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 אגף חומרים מסוכנים 

 

 תשפ"ב שבט ט'
 2022ינואר  11
 

 לכבוד,
 "ד יפית ברקוביץ עו

 פרקליטות מחוז דרום )אזרחי(
 
 

 שלום רב,
 
 

 בניה מחוז דרום ואח'אבו עפאש ואח' נ' יו"ר הועדה לתכנון ו 21-06-77271עת"מ הנדון: 
 

המשפט  החלטת  לתאם  בה שבע,בית  בבאר  מנהליים  מכב'    לעניינים  ביתן,  אליהו  ,    1.12.21  יוםהשופט 

עת"מ   נ'    27177-06-21במסגרת  ואח'  עפאש  )להלן: אבו  ואח'  דרום  מחוז  ובניה  לתכנון  הועדה  יו"ר 

לכתב   58רים בסעיף  נזכהסקרים  האודות    ים נוספיםפרט  ולהשלים  מסורלמתכבדת  יני  הר"העתירה"(,  

לעתירה,  תתגוב המפעלים  םהסקריעורכי  זהות    -  לרבות  המדינה  , בדיקה/הסקרעריכת  מועד  ,  מטעם 

ממצ ופירוט  הסביבה  בדיקהההסקר/מסקנות  אי  להגנת  המשרד  מטעם  הסקרים  בודקי  )להלן:   וזהות 

 . "המשרד"(

נכון ליום  ,בהיבטי חומרים מסוכנים ,מידע המצוי בידייכי בהתאם ל ,אבקש להבהיר כבר בפתח הדברים,

מגן    ר ושמל  נדרשזה,   רדיוס  למועצה הכ  חלף ממ  ק"מ   5של  על  חובב המק  ניסה  נאות  תעשייתית  ומית 

ניתן  ו  ,)להלן: "המועצה"( בתמ"מ  נקבע  כפי שהסביבתיות הסטטוטורי  ם את תחום המגבלות  צמצללא 

 . 23קון תי 4/14

ניסיון הנקבע על סמך  ותכנון,  ידי מוסדות ה  אושר על  הסטטוטורי  יותאזכיר, כי תחום המגבלות הסביבת

הה של  הסבימקצועי  תביועצים  של  על  ,  23תיקון    4/14מ  מ"תיים  מקובל  היה  המקצוע אשר  גורמי 

בב הפועלים  המפעלים  סוג  על  היתר  בין  התבססה  זה  קביעה  החומרים משרד.  סוג  המועצה,  תחומי 

המוחזקי האדם  המסוכנים  על  והשפעותיהם  בהם  והמענה ם  התפעול  תנאי  אחסונם,  תנאי  והסביבה, 

כלל ת  על ממצאי סקר מצרפי שבחן את קבילות הסיכון מפעילו  ,    צבי חירוםשניתן על ידי המפעלים במ

וריח  יחדיו  םהמפעלי אוויר  איכות  היבטי  נלקחו  נוכן  המגבלות  תחום  זה,  לצד  לאפשר  .  מנת  על  קבע 

בתגובת המדינה    טכפי שפורהכל    –לתעשיות הכבדות בישראל באזור התעשייה נאות חובבפיתוח עתידי  

 לעתירה.
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 אגף חומרים מסוכנים 

 

,  , בהיבטי חומרים מסוכניםרדיוס הסיכוןבחינה מעמיקה של  במשרד להגנת הסביבה  נערכה    2016  בשנת

חובבמא נאות  התעשייה  זוזור  בחינה  עדכניים    כללה  .  נתונים  בעל  קבלת  המוחזקים  חמשת החומרים 

המר בהמפעלים  מדיניות    ,מועצהכזיים  למסמך  בהתאם  לקביעת  ובחינתם  הפרדה המשרד  מרחקי 

 (.יניות")להלן: "מסמך המד לעת על עדכוניו מעת, 2011חים מחודש יולי יכון ניימקורות סמ

 –אבו עפאש נ' המועצה הארצית לתו"ב    1705/14  צבג"המשרד במסגרת    עמדתבחינה זו ניתנה  המשך לב

נעם לולפיה  ,  ואדי  מסובהתייחס  חומרים  אירועי  באזורים היו  כניםהיבטי  וריח  אוויר  איכות  בטי 

לא חובב,  הסמוכים  נאות  התעשייה  את  זור  לצמצם  ניתן  מתחת    תחוםלא  ממחלף   5  -להמגבלות  ק"מ 

 .נאות חובב

נערכו   הסביבה  להגנת  המשרד  לדרישת  המפעלים  םסקרי  2020  בשנתבהמשך  לכלל  יבים המחו  נוספים 

נאות   ואשר פועלים בשטח אזור התעשייה  ,נייחים של המשרד  במדיניות מרחקי הפרדה ממקורות סיכון

 .ר לעילנזככ  2016בשנת    ת המפעלים המרכזיים במועצהכו בחמשכבר נערלסקרים ש  וףתיק, לרבות  חובב

יצוין,   סיורים שבוצעו    ,יםלאחר קבלת הסקרכי  עוד  בצע לחלק מהמפעלים    נדרשומפעלים,  בובעקבות 

 .ףנוסן ועדכ

הסביבה  וטרופילהלן   להגנת  המשרד  בפני  שהוצגו  לו  המסמכים  ביחס  ההפרדה מסקנותיהם  מרחק 

)הבין מקור  שנדרש לשמור   , בסקרים מדיניותהבמסמך    רצפטורים ציבוריים כהגדרתםמפעל( להסיכון 

יצוין2020משנת   לה  ,.  המשרד  בידי  מצויים  המלאים  המסמכים  הסביבהכי  מצור  ,גנת  אינם  פים אך 

רגיש מידע  מכילים  שהם  מאחר  זה  כגוןלעדכון  מס  ,  ומקצועייםסודות  להנחיית ו,  חריים  בהתאם   הכל 

 :בית המשפט

  על ידי   חברהעבור ה  הוכןאשר    דההפר  מרחקי  סקר  -  , נאות חובבאנטרפרייזס בע"מ  'וייבלנגתו .1

חומרימ"בע  הזמטחברת   סיכוני  בהערכות  העוסקת  ייעוץ  חברת    -  2020  אוגוסט  -  מסוכנים   ם , 

בהתייחס למגוון החומרים    תרחיש סביר עבור    הנדרש רדה  הפה    מרחקכי    לסקר נמצא,בהתאם  

 ;ק"מ 1.8 במפעל הינוואופן אחזקתם 

בעפיברו   .2 בע"ח  חוב  ,"מבריאות  הפרדה    -ב  נאות  מרחקי  החברה  הוכן  אשר  סקר  ידיעבור   על 

בע"מ  חברת מסוכנים  ,הזמט  חומרים  סיכוני  בהערכות  העוסקת  ייעוץ    -  2020מאי      -  חברת 

כי  בהתאם   בהתייחס למגוון החומרים   תרחיש סבירעבור    ההפרדה הנדרש  מרחקלסקר נמצא, 

 ;ק"מ 1.2 במפעל הינוופן אחזקתם וא
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 אגף חומרים מסוכנים 

 

ידי עבור החברה  הוכן  ר  אשסקר מרחקי הפרדה    -  בנאות חוב  ,בע"מ  אדמה מכתשים .3   חברת   על 

בהתאם    -  2020ספטמבר    -  , חברת ייעוץ העוסקת בהערכות סיכוני חומרים מסוכניםהזמט בע"מ

כי   נמצא,  הנדרש  מרחקלסקר  סבירעבור    ההפרדה  ואופן    תרחיש  החומרים  למגוון  בהתייחס 

 ; ק"מ  4.8 במפעל הינואחזקתם 

חובב  ,בע"מ  רוםב  תרכובות .4 הפרדה    -  נאות  החברה  הוכן  אשר  סקר מרחקי  ידיעבור  חברת    על 

תאם  בה  -  2020אוגוסט    -  חברת ייעוץ העוסקת בהערכות סיכוני חומרים מסוכנים   ,מבע"הזמט  

כי   נמצא,  הנדרש  מרחקלסקר  סבירעבור    ההפרדה  ואופ  תרחיש  החומרים  למגוון  ן  בהתייחס 

 ; ק"מ  3.2 במפעל הינואחזקתם 

הגב'    על ידי   נוהוכ  מפעל מה  סיכון   תרחישי  -  חובב  בנאות  טק   טבע,  מ"בע   כימיות  תעשיות  אסיא .5

ניסיוטק  טבע ,  סביבה  תחום  מנהלת ,  גולדנברג  תיגח בעלת  סיכוני  ,  בהערכות  מקצועי  וידע  ן 

מסוכנים הנדרש  מרחק  -  2020יוני    -  חומרים  סבירעבור    ההפרדה  למגוון  ייחבהת  תרחיש  ס 

 ;  ק"מ 1.8 במפעל הינוהחומרים ואופן אחזקתם  

ט .6 חובב    לוגיותונכגז  נאות  בע"מ,  הפרדה    -או.בי.  מרחקי  החברה  הוכן  אשר  סקר  ידי עבור   על 

בנוסף,   ;דרש המפעל בהשלמות, לסקר זה נ2020מאי    -  "מ"בע  בטיחות  הנדסת  שחר.  כ.ר"  חברת

חברת ייעוץ העוסקת בהערכות    ,הזמט בע"מ  תחבר   על ידיהוכן  אשר    חקי הפרדה מר  סקרהוגש  

נמצא כי ו  תרחישים נוספיםשל    ההשלמכלל  הסקר    -  2020ספטמבר    -סיכוני חומרים מסוכנים  

הנדרש  מרחק סבירעבור    ההפרדה  למבהתיי   תרחיש  החחס  אחזקתגוון  ואופן  במפעל ם  ומרים 

 ;  ק"מ 2.7 הינו

הסביבה .7 איכות  לשירותי  חובבבע"מ  החברה  נאות  התאמה   -  ,  בדיקת  מרחקי    דו"ח  למדיניות 

  2020יוני    -  כימיק הנדסה ובטיחות בע"מחברת    על ידי  הוכן  אשר  הפרדה במקורות סיכון נייחים

ק"מ    1.5שעומד על  של החברה,  גנרי לאור מאפייני הפעילות  מרחק הפרדה    י המשרד ידעל    קבענ  -

 ; ממנו לחרוג שאין חקמרכ

גז   .8 חובב  ,בע''מ  2002כולבו  סיכונים   -  נאות  ידי נערך    שרא  סקר  מסוכנים,  י.ר.    על  חומרים 

וידע מקצועי בהערכות סיכוני חומרים   ,יבסיי רבינוביץ  מר  בטיחות  ות, ממונההדרכ ניסיון  בעל 

וון  בהתייחס למג  תרחיש סבירעבור    ההפרדה הנדרש  מרחקכי  נמצא    -  2020ספטמבר    -  מסוכנים

 ;  ק"מ 0.35 במפעל הינוהחומרים ואופן אחזקתם  
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 אגף חומרים מסוכנים 

 

  -ישוב מרחק הפרדה מערכות גפ"מ  ים לחסיכונהערכת    -ע"מ, אתר נאות חובב  ל חברה לגז בגגז   .9

ידינערך  אשר   בע"מובר  חברת    על  בטיחות  סיכ  ,הנדסת  בהערכות  העוסקת  ייעוץ  וני  חברת 

 ה צהרהכולל , 2021פברואר חודש ב על ידי החברה שובהוגש  - 2018ספטמבר  -  חומרים מסוכנים

  תרחיש סבירעבור  ההפרדה הנדרש   מרחק כי    , נמצא  . הסקר  ך ערנ  אזמבמפעל  ם  לא נעשו שינוייכי  

 ; ק"מ 0.5 במפעל הינובהתייחס למגוון החומרים ואופן אחזקתם 

גלובוס .10 לוגיסטי  הפרד  סקר   -  חובב  ותנא  ,מרכז  ידיהוכן  שר  א  המרחקי  "אמירים  חברת    על 

  , נמצא  –  2020יולי    -  י חומרים מסוכניםחברת ייעוץ העוסקת בהערכות סיכונ  ,בריאות וסביבה"

במפעל  בהתייחס למגוון החומרים ואופן אחזקתם    ירתרחיש סב עבור  ההפרדה הנדרש    מרחקכי ה

 ; ק"מ 2 הינו

בדיקת עמידה בקריטריונים קבילות מרחקי    -נאות חובב    ,מרלו"ג רינקם קומפני )ישראל( בע"מ .11

 P3EHSבנת,  למיקי    מר  על ידינערך    אשר  -  הערכת סיכונים למצב קיים ולמצב תיכנוני  הפרדה

ltd,  מרחק כי ה  ,נמצא  –  2020יולי    -  ניסיון וידע מקצועי בהערכות סיכוני חומרים מסוכנים  בעל  

 ;  ק"מ 2.4 במפעל הינובהתייחס למגוון החומרים ואופן אחזקתם  תרחיש סביר ירבי עבור מה

חוב  ,מקסימה .12 ידינערך  אשר  חקי הפרדה  מר  סקר  -  בנאות  ייעוץ  ,  הזמט בע"מחברת    על  חברת 

ה  ,נמצא    -  2021ר  פברוא  -  העוסקת בהערכות סיכוני חומרים מסוכנים מירבי עבור ה  מרחקכי 

 . ק"מ 4.8 במפעל הינובהתייחס למגוון החומרים ואופן אחזקתם  יש סבירתרח

ואת הצורך  למשרד להגנת הסביבה,  ידועים  שהיו  תיקפו את הממצאים    ,כמפורט לעיל  ,סקריםהמצאי  מ

בהיבטי    הכניסה לאזור התעשייה נאות חובב  מחלףק"מ מ  5המגבלות הסביבתיות של    בשמירה על תחום

 .2020-2021, נכון לשנת םמסוכני חומרים

להגנת הסביבה, במסגרת   המקצוע במשרדאנשי    על ידינבחנו  לעיל    1-12שפורטו בסעיפים  מסמכים  ה  כלל

 : תפקידם

תואר    תבעל  .2012ממונה תעשיות נאות חובב במחוז דרום משנת  בתפקידה כ,  הגב' לילך אהרון -

B.Sc  .בנגב גוריון  בן  אוניברסיטת  כימית,  הסביבה    בהנדסה  להגנת  המשרד  בתחום  עובדת 

 שנים. 18 מזה שייהבתעומפגעים סביבתיים והפחתת סיכונים  החומרים המסוכנים

באגף  ו  2019משנת    באגף חומרים מסוכנים   מנהל תחום ניהול סיכונים,יבגני סופר, בתפקידו כ מר   -

משנת  כ סיכונים  ניהול  אילן.  .2016ממונה  בר  מאוניברסיטת  בביופיזיקה  תואר  במסגרת    בעל 

מבצעתפקיד הפרדה    ו  מרחקי  מדיניות  יישום  על  להגנפיקוח  המשרד  כך של  בתוך  הסביבה  ת 
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 אגף חומרים מסוכנים 

 

  ת סיכוני חומרים מסוכנים ת צמצום והפחתו תוכניו  מרחקי הפרדה    בדיקה ומתן חוו"ד על סקרי

מפע תעשיהשל  לשימוש   בעל;  לי  הנהוגים  ומחשובים  מתמטיים  כלים  עם  מעמיקה  היכרות 

 רד ומחוצה לו.ת רוחביות במשבהערכות סיכונים בתוך כך ביצוע הכשרות ומתן הנחיו

התמונה,   נדכי    ,בהיר אלהשלמת  להיום  המפעלים  נכון  בהיברשו  ביותר  הגדול  ההשפעה  תחום  טי בעלי 

תוכניות מאחר ומדובר ב  ם.כניות לצמצום הסיכון מפעילות ותלמשרד    גיהצהמשיך וללחומרים מסוכנים,  

 , ובמחוז  תרחישים מורכבים המחייבים בדיקה מקצועית מעמיקה על ידי מספר גורמים במשרדהמציגות  

רש יידיין  עדגם לאחר אישור התוכניות  כי    ,זכוריש ל,  וסףבנ.  מן מהרך זאישל התוכניות    הסופיאישורן  

קבלת היתרי , לקדם  שלביות ביצוע  עוקבל  ,פיזיים בתוך המפעלהון מפורט המתחשב בנתונים  תכנבצע  ל

   .הפחתת הסיכון והקטנת מרחק ההפרדהעד ל ועוד  בטרם יישום בפועל בנייה

התכנסהב  כי  ,וסיףאעוד   האחרונה  השנה  משרדיתוועד  מהלך  בין  המחוזית  בראשות    ,ה  הועדה  יו"ר 

ובניה נאות ר התעשייה  אזומתחום המגבלות הסביבתיות  מצום  צות  לבחינת אפשר  מחוז דרום,  לתכנון 

פגישות וכן   ,כיוםהקיימים בידיו  ממצאים  ה  אתציג  ביבה ההמשרד להגנת הס   ,הוועדה  חובב. במסגרת 

שלו    את העבודה  הבאותלתכנית  לצ  ,שנים  אפשרות  בחינת  מתקהכוללת  הסיכון  טווחי  יות רמצום 

   .כמתואר לעיל מפעליםיישום אמצעים טכנולוגיים ב על ידי רים מסוכניםרועים במעורבות חומאי

בדיקת  בנוס את  להשלים  מנת  על  לצ ה ף,  הסביבתיות  מצוםהיתכנות  המגבלות  שו  ,תחום  נכתב כפי  גם 

לעתירה  המדינה  של  ,  בתגובת  מקיפה  בחינה  אינדרשת  האווירמצב  על אשר    ,כות  הוא  אף  משפיע 

לאש בסביבההאפשרות  רגישים  שימושים  אוירכן  על  אשר    .ר  איכות  הסביבה,   אגף  להגנת  במשרד 

דכון ועאיסוף  הכוללת    ,זו  משימה   ים הבאותלשנ  כנית העבודהותכלל ב  ,במשרד  בשיתוף עם מחוז דרום

  .מזהמים במודלים לפיזור םתבחינ ו ים מהשטחלממצא ם השוואת ,נרחבים נתונים

ע  ךראתלה עשוי    בכללותוהליך  ה בחינת המשמעויות הנגזרות מכך  , ד לקבלת ממצאים סופייםזמן מה, 

בחינת הצורך במתן המלצה  ולבס להגנת הסביבה  וף   המגבלות   לשינוי סטטוטורי של תחוםשל המשרד 

 .הגנת הסביבה בלבדבהיבטי כל זאת,  – הסביבתיות

 בברכה,

 
 רומי אבן דנן 

 מנהלת אגף חומרים מסוכנים

 העתק: מנהל מחוז דרום 
 , מחוז דרום מתכנן המחוז 

 נאות חובב ממונה תעשיות 
 ם סיכונים, אגף חומרים מסוכני ניהול  םמנהל תחו 
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 אגף חומרים מסוכנים 

 

 










