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שלוםרב ,
הנדון:דרךהיםהתפלהבע"מ–מסירתהיתרלהזרמתתמלחות(רכזהתפלה)לים

 .1מצ"בהיתר 9/2013להזרמתתמלחות(רכזהתפלה)לים.
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

למקרהשלחריגהאוצפילחריגהמאמותהמידהלברזל(עומסשנתי)כמפורטבסעיף 4להיתר,מסיבותשלתנאייםאוכל
סיבהאחרת,מקבלההיתרייכנסמידיתלהקמתמתקניטיפולאוכלמתקןאחרשיפחיתאתעומסהברזל,כאמורבמסמך
ראשאגףיםוחופיםמתאריך30/8/2011ובסעיף10ד'להיתר.
בכל מקרה של שינוי בנושאי תפקידים על פי היתר זה (מנכ"ל מנהל אחזקה) ,יש לדווח בכתב לאגף ים וחופים בתוך שבוע
ממועדהשינוי(ראהסעיף8ו'להיתר).
בכלמקרהשלתקלהאוחששלחריגהבאיכותהמיםהמותרתלהזרמה,ישלפנותלמרדרוראריאלי,מפקחלמניעתזיהוםים,
טלפון:6237646– .050
בהתאםלהחלטתועדהלמתןהיתריהזרמהמס', 107עלמקבלההיתרלפרסםהודעהעלקבלתההיתרבשניעיתונים,בתוך
חודשמקבלתההיתר,ככלהמפורטבסעיפים8יג',10ט'ונספחא'להיתר.
ההיתר והרכבהשפכיםהמוזרמיםליםיפורסמובאתרהאינטרנטשלהמשרדלהגנתהסביבהבכתובת:.www.sviva.gov.il
בעקבותתיקוןשלחוקמניעתזיהוםהיםממקורותיבשתיים,התשמ"ח- 1988ב-,2008רשאיהממונהלהטילעיצוםכספיעל
הפרהשלתנאימתנאיהיתרההזרמהליםוכןבשלאידיווחכנדרשלפיסעיף4לחוקזה.
בהתאם לתקנות למניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים (היטל למניעת זיהום הים) ,התשע"א - ,2011אשר נכנסו לתוקף ב-
,1/10/2011יהיוחייביםכלבעליההיתריםבתשלוםהיטלבגיןהשפכים/קולחים/תמלחותשהזרימולים .התשלוםיבוצעפעם
ברבעון,עדל20-לחודש,בחודשים:ינואר,אפריל,יוליואוקטוברכלשנה–עבורהרבעוןשחלףובהתאםלהנחיותשפורסמו–
ראהסעיפים8יד',10י'להיתר.


 












בברכה ,

ד"ראיריסספראי 
ממונהמניעתזיהוםהים 
משפכיםתעשייתיים 
 

העתקים :
מרדודלפלר,מנכ"ל,המשרדלהגנתהסביבה 
מריצחקבןדוד,סמנכ"לבכירלפיקוחוהסברהויו"רהועדהלמתןהיתרים,המשרדלהגנתהסביבה 
מררניעמיר,ראשאגףיםוחופים,כאן 
סגןראשאגףיםוחופים,כאן 
ד"ראילןמלסטר,ממונהמניעתזיהוםהיםממקורותיבשתיים,כאן 
מרדרוראריאלי,מפקחלמניעתזיהוםים,כאן 
מרכז/תדיווחומעקב,אגףיםוחופים,המשרדלהגנתהסביבה 
גב'ספאאחלבי,מרכזתהיטלים,אגףיםוחופים,המשרדלהגנתהסביבה 
מרגדעוןמזור,מראמנוןמדרי,גב'ורדאדרי,מחוזהמרכז,המשרדלהגנתהסביבה 
גב'אתיבורלא,מהנדסתמחוזיתלשכתהבריאות,מחוזמרכז 
מראורינווה,סגןמנהלמחוזמרכז,רשותהטבעוהגנים 
מראברהםטנא,מנהלאגףהתפלה,רשותהמים 
מריגאלהנגבי,מנכ"ל,דרךהיםהתפלה–שותפותהקמה 
מראלעדלוי,צוותאינטרנט,המשרדלהגנתהסביבה 
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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

היתר להזרמת תמלחות (רכז התפלה) לים
מעודן ליום 24/12/2013
לפינוהל"כינוסועדהלמתןהיתריםלהזרמה/הטלהלים"ניתןבזההיתרלהזרמתתמלחות(רכזהתפלה)ליםכמפורטלהלן :
 .1מספר להיתר:.9/2013
.2

שם מקבל ההיתר :דרך הים התפלה בע"מ

ח.פ..51-318419-2

מענו:רחובגלגליהפלדה,11הרצליה46733 
טל':9631310;03-פקס:9513292– .03
מרארזבלשה,מנכ"ל,דרךהיםהתפלהבע"מ 
טל':;04-9876116נייד: 054-6959900
דוא"ל: erezb@ges.co.il
מראבנרחרמוני,מנכ"לדרךהיםתפעולבע"מ 
טל':9416123-03;נייד:7322881– .054
 דוא"ל: avnerh@viamaris-desal.com
מרעפרפיין,מנהלהתפעול,דרךהיםתפעולבע"מ;טל':9631325–03או9631302–;03נייד:5610032– .057
דוא"ל: .oferf@viamaris-desal.com
 .3כמות והרכב התמלחות המותרות להזרמה לים:
א .כמותהמים :
עד  20,000מק"ש ,עד  470,000מק"י ולא יותר מ  125.1מלמ"ק/שנה רכז התפלה (כל המקורות) – עבור מתקן 90
מלמ"ק/שנה(מימוצר). 
ב .מקורהמים:
הספיקותתעלנהבאופןהדרגתימתפוקהשל50מלמ"שלתפוקהשל75מלמ"ש(בוצע)ול90מלמ"ש,לפימסמךספיקות
מעודכןמ8/12/2013וכלהלן :
 רכזהתפלהבשיטתאוסמוזההפוכה) (ROשלמייםורכזמרענוןמחליפייונים– עד 20,000מק"ש;עד470,000
מק"יולאיותרמ125מלמ"ק/שנה(פסים,12223כוללמישטיפה).
 מישטיפותמתקניהסינון(קדםטיפול,מירכזכמקורמיהשטיפות)–עד1,300מק"שממוצעשעתיועד31,200מק"י
ולאיותרמ10מלמ"ק/שנה.
 מישטיפהתקופתיתאיאורגניתשלהממברנות–300מ"קלשטיפה ,CIPכ25-שטיפותבשנה.
 שטיפות -בזמןהנעה/הדממהקומיים– עד 1,200מ"קלשטיפה(מוצר), 37הנעות/הדממותבשנה,סה"כ44,400
מ"ק/שנה;שטיפות(מוצר)–עד200מ"ק/שטיפה(מוצר),כ240שטיפותבשנה,סה"כ48,000מ"ק/שנה;סה"כ92,400
מ"ק/שנה.
 כמותשאיבתמייםמקסימלית–עד33,000מק"ש,עד790,000מק"יועד215מלמ"ש.
 .4אמות מידה להזרמה לים:
הגדרות:
ערך ממוצע–ערךממוצעאריתמטישלסךהבדיקותשבוצעובחודשולאפחותמארבעבדיקות. 
ערך מירבי –ערךמירבישנמדדבכלעתשהואתוצאהשלדיגוםחטףאוכלדיגוםאחר .
דיגום חטף–לקיחתדגימהבאופןאקראי,בנקודתזמןמסוימת .
דגימה מורכבת יומית –לקיחתדוגמהעלידיצירוףדוגמאותחטףשלפעםבמספרדקות,הנלקחותבאותומקוםעלפניציר
זמןשל24שעותרצופות,באופןיחסילספיקה,לכליאיסוףיחידהנמצאבקירורשל2-5מעלותצלסיוס .
דגימה מייצגת (מי שטיפות מסננים) –  לקיחתדוגמאמייצגתלמיהשטיפותתתבצעע"ילקיחתדגימתחטף,פעםבדקה
במהלךכלזמןהשטיפה.הדיגוםיבוצעכלפעםמשלשהתאיםשלסינוןהחולאשרייאספולכליאיסוףיחיד(מקורר)לקבלת
דגימהמורכבת.נושאאופןביצועייבחןבהמשךוישלפעולבהתאםלהנחיותאגףיםוחופים. 
דגימה מייצגת (ממיכל שטיפות איאורגניות)-לקיחתדוגמאמייצגתממיכלשטיפותאיאורגניותתתבצעע"ילקיחתדגימת
חטףמברזדיגוםבמיכלהשטיפה,לאחרזרימהשלכ1דקה .
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()1

להלןפירוטהריכוזיםהמירבייםבמוצאמתקןההתפלה(מירכזכוללכלהזרמים)  :

טבלה מס'  :1אמות מידה להזרמה לים – דרך הים התפלה
יחידות

מדד

ערך מירבי (אלא אם נרשם אחרת)

( )2
מג"ל   15
מוצקיםמרחפים105oC)(TSS
( )2
 NTU  15
עכירות

9.0 > pH > 6.5
ערךהגבה) (pH
()3
מג"ל
 2.0
ברזל(ריכוז-זמני) 
טון/שנה   30
טון/שנה  0.4
זרחןכללי( )4
צורוניחנקן(ניטרט,ניטריט,אמוניוםוקלדל);חנקןכללי( )5 מג"ל
לאיעלהעלריכוזהגבוהמהריכוז במי
הים ("מי הגלם") ,בתוספת הריכוז

המחושבלפייחסההשבה 
מתכותכבדות(Ag, As, Cd, Cu, Cr, Hg, Ni, Pb, Zn )5

הערותלטבלהמס'1אמותמידה :
()1
בעתידייתכנושינוייםשלאמותהמידהבטבלהוכןאמותמידהנוספות.
()2
מוצקיםמרחפיםועכירות,לאיעלועלהערךהנקובבטבלתאמותמידהלעילאועלהריכוזבמיהים("מיהגלם")בתוספתהריכוז
המחושבלפיפקטורההשבה,הגבוהביניהם .
הערךהנקובבטבלתאמותמידהלמוצקיםמרחפים  הינוערךזמניוייבחןמחדשלהחמרה,לאחרהרחבתבסיסהנתוניםבכפוף
לביצועבדיקותמוגברות(סעיף7להיתר) .
()3
יעדהפחתה לריכוזברזלבמיהרכזיהיה:ריכוזברזלכללי 0.5מג"למירביו 0.3מג"לממוצעחודשי;עומסברזלשנתימירבי
נקבעלמתקן90מלמ"שמשנת2013ואילך(ראהסעיף10ד'להלן) .
()4
עומסשנתילזרחןהינועבורזרחןשמקורומשימושבפוליפוספונט .
()5
הריכוזלאיעלהעלהריכוזהגבוהמהריכוזבמיהים,בתוספתהריכוזהמחושבלפייחסההשבה .
הריכוזבמיהיםלמתכותיילקחכערךהסףלגילוילפישיטתהמדידה.ICP-MS 
במקרהשלריכוזקטןמגבולהקביעהשלהשיטה,איןצורךלחשבאתתוספתהריכוזלפייחסההשבה .
ערכיהסףבהיתרמוגדריםכערךמספריאבסולוטישיהיהשווהלסףהגילויהנוכחימוכפלביחסההשבה .

 .5אופן ההזרמה ומיקומה:
א .מצבנוכחי  -ההזרמהתתבצעדרךצינורמוצאימיבמרחק 850מטר מהחוף,בעומקקרקעיתיםשלכ - 9מטרובסופו
מפזר(2ראשים)של2מטרמעלהקרקעית,מולקיבוץפלמחים–עד31/5/2014לכלהמאוחר .
ב .מצבעתידי-ההזרמהתתבצעדרךצינורמוצאימיבמרחקשלכ2ק"ממהחוף,בעומקקרקעיתשל20מ'לפחותובסופו
מפזר( 3ראשיםבקוטר0.8מ')של 6מטרמעלהקרקעית,מולקיבוץפלמחים–לאיאוחר מ 1/6/2014(ראהסעיפים8ז',
10ב'להלן).
 .6מועדי ההזרמה:עפ"יצורכימקבלההיתר.
 .7אמצעי ניטור ובקרה לבחינת ההשפעות הסביבתיות של ההזרמה :
שיטותהדיגוםוהאנליזהיהיוע"פהמהדורההאחרונהשל :
""Standard Methods for the examination of water and waste waterבעריכתובהוצאתAPHA-AWWA-WPCFאו
לפי שיטות מאושרות עפ"י   EPAובלבד שהשיטות תהיינה מתאימות לביצוע אנליזה במי ים וברגישויות המתאימות
לריכוזי רקע במי ים (ראההערותבתחתיתטבלה2להלן) .
הבדיקות תתבצענה במעבדה מוסמכת (ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות) או במעבדה שקיבלה אישור מראש ע"י
המשרדלהגנתהסביבה–אגףיםוחופים. 
הדיגוםיבוצעע"ידוגם מוסמךמטעםהמעבדההבודקתאובאישורמראשע"יהמשרדלהגנתהסביבה–אגףיםוחופים .
( )1מקבלההיתריבדוקאתאיכותהמים  במוצאמתקןההתפלה,במיהים(מיהגלם),במישטיפתמסננים,במישטיפות
איאורגניות,בבדיקהמעבדתיתכלהלן :
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טבלה מס'  :2ניטור ובקרה

()1

סוג הבדיקות

אופן הדיגום ותדירות

()2

 .1בדיקות מקבילות במוצא מתקן ההתפלה ובמי הים ("מי הגלם")
 ספיקה
 עכירות
דיגום רציף מקוון
 מליחות(מוליכות) 
pH (במיהרכזבלבד) 
 מוצקיםמרחפים( )TSS( )105OC  ברזל(רכזבלבד-פעמייםבשבוע) 
דגימהמורכבתיומית 3 ,פעמים בשבוע
 מליחות(מוליכות) 
 עכירות 
דיגום חטף,פעם בשבוע(בדיקותאימות
pH (במיהרכזבלבד)
לניטורהמקוון) 
 אמוניהכ-N
TOC 
דגימהמורכבתיומית,פעם בשבועיים 
 מוצקיםמרחפים(  )TSS( )105OCניטרטכN
 חנקןכללי 
 עכירות

 מוצקיםמומסים()TDS
 זרחהכ–P()PO4-P
 זרחןכללי– P
דגימהמורכבתיומית,פעם בשלשה חודשים   סריקהמורחבתשלמתכותב ICP-MSוכספיתבAF - 
דגימה מייצגת,פעם בשבוע 
דגימה מייצגת,פעם בשבועיים

 .2בדיקות במי שטיפות מסנני חול
 ברזל
O
 מוצקיםמרחפים()105 C()TSS
TOC 
 מוצקיםמומסים()TDS

 עכירות
 סריקהמורחבתשלמתכותבICP-
MSוכספיתבAF - 

 כלוריד
 חנקןכללי
דגימה מייצגת,פעם בשלשה חודשים
.3בדיקות במי שטיפות תקופתיות אי-אורגניות 
 הגבה()pH
TOC 
דגימה מייצגת ממיכל האיסוף ,בכלשטיפה
תקופתיתובתאוםעםמפקחזיהוםיםובטרם  מוצקיםמרחפים(  (TSS))105OCרעילות ,בהתאם להנחיות אגף
יםוחופים .
 עכירות
הזרמהלים .
במקריםשלשטיפותמרובות,מעל5בחודש,  חנקןכללי
 זרחןכללי 
ישלדגוםבהזרמותנבחרות .
 מאזן מים – כמות יומית (עבור כל יום בחודש) , חודשית ושנתית
ספיקה ,דיווח ורישום
מצטברת ,החל מינואר כל שנה -של כל אחד מהמקורות (כולל :מי
גלם,מירכז2מישטיפותמסנניחול,מישטיפותמסנניחול(עלבסיס
מספר השטיפות וכמות כל שטיפה) ,מי שטיפות  CIP(אי-אורגניות
ואורגניות),מישטיפותתמיסתשימור(לאלים),מימוצר).
 יחס ההשבה בממוצע היומי (עבור כל יום בחודש) ,בממוצע חודשי
ובממוצעשנתי .
 זרחןכללי 

הערותלטבלהמס'2ניטורובקרה :
()1
 מקבלההיתריבצעאתהבדיקותהמפורטותבטבלתניטורובקרהלעילבדרישותגבולותהקביעההבאות :
-TOC 0.1מג"ללפחות
-TSS 1מג"ללפחות 
 זרחןכללי–0.0003מג"ללפחות
(0.006מג"לP–גבולהכימות) 

 זרחהכP()PO4-P-0.0003מג"ל
(0.006מג"לP–גבולהכימות) 
 אמוניום-N-0.001מג"ללפחות
(0.003מג"ל–Nגבולהכימות) 

 ניטרט-N-0.001מג"ללפחות
(0.003מג"ל–Nגבולהכימות) 
 חנקןכללי-0.001מג"ללפחות
(0.003מג"ל–Nגבולהכימות) 

()2

מקבלההיתריבצעאתהבדיקותבמיהרכזובמיהיםבמקביל(אותויום),לצורךקבלתתוצאותהשוואתיות .

( )2ניטוררציףמקוון( )on line
מקבל ההיתר  יפעיל מכשירי מדידה רציפים ומקוונים לבדיקת איכות מי הרכז ומי הגלם ("מי ים") לספיקה ,עכירות,
מוליכות(מליחות),pHוכמפורטבנספחב'להיתרובהתאםלהנחיותאגףיםוחופים .
מכשיריהמדידההנ"ליעבירוהתראותלמרכזהמידעשלהמשרדלהגנתהסביבהכמפורטבנספחב'להיתר .
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( )3תוכניתניטורימי
מקבלההיתריבצעתכנית ניטור רב שנתית מורחבת  שלהסביבההימית,עלפיתכניתמאושרתועלפיהנחיותאגףים
וחופיםויגישדו"חמסכםכנדרש(ראהסעיף 8ט' להלן) .באחריותמקבל ההיתרהגשתהתכניתוקבלתאישורמאגףים
וחופים .
לאחרתחילתהזרמתרכזממתקןההתפלההסמוךשורקהתפלה(החללפעולב,)2013ישלבצעתכניתניטורמשותפתשל
מתקני ההתפלהבפלמחיםובשורקלבחינתההשפעההסביבתיתבאזורשאינהניתנתלהפרדה (התלכדותפלומותהרכז)
ובכפוףלאישורתכניתמראש.לחילופין,יידרשכלמתקןלבצעניטורמקיףשלכלתחוםההשפעה .
( )4תכולתהתוספים 
מקבל ההיתר יבצע בדיקה פעם בשנה לפחות ,להרכב תכולת התוספים או בעת החלפת ספק/חומר חדש .הבדיקות
תתבצענה בהתאם להנחיות אגף ים וחופים וכלהלן:הבדיקות תתבצענה ב  3חזרות ,כל פעם ממועד אספקה שונה של
חומר הגלם ובתיאום מוקדם עם מפקח/ת מניעת זיהום ים והן תכלולנה  את הפרמטרים הבאים :מתכות כבדות
(,)Ag, As, Cd, Cu, Cr, Hg, Ni, Pb, Zn,TOCחנקןכללי(,)TNזרחןכללי(.)TPהבדיקותתתבצענהבשיטותמדידה
מתאימות .מקבל ההיתר יגיש את רשימת התוספים ,הבדיקות והמעבדות כמפורט בסעיף 8י'( )1להלן ואת ממצאי
הבדיקהבדו"חמסכםלתכולתהתוספיםכמפורטבסעיף8י'()2להלן .
 .8דיווח לוועדה:
א .מקבלההיתריגישאתהדיווחיםהמפורטיםלהלןבדואר אלקטרונילאגףיםוחופים,המשרדלהגנתהסביבהלכתובות -
,hofim@sviva.gov.il drora@sviva.gov.ilורשותהטבעוהגנים-.urin@npa.org.il
ב .מקבלההיתריגישפעם בחודש,עד ל  20בחודש העוקב,אתהנתוניםהמפורטיםבסעיף)1(7לעיל,לרבותנתוניהתוספים
שנ וספו לתהליך ההתפלה ,כולל :רשימת התוספים וכמותם (כמות חודשית ושנתית מצטברת) ,אופן השימוש וכן אופן
סילוקמיהשטיפהוכמותמיהשטיפה(עבורשטיפהמנתית) .
ג .מקבל ההיתר ינמק בדיווחים אלה ,כל חריגה מאמות המידה שבסעיף  4לעיל .אין לראות בהנחיה זו אישור לחריגות
מאמותהמידה.
ד .מקבל ההיתריגישאתהנתוניםבצורתטבלתגיליון אלקטרוני  EXCELלפיתבניתדיווחשלאגףיםוחופים.הנתונים
יועברוגםבצורה גרפיתהכוללתנתוני 3שנים אחורה לפחות (כאשרהנתוניםקיימים).הנתוניםוהתוצאותיוגשובאופן
מצטבר,בנוסףלהגשתתוצאותהמעבדהבטופסהמקורי(.)pdf
בנוסף ,תוצאות הבדיקות המעבדתיות במי רכז ומי גלם ,מדיגום מורכב יומי לעכירות ולמוצקים מרחפים ( )TSSוכן
תוצאותהניטורהמקווןלעכירותשלממוצעיומי(מקביללמועדהדיגוםהמורכבבבדיקתמעבדה),יוצגובאופןהשוואתי
באמצעותגרף"פיזור"XYוכןיוצגוגרפיקורולציהבין TSSלעכירות(בדיקותמעבדתיות)ובין( TSSבדיקתמעבדתית)
לעכירות(ממוצעיומיבניטורמקוון).הצגתהנתוניםתבוצעבאופןמצטברהחלמינואר2014(דיווחבפברואר .)2014
מקבלההיתריצייןלכלדיגוםאתתאריךהדיגום,שעתהדיגוםואופןביצועהדגימה(חטף/מורכבתיומית/מייצגת).
שםהקובץיירשםלפישנהוחודשלפיהדוגמה: .VIA-MARIS-YYYY-MM.xls
ה .מקבלההיתריגישפעם בשנה ,עד ה  20בינואר כל שנה,אתהנתוניםהשנתייםשלההזרמהעבורכלאחדמהמדדים
שנבדקועלפיסעיף )1(7בהיתר ולכלאחדממקורותהזרמים,לרבותערךמינימום,ערךמקסימום,ממוצע שנתי,ספיקה
שנתיתועומסשנתי(לרבות:מיגלם,מירכז2מישטיפותמסנניחול,מישטיפותמסנניחול(עלבסיסמספרהשטיפות
וכמותכלשטיפה),מישטיפות,CIPמימוצר).
ו .בכלמקרהשלשינויבנושאיתפקידיםעלפיהיתרזה(מנכ"ל/אישקשר),ישלדווחבכתבלאגףיםוחופיםבתוך שבוע
ממועד השינוי.
ז .הארכת צינור המוצא – דו"ח התקדמות
( )1מקבל ההיתר יגיש עד ל  31בחודש ,בחודשים ינואר ,מרץ ומאי  ,2014דו"ח מפורט של פעולותיו והתקדמותו
להארכתצינורהמוצאבהתאםלעדכוןמ8/12/2013ולוחהזמניםבסעיף10ב'להלן.
( )2מקבלההיתרידווחשבועיים מראש עלמועדמתוכנןלהתקנתהמפזריםולחיבורקוהרכזהחדשלישןומשךזמן
מתוכנןלביצועהעבודותולהפסקתהייצור.
( )3מקבלההיתרידווחתוך שבועיים לאחרהשלמתהתקנתהמפזריםוחיבורצנרתחדשהלצנרתישנה,בצרוףצילום
וידאווהסברמפורטעלההתקנה .
ח .ניטור מקוון ( )on line
הנחיותלהגשתנתוניהניטורהמקוון,כוללדווחעלחריגותבאמצעות,SMSנתוניאימות,הינםמפורטיםבנספח"ניטור
מקוון"(נספחב'להיתר).
ט .ניטור סביבה ימית
( )1מקבל ההיתר יגיש תוך חודש מביצוע כל ניטור דו"ח ביניים ופעם בשנה ,עד ל  30/4בכל שנה ,דו"ח מסכם של
תכנית הניטור הרב שנתית לסביבה הימית ,בצרוף הנספחים :דו"ח ביצוע פעולות לתחזוקה נאותה לצנרת הימית
בשנההחולפתכמפורטבסעיף10ג'להלן(סקרויזואליפעםבשנה,מיפויבתימטרילאורךתוואיהצנרתהימיתפעם
בחמש שנים ,כולל חוות דעת הנדסתית); דו"ח הדרוגרפי (ראה סעיף 8ט' לעיל) ובהתאם להנחיות אגף ים וחופים
(ראהסעיף)3(7לעיל).דו"חמסכםלניטור2013מאושרלהגשהעד.31/5/2014
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( )2מידע הידרוגרפי-
א .מקבלההיתריצרף את דוח הניתוח הרב שנתי שלהמאפייניםההדרוגרפייםכנספח לדו"ח הניטור הימי(בוצע
ניתוחרבשנתימלאלשנים1992עד31במרץ.)2011
ב .מקבל ההיתר יגיש את המאפיינים ההדרוגרפיים בכל שנת ניטור של הסביבה הימית ,אשר ינותחו בין היתר
בהשוואה למאפיינים ההדרוגרפיים הרב שנתיים ויוגשו במסגרת דו"ח המסכם של הניטור  הימי (ראה סעיף
10ד'()1להלן).
ג .מקבל ההיתר יגיש פעם בחמש שנים דו"ח מעודכן לניתוח סטטיסטי רב שנתי של המאפיינים ההדרוגרפים,
רוחות-גלים-זרמים ויצרפו כנספח לדו"ח הניטור הימי וכמפורט בסעיף 10ד'( )2להלן) .הדו"ח הבא יוגש עד
31/3/2017עבורניתוחרבשנתימלאלשנים1992עד31במרץ.2016
תכולת התוספים

י.

( )1מקבלההיתריגישפעם בשנה ,עד  30ביוני כל שנה,אתרשימתהתוספיםשבשימושמתקןההתפלה,פירוטשיטות
הבדיקהלפרמטריםהנבדקיםכמפורטבסעיף)4(7לעיל,המעבדההמבצעתורגישותהבדיקה(סףהגילוי)בכלמעבדה. 
( )2מקבלההיתריגישפעם בשנה ,עד  31בינואר כל שנה,דו"חממצאיםלהרכבתכולתהתוספיםכמפורטבסעיף)4(7
לעיל,לפי ק"גלטוןתוסףוסה"כשנתי.ישלצייןבאופןברורוהשוואתי אתהכמותהשנתיתשלכלתוסףשנצרכה
במתקןואתהכמותהשנתיתשלכלפרמטרנבדקבכל תוסףוכןאתהכמות השנתית הכוללת של כל פרמטר נבדק.יש
להציגאתאופןהחישוב,בצרוףהסברמילולי.ישלצרףאתתוצאותהבדיקותע"גטופסהמעבדההמקורי.בנוסף,יש
להציגנתונייצרןלתכולתמתכותכבדותבתוספיםוחישוב העומסיםהשנתייםעלבסיסזה,כוללהסברמילולי.יש
להציג את העומס השנתי באופן השוואתי המתקבל על בסיס נתוני יצרן לבין העומס המתקבל על בסיס תוצאות
בדיקות המעבדה ובהשוואה לעומס המחושב על בסיס תוצאות בדיקות המעבדה המתבצעות באופן שוטף בהיתר,
לרבותנתוניספיקהשנתיים.
סיכוםהממצאיםיוגשבאופןהשוואתילשנים2010ואילך,כלשנהבנפרד(ק"גלטוןתוסף,ק"ג/שנה),כוללהשוואת
צריכתתוספים,ספיקתרכזותפוקתהמתקן(מימוצר).הערכתנתוני,2011 2012– תתבססעלנתוני 2010ו -,2013
בצרוףהסברבדו"ח .
יא .שימוש בתוספים
מקבלהיתרידווחלאגףיםוחופיםעלשימושבתכשירחדשויפעלעלפיהנחיותיובמידתהצורך. 
הדיווחיכלולביןהיתר:דפימידע()MSDSכוללמידעאקולוגיעלהסביבההימיתככלשהמידענמצאבידיהיצרן,צריכה
שנתית,ריכוזצפויבמיהרכז,השפעהאפשריתעלאיכותמיהרכז,תוצאותבדיקותלתכולתהתוספים(מתכותכבדות,
,TN,TP .)TOC
יב .נהלי עבודה 
מקבלההיתריגישפעם בשנה ,עד  25/12בכל שנה,נהליעבודהמעודכניםכלהלן:
( )1נוהלעבודהמערךהניטורהמקוון(ראהסעיף3בנספחב'להיתר) .
( )2נוהללתחזוקתהצנרתהימית,אשריכלולביןהיתראתהדרישותהמפורטותבסעיף10ג'להלן.
יג .מקבל ההיתר יגיש באופן אלקטרוני ,העתק פרסום מודעה בעיתונות ,בתוך שבוע ממועד הפרסום ולא יאוחר מחודש
מקבלת ההיתר,כמפורטבסעיף10ט'ובנספחא'להיתר.
יד .מקבלההיתרידווחלכתובתhazramayam@sviva.gov.ilפעםברבעון,פעםברבעון,עדל20-לחודש,בחודשים:ינואר,
אפריל ,יולי ואוקטובר כל שנה – עבור הרבעון שחלף , על ביצוע תשלום ההיטל ,לרבות מועד תשלום ,גובה התשלום,
אישורהעברהבנקאית,הספיקהשהוזרמהליםבפועל,כוללמקריםבהם"איןהזרמה"והספיקההיא 0(ראהסעיף10י'
להלן).
טו .מקבלההיתר ידווח מיד טלפוניתאובכלאמצעיאחר,לאגףיםוחופים ,עלכלתקלהשעלולהלהשפיעעלאיכותהמים
המוזרמיםלים,עלהאמצעיםשננקטולתיקוןהמצבועלכלחריגהמתנאיההיתר.
טז .מקבלההיתרידווחבכתבלאגףיםוחופיםבמידהובכוונתולבצעשינויכלשהואבתהליךהייצוראובחומריהגלם,אשר
משמעותוהרעהאפשריתבאיכותההזרמהלים,זאתבטרם ביצוע.
 .9ניהול רישומים
מקבלההיתרינהלרישומיםכמפורטבסעיפים7ו-8לעילוישמוראתהרישומיםלמשך3שניםלפחות .
 .10הערות והוראות מיוחדות בנוגע להזרמה
א.

השפכים האסורים להזרמה
 שפכיםשאינםמפורטיםבהיתר(סעיף4בהיתר).
 שפכיםוקולחיםסניטריים.
 מישטיפותאורגניותממקורכלשהוהמכיליםחומריםכגוןחומצתלימוןו.EDTA
 מי שטיפות שמקורם מחיטוי/שימור של מרכיבי מתקן ההתפלה (ממברנות ה  ,ROצנרת וכו') ,שלא קיבלו אישור
מראשובכפוףלביצועבדיקות.
 מיםשמקורםמחיטויבהיפוכלוריט.
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ב.

הארכת צינור הרכז
מקבלההיתריאריךאתצינורהרכזעד31/5/2014לכלהמאוחר,כוללהתקנתהמפזר(ראשהפליטה)ותחילתהזרמה–
עד31/5/2014וידווחכנדרש(ראהסעיפים5ב',8ז'לעיל);
ראשהפליטהיתוכנןעלבסיסתוצאותמודלהפיזורב"שדההקרוב"ובהתאםלהיתרהבניה(מתוכנןמפזרשיותקןבקצה
צינורהרכזבמצבהעתידי,בעלשלושהנחיריםבקוטר0.8מ',שגובהוכ6-מ'מעלפניהקרקעית) .

ג.

תחזוקה נאותה לצנרת ימית (רכז ויניקה)
מקבלההיתריבצעתחזוקהנאותהלצנרתהימית בהתאםלנוהלתחזוקהשלהצנרת,כוללתחזוקהשוטפתותחזוקה
תקופתית(רכזויניקה),לרבותלראשהיניקהולמפזרוכמפורטלהלן :
( )1מקבל ההיתר יבצע פעם בשנה סקר צלילה ויזואלי (צילום וידאו וסטילס) לבדיקת מצב הצנרת הימית שעל פני
קרקעיתהים,לרבותמצבקצההצנרת(רכז/יניקה)כוללחוותדעתהנדסיתויגישוכנספחלדו"חמסכםלניטורהימי
(ראהסעיף8ט'לעיל).
חוותהדעתתכלולביןהיתר :
נתוני רקע של הצנרת (מתי הונחה/הוטמנה ,תוואי הצנרת ,תיאור היכן הצנרת מונחת על פני הקרקעית והיכן
מוטמנת ובאיזה עומק הטמנה) ,נתונים פיסיים של הצנרת (קוטר ,החומר ממנו בנויה) ונתונים לקצה הצנרת
(מפזר/יניקה) .
סיכוםפעולותתחזוקהשלהצנרתהימיתוקצההצנרת(רכז/יניקה)שבוצעובשנההחולפתופעולותנדרשות,לרבות
מניעתהיווצרות/תיקוןקניון.
( )2מקבל ההיתר יבצע פעם בחמש שנים לפחות מיפוי בתימטרי לאורך תוואי הצנרת הימית .במקרה של הטמנה,
המיפויהעדכנינדרשעדלטווחשל 100מטרמכלצדשלהצנרת.כמוכןברדיוסשל 100מטרסביבקצההצנרות
(רכזויניקה),בהפרשיעומקיםשל 0.5מ'ויגישאתהמפההבתימטריתבקנהמידה.1:5,000המיפוילאורך תוואי
הצנרת ישמשו לצורך ניתוח מצב הצנרת הימית ,תוך השוואה למיפוי הבתימטרי בסיום עבודות הארכת הצנרת,
כוללהצגהבמפתהפרשים– המפהוניתוחמצבהצנרתיוגשוכנספחלדו"חהמסכםלניטורהימי ובפורמטדיגיטלי
DWGהמתאיםלקריאהבמערכתמידעגיאוגרפי GIS(אוטוקדאד)(ראהסעיף8ט'()1לעיל).

ד.

מידע הדרוגרפי 
( )1מקבל ההיתר ינתח את המאפיינים ההדרוגרפיים בכל שנת ניטור של הסביבה הימית ,בין היתר בהשוואה
למאפייניםההדרוגרפייםהרבשנתייםוידווחכנדרש(ראהסעיף8ט'()2ב'לעיל) .
( )2מקבלההיתריבצעניתוחסטטיסטירבשנתישלהמאפייניםההדרוגרפיים,רוחות-גלים-זרמים,פעם בחמש שנים.
הדו"ח יכלול את המאפיינים ההדרוגרפים עד  31/3בשנה שקדמה להגשת הדו"ח (קרי ,עד  31/3של שנת הניטור)
וידווחכנדרש(ראהסעיף8ט'()2ג'לעיל).

ה.

סילוק מוצקים מרחפים וברזל ממי הרכז
מקבלההיתרייכנסמידיתלהקמתמתקניטיפולאוכלמתקןאחרשיפחיתאתעומסהברזללמקרהשלחריגהאוצפי
לחריגהמאמותהמידהלברזל(עומסשנתי)כמפורטבסעיף 4להיתר,מסיבותשלתנאייםאוכלסיבהאחרת,כאמור
במסמךראשאגףיםוחופיםמ30/8/2011ובהתאםלמסמךמדיניותהמשרדלהגנתהסביבהמ .31/12/2008

ו.

מד זרם
מקבל ההיתר יתקין באופן קבוע מד זרם סיפרתי מתקדם על קרקעית הים ,בעומק  15-20מ' ,מול מתקן ההתפלה
פלמחים בלוחזמניםשייקבעבהמשך.מדזרםזהידגוםברציפותאתפרופילהזרםבעמודתהמים.מדהזרםבהתאם
להנחיותאגףים(לדוגמהמסוגאקוסטי-דופלר)יהיהמשותףלכלבעליהתשתיותהימיותבאזור מתקןההתפלהלרבות
מתקןההתפלהשורק.

ז.

דוגמים מורכבים
מקבלההיתריפעילבאופןתקיןובכלעת,דוגמיםמורכביםפרופורציונלים לספיקהלמיהרכזולמיהגלם(מיים) .

ח.

בדיקות נוספות 
אגףיםוחופים יהיהרשאילבצעדגימותאקראיותשלהמים וימסוראותן לבדיקהלמעבדהחיצונית מוסמכתעלידי
הרשותהלאומיתלהסמכתמעבדות,עלחשבוןמקבלההיתר .

ט.

פרסום בעיתונות
מקבלההיתריפרסםהודעהעלקבלתההיתרבשניעיתונים– עיתוןארציועיתוןמקומירלוונטילאתרההזרמה ,תוך
חודש מיום קבלת ההיתר,כמפורטבנספחא'להיתרוידווחכנדרש(סעיף8יג'לעיל,נספחא'להיתר) .

י .היטל הזרמה 
מקבלההיתרישלםאתהיטלההזרמהפעם ברבעון ,עד ל 20 -לחודש,בחודשים:ינואר,אפריל,יוליואוקטוברכלשנה–
עבורהרבעוןשחלףוידווחכנדרש(סעיף8יד'לעיל) .
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יא .עמידה בתנאי ההיתר
 איעמידהבתנאיההיתרעלוללגרוםלביטולההיתרו/אולהוצאתצולהפסקה,למניעהאולצמצוםזיהוםהים.
 עפ"יסעיף 11לחוק"מניעתזיהוםהיםממקורותיבשתיים,התשמ"ח -,"1988רישיוןהעסקאורישיוןאחרלניהול
אוהקמתהעסק,מותנהבקיוםהוראותהחוקותנאיהיתרזה .
 איעמידהבתנאיהיתרזהמהווהעבירהלחוקלמניעתזיהוםהיםממקורותיבשתייםועלחוקרישויעסקים.כמוכן,
רשאיהממונהלהטילעיצוםכספיעלהפרהשלכלתנאיבהיתרזה,בהתאםלסעיף5א'עלפיהתיקוןמ 2008-לחוק
מניעתזיהוםהיםממקורותיבשתיים.
יב.

הערה
ההיתרלאיבואבמקוםכלאישוראחרהנדרשעלפיכלדין .

יג.

חידוש ההיתר 
מקבלההיתריגישבקשהלחידושההיתרלרבותבאופןאלקטרוני,חודשיים לפני תום תוקף ההיתר.הבקשהתכלולבין
היתרסיכוםנתוניההזרמהמ2013ואילך(כלשנהבנפרד)ואלההמתוכננים,לרבות:ריכוזיםועומסים(לפיהפרמטרים
המפורטיםבסעיף7להיתר);ספיקותלפימקורות(עדכוןמסמךספיקותמ;)8/12/2013רשימתהתוספיםוכמותשנתית .

 .11תוקפו שלההיתר עד לתאריך .31/03/2016

24/12/2013
תאריך















 
חתימה


  יצחקבןדוד 
 סמנכ"לבכירלפיקוחוהסברה
 יו"רהוועדהלמתןהיתרים 
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נספח א'
פרסום היתרים בעיתונות
פרסום מודעה בעיתונות על דבר קבלת היתר הזרמה/הטלה לים
 .1ההיתריפורסםבעיתוןארציומקומי(רלוונטילאתרההזרמה).
 .2גודלכללישלהמודעה:10.5X10.5ס"מ.
 .3יופיע:שםהעסק(המזריםלים)ומס'ההיתרשניתןבפונט.16
 .4יופיע:אופןההזרמהומיקומהבפונט.12
 .5יופיע:היכןניתןלראותאתפרטיההיתר(אתרהמשרדלהגנתהסביבה)בפונט.12
 .6יופיע:שםבעלההיתרוהישובבונמצאהעסקהמזריםליםבפונט.11
 .7הפרסוםיבוצעתוךחודשמיוםקבלתההיתר.
 .8המפרסם יעביר באופן אלקטרוני העתק מודעה משני העיתונים לאגף ים וחופים ,תוך שבוע ימים ממועד
הפרסום.
 .9תינתן אפשרות למקבל ההיתר לבקש פטור מפרסום היתר ,מאת הוועדה ,בכפוף להגשת בקשה מנומקת
בכתבליו"רהועדהתוךשבועימיםמקבלתההיתר.
להלןדוגמה:
מודעהמטעםמקבלההיתר 


שימורי מלפפוני ים
היתר הזרמה לים של תמלחת תעשייתית
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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נספח ב'
ניטור מקוון
 .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) .
הנתונים יוגשו כקבצים ע"ג גיליון אלקטרוני ( )Excelלכתובת האלקטרונית הרשומה בסעיף 8א' בהיתר ויכללו הצגת
הנתוניםבטבלאותובגרפים. 
מקבלההיתריגישנתוניםחודשיים,כממוצעים של  15דקות.הצגתהנתוניםתאפשרקריאתהנתוניםלפימועדהדיגום,
בכפוףלתדירותהדיגום.ישלצייןלכלמשתנהאתערכיהמינימוםוהמקסימום,הריכוזהממוצע,סטייתהתקןוהחציון
וכןאתזמינותהנתוניםבתקופתהדו"ח.כןישלצייןמועדיכיול,תחזוקה,תקלהוכיוצ"ב.
מקבלההיתריגישאתנתוניהאימותבאופןמצטבר,בטבלה,בגרףהשוואתיובגרףקורולציה(למעטל,)pHכוללמתאם.
ב .בדיקות אימות:מקבלההיתריבצעבדיקותאימותמעבדתיות(בדיגוםחטף)לקריאותמכשיריהניטורהמקוון,עלבסיס
דיגוםחטףפעם בשבוע 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 .
( )2ישלהציגאתהנתוניםבאופןגרפי,לכלהמדדים,כלגרףבגיליוןנפרדולתתשםתואםלגיליוןלפיהדוגמאות
הבאות:;TURB .FLOW
( )3סוגהתרשיםיהיה"פיזור ."XY
( )4ישלהציגנקודותבלבד,ללאקומחבר.
( )5ישלהציגגרףעמודותלהתפלגות ספיקה שעתית שלהרכז:מס'קריאותבציר Yכנגדספיקהשעתיתבציר
הX(חלוקהלפיקב'ספיקה).ישלצייןמהיהספיקההשכיחה .
ב .בדיקתאימות:
( )1יש להציג את  תוצאות בדיקות האימות באופן השוואתי לתוצאות המכשיר הרציף באמצעות גרף "פיזור
"XYוכןגרףשלקורולציהכוללהצגתהנוסחהוחישובמתאם()R2(למעטלמדהגבה) .
( )2ישלהציגנתוניאימותשלשנהאחורהבלבד.
ד .במקרה שלחריגותמאמותהמידההמותרותלהזרמהלים,ישלצייןאתמועדומשךזמןהחריגה,מקורהחריגהואילו
פעולותנעשועלמנתלמנועאתהחריגה.איןלראותבהנחיהזואישורלחריגהמאמותהמידההמותרותלהזרמהלים.
ה .דיווחבאמצעותהודעותSMS:
מקבלההיתרידווח לאגףיםוחופיםדרךמרכזהמידעשלהמשרדלהגנתהסביבהלטלפוןנייד6233395- 050באמצעות
הודעותSMSשמקורןממערכתהניטורהמקוון .
מקבלההיתרישדראתנתוניהחריגותבכלהמדדיםלמעטספיקה .
השידוריםישודרורקבמקרהשלחריגהשל20%לפחותמהערכיםהמירבייםהרשומיםבהיתרההזרמהשבתוקף,ועבור
,pHחריגהשלחצייחידהמערכיהסף .
להלןתבניתהדיווח :
VIA MARIS
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,תוךפירוטמהות
התקלה,זמןתחילתוסיוםהתקלהואופןהטיפולבתקלה.
ב .בכל מקרה בו התקלה במערך הניטור המקוון נמשכת יותר מ - 3שעות ,יבצע מקבל ההיתר סדרת בדיקות מעבדתיות
התואמותאתמדדיהניטורהתקוליםבתדירותשלפעםב - 3שעותלמשך 72שעותובתדירותשלפעםב - 8שעותבפרק
הזמןשלבין  72שעות ועד ל 30 -יוםממועדתחילתהתקלהאועדלמועדתיקוןהתקלהאםתוקןקודםלכך.דרישותאלו
עשויותלהשתנותעפ"יהנחיותבכתבמאתאגףיםוחופים.ניתןלבצעאתהבדיקותבמעבדתמקבלההיתר,אךישלבצע
אתהבדיקותע"ימעבדהמוסמכתע"יהרשותלהסמכתמעבדותלפחותפעםביום.
ג .בכלמקרהבוהתקלהבמערךהניטורהמקווןנמשכתיותרמ 3שעות,מקבלההיתריעבירפעםבשבועלאגףיםוחופים
אתנתוניהבדיקותהמתבצעותהןעפ"יהסעיף2ב'לעילוהןבמסגרתתכניתהניטורהמפורטתבסעיף)1(7בהיתרעבורכל
מכשירשאיננותקין.כלזאתעדלתיקוןהתקלה .
ד .במקרהשלתקלותבמערךהניטורהמקווןהנמשכותמעל 30יום,מקבלההיתריפסיקלאלתראתכלפעילויותהייצור
הרלוונטיות(הקשורותלמכשירהניטורשאיננו תקין)עדלתיקוןהתקלה,אלאאםאושרבכתבע"ייו"רהוועדהלמתן
היתריהזרמה,באמצעותמרכזהוועדה,להמשיךאתפעילויותהייצורובאילותנאים.
 .3נהלי עבודה
א .מקבל ההיתר יבצע כיול שוטף ותקופתי של מכשירי הניטור המקוון ,בהתאם לתחום העבודה ולדרישות הספק ועל פי
הצורך,לפינוהלמעודכן.
ב .מקבלההיתריבצעתחזוקהשוטפתשלמערךהניטורהמקווןכולל,מכשיריהמדידהוהמבנההמכילאתמכשיריהניטור,
לפינוהלמעודכן.
ג .הנוהל יכלול בין היתר הנחיות לתדירות ואופן ביצוע בדיקות אימות של מכשירי הניטור מול בדיקות מעבדתיות ,אופן
ומועדיכיולועוד.
ד .מקבלההיתרישמוראתנוהליהעבודהזמיניםבכלעתויעדכנםעפ"יהצורך,עלבסיסהניסיוןהמצטבר.
ה .מקבלההיתריגישלאגףיםוחופיםפעם בשנה,עד ל  25בדצמבר בכל שנה,אתהנוהלהמעודכן(ראהסעיף8יב'להיתר).
 .4הוראות והנחיות לדיווח 
א .מקבלההיתרידווחלאגףיםוחופיםעלכלשינוימתוכנןבמערךהניטורהמקוון,אשרעלוללהשפיעעלעצםהמדידהאועל
תוצאותהמדידה,לפחותשבוע ימיםלפניביצועהשינוי .
ב .מקבלההיתרידווחלאגףיםוחופיםשבוע ימיםלפניתחילתביצועעבודותאחזקהיזומותבמתקני מערך הניטור המקוון
או במתקני הטיפול העשויות להשפיע על הנתונים המתקבלים ממכשירי הניטור המקוון.




ג .ההודעה תכלול הסבר קצר על מהות העבודה ,זמן תחילת העבודה ,זמן סיום משוער של העבודה .מקבל ההיתר יודיע
טלפוניתובפקסעלסיוםביצועהעבודות,מידעםסיומן.
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