אגף ים וחופים

רח' פל-ים  51א' ,ת.ד  ,155חיפה  75113פקס – Fax: )236( 4 1277161 :טל'Tel: )236( 4 1277111 :

Marine and Coastal Environment Division, POB 811, 31007 Haifa, Israel.
לכבוד
חברת נמלי ישראל פיתוח ונכסים בע"מ
מר קלינגר רמי – ראש יחידת איכות הסביבה ובטיחות
דרך פתח-תקוה  ,47ת.ד ,51050 .תל אביב -יפו0051011 ,
פקס10-2055560 :

תאריך :כ"א אייר ,תשע"ה
 01מאי5102 ,
תיק4107 :

א.נ,.

הנדון :חברת נמלי ישראל פיתוח ונכסים בע"מ (נמל הדרום/אשדוד)
הודעה על מסירת היתר להטלת פסולת בים
מצ"ב היתר מס'  4107להטלת פסולת בים.
לתשומת לבך ,היתר ההטלה יפורסם באתר המשרד להגנת הסביבה בכתובת www.sviva.gov.il :
בהתאם להחלטת הועדה למתן היתרים ,על מקבל ההיתר לפרסם הודעה על קבל ההיתר בשני
עיתונים (מקומי וארצי) בתוך חודש ממועד קבלת ההיתר כמפורט בסעיף  05א' ובנספח א' להיתר.

בכבוד רב,

גידי בטלהיים
מרכז הוועדה למתן היתרים
להטלת פסולת לים

העתק:
מר יצחק בן דוד ,סמנכ"ל בכיר לפיקוח והסברה ,יו"ר הועדה למתן היתרים להטלת פסולת לים.
מר רני עמיר ,מנהל אגף ים וחופים ,המשרד להגנת הסביבה.
מר גיא סמט ,מנהל מחוז דרום ,המשרד להגנת הסביבה.
ר1ח יגאל מאור ,מנהל רספ"ן.
מר כוכבי אזרן ,מנהל נמל אשדוד.
גב' גלית כהן ,סמנכ"לית בכירה לתכנון ומדיניות ,המשרד להגנת הסביבה.
מר פרד ארזואן ,סגן ראש אגף ים וחופים.
דר' דרור צוראל ,מרכז מדעי תכניות ניטור ומחקר בים ,אגף ים וחופים.
דר' דב צביאלי ,יועץ לתהליכים ימיים וחופיים.
גב' יהודית מוסרי ,גב' מעין חיים ,תכנון סביבתי ,אגף ים וחופים.
גב' ליאורה גולוב ,מתכננת סביבתית ,מחוז דרום ,המשרד להגנת הסביבה.
דר' איריס ספראי ,מקורות יבשתיים ,אגף ים וחופים.
מר דרור אריאלי ,מר איציק קודוביצקי ,אגף ים וחופים.
עורכי תוכן ,צוות אינטרנט.
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חוק מניעת זיהום הים (הטלת פסולת) ,התשמ"ג – 0860
תקנות מניעת זיהום הים (הטלת פסולת) ,התשמ"ד 0867 -

היתר מיוחד להטלת פסולת לים
בהתאם להחלטת הועדה למתן היתרים להטלת פסולת לים מיום ( 2//2/3/03ישיבה מס'  ,)98ניתן בזה
היתר להטלת פסולת לים כמפורט להלן ובכפוף לתנאים הבאים:
 . 0מספר ההיתר - 7104 :הקמת נמל הדרום (אשדוד)  -היתר בנייה מס' .51001606
 . 5שם מקבל ההיתר :חברת נמלי ישראל פיתוח ונכסים בע"מ (ח.פ.)200208461 .
כתובתו :דרך מנחם בגין  ,47ת.ד ,51050 .תל אביב -יפו.0051011 ,
איש הקשר  :מר קלינגר רמי  -ראש יחידת איכות הסביבה ובטיחות.
טל'  ; 10-2024147 : 0טל' 10-2024100 : 3
פקס  ; 10-2055560 :נייד 121-4080005 :
E-MAIL: ramk@israports.co.il
 . 0מהות וכמות כוללת של החומר המותר להטלה:
כ 0.77-מליון מ''ק חומרי חפירה נקיים ממזהמים ,בעלי תכולה גבוהה של סדימנטים דקים (טין
וחרסית) שאינם מתאימים למילוי מבנים ימיים או להזנת חופים .סדימנטים אלה ייחפרו משטחים
באזור נמל אשדוד כמפורט בנספח א' להיתר.
 . 7אופן אריזת הפסולת בעת ההטלה:
הסדימנט לא ייארז אלא יובל בתפזורת.
 . 2שיטת ההעמסה והטעינה של החומר:
באמצעות ספינת מחפר.
 . 0אתר הטלת הפסולת:
א)
ב)
ג)
ד)

הטלת הסדימנט הדק בים ,תתבצע בהתחשב בעומק המים באתר ההטלה ובבטיחות השייט.
אתר ההטלה נמצא דרומית-מערבית לנמל אשדוד בעומקים  01-54מ' וצמוד ממערב לאתר "מאגר
החול הלאומי" (עומקים  54-51מ') (ראה מפת אתר ההטלה).
מחצית מכלל כמות הסדימנט הדק תוטל בחלקה הצפונית ( )SP1והשאר בחלקה הדרומית (.)SP2
תחום אתר ההטלה של הסדימנט הדק יהיה בנקודות הציון הבאות:

סימוכין41/7 :
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תאריך שמירת המסמך/0:11 /1110111// :
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אתר הטלת סדימנטים דקים נקיים מחפירה באזור נמל הדרום

 . 4מועדי ההטלה וכמות הפסולת שתוטל בכל מועד:
בהתאם לצרכי מקבל ההיתר ועד לכמות של  0.77מליון מ"ק.
 . 6פרטי הרישום של כלי השייט ממנו תתבצע ההטלה :
כמפורט בנספח ג' להיתר.
 . 8נתיב כלי השייט המוביל את הפסולת לאתר ההטלה :
ישירות אל אתר ההטלה משטחי החפירה באזור נמל אשדוד.

סימוכין41/7 :
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 . 01אמצעים מיוחדים שיש לנקוט בנוגע להעמסה ,להובלה ולהטלה של החומר :
א)
ב)
ג)
ד)
ה)
ו)
ז)
ח)
ט)
י)
יא)

על מקבל ההיתר להשיג אישור מוקדם בכתב מאת המחלקה הטכנית ברשות הספנות והנמלים,
המציין כי כלי השיט המנויים בסעיף ( 6נספח ג' להיתר) מאושרים לעבודה בארץ מבחינת בטיחות
השיט.
העתק מהיתר זה מתורגם לשפה השגורה בפי צוות המחפר ,יהיה בגשר הפיקוד של כלי השיט
ומקבל ההיתר יוודא כי בעלי וקברניטי כלי השיט מבינים היטב את כל התנאים בהיתר זה.
משך כל זמן שמתבצעת חפירה והטלה ,יהיה על כלי השיט לפחות אדם אחד בעל ידיעה טובה של
השפה העברית.
פעולות החפירה וההטלה יבוצעו באמצעות ציוד ידידותי לסביבה ובטכנולוגיה מיטבית למניעת
הרחפת חומרי החפירה ומניעת הרעה בעכירות מי הים ככל הניתן.
אין להטיל באתר ההטלה פסולת מכל סוג כגון :רשתות ,חבלים ,כבלים ,צמיגים וכל פסולת
אחרת .פסולת זו תיאסף בכלי השיט ותפונה לאתר יבשתי על פי כל דין.
תחתית כלי השייט המטיל תהיה אטומה כל מהלך החפירה ,ההפלגה לאתר ההטלה וחזרה.
כלי השייט יצויד במכשיר ניווט  G.P.Sרושם ,שירשום ברציפות את נתיב כלי השיט אל אתר
ההטלה ובחזרה לאתר החפירה.
יבוצע רישום מדויק של הכמות המוטלת בכל מועד ,והכמות הכוללת שהוטלה בגמר העבודה.
דיווח בכתב על תחילת העבודות יועבר לאגף ים וחופים כשבוע לפני תחילתן.
בכלי השיט יוצב מפקח חיצוני ,בלתי תלוי ,אשר יפקח על פעולות החפירה וההטלה וידווח על כל
חריגה1אירוע לאגף ים וחופים.
מפקחי אגף ים וחופים יהיו רשאים לפקח בכל עת על עבודות החפירה וההטלה ולהצטרף להפלגות
ההטלה.

 . 00דרישה לביצוע תוכנית ניטור לבחינת ההשפעות הסביבתיות והבריאותיות של ההטלה :
ניטור בקרת איכות המים סמוך ליניקת מי גלם מתקן התפלה "מקורות":
א) הקבלן מטעם מבקש ההיתר ,יציב מצוף קבוע ועליו ציוד למדידה רציפה של עכירות המים (מיקום
המצוף ,כמתואר בנספח ד' להיתר).
ב) נתוני עכירות מהמצוף יתקבלו בגשר הספינה החופרת.
ג) מפקח איכות הסביבה המוצב בספינה החופרת ,ידווח מידית לחברת מקורות ולאגף ים וחופים על
חריגות ברמות עכירות מי הים.
 . 03הוראות מיוחדות בנוגע לעבודות ההטלה:
על מנת לבקר מבחינה סביבתית את ביצוע עבודות ההטלה בים של הסדימנט הנקי שייחפר מאזור
הפיתוח של נמל הדרום ,מוצגות להלן הנחיות דיווח לאגף ים וחופים במשרד להגנת הסביבה ,בכל
שלבי הפרויקט.
א) הנחיות כלליות:
 )0מקבל ההיתר יציג לאגף ים וחופים (המשרד להגנת הסביבה) טרם תחילת עבודות ההטלה את
האישור המוזכר בסעיף  01א'.
 )5מקבל ההיתר יציג לאגף ים וחופים פעם בחודש את הרישום המוזכר בסעיף  01ח'.
 )0מקבל ההיתר יציג לאגף ים וחופים בסיכום כל שנת עבודה ,דוח ביניים מפורט בכתב המסכם
את כמויות הסדימנט המדויקות שנחפרו והוטלו בים בשנה זו ובמצטבר בשנים שקדמו לה,
בהתאם לסעיף 01ח' לעיל .הדוח יכלול בין היתר תיאור של כלל העבודות הימיות שבוצעו
בשנת העבודה בכלל זה פעולות חפירה ,הטלה ופעולות תפעוליות הקשורות אליהם לדוגמה:
לו"ז ,כלי שייט וגורמי הביצוע ,בעיות במהלך העבודה וכו'''''.
 01 )7יום לאחר סיום כלל עבודות החפירה וההטלה בים ,יציג מקבל ההיתר לאגף ים וחופים,
דו"ח מסכם של כלל העבודות לעיל (ראה פירוט סעיף ד' בהמשך).
 )2מסמכים ,דוחות ומפות יוכנו ויוגשו באחריות בקבל ההיתר ויכללו את שם האחראי להכנתם
ושמות נותני שירותים מקצועיים אחרים שהשתתפו בהכנה.
תאריך שמירת המסמך/0:11 /1110111// :
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 )0דוחות ומסמכים יוגשו הן בנייר ,ערוך רציף ושלם ,והן בקבצי מחשב ( PDFו.)DOC-
 )4מפות ותשריטים יוגשו בקבצי ( DWGפורמט  )AutoCadובקבצי ( SHPפורמט .)ArcGis
 )6על כל מפה יוצגו קואורדינטות ברשת ישראל החדשה וכן יוצג תאריך המדידה הימית ,תאריך
הכנת המפה ,חתימת הגורם שביצע בפועל את המיפוי וחתימת הגורם המקצועי שבדק את
נתוני המיפוי ואישר את תוכן המפה.
ב) הנחיות ל"מצב קיים" (:)Pre-Dredge
מטרת שלב זה הינה הצגת תיאור גיאומורפולוגי וסדימנטולוגי מפורט של פני קרקעית הים ותת-
קרקעית הים באזורי החפירה וההטלה בים ,טרם ביצוע העבודות הימיות .התיאור ילווה בדוחות,
מפות וטבלאות נתונים בהתאם לשיטת העבודה המתוכננת ליישום.
 )0הצג מפה בתימטרית וטופוגרפית משולבת (מפה מצבית) של אזור נמל אשדוד וסביבתו,
לרבות האזורים המיועדים לחפירה בנמל והאתרים בים בו יוטל הסדימנט שייחפר .המפה
תתבסס על מיפוי עומקים מפורט ,רציף ועדכני של קרקעית הים ורצועת החוף.
 )5המיפוי הימי יבוצע באמצעות מד עומק מסוג רב-אלומה ( .)multi-beamבקרבת קו החוף,
באזורים שבין עומק של כ 7-2-מ' לבין עומק של כ 0-0.2-מ' ,יש לשקול את השימוש במד
עומק מסוג חד-אלומה ( )single-beamעל פני  .multi-beamבמקרה של מד עומק חד-
אלומה ,תתבצע המדידה בחתכים ניצבים לחוף ,כל  52מטרים ,וימופו מספר קווי בקרה
במקביל לקו החוף .המיפוי הימי יושלם על-ידי מיפוי גיאודטי שיבצע מודד מוסמך ,מאזור מי
אפסיים (עומק כ 0.2-מ' מתחת ל"אפס איזון ארצי") ועד גובה טופוגרפי של  + 0מ' מעל "אפס
איזון ארצי" ,ברצועת החוף .כלל המיפוי הימי יבוצע על פי התקן ההידרוגרפי המאושר על ידי
ה . IHO-כלל המידע הגולמי שייאסף במדידות השונות ,בכלל זה נקודות העומק ,נתיבי
המיפוי ,נקודות הבקרה ,הכיולים השונים שבוצעו וכיו"ב ,יצורפו כאסופת קבצים למפה
המשולבת .המפה תוגש בקנה מידה של ( 0:5,211אלא אם נקבע אחרת על ידי המשרד להגנת
הסביבה) והפרשי הגובה בין קווי העומק במפה יהיו של  1.2מ' .על גבי המפה יצוינו סלעים
גדולים בים ,מבנים ימיים ותשתיות על-ימיות ותת-ימיות (לדוגמה צנרת ימית) .המיפוי
הבתימטרי יבוצע בתנאי ים שקט (גובה גלים עד  01ס"מ) ויוצג תוך חיבורו ברצף למפה
טופוגרפית של תחום התכנית (כולל שטחי התארגנות).
ג) הנחיות "לאחר חפירה" (:)Post-Dredge
מטרת שלב זה הינה הצגת תיאור גיאומורפולוגי מפורט של פני קרקעית הים באזורי ההטלה של
הסדימנט ובסביבתו לאחר הטלתו בים.
 )0הצג מפה בתימטרית וטופוגרפית משולבת של אזור נמל אשדוד וסביבתו בסיום עבודות
החפירה וההטלה בים .המפה תכלול את האזורים שנחפרו בנמל והאתרים שבהם הוטל
הסדימנט החפור .המפה תתבסס על מיפוי עומקים מפורט ,רציף ועדכני של קרקעית הים
בהתאם לסעיף ב'  5לעיל.
 )5הצג בדוח ,חישוב של נפח הסדימנט לסוגיו שנחפר באזורים השונים של הנמל.
 )0הצג בדוח ,חישוב של נפח הסדימנט שהוטל להים באתר ההטלה.
 )7הצג נתונים אודות גודל גרגר הסדימנט שהוטל בקרקעית באתר ההטלה .הנתונים
הסדימנטולוגיים יוסכמו בדוח מפורט הכולל תיאור של שיטת דיגום הסדימנט ,הגורם
המבצע ,מיקום הדגימות (אנכי ואופקי) ותאריך הדיגום .הסדימנט שיידגם יוכנס בשלמותו
לקופסאות פלסטיק אטומות ויילקח לביצוע ניתוח גודל גרגר במעבדה .משקל הסדימנט
שיידגם בשטח יהיה של לפחות  211גר' ותכולתו המלאה תיובש בתנור במשך  76שעות
בטמפרטורה של  .75 Cºמתוך הדגימה היבשה הכוללת ,תילקח דגימת סדימנט אקראית
במשקל  511גרם .השקילה תבוצע במאזניים דיגיטאליות בעלות דיוק של  1.10גרם .דגימת
הסדימנט היבש ,תנופה בטלטל ( )Shakerבנפות עם שמונה קבוצות גודל,1.142 ,1.105 :
 0 ,1.2 ,1.52 ,1.06 ,1.052ו 5-מ"מ .כמות הסדימנט שהצטברה בכל נפה תישקל ויחושב האחוז
המשקלי המצטבר שלה .לאחר רישום נתוני גודל הגרגר ,תיבנה עקומת התפלגות לכל דגימה,
ויחושב החציון (].)d50 [mm
ד) הנחיות "לגמר עבודות":
מטרת שלב זה הינה הצגת דו"ח מסכם המנתח האם מקבל ההיתר עמד בתנאי המפרט הטכני
וההיתרים השונים שניתנו לפרויקט .לדו"ח יש לצרף את המפות והחתכים הבאים:
א) מפות בתימטריות הפרשיות באזור נמל אשדוד ,לרבות באזורי החפירה ובאתרי ההטלה בים.
המפות יציגו בפירוט את הפרשי הגובה שנוצרו בכל האזורים והאתרים לעיל ב"גמר העבודה" (As-
 ,)Builtבהשוואה ל"מצב קיים".
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ב) חתכי צד של פני קרקעית הים בקנ"מ  0:0,111לאורך ורוחב אתרי ההטלה ,במרווחים של  521מ'.
החתכים יהיו בניצב לקווי העומק .על גבי כל חתך ישורטטו בצבעים שונים פני הקרקעית שנמדדו
"במצב קיים"" ,ולאחר חפירה".
ג) במקרה בו הדו"ח יצביע על אי עמידה בתנאי ההיתר ,תוגש יחד איתו תכנית עם לוחות זמנים
לתיקון המצב ו1או החזרת המצב לקדמותו במהירות האפשרית.
 . 02הוראות כלליות:
א)
ב)
ג)
ד)

ההיתר כפוף לקיום רשיון שיט תקף של כלי השיט האמורים בסעיף  ,6במשך כל תקופת ההיתר.
הועדה רשאית לשנות ,להחסיר או להוסיף תנאים בתנאי היתר זה ,ככל שיידרש במהלך ביצוע
ההטלה לפניה או אחריה.
הפרה של כל תנאי מתנאי היתר זה עלולה לגרום לביטולו ולנקיטת צעדים משפטיים.
במידה וייווצרו במהלך ביצוע ההטלה מפגעים סביבתיים ,הועדה ,או מי שהסמיכה לעניין זה,
רשאית לשלול היתר זה ומקבל ההיתר יפסיק את העבודות לאלתר.

 . 14תוקף ההיתר:

מתאריך

עד תאריך

0///3/3/03

20/03/3/03

 01למאי 5102 ,
כ"א אייר ,תשע"ה
___________
תאריך
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נספח א' – מפת אזורי החפירה
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נספח ב'
פרסום היתרים בעיתונות
פרסום מודעה בעיתונות על דבר קבלת היתר הזרמה/הטלה לים
 .0ההיתר יפורסם בעיתון ארצי ומקומי (רלוונטי לאתר ההזרמה).
 .5גודל כללי של המודעה 01.00 :ס"מ גובה  8.70 Xס"מ רוחב.
 .0יופיע :שם העסק (המזרים לים) ומס' ההיתר שניתן בפונט .00
 .7יופיע :אופן ההזרמה ומיקומה בפונט .05
 .2יופיע :היכן ניתן לראות את פרטי ההיתר (אתר המשרד להגנת הסביבה) בפונט .05
 .0יופיע :שם בעל ההיתר והישוב בו נמצא העסק המזרים לים בפונט .00
 .4הפרסום יבוצע תוך חודש מיום קבלת ההיתר.
 .6המפרסם יעביר באופן אלקטרוני העתק מודעה משני העיתונים לאגף ים וחופים ,תוך
שבוע ימים ממועד הפרסום.
 .8תינתן אפשרות למקבל ההיתר לבקש פטור מפרסום היתר ,מאת הוועדה ,בכפוף להגשת
בקשה מנומקת בכתב ליו"ר הועדה תוך שבוע ימים מקבלת ההיתר.
להלן דוגמה:

מודעה מטעם מקבל ההיתר

שימורי מלפפוני ים
היתר הזרמה מספר 032/3/0/

מקבל ההיתר -שימורי מלפפוני ים בע"מ  -קרית אבא
ח.פ33-03243339 .
אופן ההזרמה ומיקומה:

[לדוגמה]

ההזרמה תתבצע דרך צינור מוצא ימי של  611מטר במפרץ
הקוקוס ,בספיקה ובאיכות כמפורט בהיתר ההזרמה.
ההזרמה תתבצע באמצעות המסוף לפינוי תמלחות של
אלכסנדריה ,בספיקה ובאיכות כמפורט בהיתר ההזרמה.
ניתן לעיין בהיתר ההזרמה באתר האינטרנט של המשרד להגנת
הסביבהwww.sviva.gov.il :
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נספח ג'  -רשימת כלי השיט
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נספח ד'  -תכנית הצבת מצוף עכירות
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