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 מטרת המסמך

זה    מטרת ו  היאמסמך  לים בשל    המדיניותהנגשת  פרסום   ישראל מדינת  קביעת היתרי הזרמה 

 :לרבות

 לקביעת היתרי הזרמה לים. התוקף החוקי הצגת 

 תנאיו. להצגת המתודולוגיה למתן היתרי הזרמה לים ו

 ודרישות לאמות מידה להיתרי הזרמה בעולם. לאומית -ןביסקירת תקינה 

 ם הקיימים בתוקף בישראל.סקירה וניתוח של ההיתרי

 רקע 1

.  1990-ונכנס לתוקף ב  1988חוקק בשנת    )חוק מק"י(החוק למניעת זיהום ים ממקורות יבשתיים  

של אמנת   פרוטוקול למניעת זיהום ים ממקורות יבשתייםה תימתה של ישראל על  זאת בהמשך לח

 .  (Land Based Sources Protocolברצלונה )

היא החוק    של  העיקרית  וממקורות יבשתיים מוסדרת באמצעות חוק זה. מטרתהזרמת שפכים לים  

מקורות יבשתיים. החוק אוסר על הזרמת שפכים זיהום מעקב  בסביבה הימית  למזער את הפגיעה  

באמצעות היתר רק    עשהית  , היאהכרחית  הזרמה או הטלת פסולת ליםשכל  כקובע שאבל    ,לים ככלל

וועדה למתן היתרי הזרמה לים שתמונה מכוח חוק זה. על ההיתרים ועל העמידה בדרישות ממיוחד  

 להגנת הסביבה.  ההשר שתמנהיפקחו מפקחים 

 של המשרד להגנת הסביבה מרכזת (  "הימית  להלן "היחידה)ארצית להגנת הסביבה הימית  ההיחידה  

בבחינת  ("עדה והולהלן ")  למתן היתרי הזרמה לים עדה והושל  והמנהלתית את הפעילות המקצועית 

מציג את המלצותיו על בסיס ו  הלוועדומשמשת כגוף מקצועי המייעץ  ,הזרמה לים הבקשות להיתרי

שמכוחן ניתנים או מסורבים היתרי   ועדה והאחראית על יישום החלטות    . היחידה גםיישום המדיניות

  .וק וההיתרים על פיו של הח  על הפיקוח והאכיפהבדגש ההזרמה לים, 

של  פעילות  ה הארציתהמשותפת  הימית  היחידה  הסביבה  מתוקף   עדהו הושל  ו  להגנת  נובעת 

קביעת האיסורים,   . מהות החקיקה הינההסמכויות שהוקנו להן בחקיקה ראשית וחקיקת משנה

נוהלי הגשת בקשה להיתר כמות   ,התנאים והחובות החלים על בעל היתר הזרמה/הטלה, ובכללם 

הפסולת הטכנולוגיים   יםהמותר  שפכים/והרכב  האמצעים  ההזרמה,  ואתר  אופן  להזרמה/הטלה, 

בפסולת או בשפכים טרם הטלתם או הזרמתם לים, אמצעי ניטור ובקרה, אופן   הנדרשים לטיפול

 .ותשלום היטל ותדירות דיווח
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 לאומיות - ביןאמנות   2

ממקורות   הזרמה ליםלהרלוונטיים    העיקרייםלאומיים  -הבין וההסכמים  אמנות  המוצגים  בפרק זה  

 :יבשתיים

 ס הייחומסמכי  מ  BAT-הועקרונות    UNEPשל    GPA-הארגון    ;אמנת ברצלונהשל    LBSפרוטוקול  

-BREFs של האיחוד האירופי . 

סיכום התקינה ולאומית  -ביןת סקירה מורחבת של תקינה  מוצג  ים הנלווה למסמך זהנספחמסמך הב

  התקינה בישראל.בעולם מול 

 אמנת ברצלונה 2.1

אמצעי  כנועדה לשמש    וחופי הים התיכון. היא  תהיא אמנה לשמירה על הסביבה הימי  אמנת ברצלונה

למעקב ולפיקוח שוטפים על מצב הים התיכון ולזיהוי של בעיות סביבתיות ומקורן. האמנה מחייבת 

צם את זיהום הים ולהגן על  את המדינות החברות בה לנקוט את כל האמצעים הדרושים כדי לצמ

של המשאבים הימיים והיבשתיים ומשולבים בה קיימה  -הסביבה הימית. האמנה עוסקת בניהול בר

כגון מניעת זיהום החופים והים באופן מתמשך או חד   ,כלכליים ונושאים נוספים-נושאים חברתיים

הדדית בין המדינות וקידום פעמי, הגנת המורשת, שמירה על החי והנוף בסביבה הימית, קידום עזרה  

 איכות החיים בהן. 

ברצלונה    1976בשנת   אמנת  בבישראל  אומצה  לתוקף  נכנסה  והיא  התיכון  הים  על   .  1978-להגנה 

אומצו תיקונים לאמנה, ומאז היא נקראת האמנה לשמירה על הסביבה הימית וחופי הים   1995-ב

 . 2004התיכון. התיקונים לאמנה נכנסו לתוקף בשנת 

לאומית הקרויה "תוכנית הפעולה -ברצלונה היא המסגרת המשפטית לביצוע התוכנית הבין  אמנת

 MAP - MEDITERRANEAN ACTION PLAN of the BARCELONA CONVENTION  לים התיכון

 הגנה על אגן הים התיכון. יציקת תוכן אופרטיבי לפעולות ומטרתה 

ם, המשלימים את המסגרת המשפטית ונותנים את התוקף שבעה פרוטוקולינלווים  אמנת ברצלונה  ל

לשם   ספציפי  תחום  לכל  את  ות  יישוםהמעשי  מפרטים  הפרוטוקולים  התיכון.  לים  הפעולה  כנית 

הצעדים שעל המדינות לנקוט כדי למנוע את זיהום הים התיכון וכדי להגן על סביבתו. כלומר, לאמנת 

והפרוטוקולים   הצהרתי,  אופי  המסברצלונה  יותר.הם  המעשיים  של   מכים  הפרוטוקולים  להלן 

 למסמך מדיניות זה: םהרלוונטייהאמנה וכן פירוט 

 . לחימה בזיהום הים שיתוף פעולה למניעת זיהום ים מאוניות ובמקרי חירוםלפרוטוקול  .1

( והמגוון הביולוגי Specially Protected Areas - SPA)  במיוחד  מוגנים  אזורים  פרוטוקול .2

 .  SPA  &Biodiversity בים התיכון 

בין  פרוטוקול .3 מעבר  עקב  התיכון  הים  זיהום  מניעת  מסוכנת  -בדבר  פסולת  של  גבולי 

 .מדינת ישראל אינה חתומה עליו  –)פרוטוקול איזמיר( 

   .טיס ומכלי ניותומא המוטלת בפסולת התיכון  הים זיהום מניעת בדבר פרוטוקול .4

הים זיהום  במניעת  עוסק  טיס   בעקבות  הפרוטוקול  מכלי  או  שיט  מכלי  מזהמים  של  לים  הטלה 

. ישראל חתמה על הפרוטוקול 1978-תוקף בוקיבל    1976  שנתבהפרוטוקול אומץ  .  שמקורם ביבשה
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התקבל בכנסת חוק מניעת זיהום הים )הטלת   1983ביוני    21-. ב1984-ואשררה אותו ב  1976  שנתב

את תקנות מניעת זיהום הים   1984. מכוח חוק זה התקין שר הפנים ביולי  1983  -מ"גפסולת(, התש 

. חקיקה זו נועדה למלא אחר הוראות הפרוטוקול, ובין היתר נקבעת 1984  -)הטלת פסולת(, התשמ"ד

, של מנגנון הפיקוח על  מכלי שיט או טיס  כת מתן היתרי הטלה של פסולת ליםרבה הקמתם של מע

וכו'.   הפרוטוקול  1996בשנת  ההטלות  ישראל  אך    ,תוקן  התיקונים עדיין  מדינת  את  אשררה  לא 

הקודם,  לפרוטוקול.   לפרוטוקול  לים, בהשוואה  פסולת  של  הטלה  כל  אוסר  המתוקן  הפרוטוקול 

  ; סלעים  ;פסולת מעיבוד דגים  ;אלו: חומר חפור שמקורו בתחזוקת נמלים  קטגוריות  מעט ארבעל

. הפטורים מאיסור ההטלה אינם מאפשרים הטלת תמלחות. (למשל אסדות)מתקנים מעשה ידי אדם  

מדינת ישראל מובילה בעולם בהשבת שפכים לחקלאות, והתוצאה של תהליך זה היא תמלחות רבות. 

וצעת כיום בישראל היא של חול חפור מתחזוקת הנמלים. אולם הואיל ולמדינת מבההטלה היחידה ה

ע קושי  ישראל  למדינה  יש  לים,  צורך להטיל תמלחות  להיות  לאשרר את הפרוטוקול. מסוים  שוי 

   האפשרויות העומדות בפני ישראל הן שינוי הפרוטוקול או אשרורו בהסתייגות.

 ניצול מדף היבשת מהנובע בדבר הגנת הים התיכון מפני זיהום  פרוטוקול .5

  שבעיותר מאשררו אותו  לאחר ש  2011בשנת    . הפרוטוקול נכנס לתוקףזהאומץ פרוטוקול    1994  שנתב

פעולות   בעקבותמדינות. הפרוטוקול עוסק בפעולות ובאמצעים הנדרשים למניעת זיהום הים התיכון  

אך טרם אשררה ,  1994שנת  ישראל חתמה על הפרוטוקול ב  .קידוח וחיפושי נפט ומחצבים בקרקעיתו

  .אותו

 אינטגרטיבי של אזורי חוף בים התיכון בדבר ניהול  ICZM פרוטוקול .6

לוודא כי לאורך היא  הפרוטוקול עוסק בניהול אינטגרטיבי של הסביבה החופית. מטרתו העיקרית  

 כך להביא תוך  וב,  הן את הים הן את החוף  תהסביבה החופית הכולל   תכל חופי הים התיכון מתנהל

הפרוטוקול כל אזור.   בע המיוחדים  קרקהכלכליים ושימושי  האקולוגיים,  המאפיינים  בחשבון את ה 

השונים.  בתחומים  פעולה  ושיתוף  מידע  העברת  ומעודד  המדינות  בין  הגומלין  ליחסי  גם  מתייחס 

- ב אושרר    ICZMפרוטוקול  .  2014במאי  אשררה אותו  ו  2008ישראל חתמה על הפרוטוקול בשנת  

ב  וקיבל  0142 בישראל    2004  שנתב.  2016-תוקף  החופית, התשס"ד התקבל  הסביבה  חוק שמירת 

ולקבוע   נועדהחוק  .  2004 לשקמם  לשמרם,  שבה,  הטבע  אוצרות  ועל  החופית  הסביבה  על  להגן 

)ולחו"ףהקיימ-עקרונות לניהול בר (. . מכוח חוק זה הוקמה הוועדה לשמירה על הסביבה החופית 

הערך של השמירה על הסביבה החופית, בהתאם בין  וועדה מופקדת על איזון בין שיקולי התכנון  וה

   לקבוע בחוק.
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 (LBS)מקורות יבשתיים בדבר זיהום ים פרוטוקול  .7

זה. ה הוא  יבשתיים  הים ממקורות  זיהום  למניעת  ביותר  פרוטוקול ללא ספק הפרוטוקול החשוב 

פסולת שמקורה והטלת  לים  הזרמת שפכים  איסור  ועוסק ב  1983ונכנס לתוקף בשנת    1980משנת  

ליםביבשה בשנת  ,  ל  1996.  התייחסות  ונוספה  לפרוטוקול  תיקונים  יבשתיות   16-אומצו  פעילויות 

(Activities)    ישראל 2008. הפרוטוקול המתוקן נכנס לתוקף בשנת  זיהום היםהיא  אשר משמעותן .

לאשררו   . כדי1991בפברואר    21-ואשררה אותו ב  1980במאי    17-חתמה על הפרוטוקול המקורי ב

", והותקנו 1988  -וליישם את הוראותיו נחקק חוק "מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, התשמ"ח

בוצעו שינויי החקיקה   2005ת  בשנ   ".1990  -תקנות "מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, התש"ן 

ועודכן בהתאם  ,הנדרשים יבשתיים שונה  זיהום הים ממקורות  למניעת  לאימוץ השינויים   והחוק 

ב לפרוטוקול  שהוכנסו  המתקדמים,  התיקו  2009בשנת    .1996  -המקצועיים  את  ישראל   ןאשררה 

 . לפרוטוקול 

בשנת כבר  שאומצה ע"י הצדדים לפרוטוקול    ,יישומיתפעולה אסטרטגית  כנית  ולפרוטוקול צמודה ת 

1997-  SAP- MED.   אושר מסמך אופרטיבי לביצוע תוכנית פעולה לאומית בכל אחת מן    2001במאי

כנית הפעולה הלאומית הנדרשת ות(.  (NAP- National Action Plan  המדינות החתומות על האמנה

את כל הגופים הסטטוטוריים הרלוונטיים ואת    הכולל  ,מקיףאופרטיבי  -אמורה לתת מענה תכנוני

 . ניים, כלכליים, מדעיים ומדיניים, וכן את כל סוגי המזהמים ליםכל ההיבטים: טכ

השל  ביצוע  וכתיבה  לצורך   הפעולה  יישום  (  NAP)  לאומית תוכנית  הפעולה  ותבמסגרת  כנית 

( היגוי ( SAP-Strategic Action Programהאסטרטגית  ועדת  הסביבה  להגנת  המשרד  הקים   ,

נציגי ארגונים עניין  בשיתוף  הכי  ת ועד  .ובעלי  ים ות  נהההיגוי  זיהום  למניעת  לאומית  פעולה  כנית 

בהחלטה שהתקבלה .  2005בסוף שנת    אמנה באתונההוגשה למוסדות ה  והיא  ממקורות יבשתיים

הפעולה  כניותותלעדכן את הוחלט אמנת ברצלונה בהמדינות החברות של  18-בפגישה ה 2013בשנת 

הרלוונטיים. בהתאם העניין  כונסה פעם נוספת ועדת היגוי לבעלי  פעם בעשר שנים. לפיכך  הלאומיות  

בימים   .2016בשנת    NAP  -ה  כנית הפעולה הלאומית למניעת זיהום ים ממקורות יבשתייםותעודכנה  

 ליישום התוכניות. עבודת עומק של המשרד להגנת הסביבה בשיתוף בעלי עניין  אלו מתבצעת

 : האלהיבויות העקרוניות יאת ההתחמהמדינות השותפות דורש   LBS-פרוטוקול ה

להפסיק זיהום המגיע ממקורות ומפעילויות יבשתיות ובעיקר להפסיק בשלבים העברות לים של   •

כי   שידוע  וכאלו  שאריתיים  רעילים,  )הם  חומרים  ביולוגית  (.  bioaccumulationמצטברים 

במסמך נספחים המצורף למסמך   )פירוט נוסף אלהרשימה של משפחות חומרים יש בפרוטוקול 

ת  זה(. וליישם  ליישום. ולהכין  זמנים  ולוחות  אמצעים  הכוללת  ואזורית  לאומית  פעולה  כנית 

 . סדרי עדיפויות ולוחות זמנים ליישום 

כנית הפעולה הלאומית/אזורית יש להתחשב באמצעים של הטכנולוגיה הזמינה  ולצורך יישום ת •

היכן  להמיטבי  וביישום    (BAT)המיטבית   נקי.  שאפשרסביבה  לייצור  טכנולוגיות  דוגמת   ,

בפרוטוקול ישנם עקרונות מנחים המגדירים את הטכנולוגיות הזמינות המיטביות ואת היישום 

 (.שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.בפרק סביבה )מפורט להמיטבי 



 

 מסמך מדיניות למניעת זיהום ים ממקורות יבשתיים   - 10 -

אמצעים  • נקיטת  באמצעות  ותקלות  מתאונות  הנגרם  לזיהום  הסיכון  את  למינימום  להפחית 

 מונעים. 

 הפרוטוקול מפרט אמצעים למניעה וניהול זיהום הים ממקורות יבשתיים:

א • יסולקו  הנקודתיים  היבשתיים  הזיהום  מקורות  ורק  כל  רגולציהבך  או  מיוחד  על  אישור   .

במקרה עיצומים  האישור/רגולציה לכלול מערכות לבדיקה ובקרה של עמידה בדרישות וכן לכונן  

 של הפרות. 

לבסס   • וקריטריוניםיש  סטנדרטים  עומק, האלה  בנושאים  הנחיות,  )אורך,  ההזרמה  פרטי   :

פול נפרד, איכות מי הים הנדרשת  של צנרת(, דרישות לטיפול קדם, דרישות מיוחדות וטיומיקום  

לצורכי הגנה על בריאות האדם והסביבה הימית, בקרה והחלפה מדורגת של מוצרים, מתקני 

ספציפיות   דרישות  משמעותי,  לזיהום  שגורמים  ותהליכים  לתעשייה  חומרים, הנוגעות  כמות 

 ריכוזם ושיטת ההעברה שלהם לים. 

הזיהום בחופים ובייחוד לגבי חומרים   להעריך את,  לציבור  ולפרסמןפעילויות ניטור  לנקוט  יש   •

 הפעולה להפחתה.   כניותות של    להעריך את יעילותן  וכן    ,רעילים, שאריתיים ומצטברים ביולוגית

 או ממוקמים על הגבול.  מקורות זיהום שחוצים גבולותעבור בשת"פ ועמידה בדרישות  •

האמנה    • למזכירות  להגיש  לשנתיים  דוחיש  אחת  שיושמוובהם  ות  אמצעים  תוצאות לפרט   ,

קשיים   כמויות שנתקלו  שהושגו,  שנדרש,  מניטור  מידע  היתרים,  לגבי  סטטיסטי  מידע  בהם, 

 ואמצעי יישום נוספים.  תוכניותפעולה ויישומה,   תוכניתמזהמים נפלטים, 

ל • המדינות  מוקדי  ויפרוטוקול  מפגש  אזוריות  תוכניותאשר  יכין  ולטווח   פעולה  הקצר  לטווח 

 ני. על המדינות לאמץ ולהטמיע את הדרישות של התוכניות האזוריות לאחר אישורן. הבינו

2.2 GPA UNEP 

להגנה על לאומית -ביןמפעיל תוכנית פעולה   UNEP (United Nations Environment Program)-ה

הנקראת   יבשתיים  ממקורות  הימית   GPA  (The Global Program of Action forהסביבה 

Protection of the Marine Environment from Land-based Activities.)  המצוא  תוכניתה  

, אוסטרליהקנדה,  מדינות בעולם, לרבות האיחוד האירופי,    108ע"י    1995בשנת    עידה בוושינגטוןובו

עקב המצב בסביבה הימית  הידרדרות  למנוע את  שנועד  גלובלי  כלי  היא    תוכניתהועוד.    , הודוברזיל

מ ו זיהום  יבשתיים  מבחינה  מקורות  מחייבת  שפכים, .  משפטיתאינה  היתר  בין  כולל  הים  זיהום 

( שאריתיים  אורגניים  שמנים POPsמזהמים  רדיואקטיביים,  חומרים  כבדות,  מתכות   ,)

( גידול  והרס של בתי  נוטריינטים, פסולת/אשפה, תנועת סדימנט, שינוי  (  habitat)הידרוקרבונים(, 

ניהול    :עיקריים לפעילות גלובליתיעדים  שלושה  התוכנית  ימיים. בשנים האחרונות הציבה לעצמה  

 Global(, פסולת ימית )GPNM; Management Global Partnership on Nutrientנוטריינטים ) 

Partnership on Marine Litter; GPML  )( ושפכיםGlobal Wastewater Initiative; GWI.)   ישראל

הגלובלית   במסגרת  הנדרש  מבצעות את  התיכון  הים  מ,  הזאתומדינות  של   תוכניתכחלק  הפעולה 

 .UNEP\MAPאמנת ברצלונה 
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   IED-וה IPPC-ה תדירקטיבעקרונות  2.3

האחרונות   הסביבה    פועלבשנים  להגנת  לפי להמשרד  בארץ,  המשולבת  האסדרה  והטמעת  יישום 

ה במוקדי   - Integrated Pollution Prevention Control-IPPC-עקרונות  ביישומה  החל  וכבר 

 . תעשייה מורכבים

ה פליטות   IPCC-עקרונות  להפחתת  משולב  לטיפול  האירופי  האיחוד  של  בדירקטיבה  מפורטים 

הוחלפה    ה.ימתעשי בפליטות  EU/2010/75 בדירקטיבה  2014בשנת  הדירקטיבה  העוסקת 

    IED - Industrial Emission Directive.  תיות ייתעש

 :IPPCעקרונות העל של הדירקטיבה ואלה 

שמייצר מתקן, להבדיל מטיפול רגולטורי נפרד   ה אינטגרטיבית של פליטות מזהמיםיראי .א

 בהם, וטיפול בסביבה כמכלול. 

 כל תחום או מדיה.להענקת רישיון פעילות אחד למתקן, במקום כמה רישיונות  .ב

 איחוד הרגולציות השונות לכדי רגולציה אחת. .ג

 בהירות ופשטות של הרגולציה.  .ד

 לסביבה. ממשי ( ומניעת נזק BATעקרון הטכנולוגיה המיטבית הזמינה ) . ה

 שיתוף במידע בין מדינות והקמת מאגר מידע ציבורי.  .ו

גדולים,  תעשייה  ממפעלי  לסביבה  פליטות  להפחתת  )המשולבת(  האינטגרטיבית  המדיניות  יישום 

מדינת ישראל שהוא אחד מהנושאים   IPPC - של השפעה שלילית על הסביבה  ממשילהם פוטנציאל  ש

 OECD. -לארגון ה  2010בשנת  כשהתקבלה  להםהתחייבה 

 BAT –הדרישה לשימוש בטכניקות המתקדמות ביותר הוא ת ודירקטיבההעקרונות של  דאח

(Best Available Technique)   ההגדרה סביבתיות.  השפעות  הפחתת  לצורך  בפועל  ישימות  שהן 

בה מבססת הדירקטיהשאיפה לביצועים המיטביים.  בין  ותועלת  -כוללת איזונים בין חישובי עלות

פי  על  לסביבה.  נזק משמעותי  ומניעת  לעקרון הטכניקה המיטבית הזמינה  הכפופה  רישוי  מערכת 

מפורסמים   הזמינה  המיטבית  הטכנולוגיה  הנקראים  מסמכי  סטנדרט   (BREF  BATהנחיה 

Reference Documents)   לכל טכנולוגיה מיטבית זמינה  ל לו טכנולוגיות ייחשבו  ילהציע אמטרתם  ו

מסמכים אלו משמשים מדריך מפורט מרכזי, המנחה את התעשייה באיחוד האירופי.    תעשייתי  מגזר

תעשייתי במגזר  חלק ממסמכי ההנחיה עוסקים  .  באירופה מבחינת רגולציה סביבתית שעליה ליישם

ו כגוןבמסוים  ייצור ספציפיים,  הם   . מסמכים אחריםועודמזון, פסדים, טיפול בפסולת  :  תהליכי 

הרלוונטית   לפעילות  ומתייחסים  מגזריםרוחביים  כגוןבכמה  מערכות :  ,  קירור,  מערכות  אחסון, 

כללי  ומסמכי ההנחיה כוללים את העקרונות הנדרשים בכל סוג של פעילות  טיפול בזרמי גז ושפכים.  

 . BAT -עמידה בהתאם ל

 :(BAT)להערכת טכניקת מיטבית זמינה   IED-ה דירקטיבתהמנחים של  העקרונות

 שימוש בטכנולוגיה המפיקה פסולת מועטה. .1

https://europa.eu/legislation_summaries/environment/waste_management/l28045_en.htm
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 שימוש בחומרים פחות מסוכנים.  .2

כולל   .3 בתהליך,  בשימוש  והמצויים  המיוצרים  חומרים  של  וההשבה  המחזור  נושא  קידום 

 פסולת. 

 התעשייתי. במגזר תהליכים, מתקנים ושיטות אשר נוסו בהצלחה  .4

 התקדמות טכנולוגית ושינויים בידע המדעי. .5

 טבען, השפעתן ונפחן של הפליטות.  .6

 מועדי הפעלה והשבתה של מתקן חדש או קיים. .7

 משך הזמן הנחוץ להתקנתה של טכניקה מיטבית זמינה.  .8

 ש בתהליך, ויעילות בשימוש באנרגיה.שימובהם נעשה  שצריכה של חומרי גלם )כולל מים(  .9

ואת   .10 הצורך למנוע או להפחית למינימום את ההשפעה הכוללת של הפליטות על הסביבה 

 הסיכונים הנגרמים.

 לסביבה.הנזקים הצורך למנוע תאונות ולצמצם למינימום את  .11

 .  לאומיים- ביןארגונים ציבוריים  שמפרסמיםמידע  .12

  

 BREF CWW  (Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management 

Ssystems in the Chemical Sector ) 

גז ומסמך רוחבי בנושא של טיפול  זהו   ל  הוא  .ת הכימיהתעשייב  םשפכיבזרמי  נושאים   3-מחולק 

ומפורטים   כמהעיקריים  מנחים  בו  בזרמי .  עקרונות  הטיפול  לתחום  העקרונות  מפורטים  להלן 

 :  םהשפכי

 לשפכים סביבתי ניהול מערך .1

 מערכת ניהול סביבתית יעילה ובעלת שיפור מתמיד   •

 ניטור, בקרה ומניעת תקלות •

 רועים ובחירום י, לרבות נושאים של מניעה וטיפול באתכנון עבודה ותחזוקה •

 מעקב אחר התפתחות טכנולוגיות סביבתיות חדשות •

 בחינת השפעות סביבתיות של שינויים במפעל  •

  מדיניות סביבתית •

  ניטור .2

 מצאי זרמי השפכים במפעל כחלק ממערכת הניהול הסביבתיתשל  קהזוחות יפוימ •

בתדירות  • השפכים  במערך  מפתח  בנקודות  מרכזיים  תהליכיים  פרמטרים  של  דיגום 

קבלת מידע מייצג של הפליטות לשם    ,לאומיים-ביןסטנדרטים  על פי  נדרשת ואנליזות  

 . בשפכים

 מים  לגופי פליטות .3
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הגברת שימוש חוזר ומחזור   בצדהפחתת שימוש במים והפחתת כמות ועומס בשפכים   •

 מים וחומרי גלם 

 הפרדה בין זרמים נקיים לאלו הדורשים טיפול  •

 נפח אגירת ביניים להזרמת שפכים במקרים שאינם בשגרה התפעולית  •

ומחזור של הפחתת מזהמים, השבה  /ת טיפול של מניעתימערך ניהול שפכים ואסטרטגי •

 טיפול בשפכים ומזהמים בטרם הזרמתם 

 שאינם מטופלים ביעד הקצה )טיפול במעלה( טיפול קדם בשפכים  •

 שילוב מתאים של טכניקות טיפול סופי לזרמי השפכים  •

 

BREF  -Best Available Techniques Guidance Document on upstream hydrocarbon 

, 2019exploration and production 

. )נפט וגז(  םפחמימנימיצוי  במגזר  התהליכים והטכניקות הטובות ביותר    ,הפעילויותמוצגים  מך  במס

זה   התייחסות  הוא  מסמך  יש  במסמך  ונפט.  גז  וייצור  לחיפוש  מחייב  לא  עזר  פעילויות למסמך 

בים. הפעילויות הכלולות העוסק  החלק  הוא  המתרחשות בים וביבשה. החלק הרלוונטי לעבודה זו  

  הכלוליםהקידוח והפקת הגז/נפט, ללא התייחסות להובלה והולכת הגז/ נפט. הנושאים    ןבמסמך ה

טיפול פחמימנים, ניהול סיכונים לבאחסנת  ניהול סיכונים  טיפול בבוץ ומוצקי קידוח,   הם  במסמך

מערכות  נםואחסובכימיקלים   אנרגטית,  יעילות  ייצוראוורור,  פליטות,  ניהול   במים  טיפול  מים,  , 

 וניהול מים, ניהול מי ניקוז, ניהול סיכונים לפירוק מתקן, ניטור סביבתי.

 לאומית -ביןסקירת תקינה  3

זה   סקיר  מובאבפרק  אלאומית  -ביןתקינה    תסיכום  )גרמניה,  נבחרות  מדינות  רה"ב, בארבע 

 אוסטרליה ואנגליה(. 

 .ים הנלווה למסמך זהנספחמסמך נמצא בלאומית -הביןסקירה של ה נרחבפירוט 

 WWOגרמניה  3.1

בעניין שפכי חקיקת משנה    הוא(  WWO  -)להלן  German Waste Water Ordinance  -ה  -כללימבנה  

לחוק מסמיך את   57. סעיף  20-של המאה ה'  50-המכוח חוק המים הפדראלי הגרמני משנות    תעשייה

ה  לפי  פליטות  בעניין הפחתת  דרישות  לקבוע  ה  BAT-הממשלה  גופי מים.  על  הגנה    WWO-לשם 

מפרט את הדרישות המינימליות שיש לכלול בהיתרים הניתנים להזרמת שפכים לגופי מים, ובכך 

ראוי לציין כי היתר הזרמה   .בנושא שפכים  BATלעניין    IED-דירקטיבת השל  יישום  מהווה למעשה  

 עבור הזרמה שאינה ישירה. בנדרש גם 
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שני היבטים לפי חוק המים הגרמני, הזרמת שפכים לגוף מים מחויבת בקבלת היתר הזרמה המבטיח  

המזרים  עמידה    - המקור  הסביבה.ו   BAT-בשל  על  נאותה  לכך,  שמירה  יישום   בהתאם  אופן 

   :מרכזיות גישותעל שתי  מבוסס בפועל הרגולציה

  -   מו ללא קשר למיקובמקור ההזרמה    BAT  ליישוםדרישות    -  Emission approach .א

 .WWO-וב  BREF- כפי שמפורטות במסמכי ה

 good")איכות מים טובה של גוף המים  להבטחתדרישות    -  immersion approach .ב

 )status"  -  המ לעקרונות  בבהתאם  הפורטים   , EQSD2-וה  WFD 1-דירקטיבת 

 . Surface water ordinance -ובהתאם למפורט ב

ה דירקטיבת  יישום  ה  אתמטמיעים  הגרמנים    ,IED  -במסגרת  לשפכים   BAT-דרישות  הנוגעות 

 .WWO -בהשונים  BREF-ממסמכי ה

   ונקודות הרגולציה WWO-מבנה ה

חלק כללי הכולל תחולה )סקופ(, הגדרות, הוראות כלליות ודרישות כלליות בנוגע לתקנים, הבהרות 

השונות   הייחוס  נק'  עמידה/איבהן  נדרשת  שלגבי  נקבעת  וכיצד  דיגום(  )נק'  בערכי הסף  -עמידה 

 עמידה בדרישות.

מותרות ואנליזה  מדידה  דיגום,  לשיטות  המפנה  הוראות    וכןמאושרות,    נספח  והבהרות מפרט 

 טכניות שונות. 

התעשייה    דרישות  שלנספחים    57  לענפי  הדרישות    למיניהםהמיועדים  את    הלמניעומפרטים 

 ישירה. -כמויות השפכים, ואת ערכי הסף להזרמת שפכים ישירה ולא ה שלוהפחת

דיגום( )נקודות  הסף  בערכי  לעמידה  ייחוס  שונות   WWO  -ה :  נקודות  ייחוס  נקודות  בין  מבחין 

עבור שפכים המוזרמים ממקור הזרמה ספציפי. בעמידה בערכי סף לפרמטרים שונים,    בהן  נדרשתש

 הניסוחים המתארים את נקודות הדיגום נקבעו מסיבות היסטוריות ופוליטיות.  

לערכי רבים    הנדרשים  הסף  המסמך מכיל התייחסות  אורגני  22ובהם  של פרמטרים  ם ימזהמים 

מזהמיםו תעשייתיים   אורגנימזהמ  61)  קבוצת  תעשייתייםיים  נרחב  .  (בודדים  ם  על  )פירוט 

אליהן יש התייחסות שהתעשיות    .(נמצא במסמך נספחים הנלווה למסמך זה  מגזרהמזהמים בכל  

היתרהן   תעשיהתעשיית    בין  ומוצריו,  מט"שיםהת  יחלב  מערכות  ,  בשר,  כימית,  קירור תעשייה 

 . ועוד  למחצה  םמוליכי   ותעשייה פטרוכימית, תעשיית  וטיפול במים, תעשיית הטקסטיל, בתי זיקוק

  

 
1 Water Framework Directive (2000/60/EC) 

2 Directive on Environmental Quality Standards (2008/105/EC) 
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   ארה"ב  3.2

ה  -  תקינה בסמכות  קיימים  בארה"ב  לים  נקודתיים  למקורות  הזרמה    EPA-היתרי 

(Environmental Protection Agency  וניתנים מתוקף חוק ניקיון המים )-  Clean Water Act חלק .

(. החוק אוסר על הזרמה Ocean Discharge Criteriaשל החוק דן בקריטריונים של הזרמה לים )  403

מייל    200של מזהמים ממקורות נקודתיים לכל המדיות המימיות בארה"ב )לרבות סביבה ימית עד  

אלא אם התקבל היתר מיוחד לכך. ההיתרים מרוכזים במערכת לאומית להפסקת הזרמת    ,מהחוף(

( היתרי National Pollutant Discharge Elimination Systemמזהמים  בקיצור  ונקראים   )

NPDES  מותר להזרים, דרישות ניטור ודיווח ותנאים נוספים שנועדו ש. ההיתר כולל הגבלות על מה

לשמור על הסביבה המימית ועל בריאות האדם. היתר נדרש לכל מי שמזרים מזהמים במובנם הנרחב 

 ששאינה מערכת הביוב העירונית. לעיתים נדר)דהיינו שפכים ופסולות מכל הסוגים( למערכת מימית  

  5היתר גם בהזרמה למערכת הניקוז העירונית. החוק מאפשר מתן היתר לתקופה שאינה עולה על  

 , אך לרוב יידרש על ידי הרשויות במדינה. EPA-שנים. היטל כספי אינו נדרש על ידי ה

ההיתר למק  –  וסמכויותיו  נותן  מוקדיים  מקורות  של  הזרמה  ה היתרי  ברשויות  ניתנים  מים  -ור 

NPDES  או של הממשל של המדינה או של ה-EPA    ןבסמכותו  ,מדינה רשות כזולהאזורי כאשר אין 

בדרישות  עמידה  לוודא  פקחים  לשלוח  נדרשות  הרשויות  הזרמה.  להיתר  בקשה  לדחות  או  לאשר 

קויים, להטיל נמצאו הפרות של תנאי ההיתר יש לרשויות סמכות לדרוש את תיקון הליאם  ההיתר.  

 עיצומים כספיים ולנקוט הליכים משפטיים )אזרחיים ופליליים(.  

 חלקים, כמפורט להלן:  5מסמך ההיתר כולל לפחות  – מה כולל ההיתר וסוגי היתרים

, הגוף שנתן את ההיתר ורשימת נקודות ומיקומו  הכולל את שם מקבל ההיתר  –עמוד פתיחה   •

 ההזרמה המותרות לפי ההיתר.

סף   • ליישום    –להזרמה  ערכי  הניתנות  הטכנולוגיות  בסיס  על  נקבעים  להזרמה  הסף  ערכי 

(. זהו המנגנון העיקרי  water quality standardsוהסטנדרטים של איכות המים הנדרשים ) 

לשליטה והפחתה של מזהמים מוזרמים. יש לוודא שהסטנדרטים המחייבים של המדינה  

 נשמרים.  Water Clean Act-ים הנדרשים ביוערכי הסף הפדרל

ודיווח   • ניטור  איכות   –דרישות  אפיון  לצורך  לרשויות  ולדווח  לנטר  נדרש  ההיתר  מקבל 

אותם המקבל  המים  בגוף  המים  ואיכות  המוזרמים  יעילות   ,השפכים  של  הערכה  לצורך 

 הטיפול בשפכים וכדי לקבוע עמידה בדרישות ההיתר. 

מיוחדים   • להזרמה.    להשלמתתנאים    –תנאים  הסף  נוספות, דוגמה  לערכי  ניטור  דרישות 

=   Best Management Practicesמחקרים ועבודות עומק נוספות, שיטות לניהול מיטבי ) 

BMPs .ולוחות זמנים לעמידה בדרישות ) 

וכוללות נושאים    NPDES-דרישות כלליות המתאימות לכלל היתרי ה  –תנאים סטנדרטיים   •

 משפטיים, אדמיניסטרטיביים ופרוצדורליים של ההיתר.
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 את הרציונל של תנאי ההיתר.  ים דף או הצהרה המסבירבדרך כלל  פוהיתר יצורמלבד ה

(. individual permit NDPES( והיתרים פרטניים ) NDPES general permitsישנם היתרים כללים )

צרי  EPA-ה מה  של  מנחים  כללים  ניתן  קובע  הכללי  ההיתר  אך  הכללי,  ההיתר  לכלול  לפי ך 

באופן  ווכוללים דרישות דומות להיתרים הפרטניים, א מגזרייםמדינה/אזור. היתרים אלו הם לרוב 

מדינה/אזור מסוים. בהתאם לכך טיפול בבקשה להיתר כזה תהיה מהירה יותר. במקרה כזה ל  מגזרי

היתרים   והוא דומה לטופס בקשה רגיל.  Notice of Intent (NOI)נדרש מילוי של טופס שונה הנקרא  

 בהתאם לנתונים הפרטניים שלו.  יחיד פרטניים ניתנים למתקן/מפעל 

קבלת ההיתר על המבקש למלא טפסים ייעודיים ל  –  ושיקולים במתן ההיתר  הליך קבלת ההיתר

יום לפני שהוא צפוי להזרים. הטפסים לרוב מקוונים.   180בהתאם לסוג ההיתר וסוג ההזרמה, לפחות  

הרלוונטית. בהמשך הבקשה   אם מתעוררת הרגולטורית  לרשות  לפנות  יכול  ההיתר  שאלה מבקש 

 שלבים:כמה לת נבחנת אצל הרגולטור, לרבות ביקור באתר. בחינה זו כול

 . קבלת הבקשה ובדיקת שלמות ודיוק של המידע, לרבות בקשת מידע משלים במידת הצורך •

איכות הזרם בהתבסס על טכנולוגיות הטיפול ועל איכות המים בגוף המים על  איסוף מידע   •

ובהתאם קביעת ערכי סף לצורך ההיתר. ערכי סף ניתנים ביחידות של משקל, אלא   ,המקבל

 וכד'(. pHבפרמטרים כמו קרינה, טמפ',  למשל) ת כזאתאין אפשרואם 

 .דרישות ניטור ודיווח ודרישות מיוחדות •

 . תנאים סטנדרטיים כלליים  •

 .דף הסבר או הצהרה על רציונל תנאי ההיתר •

 . פרסום טיוטה לציבור •

 .מענה להערות הציבור על הטיוטה •

 . הכנת היתר בנוסח סופי ובקרה עליו •

 .מתן ההיתר ופרסומו •

 .על עמידה בתנאי ההיתרבקרה  •

 בעת מתן להיתר כללי.  מתנהלתהליך דומה אך מקוצר יותר 

)מלבד חלקים של סודיות מסחרית(,   יש כמה שלבים של פרסום להערות הציבור: הבקשה עצמה 

 ניתן היתר(. אם ) ההיתר עצמו מפורסם לציבורתוצאות הבדיקות התקופתיות של ההזרמה, 

ערכי סף   –ניתנים על בסיס שני סוגים    NPDES-ההיתרים במסגרת הערכי סף )אמות המידה( של  

 WQBEL= Water Qualityוערכי סף להזרמה על בסיס איכות המים )  ,להזרמה על בסיס טכנולוגיה

Based Effluent Limitations  מכוני טיפול   אלה בעבור(. הערכים על בסיס טכנולוגיה מפרידים בין

עבור ב  הובין אל  ,( לפי סוגי טיפול שוניםPOTWs = Publicly Owned Treatment Worksבשפכים )

)כלומר שאינם   ב(.  POTWהתעשייה  נדרשים  העבור  אלה  ניהול מיטביות   לעמודתעשייה  בשיטות 
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(BMP= Best Management Practicesו המפורטים ב(  סף  בערכי  ולעמוד  מיטביות  טכנולוגיות 

 (.  Effluent Guidelines)קולחים" שפכים/ ות "הנחישל מגזריים במדריכים 

 בנספח(.  אפשר למצואארה"ב על )הרחבה  

 קליפורניה  - מדינה מייצגת בארה"ב

הללו  הבקליפורניה   באחריותהיתרים  המדינה    הם  של  המים   State Water Resources-מועצת 

Control Board (State Water Board)  אזוריות    9-ו מים   Regional Water Quality-מועצות 

Control Boards (Regional Water Boards).  

תוכנית לבקרה מפעילה  ,  California Water Board  (CWB)-מועצת המים של מדינת קליפורניה, ה

 Water Quality Control Plan, Ocean Waters of)  2015על איכות מי הים של קליפורניה משנת  

California  .)קבעהתוכנית  ה  ( האוקיינוס  למי  יעד  הכוללים water quality objectivesערכי   )

רבים ל משתנים  בחלוקה  הימית.  1:  קבוצות  3-,  הסביבה  על  האדם .2  ;הגנה  בריאות  על  הגנה 

 .  שאינם קרצינוגנייםמגורמים האדם  . הגנה על בריאות3 ;םיקרצינוגנימגורמים 

לים,  גם  יש  בתוכנית   להזרמה  סף  ערכי  של  משתניםטבלה  כמה  מוצקים   :ובה  ושומנים,  שמנים 

. הטבלה תקפה רק כאשר אין הנחיות פדרליות או אחרות pH-מרחפים, מוצקים מושקעים, עכירות ו

 . של ערכי סף להזרמה לים

 למצוא בנספח(. אפשר קליפורניה על הרחבה )

 אוסטרליה  3.3

 GPA   (Global Program of Action for the Protection of the-אוסטרליה אימצה את תוכנית ה

Marine Environment from Land-Based Activities  של )UNEP  עם האיחוד האירופי   1995-ב

המצב בסביבה הימית הידרדרות  למנוע את  ומטרתו  ומדינות נוספות. זהו כלי שאינו מחייב משפטית  

בר עליו כולל בין היתר שפכים, מזהמים אורגניים מד  GPA-מקורות יבשתיים. זיהום הים שבגלל  

(, מתכות כבדות, חומרים רדיואקטיביים, שמנים )הידרוקרבונים(, נוטריינטים, POPsשאריתיים )

( ימיים. התוכנית מציעה למדינות habitatפסולת/אשפה, תנועת סדימנט, שינוי והרס של בתי גידול )

 עלת בנושא ברמה הממשלתית וברמת המדינות. כלים והדרכה מעשית ליישום. אוסטרליה פו

מסמך של תוכנית פעולה    2006עדה הממשלתית לניהול משאבי הטבע הוציאה בשנת  והו  -תקינה  

אוסטרליה   של  )ל לאומית  יבשתיות  מפעילויות  הימית  הסביבה  על   Australia's Nationalהגנה 

Program of Action for the Protection of the Marine Environment from Land-Based 

Activitiesהממשלה ברמת  הן  בנושא  ודרישות  התייחסות  סוקר  המסמך  המדינות.   ,(.  ברמת  הן 

הלאומית הביולוגי    ,ברמת  והמגוון  הסביבה  על  להגנה   Environment Protection and  –החוק 

Biodiversity Conservation Act 1999 (EPBC)  –    ים סביבתיים נוגע לנושאוהחוק המרכזי  הוא

מייל ימי מהחוף. במסגרת זו החוק   3התחום הימי עד  ובהם  ,  לאומית- וביןבעלי משמעות לאומית  

בין  על ערכי הסביבה. החוק כולל  פעילויות שגורמות או עשויות לגרום השפעה משמעותית  אוסר 
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השפע בעלות  להיות  שעשויות  לפעילויות  הקשורים  ופיתוח  היתרים  לאישורים,  מסגרת  ה  היתר 

בשנת   שאושרו  בנושא  התקנות  נגזרות  מהחוק  עליה.  מגן  שהחוק  הסביבה  על    2000משמעותית 

(Environment Protection and Biodiversity Conservation Regulations 2000.) ה - מסמך 

NPA    מציין כי ברוב המדינות והטריטוריות באוסטרליה ישנה הזרמה   2006של אוסטרליה משנת

 לסביבה הימית. לא ניתן פירוט לגבי היתרים בנושא.   וכיוצא באלהר בלתי מטופלים  של שפכים ומי נג

 למצוא בנספח(. אפשר )הרחבה לגבי אוסטרליה 

 אנגליה 3.4

ל  -   תקינה  היתרים   EPA-בדומה  דורשת  אנגליה  בממשלת  הסביבה  לאיכות  הסוכנות  בארה"ב, 

רעיל, מזיק,   נעשית  בין היתר  .סביבתיים )המכילים חומר  נוזלים או שפכים  נקודתית של  הזרמה 

דוגמת נהרות, נחלים, שפכי נחל, תעלות או מי ים. ההיתר   ,יםי מזהם, פסולת או ביוב( אל מים עיל

ונקרא  הוא   להזרמת  סטנדרהיתר  "שנתי  (. standard permit for a water discharge)ם"  מיטי 

הסביבתי   השאר  )ההיתר  לבין  להיתר  שפכים  או  מים  ל הזרמת  או  עיליים  מתוקף   (יםמים  ניתן 

   :כמפורט SR2010No3  -, וSR2010No2החוקים: 

Standard rules SR2010No2 - discharge to surface water: cooling water and heat 

exchangers; 

Standard rules SR2010No3 - discharge to surface water: secondary treated domestic 

sewage with a maximum daily volume between 5 and 20 cubic meters per day. 

וסמכויותיו ההיתר  )מתקני    –   נותן  ביותר  הגדולים  למתקנים  ההיתר  הסוכנות Aנותן  הוא   )

( והרשות המקומית אחראית על היתרים למתקנים הקטנים Environmental Agency)  הסביבתית

 (. A2 ,Bיותר )

כולל ההיתר ולא נמצא מידע פתוח לציבור של היתרים. כמו כן לא נמצא ש   מהבנוגע ללא נמצא מידע  

 מידע לגבי הליך קבלת ההיתר או קריטריונים לאישור או פסילת ההיתר.

( של e-mailבתהליך קבלת ההיתר הסביבתי נדרשת הגשה אלקטרונית )  -   הבקשה מתכונת הגשת  

 שלושה טפסים כמפורט להלן:

  Application for an environmental permit Part A – About (youטופס פרטים אישיים ) •

לקבלת היתר הזרמה חדש יש למלא טופס פרטים אישיים הכולל את שם המבקש, כתובת,   –

 פים ליצירת קשר. ופרטים נוס

 Application for an environmental permit: part B1 standardטופס נתונים סביבתיים ) •

facilities permit  )–    נתונים כולל  מקורה על  הטופס  ההזרמה  האם  האתר,  שם  אודות 

, מי קולחין שניוניים ביתיים, קולחים המכילים תרופות קירור מים ומחליפי חוםבתהליכי  

כל סוג של שפכים. לטופס זה יש לצרף  לה. כמו כן נדרשת התייחסות לנפח ההזרמה  וכדומ

 מבקש, אישור כיבוי אש, ותעודות רלוונטיות נוספות לפי סוג האתר.האת מפת האתר 
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ותשלום   • הצהרה   Application for an environmental permit (opra, charges)טופס 

declarations): part F1  )–    הדרוש התשלום  את  מפרט  זה  סוג בטופס  לפי  ההיתר  עבור 

הנתונים  אמיתות  על  הצהרה  הכוללים  תשלום  פרטי  ונדרשים  הסביבתית,  הפעילות 

 המוגשים כחלק מבקשת ההיתר הסביבתי. 

, אלא לדוגמההפרדה בין היתרים העוסקים בפסולת או בהזרמת מים    איןפסי הבקשה להיתר  ובט

היבטים סביבתיים )מתקני טיפול ומחזור פסולת, הזרמת   כלול, הכולל  מדובר בהיתר סביבתי כמ

 מים או שפכים, ומתקנים נוספים(.  

על מנת   ,בפועלההזרמה  שבועות לפני שנדרשת    12-הסוכנות ממליצה להגיש את הבקשה לא יותר מ

 פכים. אישורו בפועל ואפשרות להזרים את המים או הש  לפניעבור ההיתר,  בלהימנע מתשלום מיותר 

 בישראל  הבסיס החוקי 4

   1988-הים ממקורות יבשתיים, תשמ"חחוק מניעת זיהום  

  . 1990-ונכנס לתוקף ב  1988שנת  חוקק ב  )חוק מק"י(  חוק למניעת זיהום ים ממקורות יבשתייםה

מניעת של אמנת ברצלונה, העוסק ב  LBS-ה פרוטוקולעל  ישראל  מדינת  חתימתה של  זאת בהמשך ל 

צו הפסקה מנהלי; היטל ובהם  תיקונים ותוספות  בחוק נעשו כמה  זיהום ים ממקורות יבשתיים.  

 הזרמה לים; התראה ועוד. 

היא  העיקרית  החוק  מטרת  זה.  חוק  באמצעות  מוסדרת  יבשתיים  ממקורות  לים  שפכים  הזרמת 

וסר הזרמת שפכים לים ככלל וקובע שכל הזרמה למזער את הפגיעה בים ממקורות יבשתיים. החוק א

שתמונה מכוח   , לים  למתן היתרי הזרמה  ועדהומעשה באמצעות היתר  י פסולת לים תהטלה של  או  

זה. ו  חוק  יפקחו מפקחים  על העל ההיתרים  בדרישות   להגנת הסביבה.   השרה/השר  שימנו עמידה 

ר לעוברים על החוק המזרימים לים  , עיצומים כספיים ואף עונשי מאסעדהוהוהחוק קובע את הרכב  

למניעת זיהום הים   אגרת בקשה והיטלהחוק קובע הטלת    ללא היתר או בניגוד להיתר שניתן להם.

הסביבה לקבוע תקנות לקביעת סוגי פסולת להגנת  ה/היתר. החוק הסמיך את השרהשיושת על בעל 

החוק   שינויו או ביטולו ועוד.  ,היתרושפכים המותרים להזרמה, תנאים למתן היתר, נהלים למתן  

   יפורסמו לציבור. ועדהוהמגדיר כי ההיתרים והחלטות 

 1990-ים ממקורות יבשתיים, תש"ןתקנות למניעת זיהום  4.1

סעיף   מכוח  פורסמו  אלו  תשמ"ח  14תקנות  יבשתיים,  ממקורות  הים  זיהום  מניעת  . 1988-לחוק 

ומבחינות לת פסולת או הזרמת שפכים לים, בקשות להיתרי הט להגישהתקנות מסדירות את הדרך 

היתר כללי הוא "דרך המלך" לקבלת היתר להזרמה לים, סוגים היתרים: כללי, מיוחד וחירום.    3בין  

בתקנות השימוש  עיקר  להיעשות  ואמור  נעשה  שבו  זה  זמן .  והוא  לתקופת  משמש  מיוחד  היתר 

למוגבלת,   לתקנות,  ומתייחס  השנייה  בתוספת  המנויים  הבקשה שהוכיח    בתנאיחומרים  מגיש 

לטיפול בשפכים טרם הזרמתם ותר  להזרמה כי הותקנו והופעלו האמצעים הטכנולוגיים הטובים בי

אמור להיות זהיר ומדוד, ורק לאחר   בוהשימוש  ו היתר חירום הוא ההיתר החריג מבין השלושה,  .  לים

  .את ההזרמה בשל אירוע חריג  כל אפשרות טכנית סבירה למנוע    ואיןו  שכל האפשרויות האחרות מוצ
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מפרטות את המקרים , ושונה להיתרי הזרמה "רגילים" לעומת היתרי חירום  הליךהתקנות מתוות  

היתר,    שאפשר ו את  לתת  הניתנים  ההיתרים  ניתנים,  את  סוגי  שהם  הזמן  המשך  חומרים את 

   ועוד. יםהיטלוהאגרות ה את אסורים בהזרמה,ה

עדה בעת בחינת הבקשה להזרמה, אלא מפרטים והחוק והתקנות אינם מעניקים יד חופשית לחברי הו

 .עדה, ובהם מידת הנזק הצפויהו אליהם בין היתר צריכה להתייחס הושאת השיקולים למתן היתרים  

)היטל למניעת זיהום הים(, התשע"א   הים ממקורות יבשתייםתקנות למניעת זיהום  4.2

– 2011 

- הים ממקורות יבשתיים, תשמ"חלחוק למניעת זיהום    14-א' ו   9תקנות אלו פורסמו מתוקף סעיפים  

1988  . 

להפנמה של העלויות החיצוניות הנובעות מהזרמה של שפכים אל הים, באופן נועדו לגרום  התקנות  

לשם שמירה על    באיכות השפכים המוזרמים לים  שיעודד את צמצום ההזרמה לים ושיפור מתמיד

הציבורי. שפכים.    המשאב  הזרמת  על  הים  זיהום  למניעת  היטל  הטלת  באמצעות  התקנות זאת 

 .  לכל סוג של היתר אופן חישובואת מפרטות את ההיטל הכספי ו

  על הבסיס החוקי בישראל יובא בהמשך המסמך.פירוט נוסף 

 למתן היתרי הזרמה לים  עדהוהו 5

  ועדה   השר להגנת הסביבהמינה  "  1988-מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, תשמ"ח"  על פי חוק 

ליםמשרדית למתן היתרים  -בין נציגי השרים:   .להזרמת פסולת/שפכים  הוועדה הם  שמונה חברי 

 ונציג של גופים ציבוריים  ,תחבורה, חקלאות, תיירות,  כלכלהיו"ר, ביטחון, בריאות,    -  הגנת הסביבה

במשרד להגנת הסביבה   היחידה הארצית להגנת הסביבה הימית  שעניינם שמירת איכות הסביבה.

הגוף המקצועי המייעץ לוועדה למתן היתרים, מרכז את הפעילות המנהלית ואחראי על הפיקוח היא  

 והאכיפה מול בעלי ההיתר. 
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 עקרונות להחלטות הוועדה 5.1

 : עדהוהו  סמכויות  5.1.1

 . עדהו הלי עבודה של הווקביעת נ •

 .היתרים להזרמה לים ממקור יבשתי  מתן/אי מתן   •

 .התניית מתן ההיתרים בתנאים מוקדמים שיש לקיים בטרם קבלת ההיתר •

 . קביעת תנאים להיתר •

אם הוראות החוק או תנאי ההיתר או  מילא אתבעל ההיתר לא  אם ביטול היתר בכל עת  •

 .מידע חדש שלא היה ידוע בעת מתן ההיתר יש

 למתן היתר הזרמה לים:   לוועדהקריטריונים לגיבוש המלצות  5.1.2

 . להזרמה לים חלופות יבשתיות (1)

 השפכים/ הקולחים/התמלחות המוזרמים לים. של כמות האיכות וה (2)

 איכות הקולחים. ב או הרעה שיפור (3)

 הקולחים.  צמצום כמויות (4)

 צמצום עומסים מזהמים.  (5)

 . BATבטכנולוגיות  טיפול (6)

 יישוםעמידה בתנאי ההיתר הקודם )איכות קולחים, דיווח תוצאות בדיקות השפכים,  (7)

 , הקמת מתקנים, הגשת דוחות וכיו"ב(. תוכניות

צמצום פליטות, השבה, : טיפול במקור, טיפול בשפכים, , לרבותשיפורים במערכות (8)

 .BATשימוש בטכנולוגיות שיפור מוצא ימי, 

 להמשך שיפור איכות הזרמה לים.  תוכניות יישום (9)

 רגישות הסביבה הימית הקולטת. (10)

 קרבה ורגישות של מתקנים ושימושים לאזור ההזרמה.  (11)

 .ת הגנת הסביבה/מפקח חוות דעת (12)

 המשרדואגפים מקצועיים של    מחוזותגורמים נוספים, לרבות: מהמלצות  -אם צריך  (13)

; רשות הטבע והגנים; משרד  רשות נחל ;היחידות הסביבתיותלהגנת הסביבה; 

 .הבריאות; רשות המים

 ים להזרמה לים: ימדיניות המשרד להגנת הסביבה בנושאים רלוונט (14)

 מדיניות המשרד לאיכות הסביבה להגנה על הסביבה הימית והחופיתמתקני התפלה:   •

 לינק לאתר המשרד - 2002ים התיכון,  –

 לינק לאתר המשרד - 2008 מדיניות השלמת התפלה מתקני •

https://www.gov.il/he/departments/policies/desalination_facilities_moep_policy
https://www.gov.il/he/departments/policies/desalination_facilities_moep_policy
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 . 2016רד להגנת הסביבה, מדיניות המש - הקמת תשתיות צנרת בים  •

  מסמך זה.היתר הזרמה לים,  מסמך מדיניות  •

  על פי החוק.רשאית להיעתר לבקשה או לדחותה, וכן להגדיר תנאים להיתר    הוועדה  5.1.3

 היתר  מתן  עדה לא תתיר והו, 1990- תקנות מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, תש"ןעל פי   5.1.4

 : במקרים אלה

   .שימוש חוזרלאו  לסילוק יבשתי ,חלופות לטיפולישנן  .1

ברשימת  .2 ומופיעים  לסביבה  מזיקה  השפעה  בעלי  חומרים  מכילים  המוזרמים  השפכים 

השחורה"( )"הרשימה  לחוק  השנייה  בתוספת  ההוראות   החומרים  מתקיימות  ולא 

 (. 3ו  2)סעיפים קטנים  5.1.5המפורטות בסעיף 

ישימים כלכלית ה,  שבנמצאביותר    הופעלו האמצעים הטכנולוגיים הטוביםלא  לא הותקנו ו .3

 . BAT - ומפחיתים את הנזק הסביבתי

 :כאשר  היתר  לתת  רשאית   הוועדה  5.1.5

תקנות מניעת זיהום הים ממקורות להשפכים לא מכילים חומרים מהתוספת השנייה   .1

 . 1990-יבשתיים, תש"ן

תקנות מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, להשפכים מכילים חומרים מהתוספת השנייה   .2

, אך מגיש הבקשה הוכיח, לשביעות רצון הוועדה, כי הותקנו והופעלו האמצעים  1990-תש"ן

 . BAT - ביותר הקיימיםהטכנולוגיים הטובים 

היתרים כאלה ניתנים   אפשרות טכנית סבירה למנוע את ההזרמה.  איןכאשר    -   היתר חירום .3

מחוץ לעונת רצוי  ,  ימים  כמהשעות עד    כמהזמן קצר של  לבדרך כלל לצורך עבודות תשתית  

 .עבור תקלה או בדיעבדבהרחצה ובכל מקרה לא יינתן 

סעיף   .4 לפי  מעבר  פ  -  לחוק  16היתר  עד על  זמני  היתר  לתת  יכולה  הוועדה  דעת,  שיקול  י 

 לעיל. 2להתקנת מתקנים לטיפול בשפכים כאמור בסעיף 

 : האלהבבקשה למתן היתר תתייחס הוועדה בין השאר לנושאים   ןבדיו 5.1.6

 כיבי הפסולת או השפכים בהתייחס למידת הנזק שלהם. רתכונות מ .1

 הקולטת.תכונות אתר ההטלה או ההזרמה והסביבה הימית  .2

 היתכנות השפעות שליליות על הסביבה הימית. .3

 המלצות היחידה הארצית להגנת הסביבה הימית שמבוססות על הקריטריונים לעיל. .4

 

https://www.gov.il/he/Departments/policies/moep_policy_constricting_sea_pipeline_infrastructure
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/248_004.htm#med1
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/248_004.htm#med1
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/248_004.htm#med1
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/248_004.htm#med1
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/248_004.htm#med1
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/248_004.htm#med1
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/248_004.htm#med1
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/248_004.htm#med1
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/248_004.htm#med1
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/248_004.htm#med1
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/248_004.htm#med1


 

 מסמך מדיניות למניעת זיהום ים ממקורות יבשתיים   - 23 -

 נוהל עבודה "כינוס ועדה למתן היתרים להזרמה/הטלה לים"  5.2

"  1988  -חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, התשמ"ח  ")ג( ל3בתוקף סמכויותיה לפי סעיף  

)חוק הטלה(,    "1983-חוק מניעת זיהום הים )הטלת פסולת(, התשמ"ג")ג( ל  3חוק מק"י(, ולפי סעיף  )

 את סדרי עבודתה כלהלן:קובעת ועדה למתן היתרים וה

דיון בהיתרים )בקשה לחידוש ל   ,פעמים בשנה לפחות  6בתדירות של    תכונס  עדהוהו  –  עדהוהוכינוס  

ין חוקי ימנ.  וכן דיון בעניינים עקרוניים  עדהו הואו שינוי היתר(, לשם דיון חוזר, על פי בקשה של חבר  

  .ישיבות הובכל מקרה מינימום של שלושה במשך כל  ועדהמתוך שמונה חברי ארבעה בישיבה יהיה 

  )אם יש כאלו(   דיוני ועדות המשנהר על  היו"של  וח  יוסדר היום יכלול במידת הצורך ד  –  סדר היום

 והחלטותיה, דיון בבקשות חדשות למתן היתרים, חידושם או שינוי בהם, דיון חוזר בבקשות להיתר 

התקבלה,  לא  הצעתו  אם  רשאי בתחילת הישיבה להציע תוספת או שינוי בסדר היום.    ועדה. חבר  וכד'

מומחים ויועצים   תבלוויי  עדהוהו יע בפני  מגיש הבקשה רשאי להופ  היא תידון בישיבה שלאחר מכן.

 שלא בנוכחות מגיש הבקשה. ייעשו מטעמו. הדיון וההחלטה בבקשה 

עדרם, ימצאם או היציון ה ב  עדהוהושמות חברי  את  יכלול  יירשם סיכום ולכל ישיבה    -  סיכום הישיבה

, סדר היום של הישיבה, עמדות המשתתפים )עפ"י בקשתם(, תמצית ועדהבושמות משתתפים נוספים  

הצעות, הודעות והצהרות של המשתתפים, תוצאות ההצבעה, החלטות, שם רושם הסיכום וחתימת  

 .  הלכלל חברי יופץ הסיכום   עדהוהוהיו"ר או מ"מ. לאחר הערות חברי 

 ת לציבור באתר המשרד.עדה נשלחות למבקש ההיתר ומפורסמווהחלטות הו - ועדהוההחלטות 

יום מקבלת ההודעה של החלטת   30או מבקש ההיתר רשאים בתוך    ועדהוהחבר    -  בקשה לדיון חוזר

בבקשה להיתר שנדחתה או לגבי התנאים בהיתר, באמצעות בקשה   ועדהבולבקש דיון חוזר    עדה והו

 תקפה ומחייבת. ההחלטת  ובינתייםדיון חוזר   הוועדה תחליט אם יהיה מנומקת בכתב.

הזרמה את    –  היתר  תנסח  הימית  הסביבה  להגנת  הארצית  להחלטת  היחידה  בהתאם  הפרטים 

יועדה וה ההיתר  ו  םוייחתושר  א.  מ"מ  או  היו"ר  לע"י  לחברי ציבור.  יפורסם  להישלח  יכול  העתק 

  .ועדה וה

חירום בדיעבד,    –  היתר  ולא  מראש  הניתן  חירום  סעיף  להיתר  פי  על  ניתן  מתוכננת,  (  3)7פעילות 

אפשרות טכנית   כשאיןיכול להינתן בסטייה מהוראות התקנות. התקנה מדברת על הזרמה  ולתקנות,  

שעות   72תוך  בבקשה למתן היתר חירום  ן בהוועדה תדוסבירה למנוע את ההזרמה בשל אירוע חריג.  

השלמות  הגשתה  ממועד שניתנה  אפשר  יהיה    .לרבות  הסכמה  בסיס  על  או בטלפון  לקבל החלטה 

 ידי מי שאינו נוכח או באמצעות האצלת סמכויות. בבדוא"ל 

כאגף  עדה  ונוהל כינוס הועל פי  פועלת    היחידה הארצית להגנת הסביבה הימית–  האצלת סמכויות

נוספים   עדהוהו.  ליישום החוק   וכן כזרוע ביצועית  מקצועי יכולה להחליט על סמכויות ותפקידים 

יו"ר  ב נוספים.  וגופים  ועדות המשנה  או   עדהוהועבור  ביטולו  יכול לקבל החלטות למתן היתר או 

היתרים ספציפיים ל  עדהוהובלי לכנס את    ,חודשים/סוף הרבעון(  3הארכת ההיתר לזמן מוגבל )עד  

לערוך שינויים בהיתר   יכול  עדהוהובמסגרת האצלת סמכויות. כמו כן יו"ר  פירוט מלא בנוהל(  יש  )

מהותי ישנה  לא  שהתיקון  החלטת    תובלבד  על  את  ו  עדהו הואת  לדווח  עליו  החלטתה.  עקרונות 

 . ועדההשינויים לו
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ו"ד וכן להזמינם לישיבה ואו מי מחבריה יכולים לפנות למומחים לקבלת ח  ועדהוה  –  נושאים נוספים

בדיון באותו העניין ולא החבר  יש כזה לא ישתתף  ואם    ,הרלוונטית. חל איסור של ניגוד עניינים אישי

ולהביע עמדה לגבי מתן היתר מסוים, יגיש בקשה מנומקת   ועדה ו היחפוץ להופיע בפני  ש  מיכל  יצביע.  

לאשר    דה עוהוויו"ר   האם  תהיה את  יחליט  זה  של  הופעתו  לדיונים.  לתרומתו  בהתאם  הופעתו 

 לא יהיה נוכח בדיון עצמו בבקשה להיתר. אך הוא ,בנוכחות מבקש ההיתר )אלא אם יוחלט אחרת(

 נוהל עבודה "מקורות יבשתיים )מק"י(" 5.3

הפעולות  ה מהות  את  מפרט  ופי  ןוסדרנוהל  לים  הזרמה  היתרי  מתן  מערך  עליהםלהפעלת   , קוח 

 .במסגרת מערך מקורות יבשתיים ביחידה הארצית להגנת הסביבה הימית

להוראות    נוהלה בהתאם  התשמ"ח  "נכתב  יבשתיים,  ממקורות  ים  זיהום  למניעת   1988  –החוק 

התש"ן   של    1990  –ותקנותיו,  טכניים  ברצלונה   MEDPOLומסמכים  אמנת  להנחיות  בהתאם 

הפעולה הלאומית למניעת זיהום ים ממקורות   תוכניתו  LBS  (Land Based Sources,)-ופרוטוקול ה

 בפרט. (National Action Plan) – NAP-יבשתיים 

 עקרונות מנחים במתן היתרי הזרמה לים  6

מתבססים אלה שיקולים מקצועיים. שיקולים כמה בחשבון מובאים בעת מתן היתר הזרמה לים  

הובלת כן בעל עקרונות מנחים אשר מובילים את מקבלי ההחלטות במתן היתרי הזרמה לים ו

 התחום בישראל. בפרק זה יפורטו העקרונות המנחים.  

 עקרונות מנחים מאמנת ברצלונה 6.1

בהפחתת  LBS- ה  פרוטוקול עוסק  ברצלונה,  אמנת  יבשתיים,  ממקורות  ים  הפרוטוקול   .זיהום 

כלליים   מתייחס מנחים  היישום   ,לעקרונות  ואת  המיטביות  הזמינות  הטכנולוגיות  את  המגדירים 

כחלק מהתחייבותה של ישראל לאמנת ברצלונה, מאמצים את העקרונות מתוך   סביבה.להמיטבי  

 :הפרוטוקול במתן היתרי הזרמה לים

)בטכניקה  שימוש   • הזמינה  וצמצום    (BATהמיטבית  ו הלמניעה  לים  להפחתת הזרמה 

הן את אופן    ,הטכניקה המיטבית כוללת הן את הטכנולוגיה המיטבית  סביבה.ה  לעהשפעותיה  

 פירוק.התפעול וההקמה,  הן, תכנוההשימוש, 

• BAT   תהליכים או  הפעלה  שיטות  או  מתקנים  של  ביותר  המתקדם  הפיתוח    , משמעותו 

הטכנולוגיה  שמיישם   ושפכים.  פסולות  פליטות,  להגבלת  אמצעים  של  מעשית  התאמה 

ובהתאם לשינויים  המיטבית הזמינה תשתנה עם הזמן בהתאם להתקדמות של טכנולוגיות

 וחברתיים. כלכליים 

עבור הסביבה משמעותו יישום של השילוב המתאים ביותר של אמצעים בהמונח יישום מיטבי   •

משימוש   תשמירה על משאבים )אנרגיה, מים(, הימנעו :  ואסטרטגיות לבקרה סביבתית. למשל

 בחומרים מסוכנים. 
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 בחשבון, בין היתר:  להביא  סביבה יש לבהקשר ליישום מיטבי  •

o  סילוק ההייצור, השימוש ו ;ל המוצרהסיכון הסביבתי שאת 

o  שמזהמים במידה פחותה בפעילויות או חומרים שימוש 

o  התקדמות ושינוי בידע המדעי והטכנולוגי 

o  הגבלת זמנים ליישום 

o השלכות חברתיות וכלכליות 

הפליטות   • הפחתת  הזמינה  עקב  אם  המיטבית  בטכנולוגיה  לשימוש  שימוש  ביישום והודות 

מוביללמיטבי   אינה  אמצעים סביבה  ליישם  יש  סביבתית,  מבחינה  מקובלות  לתוצאות  ה 

 נוספים. 

  ים ממקורות יבשתייםהזיהום עקרונות אסדרה סביבתית למניעת  6.2

אסדרה סביבתית לעקרונות מנחים  כמה  ססת על  ובההחלטה למתן היתר הזרמה לים ככל שתינתן, מ

 העקרונות המנחים מפורטים להלן: של המשרד להגנת הסביבה. 

ו  –  יבשתיות  חלופות .1  חלופות  בדיקת  ידי  על   והיקפן  לים  הזרמות  של  םוצמצאו  /ביטול 

 לשימוש ,  חקלאית  להשקיה,  למאגר  או  העירונית  הביוב  למערכת  התחברות  כגון)  יבשתיות

 (. פסולת ימעוטפתרונות , למציאת במפעל  חוזר

2. BAT  –  ( שימוש בטכניקה המיטבית הזמינהBAT  למניעה וצמצום הזרמה לים והשפעותיה )

הן את אופן השימוש,    ,סביבה. הטכניקה המיטבית כוללת הן את הטכנולוגיה המיטביתה  לע

 פירוק המיטבי.התפעול ו ההקמה, התכנון, ה

 לאסדרה סביבתית למניעת זיהום ים ממקורות יבשתיים םהרלוונטיי BAT-ה עקרונות .3

במקור, שינוי   מחזורטיהור שפכים, מתקני ל םאו מכוני םכוללים: הקמת מתקני

 ידידותיים גלם בחומרי שימוש, כמויות צמצום, במעלה טיפולבטכנולוגיה, הפרדת זרמים, 

 .מתמיד ושיפור ביולוגית ופריקים לסביבה

בעיקר אלו המכילות ריכוזים גבוהים מאוד    ,הזרמת תמלחות ליםל  אפשרותמתן    –  תמלחות .4

נובע  יע  לרבות בורון.  של מלחים באיכות   לפגועעשויות  תמלחות אלו  שהעובדה  מקרון זה 

שימוש חוזר של קולחים    ולמנועקולחים  הלהמלחת  הטיפול הביולוגי בשפכים במט"שים,  

 השקיה חקלאית.  באמצעות

מנת על  השאיפה לצמצום נקודות הזרמה על החוף,    –  בים  ותשתיות  מוצאיםהמספר    צמצום .5

מסוף תמלחות מוסדר. מסדר או  ודרך צינור מוצא ימי מ  ותבצעיכל ההזרמות המאושרות  ש

 . )הקמת תשתיות צנרת ביםלמדיניות המשרד ל לינק)

תוכנית לבקרת איכות השפכים המוזרמים   ליישםבעל ההיתר מחויב    –  בקרת איכות שפכים .6

 לים.  

פיקוח של מפקחי היחידה הארצית להגנת הסביבה   –  מידת הצורךשגרתי ואכיפה בפיקוח   .7

 הימית על עמידת בעל ההיתר בתנאי ההיתר וביעדיו. 

https://www.gov.il/he/Departments/policies/moep_policy_constricting_sea_pipeline_infrastructure
https://www.gov.il/he/Departments/policies/moep_policy_constricting_sea_pipeline_infrastructure
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 חדשים יכולים לקבל היתר הזרמה רק כאשר הם עומדים בכל הדרישות   מזרימים  –  תכנון .8

 נבחנו ואושרו במסגרת ההליך התכנוני. ש -BATהסביבתיות ל

הזרמת השפכים המטופלים על הסביבה   ה שלהשפעהניטור לבחינת    –   הימית  הסביבה  ניטור .9

 .הימית

גיבש המשרד להגנת הסביבה מסמך מדיניות העוסק במגוון    2002בשנת    –  מתקני התפלה .10

בשנת   התפלה.  מתקני  של  ומהפעלה  מהקמה  הצפויות  הסביבתיות  פורסם   2008הבעיות 

קדם במי שטיפות מסננים ואבן   עדכון למסמך המדיניות, הכולל בין היתר דרישה לטיפול

 . קישור לעמוד המדיניות באתר המשרד להגנת הסביבהגיר. 

 דרישות בהיתרי הזרמה לים  7

 לקביעת היתר הזרמה ליםאמות מידה   7.1

סוג הזרם המבוקש להזרמה. הרלוונטיים להמזהמים  הגורמים  את    ותכוללאמות המידה בהיתרים  

יכללו מזהמים  עוד  המידה  ההיטל  המצוינים  אמות  השפכים אם  ,  בתקנות  בהרכב  נמצאים  הם 

לים להזרמה  להזרמה  .  המיועדים  המידה  הזרם   ותנקבעאמות  של  הדיגומים  תוצאות  בסיס  על 

ועל פי   ,ההיתר  בקשתהנמצאים בתהליך של    )תוספים(   או על בסיס רשימת החומריםו/המוזרם לים  

בפועל אין מזהם    אם  לגורמיםאמות מידה    יצוינו כלומר, לא    .המידע הקיים על פי הסיווג לקטגוריות

 ם בריכוז הדורש התייחסות. בשפכינוכח מסוים בחומרי הגלם ואין סיכוי סביר שיהיה 

ונקבעות בין היתר גם   ,אמות המידה נבחנות לאורך זמן ובאופן תקופתי תוך דרישה לשיפור מתמיד

 על פי ביצועים.

בחשבון את אי הוודאות של   מביאות  היחידה הארצית להגנת הסביבה הימית  שקובעתאמות המידה  

 ערך מהותי.גות מעל בחרימתחשבת אכיפה  ה מדיניות . כמו כןות המדידהשיט

בטבלה   הפרמטרים    1להלן  בשפכים  רשימת  להימצאותם  וכפוף  ההיטל  בתקנות    מעלהמופיעים 

 Best Professional  -BPJ)  וכן על פי שיקול הדעת המקצועי  ,קבעו להם אמות מידהיסף שי  לריכוזי

Judgement) .של היחידה הימית 

עבודה, בהיתרה  כשיטת  מקיפות    מזרימים  ובדיקות  דיגומים  פי  מבצעים  של בהיתר,    תוכניתעל 

מידה   בהיתר תחת אמות  דרישות והמזהמים הרשומים  הרשומים במסגרת  מזהמים  חומרים  של 

באמות המידה   מצויןשל מזהם כלשהו שלא    גבוה תגלה ריכוז  מאם  הדיגום ודרישות הניטור בהיתר.  

מפקחי היחידה הימית   בד בבד.  ות המידה שבהיתרמקורו והצורך בהוספתו לאמ  ניםחנב של ההיתר,  

 .פיקוח מסודרת  תוכניתדיגום ובדיקות אקראיות על פי מבצעים גם הם 

 

 לצורך גיבוש אמות מידה בהיתרי הזרמה לים  סף ריכוזי.  1 טבלה 

 לקביעת   סף   ריכוזי
 אמות מידה 

 סף גילוי מדידה 
 בקולחים מלוחים

 פרמטר 
 ]מג"ל[

 (BOD5צח"ב כללי  ) 5עד    1 5

10 1 TOC 

https://www.gov.il/he/departments/policies/desalination_facilities_moep_policy
https://www.gov.il/he/departments/policies/desalination_facilities_moep_policy
https://www.gov.il/he/departments/policies/desalination_facilities_moep_policy
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 לקביעת   סף   ריכוזי
 אמות מידה 

 סף גילוי מדידה 
 בקולחים מלוחים

 פרמטר 
 ]מג"ל[

 מוצקים מרחפים  5 5
 חנקן כללי    5
 זרחן כללי   0.5
 שמן מינרלי  0.1 0.1
 FTIRשמנים ושומנים בשיטת   0.1 0.5
 כספית 0.001 0.001
 כרום 0.02 0.05
 ניקל  0.05 0.05
 עופרת  0.02 0.02
 קדמיום 0.01 0.01
 אבץ 0.02 0.2
 נחושת  0.02 0.02
 )בנזן, טולואן, קסילן( BTEX כ"א 0.05 0.05
 פנול  0.01 0.05
חומרי הדברה )שאינם קוטלי עשבים( או    0.02

PCB's– סה"כ 
 סה"כ -קוטלי עשבים    0.05

 

היתר חדש בהתאם למידע ונתונים שמוגשים בעת לאמות המידה ודרישות הדיגומים והניטור ניתנים  

ההיתר   כוללבקשת  המוגש  המידע  המוגש.  המידע  של  מעמיקה  סקירה  התהליך   :ולאחר  סקירת 

היוצרים שפכים להזרמה לים(, חומרי גלם, חומרי לוואי,   ה אלוזרמים תהליכיים )כולל פירוט לגבי  

ות והשפכים  הזרמים  איכויות  ספיקות יתוספים,  נרחבות,  מעבדה  בדיקות  לרבות  הרכבם,  אור 

,  BAT-, מערך טיפול וסילוק, אמצעים טכנולוגיים תוך התייחסות לועומסים, הרכב מי האספקה

 ההזרמה. ורגישות אזור יעילות הטיפול 

בעת עדכון או חידוש היתרים נעשית בחינה של כל המידע והנתונים המוגשים ליחידה לאורך השנים. 

בתקנות   צויניםהמ  את הגורמיםהמידע כולל את נתוני הניטור מבחינת איכויות וספיקות שהוגשו, וכן  

יה יעללגבי  בעבר או    נראושלא    גורמיםמצאות  יהתקבל מידע לגבי ה  אםההיטל למניעת זיהום ים.  

של    ניכרת ת  גורמיםבערכים  השפכים ימסוימים,  באיכות  השינוי  למקור  מעמיקה  בחינה  עשה 

ותישקל האפשרות להוסיפם לאמות המידה של ההיתר   ,והפעולות האפשריות להפחתת הריכוזים

 . ו/או לשקול ליזום שינוי היתר המתעדכן ו/או מתחדש

 (.BAT-נערכים עדכונים ודרישות לשיפור מתמיד )בהתאם ל

אמות מידה בחלק מן ההיתרים יש  בעת הוצאת ההיתר,  בהן  נדרש לעמוד  שמידה  האמות    לענוסף  

דרש לעמוד  בו המזרים יישיש להגיע. בחלק מאמות המידה העתידיות מצוין תאריך  שאליהן  עתידיות  

העתידי   הובאחרות  בערך  לעקרונות  בהתאם  ניתנים  היעד  ערכי  תאריך.  מצוין  דוגמת  BAT-לא   ,

 עקרון השיפור המתמיד, שיטות הטיפול בזרם המועבר לים וכו'. 
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 Compliance Monitoring  – ניטור מקומי של הסביבה הימית 7.2

מפעלי הקישון, מסופי התמלחות א.ל.א ושפד"ן, המזרימים באילת(   הלדוגמהמזרימים )  רובעבור  ב

הסביבה הימית באזור שסביב אתר ההזרמה לים בשני מועדים )באביב ובסתיו( של  פרטני  נדרש ניטור  

החל ניטור מקומי   2018בשנת  ו  ,בים סוףוות שנתיים. רוב הניטורים נדרשים בים התיכון  דוחוהגשת  

ניטור מקומי   -)אתר    להגנת הסביבה  משרדהבאתר  ם מפורסמים לציבור  ות השנתיי דוחבים המלח. ה 

 שסביב אזור ההזרמה.  לבדוק מגמות בים בזמן ובמרחב  נועד. הניטור (2019של הסביבה הימית, 

נדרש   לים  שמזרים  מי  כל  עקרוני  מי   של  ניטורבבאופן  למעט  ההזרמה,  באזור  הימית  הסביבה 

. ישנם גם היתרים של מלונות או תהתמלחואז הניטור נדרש ממסוף    -   שמזרימים למסופי התמלחות

רכי קירור ומזרימים אותם לים ללא תוספת של ולצ  הביניבניינים ששואבים מי תהום מלוחים מהפן  

של נדרש ניטור    לא  כמו כן   כימיקלים או נוטריינטים כלל. הם אינם נדרשים בניטור הסביבה הימית.

מזערית על פי שיקול דעת מקצועי    ההשפעה על הסביבה הימית תהיהשהערכה    כשישהסביבה הימית  

(BPJ=Best Professional Judgement .) 

)המשרד להגנת הסביבה אגף  תקן איכות מי הים התיכון  ההמלצות למ  האלהנבדקים הם    הגורמים

ה מטרתם לספק הביולוגי  נתוניוכן נתונים ביולוגיים )אצות, חי בסדימנט, חי בים(.    (2002ים וחופים,  

 הגורמים לראות שינויים שאינם בהכרח נראים מבחינה כימית. בים סוף    שמאפשרמידע כולל יותר  

ל והם משווים  נוטריינטים  בעיקר  נוטריינטיםערך  הנבדקים הם  כפיעומס  וזאת  ועדת   שהגדירה  , 

מתחתיו לא צפויה השפעה שלילית על המערך   המדענית הראשית של המשרד, אשרשכינסה    מדענים

 . ( SCIENTIFIC COMMITTEE, 2016) האקולוגי הימי במפרץ אילת

 National Monitoring Program  – ניטור לאומי של הסביבה הימית 7.2.1

מבוצעת בים התיכון ע"י חיא"ל ובים   תוכניתים. ההבסיס מידע לאומי של מצב    משמשתזו    תוכנית

שנתי מפורסם לציבור באתר    דוחו  ,העברית  יברסיטה אוניברסיטאי של האונ-סוף על ידי המכון הבין

במסגרת אם  .  (2019)חיא"ל והמשרד להגנת הסביבה אגף ים וחופים,    2001שנה משנת    בכלמהגנ"ס  

הלאומי  תוכנית עלנמצא  תהניטור  או  חריגים  ערכים  הרקע,    ניכרתיה  יו  ערכי  כל   נבחנותלעומת 

אכן יש חשד שהמקור הוא הזרמות של אם  ההזרמות העשויות לגרום לערכים החריגים שנמצאו.  

נמצא כי המקור לערכים   אםהנושא לרבות בדיקות ודיגומי פתע של ההזרמה.    נבחןהיתר זה או אחר,  

אה של הזרמה בהיתר, תיתכן הוספת פרמטרים לדיגום, לניטור היא תוצ  הניכרתיה  יהחריגים או העל

הניטור הלאומית של הסביבה הימית   תוכניתולאמות המידה של אותו המזרים או אותם המזרימים.  

 מידע נאסף על ידי היחידה הימית.ה  .בחשבון את עומסי המזהמים המוזרמים לים מביאה

 אי עמידה בתנאי היתר הזרמה לים  7.3

להגנת   ו המשרד  הימיתהסביבה  התחום  היחידה  על  מהיתר   יםרוא  האחראית  חריגות  בחומרה 

הזרמה לים ללא היתר או ההזרמה לים ותנאיו, על פי חוק למניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים.  

במקרים כאלו ועל פי מדיניות   ק.הוראות החו  לע  ותריעבהן  הזרמה לים  האי עמידה בתנאי היתר  

דרך שימוע וכלה  בהתראה  החל    ;נשקלות כל האפשרויות  בתחום ים וחופיםהאכיפה של המשרד  

 . נהלי או אפילו צו להפסקת ההזרמהמ  עיצום כספי בחקירה פלילית, 

https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/monitoring_the_marine_environment
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 תהליך קבלת היתר הזרמה לים  8

 .  היתר הזרמה לים יכול להיות היתר רגיל או היתר חירום כאמור

היתר קבלת  של  ט  רגיל  תהליך  במילוי  הבקשהומתחיל  להגנת והגשתה.    פסי  הארצית  היחידה 

הימית ומוציא  תמקבל  הסביבה  הבקשה  את   האת  ההיתר משלם  הבקשה. מבקש  לתשלום  אגרה 

השלמת פרטים. בהמשך נקבע   במידת הצורך נדרשתולשלמות המידע שהוגש,  האגרה ונערכת בחינה  

שלא נדרש במקרה  )למעט    להגיע לדיון  נדרשהוא  ושנשלח גם למבקש ההיתר,    עדהוהומועד לכינוס  

דנה בבקשה ומתקבלת ועדה  ו , מבקש ההיתר מציג את הבקשה, המתכנסת  ועדהוה.  להגיע לוועדה( 

דוע של מבקש ההיתר. במידת הצורך המבקש שולח בקשה י יוקבלה או דחייה של הבקשה,    – החלטה  

 גובההנחיות לחישוב  לרבות    נשלח ההיתר למבקש,תהליך  ה  בסוף  .דיון חוזרמתקיים  ו  לדיון חוזר

 פרסומו לציבור.הנחיות לההיטל ותשלום  אופן דיווח ואופן ה, ההיטל הנדרש 

פעילות מתוכננת. בשונה מדיון בבקשה לניתן מראש )ולא בדיעבד(    תהליך של קבלת היתר חירום

הוועדה שעות מעת הגשתה. כמו כן    72תוך  בלהיתר חירום תדון הוועדה  בבקשה  ,  רגיל  להיתר הזרמה 

רשאית לקבל החלטה באמצעות הסכמה שניתנה בטלפון ו/או בכל אמצעי תקשורת אחר, או בכל 

ונאותה בנסיבות העניין. היתר חירום מתיר ליו"ר הו יעילה  עדה ודרך אחרת שלדעת היו"ר תהיה 

שעות. ההיתר צריך   48על  שר משך ההזרמה לא יעלה  אהיתרים על פי שיקול דעתו, וזאת כלהנפיק  

 מלא, ולכלול את דרישות משרד הבריאות. ובתיאום ינתן בהסכמתו של משרד הבריאותלה

 ללא כינוס הוועדה. )רגיל/ חירום( האצלת הסמכויות יו"ר הוועדה יכול לתת היתר  עפ"י כאמור

( והיתר חירום )עם וללא 1איור    ;ועדהובלי  רגיל )עם    היתרקבלה של  שלבי תהליך    להלןבתרשימים  

 .(2איור ; וועדה
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 ועדה(  ובלירגיל )עם   - שלבי תהליך קבלת היתר  .1איור 

 

תשלום היטל למניעת זיהום הים
מבקש ההיתר בתדירות הנדרשת בהיתר

פרסום בעיתונות
מבקש ההיתר בתוך חודש ימים מקבלת היתר

שליחת היתר חתום אשר יכלול את גובה ההיטל למניעת זיהום
היחידה

אם הבקשה סורבה-בקשת דיון חוזר 
מבקש ההיתר יום ממועד קבלת החלטת הוועדה30בתוך 

(אם נדרש)פנייה למרכז הוועדה לקבלת קטע הסיכום הרלוונטי לבקשתו של מבקש ההיתר 
מבקש ההיתר

קבלה או דחייה-מסירת הודעה על החלטת הוועדה 
היחידה שבוע ימים מיום כינוס הוועדה

(אין חובה)בקשה להופיע בפני הוועדה 
מבקש ההיתר

קביעת מועד לכינוס ועדה ושליחת הודעה למבקש
היחידה יום מהגשת הבקשה75

בחינה ראשונית ודרישה להשלמת פרטים
היחידה יום מהגשת הבקשה45

תשלום אגרת בקשה והעברת אישור תשלום ליחידה
מבקש ההיתר

רישומה והוצאת אגרת בקשה, קבלת בקשה
היחידה

.י מורשה חתימה"הגשת הבקשה בהתאם לדרישות ע
מבקש ההיתר

קבלת 

 היתר 

 ללא 

כינוס 

וועדה 

)האצלת 

 סמכויות(
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 ועדה(  ובלי שלבי תהליך קבלת היתר חירום )עם   .2איור 

 

  

תשלום היטל למניעת זיהום הים
מבקש ההיתר בתדירת הנדרשת בהיתר

פרסום בעיתונות
מבקש ההיתר

שליחת היתר חתום אשר יכלול את גובה ההיטל למניעת זיהום הים
היחידה

אם הבקשה סורבה-בקשת דיון חוזר 
מבקש ההיתר

(אם נדרש)פנייה למרכז הוועדה לקבלת קטע הסיכום הרלוונטי לבקשתו של מבקש ההיתר 
מבקש ההיתר

קבלה או דחייה-מסירת הודעה על החלטת הוועדה 
היחידה

יתנהל בטלפון או בערוצים אחריםהיתר חירום דיון בבקשת 
היחידה שעות מהגשת הבקשה ותשלום אגרה72בתוך 

בחינה ראשונית ודרישה להשלמת פרטים
היחידה

תשלום אגרת בקשה והעברת אישור תשלום לאגף
מבקש ההיתר

רישומה והוצאת אגרת בקשה, קבלת בקשה
היחידה

י מורשה חתימה"הגשת הבקשה בהתאם לדרישות המפורטות חתומה ע
מבקש ההיתר

 קבלת היתר 

 ללא 

כינוס וועדה 

)האצלת 

 סמכויות(
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 מתכונת הגשת בקשה להיתר 8.1

, תיאור תהליך מבקשה פרטיאת   ( הכולל1מבקש ההיתר ישלח את טופס הבקשה )טופס בקשה מס' 

בו מבוקשת ההזרמה ונימוקים להגשת הבקשה. שסביבה הימית באזור ה תיאור, השפכים  ייצור

  מתפרסמותההנחיות  .להיתר מפורטים בתוספת הראשונה לתקנותבקשה  ה שתכלולהפרטים 

הגשת בקשה להטופס מפרט את כל הנושאים והמידע הנדרש . באתר השירותים והמידע הממשלתי

 :. בין אלהלהיתר

 .פרטי המבקש, לרבות איש קשר ודרכי התקשרות •

 . תצהיר עו"ד תדפיס רשם החברות,   - טפסים מנהליים •

 ."צ מיקום המקור ומיקום ההזרמה לים לרבות מפה ונ –פרטים על המקור היבשתי  •

 .הכוללת מקור, סוג, איכות, ספיקה, אתר לפינוי לים וכד' ,תמצית הבקשה •

היבשתי   • והמקור  ההיתר  מבקש  על  כללי  זר  –מידע  לרבות  ייצור  תהליכים,  מתהליכי  ים 

נתוני ייצור,  ת/שפכים המיועדים להטלה/הזרמה,  אור התהליכים הגורמים ליצירת פסול ית

 . נתונים של חומרי גלם ותוספים

 המיועדים להזרמה בנקודת המוצא לים   השפכיםוהכימיות של  הפיזיקליות  תכונות  התיאור   •

אור הרכב השפכים  י, ת)אלא אם נקבע אחרת על ידי היחידה הימית(לפחות    פרמטרים  32עם  

כללי ותסנין,   BOD:  האלהבדיקות מעבדה של הפרמטרים  דיגום ולרבות  והחומרים בהם,  

COD    ,כללי ותסניןTSS105  ,TSS550  ,TDS  ,כלוריד ,pH  צבע, עכירות, העברה באורכי גל ,

, שמן מינרלי  FTIRוללא סינון(, שמנים ושומנים כללי    1:40ננומטר )במיהול   620, 525,  420

FTIRספירת חיידקים כללית, קולי צואתי, אנטרוקוקים, חנקן אמוניאקלי ,-Nניטראט , -

Nניטריט  , -N  ,TKNזרחה כללי,  חנקן   ,-P  ,כללי זרחן   ,ICP    כספית ,  AAמורחבת, 

באנטיביוטיקה,   שימוש  פנול,  GCMS  ,VOCs  ,BTXטמפרטורה,   ,AOX  ,DOX-GC  ,

 . חומרים כימיים רלוונטיים נוספים

)ספיקות   • לים  לנסיבות(  השפכים  בהתאם  עונתית  שנתית,  חודשית,  עומס מאזני  ויומית, 

)ריכוז מינימום, מקסימום וממוצע שנתי לכל מדד(, הרכב מי אספקה לפרמטרים   יםשנתי

 . שבשפכים

 . תיאור מערך טיפול וסילוק השפכים, לרבות סכמה של מתקני הטיפול •

טכנולוגיים   • ומתוכננים  אמצעים  העקיימים  הומידת  בדרישות  המיטביתמידה   טכנולוגיה 

 .(BAT) הזמינה

ו  • וביציאה  בכניסה  ועומסים  ריכוזים  ספיקות,  לרבות  בשפכים,  הטיפול  שיעורי  יעילות 

 .לכל מדד)%(  הפחתה 

 . טיפול בבוצה •

אור החוף הסמוך, אופן ההזרמה, מידע על הסביבה י תיאור אזור ההזרמה המבוקש, מפה ות •

 .הימית והחופית באזור ההזרמה

https://www.gov.il/he/service/permit_to_discharge_waste_into_sea
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הבקשה   • להגשת  לרבות    –נימוקים  בהטלה/הזרמה  הצורך  בדבר  מפורט  הימצאות הסבר 

 .חלופות יבשתיותוישימות 

   .ובריאותיות של ההזרמה/הטלההתייחסות להשפעות סביבתיות  •

בהגשה • הפרטים  נכונות  בחברה   אישור  האחריות  נושא  ושל  הבקשה  ממלא  של 

 . )מנכ"ל/סמנכ"ל(

 מגזריות הנחיות  8.1.1

 ספציפיות חיות  הנ  ישהמזרימים  מהמגזרים  לחלק  ,  1  מס'בקשה    דרישות הכלליות בטופסה  לענוסף  

 . להגשת בקשה להיתר

באתר השירותים והמידע הממשלתי : מפורסמות כל ההנחיות 

https://www.gov.il/he/service/permit_to_discharge_waste_into_sea 

 .מגזרכל ללהלן פירוט קצר 

מטרת ההפקה,    :הנחיות כלליות להגשת בקשה להיתר הזרמת שפכים ממתקני הפקת גז בים •

ההזרמה, מקור הגז להפקה, תיאור אסדת ההפקה, טיפול בגז/קונדנסט/ נוזלים,    ר תיאור את

צנרת    , תפעול הבארות,  הרצה  תוכניתההפקה/ נתוני ייצור,    תוכניתתשטיפים )כולל מי נגר(,  

רום  יח  תוכניתם,  יגז, קונדנסט וכימיקלים, בקרת ספיקה/מדי ספיקה/שעוני מים, היתר רעל

  AUDIT  דוח  ימית,הסביבה  מידע על העתידיות,    תוכניותבשמן,    יםמפעלית לטיפול בזיהום  

של גורם   AUDIT  דוחאו    API 75האסדה לדרישות הסביבתיות של תקן  התאמת  חיצוני של  

בהתאם לתנאי החזקה או לפי דרישות הרגולטור. מקורות הזרמה לים )כללי,   ,שלישי אחר

הייצור,   בתהליך  תוספים  ובקרה,  ניטור  טיפול,  ההזרמה, מתקני  אופן  ההזרמה,  מועדי 

איכויות ההזרמה,  מידע    -  כמויות  כימי,  סגירההרכב  של  /על  הפקה/אסדת  נטישה  באר 

 הפקה(, חלופות יבשתיות, מי ייצור. 

מעבדה אמות מידה,    הפקה )גז( ים:   ןלהיתר הזרמה לים ממתקדרישות גנריות    כמו כן יש 

, ניטור ובקרה, מערכת חישה מרחוק, הזרמת פסולת אורגנית, נוהלי חירום לתקלותכימית,  

 ערכה מטאורולוגית ועוד. 

 : בים  ונפט  טבעי  גז  קידוחי  עבורב  שפכים   הזרמת  להיתר  בקשה  להגשתכלליות    הנחיות •

שם וסוג  ,  תיאור אתר ההזרמה,  תיאור תהליך הקידוח  ,תיאור מטרת הקידוח וסוג הקידוח

נגר/ניקוזים,  האסדה רעלים,  מי  )מי  ,  היתר  מפעלית    תוכנית,  (BILGEשיפוליים  חירום 

האסדה לדרישות   תהתאמחיצוני של    AUDIT  דוח,  סביבה ימית,  לטיפול בזיהום ים בשמן

של גורם שלישי אחר בהתאם לתנאי החזקה    AUDIT  דוחאו    API 75הסביבתיות של תקן  

הרגולטור דרישות  לפי  לים,  או  הזרמה  מקורות  )צמנט(,  מלט  ועודפי  קידוח  בוץ  , מטחן 

 אתר קידוח.נטישה של  /סגירהאיכויות ההזרמה, 

גם בים  יש  גז/נפט  קידוח  במהלך  לים  הזרמה  בהיתר  גנריות  מידה, דרישות  אמות   :

 , נוהלי חירום ותקלות, ניטור ובקרה, ניטור סביבה ימית. דטרגנטים, הזרמת פסולת אורגנית

https://www.gov.il/he/service/permit_to_discharge_waste_into_sea
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 ופעולתו, טיפולתיאור המתקן  :  הנחיות להגשת בקשה להיתר הזרמה לים להתפלה )מי ים( •

 , ניטור ובקרה. תוספים לתהליך, איכויות, כמויות ומקורות, במי שטיפות

הבריכות וריקונן,  נדרש פירוט לגבי :להגשת בקשה להיתר הזרמה לים למי בריכות  הנחיות •

בקרה על הכמויות המוזרמות לרבות מדי ספיקה לכל    ,תדירות וכמויות מי שטיפות מסננים

הפרדת זרמים ו/או    תוכניתמוזרמים מים שאינם מלוחים יש להציג  . אם  מקורות ההזרמה

לנמק מדוע מבקשים להזרימו לים, תיאור אופן ההזרמה, אופן השאיבה לרבות מדי ספיקה, 

 נדרש לצרף אישור מרשות המים לשאיבת מי תהום. כןתוספים ואיכויות. ל עמידע 

נדרש פירוט לגבי :  קירור  מערכת  לצורך(  תהום)מי    הזרמה  להיתר  בקשה  להגשת  הנחיות •

ספיקה,   מד  לרבות  הזרמה  ומועדי  כמויות  לים,  ההזרמה  אופן  התהום,  למי  הקידוחים 

 נדרש לצרף אישור מרשות המים לשאיבת מי תהום.   כמו כןאיכויות, בחינת חלופה יבשתית.  

נדרש פירוט לגבי הסיבות לצורך בהשפלת    :(תהום)מי    הזרמה  להיתר  בקשה  להגשת  הנחיות •

רמתם לים, אפשרויות לחלופה יבשתית, אופן שאיבת המים, כמויות הזרמה, מי תהום והז 

נדרש לצרף אישור מרשות המים לשאיבת כן  .  אופן ההזרמה, מד ספיקה/מד מים, איכויות

 מי תהום.

: נדרש פירוט לגבי מקור המים, קירור  מגדלי   לנקז  הזרמה  להיתר  בקשה  להגשת  הנחיות •

(, לגבי פעילויות תחזוקה וניקיונות )אופן ביצוע,  MSDSכימיקלים )כמויות, מטרת השימוש,  

  .איכויותוכמויות, תדירות ויעד סילוק( 

תהליך הפוכה  אוסמוזה  לרכז  הזרמה  להיתר  בקשה  להגשת  הנחיות • לגבי  פירוט  נדרש   :

כימיקלי  תהיווצרו המים,  מקור  השימוש,  התמלחת,  מטרת  )כמויות,  לגבי  MSDSם   ,)

פעילויות תחזוקה וניקיונות )אופן ביצוע, כמויות, תדירות ויעד סילוק(, אופן ההזרמה לים,  

 מועדים וספיקות של ההזרמה לרבות מד ספיקה רציף ואיכויות. 

הזרמה  הנחיות • להיתר  בקשה  במי  תמלחותל  להגשת  ספיקה   :םטיפול  כמויות/מד  נדרש 

 . ובחינת חלופה יבשתית ואיכויות

, כמויות, איכויות נדרש פירוט לגבי  :  מזון(  תמלחות)  הזרמה  להיתר  בקשה  להגשת  הנחיות •

בדרישות  טיפול   עמידה  לרבות  פבתמלחת  גרסה  ינוהל  תמלחות,  באיכות   6.7נוי  ושיפור 

 . התמלחת

: נדרש כמויות, איכויות, מלח גבישי  –מזון    תמלחותללהגשת בקשה להיתר הזרמה    הנחיות  •

 אמות מידה כלליות ע"ב חומר יבש ופירוט הטיפול בתמלחת. 

אופן הקבלה והטיפול בתמלחות  :הנחיות להגשת בקשה להיתר הזרמה לים מסוף תמלחות •

, עתידיות  תוכניות,  מיקום מדי ספיקה,  סיכום רב שנתי של כמויות ההזרמה,  באתר המסוף

 . אופן ההזרמהו נוהל עבודה, מערך הניטור המקוון
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 הוראות פרסום ההיתר  8.2

לצורך יידוע הציבור, היתרים מאושרים יועלו לאתר המשרד להגנת הסביבה ויהיו זמינים ופתוחים  

בהתאם  בעיתונות,  ההיתר  קבלת  דבר  את  לפרסם  ההיתר  מקבל  על  כך,  על  נוסף  הרחב.  לציבור 

 (:3איור להנחיות שלהלן )המופיעות גם בהיתרים עצמם; 

לאתר ההזרמה בגודל של  יםמקומי הרלוונטיבעיתון ההיתר יפורסם בעיתון ארצי ו •

ס"מ בתוך חודש מיום קבלת ההיתר; נכון לזמן כתיבת המסמך, הועברה בקשה  10.5*10.5

 להצעת נוסח מעודכן לאגף פרסום במשרד להגנת הסביבה. 

 12, אופן ההזרמה ומיקומה בפונט 16שם המזרים לים ומס' ההיתר בפונט  יצוינו בפרסום  •

 ; 11בו נמצא העסק המזרים לים בפונט שישוב ישם בעל ההיתר והוכן 

 ישלח ליחידה הארצית להגנת הסביבה הימית;יהעתק של המודעות  •

ועדה בהאצלת סמכות  והמאת למקבל ההיתר תינתן אפשרות לבקש פטור מפרסום היתר  •

תוך שבוע ימים מקבלת ב עדהוהו, כפוף להגשת בקשה מנומקת בכתב ליו"ר עדה וליו"ר הו 

 . ההיתר

 
 למודעה בעיתונות מטעם מקבל ההיתר  הדוגמ.  3איור 
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   חישוב אגרות היטל 8.3

בהתאם לתקנות מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים )היטל למניעת זיהום    מחושבותאגרות ההיטל  

 .  2011 -התשע"א –הים( 

 :הנוסחהסכום היטל לתשלום יחושב לפי 

𝐻 = 𝑎 ×∑(𝐿𝑚
1−𝑖

∗ 𝑃𝑚) 

 כאשר:

H )סכום ההיטל לתשלום בעבור כלל החומרים המזהמים )בש"ח 

a  (.3-, ים סוף2- , ים המלח1.5- , מפרץ חיפה1-ההזרמה )ים תיכוןמקדם ההזרמה לפי מקום 

I  מספר החומרים המזהמים המצויים בשפכים המוזרמים לים 

M  סוג החומר המזהם 

𝐿𝑚  כמות החומר המזהםm   הבשפכים, שתחושב לפי הנוסח 𝐿𝑚 = 𝑄 × 𝐶𝑚)ק"ג( , 

Q  )כמות השפכים המוזרמת לים )מ"ק 

𝐶𝑚   ר המזהם  מ החוריכוז ממוצע שלm  בשפכים הקבוע בהיתר, ואם לא נקבע בהיתר ריכוז ממוצע   - 

 הותר להזרמה לפי ההיתר )בק"ג/ למ"ק(ש שבעים אחוזים מן הריכוז המרבי  

𝑃𝑚  עבור סוג החומר המזהם  ביחידת תשלוםm  :)בש"ח/ ק"ג( 
 

 יחידת תשלום )₪/ק"ג(  mסוג החומר המזהם  

BOD    או(TOC) 0.09 

TSS 0.18 

 P 0.92-זרחן כללי כ

 0.09 , ניטריט וניטרט(TKN)סכום של    N-חנקן כללי כ

 FTIR 0.92שמנים ושומנים  

 18.48 אבץ 

 74.93 כרום 

 74.93 ניקל

 149.87 נחושת 

 149.87 עופרת 

 1494.55 קדמיום 

 4483.65 כספית 

 87.25 פנול

BTX  –  87.25 בנזן, טולואן, קסילן 

 1494.55 )שאינם קוטלי עשבים( חומרי הדברה  

 326.42 קוטלי עשבים 
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עבור השפכים שהוזרמו ברבעון הקודם למועד התשלום. היטל ישולם בהתשלום מבוצע אחת לרבעון  

 לקרן למניעת זיהום הים. 

פג תוקפו של ההיתר. תשלום היטל בהיתר יום שיום מ  30תוך  בלם  ויש  תשלום היטל בהיתר חירום 

כסכום המתקבל מהמכפלה של מקדם ההזרמה בסכום הנקוב לצד משך זמן ההזרמה יחושב   חירום

 72-שעות ולא יותר מ  24-יותר מ₪,    10,265  -   שעות או פחות  24שעליו דיווח בעל היתר החירום )

₪ ולכל יממה נוספת או חלק   76,986  -  שעות  96-שעות ולא יותר מ  72-יותר מ₪,    25,662  -  שעות

משך הזמן על פי יחושב  מהיתר חירום באמצעות מכלית כביש    בהזרמה  ים(.₪ נוספ  10,265ממנה  

 דקות. 20 כביש מכליתזמן הזרמה בפועל, כל 

  בתוקף סקירת היתרי הזרמה לים 9

)מלבד חלקים   באתר של המשרד להגנ"ס  במלואם לציבורהיתרי ההזרמה לים בישראל מפורסמים  

ביטחוניים(.   מתקנים  של  והיתרים  מסחרית  סודיות  להזרמה של  היתרים  כוללים  לים  ההיתרים 

 רץ אילת ולים המלח. ים התיכון, למפמפרץ חיפה,  ל

 :האלהההיתרים כוללים את הנושאים 

 שם מלא ופירוט של מקבל ההיתר •

 כמות ההזרמה )במק"ש, יממה, מ"ק/חודש ומ"ק/שנה( ומקור ההזרמה •

 אמות מידה להזרמה  •

 אופן ההזרמה ומיקומה •

 מועדי הזרמה  •

 דרישות ניטור של הסביבה הימית •

ודיווח נתוני ההזרמה )כמויות, איכויות   וניטור של איכות ההזרמה  םדיגודרישות למערך   •

 ועומסים(  

או על  לדווח  דרישות   • שגורמים  בבטיחות,  פגיעה  ו/או  שגרתיים  בלתי  תקלה  או  תקרית 

 מתנאי ההיתר וחריגההימית  לסביבה להזרמהעלולים לגרום 

עמידה שפכים אסורים להזרמה,  תחזוקה נאותה, טיפולי קדם,    –הוראות מיוחדות אם יש   •

 בתנאי ההיתר, תשלום ההיטל וכד'

 תוקף ההיתר •

 

 :שבהם העיקריים  ואלה, מגזריםההיתרים מחולקים לפי 

 חיפוש והפקת גז ונפט •

 התפלה  •

 חקלאות ימית •

 טיפול במים  •

https://www.gov.il/he/Departments/DynamicCollectors/licences_permissions?skip=0&limit=10
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 מזון •

 מי בריכות שחייה )מי ים ותהום(  •

 מי תהום )מי קירור והנמכת מפלס( •

 מסוף תמלחות •

 קולחים סניטריים  •

 תעשייתייםשפכים  •

 ח מי יםותחנות כ •

 ח יבשתיותותחנות כ •

 תמלחות )רכז אידוי מי ים( •

 

מניתוח באופן השוואתי )אותם  נתח  מומהמגזרים  כל אחד  את היתרי ההזרמה של  קר  והניתוח הבא ס

 (. 2019שנת היתרים ב

 חיפוש והפקת גז ונפט  9.1

סניטריים, מי מערכת ולכן קולחים    ,אמות המידה להזרמה מתחשבות במקור התהליכי של ההזרמה

בעלי אמות מידה דומות מאוד הם  (  ןיתיולוו מרי בי,  ההיתרים )תמר  לושתהפרדת שמן ומי ייצור בש

אסדות של  המידה  אמות  בערכים.  והן  בפרמטרים  הבריטית   החיפוש  הן  התקינה  על  מבוססות 

 צור(. יושומנים במי ישמנים  -לדוגמה מהן )מחמירות אף  מסוימיםובמקרים הנורווגית התקינה ו
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 ונפט הפקת גזחיפוש ו  . אמות מידה להזרמה מתהליכי 2טבלה 

חיפוש והפקת גז  
 )מג"ל( ונפט  

 כריש -נובל    תן ייולו  –נובל    Bמרי    –נובל   תמר   –נובל  

 
מי   

 *ייצור
קולחים 

י סניטרי
 ם 

תשטיפי 
 ם

ממפריד 
 מים שמן 

מי 
ייצו

 ר

קולחים 
י סניטרי

 ם 

תשטיפי 
 ם

ממפריד 
 מים שמן 

פיתו
ח 

 שדה 

מי 
ייצור

* 

תשטיפי 
 ם

ממפריד 
 מים שמן 

קולחים 
י סניטרי

 ם 

בוץ 
 קידוח 

בילג
' 

ברי
 ט 

קולחים 
י סניטרי

 ם 

BOD  50    50     50   50  מרבי 
TOC  500    7000   500 ממוצע       

* 1500 מרבי  
* 

             

עומס  
 )טון(

      196        

TSS  100    ממוצע           
 50   11652 50  20   50   50 20 מרבי  
pH  ממוצע               

-9.5 9.5-6 9.5-6 9.5-6 מרבי  
6 

9.5-6 9.5-6 9.5-6 9.5-6 9.5-6 9.5-6 9.5-6 9.5-
6 

9.5-
6 

9.5-6 

חנקן 
  כללי

       ***    500   100 ממוצע 

זרחן 
 כללי

       ***    5   5 ממוצע 

 עכירות 
 (יע"נ)

 50    50     50   50  מרבי 

כלור 
 חופשי

 0.3    ****0.3     0.3   0.3  מרבי 

       15    29   15 ממוצע  שמנים 
ושומני

 ם
FTIR 

****1%   21    42 30  21 מרבי 
* 
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מי   
 *ייצור

קולחים 
י סניטרי

 ם 

תשטיפי 
 ם

ממפריד 
 מים שמן 

מי 
ייצו

 ר

קולחים 
י סניטרי

 ם 

תשטיפי 
 ם

ממפריד 
 מים שמן 

פיתו
ח 

 שדה 

מי 
ייצור

* 

תשטיפי 
 ם

ממפריד 
 מים שמן 

קולחים 
י סניטרי

 ם 

בוץ 
 קידוח 

בילג
' 

ברי
 ט 

קולחים 
י סניטרי

 ם 

שמן 
 מינרלי
FTIR 

   15   15 15  15  15 15   מרבי 

שמן 
מינרלי 
TPH 

   15   30   30     15 מרבי 

              5 מרבי  פנול
       0.15       0.15 עתידי  

              5 מרבי  קרוזול
       0.2       0.2 עתידי  

BTEX  5    5   5 ממוצע       
יעד  

הפחת 
 ה 

0.3       0.3       

 מרבי Agכסף  
 בק"ג 

            13  

ארסן 
As 

 מרבי
 בק"ג 

            23  

קדמיום 
Cd 

****** 

 מרבי
 בק"ג 

            2.5  

כרום 
Cr 

 מרבי
 בק"ג 

            34  

נחושת 
Cu 

 מרבי
 בק"ג 

            55  

כספית 
Hg 

****** 

 מרבי
 בק"ג 

            6.5  
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מי   
 *ייצור

קולחים 
י סניטרי

 ם 

תשטיפי 
 ם

ממפריד 
 מים שמן 

מי 
ייצו

 ר

קולחים 
י סניטרי

 ם 

תשטיפי 
 ם

ממפריד 
 מים שמן 

פיתו
ח 

 שדה 

מי 
ייצור

* 

תשטיפי 
 ם

ממפריד 
 מים שמן 

קולחים 
י סניטרי

 ם 

בוץ 
 קידוח 

בילג
' 

ברי
 ט 

קולחים 
י סניטרי

 ם 

 מרבי Niניקל  
 בק"ג 

            37  

עופרת 
Pb 

 מרבי
 בק"ג 

            58  

 מרבי Znאבץ 
 בק"ג 

            76  

 
 ומתנול בעת שימוש במתנול  TOCישנן אמות מידה נפרדות של אמות מידה ללא שימוש במתנול. *

 ** אמות מידה זמניות 
 קבעו  לאחר שנה י***י

 יתווספו  וכאלה שאולישימוש בכלור חופשי כולל זרמים נוספים שלא מופיעים  בו  לכל זרם שיש הוא ****ערך מרבי לכלור חופשי 
 , % על בסיס חומר יבש TOG*****בשיטת בדיקה  

מ"ג לק"ג, בהתאמה  3-ו  1****** לכספית ולקדמיום בבריט ניתנו גם ערכי ריכוז של 
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 התפלה 9.2

מתקן טיוב בארות של מקורות   ובהםתשעה מתקני התפלה בעלי היתרי הזרמה לים בתוקף,  ישנם  

אלו   בהיתרים  )שלרוב   ישנהאשקלון.  וניקויים  שטיפות  במי  המשולבים  רכז  מי  של  לים  הזרמה 

מקדים בטרם שילובם בזרם המועבר לים( של מתקני התפלה. כמות ההזרמה ואמות   עוברים טיפול

המתקן.  תפוקת  מצוינת  היתר  ובכל  המתקן  לתפוקת  בהתאם  לשינויים  נתונים  להזרמה  המידה 

;  , אשדוד התפלה, דרך הים התפלה ושורק התפלה מתפילים מים יםVID  ,H2IDמתקני ההתפלה  

מיכאל   מעגן  וקיבוץ  ומים מעגן התפלה  ים  מי  ומתקן סבחה מתפיל  קידוחים מליחים  מתפילים 

 מליחים. 

, TOC, עכירות, הגבה,  TSSזהים וכוללים לרוב  שהגורמים  בהשוואה בין מתקני התפלה ניתן לומר  

טמפ ברזל,  כללי,  חנקן  כללי,  בכמות   ומתכות  'זרחן  וחלק  )מג"ל(  בריכוזים  מהנתונים  )חלק 

עבור  בשנה  /בטונהשנה(. עם זאת ערכי הסף להזרמה משתנים מעט בין המתקנים. הנתונים  /טונה)

מדובר ברכז מים מליחים כשההתפלה.  רכי  ומותאמים לכמויות המוספות בתוספים לצ  TOC-זרחן ו

טבלה במקום ערכים של חנקן כללי יש ערכים של ניטרט בהתאם לריכוז בבארות.  ,או טיוב בארות

 מרכזת את נתוני אמות המידה.  3
 

  . אמות מידה להזרמה של מתקני התפלה  3טבלה 

 
 )מג"ל(  התפלה

 
 

רכז קידוחים   רכז מי ים 
 מליחים

רכז  
טיוב  
 בארות 

רכז מים  
מליחים 

 ומי ים
 

  H2ID VID אשדוד  
 התפלה 

דרך  
 הים

 התפלה 

  שורק
 התפלה 

מעגן  
 התפלה 

קיבוץ  
  מעגן

 מיכאל

מקורות  
 אשקלון 

מקורות  
סבחה  
 אילת

BOD  5              ממוצע   
   8              מרבי  

TOC   10              ממוצע   
 3.5 15              מרבי  

TOC 
  37.2 8.1 18 24 21 מרבי  ( שנה/נהטו)

 
  

TSS  10    3 3       ממוצע   
 20 15 10 20 5 7   15 15 מרבי  

        7     5   ממוצע  )מ"צ(  טמפ
                  מרבי  

 12                מרבי  חנקן כללי 
חנקן כללי 

  /נהטו)
   16.8 3.5 7 11 10 מרבי  ( שנה

 

  16.5 
   5              ממוצע    N- ניטרט
 10 8 20 22           מרבי  
  N- ניטרט

  /נהטו)
 50           מרבי  ( שנה

 

420 15 
   0.5              ממוצע  N- ניטריט
   0.8              מרבי  

-אמוניום
N  ממוצע             

 
2   

   3              מרבי  
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  H2ID VID אשדוד  
 התפלה 

דרך  
 הים

 התפלה 

  שורק
 התפלה 

מעגן  
 התפלה 

קיבוץ  
  מעגן

 מיכאל

מקורות  
 אשקלון 

מקורות  
סבחה  
 אילת

   0.5              ממוצע  זרחן כללי 
 3 1 1 1           מרבי  

 5.5 17  1 72 25.5 40 43 42 מרבי  זרחן כללי  
  /נהטו)

        ( שנה
 

  
                  ממוצע  P זרחה
     0.5 0.5           מרבי  

 עכירות 
   10 15 10 15 15 ממוצע  )יע"נ( 

 
10   

 10 15 10 20         30 מרבי  
        0.3         ממוצע  ברזל 
        0.5 2 1 2 2 מרבי  

ברזל  
   10.8 30 25 100 50 מרבי  ( שנה/נהטו)

 
    

 

, דרך H2IDעבורם אמות מידה בהיתרים של  בשל מתכות שיש  גורמים  לעיל ישנם    מלבד הטבלה 

יחס הכפלתו ב לא יעלה על ריכוז מי ים ו . באמות המידה למתכות יש דרישה שהריכוז  VID-הים ו

 . ההשבה

 לראות:אפשר מהטבלה לעיל 

 )מג"ל ויע"נ(.  20- ל 10ועכירות נעים לרוב בין  TSSריכוזי  •

ברזל נדרש במתקני ההתפלה הגדולים העושים שימוש בקואגולנט על בסיס ברזל. ריכוזי  •

התפלה    2הברזל   ואשדוד  התפלה  שורק  מתקן  מלבד  הפחתה,  מגמת  ונדרשת  שם  מג"ל 

 מצויים ערכי היעד. 

שמדובר עבור מקורות אשקלון, היות  ברק  , אמוניום וניטריט נדרשים  BODשל  גורמים   •

 מתקן טיוב בארות.תוספת הזרמה מב

דרישות הניטור והבקרה ספציפיות לכל אחד מהמקורות שתורמים להזרמה לים וכן למי הגלם.  

של עכירות, הגבה, טמפרטורה )במתקן המשולב עם תחנת כוח(, לגורמים  לרוב נדרש ניטור רציף  

וספיקה חשמלית  רב  תוכניתן  וכ  ,מוליכות  ההתפלה -ניטור  במתקני  הימית.  הסביבה  של  שנתית 

נעשה ש( בתוספים  TN TP TOC  כבדות  הגדולים נדרשת בדיקה שנתית של תכולת חומרים )מתכות

 שימוש.  בהם 

 חקלאות ימית 9.3

)בעלי מתקני גידול פלורה ופאונה ימיים במים מלוחים או מליחים( חוות של חקלאות ימית    11ישנן  

-ןהבי, המכון  NBTבעלות היתרי הזרמה לים בתוקף. מתוכן חמש חוות מזרימות למפרץ אילת )

ימית,  וניברסיטאיא לחקלאות  הלאומי  באילת-המרכז  התתמלח"י  והמצפה  ערדג  באילת( -,  ימי 

יחיד של הזרמה לים, המחולק מבחינת אמות המידה להיתר   בעלי היתר  מלח"יוהשאר לים התיכון.  

ולהיתר   תתי הרגיל  לכמה  לחלק  ניתן  ימית  חקלאות  של  ההיתר  בעלי  את  הפיילוט.  מערך  של 

 : מגזרים

 פיילוט, מעגן מיכאל בריכות דגים;  מלח"יערדג,  –חוות גידול דגים יבשתיות  3 •
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 כת ים ראש הנקרה;יאילת ובר NBT –חוות גידול אצות  2 •

אקווריומים/מחקר    7 • תת  –מי  המכון  -מצפה  לטימריה,  באילת,  אוניברסיטאי  -ןהביימי 

 חיפה, ביה"ס לקציני ים עכו ומבואות ים מכמורת. "לחיא, מלח"י , אילת

 

הגורמים לראות כי  אפשר  טבלה  בהחקלאות הימית.  למגזר  מרכזת נתונים של אמות המידה    4טבלה  

לסוג   בהתאם  וכן  אילת  ולמפרץ  תיכון  לים  מזרימים  בין  משתנות  המידה  אמות  מאוד.  דומים 

שחוות גידול האצות הן של אצות שונות ובעלות תהליך   ההזרמה. יש שוני באמות המידה גם כיוון 

ו )לטימריה(  מאוד  קטנות  חלקן  הדגים  חוות  גידול  מלח"ישונה,  עם  מעגן   .זה מחקר משולב  רק 

במגזר  מיכאל וערדג הן מסחריות אבל עם סוגי דגים שונים ומזרימות לימים שונים. שאר ההיתרים  

ולכן השוני באמות המידה. בהתאם לכך, אמות המידה   ,הם מחקריים יותר ובעלי אופי שונה זה מזה

 על שיקול דעת מקצועי בהתאם לנתונים הפרטניים של כל מזרים. בעיקרן זה מבוססות  מגזרב

בהיתרים של מי אקווריומים וחוות הדגים נדרשת התייחסות לאנטיביוטיקה, אם במסגרת אמות 

 מידע באופן אחר בקטנות יותר. המידה בחוות גידול הדגים הגדולות ואם בדרישה לקבלת

 נדרש ניטור של הסביבה הימית מחוות המזרימות לים התיכון ומבריכות הדגים של מעגן מיכאל. 

נדרשים  וערדגאילת    NBT,  מלח"י)  הקינטלתעלת    המזרימים כל   הוראות ב(  הקינט,  של  ניטור 

מיוחדות של בחינת מיקום ההזרמה, ניקוי תקופתי של אזור ההזרמה עד לים וכן ניטור רציף של 

ובהם כל המזרימים לתעלת הקינט,  ל)לרבות ספיקות(. יש לציין כי הוראות אלו תקפות  כמה גורמים  

עיל(, אשר מזרים אף עבורו מוצגים בסעיף של התפלה ל במתקן ההתפלה סבחה אילת )שהנתונים  

 הוא לתעלת הקינט.  

 



 

 

 אמות מידה להזרמה של חקלאות ימית .4טבלה 

  גידול דגים יבשתי מי אקווריומים/מחקר  גידול אצות  פרמטר )מג"ל( 
 NBT 

 אילת
  ים בריכת
ראש  

 הנקרה 

-ןביה המכון  קציני ים עכו
אוניברסיטאי  

 אילת

 מלח"י
 אילת

תת  מצפה 
 ימי אילת 

חיא"ל 
 חיפה

מבואות   לטימריה 
ים 

 מכמורת 

מעגן  
מיכאל  

 דגים 

מלח"י  ערדג 
אילת 

 פיילוט
BOD  10  10     4     ממוצע 
BOD  15 5 25 5 30  5 6   10 35 מרבי 
COD  60          ממוצע   
COD  80          מרבי   
TOC  20     2     ממוצע   
TOC  12 30 5 30  20 3    20 מרבי  
TSS  20  40     4     ממוצע 
TSS  30 10 60 10 20  5 6   10 35 מרבי 

 4     0.5 0.5 4 0.5 0.5   מוצקים גסים מרבי 
pH 9.5-6.5 9-6.5 8.3-8.1 8.3-8.1 9-6.5 8.3-8.1  9.5-6.5 9-6.5 9-6.5  9-6.5 

  עכירות ממוצע
  40     5     )יע"נ( 

5 

 8 2 60 5 20 5 2 8 5 5 10 20 )יע"נ(   עכירות מרבי
 5       0.3     חנקן כללי ממוצע
 10 1.5 15 5 25  2.5 0.5   5  חנקן כללי מרבי 

  0.6   20  0.5     0.2 מרבי  N-ניטרט
 N-חנקן אמוניאקלי 

 ממוצע 
    0.2 

      
3 

 2  1     0.06     ממוצע  זרחן כללי
 3 0.02 2 0.5 5  0.2 0.1   1  כללי מרבי זרחן  
            0.1 מרבי  P-זרחה

 0.5 0 *          מרבי  Cuנחושת 
MBAS   דטרגנטים
      0.5  0.3 0.3  3 מרבי 

 

 קולי צואתי מרבי
       100  50  50  מ"ל(  100)מס/

        0 0 0   אנטיביוטיקה 
יפול וטרינרי וכדומה אמות מידה, אולם יש דרישה לקבלת נתונים של  כמות וסוג החומרים שמוספים לבריכות, לרבות אנטיביוטיקה, חומרי חיטוי, נחושת, חומרים לט* אין 
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 טיפול במים  9.4

רענו  מגזר כולל  במים  טיפול  ןטיפול  רענון   במים  של מערכות  כלומר  רענון אחר,  או  מים  וריכוך 

שרפים ומגדלי קירור. היתר הזרמה בתוקף של תמלחות טיפול   ROלממברנות של מפעלים דוגמת  

מפעלים. כולם מזרימים לים דרך    5בתי חולים ועוד    2מפעלי אנרגיה,    2גופים, מהם    9- במים קיים ל

דומים ואמות מידה כמעט גורמים בעלי  רוב ההיתרים. שפד"ן וא.ל.א. בהתאם –מסופי התמלחות 

להלן. ישנם הבדלים בעיקר בנוטריינטים אם נדרשו. המזרימים   5טבלה  זהות, כפי שניתן לראות ב

מצויים חולים  ה שני בתי  .  רענון )מחליפי יונים(נדרשים לבחון וליישם פתרון חלופה יבשתית למתקני  

 חלופה יבשתית. של בתהליכי יישום כיום 

 במים . אמות מידה להזרמה של טיפול  5טבלה 

 
 טיפול במים 
 )מג"ל( 

 
 

 מפעלי אנרגיה   מפעלים  בתי חולים 

 

  

ח "ביה
 מאיר 

"ביה
ח 

הילל 
 יפה

טאוור   זליון 
סמיקונדק 
טור מגדל  

 העמק 

טרייטל  
הנדסה  
 כימית

דור   יונקס
 כימיקלים 

רמת  
הנגב  
אנרגי

 ה

אשדוד  
 אנרגיה

TOC  15 15 20 15 15  15 15 15 מרבי 
TSS  50 50 10 50 50 50 50 50 50 מרבי 
pH 9-6.5 9-6.5 9-6.5 9-6.5 9-6.5 10.5-6 9-6.5 9-6.5 9-6.5 טווח 

 20 20 5 20 20 20 20 20 20 מרבי  עכירות 
חנקן 
  35       מרבי  כללי 

 

זרחן 
  3   10    מרבי  כללי 

 

    2 2  2 1.5 2 מרבי  Znאבץ 
    0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 מרבי  Agכסף  

כספית  
Hg  מרבי         

 

כרום  
CR  0.1 0.1  0.1 0.1 0.1 מרבי   

 

נחושת 
Cu  1 1  1 1 1 מרבי   

 

    0.5 0.5  0.5 0.5 0.5 מרבי  Niניקל 
עופרת  

Pb  0.2 0.2  0.2 0.2 0.2 מרבי   
 

קדמיום  
Cd  0.1 0.1  0.1 0.1 0.1 מרבי   

 

קובלט  
Co  0.8 0.8  0.8 0.8 0.8 מרבי   

 

 

 צלול ללא גוון וללא ריח   וללא ריח   צלול ללא גוון  מראה 
 

 מזון 9.5

המזון כולל בעיקר תמלחות של עיבוד מזון, דהיינו הכשרת בשר, ייצור גבינות וחלב, ייצור   מגזר

ב קיים  מזון  עיבוד  תמלחות  של  בתוקף  הזרמה  היתר  דגים.  ועיבוד  וכולם   12-חמוצים  מפעלים 

תמלחות של הכשרת בשר,   6שפד"ן וא.ל.א. מתוכם    –מעבירים את ההזרמה דרך מסופי התמלחות  

תמלחות ייצור גבינות )תל יוסף וטנא נגה(. שני היתרים נוספים בוטלו בשנת   2וצים, תמלחות חמ 2
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מ"ק לכל   3000מי גבינה בחירום )אלון תבור( וחלב גולמי בשבתות וחגים )המועצה לחלב; עד    -  2019

 היות ששניהם מיישמים חלופה יבשתית.  ,הזרמה(

 )תל יוסף וטנא נגה( ושל תמלחות חמוצים )יבנה ובני דרום(אמות המידה של תמלחות ייצור הגבינות  

ונוטריינטים אורגני  עומס  של  בפרמטרים  ב  גבוהות  ההיתרים  של   .זה  מגזרמשאר  המידה  אמות 

 .הכשרת הבשר זהות

 תמלחות חמוצים זהות )הטיפול זהה ומשותף לשניהם(.  אמות מידה של

 עבור תנובה תל יוסף היות שנמצאו בתמלחת ריכוזים בעבר. בניתנו רק  כבדות    אמות מידה למתכות

המזון )ללא   מגזרמרכזת את אמות המידה להזרמה של    שגיאה! הפניה עצמית לא חוקית לסימניה.

 השניים שבוטלו(.  



 

 מסמך מדיניות למניעת זיהום ים ממקורות יבשתיים   - 48 -

 המזון   מגזר אמות מידה להזרמה של . 6טבלה 

 מזון
 )מג"ל(
 
 תמלחות חמוצים  

 תמלחות בשר 

  תמלחות ייצור גבינות

  
יבנה *

קבוצת 
 הפועל 

כד בני *
 דרום 

טרי 
משחטת  מילועוף וחלק 

עוף עוז  עוף עוז  קורניש חן 
 עופיונים

קורניש חן 
 הוד חפר 

תנובה **
 טנא נגה 

תנובה תל 
 יוסף

BOD  20000 7500 150 150 150 150 150  6000 6000 ממוצע 
   250 250 250 250 250    מרבי  

TOC  9000 4500      70 4500 4500 ממוצע 
        130   מרבי  

TSS  50 50 50 50 50 50 50 50 250 250 ממוצע 
 10 100 100 100 100 100 100 100 600 600 מרבי  

        0.5   מרבי  מוצקים גסים 
pH  9-6.5 9-6.5 9-6.5    9-6 9-6 ממוצע   
 9-5 9-5 10-6 10-6 10-6 9-6.5 9-6.5 9-6.5 9-6.5 9-6.5 מרבי  

  50 35 35 35 35 35 35 150 150 ממוצע  עכירות 
 50 100 50 50 50 50 50 50 250 250 מרבי  

 230 450 40 85 85 85 85 40 300 300 ממוצע  חנקן כללי
   85     70   מרבי  

 50 50 6 7 7    100 100 ממוצע  זרחן כללי 
           מרבי  

MBAS 
 דטרגנטים 

 2 2 1 3 3 3 3 2 2 2 ממוצע 

 3 3 2 5 5 5 5 4 3 3 מרבי  
 FTIR שמנים

 ושומנים 
 30 30 30 30 30 30 30  30 30 ממוצע 

 50 50 50 50 50 50 50 30 50 50 מרבי  
 1.5 1.5         מרבי  Zn   אבץ
 0.1          מרבי   Ag כסף
 0.005          מרבי  Hg כספית
 0.1          מרבי   Cr כרום
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יבנה *

קבוצת 
 הפועל 

כד בני *
 דרום 

טרי 
משחטת  מילועוף וחלק 

עוף עוז  עוף עוז  קורניש חן 
 עופיונים

קורניש חן 
 הוד חפר 

תנובה **
 טנא נגה 

תנובה תל 
 יוסף

 0.5 0.5         מרבי  Cu   נחושת 
 0.5          מרבי  Ni   ניקל
 0.2          מרבי  Pb   עופרת
 0.1          מרבי  Cd   קדמיום 
 1          מרבי  ברזל 

 רוט למקרה של הזרמה עצמאית וגם ערכים להזרמה לאגן י בהיתר פ - מפעל אדמה אגן ש"למט התמלחתמשותף המזרים את  קדםבני דרום בעלי מתקן טיפול   וכד הפועל קבוצת יבנה* 
בגדות  קדם טיפול למפעל מזרים  נגה טנא**תנובה 
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 כות שחייה )מי ים ותהום(ימי בר 9.6

ריכות. היתר הזרמה בתוקף של רכי בריכות במלונות ומי ריקון הבולצ   או ממי תהום  שנשאבים מים המלח או מהים התיכוןכולל מים    בריכות שחייהמי    מגזר

ודרישות   ותבים המלח זה  אמות המידה לכל המלונותמלונות בים התיכון )ת"א והרצליה(.    2-מלונות בים המלח ו  15מלונות, מהם    17-תמלחת בריכות קיים ל

חברת בריכת   .מעט  זרימים לים התיכון שונותהניטור דומות מאוד, עם התאמות קלות )בעיקר עקב ערכים גבוהים שנמדדו בעבר(. אמות המידה למלונות המ

 גורדון היא היחידה הנדרשת באמות מידה של חנקן כללי וכלור חופשי. 

 

 ותהום(   יםבריכות שחייה )מי מי   מגזר . אמות מידה להזרמה של 7טבלה 

  מרביעכירות  מראה  כלור חופשי   חנקן כללי מרבי  pH TSS )מג"ל(  מי ים
 )יע"נ( 

 0.1ממוצע  10 10  בריכת גורדון 'חב
 10 צלול ללא גוון וללא ריח  0.15מרבי 

 20 צלול ללא גוון וללא ריח      מלוני השרון  'חב
 20 צלול וללא גוון    50 9-6.5 די.די.אס דיויד הוטלס 
 20 צלול וללא גוון    50 9-6.5 הוד המדבר מלון 
 20 צלול וללא גוון    50 9-6.5 המלחמלון הוליטל צל הרים ים 

 20 צלול וללא גוון    50 9-6.5 מלון טאוור רויאל ים המלח 
 20 צלול וללא גוון    50 9-6.5 וילג' ים המלח ימלון לאונרדו פר 

 20 צלול וללא גוון    50 9-6.5 מלון מוריה הרודס ים המלח 
 20 גוון צלול וללא    50 9-6.5 מלון פרייד דניאל ים המלח 
 20 צלול וללא גוון    50 9-6.5 מלון פתאל לאונרדו ים המלח 
 20 צלול וללא גוון    50 9-6.5 מלון קראון פלאזה ים המלח 

 20 צלול וללא גוון    50 9-6.5 מלונות ישרוטל גנים 
 20 צלול וללא גוון    50 9-6.5 מלונות ישרוטל ים המלח 
 20 צלול וללא גוון    50 9-6.5 מנשר אואזיס ים המלח
 20 צלול וללא גוון    50 9-6.5 ניהול ותפעול מלונות לוט 

 20 צלול וללא גוון    50 9-6.5 קיבוץ עין גדי 
 20 צלול וללא גוון    50 9-6.5 סי אוף ספא עין גדי 
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 )מי קירור והנמכת מפלס(  מי תהום 9.7

היתר הזרמה בתוקף של מי  רכי הנמכת מפלס. והנשאבים לצ מי ים/מלונות, אך גם מי תהוםבעיקר מי תהום המשמשים במערכות קירור של מי תהום כולל  מגזר

הנמכת מי תהום   לצורך  2והחברה לפיתוח עכו(,  (,  י" חלחברת להגנות ים המלח ))כפר הים,    באופן קבוע  לצורך הנמכת מי תהום  3מהם  ,  מזרימים  16- תהום קיים ל

  .ו/או מי בריכותמזרימים של מי מערכות קירור  10והשאר  יש ישראל(י חיפה תהום וחברת בריט"באופן זמני )חח

, עכירות ומראה.  (, חנקן )כללי ו/או ניטרטTSSעבור  ב לרובם אמות מידה  וניתנים היתרים לפרקי זמן קצובים  )הנמכת מי תהום באופן זמני(  לטובת עבודות תשתית  

מלון הילטון תל אביב יש אמות מידה  למידה שונות המותאמות לשונות במי התהום המוזרמים. רק    לצורך הנמכת מי תהום פרמטרים דומים, אך אמות  היתריםב

 נדרשות למתכות היות שנמצאו בו מתכות בעבר. באופן דומה, רק בהרודס תל אביב יש אמות מידה של קולי צואתי, היות שנמצאו בו בעבר. 

 

 )מי קירור והנמכת מפלס(    מי תהום מגזר להזרמה שלאמות מידה  . 8טבלה 

הנמכת מי תהום  הנמכת מי תהום קבועה  )מג"ל( מי תהום 
 זמני 

 מי קירור ו/או מי בריכות 

 

  

כפר  
 הים

החברה  
לפיתוח 

 עכו 

חברת   י"חל
בריטיש  
 ישראל 

חחי  
חיפה 
 תהום 

הרשות  
לפיתוח 

- א"ת
נמל 
 ת"א

החברה  
החדשה  

מרינה  -
 הרצליה

ימית 
מגדלות  

מלון 
אורכידאה  

 הרצליה

יפת 
 יפו

ניהול 
דירות  

האופרה  
 ת"א

תדהר  
השקעות  

מלון 
 קרלטון

גבעת  
 אנדרומדה 

מלון 
הילטון 

תל 
 אביב 

מלון 
מוריה  
הרודס  

 ת"א

מלונות 
 דן תל
 אביב 

TOC  15       15      מרבי   
TSS  ממוצע                
 10 10 50 10   50   10 50 20 25  10 מרבי  
pH  9-6.5             מרבי   

                ממוצע    עכירות
 15 10 17.5 10 10 15 25 15 10 10 25 10 25 25 15 מרבי  )יע"נ( 

                ממוצע  חנקן כללי
 10 12 7   20  10    15    מרבי  
                ממוצע  N - ניטרט
    50   20        50 מרבי  
   2             מרבי  Znאבץ 
   0.1             מרבי  Agכסף  

   0.005             מרבי  Hgכספית 
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כפר  
 הים

החברה  
לפיתוח 

 עכו 

חברת   י"חל
בריטיש  
 ישראל 

חחי  
חיפה 
 תהום 

הרשות  
לפיתוח 

- א"ת
נמל 
 ת"א

החברה  
החדשה  

מרינה  -
 הרצליה

ימית 
מגדלות  

מלון 
אורכידאה  

 הרצליה

יפת 
 יפו

ניהול 
דירות  

האופרה  
 ת"א

תדהר  
השקעות  

מלון 
 קרלטון

גבעת  
 אנדרומדה 

מלון 
הילטון 

תל 
 אביב 

מלון 
מוריה  
הרודס  

 ת"א

מלונות 
 דן תל
 אביב 

   0.1             מרבי  Crכרום 
   1             מרבי  Cuנחושת 
   0.5             מרבי  Niניקל 

   0.2             מרבי  Pbעופרת  
קדמיום  

Cd 
   0.1             מרבי 

   0.8             מרבי  Coקובלט 
כלור  
 חופשי

    0.2            ממוצע 

 0.2   0.3            מרבי  
קולי 

צואתי 
  100)מס/

 מ"ל( 

  100              מרבי 

 
  צלול ללא גוון, ללא משקעים וללא ריח     צלול ללא גוון וללא ריח     מראה 
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 תמלחותמסוף  9.8

)רותם טכנולוגיות( וקיימים שני מסופי תמלח לים בתוקף, האחד בשפד"ן  ת בעלי היתרי הזרמה 

בעכו בעכו  א"א.ל. "מסוף    -  והשני  א.ל.א  למסוף  ולמסוף אפשר  .  מטופלות  תמלחות  רק  לפנות 

מטופלות אפשר  בשפד"ן   שאינן  כאלו  או  מטופלות  תמלחות  מזון   . BATברמת    להביא  תמלחות 

מטופלות   תמלחותומוגדרות    BATברמת  שאינן  פינוי  ל,  בנוהל  טיפול  מועברות  מרכזי מתקן 

בהת הזרמה  בתמלחות.  היתרי  שני  טכנולוגיות  לרותם  לכך  למסוף    –אם  למתקן והאחר  האחד 

אמות המידה בהיתר דרישות לעמידה ב  ןאך ישנ  ,לשני המסופים אין אמות מידה  הטיפול המרכזי.

ההזרמה של המזרים או אמות מידה בהתאמה לנוהל פינוי תמלחות )אישור פינוי במחוזות המשרד 

המידהלהגנ"ס(.   למסוף    אמות  מאודלהזרמה  המידה דומות  אמות  מהפרמטרים  בחלק  אולם   ,

 . מתקן הטיפול המרכזי(לטיפול במזון או  ל) עבור רותם טכנולוגיותבגבוהות יותר 

 מסוף תמלחות לפי נוהל פינוי תמלחות   אמות מידה להזרמה אל. 9טבלה 

רותם  מסוף  –רותם טכנולוגיות   א מסוף .ל.א פרמטר   )מג"ל(
 –טכנולוגיות  

 טיפול מתקן  
 מרכזי 

 

טיפול   
 במזון

  טיפול במזון טיפול במים  טיפול במים 

BOD  1300 150   150 ממוצע  
 1500 250   250 מרבי 

TOC  15  15 15  מרבי 
TSS  40 50   50 ממוצע 

 100 100 50 50 100 מרבי  

pH  6.5-9 מרבי * 6.5-9  6.5-9  6.5-9  6-9  
 30*** 20   35 ממוצע  )יע"ן(   עכירות

 45*** 50 20 20 50 מרבי   
שמנים  
 ושומנים

 20 30   30 ממוצע 

FTIR  50 50   50 מרבי 
 2 2 2 2 2 מרבי  Zn אבץ  

 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 מרבי  As ארסן  
 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 מרבי  Agכסף  

 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 מרבי  Hgכספית   
 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 מרבי  Crכרום   

 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 מרבי  Cuנחושת  
 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 מרבי  Niניקל   

עופרת      Pb  0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 מרבי 
 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 מרבי  Cdקדמיום   

 0.8 0.8   0.8 ממוצע  ** כלור חופשי
 1 1   1 מרבי  

MBAS  
 דטרגנטים 

 3 2   2 ממוצע 

 5 3   3 מרבי  
 **   קולי צואתי

 100)מס/
 מ"ל( 

 100 100   100 ממוצע 

 
 200 200   200 מרבי 

   וללא ריח  צלול ללא גוון    מראה 
 9-5של   pHבוד דגים/חמוצים מותר טווח  י מחלבות/הכשרת בשר/ע*עבור 

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/operation_and_supervision_guidelines/he/wastewater_industrial_wastewater_brine_removal_procedure.pdf
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 אלקטרוליטי מתקן של  במקרה** 
 יקבעו בהמשך י*** הערכים הם יעדי הפחתה במתקן הטיפול, אמות מידה  

 םיסניטרי קולחים 9.9

לצורך שטיפת )  קולחי מט"ש השפד"ן,  ם מטופלים של מט"ש הרצליהי כולל שפכים סניטרי  מגזרה

הטיפול בבוצת הזרמת מי תסנין של    נוסף על כך.  וקולחי מט"ש עין בוקק  (התמלחות ממלחיםקו  

. ניתן לראות שקולחי השפד"ן וקולחי מט"ש הרצליה יבשתיים  עד להקמת מתקני טיפול  השפד"ן

   .כבדות ומתכות נוטריינטים )חנקן וזרחן(נדרשים באמות מידה דומות, מלבד 

 

 קולחים סניטריים  מגזר אמות מידה להזרמה של  . 10טבלה 

מט"ש  מי הרצליה  קולחים שפד"ן  תסנין   שפד"ן מי  )מג"ל( פרמטר
 בוקק עין 

BOD  20 1500 ממוצע 
 

10  
 15 10 40 3000 מרבי

COD  70 70 70 4000 ממוצע  
 100 100 100 8000 מרבי

TSS  10  30 1500 ממוצע 
 15 10 50 7000 מרבי 

TOC  15 15 15  ממוצע 
 25 25 25  מרבי 

DO מרבי 
 

0.5 0.5 0.5 
pH  8.5-7 8.5-7   ממוצע 

 8.5-6.5 8.5-6.5 8.5-7 8.5-7 מרבי 
 5 3 7  ממוצע  עכירות 

 10 7 15  מרבי 
 N-חנקן כללי

 
 25 10 35 1300 ממוצע 

 35 15 40 1400 מרבי 
 10 1.5 15 1200 ממוצע  N-חנקן אמוניאקלי

 15 2.5 25 1400 מרבי 
  0.5 30  ממוצע  N- ניטריט

  1 35  מרבי 
 5 3 6 150 ממוצע  זרחן כללי

 7 4.5 7 250 מרבי 
 שמנים ושומנים   

  FTIRכללי
 5 3 3 3 ממוצע 

 8 6 6 6 מרבי 
 1 1 1 1 ממוצע  FTIR  שמן מינרלי

 1.5 1.5 1.5 1.5 מרבי 
 0.2  0.2 1 ממוצע  Znאבץ 

 1  1 0.4 מרבי 
   0.01 0.05 ממוצע  Asארסן 

   0.05 0.01 מרבי 
 0.005  0.0005 0.0005 ממוצע  Hgכספית 

 0.025  0.0025 0.0025 מרבי 
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מט"ש  מי הרצליה  קולחים שפד"ן  תסנין   שפד"ן מי  )מג"ל( פרמטר
 בוקק עין 

 0.05  0.05 0.05 ממוצע  Cgכרום 
 0.25  0.25 0.25 מרבי 

 0.02   0.2 ממוצע  Cuנחושת  
 0.1  0.1 0.5 מרבי 

 0.05  0.05 0.2 ממוצע  Niניקל 
 0.25  0.25 0.5 מרבי 

 0.008  0.004 0.004 ממוצע  Pbעופרת 
 0.04  0.008 0.008 מרבי 

   0.005 0.005 ממוצע  Cnציאניד  
   0.01 0.01 מרבי 

 0.005  0.005 0.005 ממוצע  Cdקדמיום  
 0.025  0.025 0.025 מרבי 

  0.05   ממוצע  כלור חופשי 
  0.1   מרבי 

MBAS   0.5 0.5 0.5 2 ממוצע  דטרגנטים 
 1 1 1 4 מרבי 

 

 תעשייתיים  שפכים  9.10

שפכים    מגזרה שונות    םתעשייתייכולל  תעשיות  מנת    19-ושל  על  בתוקף.  אפשר יהיה  שהיתרים 

תעשייה  התעשייה:  סוג  לפי  חולקו  המזרימים  המפעלים  הנדרשות,  המידה  אמות  את  להשוות 

 . ואחר פטרוכימית, פעילות נמלית, תעשייה כימית

הפטרוכימית ופז   התעשייה  )כאו"ל(  אולפינים  כרמל  )בז"ן(,  בחיפה  לנפט  זיקוק  בתי  את  כוללת 

 . אשדוד )פז"א(. בתעשייה הפטרוכימית אמות המידה דומות מאוד. לפז"א אמות מידה עתידיות

עבור חיל ב)  BPCאת חברת נמל אשדוד, תש"ן נמל חיפה וניקוי נפט ביולוגי  כוללת  פעילות נמלית  

, בהתאם רשים באמות המידה דומים, אך ערכי הסף להזרמה שוניםהים(. בנמלים המזהמים הנד

 לפעילות של המזרים.

אדמה אגן,   :כוללים את המפעלים  םתעשייתייבעלי היתר הזרמה לים של שפכים  מפעלי הכימיה  

גדות ביוכימיה, דשנים, חברת הברום )פריקלאס(, חברת הברום )ים המלח(, חיפה כימיקלים דרום, 

)מ מקסימה  לייצור  מפעל  באמות   תעשייה(לפד"ח  פעל  הנדרשים  הפרמטרים  המלח.  ים  ומפעלי 

מגוונים  במפעלים  שמדובר  היות  המפעלים,  בין  שונים  המידה  אמות  ערכי  אך  דומים,  המידה 

בהתאם לכך   הזרמים שמועברים לים והטיפול בהם.חומרי הגלם והתוצרים,  מבחינת התהליכים,  

 רטני לכל מפעל בנפרד. אמות המידה שונות ונבחנות באופן פ

)ייצור עבור התעשייה פד"ח  לייצור  )  מפעל מקסימה  יםנמצא  אחרקטגוריה  התחת   גליל  דלתא   ,)

ומפעלי   קר  PCBוצביעת טקסטיל(  האחרונים יואינטל  שני  אלקטרונים(.  מעגלים  )לייצור  גת  ית 

 מזרימים לים רכז של התפלת הקולחים. 
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  *םתעשייתיישפכים  מגזר  . אמות מידה להזרמה של 11טבלה 

  

 

 אחר  כימיה    פעילות נמלית  פטרוכימיים 

 
 פרמטר
 )מג"ל(

כרמל  
 אולפינים 

בתי 
זיקוק 
 חיפה 

 )בז"ן(

 –א"פז פז"א   
אמות מידה 

 עתידיות** 

נמל   'חב
 -   אשדוד

אמות מידה 
 עתידיות 

חיל 
הים 
 חיפה 

תשן 
נמל 

 חיפה 

ניקוי נפט 
ביולוגי  

BPC 

צבע 
אנטיפאולי

 נג

אדמ 
 ה אגן 

גדות 
 ביוכימיה 

- חב ברום   דשנים
 ס אפריקל 

חברת 
 הברום 

ים 
 המלח 

חיפה 
כימיקלים 

 דרום 

מפעלי 
ים 

  המלח 

אינטל  PCB מקסימה 
קריית 

 גת

דלתא 
 גליל

AOX  0.7 ממוצע 
 

 
    

  
 

0.7 
       

 2 
 

 1.1 מרבי 
 

 
    

  
 

1.1 
       

 3 

BOD  10 10 10 10 ממוצע 
  

15 15 28 17 10 10 
  

30   10   
 

 15 15 25 45 25 25 15 35 15 15 15 15 מרבי 
  

65   15   

BTX  0.07 0.07 0.07 0.07 ממוצע 
   

  
      

 
  

  
 

 0.1 0.1 0.1 0.1 מרבי 
   

  
      

 
  

  

COD  75 110  70 70 ממוצע 
   

  
  

60 
   

 
  

  
 

 115 145 100 100 מרבי 
   

  
  

100 
   

 
  

  

FTIR   שמנים 
ושומנים 

 כללי

  ממוצע 
 

 
    

 0.5 5 
     

 
  

 5 

 
  מרבי 

 
 

 
5 7 

 
 1 10 

    
1  

  
 8 

MBAS 
 דטרגנטים 

 0.5 0.5 0.5 0.5 ממוצע 
  

1 1 0.5 1 0.5 0.5 
  

1  
  

 2 

 
 2 1 1 1 1 מרבי 

 
2 2 1 1.5 1 1 

  
2  

  
 3 

pH  8.5-7 8.5-7 8.5-7 8.5-7 ממוצע 
  

9-6.5 9-6.5  9-6.5 8.5-7 8.5-7 9-6.5 
 

9-6.5   9-6.5  9-6.5 
 

 מרבי 
9-6 9-6 9-6 9-6 9-6.5 9-6.5 9-6.5 9.5-6 9-7 

9.5-
6.5 9-6 

9-6.5 
9.5-6.5 

9-6.5 
9.5-6.5 

 9-6.5 9-6.5 9-6.5 9-6.5 

TBP  ממוצע  
      

 0.5 
     

2  
  

  
 

  מרבי 
      

 1 
     

5  
  

  

TOC  25 35 15 15 ממוצע 
  

40 40 40 100 15 15 
   

 
 

25   
 

 25 25 140 70 70 70 20 30 35 45 25 25 מרבי 
  

50  
 

35 20 220 

TSS  10 10 10 10 ממוצע 
  

10 10 10 10 10 10 20 
 

20  
 

10  25 
 

 30 15 15 15 20 15 15 20 30 15 17 15 15 מרבי 
 

30  
 

15 10 40 

VOCs  ממוצע  
      

  0.2 
     

 
  

  
 

  מרבי 
      

  0.5 
     

 
  

  

  ממוצע  Znאבץ  
      

 0.2 
     

0.2  
  

  
 

  מרבי 
   

3 
  

 0.5 
     

0.5  
  

  

  ממוצע  N-אמוניום
      

  
     

10 
   

  
 

  מרבי 
      

  
     

15 
   

  

  ממוצע  אנטרוקוקים 
      

  
         

  
 

  מרבי 
      

  
 

130 
       

  

  ממוצע  בנזן
      

0.1  
         

  
 

  מרבי 
     

0.1 0.15  
         

  

  ממוצע  ברום חופשי 
      

  
    

65 
    

  
 

  מרבי 
      

  
    

10 
    

  

  ממוצע  ברזל 
      

  
 

0.3 
       

  
 

  מרבי 
      

  
 

0.5 
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 פרמטר
 )מג"ל(

כרמל  
 אולפינים 

בתי 
זיקוק 
 חיפה 

 )בז"ן(

 –א"פז פז"א   
אמות מידה 

 עתידיות** 

נמל   'חב
 -   אשדוד

אמות מידה 
 עתידיות 

חיל 
הים 
 חיפה 

תשן 
נמל 

 חיפה 

ניקוי נפט 
ביולוגי  

BPC 

צבע 
אנטיפאולי

 נג

אדמ 
 ה אגן 

גדות 
 ביוכימיה 

- חב ברום   דשנים
 ס אפריקל 

חברת 
 הברום 

ים 
 המלח 

חיפה 
כימיקלים 

 דרום 

מפעלי 
ים 

  המלח 

אינטל  PCB מקסימה 
קריית 

 גת

דלתא 
 גליל

-הלו
 אורגניים

  ממוצע 
      

  0.35 
        

  

 
  מרבי 

      
  0.6 

        
  

  ממוצע  ונדיום
      

  
     

0.1 
   

  
 

  מרבי 
      

  
     

0.2 
   

  

 1 2 1 1 ממוצע  Pזרחן כללי  
  

5 3 1 1 1 1 
  

5  
 

1  1 
 

 1 2 4 2 2 מרבי 
 

8 5 2 1.5 2 2 
  

8  
 

2 3 2 

חנקן 
-   אמוניאקלי

N 

 1.5 1.5 1.5 1.5 ממוצע 
   

2 20 1.5 1.5 1.5 
   

 
 

5   

 
 5 2.5 4 2.5 2.5 מרבי 

  
3 32 5 2.5 3 

   
 1.5 10   

 10 17 10 10 ממוצע  Nחנקן כללי  
  

20 10 100 23 10 70 
  

100  
  

  
 

 30 15 30 15 15 מרבי 
 

30 15 150 35 15 80 
  

150  
  

20 100 

  ממוצע  טולואן 
      

0.15  0.05 
     

 
  

  
 

  מרבי 
     

0.1 0.25  0.1 
     

 
  

  

  מרבי  טמפרטורה 
      

  40 
     

 
  

  

  ממוצע  כלור חופשי 
      

  0.2 0.05 0.05 
   

 
  

  
 

 0.2 מרבי 
 

 
    

  0.3 0.08 0.08 
   

 
  

  

  ממוצע  Hgכספית  
      

 0.001 
  

0.001 
  

0.005  
  

  
 

  מרבי 
   

0.002 
  

 0.002 
  

0.0025 
  

0.005  
  

  

  ממוצע  Crכרום 
      

 0.025 
     

0.05  
  

  
 

  מרבי 
   

0.1 
 

0.05  0.05 
     

0.1  
  

  

מוצקים 
 גסים 

  ממוצע 
      

  
      

 
  

  

 
  מרבי 

   
1 

  
  

      
 

  
  

  ממוצע  Cuנחושת  
      

 0.04 
     

0.1  
  

  
 

  מרבי 
   

0.5 
  

 0.07 
     

0.3  
 

0.5 0.12  
  ממוצע  N- ניטראט

 
15 

    
7 60 

     
80  

 
0.8   

 
  מרבי 

      
10 120 

     
120  

  
  

ניטראט 
  וניטריט

  ממוצע 
      

  
     

80  
  

  

  מרבי  N-כ
      

  
     

120  
  

  

  ממוצע  N-ניטריט
 

1 1 
   

 3.5 1 
    

2  
  

  
 

  מרבי 
 

2 2 
   

 8 2 
    

4  
  

  

  ממוצע  Niניקל  
      

 0.05 
     

0.05  
  

  
 

  מרבי 
   

0.5 
  

 0.1 
     

0.1  
  

  

 0.2 0.2 0.2 0.2 ממוצע  סולפיד 
   

0.5  0.2 
     

 
  

 0.5 
 

 0.1 0.3 0.3 0.3 0.3 מרבי 
  

0.75  0.3 
     

 
  

 1 

  ממוצע  Pbעופרת  
      

 0.025 
    

0.5 0.15  
  

  
 

  מרבי 
   

0.5 
  

 0.04 
    

0.8 0.25  
  

  

 5 15 5 5 ממוצע  עכירות 
  

15 10 10 5 5 5 20 
 

20  
 

10  35 
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 פרמטר
 )מג"ל(

כרמל  
 אולפינים 

בתי 
זיקוק 
 חיפה 

 )בז"ן(

 –א"פז פז"א   
אמות מידה 

 עתידיות** 

נמל   'חב
 -   אשדוד

אמות מידה 
 עתידיות 

חיל 
הים 
 חיפה 

תשן 
נמל 

 חיפה 

ניקוי נפט 
ביולוגי  

BPC 

צבע 
אנטיפאולי

 נג

אדמ 
 ה אגן 

גדות 
 ביוכימיה 

- חב ברום   דשנים
 ס אפריקל 

חברת 
 הברום 

ים 
 המלח 

חיפה 
כימיקלים 

 דרום 

מפעלי 
ים 

  המלח 

אינטל  PCB מקסימה 
קריית 

 גת

דלתא 
 גליל

 
 30 8 10 10 20 15 25 15 35 10 25 10 10 מרבי 

 
30  20 20 5 60 

  ממוצע  פלואוריד 
      

 4 
     

4  
  

  
 

  מרבי 
      

 7 
     

7  
  

  

  20                    פלואוריד 

 0.1 0.1 0.1 0.1 ממוצע  פנול
   

0.1  0.1 
     

 
  

  
 

 0.15 0.15 0.15 0.15 מרבי 
  

0.15 0.15  0.15 
     

 
  

  

  ממוצע  Cdקדמיום  
      

 0.03 
     

0.1  
  

  
 

  מרבי 
   

0.1 
  

 0.04 
     

0.15  
  

  

קוטלי 
 עשבים 

  ממוצע 
      

  1.2 
     

 
  

  

 
  מרבי 

      
  2 

     
 

  
  

  מרבי  קולי צואתי 
      

  
 

200 
    

 
  

  

  ממוצע  קסילן 
      

  0.05 
        

  
 

  מרבי 
      

  0.1 
        

  

  ממוצע  קרזול 
      

0.15  
         

  
 

  מרבי 
     

0.2 0.25  
         

  

 מינרלישמן 
FTIR 

 1 1 ממוצע 
 

1 
  

1.5 1  1 1 0.5 
   

1  
 

 1 

 
 1.5 1.5 מרבי 

 
1.5 2 

 
3 3  1.5 1.5 1 

   
1  

 
 2 

*היכן שיש אמות מידה של אותו הפרמטר בזרמים שונים, מופיע ערך אמות המידה הנדרש בזרם המוזרם לים. 
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 ח מי יםוכ תחנות  9.11

רכי קירור ראשי ומשני. וח בעיקר לצוח מי ים כולל שימוש של מי ים בתחנות הכותחנות הכ  מגזר

ח, רובן של חברת החשמל )חמש מהן(, בעלות היתר הזרמה לים בתוקף. וכולל שבע תחנות כ  מגזרה

קולחים או שפכים מעט  ההיתרים כוללים ברובם הזרמה לים של מי קירור, מי שטיפות/רענון וכן  

בכל םיתעשייתי מאוד  דומים  המחזוריים  הקירור  ומי  העיבוי  מי  הקירור,  מי  של  הפרמטרים   .

 –  , כלור חופשירטורה, טמפ)בעת בדיקת אטימה תקופתית(  פלואורוסצין  פרמטרים של  .התחנות

עיקר ההבדלים באמות עבור מי קירור ראשי ומשני.  בעכירות נדרשת  אמות מידה למי קירור ראשי.  

 בקולחים/שפכים תעשייתיים, דוגמת חנקן, מתכות ושמנים. המידה של פרמטרים 

כ ייעודיוובתחנות  מידה  אמות  ניתנו  ואשקלון  רבין  אורות  להפחתת   תח  טיפול שמשמש  למתקן 

 (. FGDמזהמי אוויר מארובות )של פליטות 

 ח )מי ים(  ותחנות כ מגזר  . אמות מידה להזרמה של 12טבלה 

 פרמטר 
 )מג"ל(

דוראד  
 אנרגיה 

י "חח
אשכול 
 אשדוד

אורות י  "חח
 חדרה רבין  

י "חח
 חיפה  

י "חח
רוטנברג 
 אשקלון

י "חח
 רידינג

TOC  ממוצע 
 

30 30 30 30 30 

 40 40 40 40 40  מרבי 

TSS 30 30 30 10 30  ממוצע 

 100 100 100 15 100  מרבי  

pH  10-5 10-5 10-5 10-5 10-5 9-7 מרבי 

    5   ממוצע עכירות 

 5 5 5 10 5 5 מרבי  

 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 מרבי  כלור חופשי 

   10 13 10  ממוצע טמפרטורה 

 10 10 15 17 15 10 מרבי  

  5     ממוצע חנקן כללי 

 מרבי  
    

10 
 

חנקן 
 N-אמוניאקלי

 5      ממוצע

 8   3,000   מרבי  

    1   ממוצע זרחן כללי 

    2   מרבי  

 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05  ממוצע Agכסף  

 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1  מרבי  

 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05  ממוצע Asארסן  

 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1  מרבי  

 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02  ממוצע Cdקדמיום  

 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03  מרבי  

 1 1 1 0.05 1  ממוצע Cuנחושת  

 1.5 1.5 1.5 0.1 1.5  מרבי  

 3 3 10 5 10  ממוצע Feברזל  

 מי קירור   1 20 10 20  מרבי  
 קולחים   5

מי   1
 קירור
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 פרמטר 
 )מג"ל(

דוראד  
 אנרגיה 

י "חח
אשכול 
 אשדוד

אורות י  "חח
 חדרה רבין  

י "חח
 חיפה  

י "חח
רוטנברג 
 אשקלון

י "חח
 רידינג

5 
קולחי 

 ם 

 0.01 0.01 0.01 0.002 0.01  ממוצע Hgכספית 

 0.01 0.01 0.01 0.004 0.01  מרבי  

   10 10   ממוצע Mo  מוליבדן
 10 10 10 10 10  מרבי  

 1 1 1 0.15 1  ממוצע Niניקל  

 2 2 2 0.3 2  מרבי  

 0.2 0.2 0.2 0.05 0.2  ממוצע Pbעופרת  

 0.3 0.3 0.3 0.1 0.3  מרבי  

 ממוצע V  ונדיום
 

5 3 5 5 5 
 

 מרבי 
 

10 5 10 10 10 

 1 1 1 0.2 1  ממוצע Znאבץ 

 2 2 2 0.5 2  מרבי  

 10 10 15 2 10  ממוצע שמנים ושומנים 

FTIR  20 20 20 3 20  מרבי 

MBAS 3 3 3 3 3  ממוצע 

 5 5 5 5 5  מרבי  

 1 1 1 1 1  ממוצע הידרזין

 2 2 2 2 2  מרבי  

 מרבי  טוליל טריאזול 
 

100 100 100 100 100 

 מרבי  מוליבדט 
 

700 700 700 700 700 

 400 400 400 400 400  מרבי  בורט 

 400 400 400 400 400  מרבי  פוספט 

 6 6 6 6 6  מרבי  פלואורסצין 

 

 יבשתיות ח ותחנות כ 9.12

תחנות,   5כולל    מגזר. העושות שימוש במי תמלחות למערכות הקירור שלהן  ח יבשתיותותחנות כ

מהן   החשמל.  לחברת  שייכות  וגזר,    2כולן  תבור  אלון  ים יסניטר  בשפכיםמשתמשות  שתחנות, 

. בהתאם לכך, ( 13טבלה  )  למגדלי הקירור, ממט"ש דברת ואיילון, בהתאמה  מטופלים כמי מקור

, י חגית "חחשתי תחנות אלו נדרשות באמות מידה שונות ודרישות ניטור נוספות משאר התחנות )

חובבי  "חח ,  י צפית"חח  רכז  רמת  מי  לים  ומזרימות  המקבלות   ,)RO האחרות התחנות  שלוש   .

 (.  14טבלה ) בעלות אמות מידה ודרישות ניטור זהות

 בהתאם, אמות המידה פוצלו לשתי טבלאות להלן. 
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 * )מי תמלחת( יבשתיות ח ותחנות כ מגזר  אמות מידה להזרמה של . 13טבלה 

י "חח י אלון תבור"חח  )מג"ל(  פרמטר 
אלון 

  –תבור 
אמות  
מידה  

 עתידיות 

י "חח י גזר"חח
  –גזר 

אמות  
מידה  

 עתידיות 

 BOD  10  10  ממוצע  
 BDS 15 150 15לפני  120 מרבי

 pH 9-6.5 9.5-5  9.5-5 מרבי RO 
9.5-5 BDS 

9.5-5 

TOC  15  15  ממוצע  
 BDSלפני  160 מרבי

 BDSאחרי  650
25 20 RO 

 BDSלפני  120
 BDSאחרי  450

25 

TSS 
  

 ממוצע 
 

 BDS 10אחרי  800 10

 
 BDSלפני  160 מרבי

 BDSאחרי  400
15 50 RO 

 BDSלפני  180
 BDSאחרי  1200

15 

  10  10  ממוצע  N-אמוניה
 15 35 15 15 מרבי

לפני   1 20 ממוצע  זרחן כללי  
BDS 

אחרי  5
BDS 

 
לפני   1

BDS 
אחרי  5

BDS  
 BDS לפני 10 מרבי

 BDSאחרי  25
לפני    2

BDS 
אחרי    7

BDS 

 BDS לפני 10
 BDSאחרי  30

לפני   2
BDS 

אחרי  7
BDS 

 חנקן  
 N -אמוניאקלי

 1.5  1.5  ממוצע 

 
 2.5 50 2.5 5 מרבי

 חנקן כללי
 BDSאחרי 

 15  10  ממוצע 

 
 25 1500 25 5000 מרבי

 חנקן כללי  
 BDSלפני 

 10 400 10 850 ממוצע 

 
 15 600 15 1250 מרבי

 N-ניטרט
  

  BDSאחרי  800 ממוצע 
 

 

 
  BDSאחרי  1200 מרבי

 
 

 BDSלפני  100 מרבי עכירות 
 BDSאחרי  300

  לפני 10
BDS 
אחרי   50

BDS 

20 RO 
 BDSלפני  200
 BDSאחרי  1000

לפני   10
BDS 
אחרי   50

BDS 
לפני   0.1  מרבי Cuנחושת  

BDS 
0.3  

אחרי 
BDS 

 0.15  
אחרי 
BDS 

  0.15  מרבי Niניקל 
לפני  

BDS 

 0.1  
אחרי 
BDS 
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י "חח י אלון תבור"חח  )מג"ל(  פרמטר 
אלון 

  –תבור 
אמות  
מידה  

 עתידיות 

י "חח י גזר"חח
  –גזר 

אמות  
מידה  

 עתידיות 

0.5  
אחרי 
BDS 

אחרי  2  מרבי Znאבץ 
BDS 

  

ים מטופלים כמקור למגדלי הקירור; יש לתחנות אלו מתקן טיפול  י ח העושות שימוש במי שפכים סניטרו* תחנות כ  

BDS  ואמות המידה הן לפני ו/או אחרי מתקן הטיפול 

 
 

 ח יבשתיות )מי תמלחת(  ותחנות כ מגזר  אמות מידה להזרמה של . 14טבלה 

 י רמת חובב"חח י צפית"חח י חגית"חח  )מג"ל(  פרמטר 
 BOD  ממוצע     

 20 20 20 מרבי
 pH 9-6.5 9-6.5 9-6.5 מרבי 

TSS 
  

 ממוצע 
   

 
 50 50 50 מרבי

 20 20 20 מרבי עכירות 
 
 

 )רכז אידוי מי ים( תמלחות  9.13

מפעלים של רכז ואידוי מי ים לצורך הפקת של  היתרים בתוקף    שניישנם  קטגוריה של תמלחות  ב

ההיתר בעל אמות מידה שלושה(  -)ריקון פעם בשבועייםבאילת  מלחים )מלח הארץ אילת ועתלית(.  

אילת  מפרץ  , היות שאזור  )ריקון אחד לשנה(  שני פרמטרים בלבד בעתליתלפרמטרים רבים, לעומת  

 . ניטיםיוטריונלחומר אורגני  רגיש יותר

  התמלחות מגזר  . אמות מידה להזרמה של 15טבלה 

 מלח הארץ עתלית  *מלח הארץ אילת  )מג"ל(   פרמטר

pH  ממוצע 
  

 
 9-6.5 מרבי 

 

TOC  ממוצע 
  

 
 15 מרבי 

 

TSS  ממוצע 
  

 
 50 50 מרבי 

 0.5 ממוצע  Pזרחן כללי  
 

 
 1.5 מרבי 

 

 0.5 ממוצע  N-חנקן כללי
 

 
 0.8 מרבי 

 

 0.4 ממוצע  N- ניטרט
 

 
 0.6 מרבי 

 

 ממוצע  עכירות 
  

 
 50 20 מרבי 

 *ישנן אמות מידה גם למתכות 
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 הזרמה לים  יהיתר סקירת סיכום  9.14

 ,דומה מאוד ואופי הזרמים המועברים לים  בהם התהליך  שים של היתרי הזרמה לים  מגזרישנם  

והניטור שלהםודרישות הובהתאם אמות המידה   גם ב  רובפי    לע.  דומות מאוד  דיגום  יש  עבורם 

 שאינן משתמשות)  יבשתיותח  ומי ים, תחנות כח  ותחנות כמזון,    תמלחות  הלדוגמ.  יותמגזרהנחיות  

ים הללו ישנם יוצאים מן הכלל, בהתאם לתהליך ולמידע הספציפי של  מגזרב  . לעיתים גםבקולחים(

 המזרים. 

התייחס במותאם לזרם המופנה להזרמה לים,  דשונים, כל אחהיתרי הזרמה  שישנםלראות   אפשר

מהמקורות אחד  בכל  וריכוזם  המזהמים  החומרים, ש ים  מגזרשנם  י  .לאופי  התהליכים,  בהם 

ונדרשת התאמה לפי   ,מגזרבתוך ה  מאודתוצאות המעבדה שהוגשו והזרמים המועברים לים שונים  

המידה אמות  של  הן  במק  ,המקרה  הדרישות.  שאר  של  מקרים הן  לבחון  מאמץ  נעשה  אלו  רים 

מתבססים  נמצא מידע שכזה  , ואם  עבור פעילות פרטניתבאו    מגזרעבור אותו הבומדיניות בעולם  

לא נמצא מידע רלוונטי להתבסס אם  למזרים הספציפי. במקרים הללו ובייחוד    התאמהונעשית    עליו

על מבוססות  הניטור  ודרישות  המידה  אמות  מהעולם,  הנ  עליו  התהליכיםעל  מסר  המידע   אופי 

שיקול דעת מקצועי ל  , חומרי הגלם, תוצרי הביניים, הזרמים המועברים לים ועוד, ובהתאםוסוגם

(BPJדוגמאות ל .)סוגי גידול הדגים, בחקלאות ימית )שוני באופי ו:  ים בעלי שונות משמעותיתמגזר

(. עקב למיניהםהאצות, שוני בים אליו מועברים וכד'(, שפכי תעשייה )אופי התעשייה והתהליכים  

ים לעיתים, למשל במקרה של מגזר-)וגם בתוך תת  מגזרהשונות הגדולה שעשויה להיות בתוך כל  

ונדרשת   מגזרלהגדיר אמות מידה דומות או זהות לפי    אי אפשרחקלאות ימית ושפכי תעשייה(,  

 עבורו. ב ים ואמות המידה הרלוונטיות רבחינה פרטנית של כל מזרים, הפרמט

  סיכום 10

 הזרמת   על  איסור  קובעים,  ותקנותיו  1988-ח "התשמ,  יבשתיים  ממקורות  הים  זיהום  למניעת  החוק

היתרל  לים  פסולת  או  שפכים ללא  לים  לתנאי ההיתר. הזרמה  בניגוד  או  היתר  בבחינת  לא   היא 

. החוק הישראלי ו/או מנהלית  עבירה פלילית  הםהפרת התנאים בהיתר ההזרמה  ו,  עבירה פלילית

( יבשתיים  ים ממקורות  זיהום  למניעת  ועל הפרוטוקול  על אמנת ברצלונה  (. מדינת LBSמבוסס 

 ישראל, החתומה על אמנה זו, מחויבת לעמוד בתנאי הפרוטוקול. 

הלאומית  -ביןמסקירה   כי  עולה  הנהוגים הנון  מנגשנעשתה  המנגנונים  למרבית  דומה  בארץ  נהוג 

המדיניות בארץ   מהשוואה שנעשתה עולה כי  .הזרמה לים  ימתן היתרשל  בעולם לבדיקה ואישור  

 פרמטרים במקרים המצדיקים זאת. כמה בתוספת סטנדרט הנהוג בעולם, תואמת ל

ה הארצית להגנת הסביבה היחיד  מאושר על ידי הוועדה למתן היתרי הזרמה.  לים  מתן היתר הזרמה

הימית במשרד להגנת הסביבה משמשת כגוף מקצועי המייעץ לוועדה בבחינת הבקשות להיתרים. 

רקע על מבקשי ההיתרים,   חומרהיחידה מרכזת את הפעילות המקצועית של הוועדה, כגון: הכנת  

וניסוח החלטות הוועדה בהתאם. היחידה אחראית על יישום החלטות הוועדה   שמכוחן  המלצות 

  ניתנים או מסורבים היתרי ההזרמה לים. 

על ידי מבקש   תשלום אגרהו  הגשתה ,  פסי הבקשהומילוי טשלבים:  כמה  הליך קבלת היתר כולל  

לרבות   האגרה,ואת תשלום  הבקשה  היחידה הארצית להגנת הסביבה הימית בוחנת את    ההיתר.

הצורך.דריש במידת  פרטים  להשלמת  בוועדה  נערך    ה  ועדה(  דיון  כינוס  לנוהל  וקבלת )בהתאם 
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דוע של מבקש ההיתר. במידת הצורך המבקש יכול לשלוח י יוקבלה או דחייה של הבקשה,    –החלטה  

הזרמה   היטלדרישה לתשלום  נשלח ההיתר הסופי למבקש, לרבות  בסוף התהליך  דיון חוזר.  לבקשה  

 שנים.   5תוקף ההיתר עד  ופרסומו לציבור. לים

כן  .1בטופס    בבקשה להיתר מפורטים בתוספת הראשונה לתקנותשנכללים  הפרטים   לחלק   כמו 

 ספציפיות להגשת בקשה להיתר. יות מגזרחיות הנ ישים המזרימים מגזרמה

בחינת   כוללים  לים  ההזרמה  היתרי  של  הסביבתית  האסדרה  יבשתיותעקרונות  עמידה חלופות   ,

תמלBATבעקרונות   הזרמת  ע  חות,  מנתלים  במט"שים,    ל  הטיפול  בתהליכי  יפגעו  מיעוט שלא 

 .ניטור הסביבה הימיתו פיקוח שוטף, בקרת איכות שפכים, מוצאים ותשתיות בים

ים של חיפוש והפקת גז ונפט, התפלה, חקלאות ימית, טיפול במים, מגזרההיתרים כוללים את ה

תמלחות, קולחים   ף, מסוור והנמכת מפלס()מי קיר  , מי תהוםותהום(  מי יםמי בריכות שחייה )מזון,  

 . )רכז אידוי מי ים(  ותמלחות  יבשתיותח  וח מי ים, תחנות כו, תחנות כםתעשייתיי ם, שפכים  יסניטרי

נקבע  לים  ההזרמה  מידה    ותבהיתרי  מזרים אמות  דיגום תקופתיות שהן  לכל  דרישות  ערכי סף, 

המי אמות  הימית.  הסביבה  ניטור  של  דרישות  גם  בהיתרים  ולעיתים  את   כוללותדה  בעיקר 

ההיטל   בתקנות  המופיעים  ההיתר  למבקש  הרלוונטיים  כל בהכרח  לא  ) הפרמטרים  יופיעו 

 .  (הפרמטרים מהתקנות בכל ההיתרים

 ,דומה מאוד ואופי הזרמים המועברים לים  בהם התהליך  שים של היתרי הזרמה לים  מגזרישנם  

עבורם ישנן שב)לרוב הם אלו   דומות מאוד והניטור שלהם דיגום ודרישות הובהתאם אמות המידה 

לא נמצא מידע רלוונטי להתבסס עליו   ואם  אין אופי דומה לזרמיםש  במקרים.  יות(מגזרהנחיות  

על ממבקש ההיתר  המידע הספציפי הנמסר    אמות המידה ודרישות הניטור מבוססות עלמהעולם,  

התהליכים הבינוסוגם  אופי  תוצרי  הגלם,  חומרי  ובהתאם,  ועוד,  לים  המועברים  הזרמים   יים, 

  (.BPJ)של אנשי היחידה שיקול דעת מקצועי ל

 


