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 מחוז דרום -יו"ר הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה .1

 מחוז דרום -עדה המחוזית לתכנון ולבנייהוהו .2

 הרשות לפיתוח התיישבות הבדואים בנגב .3

 אזרחי -ע"י פרקליטות מחוז דרום     

  84158 4קרן היסוד     

 10309ת"ד     

  הודעה על הגשת מסמכים מטעם המשיבים

שעלה מסמכים את הלהגיש  2מתכבדת המשיבה  ,14.03.2022 בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד מיום

בסיס ההנחה בדבר הצורך המקורות לחלק מהאמור בהם מצביע על אשר ו בסד הזמנים שנקבע, בידה לאתר

נוספים לאורך  מסמכים מעדכנים, וכן ק"מ מנאות חובב 5מינימאלי של  בשמירה על תחום מגבלות סביבתיות

ק"מ לכל  5 לתחום המגבלות הסביבתיות שלהשנים, במסגרתם גורמי המקצוע שבו וחזרו על עמדתם ביחס 

 הפחות. 

מסגרת בוהוטמע הוגדר האמור  תחום המגבלות הסביבתיות, לעתירה כמפורט בתגובת המשיבה ,למותר לציין

שהוצגו , כפי ועמדת משרד הבריאות ביבה, וזאת על יסוד עמדת המשרד להגנת הסוהמחייבת התקפהתמ"מ ה

 באופן עקבי בפני מוסדות התכנון.

 : המוגשים בזאת להלן רשימת המסמכים

 – מטרופולין ב"ש -23/14/4הערות לתמ"מ  -(1)מסומן מ/ 28.03.2004מכתב משרד הבריאות מיום  .1

ק"מ ולכן  10במסגרתו צוין דבר קיומם של מטרדים הנובעים מרמת חובב המגיעים למרחקים של מעל 

ק"מ סביב רמת חובב. עוד צוין, כי יש לעמוד על כך שגם  5יש לקבוע שלביות פיתוח ברדיוס שמעל 

 ק"מ מרמת חובב. 5לאחר פתרון בעיית המטרדים ישמר הרדיוס המינימלי של 

לפיו מסקנות ועדת בדיקה שמינה השר  -(2)מסומן מ/ 30.07.2008 הסביבה מיום  מכתב המשרד להגנת .2

במפעל מכתשים רמת חובב מדגישות מחדש את הצורך בשמירה על טווח של  "כותניון"בנושא אירוע ה

 .מכך אנשי הפזורה מסביב לרמת חובב כמתבקשק"מ מרמת חובב ובהעתקת  5

ק"מ  5צעה לאיתור מקום לישוב ואדי אל נעם במרחק בנוגע להנת הסביבה המשרד להג חוות דעת .3

והיא  23/14/4חוות הדעת הוכנה לבקשת חוקרת תמ"מ  –(3)מסומן מ/ 31.08.2008מרמת חובב, מיום 
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ק"מ( ובהקשר זה התייחסות להמלצת היועץ הסביבתי, מר רוג'ר  5) "תחום הסיכון"הסבר על  כוללת

אב למטרופולין ב"ש, ובהמשך גם ע"י הועדה המחוזית סוויד, שאומצה ע"י ועדת ההיגוי לתכנית ה

מפגעי ריח  -אזור חשוף למפגעים מרמת חובב" – "תחום השפעהוהמועצה הארצית ; וכן הסבר על 

מצומת הכניסה ק"מ  5 לפחות המשרד ולפיה יש לשמור על טווח של חוות דעת; ולבסוף  וזיהום אויר

 רגישים לרבות מגורים.שבהם לא יוקמו שימושי קרקע לרמת חובב, 

העבודות  החוקרת סקרה את -(4)מסומן מ/ 23/14/4עמודים רלוונטיים מדו"ח החוקרת לתמ"מ  .4

סקר אפידמיולוגי שערך משרד הבריאות, סיכום אירועי חומ"ס ובכללם והבדיקות שעמדו בפניה, 

"הומלץ  סגרתםבמ ,של המשרד להגנת הסביבה 14.04.2008ודו"ח ועדת הבדיקה לאירוע חומ"ס מיום 

 ק"מ מרמת חובב".  6לפנות את האוכלוסייה הבדואית המתגוררת בטווח של 

חוות דעת המשרד להגנת הסביבה לעניין מרחק הפרדה בין נאות חובב להרחבת שגב שלום, מיום  .5

צוין כי   -23/14/4לתמ"מ  2ניתנה במסגרת הליך תיקון מס' חוות הדעת   -(5)מסומן מ/ 26.03.2014

המלצות היועצים הסביבתיים של התכנית והיה מקובל על המשרד ק"מ( הוצע על סמך  5) תחום זה

להגנת הסביבה. עוד צוין, כי נערכו סקרי סיכונים למפעלים מרכזיים ברמת חובב וכי הקביעה נמצאה 

סבירה בהתחשב בסוג המפעלים, סוג החומרים המסוכנים, מיקומם והמענה שניתן על ידי המפעלים 

 ירום. במצבי ח

ועדת המשנה לנושאים תכנוניים  - )המועצה הארצית לתכנון ולבניהפרוטוקול והחלטת הולנת"ע  .6

תיקון טעות בסימון תחום המגבלות   -(6)מסומן מ/ 20.05.2014, מיום 2 /23 /14 /4תמ"מ ב עקרוניים(

ק ההפרדה מנאות חובב עפ"י מכתב המשרד להגנת הסביבה לגבי נקודת ההתייחסות למרחהסביבתיות 

 תחוםצומת הכניסה לנאות חובב. בהחלטתה התייחסה הולנת"ע לבחינת סבירות קביעת  -ק"מ  5של 

המגבלות ע"י המשרד להגנת הסביבה וקבעה כי יש להימנע מקיומם של רצפטורים ציבוריים בתחום 

 זה.

 נעם. מהמסמךבחינת חלופות ליישוב וואדי אל  –(7)מסומן מ/ 18.10.15מיום מכתב משרד הבריאות  .7

נקבע בין היתר על סמך , שהוטמע בתמ"מ, ק"מ מנאות חובב 5של תחום המגבלות הסביבתיות כי עולה 

 . משרד אין אפשרות לצמצם רדיוס זהולפי עמדת ה "סקר אפידימיולוגי"

 

 

 

 

 ברקוביץ, עו"ד יפית                                                                                                                   

 ם )אזרחי(מחוז דרו בפרקליטותא' סגנית בכירה                                                                                                 

2


	רשימת נספחים
	נספח 1: מכתב משרד הבריאות מיום 28.03.2004
	נספח 2: מכתב המשרד להגנת הסביבה מיום 30.07.2008
	נספח 3: חוות דעת המשרד להגנת הסביבה בנוגע להצעה לאיתור מקום לישוב ואדי אל נעם במרחק 5 ק"מ מרמת חובב, מיום 31.08.2008
	נספח 4: עמודים רלוונטיים מדו"ח החוקרת לתמ"מ 23/14/4
	נספח 5: חוות דעת המשרד להגנת הסביבה לעניין מרחק הפרדה בין נאות חובב להרחבת שגב שלום, מיום 26.03.2014
	נספח 6: פרוטוקול והחלטות הולתנ"ע בתיקון תמ"מ 2/23/14/4 מיום 20.05.2014
	נספח 7: מכתב משרד הבריאות מיום 18.10.15




