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כ"א אב תשע"ח

סיכום דיון מס'  14של הועדה לאיכות סביבה וקיימות מיום 26.6.18
נוכחים:
גב' חדוה אלמוג – סגנית ומ"מ רה"ע ויו"ר הוועדה
עו"ד שרית גולן שטיינברג  -חברת מועצת העיר ומ"מ יו"ר הועדה
מר אוהד שוורץ – מנהל קהילת חיפה ,החלה"ט ,חבר ועדה
גב' ליהי שחר – נציגת ציבור ,מגמה ירוקה ,חברת ועדה
גב' רוית שטוסל – נציגת ציבור ,קואליציה לבריאות הציבור ,חברת ועדה
ד"ר עופר דרסלר  -מנכ"ל איגוד ערים לאיכות הסביבה חיפה
ד"ר מונה נופי נעמה – איגוד ערים לאיכות הסביבה חיפה
גב' נורית שטורך – סגנית מנהל מחוז חיפה במשרד להגנת הסביבה
גב' יוליה גינצבורג – המשרד להגנת הסביבה
ד"ר לילה יעקב  -מהנדסת תברואה מחוזית ,משרד הבריאות חיפה
גב' עליזה ברקן –פעילה סביבתית
עו"ד ימית קליין – יועמ"ש לעירייה
מר נועם דביר – עוזר מהנדס העיר
מר דוד לוריא – ראש מנהל התפעול
ד"ר יאיר וייס – הוטרינר העירוני
מר ויטלי חייקין -עוזר סגן ראש העיר
עו"ד דגנית קורן  -היועמ"ש לועדה
נעדרו:
חברים-
גב' סופי נקש – חברת מועצת העיר וחברת הועדה
מר ג'מאל ח'מיס חבר מועצת העיר וחבר ועדה
אדר' שירה גורלי – חברת ועדה ומזכירת הוועדה ,המח' לתכנון ארוך טווח
מר אהוד מירון – נציג ציבור ,חבר ועדה
מוזמנים –
מר גדי מרגלית – מנכ"ל העירייה
אדר' אריאל וטרמן  -מהנדס העיר
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פרופ' שמואל רשפון  -רופא המחוז ,משרד הבריאות חיפה
גב' ליאת פלד  -מתכננת מחוז חיפה
גב' שרון ברקת – מנהלת תחום לשכת התכנון המחוזית משרד הפנים
ד"ר יונתן דובנוב  -סגן רופא המחוז ,משרד הבריאות חיפה
ד"ר אלה ברלין – איגוד ערים לאיכות הסביבה חיפה
גב' הדס פרץ  -דוברת העירייה
 .1עדכון בנושא טיפול בפליטות מבז"ן – נורית שטורך:


"צו  "45הוטל על בז"ן בתאריך  ,9.10.17ובהתאם לצו זה על בז"ן היה לבצע
פעולות לטיפול במקורות פליטה גבוהים של בנזן לפי תכנית מיידית.



בסוף מרץ  2018בז"ן דיווחו על ביצוע התכנית המיידית ונושאים נוספים שדרשו
טיפול  -בכלל זה התקנת מערכת ניידת לאיתור מקורות פליטה ,אשר מוצבת כל
שבועיים במקום אחר ,לפי תנאי הרוח .זאת בנוסף למכשירים ידניים ומצלמה
תרמית לאיתור מקורות פליטה וטיפול במקורות פליטה שאותרו.



בדיגומים שנערכו באפריל  2018היו כ 50%-פחות חריגות ביחס לדיגומים
קודמים.



יחד עם זאת ,הדיגומים שנערכו במתחם והועברו לאיגוד (ונתוניהם יפורסמו לציבור
בעוד כשבועיים – שלושה) הראו שעדיין יש חריגות ולכן נדרשה תכנית חירום
מקיפה יותר ,שאושרה באמצע יוני ( 2018וכללה לדוג' :הפסקת אחסון בשני
מיכלים של פיי גז ,שגרמו לפליטות ,שנקלטו בתחנת ניטור  ,6והעברת החומר
ישירות למתקן היעודי בגדיב).



אם עד סוף יולי  2018יהיו עדיין חריגות לפי תחנות הניטור ביחד עם הדיגומים,
יפעלו בהתאם לסעיף  40כ"א לצו לצמצום  /הפסקת פעילות (נורית מסבירה כי
במצב של הדממה יש כ-פי  10הזרמה של גזים ללפיד ביחס למצב של תקלה).



עד  15.7.18יש אפשרות להגיב לעדכון היתר פליטה של כאו"ל

סיכום:
-

הועדה מבקשת לקבל לעיונה את תכנית החרום שאושרה ביוני .2018

-

בתחילת אוגוסט יש לקבל עדכון האם יש כוונה לסגור מתקנים /לצמצם פעילותם  /לבטל
את אישור המשרד לקבלת רשיון עסק.
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תקבע ישיבה פנימית למעקב עם עו"ד שרית גולן שטיינברג.


נורית שטורך תעביר פרוט בכתב לגבי ההליכים הפליליים נגד מפעלי בז"ן  ,אשר
מטופלים ע"י הפרקליטות.



התייחסות העיריה לעדכון היתר הפליטה של כאו"ל תתייחס הן להיבטים מקצועיים
והן להיבטים משפטיים (הגדרה של "מצב חרום"; אפשרות להטיל סנקציות אם מצב
החרום נגרם כתוצאה מרשלנות ובתדירות גבוהה).



יש לבחון דרך ליצירת מנגנון שמחייב התראות בפני הציבור על חריגות בפליטות
חומרים מזהמים מסרטנים לבדיקת איגוד ערים ומעקב ע"י הועדה (בדיון הובהר
ע"י יוליה מהמשרד להגנת הסביבה כי בבנזן אין ערכים להתראה לציבור וכי רק
חשיפה משמעותית לפרק זמן של יממה לפחות הינה בעלת השלכות .כמו כן במקום
שיש השפעה לטווח קצר ,כדוגמת חלקיקים בתנאי מזג אויר מסוימים – ניתנת
התראה .עופר דרסלר ציין כי גם בתחנות דלק קיימות פליטות דומות ואין התראות).



יש לבחון אפשרות לפנות לאילנה טרוק בנושא ביקור תלמידי בית ספר במרכז
מבקרים בבז"ן כל עוד יש חריגות.

 .2עדכונים משפטיים (עו"ד ימית קליין)


"ועדת מקנזי" – חברה מחו"ל ,שעורכת בחינה כלכלית מטעם המשרד להגנ"ס ביחס
להמשך פעילות בז"ן במתחם הקיים (עלות מול תועלת) .עיריית חיפה פנתה בכתב
לפרופ' שמחון  ,באמצעות שולי נזר ,לקחת חלק בוועדה.



תכנית בז"ן  -בעקבות דחיית טענות העירייה ואט"ד הוגשו ערעורים לבית המשפט
העליון .הערעור של העירייה קבוע ליום  .29.10.18נעשה ניסיון לצרף חוו"ד בטחונית
של מומחים יוצאי רפא"ל .לאור התקדמות הטיפול בהצעת החוק בנוגע להבראה של
מפרץ חיפה  -זה לא הזמן להרחיב את בתי הזיקוק.



העיריה הגישה עתירה בעניין החלטת הות"ל לקדם תכנית למקשר ימי לאמוניה
במפרץ חיפה .ההחלטה אינה מתיישבת אף היא עם הצעת החוק בנוגע להבראה
של מפרץ חיפה.



אסדות גז  -העיריה לוקחת חלק בקידום עריכת חוות דעת מומחה ,ע"י חברה
מטקסס ,המציגה את היתרונות הסביבתיים והכלכליים בטיפול בגז הטבעי
ובקונדנסנט ע"י אסדה צפה בתחום המים הכלכליים בהשוואה לאסדה קבועה
בתחום המים הטריטוריאלים  ,במרחק של  10ק"מ מהחוף.
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צוין כי מהילה של עד  3%של קונדנסנט בדלקים – משפר את איכותם ולא מסכן.
האחסון הוא בעייתי מאחר ומדובר בחומר יותר נדיף ונפיץ .אנו מתנגדים להעברת
הקונדנסנט דרך צנרת קצא"א הקיימת ונשלח מכתב בעניין זה לשר.
רוית שטוסל העירה כי יש לבדוק מול מנהל התכנון שקיימת אפשרות להזרמת
קונדנסנט לדרום ,כדי שנושא זה לא יחייב השארה של מתחם בז"ן במפרץ חיפה.
 .3אנטנות סלולריות – תקנות חדשות ביחס למתקני שידור קטנים (ד"ר מונה נופי)


התקנות החדשות שנכנסו לתוקף קובעות היתרי סוג ,לאנטנות בעלות עוצמה ברמה
נמוכה יחסית ,כך שניתן להקימן ללא צורך בהיתר בניה ,וללא צורך בהיתר הקמה
לכל אנטנה ,כאשר פעם בשנה על חברות הסלולר לשלוח דיווח לממונה על הקרינה
היכן הוצבו (בדיעבד).



האנטנות המדוברות יותר קטנות ממתקני גישה גם בגודל וגם מבחינת שיעור
הקרינה .טווח בטיחות ממוצע – כ 4-מ' .מאפשרות מהירות גלישה גבוהה יותר.



באתר של המשרד להגנת הסביבה יש פרסום של פריסת אנטנות קיימות ואנטנות
גדולות להקמה בשלבי רישוי.

סיכום:


לקבוע ישיבה נוספת בחודש יולי עם נציגי הציבור וחברי מועצה נוספים שירצו
להגיע (את הפרטים לזימון תיתן עו"ד שרית גולן שטיינברג) .לאחר גיבוש עקרונות
במסגרת שיתוף ציבור תתקיים ישיבת תאום בנושא עם נציגי חברות הסלולר.

 .4הצגת פעילות השירות הוטרינרי (ד"ר יאיר וייס)
הוצגה מצגת לחברי הועדה.
השירות הוטרינרי כולל  27עובדים ,מתוכם  14וטרינרים ,והוא מטפל ,בין היתר ,בנושא
פיקוח על המזון ובתי מטבחיים ,טיפול בבעלי חיים שנפגעו וכד'.
במסגרת ההתמודדות עם התופעה של חזירי בר בשכונות מגורים – מקדמים פרויקט
של קיבוע פחים ,למנוע הפיכתם ע"י חזירי בר.
כמו כן מעודדים האכלה מבוקרת של חתולי רחוב – למנוע הותרת שאריות מזון ברחוב
שמושכים עכברים ,נחשים ,חזירי בר ושאר מזיקים.
סיכום:
לקבל מידע מאגף התברואה מה הצפי  /תכנון תקציבי ליישום קיבוע הפחים .יש להעביר
המידע בעניין לעו"ד שרית גולן.
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