בחגית -בהתאם
לשירטוט גם בעת תקלה בבית הזיקוק  ,מקו משני זה ניתן ליצור אפשרות התחברות הן לחוות
המיכלים – "מסוף אלרואי"  ,והן למיכלים בבית הזיקוק  ,וגם להגיע לחוות המיכלים קריית
חיים  .כלומר גם בקו משני זה יש אופציית גיבוי זמני לתקלה בבית הזיקוק.
מכל אלה ניתן ללמוד כי קיים גיבוי כפול הן לתקלות בצנרת השינוע של הקונדנסט אל בית הזיקוק ,
וכן אופצית גיבוי למצבים בו בית הזיקוק לא פעיל מסיבה כזו או אחרת  ,ויש חלופות לאיחסון זמני
בחוות המיכלים הקיימות מבלי להידרש לאיחסון במיכל גיבוי יעודי לקונדנסט שיוקם בחגית.
ולכן מכל אלה ניתן להבין כי מיכל הגיבוי לאיחסון בחגית ידרש להיות מופעל רק במצב חירום בו תקלה
כפולה ומורכבת :הקו הראשי  ,קו תש"ן תקול  +הקו המשני  ,מחגית ועד החיבור האפשרי למסוף
הדלק באלרואי תקול  .כלומר תקלה כפולה  .שכן אין כל צורך בפעילותו בתקלות אחרות.
כמו כן ברור מהשרטוט שמיכל הגיבוי לאיחסון חירום בחגית לא יוכל לסייע כלל בתקלות הבאות :
 .29.7.1תקלה בצנרת הקונדנסט מאסדת הטיפול ועד הפיצול/חיבור במחצבת עין אילה [קו של  16ק"מ]
 .29.7.2תקלה בצנרת הקונדנסט בין האסדה ועד האתר היבשתי בחגית – קו צנרת של  27ק"מ .
 .29.7.3כאשר בית הזיקוק בחיפה מושבת לזמן רב ותוצרי הזיקוק נדרשים ,ועל כן נדרש להעביר את
כל הדלקים לבית הזיקוק השני בישראל – בית הזיקוק באשדוד .
ואולם פתרון אחר  ,פתרון ימי כמו מקשר דלק רגיל  ,יוכל לגבות בחירום כל תקלה יבשתית ו/או
ימית אחרי הטיפול וייצוב הקונדנסט באסדת הטיפול בים שהוזכרה לעיל ,כולל האופציה לשנע את
הקונדנסט לבית הזיקוק באשדוד ,או לבית זיקוק קרוב אחר בים התיכון .יש להדגיש כי המדובר בפתרון
הנדרש רק בזמן חירום ובעת תקלות משולבות ומורכבות  ,ולכן פתרון זה הוא פשוט יותר ,אפשרי וקיים
בעולם ובישראל ,ויוכל להסתמך על התחברות למקשר דלק זה של דוברות דלק ו/או מיכליות דלק
קטנות/בינוניות הקיימות במדינת ישראל ופועלות באזורי הנמלים (חיפה ,חדרה ואשדוד) ליד מקשרי
הדלק  ,ובכל ימות השנה ובכל מז"א.
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יודגש כי מטרת הפירוט בסעיף  29דלעיל היא ללמדנו כי לחברי המועצה הארצית ובדיון במועצה הארצית
הוצג מידע חלקי וחסר ,כך גם הוצגה מצגת מגמתית לא על ידי מתכנן ויוזם תכנית הפיתוח (נובל אנרג'י
 ,המשיבה  , )4שאינה מלמדת בצורה סדורה לא על מנעד תקלות צפויות ולמולן פתרונות אפשריים .כלומר
לא הוצג  ,כמקובל  ,תרשים זרימה של "עץ תרחישים" עם פתרונות בצידן .
כמו גם לא הוצג כי הפתרון לדרישת הממונה על עניני הנפט במשרד האנרגיה בדמותו של מיכל איחסון
גיבוי בחירום הוא אך ורק לחלק קטן ממצבי התקלות האפשריות (בניגוד למצופה).
וכי לו התקלות אל מול הפתרונות האופציונאלים (כולל התייחסות לעדיפויות שהוגדרו בתמ"א) היו
מוצגות מול חברי המועצה הארצית  ,והיו מוצגות ומבוארות ע"י הגורם המממש  ,אשר הוא אשר יידרש
לספק פתרונות על מנת לאפשר המשך אספקה סדיר של גז טבעי למערכת – נובל אנרג'י  ,ברור כי היו
מוצגים פתרונות אחרים – מתאימים  ,פשוטים וניתנים להפעלה תוך שעות  .וכל זאת מבלי להקים בשטח
הפתוח מיכל איחסון  ,שאין בו צורך אמיתי במיקומו זה ,המשמש רק לגיבוי ורק ב 2 -מצבי קצה הדורשים
תקלה כפולה בכל אחד מהתהליכים בלבד  .וכל זאת עוד מבלי להתייחס למשמעויות הקמת מיכל איחסון
גדול לגיבוי בלב שטח פתוח – כגון דרישות שוטפות (תקינות ,אבטחה ועוד)  ,כמו גם התייחסות לסיכונים
ממיכל קונדנסט שברובו יהיה ריק כל ימות השנה  ,אך עם אדי קונדנסט שנשארו בו מהפעלתו לבדיקת
תקינות מעת לעת.
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כאן גם נציין את אמירותיו המטרידות של הממונה על ענייני הנפט  ,מר יוסי וירצבורגר ,אשר גם שאלת
השתתפותו בדיון הפנימי של חברי המועצה היא עניין בעייתי שעוד נדון בו .וכך בדיון הפנימי עצמו הציג
על המשיבה  , 4נובל אנרג'י ,בעמ'  28-29אמירות בעייתיות מאד  ,במיוחד כאשר נובל אנרג'י בכוונה
תחילה לא זומנו לדיון ולא נשמעו  .וכה אמר ,כך במקור :
" מר יוסי  :לא סתם בתמ"א 37/ח נכתב שמי שמגיש את ה(לא ברור) ,ולא נובל .נובל זה חברה
עיסקית .היא לא (לא ברור) ,בשם נובל כמה כבר היו? אמרו שלא צריך איחסון ,בסדר .אם לא יהיה
גז בישראל בשעת חרום אז נובל תחליט כמה כסף בזמן הזה .אנחנו לא יכולים להרשות את זה .אני
בשעת חירום שצריך שהמשק הישראלי יהיו לו גז ,אני חייב את האיחסון הזה .נובל יכולים לעשות
חודש הולד על הכסף שלהם .אני לא יכול .הדבר השני שהמיכל הזה גם עולה להם כסף ,אז עוד
יותר הם לא אוהבים אותו .הדבר השלישי ,בים ,אי אפשר בים .אמרו פה שאפשר לעשות איחסון
בצנרת .אין אחסון בצנרת .הגז נשאר טיפה בצנרת .קונדסנט אי אפשר .זה דברים שנאמרו פה
מבחינת הנדסה .אנחנו בונים את הגיבוי ל 30יום ,כי זה מה שמערכת הביטחון אומרת לנו שאנחנו
צריכים לעשות את זה .אנחנו צריכים 30יום .בים ,אי אפשר להקים את זה בים .אמרו מה ש)לא
ברור( ציין ,ההחלטה של משרד האנרגיה .כן ,היה (לא ברור) ,הכל יהיה ביבשה.
המיכלית  , -מתי אנחנו צריכים את המיכלית גיבוי הזה? בשעת חירום ,מלחמה .בשעת חירום
מלחמה אנחנו לא יודעים להגן על כל מקום חוץ ממה שעכשיו כבר  ,-אני לא אגיד איך מגנים
עכשיו על מה שקיים .לעשות את מה שעכשיו קיים סטטי .לעשות את זה על אוניה שבכלל לא נמצאת
פה ,בלתי אפשרי .ולכן אנחנו חייבים את הגיבוי .נובל אולי לא צריכה גיבוי .אנחנו כמדינה צריכים
גיבוי ,והגיבוי צריך להיות רק ביבשה" (הדגשות שלי ת.מ)

 .31.1זה המקום לציין כי בניגוד למה שהצטייר מדברי הממונה על ענייני הנפט ,הוא שכח (ככל הנראה) כי אך
ורק בעקבות בג"ץ המשיבה ( 6חוף כרמל) ב 2010 -הועבר היזום לתכנון התמ"א מנובל אנרג'י למשרד
התשתיות  ,והוא עוד שכח כי מי שהציג בהליך ההתנגדויות לתמ"א 37ח' שהוא מעדיף טיפול בים ,והציג
הצעה לתוכנית פיתוח – היא נובל אנרג'י (אז הוצג פתרון  FPSOבעומק הים) ,ומי שהכין את תמהיל
הטיפול ותוכנית הפיתוח שאושר אצלו היא שוב – נובל אנרג'י  .כלומר – לנובל אנרג'י הרצון  ,יכולת
וכוונה שמתקן הטיפול יהיה פעיל כל הזמן ובמלוא התפוקה ,ועלות של הקמת מיכל האיחסון לא
רלבנטית בעלות הפרוייקט המוצגת בכל פורום – ולכן אין לה משמעות ,פרט לשאלת הצורך המקצועי.
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 .31.2עוד נציין כי בניגוד לנאמר ע"י הממונה על ענייני הנפט  ,הרי מיכליות דלק רבות פוקדות את כל נמלי
הדלק בארץ  ,ובכל מצב מז"א  ,וגם במצבי חירום (שכן חלקן הן בדגל ובבעלות ישראלית)  .פרט לעובדה
שכמות האיחסון של  10,000קו"ב היא אחוז קטן מנפח האיחסון של מיכלית רגילה וכלי שייט נוספים
הקיימים באופן שוטף בנמלי הארץ [במרחק שיט של בין שעה (מחיפה) ועד מס' שעות (מאשדוד)]
 .31.3אנו סמוכים ובטוחים כי לו חברי המועצה הארצית היו שומעים את נציגי נובל אנרג'י  ,שבידיה המפתח
להקמת המיזם המורכב והגדול במדינה לפיתוח מאגר לוויתן  ,הקמת אסדה לטיפול ימי מלא בגז טבעי
וחיבור התוצרים למערכות הארציות – מערכת הגז הארצית ומערך הדלק הארצי ,הרי היו שומעים
דברים אחרים על "הצורך" ו"הנחיצות" במיכל איחסון לגיבוי בחגית  .כמו גם על מחוייבותם לפעילות
רצופה ומתמשכת של אסדת הטיפול מסיבות רבות ,וכמו גם על פתרונות וחלופות מתאימים יותר ,
מורכבים פחות  ,בעלי פגיעה מינימלית בסביבה והכל מהרעיון הבסיסי להשתמש במכלולים קיימים על
מנת שלא להוסיף מה שלא נדרש .
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ומעבר לכך ,אומר יו"ר המועצה הארצית בעמ'  ,17ו 24 -לתמליל הדיון ,בצורה המלמדת כי דעתו קובעה
הרבה לפני הדיון  ,ולצערי בטיעונים שיש לנו מחלוקת איתם מהבחינה העובדתית:
" מר אביגדור יצחקי  -יושב ראש הועדה .... :אני רוצה להגיד לך ,כל עוד אני יושב ראש המועצה
הארצית ,לא יהיה בים .זה לא יעזור כלום"( .עמ'  , )17ובעמ'  24אביגדור יצחקי ממשיך ואומר
 ...":צריך לעשות באמת את הדברים בצורה מפוקחת .ואני חושב שנזק לתושבים במקרה של דליפה
  ,אם אין דליפה אין נזק לאף אחד .באמת שאין נזק לאף אחד .אבל אם תהיה דליפה ,הנזקלתושבים עכשיו ,הנזק לתושבים כתוצאה מזה שהחומר הזה יגיע לחוף בלי שליטה ובלי שום
דבר ,הוא הרבה יותר גדול בעיני כל מי שהתעייפתי (צ"ל התייעצתי ) איתו .אני לא מקבל את החוות
דעת ,אני גם מתייעץ .ואני אומר לכם ,במקרה הזה שבו תהיה דליפה בים החומר הזה יתפזר לכל
אורך החופים שלנו .ואז לך תשתלט עליו ,ולך תסגור את כל החופים האלה .לעומת מצב שיש דליפה
שאתה רואה אותה ,אז זה לא הולך למים( ".כך במקור  ,הדגשה שלי ת.מ)

 .33גם כאן אנו רואים בעיות בחלק מהעובדות ובמה שהוצג ליו"ר המועצה הארצית בשלבי התייעצותו:
 .33.1בניגוד לדליפה ביבשה  ,שיכולה להתרחש בצנרת קבורה תת קרקעית ואלו רוב הדליפות ולא במיכל
עצמו המצוי בתוך מאצרה ,ותתגלה רק לאחר זמן  ,וגם עלולה לזהם את מי התיהום מתחתם  ,דליפה
בים תיראה מיד  ,ובכל מקום שבו תתרחש (שכן הדלק/קונדנסט צף על פני המים).
 .33.2תוצרי דליפה ימית יראו מיד  ,וגם יופעלו כנגדה אמצעים לסגור להפריד את שטח הדליפה על מנת
למנוע המשך התפשטות ולטפל בה  ,בעוד בדליפה יבשתית  ,שגם תתגלה מאוחר מידי – הדרך לטיפול
היא מורכבת ובעייתית  ,שכן נוצר זיהום קרקע על השלכותיו (כולל הצורך בהחלפת קרקע מזוהמת)
 .33.3האם יו"ר המועצה הארצית היה מודע כי על האסדה עצמה קיים מיכל איחסון קונדנסט בן  2000קו"ב
? במידה ותארע דליפה בו או בדרך אליו או אחריו בים => ראה ס'  33.2דלעיל.
 .33.4מכיוון שבמסגרת הפעילות הימית קיים צוות כוננות באסדה עצמה ולידה ספינת שירות גדולה ,
ובהתאם לתוכנית מפעלית למניעת זיהום ים – הרי דליפה  ,אם ותארע חס וחלילה ,תתחיל להיות
מטופלת מהר ככל הניתן  ,ובאמצעים הקיימים באסדה עצמה ועל ספינת השירות ,וזאת לפני הגעת
/הזנקת צוותי ניקוי נוספים.
 .33.5וכך  ,אישור מיכל הקונדנסט בחגית מייצר אפשרויות נוספות לתקלות ודליפות  ,ולא להיפך.
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.34

נדגיש גם כאן ,כי לו היו מעלים טיעונים וטענות אלו מול יוזם ומקים הפרוייקט ,נובל אנרג'י  ,סבורני כי
היו מקבלים תשובות כמות אלו שבסעיף הקודם  ,המציגות את העניין ,שכן יו"ר המועצה הארצית ככל
הנראה לא עודכן כי נובל אנרג'י מחוייבת (והיא גם תחת פיקוח ובקרה) לתוכנית למניעת דליפות ברמה
המפעלית – ובים !! .תוכנית זו בנויה על רמת דליפות גדולה בהרבה מיכולת היצור היומית של הקונדנסט
באסדה ,והיא אמורה לטפל בכל תקלה באזור ,על מנת שכל דליפה תטופל עוד בים ולא תגיע לחופים .
מעבר לכך ,בכל מקרה על האסדה מצוי מיכל יומי בין  2,000קו"ב קונדנסט בכל דקה  +קונדנסט היוצא
בלחץ בצנרת הקונדנסט אל החוף .תוכנית המניעה והמוכנות לדליפות  ,שמאושרת ע"י המשרד להגנת
הסביבה ,עוסקת גם בתרחישים אלו .ולכן האמירה של יו"ר המועצה הארצית  ,היא אמירה בעייתית ולא
מדוייקת .מה עוד שלאור הניסיון הימי – נובל אנרג'י תהיה מחוייבת לטיפול מיידי עם כמות אמצעים
רבה  ,שכן כל עצירה של הפעילות באסדת הטיפול  ,ומכל סיבה שהיא  ,תגרום בראש ובראשונה לה נזקים
גדולים .ולכן הם יעשו כל שנדרש טכנית ,מקצועית על מנת למנוע מצב כזה.
ואולם  ,כאשר מגיש ומכין תכנית הפיתוח  ,והמממש – נובל אנרג'י  ,כלל לא נמצא בדיון זה (ונראה כי
הימנעות זו איננה במקרה ומקורה במחלוקת לגבי הצורך במיכל האיחסון לגיבוי בחגית)  ,וזאת בניגוד
לדיון על תוכנית הפיתוח מאפריל  2016שם השתתפו  4נציגים של המשיבה  ,4נשמעות טענות וטיעונים
רבים כשאין הגורם המקצועי המממש שיכול לאזן  ,לענות לשאלות ולהציג את הדברים קצת אחרת .

 .35כך לדוגמא במסמך הקודם שהוכן לקראת הדיון במועצה הארצית בעניין "תמהיל הפיתוח" שהוצג
באפריל  2016הוצגו תרחישים ספציפים שבחנו את כמויות הקונדנסט שיהיו בפעילות ,ולא לפי תסקיר
הסביבתי משנת  2012שבחן כמויות שונות לגמרי.
 .35.1לפי עמ'  25-26התרחישים מלמדים על כמויות קונדנסט קטנות ומכאן גם כל תרחשי אירועי דליפה
פוטנציאלים ומה התגובות לגביהם .
 .35.2בדיון בדצמבר  2016לא הוצג ולא הוכנו נתונים לגבי תרחישי הדליפה הפוטנציאלים.
 .35.3לגבי דליפה יבשתית – לא הוצגו הסיכונים והצורך במיכל איחסון כגיבוי לחירום  .כמו גם לשאלה
הפשוטה האם לגז הטבעי יש שלושה גיבויי חירום ? והתשובה שלילית ,כי כנראה לא נדרש .
 .35.4כך גם הוצג במסמך המפורט דאז את מוכנות המשיבה  , 4נובל אנרג'י ,לציוד על האסדה ועל ידי קבלנים
לטיפול בתקלות ובשפך בעמ' : 26

.36

הרחבנו במעט ברקע העובדתי ,שכן רקע זה הוא הראיה הברורה לרצף תהליכי להתנהלות בעייתית
המלמדת שלאורך תהליך תכנון ואישורי תמ"א 37ח' (הישנה והחדשה)  ,המועצה הארצית לתכנון ובניה,
16

פעלה במספר סוגיות בניגוד למתחייב בדין ובניגוד להמלצת בית משפט הנכבד בבג"ץ משנת  ,2010והן
בבג"ץ יקנעם מדצמבר  , 2015והן בפעילויות ברורות מבחינת לוחות זמנים שנראה בהן שהמועצה
הארצית לא התייחסה כנדרש אף להמלצות בג"ץ כפי שהמועצה הארצית אישרה את תוכנית פיתוח
לוויתן לפני שהסעיף אושר ותוקן בממשלה כנדרש בדין .
.37

התנהלות בעייתית בתמ"א 37ח' לאורך השנים צריכה ללמד כי המועצה הארצית לא יכולה לכסות תחת
"חזקת תקינות המעשה המינהלי" כאשר מדובר בהתנהלותה בעניין תמ"א  37ח' ,וכי כל פעילות הקשורה
לתמ"א זו צריכה להיעשות תוך הקפדה קלה כבחמורה ומעבר לכך .ולכן גם כל תהליך פגום מנהלית
ולקוי שנעשה בהקשר לתמ"א זו ,צריך להביא לבטלות ההליך הספציפי על מנת לעשותו במסגרת כל
דיקדוקי הדין מחדש ובאופן תקין  ,ובעניין דנן בתהליך להביא לאישור סוגיה לא הוצגו ולא הועלו כל
הדברים המתחייבים לצורך החלטה שקולה ומאוזנת המתחייבת ממוסד תיכנון בתוכנית מורכבת ובעלת
השלכות רחבות היקף על המדינה.

הטיעון המשפטי –
טענותינו בתווך המשפטי נוגעות לשני מישורים:
האחד – עניינו דרך קבלת ההחלטה ,מי השתתף בדיון (כולל השתתפות אסורה בדיון הפנימי) ומי נעדר
ממנו ,והיעדר תשתית עובדתית הולמת ומתחייבת לצורך קבלת ההחלטה; שכן לא עמדה בפני הוועדה
תשתית עובדתית מספקת לקבלת החלטה (בדיוק כפי שטענו בדיון נציג המועצות האזוריות עמיר ריטוב ,
ומ"מ נציגת הגופים הירוקים – ענת הורוביץ הראל )
השני – עניינו ההחלטה עצמה וחוסר הסבירות הנובע ממנה ,שכן ההחלטה איננה פתרון מלא ומתאים לבעיה
למולה היא הוצגה וכוונה .ואולם משעה שלא הוצגו מול המועצה הארצית כל הנתונים  ,התרחישים
והפתרונות כנהוג בתוכניות אחרות ,ועל ידי מציג ויוזם תוכנית הפיתוח ,ובהם מהו התהליך הראשי לשינוע
הקונדנסט לבית הזיקוק ,מהו הגיבוי  ,והאם יש הצדקה למיכל גיבוי לאיחסון חירום והיכן ,כולל דיון מתקדם
בחלופת גיבוי ימית – הרי מדובר בהחלטה שנתקבלה על סמך מידע חלקי וחסר ,ולכן היא בלתי סבירה ודינה
בטלות.

(א) פרשנותה של המועצה הארצית את התיקונים להוראות תמ"א 37ח' והתוספות לסעיף
 6.2בדבר "תמהיל הפיתוח"  ,מחייבים לדון בסוגיית מיכל הקונדנסט  ,ובהתאם
לעקרונות התמ"א ,בטרם מתקן זה יעבור לאישור מוסדות ברמה המחוזית.
.38

כפי שהוצג ברקע העובדתי בסעיף  16לעיל  ,ראש מנהל התכנון והיועהמ"ש למועצה הארצית  ,הדגישו
את העובדה כי מטרתו של הדיון לאישור תוכנית הפיתוח ותמהיל הטיפול במועצה הארצית היא לקיים
את תפקידו וסמכותו מבחינה תכנונית .

.39

עוד נציין ונזכיר גם כי הדיון בהוספת מתקן יבשתי חורג מהחלטותיה וכוונותיה של המועצה הארצית
עצמה עת החליטה על עדיפות המתקנים הימיים .
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 .39.1עיון בתמליל דיון המועצה הארצית מיום  – 10.6.2014בו קבעה המועצה הארצית את העדיפות
להקמת מתקנים ימיים ,ילמדנו כי לאחר בקשות להבהרה בנושא ענה יושב ראש המועצה הארצית
דאז ,מר שוקי עמרני כדלקמן:
"אני יכול לומר בצורה הפשוטה והברורה ביותר ככל שניתן לתת מענה במסגרת החלק
הימי...החלק היבשתי נועד למקרה ויהיה בו צורך .זה יודגש כאן על ידינו שהחלק
היבשתי הוא רק לתגליות החדשות ,יודגש שזה רק למקרה ויהיה צורך בו".

העתק העמ' הרלבנטי מתמלול הדיון מיום  ,10.6.2014מצ"ב ומסומן כנספח ת.10/
 .39.2ללמדנו ,כי לאחר תקופה ארוכה של לימוד בהליך התכנון ,עמדו חברי המועצה הארצית על טעותם
והבינו כי ככל הנראה מתקני הטיפול יוקמו בים ,וכי החשש בעצם קביעת המתחמים היבשתיים
המסומנים בתמ"א 37ח' תביא למצב בו ישתמשו באתרים היבשתיים גם אם אין צורך מהותי עלה
גם עלה  ,ויו"ר המועצה הארצית ומינהל התכנון "הרגיעו" את השומעים בכך שאמרו – כי השימוש
באתרים היבשתיים יהא "רק לתגליות החדשות" וגם אז "רק למקרה ויהיה צורך בו".
 .39.3כלומר – כוונתה של המועצה הארצית  ,כפי הובעה כבר בהחלטה  ,וכפי שגובתה בהכנסת סעיף ברור
להוראות התמ"א (לאחר "דחיפת העותרות" והחלטת בג"ץ)  ,היתה ברורה ,ונדרשת הצדקה וצורך
מהותי – שיוצג ויאושר במועצה הארצית כדין ,והליך הוספת מיכל קונדנסט כאן חורגת ממנו.
.40

ומהי תכנית הפיתוח ותמהיל הפיתוח ? ,

 .40.1בהתאם להגדרות תמ"א 37ח' בסעיף  1.9נקבע כי :

 .40.2בהתאם ל"שטר החזקה של לויתן צפון" מיום  27.03.2014נקבע כי תוכנית הפיתוח תציג באופן
מפורט את הדברים  .מופיע בפרק ה' לשטר החזקה  ,סעיפים  ,17 -12בעמ' : 12 -9

וכמו כן בין היתר :

מי שמכין את תמהיל הטיפול ומציג לממונה הוא בעל החזקה (נובל אנרג'י) ולא משרד התשתיות ו/או
הממונה על עניני הנפט :

וכל זאת נועד על מנת להציג את חשיבותו של בעל החזקה ומממש התכנית בדיון מול המועצה הארצית ,
שהרי לאחר אישור התמהיל מול המועצה הארצית יאושר התמהיל  ,בהתאם להוראות שטר החזקה מול
הממונה על ענייני הנפט .
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 .40.3כלומר  :תוכנית הפיתוח שצריכה להיות מוצגת לאישור היא תוכנית מפורטת הכוללת את המרכיבים
התכנוניים המחייבים  -אילו מתקנים ,מיקום המתקנים ,ההצדקה והסיבות לפריסתם  ,כמו גם בחינת
השפעות סביביתיות לתוכנית הספציפית והצגתן .
ולכן המסמך שהוכן והועבר לחברי המועצה הארצית טרם הדיון באפריל  2016היה מסמך מפורט ומסביר
לגבי מה מתוכנן ,מדוע מתוכנן  ,מה הנגזרות ומדוע נבחרו כך  .אין כל ספק כי הדיון בדצמבר  2016התנהל
"כמחטף" בלי חומר מקדים ומסביר שהוצג לקראת הדיון  ,ומבלי להכין ולהציג מה הוצג באפריל , 2016
מה לא הוצג  ,ומה מוצג עכשיו (בדיון בדצמבר  ,)2016ומה השתנה המצריך את בקשת השינוי.
העתק העמ' הרלבנטים מ"שטר חזקה לויתן צפון " מצורפים כנספח ת 11 /לתגובה זו.
.41

המדינה עצמה בתשובתה לבג"ץ יקנעם טענה כי כלל מתקנים שיוקמו בתמ"א 37ח'  ,כולל הקונדנסט הם
תחת התכנית ותחת חוק משק הגז .ראו לענין זה את הכתוב בפסקה  119לפסה"ד בבג"ץ יקנעם כאמור :
"תמ"א /37ח היא כולה תכנית למתקן גז כמשמעותה בחוק משק הגז הטבעי וככזאת ,כלל
המתקנים שיוקמו מכוחה הם מתקני גז כמשמעם בחוק ,לרבות המתקנים הנלווים והצנרת שבה
יובלו הקונדנסייט ומי המוצר" [הדגשות שלי ת.מ]

.42

וכך גם בפרשנות ופסיקת בג"ץ יקנעם בסעיף  120כאמור :
" על פי ההגדרות האמורות ,מתקן הקבלה הוא בוודאי מתקן גז כמשמעותו בחוק משק הגז הטבעי.
ואולם ,גם המבנים ,האביזרים והצינורות הנדרשים לשם אחסנה והובלה של תוצרי הלוואי של
הגז הטבעי "קשורים" למתקן זה ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו( ".הדגשה שלי ת.מ)

.43

ובית משפט הנכבד קבע כי הוא לא יוכל להסכים לכך שמרכיב תיכנוני דומיננטי לא יהיה בשליטת
ובאישור המועצה הארצית  .כך נכתב בבג"ץ יוקנעם בפסקה : 110
" הקושי נעוץ בכך שתמהיל הפיתוח יצטרך לזכות רק לאישורו של הממונה על
ענייני הנפט ,בעוד שמקומה של המועצה הארצית בשלב זה מוגבל במתן עצה
לממונה .לשון אחר – בשאלה שיש בה מרכיב תכנוני דומיננטי (ואף המועצה
הארצית גילתה דעתה כי אלה הם פני הדברים בקבעה מנגנון המחייב התייעצות
עמה) לא נדרש אישור של מוסד תכנון מוס מך ".

ולכן שינה בג"ץ יוקנעם את המצב וקבע כי למועצה הארצית מחויבת לאשר את תמהיל הפיתוח וכל
מרכיב תכנוני בה !!
.44

וכדבריה הברורים של ראש מנהל התכנון באישור בדיון המועצה מיום  , 1.3.16המצורפים בנספח ת: 2/
"המועצה קבעה שתכנית לפיתוח תבוא לאישור המועצה היא התכוונה לשני היבטים
שלה – להיבטי תמהיל ים – יבשה ולהיבטי המינוי (צ"ל בינוי) העיקריים .ההיבטים
הפיזיים של המתקנים ,כן? ההיבטים הפיזיים של המתקנים .אני רק אסביר ואציין שערכנו
התייעצות עם משרד המשפטים וקיבלנו פרשנות ברורה כתובה של אנשי היועץ המשפטי
לממשלה והוא הבהיר שאישור המועצה איננו לתכנית פיתוח כמשמעותה בתשתיות ,על
כל מכלול הוראותיה אלא להיבטים התכנוניים הפיזיים של המתקנים" (הדגשות שלי ת.מ)

.45

כמו כן  ,ניתן לראות בבירור בדברי ההסבר לתמ"א 37ח  ,שתוקנו/שונו בהתאם לפסק בבג"ץ יוקנעם,
ואישורה המחודש של המועצה הארצית מיום  . 2.2.16ושם נאמר כדלהלן :
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" בהמשך להחלטת בג"צ בשלוש העתירות שהוגשו כנגד אישור התכנית ,החליטה המועצה
הארצית להמליץ לממשלה על תיקון סעיפים  6.2. , 4.9.2ו 6.6 -בהוראות התכנית ,כך
שתיקבע בהוראות עדיפות לטיפול בים וכן תעוגן חובת אישור המועצה הארצית לתמהיל
ים-יבשה והמיקום העקרוני של מתקני הטיפול העיקריים ,וזאת לכל תכנית פיתוח,
בהיבטי המיקום העקרוני ופרישת המתקנים ,כך שאותו חלק הקבוע בתכנית ביחס
למתקני הטיפול ביבשה ,יחול גם על מתקני הטיפול בים ,במטרה להבטיח את מעורבותה
של המועצה הארצית בפיתוח המתקנים..........................בהתאם להבהרה שניתנה בדיון
המועצה הארצית ביום ,1.3.16אישור המועצה הארצית עפ"י סעיף  6.2כאמור ,יהיה
להיבטים התכנוניים-פיסיים של מתקני הטיפול העיקריים ולתמהיל הטיפול ים -יבשה
(המיקום העקרוני של מתקני הטיפול העיקריים וההצדקה לפריסתם( " (הדגשות שלי ת.מ)

.46

דומה כי אין ספק שמיכל איחסון הקונדנסט של  10,000מ"ק הינו מתקן תשתית גבוה בעל מופע פיזי
סביבתי לא קטן כלל וכלל והשפעות סביבתיות ובטיחותיות גדולות  ,ועל כן אין כל ספק שמנהל התכנון
והיועצים למועצה הארצית עצמה צריכים היו לוודא כי נושא זה יבוא ויעמוד למולה על פי פרשנותם הם.
כך גם במידה ובהמשך הדרך מחודש אפריל  2016ועד העת הזו יודעו בבעיה/שאלה שעלתה בסוגיה זו.

.47

ואף מעבר לכך ,בתוכנית הפיתוח שהוצגה למועצה הארצית  ,קיים מיכל קונדנסט קטן לאיחסון באסדת
הטיפול עצמה בים  ,ומשם חומר צפוי להיות משונע דרך צנרת שתתחבר אל תשתית צנרת דלק קיימת
באזור מחצבת עין אילה וממנה ישירות אל בית הזיקוק  .וכל זאת כאשר גם במתחם יבשתי אליבא תמ"א
37ח' (תמ"א מפורטת) מיכלי הקונדנסט שתוכננו (למורת רוחנו ) אינם "מיכלי גיבוי" אלא "מיכלי
איחסון עיקריים" במתקן קבלה יבשתי – בדומה למיכל המתוכנן על אסדת הטיפול הימית שאושרה
בדיון .
רוצה לומר – לטענתנו ,הוספת מיכל גיבוי יבשתי לתכנית או תוספת למימוש הקמת "מתחם קבלה ימי"
חייבים להידון בפני המועצה הארצית – הן מכיוון שהם בבחינת מתקן תשתית חדש שלא הוצג כחלק
מהתמ"א עצמה לעת אישורה  ,והן מפאת החשש הכבד שמיכלי גיבוי יבשתיים למתחם ומתקני טיפול
ימיים אינם מקיימים תכנונית את הוראת (6.2א) בתמ"א  37למתן עדיפות למתקנים ימיים ,והן מפאת
הלשון הברורה של סעיף (6.2ג) לתמ"א הקובע מפורשות כי כל שינוי לתכנית הפיתוח שאושרה ,באופן
המשנה את התמהיל שאושר על ידי המועצה הארצית  ,והכולל מתקני טיפול נוספים יועבר לאישור
המועצה הארצית  ,ככתוב :

(ב) הוספת מיכל הקונדנסט היבשתי ל"מסמך העקרוני" שאושר ברמת רשות הרישוי
המחוזית חיפה לפני האישור במסגרת הרמה הממונה באישור "תוכנית הפיתוח"
במועצה הארצית  ,הינו בחריגה מסמכות  ,ועל כן יש לבטלו כל עוד לא אושר כדין:
.48

סמכות רשות הרישוי המחוזית חיפה לאשר את "המסמך העקרוני" תלויה בהסמכה שניתנה לה באישור
המועצה הארצית לתכנון ובניה את תוכנית הפיתוח וזאת בהתאם למוגדר בתמ"א 37ח  .והרי כלל מנהלי
ידוע הוא שאין המוסמך לפעולה רשאי לעקוף את גדר וגבול הסמכות שניתנה לו מידי המסמיך  ,וכך גם
הוראה מסמיכה גודרת את גבולות המגרש לבאים תחתיה לממשה.
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.49

כב' השופטת פרופ' דפנה ברק-ארז בספרה "משפט מינהלי" כרך א' ,מעמוד  97ואילך מציינת לעניין זה:
"הפעולה המינהלית חייבת להיות מבוססת על הסמכה בחוק (או מכוחו) ,וכן שאסור
לפעולה זו לחרוג מן הגבולות שנקבעו להסמכה .כלומר ,העיקרון טומן בחובו הן את
האיסור על פעולה בחוסר סמכות והן את האיסור על פעולה בחריגה מסמכות".

.50

באנלוגיה למגרש משחקים הרי ברמה הראשונית גדרו את גבולות "מגרש המשחקים" של תוכנית הפיתוח
הכוללת את כל המכלולים התכנוניים העיקריים ואף מפרטת מה יהיה תמהיל הפיתוח – מה בים ומה
ביבשה .הוסבר במועצה הארצית עצמה את המשמעות של הבחינה התכנונית אותה על המועצה הארצית
לבצע כחלק מתהליך אישור תוכנית זו ,ותכנית פיתוח זו אושרה מול הרמה הנדרשת במועצה הארצית,
ועל כן רק בתוך גדרות "מגרש המשחקים" שאושר ניתן "לשחק" ולהמשיך ולעסוק .משעה שנדרש ,מכל
סיבה שהיא ,להוסיף מתקן תשתית חדש ל"מגרש המשחקים" שלא הופיע בתהליך האישור הראשוני–
מדובר על שינוי המחייב עדכון ואישור ברמת הממונה – ובעניינו ברמת המועצה הארצית ,ואחריו עידכון
ברמה דלמטה בהתאם .

.51

גזירה שווה ניתן לגזור מסעיף (6.2ג) לתמ"א הקובע מפורשות כי כל שינוי לתכנית הפיתוח שאושרה,
באופן המשנה את התמהיל שאושר על ידי המועצה הארצית  ,והכולל מתקני טיפול נוספים יועבר לאישור
המועצה הארצית  ,ככתוב :

ומשעה שתוקן התמהיל המאושר במועצה הארצית ,שומה לבצע אישורים בשרשור המדרג דלמטה.
.52

בעניינו ,תוכנית הפיתוח שהוצגה למועצה הארצית היא תוכנית לטיפול מלא בים  ,כאשר בתוכנית
הפיתוח כל שנכתב הוא שהקונדנסט יועבר אל בית הזיקוק על בסיס צנרת ותשתיות קיימות כמפורט
בנספח ת 4/ופסקה  18לעיל  .כלומר ,תכנון והוספת מיכל גיבוי הקונדנסט בן  10,000מ"ק כתוספת
במרחב יבשתי היא בבחינת שינוי לתמהיל הפיתוח .שינוי הנדרש לאישור מלמעלה ,כמו גם מדובר במתקן
תשתית נוסף בעל השפעות תכנוניות מהותיות .כלומר שינוי המחייב את אישורה של המועצה הארצית,
כאשר לאחר הדיון ברמת המועצה הרצית מתחייב דיון מחודש ברמה דלמטה  ,כמו שלא התקיים בעניין
דנן ברשות הרישוי המחוזית  ,שהרי "המסמך העקרוני" לא אושר מחדש מאז יוני . 2016

.53

אף האיזון המוגדר בסעיף (6.2ג) הוא בעל לוגיקה ברורה  ,שכן כל שינוי /תוספת מחייבת לשכנע את
המועצה הארצית בנחיצות המתקן הנוסף  ,ובמיקומו הנדרש – כלומר להצדיק את היותו ביבשה ,את
המופע הנופי והסביבתי שלו והשפעותיו ,בעוד קיימת עדיפות לים .

(ג)

התהליך הלקוי לקבלת ההחלטה -בניגוד להליך התכנון ולחומר הרב שהועבר במועצה
הארצית כשהוגש לאישור "תמהיל הטיפול" באפריל  , 2016הרי שהחומר שהוכן והוצג
בדיון המועצה בדצמבר  2016לא היה מפורט כלל ,ולא עמד בהליך תיכנוני תקין:

.54

בכל אחד משלביו של ההליך תכנוני ,ככל הליך מנהלי תקין ,נדרש הליך של איסוף כל הנתונים העובדתיים
העשויים להשפיע על ההחלטה והתמודדות עמם בצורה עניינית ומפורטת .חלק מהנתונים העובדתיים
הם נתונים עדכניים ולא הסתמכות על חוות דעת של המשרד להגנת הסביבה מלפני שנים – שהתייחסה
למצב עובדתי שונה .ראה לעניין זה בג"ץ  987/94יורונט קווי זהב ( )1992בע"מ נ' שרת התקשורת ,פ"ד
מח( ;423-426 ,412 )5ע"א  1711/02עיריית חולון נ' ארגון הקבלנים והבונים חולון ,פ"ד נח(;943 ,933 )5
עע"מ  1975/01הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה כרמיאל נ' רובינשטיין ,פ"ד נו(.647-648 ,638 )6
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.55

ההקפדה על הפעלת הסמכות המנהלית על יסוד תשתית מבוססת ובדוקה ,אינה מסתכמת בהכרת כל
העובדות הנוגעות לפתרון שנבחר על ידי הרשות המנהלית .איסוף העובדות והצגתן צריך שישתרע גם על
אפשרויות פעולה חלופיות וחוו"ד נגדיות העומדות בפני הרשות המינהלית ונשקלות על ידה ,כפי שפסק
השופט שמגר (כתוארו אז) בבג"ץ  297/82ברגר נ' שר הפנים ,פ"ז לז(( 49 ,29 )3להלן" :בג"ץ ברגר"):
"תהליך קבלת ההחלטה על ידי מי שהוקנתה לו סמכות על פי חוק מן הראוי שיהיה
מורכב ,בדרך כלל ,ממספר שלבים בסיסיים חיוניים ,אשר הם הביטוי המוחשי להפעלת
הסמכות המשפטית תוך התייחסות לנושא מוגדר ,ואלו הם :איסוף וסיכום הנתונים (לרבות
חוות הדעת המקצועיות הנוגדות ,אם ישנן כאלה) ,בדיקת המשמעויות של הנתונים (דבר
הכולל ,במקרה של תיזות חלופות ,גם את בדיקת מעלותיהן ומגרעותיהן של התיזות
הנוגדות) ולבסוף ,סיכום ההחלטה המנומקת .תהליך כגון זה מבטיח ,כי כל השיקולים
הענייניים יובאו בחשבון ,כי תיעשה בחינה הוגנת של כל טענה ,וכי תגובש החלטה ,אותה
ניתן להעביר בשבט הביקורת המשפטית והציבורית".
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בניגוד לתהליך התכנון ולחומר הרב שהועמד מול חברי המועצה הארצית לפני ובעת שהוגש לאישור
"תמהיל הטיפול" באפריל  , 2016ונבחנה "תכנית הטיפול"  ,הרי אין כל ספק שהדיון בדצמבר  2016כל
כולו נועד על מנת לשמוט את הקרקע תחת העתירה המוצדקת שהוגשה ע"י העותרות (בג"ץ מגידו . )1
אלא שהחומר שהוכן לדיון והוצג בדיון לא היה מפורט כלל ולא כלל סוגיות בסיסיות מחייבות.

.57

לא הוצג ,לא במסמך מקדים לדיון ,ולא בדיון עצמו מה השתנה בין אישור תמהיל הטיפול באפריל 2016
 ,שלא כלל מיכל גיבוי לאיחסון באתר חגית אל מול הדיון בדצמבר .

 .57.1כך בהצגת תמהיל הטיפול באפריל  2016הציגו מערכת בעלת יתירות ושם החיבור היחיד של צנרת
הקונדנסט היה אל צנרת הדלק כאמור בעמ'  16מהמסמך המפורט שהועבר לחברי המועצה הארצית
לפני הדיון  ,בסעיף  , 2.3.2כאמור "מערכת הקונדנסט ...משתלבת במערכות  ..הארציות ..ומקנות גיבוי
נוסף בינהן":

 .57.2ובעמ'  17נכתב :

 .57.3דווקא בדיון החוזר על תמהיל הטיפול בדצמבר  , 2016מהרגע שדנים בשינוי -צריך לכל הפחות להציג
מה הוצג בעבר ואת הסיבות שבעטיין שונתה ההמלצה המקצועית מהאישור הקודם – וזאת על מנת
שהמועצה הארצית תוכל להחליט ולא להוות חותמת גומי בלבד .
 .57.4סוגיה זו מתחברת לטענה של נציגת הגופים הירוקים בדיון (ענת הורוביץ הראל)  ,כמפורט בעתירת
העותרים ,שם אומרת היא ליו"ר הועדה כי לא הועבר חומר מקדים ולא הסבר מפורט (גם לאור עמדת
חב' נובל אנרג'י)  ,וכמו כן לטענה של נציג המועצות האזוריות עמיר ריטוב שביקש שהות נוספת לבחון
את הנושא ופתרונות אליו .בניגוד לכך החליט יו"ר המועצה הארצית להריץ החלטה בצורה כזו מהירה .
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.58

לא הוגש "תמהיל טיפול" חדש  ,שצריך להיות מוגש ומובל ע"י חב' נובל אנרג'י  ,והוא נדרש להיות מפורט
בעניין הסוגיות הפיזיות מול המועצה הארצית .מכיוון שנובל אנרג'י כלל לא השתתפה בדיון לא ניתן היה
אפילו לשאול ולבחון מולה מידע ושאילתות רבות שעלו לגבי הנחיצות  ,פתרונות חלופיים ועוד .

.59

הדיון הוכתב מ"הרגע להרגע" כ"מחטף" מבלי להעביר כל חומר מקדים לחברי המועצה הארצי על מנת
שיוכלו להתכונן ולהבין על מה הדיון ,מה הסוגיה העומד  ,מה הוחלט בעבר ,מי רוצה לשנותה ומדוע.

.60

נציג המשרד להגנת הסביבה  ,היועץ הסביבתי של המועצה הארצית  ,לא הציג חוו"ד עדכנית ספציפית
הממוקדת לסוגיה זו  ,כולל בחינת התרחישים ,הסיכונים לסביבה  ,לחזות ולנוף ,האם יש צורך והצדקה,
והאם יש חלופות מתאימות על בסיס עקרונות התמ"א שהותווה במועצה לעדיפות למתקנים ימיים
ומזעור ההשפעה הסביבתית  ,וכך הלאה .וכל זאת לאחר שבבג"ץ יוקנעם הוסבר והודגשה החלטת
המשרד להגנ"ס לקבוע מנגנון ייחודי של תנ"ס  ,לאור הבעייתיות בחוות הדעת שלהם לאור חוסרי מידע
ברורים לגבי מה יוקם במציאות ,ומהן ההצדקות לתכנון זה ,וזאת לאור העובדה:
" כאשר מספר מרכיבים חשובים אינם ידועים בשלב הזה ובהם הרכב החומר שיופק
מקרקעית הים ,תכניות ההקמה והטכנולוגיה שבה יעשה שימוש .הבחינה הסביבתית
בתסקיר ,כמו גם המלצותיו ,הותאמו למידע הקיים בשלב זה ולמידת הפירוט של
התכנית .חוות דעת זו מתייחסת לפערי המידע בין שלב התכנון לשלב הביצוע (",מתוך
חוו"ד המשרד להגנת הסביבה ,תמ"א /37ח (מתקני טיפול בגז טבעי מתגליות) – חוות דעת
לתסקיר השפעה על הסביבה  - ,) 7.11.2013 ( 3ראו פסקה  85-86לבג"ץ יוקנעם)

כלומר תחילה נדרש להסביר ולהוכיח לחברי המועצה הארצית מדוע נדרש מיכל גיבוי לקונדנסט כחלק
מתוכנית פיתוח ספציפית זו ,והאם יש אפשרות אחרת – לא הוצג מה יקרה אם לא יוקם מיכל גיבוי זה
("חלופת האפס") והאם קיימים פתרונות אחרים ,ובדגש שמדובר בגיבוי לחירום ,ובהתחשב בעקרונות
התמ"א לעדיפות להקמת מתקנים בים ,אישור המופע התכנוני מול המועצה הארצית ,ומזעור ההשפעות
הסביבתיות/תכנוניות .
.61

לא הוצג (במסגרת ההצגה בדיון) כי כבר דנו באפריל  2016בחלופת העברת קונדנסט בדרך ימית לאשדוד,
ונקבע כי אין צורך בכך ,שכן שינוע הקונדנסט והגיבוי על בסיס תשתיות ארציות וצינור יעודי מספק די
צורכו .כמופיע במסמך אב הכרס שהועבר לקראת הדיון באפריל : 2016

על כן  ,ובניגוד להליך תיכנוני מחייב ,ובניגוד לשהוצג באותו העניין באפריל  ,2016לא נבחנו הלכה למעשה
חלופות ולא הוצגו חלופות אפשריות.
כך לדוגמא לעניין החלופות של שינוע קונדנסט לתמר ,חלופה שכבר הוצגה ונדחתה בדיון באפריל ,2016
בנימוקים ש"אין צורך" ו"קיימת יתירות וגיבוי לשינוע הקונדנסט" כאמור ,ולכן לא היה צריך להציגה
בשנית בדיון בדצמבר  ,2012אלא להשוות מה הוצג והוחלט באפריל ,ומדוע בדצמבר השתנה המצב .
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.62

וכך ההלכה הפסוקה מדגישה את החובה המוטלת על הרשות התכנונית לעגן את החלטותיה בנתונים
מבוררים ,ואת חובתה להפעיל שיקול דעת ולהתנהל בסבירות ובמידתיות בהפעלת סמכויותיה אלה
(דפנה ברק ארז ,משפט מנהלי כרך ראשון ( ,)2010בעמ'  ; 201אליעד שרגא ורועי שחר ,המשפט המנהלי
כרך ראשון ( ,)2010בעמ'  ;305-300ברוך ברכה משפט מינהלי ,כרך שני (תשנ"ו) בעמ' .)283-275

(ד) לא התקיים ולא הוצג הליך תיאום מול מערכת הביטחון כמתחייב בהוראות התמ"א
כאשר מדובר על מתחם חגית :
.63

נציין כי בפסקה  56לבג"ץ יוקנעם צויין והודגש כי "הוכללו בהוראות התכנית מגוון הוראות שנועדו

.64

להבטיח תיאום מלא עם מערכת הביטחון" ,ונוסיף לציין לצורך טיעוננו כי נציג משרד הביטחון איננו
חבר בוועדת רישוי הגז המחוזית חיפה שאמורה לאשר היתרים להקמת המתחמים בים וביבשה,
כך בסעיף (4.2.2ג) נדרש כי מיכלי האחסון באתר חגית ימוגנו או יוטמנו עפ"י הנחיות פיקוד העורף

.65

האם התייחסות כזו לא נדרשת לעניין ההחלטה בדבר אישור מיכל גיבוי לאיחסון קונדנסט בחגית ,
ובמסגרת תמהיל הטיפול ברמת המועצה הארצית כאשר מדובר בתכנית מפורטת ??
בסעיף ( 6.3ג) –(ד) נדרש אישור מערכת הביטחון במסגרת הבטחת התיאום עם מערכת הביטחון .

האם באישור על תוספת מיכל גיבוי לקונדנסט באתר חגית לא נדרשת התייחסות מערכת הביטחון –
ולאחר בדיקה ,המוצגת במועצה הארצית כנדרש וכמקובל? ?
.66

הפכנו והפכנו בתמליל הדיון במועצה הארצית ולא מצאנו אפילו ברמז דיון בנושאים אלו ,ו/או
התייחסות של נציג משהב"ט למתחייב מהוראותיה של תמ"א 37ח' עצמה.
ונזכיר כי יש בסוגיות התיאום  ,הנחיות מיגון של פיקוד העורף ועוד עניינים כדי להשפיע על המופע
הפיזי של מיכל האיחסון וסוגיות תכנונית נוספות שיש להביא מול מוסד התכנון המאשר – המועצה
הארצית .

(ה) השתתפותו הפעילה של הממונה על ענייני הנפט במשרד התשתיות (אשר הביא את
התיקון לתמהיל הטיפול לאישור המועצה הארצית) בדיון הפנימי של המועצה הארצית
מיום  , 6.12.16הינה בגדר השתתפות אסורה המצויה בגדר "ניגוד עניינים מוסדי"
ו"הפרת חובת השמיעה ההוגנת" ,ונוגדת את ההלכה הפסוקה בעניין המסור ומוגדר
לתפקידו בכובעו כממונה על עניני הנפט ,וכיוזם הבקשה לעניין מיכל הקונדנסט.
.67

בסעיף  6.2בהוראות תמ"א 37ח' נקבע כי הממונה על ענייני הנפט ,טרם קבלת החלטה ,יעביר את
התמהיל המוצע (ים-יבשה) לאישור המועצה הארצית ,ויכלול את המיקום העקרוני של מתקני
הטיפול העיקריים ואת ההצדקה לפריסתם .ובסעיף ( 6.2ג) נקבע כי גם שינוי לתמהיל הטיפול ,כפי שנעשה
בדיון המועצה מיום  , 6.12.16יובא לאישור מול המועצה הארצית על ידי הממונה על עניני הנפט.
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.68

לעניין ניגוד העניינים המובנה ,בו נשאר הממונה על עניני הנפט – שהוא אשר הביא את הסוגיה לפתחה
של המועצה הארצית כמתחייב מהוראות תמ"א 37ח' ,גם בדיון הפנימי ואף התבטא בו ,מבקשות
המשיבות  6,7להפנות לבג"ץ  11745/04רמות למען הסביבה נ' המועצה הארצית לתכנון ולבניה [פורסם
בנבו] (להלן" :עניין רמות") פסק הדין עוסק בעתירות שהוגשו כנגד החלטת המועצה הארצית לאשר את
תמ"מ  ,47/1אשר יזמה הוועדה המחוזית ירושלים .בין טענות המתנגדים ,בחר בית המשפט לקבל את
טענ תם בדבר הפגם וניגוד העניינים שנוצר מישיבתה של מתכננת מחוז ירושלים ,ובפועל ,נציגת יוזמי
התכנית ,בדיוני מוסד התכנון .בית המשפט הנכבד קבע כי מעצם ישיבתם של נציגי יוזמי התכנית בישיבות
לאישור התכנית קיים ניגוד עניינים אינהרנטי:
"יתרה מזו.....,אחת מהסיטואציות בתחום פעילותם של מוסדות התכנון בהן מתעוררת אפשרות
ממשית לקיומו של ניגוד עניינים מוסדי מתרחשת כאשר נציג של גוף שיזם את התכנית
משתתף בדיון שנערך בקשר להתנגדויות לאותה תכנית .בנסיבות מעין אלה ברי כי קיים חשש
אינהרנטי להימצאותו של אותו נציג במצב של ניגוד עניינים מוסדי ,שכן מחד יש לו אינטרס לקדם
את אישור התכנית שיזם הגוף בו הוא חבר ,ומנגד הוא נדרש לדון בצורה עניינית וללא משוא
פנים בהתנגדויות לאותה תכנית עצמה .המחוקק צפה את הקושי הטמון בסיטואציה זו בכל הנוגע
לחברים במוסדות תכנון הדנים בהתנגדויות או בעררים על תכניות שיזמו גופים אחרים שבהם
הם חברים ,ועל כן קבע את האיסור על ניגוד עניינים בסעיף 47א לחוק התכנון והבניה .המדינה
לא הצביעה בטיעוניה על נימוק כלשהו שלא להחיל היגיון דומה על השתתפותם של חברים
בגופים שיזמו תכניות שהן נשוא התנגדויות בישיבות מוסדות תכנון הדנים באותן
התנגדויות ,וזאת אף אם הללו אינם חברים בגוף שמקבל את ההחלטה בהתנגדויות אלא
רק נוטלים חלק בדיוניו הפנימיים (כפי שאירע במקרה דנן)( ".הדגשות שלי ת.מ)

.69

אלא שברור לכל בר דעת כי במקרה דנן ,בו הממונה על עניני הנפט הוא גם אחד משלושה מנציגי שר
התשתיות שהופיעו לדיון זה והשתתפו בו (כמוצג בפרוטוקול הישיבה) ,והוא אשר דרש את הקמת מיכל
האיחסון לגיבוי חירום באתר היבשתי בחגית והביא את העניין לצורך אישור במועצה הארצית ,הרי
שנכון היה שהמועצה הארצית תנהג בזהירות מוגברת ,ולא תאפשר לגורם זה ,הממונה על ענייני הנפט
(יוזם השינוי ומבקש האישור) ,להשתתף בדיון הפנימי בנושא זה ,ולאחר ששמעה את הצדדים.

.70

גם על כך עמד בית המשפט העליון בעניין רמות וקבע באופן חד משמעי כי מקום בו נשמעים יוזמי
התכנית יש לאפשר גם למתנגדיה להשמיע את טענותיהם:
"כנקודת מוצא ניתן לקבוע שאם וכאשר יזמין אותו מוסד תכנון לדיון בפניו את אחד הצדדים
 .....שמיעת עמדתו של צד אחד על ידי הרשות המנהלית מבלי לשמוע את עמדת הצד
שכנגד – "האידך גיסא" – מנוגדת לכללי הצדק הטבעי ולעקרונות העומדים בבסיס
משפטנו המנהלי .שומה על רשות מנהלית ,הנדרשת להכריע בסוגיה שלגביה יש מחלוקת בין
שני צדדים ומאפשרת לאחד הצדדים להשמיע את טיעוניו בפניה ,ליתן הזדמנות דומה אף לצד
האחר ,שכן אלמלא כן מפרה הרשות את חובת השמיעה ההוגנת (ראו בג"ץ  387/76בן ציון
נ' שר המשטרה ,פ"ד לא( .))1976( 490-489 ,484 )1חובה זו היא חלק כחלק מחובת
ההגינות המוטלת על הרשות המנהלית בכל פעולותיה ,וזאת בין אם יסווג תפקידה של אותה
רשות כתפקיד מעין-שיפוטי ובין אם לאו.
.................
קבלת החלטה על ידי רשות מנהלית ,הנדרשת להכריע בטענותיהם המנוגדות של צדדים
שונים ,כאשר ניתנה זכות טיעון בפני הרשות לאחד הצדדים אך לא לצד שכנגד האחר
מנוגדת ,אפוא ,לחובת ההגינות המוטלת על אותה רשות; בהתנהלות מעין זו טמון ,אפוא,
פגם שבנסיבות המתאימות עשוי להביא לבטלות אותה החלטה( " .הדגשות שלי ת.מ)
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.71

כלומר  ,השתתפות הממונה על ענייני הנפט בדיון הפנימי  ,ובוודאי אמירותיו הקשות (כמתואר בסעיף 31
לעיל) כנגד דעתה המקצועית של המשיבה  ,4חב' נובל אנרג'י ,כפי שהושמעה ע"י אחרים (מכיוון שלא
הופיעה לדיון או לא זומנה לדיון) ,יש בה כדי יצירת משקל יתר ולא מאוזן לעמדה אחת – עמדתו  ,וזאת
בניגוד למתחייב בדין בעת דיון פנימי של מוסד תיכנון בטרם קבלת החלטה.

.72

ושוב נבהיר כי לו היו נמצאים נציגי המשיבה  4בדיון והיו נאמרים דברים אלו ,נוכל להניח כי לא היו
נותנים לדברים לעבור ללא תשובה ותגובה מקצועית הולמת – כפי שהציגו באפריל  2016במסגרת מסמך
אב הכרס של תוכנית ותמהיל הטיפול.

(ו)

בעניין הליכי התכנון של תמ"א 37ח' לא אחת נסתרה חזקת תקינות המעשה המנהלי של
המועצה הארצית לתכנון ובניה ,ועל כן על המועצה הארצית נטל הראיה להוכיח כי דרך
ההתנהלותה לפני ובעת הדיון לאישור מיכל הקונדנסט לגיבוי איחסון בחגית נעשתה
כדין ,וכי במידה ולא – משמעות העניין בטלות ההחלטה :

.73

כפי שהוצג בתחילה תגובת המשיבות  6ו , 7-עתירה זו הינה סיבוב שישי לגבי תמ"א  37ח' על פני  7שנים.
כאשר בשני דיונים מכריעים בה נסתרה חזקת תקינות המעשה המנהלי ע"י המועצה הארצית ,וכך בבג"ץ
יקנעם בית המשפט בחן וניסה לאפשר למועצה הארצית לפעול בהתאם לנסיבותיה היחודיות של התמ"א
 ,אך לא יכל שלא לקבל חלק מהעקרונות הברורים אותם טענו העותרות והמשיבות  6,7לאורך כל הדרך.

.74

כידוע ,חזקת התקינות המינהלית ,מקימה חזקה לפיה כל פעולה מינהלית נעשתה כדין .על מי שמבקש
לסתור או לסדוק הנחה זו מוטל הנטל לטעון ולהוכיח כי במקרה הנדון החזקה נסתרת על ידי עובדות
(ראו למשל :ע"א  6066/97עיריית תל אביב-יפו נ' אבן אור פסגת רוממה בע"מ ,פ"ד נד(755 ,749 )3
( ;)2000ע"פ  1088/86מחמוד נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה הגליל המזרחי ,פ"ד מד(419 ,417 )2
( ;)1990יצחק זמיר "חזקת החוקיות במשפט המנהלי" ספר אור  ;)2013( 741אליעד שרגא ורועי שחר
המשפט המינהלי כרך  5סדרי הדין והראיות בבג"צ .))2010( 309-293

.75

חזקת התקינות היא אפוא חזקה הניתנת לסתירה ,ואפילו בראיות נסיבתיות ,חלקיות ומינימליות .כפי
שקבע כב' השופט י' זמיר:
"חזקת החוקיות אינה בעלת עוצמה רבה .אפשר להפריך אותה באמצעות ראיות נסיבתיות
וראיות לכאוריות ,ולעתים די אפילו בנסיבות המקרה כדי לערער את החזקה ,ולהעביר
את נטל הראיה אל הרשות המינהלית [ .]...עוצמת הראיות או מהות הנסיבות הנדרשות
כדי להפריך את חזקת החוקיות תלויות בכל מקרה בנסיבות המקרה"( .בג"ץ
 1227/98מלבסקי נ' שר הפנים ,פ"ד נב(.))1998( 690 )4

.76

כך גם בבג"ץ  2731/11עמותת אל סדק נ' הוועדה למינוי קאדים [פורסם בנבו] פס' :)14.6.2011( 16
"ככלל ,מי שטוען נגד תקינות ההליך של רשות שלטונית צריך לבסס טענותיו בתשתית
עובדתית ,ולו מינימלית ,כדי להעביר את הנטל לכתפיה של הרשות ]...[ .אין חובה
להמציא ראיות חותכות וחד משמעיות ,ודי ביצירת ספק מהותי כדי להעביר את הנטל
לכתפיה של הועדה" [הדגשה שלי ת.מ]

26

.77

את חזקת תקינות המעשה המנהלי ניתן ,בין היתר ,להפריך ,באמצעות הצבעה על פגמים מהותיים
שנפלו בהליך קבלת ההחלטות ,בגינם לא ניתן לצאת מנקודת הנחה כי פעולת המינהל התבצעה כדין
(ראו למשל :בג"ץ  3751/03אילן נ' עיריית תל-אביב-יפו ,פ"ד נט( .))2004( 847 ,842 ,817 )3וכך הוצג
לאורך כל תגובת המשיבות . 6,7

.78

כך גם בעע"מ  4072/11עיריית בת ים נ' ירדנה לוי [פורסם בנבו] ) (6.11.12הבהיר בית המשפט שעקרון
חוקיות המנהל נועד לפטור את הרשות מהחובה להוכיח שכל פעולה שננקטה על ידה נעשתה כדין .על
האזרח המבקש לסתור את החזקה "לסדוק" בהנחת התקינות על ידי כך שיצביע על בעייתיות לכאורה
בפעולתה של הרשות .כלומר שכדי לסתור את החזקה אין צורך להוכיח באופן פוזיטיבי גרסה עובדתית
המוכיחה את חוסר התקינות של הרשות המנהלית אלא יש להצביע על בעייתיות לכאורה.

 .79ובענייננו ,נפלו שורה ארוכה של פגמים מינהליים ו/או "בעייתיות לכאורה" בפעולות המשיבה 1
בהליכי תמ"א 37ח' ,שבכל אחד מהם יש כדי סדיקת חזקת התקינות המנהלית של המועצה הארצית:
 .79.1החל בעובדה כי בשתי עתירות מתוך הארבע לגבי אותה התמ"א בעניננו ,תמ"א 37ח' ,התקבלו
העתירות בחלקן לגבי פגמים מינהליים במספר סוגיות שניתן היה לשנותם ללא הגעה להליך משפטי,
כפי שביקשו העותרות עובר להליכים (בבג"צ  2293/10משנת  ,2010ובבג"ץ יקנעם מיום )22.12.15
 .79.2הן בהסתכלות לגבי הדיון במועצה הארצית מיום  2.2.16לשינוי הוראות התמ"א ודיון בפירוט
המתחמים הימיים ,כמו גם בהמלצות בג"ץ לגבי הליך שיתוף הציבור לגבי תוכנית הניהול הסביבתית
(התנ"ס) וכל זאת בזמן שיא של קצת יותר מחודש מפרסום פסה"ד בעניין בג"ץ יוקנעם (מיום
 )2.12.15המכיל מעל ל 100-עמ' .וכל זאת מבלי לקיים ו/או לשלוח לחברי המועצה הארצית חומר
מקדים לגבי הדיונים האמורים להיות בעלי משמעות ומהות  ,או לקיים דיון ועדת עורכים מקדימה
להכנת החומר וההמלצות אל מול המועצה הארצית  .וראה לשם כך את מכתב "ארגון הגג" של הגופים
הירוקים מיום  , 20.04.16המצורף כנספח ת. 4/
 .79.3הפגם בקיום דיון לאישור תוכנית הפיתוח של שדה לויתן כאשר הממשלה עדיין לא אישרה את
הוראותיה המתוקנות של תמ"א 37ח' .ראו בג"ץ יוקנעם פסקה  ,115עמ'  89בו נקבע בבירור ובמפורש
כי ":אין חולק כי להוראות התכנית ולהן בלבד תוקף מחייב כשל חיקוק ," .וכי " דרך המלך לעיגונה של
מדיניות זו הייתה אפוא הכללת הוראה מתאימה בהוראות התכנית שתתאשר על ידי הממשלה ותהיה

בעלת מעמד מחייב" (הדגשות שלי ת.מ)  .כל עוד לא אישרה הממשלה את תיקון הוראות התמ"א ,לא
ניתן לקיים דיון בעל משמעות תיכנונית מהותית למימוש תמ"א בהליכי אישור ,ובודאי כאשר ההליך
נוגע להוראות התמ"א שתוקנו.
 .79.4הפגם שמתקן תשתית יבשתי גדול (מיכל קונדנסט בנפח  10,000מ"ק) בעל מופע תכנוני נופי וסביבתי
גדול ומהותי לא הוצג כלל במסגרת אישור תוכנית הפיתוח במועצה הארצית באפריל  , 2016ואח"כ
הוצג בדיון בזק המוכרז מהרגע להרגע מיום  16.12.16בעקבות עתירתן הראשונה של העותרות.
 .79.5הפגמים בהתנהלות בדיון בזק ללא חומר מקדים ,ללא השוואה להחלטה הקודמת והצדקה לשינוי
וכפי שפורט בהרחבה בעתירת העותרות ובתגובת המשיבות  6,7עד כה.
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 .79.6הפגם בהשתתפות הממונה על עניני הנפט במש' התשתיות בדיון הפנימי לאישור המלצותיו הוא.
 .79.7הפגם באישור רשות רישוי הגז המחוזית חיפה את "המסמך העקרוני" לגבי מיכל הקונדנסט היבשתי
 ,כאשר מיכל ותשתית זו לא קיבלו את הסכמת והסמכת המועצה הארצית בדיון האישור לתכנית
הפיתוח ותמהיל הטיפול ,כמו גם הפגם שלאחר אישור הבזק מדצמבר  , 2016לא נערך דיון חוזר
לאישור "המסמך העקרוני" המכיל מיכל איחסון גיבוי קונדנסט זה .
 .79.8המענים שניתנו למכתבי העותרות ע"י מוסדות התכנון כתשובות  /הצדקות לפגם מינהלי זה.
.80

על כן העובדות במקרה זה והראיות הרבות לפגמים מינהליים מלמדים כי נסתרה חזקת תקינות המעשה
המנהלי הן של המועצה הארצית והן של רשות הרישוי המחוזית .ואם באופן בסיסי מבחינת המשפט
המנהלי פעולה בחריגה מסמכות או בניגוד לחוק (ופעולה בניגוד לתמ"א שהיא בבחינת חוק) מחייבת את
בטלות הפעולה  ,הרי כאן התבקש סעד מאוזן וממוקד ,המתאים לפגם שנפל בו – בטלות ההחלטה על
הקמת מיכל איחסון גיבוי באתר היבשתי בחגית ,ועליו המשיבות  6,7ממליצות.

.81

כאן אף נציין כי מבחינה תכנונית אין כל ספק שקיימים פתרונות אחרים ונוספים לגיבוי בשינוע
הקונדנסט אל בית הזיקוק כמצוות התמ"א מבלי להיזקק להקמת מיכל קונדנסט גדול באתר חגית.
שומה על המועצה הארצית ,כמתחייב מתפקידה על פי תמ"א 37ח' ,לבחון את הצורך בגיבוי זה כלל ו/או
לקבוע חלופות מתאימות יותר ופוגעניות פחות בסביבה היבשתית הייחודית ,כמו גם להתייחס בכובד
ראש לקביעת ואמירת יו"ר המועצה הארצית בדיון הפנימי  ,בעמ'  62בדיון המכונן משנת  , 2014מיום
:10.6.2014
"אני יכול לומר בצורה הפשוטה והברורה ביותר ככל שניתן לתת מענה במסגרת החלק

הימי...החלק היבשתי נועד למקרה ויהיה בו צורך .זה יודגש כאן על ידינו שהחלק היבשתי
הוא רק לתגליות החדשות ,יודגש שזה רק למקרה ויהיה צורך בו".

(ז)

הסעד שנדרש בעניין על ידי העותרות מאוזן ומתאים לפגם שנפל בו – או לבטל את הקמת
מיכל האיחסון בחגית  ,או להחזיר אך ורק את סוגיית מיכל הקונדנסט היבשתי לדיון
מקצועי במועצה הארצית מבלי לפגוע בשאר התהליכים :

.82

בקשת העותרות לסעד מבית המשפט מאוזנת ,ממוקדת ומתאימה לפגם שנפל  .אין הן מבקשות לעצור
את מימוש התכנית שאושרה ,אלא מבקשות הן לטפל נקודתית בפגם שנפל בעניין מיכל הקונדנסט
היבשתי שהוא במסגרת המסמך העקרוני .

.83

במסגרת זו תידרש המועצה הארצית לדון בבקשה על סמך חוו"ד עדכניות מסודרות  ,ולבחון האם כלל
נדרש מיכל קונדנסט יבשתי לתוכנית הפיתוח שהוצגה ,האם ניתן למצוא חלופה פחות פוגענית סביבתית
(בהתאם לדין)  ,או האם מכיוון שמדובר בגיבוי שלישי לשינוע קונדנסט מטופל אל בית הזיקוק – ניתן
להימנע מגיבוי זה ו/או להשתמש לעת מצוא בחלופה זמנית אחרת (כגון שינוע ימי ע"י ספינה לשם
הדוגמא)  .אולם כל אלא ידרשו להידון מול הסמכות המאשרת והקובעת לרשות רישוי הגז את גדר
התכנית והמתקנים המותרים להקמה במסגרתה.
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.84

כמו כן יצויין כי האינטרס של שמירת הנוף כאינטרס נדרש וכשיקול חשוב וחיוני במסגרת אישור תוכנית
מפורטת נקבע זה מכבר בפסיקה  .לדוגמא ראו דברי השופט חשין ז"ל בעע"מ  10112/02אדם טבע ודין נ'
הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים ,פ"ד נח( .)2003( 817 )2ולכן סוגיה זו צריכה היתה לעלות
כנקודה לבחינה במסגרת הדיון במועצה הארצית – אך כך לא בוצע.
ועל כן בעניינו  ,הסעד המבוקש על ידי העותרות לעצור כל פעילות לגבי המשך תכנון ואישור הקמת מיכל
יבשתי לאיחסון קונדנסט בחגית  ,יאפשר לבחון במוסד התכנון בעל הסמכות בהתאם לתמ"א – המועצה
הארצית את כל השיקולים לעניין  ,כולל השקול הסביבתי החשוב ולמצוא את הפתרון שפגיעתו
הסביבתית היא הקטנה ביותר.

.85

כאשר מדובר בבקשת סעד מאוזנת וממוקדת  ,וכאשר נראה כי צד שלישי לא יפגע מתהליך בחינה מבוקש
זה  ,מומלץ לאשר את הצוים שנתבקשו ע"י העותרות ,ומדובר בבקשה מאוזנת המתאימה לפגמים
המינהליים הרבים שנפלו בתהליך.

.86

על כן ,ולאור חשיבותה ,מורכבותה וייחודיותה של תמ"א 37ח' כאמור בבג"ץ יקנעם  ,סבורה גם המשיבה
 6כי נדרש לבטל את ההחלטה בהקשר לאחסנת הקונדנסט ביבשה בלבד ,ולהעלות נושא זה לדיון מסודר
ולאישורה של המועצה הארצית  ,בהשתתפות כל הגורמים הרלבנטים ולאחר חוות דעת מסודרות
ועדכניות ,שיוצגו גם לציבור ,תוך שתדון במכלול השאלות הנלוות לגבי הצורך במיכל  ,בחלופות וכיו"ב
כמתחייב .ועד אז לקבוע כי רשות רישוי הגז לא תעסוק  ,לא תדון ולא תאשר כל אחסנה יבשתית של
קונדנסט .

.87

כאמור ,המשיבות  6,7שומרות על זכותן להוסיף על טענותיהן בתגובה מקדמית זו ,אם וככל שהעתירה
לא תידחה בשלב מקדמי זה .כך גם ,יוטעם כבר כאן כי אין בתגובה זו כדי לפגוע ו/או לגרוע מטענות
המשיבות  6,7ומתפיסתן העקרונית כי משעה שהוחלט שתוכנית פיתוח לוויתן תבוצע תוך טיפול מלא
בים ,אין להוסיף מתקנים יבשתיים בדרך כלל ,ויש למצוא את החלופות הפחות פוגעניות לסביבה
ולתושבים במסגרת זו.

תומר מירז ,עו"ד (מ.ר )59441
תומר מירז ,משרד עורכי דין
ב"כ המשיבות 6,7
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תצהיר
אני הח"מ ,מר כרמל סלע ת.ז 01969062 .לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר אמת שאם לא כן אהיה צפוי
לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר בזאת כדלקמן:
.1

הנני מכהן כראש המועצה האזורית חוף כרמל ,אשר בתחומה אישרה הממשלה בהחלטתה
מיום  22.10.2014מתחם יבשתי לקבלה ולטיפול בגז טבעי ורצועת אספקה והולכה החוצה את
המועצה האזורית במסגרת תמ"א 37ח' -תכנית מתאר ארצית לקבלה וטיפול בגז טבעי
מתגליות בים ועד מערכת ההולכה הארצית.

.2

אני עושה תצהירי זה לתמיכה בתגובה לעתירה ,בג"ץ  2974/17מועצת מגידו ואח' נ' המועצה
הארצית ואח' ,אשר הוגשה ע"י מועצה אזורית מגידו ,בת שלמה ועמותת כרמל-מנשה בבית
המשפט העליון ביושבו כבית משפט הגבוה לצדק.

.3

האמור בכתב התגובה לעתירה ידוע לי מידיעה אישית או נכון לפי מיטב ידיעתי ואמונתי.
המקור לידיעתי ולאמונתי הוא ממידע ו/או ייעוץ משפטי שקיבלתי ומסמכים שהוצגו לי.

.4

זה שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
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תצהיר
אני הח"מ ,מר זיו דשא ת.ז 022951438 .לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר אמת שאם לא כן אהיה צפוי
לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר בזאת כדלקמן:
.5

הנני מכהן כראש המועצה המקומית זכרון יעקב ,אשר בסמוך לתחומה אישרה הממשלה
בהחלטתה מיום  22.10.2014מתחם יבשתי לקבלה ולטיפול בגז טבעי ורצועת אספקה והולכה
החוצה את שטחי המועצה האזורית כרמל במסגרת תמ"א 37ח' -תכנית מתאר ארצית לקבלה
וטיפול בגז טבעי מתגליות בים ועד מערכת ההולכה הארצית.

.6

אני עושה תצהירי זה לתמיכה בתגובה לעתירה ,בג"ץ  2974/17מועצת מגידו ואח' נ' המועצה
הארצית ואח' ,אשר הוגשה ע"י מועצה אזורית מגידו ,בת שלמה ועמותת כרמל-מנשה בבית
המשפט העליון ביושבו כבית משפט הגבוה לצדק.

.7

האמור בכתב התגובה לעתירה ידוע לי מידיעה אישית או נכון לפי מיטב ידיעתי ואמונתי.
המקור לידיעתי ולאמונתי הוא ממידע ו/או ייעוץ משפטי שקיבלתי ומסמכים שהוצגו לי.

.8

זה שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
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