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1. בקשה מספר מח/ש/714 - דיון במתן הנחיות לפרסום לציבור בבקשה להיתר למתקן לטיפול בפסולת 
בשפד"ן

חברי הוועדה: 
גב' שירה ברנד, יו"ר הוועדה המחוזית-מקומית, מחוז מרכז 

מר גיא קפלן, מתכנן המחוז, מחוז מרכז 
גב' ורד אדרי, מתכננת המחוז, המשרד להגנת הסביבה

משתתפים:
עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה 

גב' שפרה פרנקל, מנהלת תחום (מנהלת צוות אזורי)
אדר' אופיר פרידריך, יועץ אדר' רישוי 

אדר' יובל עינת, אדר' רישוי 
אינג' סלבה מדובסקי, מנהל תחום פיקוח ורישוי עסקים

מר ויקטור ינין, מזכיר הוועדה המחוזית-מקומית 

מוזמנים:
מר ניר בן סימון, סגן מתכנן מרחב עסקי מרכז, רמ"י

אינג' אנה קוגן, מהנדסת הוועדה המקומית לתכנון ולבניה שורקות
מר קיריל קוזיול, מהנדס הוועדה המקומית לתכנון ולבניה רשל"צ 

מר חיים לשם, סגן מנהל אגף תכנון עיר ומנהל המחלקה לתוכניות אב ומתאר, רשל"צ 
גידי שרם, זירו וויסט יזם/מגיש 

עו"ד אלון פולישוק, מתאם מטעם המבקש 
מר מודי אבירם, עורך הבקשה 

ואחרים

מהות הבקשה:

חברת "זירו ווייסט", כבעלת הזיכיון שניתן לה על ידי מדינת ישראל, מבקשת להקים מתקן למיון לטיפול והשבת פסולת עירונית 

במתחם שפד"ן, במסגרת בקשה להיתר מח/ ש/ 714. 

מטרת המתקן הינה לסייע בצמצום היקף ההטמנה של הפסולת העירונית באזור גוש דן. המתקן צפוי לטפל  בכ-406,600 טון 

פסולת עירונית מדי שנה. בהליך בו תמוין הפסולת, יוצרו תוצרי מיחזור ברי מכירה, קומפוסט לשיווק חקלאי, ויופק חשמל.

המתקן יוקם מזרחית ובצמוד לגדר מתקני השפד"ן וצפון מזרחית לתחנת הכוח (ע"פ תמ"א/10/ב/11/ד ומתקן התפלה שורק 

(ע"פ תת"ל/36), בשטח שייעודו בתמ"מ/21/3 מתקנים הנדסיים. 

שטח האתר הוא כ-133 דונם. 

המתקן יוקם במבנים סגורים, מלבד מתקן שטיפת המשאיות.

רקע:
מטרת הדיון הינה, דיון בהתאם לס'8.5 לפרק הפסולת בתמ"א/1 להלן:
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רקע סטטוטורי:

תמ"א/1 – פרק הפסולת. בהתאם להוראות התמ"א ניתן להגיש באזור זה בקשה להיתר בנייה למתקן.

תמ"א/1 – פרק המים. השטח נמצא בתחום אזור לאיגום והחדרה והוא בעל רגישות בינונית עד גבוהה 

                 להחדרה והעשרת מי תהום ולכן הבקשה נדרשת לנספח הגנה על מי תהום (מוטמע במסגרת 

                 תסקיר ההשפעה על הסביבה).

תמ"א/1 – פרק גפ"מ. על השטח סומן תחום מגבלות בנייה למתקן גפ"מ הממוקם דרומית לשטח ההיתר. 

                 מוסד תכנון לא יאשר תכנית ולא ייתן היתר בנייה מכוח תכנית שאושרה לאחר אישורה של 

                 תכנית זו לשימושים קולטי קהל, אלא בהתייעצות עם מנהל הבטיחות, המשרד להגה"ס ופיקוד 

                 העורף, ובלבד ששוכנע כי אין בשימושים אלו כדי לפגוע בהקמת אתר הגפ"מ, וכי לא נשקף מהם  

                        סיכון בטיחותי.

תמ"א/35 – השטח מוגדר כמרקם חופי בעל רגישות סביבתית גבוהה.

תמ"מ/21/3 – יעוד הקרקע למתקנים הנדסיים.

ממ/805 - שטח האתר נכלל בתכנית מפורטת ממ/805  ל-"מפעל לטהור שפכי גוש דן".  בהתאם לס' 13, "היתרי בנייה טעונים גם 

אישור הוועדה המחוזית, ולא יינתן אישור כזה אלא לאחר מילוי תנאי משרד הבריאות והשרות לשמירת איכות הסביבה".

הבקשה להיתר בגוש 5270  חלקה 19,  כוללת: 

1. סה"כ כ-40,465 מ"ר שטחים עיקריים וכ-2,240 מ"ר שטחי שירות, ובתוכם:

הקמת מבנים ומתקנים: .1
מערך מיון והפרדת פסולת א.

מתקן לעיכול אנאירובי ב.
מערך תעלות קומפוסטציה ג.

צובר לביוגז ד.
גנרטורים להפקת חשמל מביוגז ה.

מתקנים וצנרת לטיפול באוויר ו.
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הקמת מבנים ומתקנים נלווים: .2
מתקן לטיפול בתשטיפים א.

מסועים ב.
מבנים וסככות לאחסנת תוצרי מחזור ג.

בית מלאכה ד.
עמדת שומר ה.

מתקן לשקילת משאיות ו.
עמדה לשטיפת משאיות ז.

עמדת תדלוק עצמית ח.
מתקני כיבוי אש ט.

מבני חשמל ומתקני חשמל י.
משרדים יא.

מרחבים מגונים יב.

עבודות פיתוח: .3
גידור באורך כולל של כ-1,775 מ' א.

סלילת כבישים ומסעות באתר בשטח של כ-16,100 מ"ר ב.
סלילת מדרכות ומשטחים מרוצפים, פיתוח נופי, גינון והקצאת אזורי ניקוז טבעי ג.

גובה המבנים המרבי הינו 20.5מ', גובה הארובות המרבי הינו 60 מ'.

קווי הבניין לא צוינו בבקשה, אך קיימת דרך גישה היקפית ברוחב של כ-10 מ' סביב המתקן.

כמו כן, הוגשו לוועדה המסמכים הנלווים הבאים:

דברי הסבר.  א.
הרשאות לקרקע למדינה ולחברת זירו וויסט ב.

מסמך מענה לדרישות תמ"א 1: הוראות למניעת מפגעים ותחום השפעות ג.
תסקיר השפעה על הסביבה, תשריטים ונספחים ד.

חוות דעת המשרד להגה"ס לתסקיר ה.
סקר התכנות להוצאת אנרגיה. ו.
תכנית פיתוח נופית ופרטי נוף ז.

נספח ותכנית ניקוז ח.
נספח תנועה וחניה ט.

נספחי אינסטלציה, תשטפים ושירותים סניטריים י.
מסמך טכני למתקן טיפול בתשטיפים הכולל תכניות, חתכים ומאזן יא.

תכנית העתקת תשתיות בתוך המגרש יב.
תכנית העתקת תשתיות מחוץ למגרש יג.

נספח התארגנות באתר יד.
נספחי דרך גישה לאתר הפסולת דרך מרחבי התכנון: מחוזי, ראשון לציון ושורקות טו.

עיקרי הדיון:

יו"ר הוועדה, הסבירה לנוכחים את מטרת הדיון בהתאם לס' 8.5 בפרק הפסולת בתמ"א/1.

נציג היזם ונציג אגף התשתיות במשרד האוצר, הדגישו את חשיבות המתקן למשק הלאומי ואת השותפות המלאה בין היזם 

למדינה, בעקבותיה נדרש היזם לסטנדרטים המתקדמים והמחמירים ביותר.

נציג היזם, סקר את הרקע הסטטוטורי להקמת המתקן, את מבנה המתקן ותפקודו ואת דרך הגישה המוצעת. בהתייחסו לתסקיר 

הסביבתי ציין את מאמצי התכנון והטכנולוגיה שהושקעו לעמידת המתקן בסטנדרטיים סביבתיים גבוהים ולשביעות רצון 
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המשרד להגנת הסביבה ורשות הטבע והגנים, לפי כל ההתניות של תמ"א/1 וממצאי התסקיר, ובתוך כך: תחום השפעת הרעש, 

הריח, טביעת הרגל האקולוגית, ניקוז וניהול מי הנגר, חלחול מי התהום, ניהול התשטיפים, הערכת הסיכונים מצובר הביוגז 

וההשפעה הנופית - כולם נבחנו ותוכננו לשביעות רצון המשרד להגנת הסביבה וללא פגיעה משמעותית במצב הקיים.    

הנציג הדגיש את שקיפות תהליך התכנון, את מאמצי התיאומים השונים ואת מחויבותו להמשיך בשיתוף הפעולה, הניטור 

והפיקוח במהלך הבנייה ולאחריה לאורך פעילות המתקן.

נציגת המשרד להגנת הסביבה, הדגישה כי לאחר סבב של ישיבות והגשת גרסה 6 לתסקיר, סבורים שהתכנון המוצע נותן מענה 

לכלל הדרישות בתסקיר - ובתוכם מטרדי הרעש והריח, ניהול תשטפים נגר וחלחול ,סקר הסיכונים מצובר הביוגז ועוד. הדגישה 

את הליווי הצמוד של המשרד להגנ"ס בהליך התכנוני ובהמשך בעת ההקמה והתפעול, וכי התסקיר הראה שאין השפעות למתקן 

מעבר להשפעות הקיימות כיום מהשפד"ן. 

מהנדס הוועדה המקומית ראשון לציון, הסביר כי בניגוד להליך של הפקדת תכנית לעיון הציבור, בו נדונה דרך הגישה יחד עם 

המתקן עצמו, ההליך של פרסום היתר בנייה לפי תמ"א/1 מותיר עניינים שאינם ברורים לחלוטין, כגון: דיון במתקן ובדרך 

בנפרד, אי-בהירות בדבר מסמכים שיפורסמו לציבור, אופן עיון בהם וביצוע עיון פרונטלי כשברקע מגבלות הקורונה. 

בנוסף, ציין כי דרך הגישה הדרומית למתקן המוצגת במסמכי הרקע - גם אם אינה חלק מהבקשה להיתר – עדיין חייבת להיות 

חשופה לציבור במסגרת הפרסום. כמו כן, חייבת להיות התניה כלשהי בין הבקשה ובין אישור הדרך הדרומית כדרך הגישה. 

לדבריו, עיריית ראשון לציון לא תרצה שכל המשאיות יעברו דרך העיר כי מצב שכזה יהיה קטסטרופלי עבורה. 

מנהלת היחידה הסביבתית בעיריית ראשון לציון, הוסיפה כי מפגעי הריח נוכחים כבר היום בשכונות המערביות של ראשון 

לציון, וכל תוספת אליהם עלולה להחריף את המצב. דרישות להשלמת התסקיר מהיחידה הסביבתית הועברו בעבר ולא קיבלו 

מענה, ולא נלקח בחשבון הרחבת פעילות השפד"ן.

מהנדסת הוועדה המרחבית שורקות, הביעה גם היא הסתייגות מההליך מתוקף התמ"א, שאינו כולל הוראות ומגבלות פרטניות 

כפי שהיו מעוגנות בתב"ע רגילה. בנוסף ציינה, שלבדיקתה דרך 4331 המתחברת לדרך הגישה לאתר אינה מפותחת לחלוטין 

בהתאם לתכנית הסטטוטורית המאושרת, היא תתקשה לעמוד בעומסי התנועה הנוספים, וכי השינויים שכן מוצעים בה לטובת 

המתקן חורגים מגבולות ההכרזה של הדרך. 

בנוסף, הביעה את חששותיה ממפגעים ומטרדים נלווים שלא קיבלו ביטוי בתסקיר ובתכנון – מטרדי רעש, ריח וזיהום של 

המשאיות בדרך אל האתר ובדרכם בסמוך ליישובי המועצה, במהלך הפריקה והמיון ובעמדות שטיפת המשאיות.

מתכנן המחוז, הבהיר למשתתפים כי מטרת הדיון הינה דיון בפרטי הפרסום. 

בתגובה, ביקשה מהנדסת הוועדה המרחבית שורקות להוסיף לרשימת הפרסום המוצעת את היישובים גן שורק, פלמחים, נטעים 

ובית חנן.

לשאלה לעניין לו"ז לביצוע,  השיב נציגי היזם שזמן ההקמה המשוער למתקן הינו 3.5 שנים מזמן מתן היתר הבנייה.

יו"ר הוועדה, הדגישה בפני המשתתפים כי כלל הנתונים והמסמכים יהיו חשופים לעיון הציבור במסגרת הפרסום. 

הדגישה, שכל המעוניין יוכל לעיין במסמכי הפרסום במלואם ולהגיש את התנגדותו, במסגרת מגבלות הזמנים - הכל כפי שיפורט 

בנוסח הפרסום. 
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החלטה:
הוועדה סבורה כי הקמת מתקן לטיפול בפסולת בשטח למתקנים הנדסיים באזור השפד"ן הינו צעד חשוב למערך הטיפול בפסולת 

במחוז המרכז.

בפני הוועדה הוצג מתווה הבקשה להיתר וחוות הדעת של המשרד להגה"ס לתסקיר ההשפעה על הסביבה. חוות הדעת  .1

התמקדה בהשפעותיו החיצוניות של המתקן על הסביבה - וביניהם רעש, איכות האוויר ופוטנציאל למטרדי הריח. 

בהתאם למודל החיזוי נמצא כי לא צפויות חריגות.

הוועדה מבהירה כי לא יינתן היתר ללא פתרון גישה לאתר.  .2

לפיכך, מחליטה הוועדה על פרסום דבר הגשת בקשה להיתר בנייה להקמת מתקן פסולת בשפד"ן לתקופה של 30 יום. 

מנין 30 הימים יחל ממועד הפרסום המאוחר מבניהן.

ההודעה תפורסם: .3

בעיתון כהגדרתו בסעיף 1א לחוק.   א.

באמצעות הצבת שילוט בחזית הקרקע .    ב.

במשרדי הוועדים המקומיים נטעים, פלמחים, בית חנן, גן שורק, והרשות המקומיות גן רווה וראשל"צ.  ג.

באתר האינטרנט של מנהל התכנון בו מתפרסמות תכניות.  ד.

באתר האינטרנט של היזם .  ה.

כמו כן ישלח מגיש הבקשה הודעה בדבר מהות הבקשה והמקום לעיון בה כאמור לעיל לכל בעלי הקרקע והחוכרים 
הרשומים הגובלים בבקשה ולגורמים הבאים:

עיריית ראשון לציון א.

הוועדה המרחבית לתו"ב שורקות  ב.

המועצה האזורית גן רווה  ג.

ועד מקומי נטעים ד.

ועד מקומי/אגודה חקלאית שיתופית פלמחים ה.

ועד מקומי/אגודה חקלאית שיתופית בית חנן ו.

ועד מקומי/אגודה חקלאית שיתופית גן שורק ז.

רמ"י  י.

איגודן יא.

חברת מקורות יב.

מתקן התפלה שורק  יג.

חברת החשמל יד.

תאגיד המים והביוב של רחובות טו.

נתג"ז קווי גז טז.

בזק יז.

משרד הביטחון – אגף התכנון יח.
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קרן קיימת לישראל מחוז מרכז יט.

רשות הטבע והגנים – מחוז מרכז כ.

המסמכים לעיון הציבור יהיו כמפורט להלן: .4

דברי הסבר א.

תשריט הבקשה להיתר (גרמושקה) ב.

מסמך מענה לדרישות תמ"א 1: הוראות למניעת מפגעים ותחום השפעות ג.

תסקיר השפעה על הסביבה, תשריטים ונספחים ד.

חוות דעת המשרד להגה"ס לתסקיר ה.

סקר היתכנות להוצאת אנרגיה ו.

תכנית פיתוח נופית ופרטי נוף ז.

נספח ותכנית ניקוז ח.

נספח תנועה וחניה ט.

נספחי אינסטלציה, תשטיפים ושירותים סניטריים י.

מסמך טכני למתקן טיפול בתשטיפים הכולל תכניות, חתכים ומאזן יא.

תכנית העתקת תשתיות בתוך המגרש יב.

תכנית העתקת תשתיות מחוץ למגרש יג.

נספח התארגנות באתר יד.

נספחי דרך גישה לאתר הפסולת דרך מרחבי התכנון: מחוזי, ראשון לציון ושורקות טו.

תאריך : 13.12.2020


