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הנדון-חו ד כלכלית בנושא פריסת תחנות דלק באזור התעשייה והעסקים חולון.
(מרחבתוכניותח499וח )152/3

כללי-

לתחנותהדלקבעולם,ובשניםהאחרונותגםבמדינתישראל,נודעתחשיבותכלכליתרבה,ובכלל
זההשפעהרחבהומשמעותיתעלחברותכלכליות,מהגדולותבמשק.כמוכן,מדיניותהממשלה
בשניםהאחרונותהיאלאפשרהגדלהשלפרישתתחנותהדלקברחביהמדינה,בתנאישאלה
יעמדובדרישותובקריטריוניםמחמיריםשונים.נתוניםאלהיצרוכרנרחבלפעילויותתכנוניות
מעניינות,לרבותהרחבתהשימושיםהאפשרייםבשטחהתחנה.כיוםמתבררכילעיתיםתחנת
הדלק משמשת כ"עוגן" לחנויות הנוחות והפינוק הנלוות ,אשר הם למעשה מהווים את מוקד
הרווחים העיקרי של תחנת הדלק.

בדבבד,כתוצאהמהעצמתההבנהכיתחנותדלקעשויותלגרוםלנזקיםכבדיםלסביבהולמי
התהום,עדכדיהשבתהשלבארותמיםפעילים,הקיימיםבסביבתהתחנה,וגרימתנזקבלתי
הפיךגםלאיזורהבלתירווישבקרקע,חלההקפדהוהחמרהשלהרשויותבמדינה(נציבותהמים,
משרדהבריאותוהמשרדלאיכה"ס)עלתהליךהאישורשלתחנותדלקחדשותוקיימות. 
כתוצאהמכך,הטיפולבהקמתתחנותדלקחדשותדורשמקצוענות,מיומנות,הכרתהמערכות
והגורמיםהרביםהמאשריםבמדינהעלמנתלהביאבמהירותובמקצוענותאתהאישורהמיוחל
להקמתתחנתהתדלוקהחדשה .

בישראלכיוםלמעלה1000תחנותתדלוקציבוריותמעל85%מהןמופעלותעלידיארבעחברות
הדלקהגדולותמדישנהגדלמספרהתחנותבכ .5%

מדיניות עידוד ההתחרות במשק הדלק האיצה הקמת תחנות דלק חדשות ,אולם לא פיתחה
במקביל מערכת בקרה שתאפשר למנוע הקמת תחנות מיותרות ,ולעצור את הכרסום בשטחים
הפתוחים ולמזער את הנזקים לסביבה שגורמות התחנות הקיימות,כך קובע מחקר שערכה
איריס האן במרכז למדיניות סביבתית ,במכון ירושלים לחקר ישראל.

ממסקנותהמחקרעולהגםשאיןבמוסדותהתכנוןמדיניותברורהומחייבתלדיוןבהקמתתחנות
דלקחדשות,ושהליכיהאישוראינםמתחשביםבמידהמספקתבשיקוליםסביבתיים. 
בתחנותהקיימות,נאכפיםהחוקיםבנושאמניעתזיהוםמיתהוםמדלקבאופןחלקיביותר,
ואילובתחנותהפנימיותשוררתהפקרותמוחלטת.התחנותהפירטיותהןעברהבוטהעלהחוק,
ומהוותמפגעסביבתיובטיחותי. 

המכירות בתחנות המצויות באזורי תעשייה יקבעו בדרך כלל ביחס לכמות התחנות המתחרות
באותו אזור תעשייה ובהתחשב ברמת הנגישות.
הכמותהנמכרתבתחנותכאלהתהיהבדרךכללבטווחהמכירותשלתחנהגדולהוזאתמאחר
ורווחיותשלתחנהגדולהתביאלכניסהמהירהשלתחנותמתחרותשיוקמועלקרקעסמוכה
ביעודתעשייה .



מנתוניהמחקרשנערךבמכוןירושליםלחקרישראלעולהששיעורהעלייהבמספרתחנותהדלק
ביןהשנים1997–2010היהמהירמשיעורהגידולבמספרכליהרכבהמנועייםבישראל.מספר
כליהרכבבתקופהזוגדלב-,6%אולםמספרתחנותהדלקגדלב-.13% 
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המחקרמצייןשצפיפותתחנותהדלקבישראלוההיקףהממוצעשלמכירותלתחנהאינםנמוכים
בישראלמאלושבמדינותאירופה,אולםבעודשבאירופהניכרתבשניםהאחרונותמגמהשלירידה
במספרהתחנות,נרשםבישראלבאותההתקופהגידולמואץבמספרן. 

מנתוניסקרתחנותדלקבמחוזתלאביבשלהמשרדלאיכותהסביבהבשנת2009נמצא :
93% מהתחנותשנבדקונמצאזיהוםבקרקעובמיהתיהוםבאזורהתחנה.
 הדברנכוןגםלגביהתחנותהפנימיותשלאתמידידועיםפרטיםמדויקיםעלמיקומם
והפעלתםתחנותאלוחיבותלהבדקכתחנותרגילות.
תמ"א  81תיקון  4סעיפים 1-9

תמ"א18תיקון-4סעיף9מגדיראתהסמכויותשלהועדההמקומיתלאישורתחנותדלקואין
בתוכניתתמ"א18כדילחייבאתמוסדותהתכנוןלהפקידתוכנית,לאשרתוכניתאוליתןהיתר
לתחנותתדלוקעלפיסעיף .8

עודמצוייןבסעיף9.2–טרםהחלטהעלהפקדתתוכנית,אישורתוכניתאומתןהיתרלפיסעיף8
לתחנותתדלוקיבחןמוסדהתכנוןאתמאפייניהאזורובכללזההיבטיםסביבתיים,נופים,
חזותים,תחבורתייםובטיחותייםואתתחנותהתדלוקבאזורהןהקימותוהןהתחנותשטרם
הוקמווהנכללותבתוכניותמאושרותומופקדותאושניתןלהםביתרעלפיסעיף .8




בישראל לא חדש המאבק בהגבלת אישור תחנות דלק חדשות משיקולים של איכות הסביבה
ושיקולים כלכלים ,מספר דוגמאות להגבלת תחנות דלק באזור תעסוקה

רחובות-סוגית הקמת תחנת דלק בפארק המדע ברחובות -תחנהשלאאושרהע"יהןעדה
המקומיתמשיקוליהתפתחותפארקהמדעברחובות .
 .1פארקהמדעהוקםכפארקתעשיותעתירותידע,עםטיפוחוגינוןהמקניםלאזוראופי
ייחודי,עםכוונהליצוראחידותמבחינתאופיהבניה.
 .2הקמתתחנתתידלוקנוספתמעברלשתייםשכברקיימותבסמוךובתוךאזורהתעסוקה
(אחתקיימתואחתבבניה)מנוגדתלאופיהפארקוכוונתמתכנניו.
 .3הקמתבניןלתעשייהעתירתידעתתרוםתרומהרבהיותרלעירמאשרהקמתתחנת
תדלוק.
 .4הועדההשתכנעה,כיהפגיעהבאזורהתעסוקהעקבהקמתתחנתהתדלוקמשמעותית
למרותשעמדהבפניההחלטתועדתהעררבדבראישורתחנתהדלקבצידוהשנישל
הכביש".
החלטתועדתהעררבנושאתחנותנוספותבפארקהמדעברחובות"ועדתהעררסבורהכיהועדה
המקומיתהיאמוסדתכנוןולכןבסמכותהומחובתהלעסוקבתכנון.בין יתר שיקוליה על הועדה
המקומית לשקול את"התמהיל" הראוי והרצוי של היעודים השונים באזור פארק רבין ואם
בנקודה מסוימת היא סבורה ,אף כי לאחר התלבטות ,כי די בתחנות הדלק הקיימות ולא יהיה זה
נכון להוסיף עליהן ,הרי שאנו מכבדים את דעתה.גםלהיבטהחזותיוהשפעתועלהסביבהיש
משמעות.איןהמדוברבתחנתתדלוקזעירהובלתינראיתשלמשאבהאחתבתוךבניןאלאתחנה
גדולה 


רעננה-עיריית רעננה-התנגדהלריבויתחנותדלקכאשרחברהביקשהלהקיםתחנותדלקנוספת
לאלוהקיימותבתחומה.ועדתהעררשלמחוזמרכזבמשרדהפניםאישרההקמתתחנתדלקשל
חברת''שובלים'',המתוכננתלקוםביןהכניסהלשכונתרסקולקניוןרננים.העירייההודיעהכי
בכוונתהלהגישעררעלההחלטה.עיריית רעננה טענה בפני ועדת הערר כי אזור התעשייה רווי
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בתחנות דלק וכי קיים חשש לפגיעה באיכות החיים של תושבים הגרים בשכונת רסקו ,בסמוך
לשטח המיועד להקמת התחנה.

בתוך כך ,החליטה הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה במחוז מרכז על הגבלת הקמת תחנות דלק
באזור התעשייה רעננה.
כפר סבא עמדת העירייה''-הכשרתעודועודתחנותדלקאינהעולהבקנהאחדעםחזונהשל
כפרסבאכעירירוקה.היהאפשרלצפותמעירעםחזוןירוקשלממש,שתתנגדלבקשותבדבר
הקמתתחנותדלקנוספות,וזאת במיוחד לנוכח העובדה כי היקף התחנות הקיים כיום נותן מענה
מלא .זוהידוגמהנוספתלכךשעירייתכפרסבאמתהדרתבהיותהעירירוקה,אךלאמהססת
לאשרבשטחהתחנותדלק,שאינםידידותייםלסביבהבעליל,תוך שקיים מספר גדול ומספק של
תחנות תדלוק בעיר בכלל ובאזור התעשייה בפרט''.

הנזק לסביבה בטווח הארוך דעת מומחים-מכליםוצנרתדלקטמונים,הבאיםבמגעישירעם
הקרקע,עלוליםלהגיעלמצבשלכשלודליפותבתוךכעשרשניםלאחרהתקנתם,בשלשיתוך
חיצוני(קורוזיה).זיהומיםנוספיםמתרחשיםעקבפגיעהרשלניתשלכליםמכנייםכבדיםבצנרת
דלק,שפיכתדלקבעתתדלוקומלוייתרשלמכלים.קרקעותמזוהמותעלולותלגרום,מעבר
לזיהוםמקורותמים,גםלזיהוםאווירהנובעממטרדיאבקהגורמיםלבעיותנשימה.

אזור התעשייה והעסקים חולון נתונים עיקרים ומשמעויות



משמעויות כלכליות פריסת תחנות דלק באזור התעשייה והעסקים חולון
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11
סה"כ תחנות דלק מסחריות באזור התעשייה חולון
4
סה"כ תחנות דלק בתהליך תכנון באזור התעשייה חולון
14
סה"כ תחנות תדלוק פנימיות באזור התעשייה חולון
מ ר800,000
סה"כ מ"ר בנויים באזור התעשייה
מ ר250,000
סה"כ מ"ר בתהליך בניה באזור התעשייה
ליטר600,000
ממוצע מכירות דלק לתחנה בליטרים
מ ר500,000
גידול השטחים הבנויים בהתאם לתוכניות תב"ע שלב ב
מ ר500,000
גידול בהשטחים הבנויים בהתאם לתוכניות תב"ע שלב ג
1
תקן שטח לרכב  35מ"ר בנוי לרכב
מ ר35
מקדם רכב למ"ר
דונם4,195
סה"כ שטח אזור התעשייה בדונם
דונם168
יחס תחנה לדונם
דונם145
סה"כ תחנות קימות ומתוכננות לדונם
ליטר100
ממוצע תדלוק חודשי לרכב
סה"כ כלי רכב באזור התעשייה על פי שטחים בנויים ובבניה כיום 30,000
10,000
סה"כ כלי רכב מזדמנים באזור התעשייה
ליטר4,000,000
סה"כ צריכת דלק חודשית של כלי הרכב באזור התעשייה
ליטר363,636
סה"כ היקף אפשרי לתחנה בהנחה שכולם מתדלקים בחולון
ליטר-236,364
ההפרש בין ממוצע מכירות דלק ארצי לבין אפשרות חולון
44,286
סה"כ כלי רכב באזור התעשייה על פי שטחים בנויים שלב ב
58,571
סה"כ כלי רכב באזור התעשייה על פי שטחים בנויים שלב ג

שטח בנוי קיים כיום באזור התעשייה
שטח בניה כיום

הנחת יסוד
הנחת יסוד
שטח כולל של תב"ע ח  152/3וח 499
תחנות מסחריות ופנימיות
תחנות מסחריות,פנימיות ומתוכננות
הנחת יסוד
הנחת יסוד

משמעות
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משמעויות עיקריות מהנתונים הנ"ל לגבי תחנות מסחריות קימות:
.1

.2
.3
.4
.5
.6

.7
.8

באזורהתעשייהחולוןבמסגרתתוכניותח499וח152/3נכוןלחודשנובמבר2012קימות
11 .aתחנותמסחריות
14 .bתחנותפנימיות
4 .cתחנותמסחריותבתכנון.
באזורהתעשייהחולוןכיוםבנויים800,000מ"רועוד250,000בתהליךבניה
בהתייחסליחסמכוניותשטחבנויעלפיהשטחיםממוצע35מ"רלמכוניתסה"כ
ההתייחסותהיאל30,000כלירכב.
ההנחהשלאזורמזדמניםעוד10,000כלירכב.
ממוצעתדלוקשלרכבבחודש100ליטר
בהנחהש40,000כלירכבמתדלקיםרקבתחנותהמצוינותבחולוןצריכתהדלק
החודשיתה4,000,000ליטרכלאמרהיקףמכירותממוצעשל363,000ליטרלתחנה
מתוך11התחנותהקימות(חסרשל236,000ליטרלתחנהכלכלית)כלאמרבאזור
התעשייהחולוןבשלבזהעודףתחנותעלהצריכההאפשרית.
מהמשמעויותהמצוינותבסעיף6נראהשאיןהצדקהכלכליתל4תחנותנוספותבאזור
התעשייהחולוןבשלבזהכאשרהשטחהבנויוהשטחבבניההואסה"כ1,050,000מ"ר.
תהיההצדקהלתוספתתחנותכאשרהתחנותהקימותיגיעולכלכליותוכאשרתהיה
תוספתבניהשלעוד500,000מ"רעל1,050,000מ"רהקיימיםוהנמצאיםבתהליךבניה.



הערה-משמעויותאיכותהסביבהלגביזיהוםהקרקעוזיהוםמיתהוםיוצגובחוו"דמיוחדת 









ביבליוגרפיה:

כותר:מחקרעלתכנוןתחנותדלקחדשותותפעולתחנותקיימות 
מחברת:מור,ורדה 
תאריך:אוקטובר2002,גליון2עירייתכפרסבא,אישרהלאחרונההקמתתחנתדלקנוספת
הנבניתבימיםאלובאזורהתעשייה.עםהקמתהיפעלולאפחותמששתחנותדלקבצדהמזרחי
שלכפרסבא/באזורהתעשייה .




ערךוכתב 
חייםכץ 
סמנכ"לעירייתחולון 
לנושאתעשייהומסחר 
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