אגף ים וחופים


לכבוד 
מררנימאירוביץ 

מנכ"ל
חברתVID



לכבוד 

מרשידרייזין 


מנכ"ל 
חברתADOM(חברתהתפעול)

לכבוד 
מראלכסרוסומחו 
מהנדסהתפעול 
חברתADOM(חברתהתפעול)

י"אתמוז,תשע"ג 
19יוני, 2013
תיק: VID
דוא"ל+רשום+אישורמסירה 







שלוםרב,
הנדון:וי.איי.די – חברה להתפלה בע"מ ( – )VIDמסירת היתר להזרמת תמלחות (רכז התפלה) לים
.1
.2
.3

.4
.5
.6
.7

מצ"בהיתרמס'  25/2013להזרמתתמלחות(רכזהתפלה)לים.
איש הקשר לדיווח למקרה של תקלות  הוא מר יצחק קודוביצקי ,מפקח למניעת זיהום ים ,טל'   6233055–  050;
ביפר:,03-6106666מס'.33467
בנושאהדרישהלהחלפתחומרמונעשיקועמבוססזרחןבחומראחרחליפינטולזרחןוידידותילסביבה:
בשלב זה חלה הקפאה של הדרישה להמשך בדיקת חלופות על ידכם וזאת לאור מחקר המתקיים בנושא במימון רשות
המים.זוהיהשהייהזמניתואנושומריםאתהזכותלשובולדרושמכםהמשךפעולתכםלמציאתחלופות.הנושאייבחןשוב
בהמשך,בכפוףלבחינתהתקדמותהמחקרוממצאיו.עלחברת,VIDחלההחובהלשתףפעולהככלשיידרשוכמפורטבסעיף
10ג'להיתר .
בהתאםלהחלטתועדהלמתןהיתריהזרמהמס'107עלמקבלההיתרלפרסםהודעהעלקבלתההיתרבשניעיתונים,בתוך
חודשמקבלתההיתר,ככלהמפורטבסעיפים8י'ד',10י'ונספחב'להיתר.
ההיתר והרכב השפכים המוזרמים לים יפורסמו באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה בכתובת:
.www.sviva.gov.il
בעקבותתיקוןשלחוקמניעתזיהוםהיםממקורותיבשתיים,התשמ"ח-1988ב-,2008רשאיהממונהלהטילעיצוםכספי
עלהפרהשלתנאימתנאיהיתרההזרמהליםוכןבשלאידיווחכנדרשלפיסעיף4לחוקזה.
בהתאםלתקנותלמניעתזיהוםהיםממקורותיבשתיים(היטללמניעתזיהוםהים),התשע"א-,2011אשרנכנסולתוקףב-
,1/10/2011יהיוחייביםכלבעליההיתריםבתשלוםהיטלבגיןהשפכים/קולחים/תמלחותשהזרימולים .התשלוםיבוצע
פעםברבעון,עדל 20-לחודש,בחודשים:ינואר,אפריל,יוליואוקטוברכלשנה– עבורהרבעוןשחלףובהתאםלהנחיות
שפורסמו(ראהסעיפים8טו',10יא'להיתר).
בברכה ,
ד"ראיריסספראי 
ממונהמניעתזיהוםיםמשפכיםתעשייתיים 


העתק :
עו"דאלונהשפר,מנכ"לית,המשרדלהגנתהסביבה 
מריצחקבןדוד,סמנכ"לבכירלאכיפהויו"רהועדהלמתןהיתרים,המשרדלהגנתהסביבה 
מררניעמיר,רא"גיםוחופים,כאן 
מרגדיבינשטוק,סגןראשאגףיםוחופים,כאן 
ד"ראילןמלסטר,ממונהלמניעתזיהוםהיםממקורותיבשתיים,כאן 
מריצחקקודוביצקי,מפקחמניעתזיהוםים,אזורהדרום,כאן 
רכז/תניטורומחקרבים,כאן 
מרכז/תדיווחומעקב,כאן 
גב'ספאאחלבי,מרכזתהיטלים,כאן 
מרגיאסמט,מרעפריחזיז,מחוזדרום,המשרדלהגנתהסביבה 
אינג'קרןארז,מ"ממנהלאיגודעריםלאיכותהסביבה-אשקלון 
גב'דפנהזעירא,לשכתהבריאותהמחוזית,אשקלון 
מראברהםטנא,ראשאגףהתפלה,רשותהמים 
גב'טניהטולובייב,צוותאינטרנט,המשרדלהגנתהסביבה 

פל-ים 15א' ,ת.ד 811.חיפה  | 31007טל' | 04-8633505 :פקס04-8633520 :
www.sviva.gov.il
hofim@sviva.gov.il
סימוכין 25-2013-VID.doc :עמוד  1מתוך  12תאריך שמירת מסמך08:42:00 19/06/2013 :

אגף ים וחופים

חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים ,התשמ"ח 1988 -
תקנות מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים ,התש"ן 1990 -
הוועדה למתן היתרים להטלת/הזרמת פסולת/שפכים לים
מעודכן ליום 19/6/2013

היתר להזרמת תמלחות (רכז התפלה) לים

לפינוהל"כינוסועדהלמתןהיתריםלהזרמהלים",ניתןבזההיתרלהזרמתתמלחות(רכזהתפלה)לים,כמפורטלהלן:
 .1מספר להיתר:.25/2013
.2

שם מקבל ההיתר :וי.איי.די – חברה להתפלה בע"מ ()VID

ח.פ513102384 .

מענו:אזורתעשיהקדימה.ת.ד.5016אזורתעשיההשרון 
מררנימאירוביץ,מנכ"ל 
נייד:5335007–;054טל':-8929801,09פקס:8929715 09-
דוא"ל ranime@netvision.net.il:
אנשיהקשר: 
מרשידרייזין,מנכ"לחברת ADOM
נייד:6095303–;052טל':-670760108פקס:6707612 08-
דוא"ל:shai@adom-desal.co.il
מראלכסרוסומחו,מנהלהתפעול–חברת ADOM
נייד:6095310–;052טל':-670761308פקס:6707612 08-
דוא"ל: alex_r@adom-desal.co.il
 .3כמות והרכב התמלחות המותרים להזרמה לים:
א .כמותהתמלחות:
עד 30,000מ"ק/שעהספיקהשעתיתמירביתועד  608,000מ"ק/יממהועד 200מלמ"ק/שנה-כוללמישטיפות–עבור
מתקןהתפלהבתפוקהשל120מלמ"ק/שנה .
ב .מקורותהתמלחות:
( )1רכז התפלה בשיטת אוסמוזה הפוכה ) (ROשל מי ים  - 26,000מק"ש (שכיח) ,עד  30,000מק"ש (קיצון). עד
608,000מק"יועד190מלמ"ק/שנה .
( )2מישטיפותמסנניחול(קדםטיפול):4,100מק"שועד70,000מק"יועד10מלמ"ק/שנה .
( )3שטיפתאבןגיר(ריאקטורים)–עד1,200מק"ש,עד5,600מ"ק/שטיפתריאקטורועד300,000מ"ק/שנה. 
( )4מישטיפהתקופתיתשלהממברנותבחומצתמלחו/אוסודהקאוסטיתושימורהממברנות– עד 700מק"ש,עד
1,400מק"יועד25,000מ"ק/שנה.
( )5מייםמסונניםבעתהתנעה/הפסקה–עד30,000מק"ש.
( )6מיקירורתחנתכחפרטית .
( )7ספיקתמיגלם–עד41,000מק"ש,עד900,000מק"יועד320מלמ"ק/שנה.
( )8רכזהתפלהמיםמליחים(טיובבארות)שלחברת"מקורות"ועלפיהיתרבתוקף(תמלחתחיצונית).

 .4אמות מידה להזרמה לים:
הגדרות :
ערך מירבי –ערךמירבישנמדדבכלעתשהואתוצאהשלדיגוםחטףאוכלדיגוםאחר .
ערך ממוצע יומי –ערךהנמדדעלפידגימהמורכבתיומית .
דיגום חטף–לקיחתדגימהבאופןאקראי,בנקודתזמןמסוימת .
דגימה מורכבת יומית –לקיחתדוגמהעלידיצירוףדוגמאותחטףשלפעםבמספרדקות,הנלקחותבאותומקוםעלפניציר
זמןשל24שעותרצופות,באופןיחסילספיקה,לכליאיסוףיחידהנמצאבקירורשל2-5מעלותצלסיוס .
דגימה מייצגת (מי שטיפות מסנני חול)–לקיחתדוגמאמייצגתלמיהשטיפותתתבצעע"ילקיחתדגימתחטף,פעםבדקה
במהלךכלזמןהשטיפהובהתאם להנחיות אגף ים וחופים .
דגימה מייצגת (ממיכל שטיפות איאורגניות)-לקיחתדוגמאמייצגתממיכלשטיפותאיאורגניותתתבצעע"ילקיחתדגימת
חטףמברזדיגוםבמיכלהשטיפה,לאחרזרימהשלכ1דקה .
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להלןאמותמידהלהזרמהלים( :)VID


טבלה מס'  :1אמות מידה VID -

()1

מי רכז התפלה (כולל מי שטיפות)
יחידות

מדד
מוצקיםמרחפים()105C()TSS
עכירות

()2



( )2

ערךהגבה)(pH 
()3

ברזל(זמני)



זרחןכללי(זמני)
טמפרטורה 
חנקןכללי 
 TOC

()4



()5

מתכותכבדות Ag, As, Cd, Cu,Cr,Hg, Ni, Pb, Zn

ערך מירבי (אלא אם נרשם אחרת)

 15
מג"ל
15ממוצע 
 30מירבי(המתקבל בממוצע  15דקות) -למשך
 NTU זמן של עד  4%מהזמן הכולל על פי הניטור
הרציףועד 100 NTUלמשך 1%מהזמןהכולל
עלפיהניטורהרציף 

 9.0 > pH > 6.5
מג"ל  2.0(ממוצעיומי) 
טון/שנה   190
טון/שנה  40
 °C 4מעלמיהרקע 
טון/שנה  11
טון/שנה   24
לאיעלהעלריכוזהגבוהמהריכוזבמיהים
("מיהגלם"),בתוספתהריכוזהמחושבלפי
מג"ל
יחסההשבה 

הערותלטבלהמס'-1אמותמידה :
()1בעתידייתכנושינוייםבאמותהמידהבטבלהוכןאמותנוספות.
()2מוצקיםמרחפיםועכירות,לאיעלועלהערךהנקובבטבלתאמותמידהלעילאועלהריכוזבמיהים("מיהגלם")בתוספת
הריכוזהמחושבלפייחסההשבה,הגבוהביניהם. 
()3יעדהפחתהלמיהרכזיהיה:ריכוזברזלכללי0.5מג"למירביו0.3מג"לממוצעחודשי.לוחזמניםייקבעבהמשך .
()4עומסשנתילזרחןהינועבורזרחןשמקורומשימושבפוליפוספונט .
()5הריכוזלאיעלהעלהריכוזהגבוהמהריכוזבמיהים,בתוספתהריכוזהמחושבלפייחסההשבה .
הריכוזבמיהיםיילקחכערךהסףלגילוילפישיטתהמדידה .ICP-MS
במקרהשלריכוזקטןמגבולהקביעהשלהשיטה,איןצורךלחשבאתתוספתהריכוזלפייחסההשבה .
ערכיהסףבהיתרמוגדריםכערךמספריאבסולוטישיהיהשווהלסףהגילויהנוכחימוכפלביחסההשבה .
()6עומסיםשנתייםלחנקןולפחמןאורגניהינםעבורחנקןופחמןאורגנישמקורםבשימושבתוספים .
 .5אופן ההזרמה ומיקומה:
הזרמתהתמלחותליםתתבצעבגרביטציהבאמצעותצינורמוצאבחוף ,בסמוךלמוצאים 1ו - 4שלתעלותמיקירורראשי
בתחנתהכח"רוטנברג" .
 .6מועדי ההזרמה:עפ"יצורכימקבלההיתר.
 .7אמצעי ניטור ובקרה לבחינת ההשפעות הסביבתיות של ההזרמה:
שיטותהדיגוםוהאנליזהיהיוע"פהמהדורההאחרונהשל :
""Standard Methods for the examination of water and waste waterבעריכתובהוצאת,APHA-AWWA-WPCFאו
לפי שיטות מאושרות עפ"י   EPAובלבד שהשיטות תהיינה מתאימות לביצוע אנליזה במי ים וברגישויות המתאימות
לריכוזי רקע במי ים .
מקבלההיתריבצעאתהבדיקותבמעבדהמוסמכתע"יהרשותהלאומיתלהסמכתמעבדותאומעבדהשאושרהמראשע"י
המשרדלהגנתהסביבה–אגףיםוחופים.הדיגום יבוצע ע"י דוגם מוסמך .
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( )1מקבלההיתריבצעאתהבדיקותהבאות :

טבלה מס'  :2ניטור ובקרה

()1

סוג הבדיקות

אופן הדיגום ותדירות

 .1בדיקות מקבילות במוצא מתקן ההתפלה ובמי הים ("מי הגלם")
דיגוםרציף 

דגימה מורכבת יומית,פעמייםבשבוע 
דיגום חטף,פעםבשבוע(בדיקותאימות
לניטורהמקוון)








עכירות
pH(במיהרכזבלבד)
טמפרטורה 
ברזל(במיהרכזבלבד) 
pH(במיהרכזבלבד)
עכירות

()2

 ספיקה(מירכז,מיגלם,
מימוצר)
 מוליכות 

 טמפרטורה(בדיקת
שדה)
 מוליכות
 אמוניהכ-N
TOC 
דגימה מורכבת יומית,פעםבשבועיים 
 מוצקיםמרחפים()105OCTSS
 ניטרטכN
 עכירות
 חנקןכללי
 זרחהכ–P()PO4-P
 מוצקיםמומסים( )TDS
()3
 זרחןכללי–P 
דגימה מורכבת יומית ,פעםבשלושהחודשים  סריקתמתכותמורחבת)(ICP-MSוכספיתב( )AF
.2בדיקות במי שטיפות מסנני חול 
 ברזל

דגימה מייצגת,פעםבשבוע 
(דגימהמורכבתיומית,בכפוףלישימות) 
TOC 
דגימה מייצגת,פעםבשבועיים
 מוצקיםמומסים()TDS
(דגימהמורכבתיומית,בכפוףלישימות) 
 .3בדיקות במי שטיפות מסנני גיר


O

 עכירות 

מוצקיםמרחפים()105 C()TSS

TOC 
דגימה מייצגת,פעםבשבועיים
 מוצקיםמרחפים()105OC()TSS
 .4בדיקות במי שטיפות תקופתיות אי-אורגניות 

 סריקהמורחבתשלמתכות
ב ICP-MSוכספיתבAF - 

 עכירות
 מוצקיםמומסים( )TDS

TOC 
דגימה מייצגת ממיכל האיסוף ,בכלשטיפה
תקופתיתובתאוםעםמפקחזיהוםיםובטרם
 מוצקיםמרחפים()105 C)(TSS
הזרמהלים .
 עכירות 
במקריםשלשטיפותמרובות,מעל5בחודש,
ישלדגוםבהזרמותנבחרות .
 יומית (עבור כל יום בחודש) , חודשית ושנתית מצטברת ,החל
ספיקה
מינוארכלשנה-שלכלאחדמהמקורות,סה"כהמקורותוכוללמי
היםהנשאביםומימוצר.
 יחס ההשבה היומי (עבור כל יום בחודש) ויחס ההשבה בממוצע
חודשיושנתי .
O

 הגבה()pH
 רעילות–בבדיקה
 עלפיהנחיותאגףים
וחופים 

הערותלטבלהמס'2-ניטורובקרה :
()1
מקבלההיתריבצעאתהבדיקותהמפורטותבטבלתניטורובקרהלעילבדרישותגבולותהקביעההבאות :
 זרחהכP()PO4-P-0.0003מג"ל   ניטרט-N-0.001מג"ללפחות 
-TOC 0.1מג"ללפחות 
 חנקןכללי-0.001מג"ללפחות 
 אמוניום-N-0.001מג"ללפחות 
 זרחןכללי–0.0003מג"ללפחות 
()2
מקבלההיתריבצעאתהבדיקותבמיהרכזובמיהיםבמקביל (אותויום),לצורךקבלתתוצאותהשוואתיות,אלאאם
נרשםאחרת .
()3
זרחןכללי–ישלבצעאתהבדיקהבשיטהמתאימהלתכולתזרחןשמקורובפוליפוספונט .
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( )2ניטוררציףמקוון( )on line
מקבלההיתריתקיןויפעילמכשירימדידהרציפיםומקווניםלבדיקתאיכותמיהרכזומיהים("מיהגלם")לעכירות,
pH(מירכזבלבד)טמפרטורהוספיקה,כמפורטבסעיף8ח'ובנספחא'להיתרובהתאםלהנחיותאגףיםוחופים .
מקבלההיתריתקיןויפעילמדמוליכותבמוצאהרכזלים,עד.31/07/2011
מכשיריהמדידההנ"ליתריאולמרכזהמידעשלהמשרדלהגנתהסביבהכמפורטבנספחא'להיתר. 
( )3תוכניתניטורימי 
מקבלההיתריבצעניטוררבשנתישלהסביבההימית,עלפיהנחיותאגףיםוחופיםועלפיתכניתמאושרתויגישדו"ח
מסכםכנדרש(ראהסעיף8י'להלן).באחריותמקבלההיתרהגשתהתכניתוקבלתאישורמאגףיםוחופים .
ניתןלבצעאתהניטורבמשותףעםמזרימיםאחריםליםבסביבתמוצאחברת-VIDמותנהבקבלתאישורמראשמאגף
יםוחופיםובהסכמהמלאהשלכלהשותפיםלתכנית .
( )4תכולתהתוספים 
מקבל ההיתר יבצע בדיקה פעם בשנה לפחות ,להרכב תכולת התוספים או בעת החלפת ספק/חומר חדש .הבדיקות
תתבצענהבהתאםלהנחיותאגףיםוחופיםוכלהלן:הבדיקותתתבצענהב 3חזרות,כלפעםממועדאספקהשונהשל
חומר הגלם ובתיאום מוקדם עם מפקח/ת מניעת זיהום ים והן תכלולנה  את הפרמטרים הבאים :מתכות כבדות
(,TOC ,)Ag, As, Cd, Cu, Cr, Hg, Ni, Pb, Znחנקןכללי(,)TNזרחןכללי(.)TPהבדיקותתתבצענהבשיטותמדידה
מתאימות .מקבל ההיתר יגיש את רשימת התוספים ,הבדיקות והמעבדות כמפורט בסעיף 8יא'( )1להלן ואת ממצאי
הבדיקהבדו"חמסכםלתכולתהתוספיםכמפורטבסעיף8יא'()2להלן .
 .8דיווח לוועדה:
א .מקבלההיתריגישאתהדיווחיםהמפורטיםלהלןבדואר אלקטרונילאגףיםוחופים,המשרדלהגנתהסביבהלכתובות
hofim@sviva.gov.ilו-.itzhakk@sviva.gov.il
ב .מקבלההיתריגישפעם בחודש ,עד ל  20לחודש העוקב,אתהנתוניםהמפורטיםבסעיף7()1לעיל.
ג .מקבלההיתרינמקבדיווחיםאלה,כלחריגהמאמותהמידהשבסעיף 4לעיל וכןיפרטאתפעולותיולמניעתהישנות
החריגות.איןלראותבהנחיהזואישורלחריגותמאמותהמידה.
ד .מקבלההיתריגישפעם בחודש,עדל 20לחודשהעוקב,אתנתוניהתוספיםשנוספולתהליךההתפלה,כולל:רשימת
התוספים וכמותם (כמות חודשית ושנתית מצטברת) ,אופן השימוש וכן אופן סילוק מי השטיפה וכמות מי השטיפה
(עבורשטיפהמנתית)ובהתאםלתבניתדיווחשלאגףיםוחופים.ישלהציגנתונישימושבפוליפוספונטבציון%תכולת
הזרחן,כמותכלליתוכ.P
ה .מקבלההיתריגישאתהנתוניםבצורתטבלתגיליוןאלקטרוני EXCELלפיתבניתדיווחשלאגףיםוחופים.הנתונים
יועברוגםבצורה גרפיתהכוללתנתוניםשלשלוששנים אחורה לפחות (כאשרהנתוניםקיימים).הנתוניםוהתוצאות
יוגשו באופן מצטבר,בנוסףלהגשתתוצאותהמעבדהבטופסהמקוריבפורמט.PDF ישלרשום תאריךהדיגוםושעת
נטילתדיגוםחטףושעתאיסוףדגימהמורכבת.
ו .מקבלההיתריגישפעם בשנה ,עד ה  20בינואר כל שנה,אתהנתוניםהשנתייםשלההזרמהעבורכלאחדמהמדדים
שנבדקו על פי סעיף  7בהיתר ולכל מקורות הזרמים ,לרבות ערך מינימום ,מקסימום וממוצע שנתי ,ספיקה שנתית
ועומסשנתיובכלאחדממקורותההזרמה(מיגלם,מישטיפותמסנניחול,מישטיפותאבןגיר,מירכז).
שםהקובץיירשםלפישנהוחודשלפיהדוגמה: .VID-YYYY-MM.XLS
ז .הפחתת עכירות
מקבלההיתריבצעניתוחראשוניבכלחודש,שלמקורהחריגותבהתאםלהנחיותאגףיםוחופים .
מקבל ההיתר יגיש פעם בשנה ,עד ה  31בינואר כל שנה ,דו"ח מסכם לניתוח הסטטיסטי לחריגות בעכירות ,דיון
בממצאים,מסקנותוהמלצותלתכניתפעולהלשיפורהאיכויות(ראהסעיף10ד'להלן) .
הניתוח הסטטיסטי יבוצעעלבסיסשנהקלנדריתבהתאם להנחיות אגף יםוחופים וביןהיתר כמפורט להלן:התפלגות
ערכי העכירות במי הרכז (מס' מופעים ,משך זמן ,אחוז מהזמן); התפלגות ערכי החריגות במי הרכז מערך  15NTU
(ממוצע15דק')(כנ"ל);התפלגותערכיהעכירותבמיהגלם(כנ"ל);משךזמןביצועשטיפות(סינוןחולואבןגיר);ניתוח
הגורמים לערכים הגבוהים מערך של  15 ,NTUבדגש על זמני ביצוע שטיפות למסנני חול ואבן גיר וכן עכירות במי
הגלם;במקביל,ייבחנודרכיפעולהלשיפורהאיכויותלעמידהרצופהבעכירותמתחתלערךשל15 .NTU
בנוסף ,מקבל ההיתר יבצע ניתוח ראשוני בכל חודש של תוצאות הניטור הרציף למקור החריגות בעכירות בהתאם
להנחיותאגףיםוחופיםויגישויחדעםהדיווחהחודשיהשוטףכאמורבסעיף8ב'לעיל 
ח .ניטור מקוון ( )on line
הנחיות להגשת נתוני הניטור המקוון ,כולל דווח על חריגות באמצעות  ,SMSנתוני אימות ,הינם מפורטים בנספח
"ניטורמקוון"(נספחא'להיתר) .
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ט.

נהלי עבודה 
מקבל ההיתר יגיש פעם בשנה ,עד  25/12בכל שנה ,נהלי עבודה מעודכנים של מערך הניטור המקוון (ראה סעיף 3
בנספחא'להיתר).

י.

ניטור ימי
( )1מקבל ההיתר יגיש תוך חודש ממועד ביצוע הניטור בסביבה הימית דו"חבינייםקצר,בהתאםלהנחיותאגףים
וחופים.
( )2מקבלההיתריגישפעם בשנה ,עד ל  30/4בכל שנה,בשנההעוקבתלניטור,דו"חמסכםשלניטורהסביבההימית
בהתאםלהנחיותאגףיםוחופים(ראהסעיף)3(7לעיל).
( )3מקבלההיתריעדכןאתהפרקההדרוגרפילתכניתהניטורבהתאםלהנחיותאגףיםוחופיםויקבלאישורו.

יא.

תכולת התוספים 
( )1מקבל ההיתר יגיש עד  30ביוני כל שנה ,טבלה עם רשימת התוספים שבשימוש מתקן ההתפלה ,פירוט שיטות
הבדיקה לפרמטרים הנבדקים כמפורט בסעיף  )4(7לעיל ,המעבדה המבצעת ורגישות הבדיקה (סף הגילוי) בכל
מעבדה .
( )2מקבלההיתריגישפעם בשנה ,עד  31בינואר כל שנה,דו"חממצאיםלהרכבתכולתהתוספיםכמפורטבסעיף)4(7
לעיל,לפיק"גלטוןתוסףוסה"כשנתי.ישלצייןבאופןברורוהשוואתיאתהכמותהשנתיתשלכלתוסףשנצרכה
במתקןואתהכמותהשנתיתשלכלפרמטרנבדקבכל תוסףוכןאתהכמות השנתית הכוללת של כל פרמטר נבדק.
יש להציג את אופן החישוב ,בצרוף הסבר מילולי .יש לצרף את תוצאות הבדיקות ע"ג טופס המעבדה המקורי.
בנוסף,ישלהציגנתונייצרןלתכולתמתכותכבדותבתוספיםוחישובהעומסיםהשנתייםעלבסיסזה,כוללהסבר
מילולי.ישלהציגאתהעומסהשנתיבאופןהשוואתיהמתקבלעלבסיסנתונייצרןלביןהעומסהמתקבלעלבסיס
תוצאותבדיקותהמעבדהובהשוואהלעומסהמחושבעלבסיסתוצאותבדיקותהמעבדההמתבצעותבאופןשוטף
בהיתר,לרבותנתוניספיקהשנתיים.

יב.

שימוש בתוספים
מקבלהיתרידווחלאגףיםוחופיםעלשימושבתכשירחדשויפעלעלפיהנחיותיובמידתהצורך .
הדיווחיכלולביןהיתר:דפימידע()MSDSכוללמידעאקולוגיעלהסביבההימית(חובה),צריכהשנתית,ריכוזצפוי
במיהרכז,השפעהאפשריתעלאיכותמיהרכז,תוצאותבדיקותלתכולתהתוספים(מתכותכבדות,,TN,TP .)TOC

יג.

מקבלההיתריגישפעם בשנה ,עד  31בדצמבר כל שנה,דו"חמסכםלפעולותיולתחזוקהשלהצנרתהימית(יניקה),
לרבותראשיהיניקה,כוללוידאושלקטעהצנרתהחשוףוהדיפיוזר.

יד.

מקבלההיתריגישבאופןאלקטרוני,העתקפרסוםמודעה בעיתונות,בתוך שבוע ממועד הפרסום ולא יאוחר מחודש
מקבלת ההיתר,כמפורטבסעיף10י'ובנספחב'להיתר.

טו.

מקבלההיתרידווחפעם ברבעון ,עד ל  20-לחודש,בחודשים:ינואר,אפריל,יוליואוקטוברכלשנה– עבורהרבעון
שחלף,עלביצועתשלוםההיטל,לרבותמועדתשלום,גובההתשלום,הספיקהשהוזרמהליםבפועל,כוללמקריםבהם
"איןהזרמה"והספיקההיא0(סעיף10יא'להלן).
ניתןאישורלהפחיתמסכוםההיטללתשלוםבגיןהחומריםהמצוייםבאופןטבעיבמיהים(מיהגלם),עבורמוצקים
מרחפיםומתכות(אבץ,כרום,ניקל,נחושת,עופרת,קדמיוםוכספית)עלבסיסמכתבמקבלההיתרמיום.24/10/2011

טז.

מקבל ההיתר ידווח מיד טלפונית או בכל אמצעי אחר ,לאגף ים וחופים ,על כל תקלה שעלולה להשפיע על איכות
השפכיםהמוזרמיםלים,עלהאמצעיםשננקטולתיקוןהמצבועלכלחריגהמתנאיההיתר.

יז.

מקבלההיתרידווחבכתבלאגףיםוחופיםבמידהובכוונתולבצעשינויכלשהואבתהליךהייצוראובחומריהגלם,אשר
משמעותוהרעהאפשריתבאיכותההזרמהלים,זאתבטרם ביצוע.

 .9ניהול רישומים:
א .מקבל ההיתר ינהל רישומים כמפורט בסעיפים  7ו - 8לעיל ו -9ב' להלן ,ישמור את הרישומים למשך  3שנים לפחות
ויציגםלפידרישה .
ב .מקבל ההיתרינהליומןעבורמערךהניטורהמקווןבנושאיתחזוקה,תקלותוכיול.היומןיפרטאתהנתוניםהבאים:
מועדיופרטיביצועתחזוקהשוטפת;מועדיופרטיתקלות,כוללמהותהתקלה,אופןהטיפולומועדהתיקון;מועדיכיול
המכשירים,פירוטאופןהכיול.
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 .10הערות והוראות מיוחדות בנוגע להזרמה:
א.

השפכים האסורים להזרמה
 שפכיםשאינםמפורטיםבהיתר(סעיף3ב'בהיתר).
 שפכיםוקולחיםסניטריים.
 מישטיפותאורגניותממקורכלשהוהמכיליםחומריםכגוןחומצתלימוןו.EDTA
 מישטיפותשמקורםמחיטוישלמרכיבימתקןההתפלה(ממברנותה,ROצנרתוכו'),שלאדווחומראש.
 מיםהמכיליםתמיסתשימורשלאדווחומראש.

ב.

סילוק מוצקים וברזל ממי שטיפות
הנחיותלטיפולבמישטיפותמסנניחולואבןגיר(טיפולמשותף),לסילוקמוצקים וברזל הינןבהתאםלמסמךמדיניות
המשרדלהגנתהסביבהמיום.31/12/2008בשלבזה,חלההקפאהבדרישהלטיפולבמיהשטיפות .

ג.

החלפת חומר מונע שיקוע (ייצור נקי)
בשלבזהחלההקפאהשלהדרישהלהמשךבדיקתחלופות וזאתלאורמחקרהמתקייםבנושאבמימוןרשותהמים.
זוהיהשהייהזמניתוליו"רהועדהניתנההאצלתסמכותלשובולדרושהמשךפעולהלמציאתחלופות.הנושאייבחןשוב
בהמשך,בכפוףלבחינתהתקדמותהמחקרוממצאיו .
מקבל ההיתר ישתף פעולהעם רשות המים ועם אגף ים וחופים ,לרבות  המידע המלא על החומרים שנבדקו על ידו,
לרבותשמותהחומריםוהיצרניםותנאיהניסויים,אספקתמירכזלביצועניסוייםמעבדתייםוכןביצועניסוייםבשטח
המתקןככלשיידרשבמישריןאועלידיעורךבדיקהחיצוני,באכוחםשלרשותהמים/אגףיםוחופים .

ד.

הפחתת עכירות
מקבל ההיתר יבצע ניתוח סטטיסטי של החריגות מערך  15 NTUבעכירות ביחס לאיכות מי הגלם ,למחזורי שטיפת
המסנניםוכו'וזאתכדילנתחאתתדירותומקורהחריגותוידווחכנדרש,אשרישמשבסיסלקביעתאמותמידהקבועות
לעכירותיחדעםהמלצותלתכניתפעולהלשיפורהאיכויות(ראהסעיף8ז'לעיל).

ה.

מיכל איזון
מקבל ההיתר יפעיל את מיכל האיזון למי השטיפות למניעת פיקים של ברזל ,עכירות ו  TSSבאופן שיבטיח מיהול
מיטבישלמיהשטיפותעםמירכזהממברנות .

ו.

מערך דיגום אוטומטי
מקבלההיתריפעילדוגםאוטומטימורכבופרופורציונלילספיקהבמוצאמיהרכזובנקודתכניסתמיהים("מיגלם") .
מקבלההיתריתקיןויפעילבאופןתקיןובכלעת,דוגמים מורכבים פרופורציונלים לספיקה למי הרכזולמי הגלם(מי
ים)ויבטיחאתפעולתםהרציפהוהתקינהבכלעת .
מקבל ההיתר יפעיל את הדוגם המורכב במוצא מי הרכז ,באופן אשר יבטיח דגימה משוקללת יומית של כל מקורות
ההזרמהכמפורטבסעיף3ב'לעיל.

ז.

שיפור מערך סילוק הרכז 
מקבלההיתריידרשלשפראתמערךסילוקהרכזלמקרהויימצאכיאיןערבולמספיקשלמיהרכזומיהשטיפהבים,
ו/אוחששלנזקבסביבההימית .

ח.

נקודת דיגום 
מקבלההיתריסדיר/יתחזק  נקודתדיגוםלרכזההתפלהלמיים,ללארכזטיובבארותשלחברת"מקורות",בתיאום
ועלפיהנחיותמפקחלמניעתזיהוםים .

ט.

בדיקות נוספות
מפקחיהיהרשאילבצעדגימותאקראיותשלהשפכיםוימסוראותןלבדיקהלמעבדהחיצוניתמוסמכת(עלידיהרשות
להסמכתמעבדות)עלחשבוןמקבלההיתר,ולאיותרמאשר4דגימותבשנה .

י.

פרסום בעיתונות
מקבלההיתריפרסםהודעהעלקבלתההיתרבשניעיתונים– עיתוןארציועיתוןמקומירלוונטילאתרההזרמה ,תוך
חודש מיום קבלת ההיתר,כמפורטבנספחא'להיתרוידווחכנדרש(סעיף8יד',נספחא') .

יא.

היטל הזרמה 
מקבלההיתרישלםאתהיטלההזרמהפעם ברבעון ,עד ל 20 -לחודש,בחודשים:ינואר,אפריל,יוליואוקטוברכלשנה
–עבורהרבעוןשחלףוידווחכנדרש(ראהסעיף8טו'לעיל) .
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יב.

עמידה בתנאי ההיתר 
 איעמידהבתנאיהיתרעלוללגרוםלביטולההיתרו/אולהוצאתצולהפסקה,למניעהאולצמצוםזיהוםהים.
 עפ"י סעיף  11לחוק "מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים ,התשמ"ח  - ,"1988 רישיון העסק או רישיון אחר
לניהולאוהקמתהעסק,מותנהבקיוםהוראותהחוק.
 איעמידהבתנאיהיתרזהמהווהעבירהלחוקלמניעתזיהוםהיםממקורותיבשתייםועלחוקרישויעסקים .כמו
כן,רשאיהממונהלהטילעיצוםכספיעלהפרהשלכלתנאיבהיתרזה,בהתאםלסעיף5א'עלפיהתיקוןמ2008-
לחוקמניעתזיהוםהיםממקורותיבשתיים.

יג.

הערה 
ההיתרלאיבואבמקוםכלאישוראחרהנדרשעלפיכלדין .

יד.

חידוש ההיתר 
מקבלההיתריגישבקשהלחידושההיתרלרבותבאופןאלקטרוני,חודשיים לפני תום תוקף ההיתר.הבקשהתכלולבין
היתרתאורושינוייםשחלובמהלךתקופתההיתר,כוללסיכוםנתוניםרבשנתיים(כלשנהבנפרד)שלריכוזיםועומסים
וכמותהתוספים .

 .11תוקפושל ההיתרעד לתאריך .31/03/2018



 19/06/2013
תאריך











חתימה

  יצחקבןדוד 
 סמנכ"לבכירלאכיפה
 יו"רהוועדהלמתןהיתרים 
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נספח א'
ניטור מקוון
מקבלההיתריפעלבנושאהניטורהמקווןככלהמפורטלהלן:
 .1דיווח נתונים 
א .מקבל ההיתר יגיש פעם בחודש ,עד ל  20בחודש העוקב ,את נתוני הניטור המקוון עבור כל אחד ממכשירי הניטור
כמפורטבסעיף)2(7להיתר,כוללנתוניאימות,כמפורטבסעיף2ב'לנספחלהלן,במקביללהגשתהתוצאותהמעבדתיות
(סעיף8ב'בהיתרלעיל)וכןיגישאתנתוניהמוליכותבמיהרכזהחל מספטמבר 2011(עבורחודשאוגוסטואילך).
הנתוניםיוגשוכקבציםע"גגיליוןאלקטרוני()Excelלכתובתהאלקטרוניתהרשומהבסעיף8א'בהיתרויכללוהצגת
הנתוניםבטבלאותובגרפים. 
מקבלההיתריגישנתוניםחודשיים,כממוצעיםשל15דקות.הצגתהנתוניםתאפשרקריאתהנתוניםלפימועדהדיגום,
בכפוףלתדירותהדיגום.ישלצייןלכלמשתנהאתערכיהמינימוםוהמקסימום,הריכוזהממוצע,סטייתהתקןוהחציון
וכןאתזמינותהנתוניםבתקופתהדו"ח.כןישלצייןמועדיכיול,תחזוקה,תקלהוכיוצ"ב. 
ב .בדיקות אימות :מקבל ההיתר יבצע בדיקות אימות מעבדתיות (בדיגום חטף) לקריאות מכשירי הניטור המקוון ,על
בסיסדיגוםחטףפעם בשבועיים ויציגםבאופןמצטבר.
בדיקות אימות הינן בדיקות מעבדתיות מקבילות לקריאה במכשירי הניטור המקוון ,המתבצעות בדיגום חטף בזרם
הקולחיםלניטורהמקוון. 
ג .להלןהנחיות מיוחדות להצגת הנתונים (טבלאות/גרפים):
 .1טבלת הנתונים:הצגת חישובים בשעות בהן אין הזרמה :
א .ספיקה-ישלרשום"איןהזרמה"כאשרהספיקההיא,0ולהוציאערךזהמחישובהממוצעהחודשי .
ב .מדדיםאחרים-ישלהשאירתאריקבטבלה(עלמנתשלאלסמןנקודותפיקטיביותבגרפים) .
ג .ישלהציגולחשבאתזמינותהנתוניםרקלגביהשעותבהןהייתההזרמהבפועל .
 .2הצגה גרפית :
א .נתוניםחודשיים :
( )1איןלהציגאתהגרפיםבפורמטשלתמונה,אלאמבוססיםעלפורמטאקסל .
( )2יש להציג את הנתונים באופן גרפי ,לכל המדדים ,כל גרף בגיליון נפרד ולתת שם תואם לגיליון לפי
הדוגמאותהבאות:;TURB .FLOW
( )3סוגהתרשיםיהיה"פיזור ."XY
( )4ישלהציגנקודותבלבד,ללאקומחבר .
ב .בדיקתאימות:
( )1ישלהציגאתתוצאותבדיקותהאימותבאופןהשוואתילתוצאותהמכשירהרציףבאמצעותגרף"פיזור
"XYוכןגרףשלקורולציהכוללהצגתהנוסחהוחישובמתאם()R2(למעטלמדהגבה) .
( )2ישלהציגנתוניאימותשלשנהאחורהבלבד.
ד .במקרהשלחריגותמאמותהמידההמותרותלהזרמהלים,ישלצייןאתמועדומשךזמןהחריגה,מקורהחריגהואילו
פעולותנעשועלמנתלמנועאתהחריגה.איןלראותבהנחיהזואישורלחריגהמאמותהמידההמותרותלהזרמהלים.
ה .דיווחבאמצעותהודעותSMS:
מקבלההיתרידווחלאגףיםוחופיםדרךמרכזהמידעשלהמשרדלהגנתהסביבהלטלפוןנייד6233395-050באמצעות
הודעותSMSשמקורןממערכתהניטורהמקוון,עלבסיסממוצעשל15דקות .
מקבלההיתרישדראתנתוניהחריגותבכלהמדדיםלמעטספיקה .
השידורים ישודרו רק במקרה של חריגה של  20%לפחות מהערכים המירביים הרשומים בהיתר ההזרמה שבתוקף,
ועבור,pHחריגהשלחצייחידהמערכיהסף .
להלןתבניתהדיווח :
VID
xxxxxx
STD xxxxxx
אמתמידההמדדוהתוצאה 
מקבלההיתריגישפעם בחודשסיכום חודשי של שידורי הSMS -בקובץ,Excelעםהגשתהדו"חותהאחרים.
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 .2טיפול בתקלות
בכלמקרהשלתקלהבמערךהניטורהמקוון,מקבלההיתריפעלכלהלן :
א .דיווחעלתקלה:בכלמקרהשלתקלהבמערךהניטורהמקוון,אשרלאתתוקןתוך  3שעות,מקבלההיתרידווחבאופן
מידילאגףיםוחופים,תוךפירוטהצעדיםשננקטולתיקוןהמצב.מקבלההיתריגישדו"חלגביהתקלה,תוךפירוט
מהותהתקלה,זמןתחילתוסיוםהתקלהואופןהטיפולבתקלה.
ב .בכלמקרהבוהתקלהבמערךהניטורהמקווןנמשכתיותר מ 3 -שעות,יבצעמקבלההיתרסדרתבדיקותמעבדתיות
התואמותאתמדדיהניטורהתקוליםבתדירותשלפעםב-3שעותלמשך72שעותובתדירותשלפעםב-8שעותבפרק
הזמןשלבין  72שעות ועד ל 30 -יום ממועדתחילתהתקלהאועדלמועדתיקוןהתקלהאםתוקןקודםלכך.דרישות
אלועשויותלהשתנותעפ"יהנחיותבכתבמאתאגףיםוחופים.ניתןלבצעאתהבדיקותבמעבדתמקבלההיתר,אךיש
לבצעאתהבדיקותע"ימעבדהמוסמכתע"יהרשותלהסמכתמעבדותלפחותפעםביום.
ג .בכלמקרהבוהתקלהבמערךהניטורהמקווןנמשכתיותר מ  3שעות,מקבלההיתריעבירפעםבשבועלאגףיםוחופים
אתנתוניהבדיקותהמתבצעותהןעפ"יהסעיף2ב'לעילוהןבמסגרתתכניתהניטורהמפורטתבסעיף7א'בהיתרעבור
כלמכשירשאיננותקין,כלזאתעדלתיקוןהתקלה.
ד .במקרהשלתקלותבמערךהניטורהמקווןהנמשכותמעל  30יום ,מקבלההיתריפסיקלאלתראתכלפעילויותהייצור
הרלוונטיות(הקשורותלמכשירהניטורשאיננותקין)עדלתיקוןהתקלה,אלאאםאושרבכתבע"ייו"רהוועדהלמתן
היתריהזרמה,באמצעותמרכזהוועדה,להמשיךאתפעילויותהייצורובאילותנאים.
 .3נהלי עבודה
א .מקבלההיתריבצעכיולשוטףותקופתישלמכשיריהניטורהמקוון,בהתאםלתחוםהעבודהולדרישותהספקועלפי
הצורך,לפינוהלמעודכן.
ב .מקבלההיתריבצעתחזוקהשוטפתשלמערךהניטורהמקווןכולל,מכשיריהמדידהוהמבנההמכילאתמכשיריהניטור,
לפינוהלמעודכן.
ג .הנוהליכלולביןהיתרהנחיותלתדירותואופןביצועבדיקותאימותשלמכשיריהניטורמולבדיקותמעבדתיות,אופן
ומועדיכיולועוד.
ד .מקבלההיתרישמוראתנוהליהעבודהזמיניםבכלעתויעדכנםעפ"יהצורך,עלבסיסהניסיוןהמצטבר.
ה .מקבלההיתריגישלאגףיםוחופיםפעם בשנה,עד ל  25בדצמבר בכל שנה,אתהנוהלהמעודכן (ראהסעיף8ט'בהיתר
לעיל).
 .4הוראות והנחיות לדיווח 
א .מקבלההיתרידווחלאגףיםוחופיםעלכלשינוימתוכנןבמערךהניטורהמקוון,אשרעלוללהשפיעעלעצםהמדידהאו
עלתוצאותהמדידה,לפחותשבוע ימיםלפניביצועהשינוי .
ב .מקבל ההיתר ידווח לאגף ים וחופים שבוע ימים לפני תחילת ביצוע עבודות אחזקה יזומות במתקני מערך הניטור
המקוון או במתקני הטיפול העשויות להשפיע על הנתונים המתקבלים ממכשירי הניטור המקוון.
ג .ההודעהתכלולהסברקצרעלמהותהעבודה,זמןתחילתהעבודה,זמןסיוםמשוערשלהעבודה.מקבלההיתריודיע
טלפוניתובפקסעלסיוםביצועהעבודות,מידעםסיומן.
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נספח ב'
פרסום היתרים בעיתונות




פרסום מודעה בעיתונות על דבר קבלת היתר הזרמה/הטלה לים
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

ההיתריפורסםבעיתוןארציומקומי(רלוונטילאתרההזרמה).
גודלכללישלהמודעה:10.5X10.5ס"מ.
יופיע:שםהעסק(המזריםלים)ומס'ההיתרשניתןבפונט.16
יופיע:אופןההזרמהומיקומהבפונט.12
יופיע:היכןניתןלראותאתפרטיההיתר(אתרהמשרדלהגנתהסביבה)בפונט.12
יופיע:שםבעלההיתרוהישובבונמצאהעסקהמזריםליםבפונט.11
הפרסוםיבוצעתוךחודשמיוםקבלתההיתר.
המפרסם יעביר באופן אלקטרוני העתק מודעה משני העיתונים לאגף ים וחופים ,תוך שבוע ימים
ממועדהפרסום.
תינתן אפשרות למקבל ההיתר לבקש פטור מפרסום היתר ,מאת הוועדה ,בכפוף להגשת בקשה
מנומקתבכתבליו"רהועדהתוךשבועימיםמקבלתההיתר.


להלןדוגמה:

מודעהמטעםמקבלההיתר 

שימורי מלפפוני ים
היתר הזרמה לים מספר  123/2010



מקבלההיתר-שימורימלפפונייםבע"מ-קריתאבא 
ח.פ.57-12345678























אופן ההזרמה ומיקומה:

[לדוגמה] 


ההזרמהתתבצעדרךצינורמוצאימישל800מטרבמפרץ
הקוקוס,בספיקהובאיכותכמפורטבהיתרההזרמה .



ההזרמהתתבצעבאמצעותהמסוףלפינויתמלחותשל
אלכסנדריה,בספיקהובאיכותכמפורטבהיתרההזרמה .


ניתןלעייןבהיתרההזרמהבאתרהאינטרנטשלהמשרדלהגנת
הסביבה:www.sviva.gov.il
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