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מבוא

תכנית ניהול סביבתי (תנ"ס) זו מוגשת בהתאם להוראות תמ"א /37ח ,סעיף  ,6.3הקובעות כי זו
תצורף לבקשה להיתר בנייה ותהווה חלק מתנאיו.
תנ"ס זו ,תנ"ס יבשתי  ,#4מוגשת עבור בקשה להיתר בנייה אזרחי  #4המתייחסת לעבודות
פיתוח השטח ודרכי הגישה אל ובמתחם אתר חגית .מיקום המתחם ודרכי הגישה אליו מוצגים
בפירוט בפרק  2במסמך.
עבודות פיתוח השטח ודרכי הגישה תכלולנה עבודות חישוף ,חפירה ,חציבה ,מילוי עפר וכיסוי
באספלט .אתר ההתארגנות ימוקם בתוך אזור האחסון ויהווה חלק מאתר העבודה כמופיע
בבקשה להיתר.

 1.1מטרת התנ"ס
מטרת התנ"ס היא לצמצם את ההשפעות השליליות על האדם והסביבה במהלך ההקמה של
המערכת .צמצום זה יתאפשר באמצעות תכנון הולם ,זיהוי מוקדם של ההשפעות
הפוטנציאליות ,בחינת האמצעים למזעורן ,קביעת הנחיות ליישום האמצעים וניטור שוטף של
גורמי ההשפעה.
בנוסף ,ועל בסיס הוראות תמ"א /37ח ,ניתן לנסח מטרות ממוקדות כדלקמן:
• להבטיח שההיבטים הסביבתיים אשר זוהו ,ייבחנו ,ינוטרו ויטופלו לאורך חיי הפרויקט;
• להוות כלי ניהול ליישום האמצעים למזעור השפעות סביבתיות;
• למסד מערכת מעקב ובקרה אחר יישום תכנית הניהול הסביבתי ,כולל ניטור ודיווח;
• להגדיר דרישות טכניות/סביבתיות בפני המתכננים.

 1.2תכולת התנ"ס
פירוט של מבנה התנ"ס ותכולת חמשת פרקיה להלן:
•

פרק " ,1מבוא" ,עוסק במהות התנ"ס וכולל תיאור כללי של פרויקט פיתוח לוויתן,
ומפרט את תכנית הרישוי של הפרויקט;

•

פרק " ,2מרכיבי העבודה ואופן ההקמה" ,מתאר באופן כללי את העבודות הרלוונטיות
לתנ"ס זו ומפרט את הפעולות הנדרשות בתהליך ההקמה .פרק זה מהווה רקע לזיהוי
ומיפוי ההשפעות הסביבתיות של הפרויקט;

•

פרק " ,3הערכת השפעות על הסביבה" ,מזהה ,מנתח וממפה את פוטנציאל ההשפעות
הסביבתיות ,עבור מרכיבי ההקמה של הפרויקט ,במתחמים הרלוונטיים .פרק זה הוא
לב תכנית הניהול והניטור הסביבתי ,וכולל גם הצגה של מטריצת הסיכונים המסכמת
את ההשפעות הסביבתיות שזוהו;

•

פרק " ,4אמצעים למניעה וצמצום מפגעים" ,מכיל הוראות בדבר הפעולות שיש לנקוט,
בכדי למנוע ו/או למזער את ההשפעות הסביבתיות הפוטנציאליות כפי שזוהו לעיל;

•

פרק " ,5הנחיות לניטור ומעקב" ,כולל את תכנית הניטור שמטרתה לוודא ,בבוא העת,
כי הפעולות הננקטות בכל אחד משלבי הפרויקט למניעה או מזעור של ההשפעות
הסביבתיות ,אכן מתקיימות באופן יעיל.
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 1.3רקע
1.3.1

תיאור פרויקט פיתוח לוויתן

פיתוח שדה לוויתן הוא פרויקט לאומי חיוני למשק האנרגיה .מטרותיו הקמה ותפעול של מערך
אספקה ממקור גז נוסף ,שיענה טוב יותר על המחסור הצפוי במשק הגז הטבעי ב ,2020-וכן
הגברת הביטחון האנרגטי ע"י יצירת יתירות מלאה במערכת אספקת גז טבעי לישראל.
שדה לוויתן נמצא כ 125-ק"מ מערבית לחיפה וכ 35-ק"מ מערבית למאגר תמר ,בעומק מים
של כ 1700-מ' ,ונחשב למאגר הגז הגדול ביותר בים התיכון .תקופת ההפקה המשוערת היא
לפחות  30שנה והיא תלויה בקצבי ההפקה ובביקושים בפועל לגז הטבעי של השוק המקומי
והאזורי.
הפרויקט כולל פיתוח בארות המאגר והקמת מערכת הפקה תת-ימית ייעודית ,המקושרת
במערכות צנרת לאסדת הפקה וטיפול קבועה .האסדה תמוקם בנקודה הנמצאת כ 10-ק"מ
מקו החוף ,במתחם הימי הצפוני המיועד לכך בתמ"א /37ח.
מאסדת ההפקה והטיפול ,מובל הגז באמצעות צנרת ימית ויבשתית ,דרך תחנת הגפה חופית
עד לתחנת המסירה הקיימת של חברת נתיבי הגז הטבעי (נתג"ז) באזור דור .הקונדנסט,
הנלווה להפקת הגז מהמאגר ,מטופל ומיוצב על גבי האסדה בים ,מובל בצנרת ימית ויבשתית
דרך תחנת ההגפה החופית לשוחת נחשולים בסמוך למחצבת עין איילה ,שם מתחברת צנרת
הולכת הקונדנסט אל תשתיות הולכת דלקים קיימות לבתי הזיקוק בחיפה (באמצעות טרמינל
קרית חיים) או ממשיכה בקו ייעודי שיעבור דרך הכרמל ישירות לבית זיקוק חיפה .הקונדנסט
יוזרם לאחסון באתר חגית באותם מקרים שבהם בתי הזיקוק בחיפה לא יוכלו לקלוט את
הקונדנסט או כאשר לא ניתן יהיה להזרימו לשם בשל תקלה (וזאת משום שאי-הזרמתו ליעדו
תחייב את הפסקת תהליך הזרמת הגז הטבעי) .במידה ומיכל החירום בחגית לא יוכל לקלוט
את הקונדנסט ,הוא יפונה מאתר חגית במכליות כביש ,הפינוי יבוצע אל בתי הזיקוק או לאתרי
אחסון דלקים בלבד ,ובכל מקרה לצורכי תעשייה שאינה ממוקמת באתר חגית .תרחישי
התקלה עבורם יהיה צורך בפינוי באמצעות מיכליות כביש יובאו בתנ"ס יבשתי .5#
מרכיבי המערכת העיקריים:
•
•
•
•
•
•
•

מערכות ימיות להפקה והולכה של גז גולמי משדה לוויתן אל אסדת הפקה ימית;
אסדת הפקה ימית ועליה כלל מערכות הטיפול בגז ובקונדנסט;
צנרת ימית ויבשתית להולכת גז מטופל;
צנרת ימית ויבשתית להולכת קונדנסט מיוצב;
תחנת הגפה חופית (;)CVS
תחנת גז המשמשת לחיבור למערכת ההולכה הארצית (;)DVS
מיכל אחסון חירום לקונדנסט ,במתחם אתר חגית.

אסדת הפקה – תחנת קבלה ימית
אסדת ההפקה תמוקם כ 10-ק"מ מערבית מקו החוף ובעומק ים של כ 86-מ' .חלקה העליון
והתפעולי של האסדה יותקן על גבי מסבך נושא ( ,)Jacketשיעוגן לקרקעית הים .סיפון
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האסדה ,בממדי אורך ורוחב של כ 96-מ' ,יבנה משלושה מפלסי ציוד עיקריים ,כאשר גובה
המפלס העליון כ 57-מ' מעל פני הים.
המתקנים על גבי האסדה מתוכננים לטפל באופן מלא בגז הטבעי ובקונדנסט ,ללא צורך
במערך טיפול נוסף ביבשה .הגז והקונדנסט יוזרמו מהאסדה ,באמצעות  2צינורות ,אל נקודות
חיבור למערכות מתאימות ביבשה.
בהתאם לדרישות ותשריטי תמ"א /37ח ,אסדת ההפקה תמוקם בפוליגון הצפוני ,המיועד
לתחנת קבלה ימית ,וסמוך ככל הניתן לפאתו המערבית.
מערכת הגז
הגז המטופל מובל מהאסדה ע"י מערכת ימית ויבשתית הכוללת צנרת ושתי תחנות להלן:
•
•

תחנת ההגפה החופית  :CVSתמוקם במרחק של כ 400-מטר מקו החוף בשטח כולל של כ-
 1דונם .תכליתה בטיחותית והיא נועדה לנתק ,בחירום ,את המכלול הימי מהיבשתי;
תחנת הגז דור  :DVSתמוקם מצפון לתחנת נתג"ז הקיימת ,מזרחית לכביש  2בשטח של כ-
 2.8דונם .ייעודה תפעולי והיא משמשת תחנת מסירה של גז מטופל למערכת ההולכה
הארצית של נתג"ז.

מערכת הקונדנסט
מהאסדה יוזרם הקונדנסט המיוצב בצנרת ימית ייעודית שתתחבר ,לאחר הנחיתה החופית
(בצמוד לצינור הגז) ,לתחנת ההגפה החופית ) (CVSאשר משמשת לניתוק המכלול הימי
מהיבשתי בחירום .המשך הצינור יהיה בתוואי מקביל לקו הגז ,דרך תחנת הגז דור ),(DVS
ומשם עד לנקודת החיבור למערכת צנרת דלקים קיימת בשוחת נחשולים.
משוחת נחשולים מזרח ( ,)PITיתאפשרו שני נתיבי הזרמה .הנתיב הראשון הנו קו צנרת נפט
גולמי .הזרמת הקונדנסט תתבצע בצנרת ייעודית המקבילה לתשתית גז ודלקים קיימת ,על
בסיס פרוזדורי הצנרת של תמ"א  37על חלקיה השונים ותתחבר אל תשתיות קיימות באמצעות
שוחת נחשולים מערב .הנתיב השני הנו מקטע צנרת  #7לכיוון חגית והמשכו בתוואי המזרחי
הכולל קו ייעודי שיעבור דרך הכרמל ישירות לבית הזיקוק בחיפה .הקונדנסט מיועד להגיע
לאתר בתי הזיקוק בחיפה לצורכי מהילה בנפט הגולמי וייצור תזקיקים.
הקונדנסט יוזרם למיכל האחסון בחירום באתר חגית רק במקרה בו בשל תקלה לא ניתן יהיה
להזרימו לבתי הזיקוק בחיפה או לקלוט אותו שם .השימוש במיכל האחסון לחירום יוגבל
ויישמר לאותם מקרים שבהם יתעורר הצורך בגיבוי כנ"ל .היקף האחסון במיכל לשעת חירום,
כולל מיכליות ,לא יעלה על  10,000מ"ק .ההזרמה לאתר חגית תתבצע בצנרת קונדנסט
יבשתית ,על בסיס פרוזדורי הצנרת של תמ"א  37על חלקיה השונים .תרחישי התקלה עבורם
יהיה צורך בפינוי באמצעות מיכליות כביש יובאו בתנ"ס יבשתי  .5#תיאור עבודות הנחת הצנרת
יפורטו בתנ"ס יבשתי .#3
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תרשים  :1.2תרשים סכמאטי של התוואי כולל אתר חגית
1.3.2

תכנית הרישוי

תכנית הרישוי ,כפי שפורטה ב"מסמך העקרוני" ,שאושר על ידי רשות רישוי מחוז חיפה ועל ידי
משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים בחודש יוני  ,2016כוללת פירוט של הבקשות
להיתר ע"פ שלבי הפרויקט .כל בקשה להיתר מוגשת כשהיא מלווה בסקירה של ההיבטים
הסביבתיים ,בין אם באמצעות תנ"ס הנדרש מכוח תמ"א /37ח ובין אם באמצעות מסמך
סביבתי המתייחס לתכנון מרכיבי פרויקט שמחוץ לגבולות התמ"א .רשימת התנ"סים
והמסמכים הסביבתיים בהתייחס להיתרי בניה מפורטת בטבלה להלן.
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תנ"ס/מסמך
סביבתי

מקטע/מתקן

תנ"ס יבשתי 1#

חוף-מחצבה

תנ"ס ימי 1#

אסדה

Doc. No.

תכולת בקשות להיתר
אזרחי  – 1פיתוח שטח

תנ"ס יבשתי #2

חוף-מחצבה
חוף – תחנת דור

תנ"ס יבשתי 3#

מחצבה-חגית

תנ"ס ימי 2#

מים
טריטוריאלים -
חוף

אזרחי  – 3עבודות הנדסה אזרחית
בתוואי הצנרת החופית ותחנות ההגפה
אזרחי  - 2קונסטרוקציה
מכאני  – 1מתקני תהליך באסדה
צנרת  – 6צנרת קונדנסט יבשתית
צנרת  – 4צנרת גז יבשתית
צנרת  – 7צנרת קונדנסט יבשתית
צנרת  – 3צנרת גז טבעי ימית וחציית
חוף (אסדה –חוף)
צנרת  – 5צנרת קונדנסט ימית וחציית
חוף (אסדה –חוף)
צנרת  – 2צנרת גולמי ,יצוא ,תקשורת
אזרחי  – 4אתר חגית ,פיתוח שטח
ראשוני

תנ"ס יבשתי 4#

מתחם אתר
חגית

תנ"ס יבשתי #5

מתחם אתר
חגית

מסמך סביבתי

תל קשיש  -שער
העמקים

צנרת  – 1מערך יבשתי-צנרת קונדנסט,
איחוד תשתיות

מסמך סביבתי

אליקים – תשבי
(מ.חיפה)

צנרת  – 8צנרת קונדנסט יבשתית

מסמך סביבתי

מעבר כביש 6

צנרת  – 9צנרת קונדנסט יבשתית

מסמך סביבתי

חגית – אסם
(מ.צפון)

צנרת  -10צנרת קונדנסט יבשתית

מסמך סביבתי

שער העמקים –
בז"ן

צנרת  -11צנרת קונדנסט יבשתית

אזרחי  – 5אתר חגית ,עבודות הנדסה
אזרחית
מכאני  – 2אתר חגית ,אחסון ומע'
שירותים

טבלה  :1.1רשימת התנ"סים והמסמכים הסביבתיים
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היתרים נשוא התנ"ס

תנ"ס זו מלווה את הבקשה להיתר בנייה אזרחי  #4ועוסקת בפיתוח השטח ודרכי הגישה אל
ובמתחם אתר חגית.
הבקשה מתייחסת אך ורק לעבודות פיתוח שטח ראשוני ,שעיקרן עבודות עפר ומילוי לצרכי
הערכות להקמת אתר חגית .העבודה תבוצע ב 3-אזורים לפי החלוקה הבאה:
•
•
•

דרך גישה – סלילת דרך גישה לאתר חגית .הדרך נמצאת בשימוש תחנת הכוח חגית,
והתוואי קיים ברובו כדרך עפר מסביב לתחנה הקיימת בצמוד לגדר הבטון שלה;
אתר אחסון – שטח המיועד להקמת מערך אחסון הקונדנסט בחירום וישמש בחלקו כאתר
התארגנות;
אתר תפעול – אזור מערכות שירותים ותשתיות תפעוליות.

העבודות המתוכננות לסלילת דרך גישה והכנת אתר התפעול כוללות חישוף ,מילוי והידוק.
בהתאם לטופוגרפית אתר האחסון תיעשנה עבודות חציבה בנוסף לעבודות חישוף והידוק.
הפרק הבא עוסק בתיאור העבודות ושלבי הפיתוח נשוא הבקשה להיתר הנ"ל.
עבודות הנדסה אזרחית ועבודות מכאניות להקמת התחנה ידונו בתנ"ס יבשתי .#5
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מרכיבי העבודה ואופן ההקמה
 2.1תיאור סביבת העבודה

תמ"א /37ח מהווה את התשתית הסטטוטורית לפיתוח שדה לוויתן ולקליטת הגז הטבעי
והקונדסט .במסגרת התמ"א יועדו שטחים ,בים וביבשה ,להקמת תחנות ,מתקנים ופרוזדורים
להנחת צנרות ולבניית מתקנים יבשתיים – ובהתאם יועדו תאי השטח ,נשואי מסמך זה.
תכנית זו עוסקת בהכשרת דרכי גישה וביצוע עבודות עפר ופיתוח שטח ראשוני לטובת הקמת
אתר חגית שישמש כמתקן גיבוי לאחסון קונדנסט ,כחלק מעבודות פיתוח שדה הגז לוויתן.
האתר ימוקם ממזרח לתחנת כוח חגית של חברת החשמל צפונית לכביש  ,70ביחידת נוף תות
אליקים ,בקצה תוואי צנרת הקונדנסט המגיעה משוחת נחשולים מזרח.
יחידת הנוף תות אליקים ,בה עתיד לקום אתר חגית היא יחידת נוף גדולה הכוללת את שטח
האתר ,את תחנת הכוח הקיימת וכן שטחים נרחבים סביבה .היחידה תחומה על ידי ערוץ נחל
מהר״ל בצפון וערוץ נחל תות בדרום ,עליו מבוססת שמורת נחל תות הממוקמת כ 300-מ'
מדרום לגבול התכנית.
אזור זה מתאפיין בריבוי של שטחי חקלאות לצד שטחים מופרים נוספים :שטחי אש של בסיס
אליקים ושטח תחנת הכוח .בין השטחים הללו ניתן למצוא שטחים נרחבים של צומח מגוון,
יערות נטועים ,חורש טבעי ,שטחים עשבוניים ובתות וכן מופעים של בתי גידול לחים ,בסמוך
לנחל תות .שטחים כגון אלו מהווים לעתים בית גידול לאוכלוסיית צבאים.
בסביבת המתקן ישנם מספר שימושי קרקע .בסמוך לתכנית מצוי אתר התפעול של תחנת
הכוח חגית של חברת החשמל ,לרבות שטח שעבר שיקום נופי בסמוך לה .בסמוך לשטח
התכנית מצוי גם שטח טבעי  -בתה עשבונית הכלולה ביחידת הנוף "בתות נחל תות" אשר לה
ערך אקולוגי .בנוסף ,בתחום הקו הכחול של התמ"א עובר כביש  70וחלק ממחלף תות.
סביבת העבודה מתאפיינת מבחינה טופוגרפית ברכסי גבעות מתונים ומוארכים ובוואדיות,
כאשר אתר חגית ימוקם בשטח הגבעה הצפונית .המבנה הגיאומורפולוגי של אזור התכנית הוא
אזור גבעי רך המשתפל דרומה בתחום אגן הניקוז של נחל תות.
אתרים במרחב סביב התחנה:
שמורת נחל תות :השמורה ממוקמת כ 300-מ' מדרום לגבול התוכנית ,שטח השמורה הינו כ-
 200דונם ובמרכזה נחל תות ,נחל איתן בו נובעים ארבעה מעיינות .השמורה כוללת גם את
המדרונות המתונים שמצפון לנחל .לאורך הנחל התפתחה צמחיית נחלים מגוונת .סביב הנחל,
בשטחים שאינם נכללים בתחום השמורה ,משתרעים שטחי צומח עשבוני ובתה.
פארק חגית  /יער חגית :במרחק כ 600-מ' מאזור העבודות המתוכנן נטוע יער חגית המשתרע
על פני גבעות המקיפות את תחנת הכוח חגית .רוב העצים שניטעו ביער הם אלוני תבור
שהועתקו .בשטח משובצות גם חורשות קטנות של עצי מחט ותיקים יותר .בתחום היער נקודת
מצפור ,שביל היורד לנחל תות ונקודות יציאה לאופניים ושבילים נוספים.
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עינות חגית וקטינה :עין חגית מצוי ממזרח לאתר חגית בתחומה של החווה החקלאית צבר.
מדובר בנביעה קטנה מאוד ,אשר נובעת ככל הנראה רק בשיא החורף ומתייבשת בקיץ .סמוך
לו נמצאו בחפירה ארכיאולוגית שרידים של מבנה מהתקופה הרומית .מימיו של מעיין נוסף ,עין
קטינה ,נאספים לבריכה קטנה שנמצאת סמוך לפינה הצפונית-מערבית של תחנת הכוח ומשם
זורמים לנחל תות.
בנוסף לאתרים שהוזכרו לעיל ,ממוקמים באזור זה גם מספר יישובים :מצפון מזרח לתחנה
ממוקם הישוב אליקים במרחק של כ 1.8-ק"מ ,מדרום מזרח ממוקמים היישובים רמות מנשה
ודליה במרחק של כ 2.4-ק"מ ו 4.3-ק"מ בהתאמה וממערב ממוקמים הישובים בת שלמה ועופר
במרחק של כ 4-ק"מ ו 5.6-ק"מ בהתאמה .כמו כן ,צפונית לתחנה ממוקם מחנה אליקים.
בתרשימים הבאים מוצג מתחם העבודה על פי תמ"א /37ח כולל תאי שטח.

תרשים  :2.1מתחם העבודה ודרכי גישה ע"פ תמ"א /37ח
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מיקומו של אתר האחסון בחלקו הצפוני של תא שטח  ,202כפי שמסומן בתרשים מעלה ,נבחר
לאחר בחינת חלופות אפשריות למיקום והשוואה ביניהן ,כמפורט בנספח  .6.9בתרשימים להלן
מוצג המיקום הנבחר של מיכל האחסון.

תרשים  :2.3מיקום מיכל אחסון בחלופה הצפונית הנבחרת
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תרשים  :2.4הדמיה – מיכל במיקום הנבחר (צפוני) ,מבט משביל המטיילים לכיוון דרום

תרשים  :2.5הדמיה – מיכל במיקום הנבחר (צפוני) ,מבט מהמצפור לדרום-מזרח (הסתרה
מלאה)
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תרשים  :2.6הדמיה – מיכל במיקום הנבחר (צפוני) ,מבט מכביש  70לכיוון צפון-מערב

תרשים  :2.7הדמיה – מיכל במיקום הנבחר (צפוני) ,מבט מהדרך ההיקפית של תה"כ לכיוון צפון

כפי שניתן לראות מן ההדמיות לעיל ,בשקלול של כל המבטים ,לא ניתן לקבוע יתרון מובהק
לאחת החלופות ,אם כי בחלק מהמבטים ישנה עדיפות מסוימת לחלופה הצפונית אשר לה
נצפות נמוכה במעט מן הדרומית .יחד עם זאת ,ההבדלים אינם מובהקים ולפיכך נלקחו
בחשבון שיקולים סביבתיים נוספים פרט לסוגיית הנצפות ,כמפורט בנספח  ,6.9ובהתאם נבחר
מיקום המיכל בחלקו הצפוני של תא שטח .202
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בטבלה להלן מוצג ניצול השטח שאושר בתמ"א /37ח והשטח הפנוי שנותר עבור ספק עתידי.
(*) השטח המוצג כולל כ 2-דונם נוספים אשר יתנו מענה להסדרת מערכת הניקוז בשטח
המיועד לאחסון .הסדרה זו תתן מענה לכלל שטח האחסון ותשמש גם את הספק הנוסף.
יעוד

מס' תא
שטח

גודל מגרש
(דונם)

בפועל (דונם)

מתקני קבלה
וטיפול בגז
אחסון קונדנסט

200

157

6.3

202

22

7.3

שטח שנותר
לספק נוסף
(דונם)
150.7

(*)

14.7

טבלה  :2.1השטח הנדרש עבור אתר חגית והשטח המיועד לספק עתידי

תרשים  :2.8תחום הבקשה על גבי תצ"א
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התרשים לעיל הוא צילום אווירי של המרחב האמור ועליו סימון תחום הבקשה .במקטע זה שני
רכסים וביניהם ואדי .אתר חגית נשוא הבקשה להיתר ,ימוקם מזרחית לתחנת הכוח חגית של
חברת החשמל ,בשטח הגבעה הצפונית המאופיין בעיקר בבתה עשבונית כפי שניתן לראות
בתרשימים להלן.

תרשים  :2.9תצ"א הכוללת את תחנת הכוח חגית
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תרשים  :2.10שימושי קרקע בסביבת אתר חגית
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 2.2תיאור עבודות פיתוח השטח
2.2.1

כללי

אתר חגית נמצא צפונית לאזור מחלף עין תות ומזרחית לתחנת הכוח של חברת החשמל .תחום
שטח הבקשה נבחר והוגדר מראש בהתאם לתמ"א /37ח.
עבודות הכנת השטח הכלולות בבקשת היתר נשוא תנ"ס זו כוללות עבודות של פיתוח שטח
עבור האזורים כפי שפורטו בסעיף  .1.3.3העבודות יבוצעו בשטח המאופיין בגבעות סלעיות,
על כן יידרש לחצוב ולמלא את מפלס התחנה לרום בו ניתן יהיה לפלס את כלל המשטחים
ודרך הגישה כפי שניתן לראות בתרשים מבט צד של האתר כמוצג מטה.
דרך גישה
תחום רצועת הדרך ע"פ תמ"א  37ח' מוגדרת כ 20 -מ' ,ואילו המיסעה רוחבה  6.5מ' סלול,
ולעיתים קיימות לצד הדרך מדרכות ו/או תעלות ניקוז .הסדרת דרך הגישה נועדה לאפשר
תנועת כלים הן בשלב ההקמה והן בשלב התפעול (לצורכי תחזוקה בשגרה או תפעול במצב
חירום).
בשלב ההקמה ,תשמש הדרך לצורכי הובלה ופינוי של כלי החפירה ,הציוד ,כוח אדם ,עודפי
חפירה וכד' .דרך הגישה אל תחום שטח העבודה ואתר ההתארגנות תוכננה כחלק מהבקשה
להיתר .הדרך תוכננה כך שייעשה שימוש בדרכי עפר קיימות אשר מתחברות לכבישים קיימים.
אתר תפעול
השטח התפעולי מיועד למיקום הרכיבים המאפשרים את תיפעול אתר האחסון ,כך שניתן יהיה
לבצע קליטה ,מדידה ,אחסון וניפוק של קונדנסט באופן אמין ובטיחותי .הרכיבים העיקריים
בשטח התפעולי הם מיכל מי כיבוי אש ומשאבות כיבוי אש ,עמדת קצף כיבוי ,מבנה חשמל
ובקרה ,מדחס לאויר מכשירים (עבור מיכשור פניאומטי) ,עמדות למילוי מיכליות כביש וגנרטור
חירום .שטחו של אתר התפעול המתוכנן הוא כ 6.3-דונם ,מתוך כ 157-דונם המוקצים בתמ"א
לתא שטח  ,200דבר המאפשר שטח נרחב וגמישות רבה למפעילים נוספים.
השטח המתוכנן נמצא במדרון משופע דרומה אשר חלקו התחתון מצוי בגובה של כ 174-מ'
וחלקו העליון כ 180-מ' מעל פני הים .העבודות המתוכננות כוללות :חישוף ,מילוי והידוק לרום
של כ 181-מ' מעל פני הים בצדו הצפוני של האתר ועד לכ 180-מ' מעל פני הים בצדו הדרומי
של האתר .בשלוש פאות של המשטח ,יוקם קיר תומך בשיטת קרקע משוריינת.
אתר האחסון
אחסון הקונדנסט יתבצע בתא שטח  ,202ששטחו על-פי התמ"א  22דונם .בפועל ,תכנון המיכל
ישתמש בשטח מוגבל של כ 7.3-דונם ברוטו (שטח נטו של המתקנים העיליים באזור האחסון
הוא  5.3דונם) ,דבר המאפשר לספק עתידי להקים את מתקניו באותו תא שטח.
פני הקרקע הקיימים בשטח בו מתוכננת הקמת אתר האחסון ,משופעים דרומה ונמצאים
במדרון המתחיל ברום  182מטר ומסתיים ברום  193מטר בחלקו העליון .העבודות המתוכננות
כוללות :חפירה ,חישוף ,חציבה והידוק לרום של כ 182-מ' מעל פני הים בצדו המערבי של
האתר ועד לכ 184-מ' מעל פני הים בצדו המזרחי של האתר.
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העבודות באתר זה יכללו גם את הכנת השטח עבור אתר העירום אשר ישמש לעירום עודפי
חפירה עד העברתם למילוי באתר התפעול .המשטח יהיה מחולק לשני תתי משטחים ,צפוני
המיועד לאתר אחסון קונדנסט ודרומי אשר מיועד לשמש כאתר עירום לעודפי חפירה ,כמפורט
להלן :משטח צפוני (אתר אחסון) במשטח במידות  66x80מ' ומשטח דרומי (אתר עירום)
במידות  30x52מ'.
שטחי התארגנות ועירום
אתר ההתארגנות הוא שטח אשר ישמש את הקבלנים לאחסון הציוד והכלים הדרושים לביצוע
העבודות ולאחסון האביזרים  .הגורמים העיקריים המשפיעים על גודל אתר ההתארגנות ,מלבד
אילוצי השטח הזמין הם :היקפי לוגיסטיקה ואחסון ,כמות ,סוג הכלים ההנדסיים וגודלם.
עם ביצוע העבודות ,יסומן "אתר העבודה" ע"י מודד ,באמצעות יתדות וסרטי סימון בולטים
ויגודר בגדר רשת בגובה של כ 1-מ' .כמו כן ,יסומנו מיקומן של תשתיות תת-קרקעיות סמוכות.
הסימון יתבצע בתיאום עם הגופים השונים שתפקידם ללוות את העבודה.
אתר ההתארגנות ,נמצא מצפון ובצמידות לאתר התפעולי ומהווה חלק מאתר העבודה
המבוקש בהיתר.
לצורך עירום עודפי חפירה ,הכוללים חומר חישוף ,חומר לפינוי ועירום זמני ,אשר יצטברו
במהלך הפרויקט ,מתוכננים שני אתרים ,כמפורט:
•

אתר עירום  1ימוקם מדרום לאזור האחסון וישמש בעיקר לעירום זמני של חומר עבור
המילוי באתר התפעולי (לפני גריסה ולאחר גריסה) .השטח מתוכנן עבור אחסון
מקסימאלי של כ 4,000 -מ"ק .שטח העירום מוקם באזור מפולס יחסית אשר נמצא
בסמיכות לאזור החציבה ,כך שהשפעתו על הסביבה ופעולות חודרות הקרקע בו יהיו
מינימליות .חלק מהאזור אשר ישמש כשטח עירום מיועד לכביש הגישה כך שיצומצם
עוד יותר השטח המופר.

•

אתר עירום  2מתוכנן לאורך דרך הגישה ,דרומית לאזור חציית הוואדי .אתר זה ישמש
בעיקר לעירום של חומר לפני פינויו מהאתר (חומר חישוף ופסולות עפר שלא ניתן
להשתמש בהם למילוי) .השטח מתוכנן עבור אחסון מקסימאלי של  7,500מ"ק.

כפי שצוין לעיל ,פני השטח באזור הנבחר בתמ"א מאופיינים בטופוגרפיה משופעת ועל כן,
התאמת גובה פני השטח להקמת אתר חגית דורשת עבודות חציבה ומילוי .בתרשים מטה ,הקו
הירוק מסמן את תוואי השטח הטבעי והקו הכתום מסמן את התוואי לאחר ביצוע העבודות.
העבודות תוכננו תוך ביצוע מאזני עפר והיצמדות לתוואי השטח הטבעי ככל הניתן ,זאת כדי
להימנע משימוש בחומר מילוי חיצוני ומיזעור ההשלכות הסביבתיות הטמונות בכך.
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{*} {ראו נספח }6.5

הפעולות אשר יבוצעו בתחום אתר העבודה לעבודות פיתוח שטח עבור אתר חגית כולל אתר
ההתארגנות ודרך הגישה:
• טרם תחילת העבודות יצולם השטח הכלול בתחום הבקשה להיתר במצלמת וידאו
ובמצלמת סטילס לצורך תיעוד המצב הנוכחי של השטח.
• טרם תחילת ביצוע העבודה יבוצעו מדידות וסימון שטחי העבודה והגבהים הנדרשים
ביתדות וסרטי סימון.
• הכשרת אתר העבודה הכוללת ניקוי צומח עשבוני ופסולת ועבודות חישוף.
• עבודות מילוי ,חפירה ,הידוק וחציבה במידת הצורך.

2.2.2

דרכי גישה

דרך הגישה מתוכננת בהתאם לפני הקרקע הקיימים .תחום רצועת הדרך ע"פ תמ"א /37ח
מוגדרת ברוחב של כ 20-מ' ,ואילו המיסעה רוחבה  6.5מ' סלול בין אבני שפה ,ולעיתים קיימות
מדרכות ו/או תעלות ניקוז .הסדרת דרך הגישה נועדה לאפשר תנועת כלים הן בשלב ההקמה
והן בשלב התפעול (לצורכי תחזוקה בשגרה או תפעול במצב חירום) .דרך הגישה בשלב
התפעול תהיה דרך סלולה על מנת למנוע בוץ ואבק .הדרך תוכננה כדו נתיבית בשל צורכי
הבטיחות בעת חירום .בעתיד ,דרך זו אמורה לשרת גם ספק נוסף אשר עשוי להשתמש
במתחם.
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הדרך תיסלל מאספלט ותהיה חד-מסלולית ,דו נתיבית ,באורך של כ 1,500-מ' .הדרך תיבנה
בבסיסה ,משלוש שכבות (כל אחת בעובי של  15ס"מ וביחד  45ס"מ) של מצע סוג א',
ומעליהן שתי שכבות (כל אחת בעובי של  5ס"מ וביחד כ 10 -ס"מ) אספלט ומעליו  5ס"מ
שכבה נושאת עליונה מתערובת אספלטית .לאורך דרך הגישה קיים מעבר ערוץ נחל אחד,
ערוץ זה ייחצה על ידי מילויו בעפר ויותקן בתחתיתו מעביר מים במימדים של  2מ' על  3.5מ'.
מעבר ערוץ הוואדי מתוכנן כמילוי עד לרום שיאפשר שיפוע כביש תקני .תחתית הערוץ בשטח
בו מתוכנן המעבר היא ברום של כ 157-מ' .מעבירי מים רחבים בתחתית המילוי יאפשרו זרימת
נגר עילי .בחציית הערוץ תבוצענה עבודות מילוי והידוק לרום מקסימאלי של כ 164-מ' (לצורך
השגת שיפוע הכביש הנדרש) לאורך של כ 143-מ'.
תוואי הדרך קיים היום ברובו כדרך עפר מסביב לתחנת הכוח חגית בצמוד לגדר הבטון של
התחנה כמוצג בתרשים מטה .התוואי מתחיל כהמשך לכביש חדש שנבנה בעבר עבור תחנת
הכוח ,ונמשך לאורך של כ 480-מ' לכיוון מערב .בהמשך התוואי מתעקל מעט וחוצה ערוץ נחל
וואדי כאמור לעיל .המשך התוואי לכיוון צפון בצמוד לגדר התחנה עוד כ 240-מ' ,מכאן התוואי
פונה לכיוון צפון מזרח כדרך תפעולית שתשרת את האתר המתוכנן לאורך של כ 425-מ'.
בתרשים להלן ניתן לראות את דרך הגישה (מסומנת בכתום).

תרשים  :2.12תרשים דרך גישה בתחום הבקשה
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תרשים  :2.13חתך דרך הגישה המתוכננת ופירוט אביזרים

2.2.3

{*} {ראו נספח }6.5

אתר תפעול

פני השטח באתר התפעול משופעים דרומה במדרון אשר תחתיתו נמצא ברום של  174מ'
וחלקו העליון נמצא ברום של  180מ' .בשטח זה מתוכננות עבודות חישוף ,מילוי והידוק עד
לרום של כ 181-מ' בצדו הצפוני של האתר ועד כ 180-מ' בצדו הדרומי .מידותיו של אתר
התפעול כ 63x100-מ' .בשלוש פאות של אתר התפעול יוקם קיר תומך בשיטת קרקע
משוריינת .הכנת האתר כוללת חישוף ופינוי לאתר מורשה של עודפי החפירה .אדמת החישוף
תשמש במידת האפשר לחיפוי מדרונות .לאחר מכן יבוצע עבודות של מילוי בשכבות ,עד
למרחק של כ 5-מטר ממיקום הקיר התומך ,והכנת היסודות לקיר התומך .בנייתו של הקיר
התומך תבוצע בשלבים בהתאם להתקדמות מילוי השטח .סך מילוי הקרקע הנדרש לאתר
התפעול הוא כ 21,000-מ"ק מחומר מקומי (ראו מאזן עפר בסעיף .)2.2.5
הרכיבים העיקריים שיותקנו בשטח התפעולי ,כפי שמוצג בתרשים וכמפורט להלן ,הינם :מיכל
מי כיבוי אש ומשאבות כיבוי אש ,עמדת קצף כיבוי ,מבנה חשמל ובקרה ,מדחס לאויר
מכשירים (עבור מיכשור פניאומטי) ,עמדות למילוי מיכליות כביש וגנרטור חירום .יובהר כי
רכיבי הציוד יותקנו כחלק מהיתר מכאני  #2שאינו נדון בתנ"ס זו ולפיכך יתכנו שינויים מסויימים
עם התקדמות התכנון המכאני המפורט .רדיוס ההשפעה של סיכונים הנובעים מההציוד
הממוקם בשטח זה יישמר בגבולות האתר .במסגרת התכנון המפורט (אשר יוצג בבקשה
להיתר מכאני  )2#נפעל להקטנת רדיוס ההשפעה ו/או להתאמת מיקומי הציוד בתחום השטח
התפעולי.
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תרשים  :2.14רכיבי הציוד שיותקנו בשטח התפעולי
להלן תיאור עקרוני של כל אחד מרכיבי הציוד המוצגים בתרשים לעיל:
 – FIRE WATER STORAGE TANKמיכל אחסון על קרקעי המיועד לאחסון מי כיבוי אש .המיכל
עשוי מפלדה ומיוצר לפי הנחיות המכ"ר (מפקדת כבאות ראשית) – תקן  .22NFPAנפח המיכל
חושב ע"פ דרישות המכ"ר לנפח של כ 1,300-מ"ק.
 – FIRE WATER DIESEL PUMPSמשאבות מונעות סולר שמסניקות מי כיבוי אש ממיכל מי כיבוי
אל תשתית צנרת הכיבוי .גודל המשאבות מתוכנן ע"פ דרישות המכ"ר כך שיתנו מענה מתאים
לספיקות מי כיבוי האש הנדרשות לכל תרחיש אפשרי באתר .באתר יותקנו  2יחידות ,כאשר
יחידה אחת הינה לגיבוי ע"פ דרישות המכ"ר .למשאבות מערכת פיקוד עצמאית אשר מפעילה
אותן באופן אוטומטי בעת אירוע אש.
 – FIRE WATER JOCKEY PUMPמשאבה לשמירת לחץ במי כיבוי האש .המשאבה מפוקדת כך
שתשמור על לחץ קבוע של מי כיבוי בתשתית צנרת כיבוי האש .גודל המשאבה מותאם
לדרישות המכ"ר.
 – FOAM SKIDיחידת אחסון תרכיז קצף עבור ייצור קצף לכיבוי בעירת דלקים .התרכיז
מתערבב עם מי כיבוי האש ומשמש לאחר העירבוב כקצף לכיבוי בעירת דלקים בהתאם
לדרישות המכ"ר.
 – CONTROL & ELECTRICAL BUILDINGמבנה חשמל ובקרה .מבנה קשיח בשטח של כ170-
מ"ר שבו ימוקמו הפונקציות הבאות :לוחות חשמל לאספקת חשמל לכל האתר ולהפעלת
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היחידות התהליכיות; לוחות מיכשור ובקרה תהליכית; מערכת גיבוי חשמל למערכות חיוניות
לתהליך (  ;)UPSלוחות מערכות המיחשוב; שרותים סניטריים ומטבחון; מערכות גילוי וכיבוי
אש וגילוי עשן ע"פ חוק החשמל והתקנים הרלוונטיים.
 – TRUCK LOADING SKIDמערכת מניה ומילוי של מיכליות כביש .המערכת כוללת  3יחידות
מניה ומילוי ,אליהן יחובר המיכל במקרה שיידרש פינוי קונדנסט מהאתר באמצעות מיכליות
כביש .ייעשה שימוש במיכליות כביש תקניות ,בנפח של כ 25-35-מ"ק ,המיועדות להובלת
דלקים .כל יחידה תהיה עם פיקוד אלקטרוני כך שכמות המילוי תהיה בהתאמה מלאה לנפח
המילוי המותר למיכלית .מילוי מיכליות כביש יבוצע תחת משטח מקורה ששטחו כ 550-מ"ר.
פירוט אודות השימוש במיכליות כביש וההנחות לגבי תרחישי התקלה עבורם יהיה צורך בפינוי
באמצעות מיכליות כביש יובא בתנ"ס יבשתי .5#
 – TRUCK VENT TREATMENT SKIDיחידת טיפול באדים מתהליך מילוי מיכליות כביש .יחידה זו
בנויה כסקיד בו תתבצע הפרדת מזהמים מן האדים היוצאים ממיכליות הכביש במהלך המילוי.
הסקיד יחובר ע"י צנרת אטומה אל פתח יציאת האוויר מכל מיכלית כביש טרם תחילת המילוי.
פירוט נוסף אודות האמצעים לצמצום פליטות יובא בתנ"ס יבשתי  ,5#העוסקת בהיבטים
התפעוליים של האתר ,הואיל ותנ"ס זו עוסקת בעבודות מקדימות של פיתוח שטח בלבד.
 – SETLLING & SUMP TANKמערכת מיכל שיקוע ובור איסוף ניקוזים מאזור מילוי המיכליות.
מערכת זו תאסוף נוזלים במידה ויצטברו באזור מילוי המיכליות .נפח האחסון המתוכנן כ10-
מ"ק .נוזלים שיצטברו במערכת יפונו באופן שוטף ע"י מיכלית מותאמת אל מתקן מאושר
לטיפול .יודגש כי אזור מילוי המיכליות יהיה מקורה ,כך שמי נגר עילי לא יגיעו למערכת זו.
 – SANITARY WASTE TANKמיכל שפכים סניטריים .מיכל תת קרקעי אטום לאיסוף ושיקוע
שפכים סניטריים .המיכל יפונה בעת הצורך ע"י מיכלית המיועדת לכך אל מתקן הטיפול
הקרוב.
 – STAND-BY GENERATORגנרטור חירום אשר יופעל באופן אוטומטי במקרה של תקלה
באספקת החשמל לאתר .הגנרטור מונע ע"י מנוע דיזל .גודל הגנרטור תוכנן כך שיוכל לאפשר
המשך עבודה מלא של כל המערכות בזמן הפסקת החשמל.
 – DIESEL STORAGE TANK & PUMPמיכל אחסון ומשאבת סולר .מיכל פלדה בנפח של עד 9
מ"ק המשמש לאחסון סולר עבור תדלוק גנרטור החירום ומשאבות כיבוי האש .המיכל יבוצע
בהתאם לדרישות תקן .142UL
 – GUARD HOUSEמבנה שומר וביטחון (אופציונלי – מותנה בדרישות הביטחון) .מבנה קשיח
בשטח של עד  24מ"ר .המבנה ישמש כמבנה שומר וכמרכז תפעולי למערכות הביטחון
ובטיחות האש באתר באופן שוטף ,לרבות מערכות טמ"ס ,בקרות כניסה ושערים ,וגילוי אש.
 – SAFE ROOMמרחב מוגן מוסדי (ממ"מ) .מבנה בטון תקני למיגון אנשים בשטח של  10מ"ר.
המבנה מיוצר בהתאמה מלאה לתקנות פיקוד העורף וכן יעבור הסמכה להתאמה לתקנות
אלו.
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אתר האחסון

אתר האחסון ,כפי שמוצג בתרשימים להלן ,מתוכנן בשטח בו פני הקרקע משופעים דרומה
ונמצאים במדרון המתחיל ברום של כ 182-מ' ומסתיים ברום של כ 193-מ' בחלקו העליון.
העבודות המתוכננות כוללות :חפירה ,חישוף ,חציבה והידוק לרום של כ 182-מ' מעל פני הים
בצדו המערבי של האתר ועד לכ 184-מ' מעל פני הים בצדו המזרחי של האתר .סך החומר
החפור בתא שטח זה הוא כ 45,000 -מ"ק.
העבודות באתר זה יכללו גם את הכנת השטח עבור אתר העירום אשר ישמש לעירום עודפי
חפירה עד העברתם למילוי באתר התפעול .המשטח יהיה מחולק לשני תתי משטחים ,צפוני
המיועד לאתר אחסון קונדנסט ודרומי אשר מיועד לשמש כאתר עירום לעודפי חפירה ,כמפורט
להלן :משטח צפוני (אתר אחסון) במשטח במידות  66x80מ' ומשטח דרומי (אתר עירום)
במידות  30x52מ' .סביב אתר האחסון תוקם תעלת ניקוז היקפית ויבוצעו מדרונות כלפי חוץ.
באתר האחסון יוקם מיכל פלדה שישמש לאחסון קונדנסט בחירום .השימוש במיכל האחסון
לחירום מיועד לאותם מקרים שבהם בתי הזיקוק בחיפה לא יוכלו לקלוט את הקונדנסט או
כאשר לא ניתן יהיה להזרימו לשם בשל תקלה ,בין אם בבתי הזיקוק או בצנרת ההולכה
הקיימת של קצא"א ,וזאת בכדי למנוע את הפסקת תהליך הזרמת הגז הטבעי .נפח המיכל
יהיה כ 10,000-מ"ק ,קוטרו כ 36.6-מ' ,גובה המעטפת כ 11-מ' ,גובה כולל כ 15-מ' .בסמוך
למיכל יותקנו משאבות העברה ועמדה לשילוח מולוך .נתוני התכנון המפורט של מיכל האחסון
יוצגו במסגרת תנ"ס יבשתי  .5רכיבי הציוד המכאני ,לרבות ההתקנים הסביבתיים הנדרשים,
ייבחנו במסגרת תנ"ס יבשתי .5

תרשים  :2.15תרשים אזורי האחסון והתפעול בתחום הבקשה
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תרשים  :2.16מיקום הציוד בתא השטח המיועד לאחסון
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תרשים  :2.17רכיבי הציוד שיותקנו בשטח האחסון

להלן תיאור של כל אחד מרכיבי הציוד המוצגים בתרשים לעיל :
 – CONDENSATE STORAGE TANKמיכל אחסון חירום בנפח של כ 10,000-מ"ק המיועד
לקונדנסט .המיכל מתוכנן ע"פ דרישות ת"י  4468חלק  .API 650 –2המיכל יהיה בנוי מפלדה,
צבוע חיצונית במערכת צבע להקטנת ספיגה טרמית וצבוע חלקית בחלקו הפנימי למניעת
קורוזיה של הרצפה וחלקו התחתון .המיכל ייבנה במאצרת בטון אטומה בנפח העומד על
לפחות  110%מנפח המיכל .בנוסף ,המיכל יצוייד באמצעים הבאים :תחתית כפולה עם ניטור
דליפות בהתאם להנחיות להכנת תנ"ס; גג צף פנימי לפי "תקנות רישוי עסקים ( מיכלי נפט)";
גג גאודזי עליון מאלומיניום להגנה מקרינת שמש ומכניסת נוזלים.
 3 – CONDENSATE TRANSFER PUMPSמשאבות להעברת קונדנסט ממיכל האחסון אל מילוי
מיכליות כביש ולהסנקה למשאבות ההולכה.
 – PIPELINE PUMPSמשאבות הסנקה אל צנרת הולכת הקונדנסט (המתוארת בבקשה להיתר
צנרת  .)#7משאבות אלו שואבות ממשאבות הקונדנסט ומסניקות לתוך צנרת ההולכה לכיוון
תשתית הולכת דלקים קיימת של קצא"א .מדובר על  2משאבות המחוברות בטור ל 3-משאבות
הקונדנסט.
 – PIPELINE METERING SKIDיחידת מניית קונדנסט ,המבצעת מדידה של כמות הקונדנסט
הנכנסת למיכל והכמות היוצאת אל צנרת ההולכה.
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 – PIG LAUNCHER/RECIEVERיחידה לקליטה ושילוח של מולוך .פעולות שילוח וקליטת המולוך
הינן חלק מהתחזוקה השוטפת של צנרת ההולכה ומחויבות על מנת לתחזק את הצנרת במצב
אופטימאלי .היחידות עשויות מגלילי פלדה מרותכים המחוברים בצורה אטומה לצנרת ההולכה
– מקטע צנרת .7#

תרשים  :2.18חתך מיכל אחסון הקונדנסט
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אתר התארגנות ואתרי עירום

אתר ההתארגנות נמצא מצפון ובצמידות לאתר התפעולי ומהווה חלק מאתר העבודה המבוקש
בהיתר .הגורמים העיקריים המשפיעים על גודלו של אתר ההתארגנות ,מלבד אילוצי השטח
הזמין ,הם :היקפי לוגיסטיקה ואחסון במהלך הביצוע ,סוג הכלים ההנדסיים ,כמות הכלים
וגודלם .מימדי האתר תוכננו ע"פ נתוני ציוד העזר והתשתיות התומכות כמתואר בתרשים מטה.
לצורך עירום עודפי חפירה אשר יצטברו במהלך ההקמה ,לרבות חומר חישוף ,עירום זמני
וחומר לפינוי ככל שיידרש ,יוקמו שני אתרי עירום:
אתר עירום  1יהיה מדרום לאזור האחסון וישמש בעיקר לעירום זמני של חומר עבור המילוי
באתר התפעולי (לפני גריסה ולאחר גריסה) .השטח מתוכנן עבור  5מחזורי גריסה ועירום עבור
מילוי בשטח התפעולי ,כל מחזור יהיה בנפח מקסימאלי של כ 4,000 -מ"ק.
אתר עירום  2ימוקם לאורך הדרך דרומית לאזור חציית הוואדי ,ישמש בעיקר לעירום של חומר
לפני פינוי מהאתר (חומר חישוף ופסולות עפר שלא ניתן להשתמש בהן למילוי) .השטח
מתוכנן עבור אחסון מקסימאלי של  8,500מ"ק.
עודפי חפירה ופסולת יבשה שלא ניתן להשתמש בהם במסגרת העבודות ,יועברו לאתר טיפול
בפסולת יבשה המאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה ,באחריות הקבלן המבצע .חומר החפירה
הפסול ,שאינו מתאים לשימוש חוזר ,יועבר לאתר לפינוי פסולת ועודפי חפירה המורשה ע"י
המשרד להגנת הסביבה .עותק מהסכם עם האתר שייבחר יועבר אל רשות הרישוי לגז טבעי
במסגרת הליך הוצאת היתר בנייה.

תרשים  :2.19תכנון עקרוני של אתר ההתארגנות

page 35 of 98

{*} {ראו נספח }6.5

תכנית ניהול וניטור סביבתי –אזרחי 4
0

Rev.

מאזן עפר  -עבודות
פיתוח שטח באתר חגית
אדמת חישוף ()top-soil
שתתקבל מחישוף פני
הקרקע הטבעית לעומק של
כ 20-ס''מ לפחות
כמות החפירה הנדרשת
לצורך ביצוע העבודה
(בהתאם לתכנון ההנדסי
של עבודות פיתוח השטח)
חומר חפירה פסול שאינו
מתאים לשימוש חוזר
(כ %20-ע"פ הערכת
מתכנן)
כמות חומרי חפירה הזמינה
למילוי חוזר
(כמות החפירה לאחר
הפחתת החומר הפסול)

LPP-ON-NEM-EHS-STY-0012

דרך
גישה
(מ"ק)

אזור
אזור
תפעול אחסון
(מ"ק) (מ"ק)

Doc. No.

סה"כ
לאתר
(מ"ק)

הערות

4,500

1,500

2,500

8,500

חומר זה יישמר לצורך
שיקום נופי ;
כמות זו לא חושבה
במאזן העפר

11,500

0

45,000

56,500

-

2,300

0

9,000

11,300

חומר זה יועבר לאתר
מוסדר (מחצבה)

9,200

0

36,000

45,200

-

מילוי חוזר באמצעות חומר
חפור

9,000

21,000

0

30,000

-

מצעים סוג א'

9,000

0

0

9,000

חומר מובא הנדרש
לצורך הסדרת הדרך ;
כמות זו לא חושבה
במאזן העפר

סה"כ עודפי עפר מכלל
העבודות באתר

-

-

-

15,200

-

טבלה  :2.2תחשיב מאזן עפר עקרוני

2.2.6

ניקוז והולכת מים

מערכת הניקוז בשטח התכנית תכלול את הרכיבים הבאים:
מעבירי מים בחציית כביש הגישה (סה"כ שלושה מעבירים כפי שיפורט
•
בהמשך);
תעלות הגנה בגבולות המגרשים.
•
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לכל אחד מאתרי העבודה יתוכנן ניקוז אשר יבוצע במסגרת עבודות פיתוח השטח .בתרשימים
להלן ניתן לראות את מיקום תעלות הניקוז ומעבירי המים .פירוט נוסף בנושא ניקוז והולכת מים
ניתן למצוא בנספח .6.8
דרך גישה:
בחלק הראשון של דרך הגישה מהחיבור לכביש קיים (כביש חח"י) ועד כ 120-מ' צפונית
למעגל התנועה ,תבוצע תעלת ניקוז דרומית/מזרחית לדרך המתוכננת אשר תנוקז למעביר
המים המערבי הקיים בסמוך לכניסה לתחנת הכוח חגית.
בחלק השני של דרך הגישה ,החל מ 120-מ' צפונית למעגל התנועה ועד חציית הוואדי ,תבוצע
תעלת ניקוז מזרחית לדרך המתוכננת אשר תתנקז למעביר המים המתוכנן בתחתית הוואדי.
בחלק השלישי של דרך הגישה מחציית הוואדי ועד אתר האחסון ,תבוצע תעלת ניקוז צפונית
לדרך המתוכננת אשר תנקז לערוץ הנחל המרכזי.

תרשים  :2.20תרשים תעלות ניקוז בתחום הבקשה
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{*} {ראו נספח }6.5

בנוסף לתעלות הניקוז שצויינו לעיל ,במסגרת דרך הגישה מתוכננים שלושה מעבירי מים
המיועדים לאפשר זרימה חופשית של נגר עילי בערוצים הקיימים ולהגן על דרכי הגישה כמוצג
בתרשים להלן.
•

מעביר המים הראשי במיקום חציית הוואדי בממדים של  2מ' על  3.5מ';

•

מעביר מים בקוטר  80מ"מ;

•

מעביר מים בקוטר  125מ"מ.

אתר התפעול :אזור התפעול ינוקז על ידי יצירת שיפוע בגאומטריית המבנה של  2%לכיוון דרום
(כיוון הוואדי).
אתר האחסון :אתר האחסון ינוקז על ידי תעלות בצדו המערבי/צפוני אשר יגנו גם בזמן
העבודות (על אזור אתר ההתארגנות ואתר העירום) וגם בזמן התפעול .התעלות ינקזו לכיוון
מעביר המים של הכביש התפעולי ולכוון ערוץ הזרימה הטבעי.
אתר עירום לאורך הכביש :באתר זה הגנה מפני שטיפת הערמות תתבצע על ידי סוללות עפר
זמניות.
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{*} {ראו נספח }6.5

תעלות ההגנה מיועדות למנוע כניסת נגר שמקורו מחוץ לשטח המגרש אל תוך תחום המגרש.
התעלות מתוכננות לפי ספיקות מחושבות בצד המזרחי של כל המגרשים המתוכננים ,כולל
המגרש המתוכנן בחציבה והמגרש המתוכנן במילוי.
למרות שהקיר המתוכנן לכשעצמו עשוי למנוע הגעה של מי נגר עילי לתשתיות המתוכננות,
יותקנו תעלות הגנה בצד המזרחי .תעלת הגנה מסודרת תאפשר מניעת הגעת מי הנגר אל
התשתיות המתוכננות ופגיעה בהן.
נקודת המוצא של מי נגר משטח התכנית היא מעביר מים  3בכביש הגישה והאפיק המתחיל
במקום בו מסומן עין חגית.
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הציוד הדרוש לעבודות

להלן תיאור הציוד העיקרי הדרוש והשימושים בו.
•

רכינות – משאיות המשמשות להבאת חומרי דיפון וכיסוי ,וכן לפינוי עודפי החפירה;

•

מחפרים – כלים מכאניים בעלי כף קדמית או אחורית המשמשים לחפירת הקרקע;

•

מעמיסים (טרקטורים) – כלים מכאניים המשמשים בעיקר להעמסת עפר וחומר חצוב
ויכולים לשמש גם לחפירה בקרקע רכה ולכיסוי;

•

דחפורים – כלים בעלי להב קדמי ומעקר אחורי המשמשים להכשרת שטח הבקשה
ודחיפת עפר;

•

מערבלי בטון ומשאבות – כלים המשמשים ליבוא הבטון ושפיכתו לתבניות מתאימות.
נדרשים לצורך ביצוע יציקות בטון עבור קיר תומך לשטח התפעולי;

•

כלי רכב לשירות – משמשים להובלת עובדים וציוד נוסף כמו כלי חפירה ידניים,
רתכות ,כלי עבודה לטפסנות ועבודות מתכת ,מזון ומים לעובדים וכו';

•

ציוד להרטבת הקרקע;

•

מגרסה – משמשת לגריסת החומר החצוב עבור שימוש למילוי;

•

באגרים – כלים מכנים משמשים לחציבת חומר;

•

מפלסות – משמשות לפילוס ויישור דרכים ומשטחים גדולים;

•

מכבשים – משמשים להידוק דרכים ומשטחים;

•

פינישר – משמשת לפיזור אספלט.

להלן תמונות להמחשה של ציוד אופייני שישמש לעבודה:
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תרשים  :2.23דוגמאות לציוד אופייני שישמש לעבודה

2.2.8

לוחות זמנים לביצוע

להלן לוחות זמנים משוערים לביצוע העבודות:
עבודות פיתוח שטח ודרכי גישה תחת היתר אזרחי  #4צפויות להימשך כ 6-חודשים.
מועד משוער לתחילת העבודות הוא יוני .2018
מוערך כי בחודש הראשון תתבצע עבודת הכשרת דרכי הגישה ,ושאר העבודות יתבצעו
במקביל לאחר מכן.
העבודה תתבצע בשעות היום בלבד ,למעט מקרים חריגים (מקרי חירום ודרישות בטיחות).
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הערכת השפעות על הסביבה
 3.1איכות אוויר

3.1.1

פירוט הפליטות הצפויות

במהלך פעולות הפיתוח במתחם ,עלולות להיגרם פליטות לאוויר שעיקרן תוצאה של:
• אבק המתפזר בעת פעולות החפירה והחציבה;
• אבק כתוצאה מנסיעת כלי רכב בדרכים לא סלולות.
רשימת הכלים ,מהם נובעת פליטה זו ,מוצגת מטה .ניתן לראות כי כמות הכלים קטנה ,בוודאי
לעומת כמות הכלים בעורקי התחבורה המרכזיים העוברים באזור ,בהם כביש  6וכביש .70
אזור העבודה נמצא בסמוך לתחנת כוח חגית ולהשתלבות כביש  6וכביש  ,70במרחק של כ2-
ק"מ מהישובים רמות מנשה ואליקים ,כפי שמוצג בתרשים מטה.
הפליטות צפויות להיות מקומיות וזמניות ואינן צפויות להיות בעלות השפעה משמעותית על
איכות האוויר באזור .על מנת להפחית עוד יותר את הפליטות לאוויר ייעשה שימוש באמצעי
ההפחתה המפורטים בפרק  4ובהם טיפול למניעת התרוממות אבק מהדרכים והימנעות
משפיכת עפר ואגרגטים מגובה.
כמות הכלים המשוערת הנחוצה לצרכי עבודות פיתוח השטח באתר חגית (כמות הכלים עשויה
להשתנות בהתאם לתנאי השטח) ,תחת הנחה מחמירה של עבודה במקביל:

כלי

כמות

משאיות

8

שופלים

6

באגרים

4

מחפרונים

3

מפלסות

2

מיקסרים בטון

2

מיכלית מים

1

פינישר (מפזר אספלט)

1

מכבש כביש

1

מגרסה

1

טבלה  :3.1הערכת כמות כלים לצרכי עבודות פיתוח שטח
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השפעה סביבתית

נסיעה בדרכים לא סלולות
להלן הערכה כמותית לפי אופן החישוב המקובל בהוראות המשרד להגנת הסביבה לרישום
פליטות ( )PRTRממחצבות .הערכה זו מבוססת על מקדמי פליטה כתוצאה מנסיעת כלי רכב
בדרכים לא סלולות ,בהתאם לנוסחה להלן ולמקדמי הפליטה המפורטים בטבלה מטה .יובהר
כי בהוראות המשרד להגנת הסביבה לרישום פליטות ( )PRTRממחצבות לא קיימים מקדמי
פליטה עבור  PM2.5אלא רק עבור  PM10ועבור  TSPוהערכת הפליטות בוצעה בהתאם.
]EF = k * (s/12)a * (w/2.72)b [Kg / Km of driving
כאשר:
 – Sאחוז חלקיקים בגודל סלטי ( 0.075-0.002מ"מ) בקרקע
 – Wמשקל ממוצע של כלי הרכב (טון)
הקבועים  k, a, bבנוסחה מפורטים בטבלה להלן.
TSP

PM10

יחידות

קבוע

ק"ג/ק"מ

1.381

0.423

a

-

ללא

0.7

0.9

b

-

ללא

0.45

0.45

k

טבלה  :3.2ערכים לחישוב פליטה כתוצאה מנסיעה בדרכים לא סלולות
לצורך ביצוע החישוב ,הונח שאחוז הסילט ( )sבדרך לא סלולה הוא בשיעור של  .8.5%בנוסף,
בוצעה הנחה מחמירה לגבי המשקל הממוצע של המשאיות וכלי הצמ"ה המתוכננים לעבוד
במקום ואורך מסלול הנסיעה בדרכים לא סלולות של כל כלי ,כמפורט בטבלה מטה.
המסלול שהתקבל הוכפל בכמות הכלים מאותו סוג הצפויים לקחת חלק בפרויקט כפי שפורט
לעיל:
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משקל
ממוצע
[טון]

מספר
כלים

אורך
סבב
דרך לא
סלולה
[ק"מ]

Doc. No.

משך
מספר שעות ימי
סבבים עבודה עבודה עבודה
בשבוע בפרויקט
בשעה ביום
[שבועות]

משאיות

40

8

1.5

1

10

5

24

שופלים

20

6

0.2

4

10

5

24

30

4

0.2

4

10

5

16

15

3

0.2

4

10

5

16

30

1

0.01

1

10

5

16

מפלסות

40

2

0.2

2

10

5

16

מיקסרים לבטון

40

2

1.5

1

10

5

16

15

1

1.5

2

10

5

10

40

1

1.5

1

10

5

10

40

1

1.5

1

10

5

10

באגרים ( 2באגרים עם
פטישונים)
מחפרונים
מגרסה

מיכלית מים לעבודות
האספלט
פינישר (מפזר אספלט)
מכבש כביש
(טנדם+פנאומטי)

טבלה  :3.3מאפייני עבודה של משאיות וכלי צמ"ה
על פי המשרד להגנת הסביבה (כפי שמופיע בהוראות ה PRTR-למחצבות) יעילות ההפחתה
של הרטבת הקרקע פעמיים ביום היא .55%
בטבלה הבאה מופיעות הפליטות הצפויות לאחר שימוש באמצעי הפחתה ובלעדיהם ,בהנחה
שמשך עבודות ההקמה יהיה  6חודשים .קצב הפליטה הוא הערך הממוצע לשעות בהן
מתקיימת הפעילות באתר:
קצב פליטה
(ג'/שנייה)

קצב פליטה עם
הרטבה (ג'/שנייה)

TSP

0.74

0.33

PM10

0.08

0.04

חומר

טבלה  :3.4פליטות אבק צפויות כתוצאה מנסיעה בדרכים לא סלולות
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תהליכי חציבה וחפירה
פליטה מתהליכי חציבה וחפירה חושבה בהתאם ל"מחשבון לחישוב פליטות חלקיקים
מתהליכי חציבה" כפי שמפורסם באתר המשרד להגנ"ס ( .)PRTRלצורך החישוב נעשה שימוש
בנוסחה ובמקדמים כמפורט מטה:
E = EF * M
כאשר:
 – Eכמות חלקיקים נפלטת (ק"ג)
 – EFמקדם פליטה (ק"ג חלקיקים נפלטים  /טון חומר נחצב)
 – Mכמות חציבה (טון)
סה"כ משקל
חציבה

תהליך

טון

TPM

PM10

ק"ג/טון

ריסוק ראשוני  -מבוקר

65,000

0.0006

0.00027

קידוח רטוב  -אבן לא מרוסקת

47,500

0.00004

0.00004

פריקה/העמסה למשאית  -אבן מרוסקת

95,500

0.000008

0.000008

טבלה  :3.5נתוני חציבה ומקדמי חישוב פליטות
לצורך חישוב סה"כ משקל חציבה נעשה שימוש במאזן העפר כפי שפורט בפרק  2במסמך זה.
לצורך חישוב משקל החציבה נעשתה הנחה כי צפיפות הקרקע במקום הינה .gr/cm^3 2.5
בוצעה הנחה כי המקדמים לחישוב פליטת כלל חלקיקים מהתהליכים "קידוח רטוב -אבן לא
מרוסקת" ו" -פריקה/העמסה למשאית -אבן מרוסקת" שווים למקדמים לחישוב פליטת חלקיקי
.PM10
תוצאות החישוב מפורטות בטבלה להלן:
חומר קצב פליטה (ג'/שנייה)
TPM
0.008
PM10
0.004
טבלה  :3.6פליטות כתוצאה מפעולות חציבה
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סך ההשפעות
בהתאם לחישוב שפורט לעיל ,להלן סך הפליטה הצפויה מביצוע עבודות עפר ופיתוח שטח
באתר חגית במהלך עבודות ההקמה:
חומר

קצב פליטה

סה"כ פליטה

(ג'/שנייה)

TPM

0.75

PM10

0.09

טבלה  :3.7סך פליטת החלקיקים הצפויה מעבודות פיתוח שטח

הישוב הקרוב ביותר לאתר חגית הינו אליקים המרוחק כ 1.8-ק"מ ממנו .הישוב ממוקם צפון
מזרחית לאתר כמוצג בתרשים מטה.

תרשים  :3.1הישובים הסמוכים לאזור אתר חגית
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רכיבי הרוח הדומיננטיים באזור ,הם מכיוון מערב וכן בכמות פחותה יותר רוחות בעלות רכיב
מזרחי כפי שניתן לראות בתרשים להלן.

תרשים  :3.2שושנת רוחות שנתית תחנה מטאורולוגית אליקים
ממערב לאתר חגית ממוקמים הישובים בת שלמה ועופר במרחק של  4ק"מ ו 5.6-ק"מ
בהתאמה ,ממזרח לתחנה ממוקם הישוב אליקים במרחק של כ 1.8-ק"מ .השפעת הפעילות
המתוכננת על איכות האוויר ביישובים הסמוכים צפויה להיות מועטה וזאת בשל המרחק
היישובים ממוקד הפליטה וכן בשל אופי מוקד הפליטה (פליטה ממקור נמוך).
ניתן לראות כי קצב הפליטה הצפוי ,אפילו ללא אמצעי הפחתה ותחת הנחות מחמירות ,נמוך
מאד והשפעתו על איכות האוויר בישובים הסמוכים צפויה להיות מועטה הן בשל מרחקם
הגדול מאתר חגית והן בשל רכיבי הרוח הצפויים בתקופת העבודות .בנוסף ,מדובר בפליטה
של חלקיקים ממקור נמוך אשר אינם צפויים להגיע לישובים אלו.
בנוסף ,יש לציין כי סך הפליטה הצפויה מהעבודות ,כפי שחושבה תחת הנחות מחמירות ,הינה
נמוכה משמעותית מסף הדיווח של חלקיקים ב PRTR-העומד על  10,000ק"ג/שנה.
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 3.2הידרולוגיה והידרוגיאולוגיה
3.2.1

הידרוגיאולוגיה

רקע הידרו-גיאולוגי כללי
אתר חגית ממוקם בחלק הדרום-מזרחי של הר כרמל ,בין רכס כרמל לרמת מנשה .מדובר
בסביבה הררית בה נחשפים סלעי גיר ודולומיט של חבורת יהודה על פני השטח.
מיקום האתר הוא בחלקו הדרומי של אגן מי התהום של הכרמל .אגן זה מנקז את מי הגשם
המחלחלים דרך הסלע הקרסטי מזרחה אל עמק יזרעאל ומערבה אל אקוות החוף ,כך שקו
פרשת המים התת-קרקעי עובר ברכס הכרמל.
מי התהום באזור אתר חגית מתנקזים מזרחה ,אל תת אקוויפר "אגן העמקים" של הגליל
המערבי ,המצוי בשכבות חומר סחף ("יחידות מילוי") כמוצג בתרשים מטה .הנקבוביות
והמוליכות ההידראולית של יחידה זו נמוכות ופוטנציאל ההפקה נמוך (ח' גבירצמן ,משאבי
המים בישראל ,יד יצחק בן-צבי ,ירושלים.)2002 ,
להלן מתוארת הרגישות ההידרולוגית של אזור העבודה.

תרשים  :3.3מפת אגני מי התהום בגליל המערבי
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רגישות הידרולוגית והידרוגיאולוגית
תמ"א  34ב'  – 4תכנית מתאר ארצית משולבת למשק המים ,מגדירה ארבעה אזורי פגיעות של
מי התהום:
• א' ו-א' – 1פגיעות מי תהום גבוהה
• ב' – פגיעות מי תהום בינונית
• ג' – פגיעות מי תהום נמוכה
אתר חגית נמצא באזור פגיעות מי תהום בינונית (ב') ,כפי שמוצג בתרשים מטה.
מאחר ותכלית התחנה היא אחסון קונדנסט בחירום (חומר בעל פוטנציאל לזיהום) ,לפי הוראות
תכנית תמ"א  34ב' ( 4סעיפים  29ו )30-יש להציג בתכנית אמצעים למניעת זיהום קרקע ומי
תהום ולקבל את חוות דעת של המשרד להגנת הסביבה ושל רשות המים ,יודגש כי תנ"ס זו
כוללת סקירה של אמצעים כנ"ל.
לפי תמ"א  34ב'  ,4לא מסומנים בקרבת התכנית אתרי החדרה ,אולם ,יש לציין כי התחנה
תמוקם בגבול שטח המוגדר כאזור פגיעות מי תהום גבוהה (א' )1צפונה לתחנה חגית (הר
כרמל).

תרשים  :3.4מפת רכיבים הידרולוגיים
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מעיינות
על פי מפות הניטור של השירות ההידרולוגי ,אין ברדיוס של  3ק"מ מאתר העבודות מעיינות
המנוטרים באופן קבוע .לפי מפה טופוגרפית וסקר מעיינות של השירות ההידרולוגי ,בקרבת
התכנית נמצאים מספר מעיינות כמוצג בטבלה ובתרשים מטה.
המעיין הקרוב לגבול הבקשה מתוך הסקר מעיינות הוא עין יואח ,הנמצא בנחל תות .עין יואח
הוא נביעה מאקוויפר איאוקן וממוקם בגובה טופוגרפי  190מ' והמרחק ממנו לגבול הבקשה
הוא כ 630-מ'.
שטח התכנית מתנקז באופן עילי לכיוון עין חגית ,ומשם דרך אפיק מקומי אל נחל תות ,מסיור
שנערך ,במקום בו סומן עין חגית ,לא היתה נביעה או זכר למעיין .עין חגית נובעת ככל הנראה
רק בשיא החורף ומתייבשת בקיץ .רום הנביעה על פי המפה הוא  158מ' מעל פני הים .תחתית
החפירה הצפויה באזור האחסון היא בעומק  176מ' ,כלומר כ 18-מ' מעל הנביעה .לפיכך ,עין
חגית לא צפוי להיפגע מהעבודות.
עין יואח ועין תות מופרדים משטח התכנית על ידי קו פרשת המים המקומי ולכן אינם מקבלים
את הנגר העילי מכיוון שטח התכנית.

שם המעיין
ניקוז
(אגן
ראשי)

מס'
המעיין

שם אקוויפר
רום נביעה

נ"צ

מרחק מינימלי
גבול
עד
הבקשה (מ')

מקור מידע

עין יואח
(נחל דליה)

12630

נביעה
איאוקן,
מרום  190מ'

7255450/205700

630

השירות ההידרולוגי,
סקר מעינות

עין תות

724614/204931

עין חגית

725007/204338

עין קטינה

724984/203575

(נחל

דליה
דליה)
דמומית (נחל
דליה)
שלף
עינות
(נחל דליה)
מחוללים
(נחל דליה)
משרה (נחל
דליה)
אליקים (נחל
דליה)
עינות אלקנה
(נחל דליה)

12605
12610
12612
12620
12625
12635
12640

נביעה
איאוקן,
מרום  190מ'
נביעה
איאוקן,
מרום  190מ'
נביעה
איאוקן,
מרום  208מ'
נביעה
איאוקן,
מרום  140מ'
נביעה
איאוקן,
מרום  90מ'
נביעה
איאוקן,
מרום  219מ'
נביעה
איאוקן,
מרום  92מ'

 290מ' עד כביש
הגישה 600 ,מ'
עד אתר האחסון
נמצא על דרך
הגישה 200 ,מ'
עד אתר האחסון
דרך
עד
300
הגישה 630 ,עד
אתר האחסון

721540/207420

4,200

723030/207630

3,600

723300/207740

3,600

721990/205970

2,600

721200/203180

3,500

726000/206500

1,500

723600/201370

2,800

טבלה  :3.8מעיינות בקרבת אתר חגית
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קידוחים שואבים באזור הבקשה
עבור
•
•
•

קידוחי מים המשמשים לשתייה נקבעו שלושה רדיוסי מגן:
רדיוס מגן א' – אסורה כל בניה ,למעט מבנים המשמשים להפעלת הקידוח ולשיפור
מימיו.
רדיוס מגן ב' – אסורה כל בניה ,התקנה או פעילות העלולים לזהם את הקידוח ,כגון
מבני מגורים ,מבני מסחר או מבני ציבור.
רדיוס מגן ג' – אסורה כל בניה ,התקנה או פעילות העלולים לגרום לזיהום חמור
בקידוח ,כגון מתקן ביוב ,קו ביוב ראשי ,אתר אשפה ,אזור תעשיה או אזור השקיה
בקולחים.

page 51 of 98

תכנית ניהול וניטור סביבתי –אזרחי 4
0

Rev.

LPP-ON-NEM-EHS-STY-0012

Doc. No.

בסביבת התכנית ישנם מספר קידוחים של מי שתייה:
רדיוס
מגן ג'
(מ')

מרחק
עד
מינימאלי
הגבול הבקשה
(מ')
3,750

שם הקידוח

נ"צ

רדיוס
מגן ב'
(מ')

דליה 2

206102/721630

150

150

יוקנעם 6

207840/728490

400

800

3,300

עין העמק 1

207676/725341

150

150

2,500

יקנעם 4

208631/728730

400

800

4,100

דליה 1

206657/720944

150

150

4,600

טבלה  :3.9קידוחי מי שתיה ורדיוסי מגן בקרבת אתר חגית
* תיתכן סטייה קלה בין מיקום הקידוח כפי שמופיע בטבלאות לבין מיקומו בפועל .כמו כן,
תיתכן סטייה קלה במרחק בין קו הקונדנסט המתוכנן ומיקום הקידוח .המיקום והמרחק
הקובעים הם המרחקים בפועל.
מרחק מינימאלי בין רדיוס מגן ג' לבין גבול תחום הבקשה הוא  2,500מ' ,כך שלא מתוכננות
עבודות עפר בתחום רדיוסי מגן של קידוחי מי שתיה.
מאגרי מים
ברדיוס  2ק"מ מאתר התכנית לא נמצאים מאגרי מים.
עורקי ניקוז בקרבת התכנית
תחנת כוח חגית ממוקמת באגן הניקוז של נחל תות ,בקרבה לקו פרשת המים בין אגן נחל
קישון לכיוון מזרח לבין אגן נחל תות לכיוון מערב.
נחל תות ,בקטע הקרוב לשטח התכנית ,מוגדר כעורק ניקוז משני בתמ"א  34ב'  ,3כאשר לפי
תמ"א  ,1נחל תות מוגדר כעורק ראשי ,כמפורט בתרשים מטה ,ונקבע עבורו רוחב תחום
רצועת השפעה של  100מ' לכל צד מגדת הנחל (נקודת מדידה) .מכיוון שהמרחק בין תחום
העבודה ונחל תות גדול מ 100-מ' ,תחום העבודות נמצא מחוץ לרצועת ההשפעה של נחל תות.
המרחק המינימלי בין גבול עבודות העפר עד הנחל הוא כ 300-מ' .רצועת ההשפעה של עורק
משני לפי תמ"א  34ב'  3היא  50מ' לכל כיוון מציר הנחל ,כך שלא מתוכננות עבודות עפר
בשטח שמוגדר כרצועת ההשפעה.
יובל של נחל תות ,המנקז את שטח התכנית ,מוגדר בקטע המורדי שלו כעורק ניקוז משני.
בקטע זה המרחק בין גבול עבודות העפר (דרך הגישה) עד עורק ניקוז הוא כ 400-מ' .לכן ,דרך
הגישה מתוכננת מחוץ לרצועת ההשפעה של יובל נחל תות.
המשמעות הינה כי מבחינת תמ"א  34ב'  ,3סעיפים  1-8ו 2-8 -אין מניעה לקדם את הבקשה.
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תכנית ניקוז
הכיוון הכללי של זרימת המים העיליים הוא ממזרח למערב .שטח התכנית ממוקם באגן
המתנקז אל יובל נחל תות לכיוון עין חגית (מ.מ ,3.עין חגית בתרשים מטה) .מעביר מים 3
בדרך הגישה מהווה נקודת מוצא לנגר משטח התכנית .שטח אגן הניקוז במעביר מים  3הוא כ-
 0.43קמ"ר.
ספיקות השיא בנקודות מרכזיות חושבו באמצעות הנוסחה הרציונלית ,כאשר עוצמות הגשם
חושבו לפי המלצות של החברה לנתיבי ישראל ( ,)2006ומקדם הנגר הנבחר הוא  .0.3תוצאות
חישוב להסתברויות שונות מוצגות בטבלה להלן.
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ספיקת שיא מחושבת בהסתברויות שונות

זמן ריכוז
מחושב

מ"ק/שניה

קמ"ר

דקות

1%

2%

5%

אגן  – 1.1תעלה
1.1

0.029

10

0.52

0.74

0.4

אגן  – 1.2תעלה
1.2

0.039

10

0.70

0.63

0.54

מ.מ1.

0.125

15

1.80

1.64

1.4

תעלה 1.3

0.217

20

2.57

2.26

1.9

מ.מ2.

0.032

10

0.56

0.50

0.43

מ.מ3.

0.43

25

4.66

4.10

3.36

טבלה  :3.10ספיקות שיא מחושבות בשטח התכנית

מערכת הניקוז בשטח התכנית כוללת את המרכיבים הבאים:
•
•

מעבירי מים בחציית כביש הגישה (סך הכל שלושה מעבירים);
תעלות הגנה בגבולות המגרשים.

תעלות ההגנה מיועדות למנוע כניסת נגר שמקורו מחוץ לשטח המגרש אל תוך תחום המגרש.
את תעלות ההגנה בצד המזרחי של כל המגרשים המתוכננים ,כולל המגרש המתוכנן בחציבה
והמגרש המתוכנן במילוי ,יש לתכנן לפי הספיקות המחושבות בטבלה מעלה.
נקודת המוצא של מי הנגר משטח התכנית היא מעביר מים  3בכביש הגישה ,האפיק המתחיל
במקום בו מסומן עין חגית בתרשים מטה .תעלת הגנה מסודרת תאפשר מניעת הגעת מי הנגר
אל התשתיות המתוכננות ואת הפגיעה בהן .ביסוס הקיר התומך בשטח התפעולי (כמפורט
בסעיף  )2.2.3יתוכנן בהתאם להנחיות יועץ קרקע וקונסטרוקטור.
הספיקה המשותפת היוצאת משטח התכנית מחושבת לכ 4.1-מ"ק/שניה בהסתברות .2%
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השפעות הידרוגיאולוגיות של העבודות המתוכננות

מכיוון שמדובר באחסון קונדנסט (חומר בעל פוטנציאל לזיהום) ,לפי הוראות תכנית תמ"א 34
ב' ( 4סעיפים  29ו )30 -יש להציג בתכנית אמצעים למניעת זיהום קרקע ומי תהום ולקבל חוות
דעת מהמשרד להגנת הסביבה ומרשות המים .בנוסף ,יש להציג בתכנית אמצעים למניעת
זיהום קרקע ומי תהום ולקבל חוות דעת ממשרד הבריאות .יודגש כי תנ"ס זו כוללת אמצעים
כנ"ל ומוגשת לאישור צוות מקצועי בינמשרדי בהתאם לתמ"א /37ח.
המרחק המינימאלי בין רדיוס מגן ג' לבין גבול תחום הבקשה הוא  2,500מ' ,כך שלא מתוכננות
עבודות עפר בתחום רדיוסי מגן של קידוחי מי שתיה.
מעיין עין חגית נמצא בקרבה לעבודות עפר (קרוב לתוואי הדרך) .בנוסף ,האפיק בו נמצא
מעיין חגית הינו מוצא למי נגר מכל שטח התכנית (מדובר במי נגר שאינם בעלי פוטנציאל
לזיהום).
מעיין עין תות נמצא באגן ניקוז אחר (אגן ניקוז של נחל תות) ואינו מקבל מי נגר משטח
התכנית.
הסבירות לפגיעה במעיינות ,כתוצאה מעבודות פיתוח השטח וביצוע משטחים ,הינה נמוכה .עם
זאת תבוצע תכנית ניטור ומעקב אחר המפלסים השעונים בשטח הפרויקט ומסביב לו הכוללת
דיגומים וניטור בקידוחי תצפית ובמעיינות בקרבת אזור העבודה בהתאם למפורט בנספח .6.4
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 3.3בטיחות וחומרים מסוכנים
במסגרת עבודות פיתוח השטח ייעשה שימוש במיכלי סולר לצורך תדלוק גנרטורים ,בעיקר
לצורכי התארגנות .בנוסף ,ייעשה שימוש בסולר לצורך תדלוק של צמ"ה .מיכלי הסולר ,ככל
שייעשה בהם שימוש ,ימוקמו בתוך מאצרות תקניות.
מלבד זאת לא ייעשה שימוש בחומרים מסוכנים באתרי העבודה.

 3.4פסולת
סוגי הפסולות הצפויים כתוצאה מפעילות ההקמה במתחמים הם פסולת בניין ופסולת ביתית.
מקורות פוטנציאלים של פסולת עשויים להיות :פסולת שהייתה מוטלת בשטח לפני העלייה
לקרקע ,גזם שיחים כתוצאה מפינוי פני הקרקע ,אריזות ופסולת ביתית כתוצאה מנוכחות
עובדים בשטח.
כחלק מעבודות פיתוח השטח ,יבוצע מילוי ויישור של שטחי ההתארגנות ודרכי הגישה .כמו כן,
תבוצע חפירה בכל מתחם ,שעיקרה הסרה של אדמת חישוף .מכיוון שכביש הגישה מתוכנן
לעבור באזור היקוות יידרש מילוי משמעותי של עפר .ככלל ייעשה ניסיון לבצע מאזן עפר ככל
הניתן ,בהתאם להנחיות המפורטות בתכנית העבודה לקבלן ,כך שלא יוותרו עודפי עפר .יש
לציין כי אדמת החישוף ( )top soilאינה משמשת לאיזון עודפי העפר .עודפי עפר לא צפויים ,אך
במידה ויהיו יפונו לאתר מורשה ,פירוט מאזני עפר ניתן למצוא בפרק  2בתכנית זו.
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 3.5רעש ותאורה
3.5.1

רעש

 3.5.1.1קריטריונים לבחינת הרעש
התקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) ,התש"ן 1990-קובעות את מפלסי הרעש שווי
הערך המרביים המותרים בתוך בתי מגורים (או הבניינים האחרים נשואי התקנות) כאשר
חלונותיהם פתוחים ,בהתאם למספר שעות פעילות של מקור הרעש בחלוקה ליום (בין השעות
 )06:00-22:00וללילה (בין השעה  22:01עד  05:59למחרת).
בסעיף  9בתקנות נקבע :הוראות תקנה  2לא יחולו על רעש שמקורו באלה :מטוס ,רכבת ,כלי
רכב ,ציוד בניה כמפורט בתקנות מניעת מפגעים (רעש בלתי סביר מציוד בניה) ,התשל"ט-
.1979
למרות שפורמלית הוראות תקנות אלו אינן תקפות לעבודות בניה ,קריטריוני הרעש בהמלצות
המשרד להגנת הסביבה נשענים על מפלסי הרעש הקבועים בתקנות.
המלצות המשרד להגנת הסביבה ,במקרים של עבודות מתמשכות בפרויקטי בניה ,הן שמפלסי
הרעש מהעבודות לא יעלו על מפלסי הרעש שווי הערך הקבועים בתקנות למניעת מפגעים
(רעש בלתי סביר) התש"ן 1990-בתוספת  20דציבל כאשר הרעש נמדד מחוץ למבנה.
המשמעות במקרה שלנו היא כי קריטריון הרעש בין השעות  07:00עד  19:00יהיה כדלקמן:
משך הרעש
עולה על  9שעות

מבנה א'

מבנה ב'

מבנה
ג'/ד'

מבנה ה'

65

70

75

90

עולה על  3שעות אך אינו עולה על 9
שעות
עולה על  1שעה אך אינו עולה על 3
85
80
75
שעות
טבלה  :3.11מפלסים מרביים לרעש עבודות ע"פ המלצות הגנ"ס
70

75

80

95
100

כאשר:
"מבנה א'" – "בנין המשמש כבית חולים ,בית החלמה ,בית הבראה ,בית אבות או בית ספר";
"מבנה ב'" – "בנין באזור מגורים בהתאם לתכנית לפי חוק התכנון והבניה";
"מבנה ג'" – "בנין באזור שהמקרקעין בו משמשים למטרות מגורים ולאחד או יותר מהשימושים
הבאים :מסחר ,מלאכה ,בידור";
"מבנה ד'" – "דירת מגורים באזור שהמקרקעין בו משמשים למטרות תעשיה מסחר או
מלאכה";
"מבנה ה'" – "בנין המשמש למטרות תעשיה מסחר או מלאכה באזור שהמקרקעין בו משמשים
לתעשייה מסחר או מלאכה".
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עבודות ההקמה יימשכו מעל  9שעות במהלך היום בין השעות  07:00ל .19:00-בפועל כלי
העבודה לא יעבדו מעבר ל 9-שעות במהלך שעות העבודה ,שכן במהלך היום יש הפסקות של
הכלים לצורך תדלוק ,המתנה לסיום פעולות כלים אחרים ,הפסקות וארוחות של המפעילים
וכו' .לפיכך מפלס הקריטריון מחוץ למבני מגורים באזור יעמוד על .LAeq=75 dB
התקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש) ,התשנ"ג 1992-אוסרות על ביצוע עבודות ההקמה
באזור מגורים בין השעות  19:00ל 07:00-למחרת .הוראות התקנות אוסרות פעילות בניה בין
השעות  19:00ל 07:00-למחרת גם מחוץ לאזור המגורים אם הרעש גורם הפרעה או מטרד.

 3.5.1.2חישובי הרעש
חישובי הרעש נערכו באמצעות תכנת  SoundPLANבגרסה  – 8.0הגרסה העדכנית ביותר של
התוכנה .תוכנת ה SoundPLAN-הינה תוכנה לחישוב רעש המאגדת בתוכה מודלים רבים
לחישוב רעש ממקורות שונים ,כגון כבישים ,רכבות ותעשייה .חישוב התפשטות הרעש נערך
באמצעות תקן חישוב התפשטות רעש .ISO 9613-2
תוכנת ה SoundPLAN-מאפשרת לנתח את מפלסי הרעש ממקורות רעש שונים ,תוך התחשבות
בטופוגרפיה הספציפית של האתר ובנוסף לוקחת בחשבון הסתרות של מבנים או הסתרות של
קווי ראיה בדרך התפשטות הרעש בין מקור הרעש למקבל הרעש.
המשתנים העיקריים הדרושים לחישוב הרעש על פי המודל הם:
• תוואי הקרקע באזור מקור הרעש ,באזור מקבלי הרעש והתווך שביניהם;
• ספקטרום מפלס הספק הקול של מקורות הרעש;
• מיקום וגובה מקורות הרעש;
• מיקום מקבלי הרעש וגובהם;
• תכונות בליעת הקול של השטחים בין המקור למקבלי הרעש;
• נתונים גיאומטריים של המבנים השונים ,קירות או סוללות החוסמים את דרך
התפשטות הרעש.
התוכנה מאפשרת חישוב מפלס הרעש במקבל רעש או במספר מסוים של מקבלי רעש וכמו
כן מאפשרת בניית עקומות שוות רעש של אזור מוגדר .התוצאה המתקבלת מהמודל היא
מפלס הרעש שווה-הערך (המסומן  )LAeqבנקודה שנבחרה לאנליזה ביחידות  dBבשקלול .A
משמעותו הפיזיקלית של מפלס רעש שווה ערך היא אותו מפלס רעש קבוע ,שהאנרגיה
האקוסטית שלו שווה לאנרגיה הכלולה במפלס הרעש המשתנה בפועל.
תיאור העבודות והציוד בו ייעשה שימוש מתואר בפרק  2במסמך זה ,רשימת הציוד מפורטת
בפרק  3.1איכות אוויר.
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 3.5.1.3מקורות רעש
על מנת לאפיין את רעש העבודות הוגדרו מקורות נקודתיים בגובה  2.5מ' מעל פני הקרקע.
מפלסי רעש מקור של כלי העבודה נקבעו לפי FHWA - Highway Construction Noise
 .Handbookפירוט הערכות מחמירות לכמות כלי העבודה בהם ייעשה שימוש ,ניתן למצוא
בפרק  3.1איכות אוויר.
שם מקור הרעש

מפלס קול מנורמל ל 15-מ' ) LAeq(15mבdB-

שופל
באגר
מחפרון
משאית
מפלסת
מכבש
מיכלית מים
פינישר/מפזר אספלט
משאית עירבול בטון
מגרסה

93
85
80
84
85
85
84
85
85

85
טבלה  :3.12מפלסי רעש מקור מנורמלים עבור כלי העבודה

כל כלי העבודה הוגדרו במודל לחישוב הרעש בחלקה המזרחי של התחנה בכדי לתאר את
המצב המחמיר ביותר.
לצורך חישובי הרעש נעשתה הנחה מחמירה כי הכלים פועלים בו זמנית בין השעות -07:00
.19:00

 3.5.1.4תוצאות חישובי הרעש
בתרשים להלן מוצגת מפת קווי הרעש שווי הערך .המפה מייצגת את התפשטות הרעש
במרחב עבור עבודות פיתוח השטח .מעיון במפה ניתן לראות כי מפלס הרעש המרבי המומלץ
 LAeq=75 dBמתקבל במרחק של כ 200-מ' מגבולות התחנה .במושב אליקים מפלסי הרעש
יעמדו על כ ,LAeq=55 dB-בשמורת נחל תות ובתחנת הכוח חגית מפלסי הרעש ינועו בין
 LAeq=55 dBל .LAeq=65 dB-מפלס זה נמוך משמעותית מהקריטריון העומד על .LAeq=75 dB
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{*} {ראו נספח }6.5

 3.5.1.5השפעת הרעש על הסביבה
מפלסי הרעש המחושבים תחת הנחות מחמירות ,מעבודות פיתוח באתר חגית נמוכים
משמעותית ממפלס הקריטריון .העבודות לא יגרמו הפרעה או מטרד במקבלי הרעש הקרובים.

3.5.2

תאורה

במהלך עבודות העפר ופיתוח השטח ,השימוש בתאורה מלאכותית יצומצם למינימום האפשרי,
בכפוף לצורכי בטיחות וביטחון .עם זאת ,יתכן כי יידרשו שמירה ו/או פיטרול בשעות לילה כך
שלא יכנסו זרים בעת העבודות – התאורה לצורך זה תהיה מינימלית ככל הניתן ותופנה כלפי
פנים.
במידה ותידרש עבודה בשעות לילה ,תועבר תוכנית תאורה לאישור רשות הטבע והגנים.
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 3.6שילוב ושיקום נופי
3.6.1

תיאור מצב קיים

חטיבות הנוף בתחום האתר וסביבתו
אתר חגית עתיד לקום בסמוך וממזרח לתחנת הכוח חגית ביחידת נוף תות אליקים .יחידה זו
היא יחידת נוף גדולה ,הכוללת את כלל שטח התחנה ואת תחנת כוח חגית הקיימת וכן שטחים
נרחבים סביבה .היחידה תחומה על ידי ערוץ נחל מהר״ל בצפון וערוץ נחל תות בדרום ,סמוך
לתחנת הכוח .תא שטח זה מתאפיין בריבוי של שטחי חקלאות לצד שטחים מופרים :שטחי אש
של בסיס אליקים ושטח תחנת הכוח .בין שטחי ההפרה הללו ניתן למצוא שטחים נרחבים של
צומח מגוון ,יערות נטועים ,חורש טבעי ,שטחים עשבוניים ובתות וכן מופעים של בתי גידול
לחים ,בסמוך לנחל תות .שטחים אלו ערכיים במיוחד מבחינה אקולוגית כיוון שהם מהווים בית
גידול לאוכלוסיית פרפרים ולאוכלוסיית צבאים .מבחינה טופוגרפית היחידה מתאפיינת ברכסי
גבעות מתונים ומוארכים המייחדים אותה מבין יחידות הנוף הסמוכות לה.
בתרשים להלן ניתן לראות את מפת יחידות הנוף על פי סקר מכון דש"א "יער חוף כרמל"
.2013

תרשים  :3.9יחידות נוף באזור הבקשה
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שימושי קרקע
בחינת שימושי הקרקע במרחב התכנית נעשתה על-ידי חלוקת המרחב לתאי שטח הומוגניים
על פי תכסית וטופוגרפיה .שימושי הקרקע אופיינו לכל תא שטח בנפרד.

תרשים  :3.10שימושי קרקע באזור הבקשה

{*} {ראו נספח }6.5

במרחב המתקן מספר שימושי קרקע:
• אתר התפעול של תחנת כוח חגית ,כולל שטח שעבר שיקום נופי בסמוך לה;
• שטח טבעי ,בתה עשבונית הכלולה ביחידת הנוף "בתות נחל תות" שלה ערך
אקולוגי גבוה;
• בתחום הקו הכחול של התמ"א עובר כביש  70וחלק ממחלף תות.
אתרי טבע ונוף
במרחב המתקן מרוכזים מספר אתרים ,כמסומן בתרשים מטה:
•

שמורת נחל תות :נחל תות הוא נחל איתן ,בו נובעים ארבעה מעיינות :עין
אליקים ,עין יואח ,עין תות ומעיין ללא שם .לאורך הנחל התפתחה צמחיית נחלים
מגוונת ,הכוללת חברת ערבה לבנה ושיחי הרדוף הנחלים ,פטל קדוש ושיח-
אברהם מצוי .בעבר היו עדויות לגבי הימצאותו בנחל תות של הדג לבנון הירקון -
דג אנדמי לישראל .על פי הספר האדום של החולייתנים בישראל מין זה נכחד
משמורת נחל תות עקב הבצורת של  .1999סביב הנחל ,בשטחים שאינם נכללים
בתחום השמורה ,משתרעים שטחי צומח עשבוני ובתה ,בהם יש כתמי פריחה
של תורמוס ההרים וריכוזי גיאופיטים .שטחים אלו נכללים בהרחבת השמורה
המקודמת במסגרת תוכנית משותפת עם קק"ל ליערות ושמורות טבע בחוף הכרמל
(תוכנית חכ ,600/ש ,1212/חפאג .)1328/במסגרת זו יתווספו לשמורה  200דונם,
בעיקר ממערב לתחנת הכוח חגית;

page 62 of 98

תכנית ניהול וניטור סביבתי –אזרחי 4
0

•

•

Rev.

LPP-ON-NEM-EHS-STY-0012

Doc. No.

פארק חגית/יער חגית :יער חגית משתרע על פני גבעות המקיפות את תחנת
הכוח חגית .היער נחנך באפריל  2012והוא נולד כמחווה ללקוחות חברת החשמל
וכפיצוי סביבתי .רוב העצים שניטעו ביער הם אלוני תבור שהועתקו .בשטח
משובצות גם חורשות קטנות של עצי מחט ותיקים יותר .בתחום היער נקודת מצפור,
שביל היורד לנחל תות ונקודות יציאה לסינגלי אופניים ושבילים נוספים;
עינות חגית וקטינה :עין חגית מצוי ממזרח לאתר חגית בתחומה של החווה
החקלאית צבר .מדובר בנביעה קטנה מאוד ,אשר נובעת ככל הנראה רק בשיא
החורף ומתייבשת בקיץ .סמוך לו נמצאו בחפירה ארכיאולוגית שרידים של מבנה
מהתקופה הרומית .מימיו של מעיין נוסף ,עין קטינה ,נאספים לבריכה קטנה
שנמצאת סמוך לפינה הצפונית-מערבית של תחנת הכוח ומשם זורמים לנחל תות.

בנוסף לאתרים שתוארו לעיל ,ישנן באזור טרסות אבן הפזורות בסמוך לשטח האתר המתוכנן.
הטרסות הן תוצר של סיקול השטח מאבנים לצורך עיבוד חקלאי ואינן משמשות כטרסות
קלאסיות לתימוך קרקע .סוללות אבן אלו אינן חלק אופייני לנוף האזור אלא תוצר מקומי
בלבד .לפיכך אין לטרסות הנ"ל ערך נופי ו/או ניקוזי אלא הן שארית של עיבוד חקלאי ישן
שניטש.

תרשים  :3.11מפת אתרי טבע ונוף בסביבת התוכנית
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נחלים וניקוז
המבנה הגיאומורפולוגי של אזור התכנית הוא אזור גבעי רך המשתפל דרומה בתחום אגן
הניקוז של נחל תות .נחל תות אחד מיובליו של נחל דליה ,ראשיתו בקו פרשת המים בסמוך
למושב אליקים .הנחל זורם מערבה בתוואי אשר שימש כדרך היסטורית (ואדי מילק) עליו עובר
כביש  70וקטע מכביש  .6באזור האתר מספר מעינות אשר נובעים רוב השנה ומקיימים בית
גידול לח כל השנה .שטח האתר ממוקם בערוץ ואגן היקוות קטן היורד דרומה אל תוואי נחל
תות.
צומח
יחידת הנוף בה נמצא שטח התחנה כוללת שטחים מופרים ושטחים טבעיים ובהם מספר
תצורות צומח :בתה עשבונית ,שיחיות ,מקבצי עצים נטועים ,שטחים נרחבים של צומח לח
עונתי ושטחים עשבוניים .בתי הגידול הלחים ביחידה משמעותיים ביותר ביחס לסביבותיה ,הן
מבחינת הצומח והן מבחינת בע"ח .בתרשים להלן ניתן לראות את מפת יחידות הצומח ויער
חוף הכרמל על פי סקר מכון דש"א "יער חוף כרמל"  .2013שטחי נטיעות של עצי אלון צעירים,
אשר בוצעו במסגרת עבודות השיקום הנופי סביב תחנת הכח ,מסומנים כשטח "נטוע" בתרשים
להלן.

תרשים  :3.12מפת יחידות צומח ,יער חוף הכרמל {*}
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בין מגוון הצמחייה הקיים במרחב ,זוהו על-ידי החברה להגנת הטבע צמחים נדירים שיש
חשיבות גדולה לשמרם .מגוון המינים הנדירים בפועל נבחן במסגרת סקרי צומח המצורפים
לתנ"ס זו (ראו פרק .)3.7
רשימת מינים נדירים:
בקרבה לתחום התחנה :חלבלוב מקרין.
במרחק של עד  1000מ' מהאתר :אירוס הסרגל; רכפה כרסנית; ליסימכיה מסופקת.
בתרשים להלן ניתן לראות את מפת המינים הנדירים על פי סקר מכון דש"א "יער חוף כרמל"
.2013

תרשים  :3.13מפת מינים נדירים {*}

{ראו נספח }6.5

לסיכום :במרחב הפרויקט קיימת שונות רבה של צמחייה ,הן באופייה והן בשכיחותה ,וביניהם
גדלים צמחים נדירים ,ויש חשיבות גדולה לדאוג לשימורם .דגש מיוחד יושם לשמירה והצלת
מיני צמחים נדירים.

page 65 of 98

תכנית ניהול וניטור סביבתי –אזרחי 4
0

Rev.

LPP-ON-NEM-EHS-STY-0012

Doc. No.

היבטים סטטוטורים
בתשריט ובהוראות תכנית מתאר ארצית /37ח' יש התייחסות לערכי טבע ונוף ממספר היבטים:
•

שימור נופי :על פי התמ"א השטח הכולל את התחברות תוואי הצינור לתחנה המוקמת
מסומן כאזור לשימור נופי שיש להתחשב בו ביתר שאת לצמצום הפגיעה הנופית;

•

שיקום נופי :מתוך הוראות התכנית" :הכנת מסמכי שיקום נופי לצמצום הפגיעה הנופית
בשלב הקמת המתקנים והנחת הצנרת; עריכת סקר צומח ייחודי ושיקום בתי גידול
באתר העבודה."...

מסמך תיאור וניתוח מצב קיים מהווה בסיס להכנת מסמכי השיקום הנופי כנדרש במסמכי
התכנית.
3.6.2

ערכיות נופית

שיטת עבודה ומדדי הערכיות הנופית
הערכיות הנופית מודדת את ערכיות הסביבה הקיימת .בפרק זה נעשה שימוש בניתוח הערכיות
הנופית על פי סקר מכון דש"א "יער חוף כרמל" .2013
הסביבה הקיימת חולקה לתאי שטח ,על פי יחידות הנוף ועל פי חלוקת יחידות הנוף לתתי
יחידות בהן רמת ההומוגניות של מרכיבי הנוף גבוהה יותר ,כך שכל תא שטח הינו הומוגני
מבחינת התכסית והשימושים שהוא מכיל.
ערכיות נופית מבוססת על ניתוח איכותי .לפיכך הקריטריונים מוגדרים ברובם באופן כזה –
בשורת תארים כגון :עוצמה ,מגוון ,דרמטיות וכד׳ .כדי למתן את האלמנט הסובייקטיבי
והתרבותי בתהליך ההערכה ,שותפו בתהליך מלבד מבצעי הסקר גם בעלי מקצוע נוספים,
בעלי זהות ארגונית שונה.
מדדי ערכיות נופית:
•

מגוון ועושר חזותי – ערך גבוה לשטח אשר מופיעים בו מרכיבי נוף שונים (בעיקר
תבליט ותכסית) תוך שהם משתלבים זה בזה ויוצרים מכלול נופי בעל זהות ברורה;

•

בולטות ונוכחות/״דרמטיות״ – ערך גבוה לנוכחות של קווי נוף בולטים כגון רכסים,
עמקי נחלים ,פסגות וכד' .ערך גבוה לשטח שמופיעים בו ניגודים בין מרכיבי נוף שונים
בקווי המפגש :שטחי פלחה עם שטחים מיוערים ,בתרונות בתוך נוף גבעי ,עצים בודדים
בתוך מרחבי שדות ועוד;

•

“ראשוניות״ – ערך גבוה לשטח ללא הפרות בולטות כתוצאה מפעולות פיתוח שונות.
אמת מידה זו מתייחסת גם למידת פגיעתם של מרכיבים מלאכותיים ברציפות הקווים
החזותיים הטבעיים בנוף (קו רקיע לדוגמה) ובהתאמתם לאופי הטבעי של היחידה
מבחינת גודל ,צבע וצורה;

•

ייצוג אזורי :טבעי ותרבותי – ערך גבוה לאזור המשמר נוף טבעי ו/או תרבותי אופייני
לאזור .ישנה חשיבות רבה גם לשמירת מאפיינים של הנוף המבטאים דרך חיים בעלת
משמעות תרבותית (נופים ים לדוגמה – כאלה המאפיינים חקלאות מסורתית כמו
בוסתנים וכאלה המאפיינים "חקלאות קיבוצית״ או "מושבית" מודרנית);
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•

עושר ומגוון של אתרים נקודתיים – ככל שמגוון האתרים ואיכותם בולטת יותר,
נקבעה רמת ערכיות גבוהה יותר;

•

ייחודיות בנוף הארץ – ערך גבוה לשטח שמופיעה בו תופעה ייחודית בנוף הארץ;

•

פוטנציאל שיקום והתחדשות – ככלל יש חשיבות גדולה למזעור הפגיעה בשטחים
שפגיעה בהם אינה הפיכה או ששיקומה לוקח זמן רב .עם זאת ,ערכו של שטח שהופר,
יכול לעלות אם מזהים בו אלמנטים שיאפשרו )בעתיד הנראה לעין( שיקום של הפרות
המורידות את ערכו היום;

•

נצפות – ככל שהשטח נצפה על ידי מספר רב יותר של אנשים כך גדלה משמעותם
של השינויים באופיו החזותי .שיקול נוסף שמשפיע על הערכת הנצפות הוא מידת
חשיפתו למטיילים שחלק מתכלית ביקורם היא צפייה בנוף .מידת הנצפות משוקללת
לכן מתוך הערכת החשיפה של תת-היחידה המוערכת מכבישים ,מישובים ומשבילי
מטיילים .חשוב גם הנוף הנשקף מתת-היחידה עצמה ,ולכן קיימת התייחסות גם
לנקודות תצפית בולטות הנמצאות בשטח תת-היחידה.

ממצאי מפת ערכיות נופית ,ביחידת הנוף הרלוונטית על פי תתי יחידות
השטחים בעלי ערכיות נופית גבוהה מאוד ביחידת נוף זו הם שטחי הבתות שמצפון לנחל תות
ומסביב לתחנת הכוח חגית ,במרכזם מיועד לקום מתקן חגית .שטחים אלו מדורגים גבוהה גם
בערכיות האקולוגית שנבדקה במהלך הסקר וגם בערכיות הבוטנית .השטח המופר כולל את
תחנת הכוח חגית והשטחים שדורגו בדרגת ערכיות בינונית כוללים את שטחי האש של בסיס
אליקים .בתרשים מטה ,ניתן לראות כי שטח האתר ממוקם בחלקו הגדול בשטח בעל ערכיות
נופית גבוהה ובחלקו בשטח מופר.
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תרשים  :3.14מפה מסכמת של ערכיות נופית בסמוך לאזור הבקשה {*}

3.6.3

{ראו נספח }6.5

השפעה נופית של שלב ההקמה

נצפות
שטח האתר ממוקם בערוץ ואדי קטן היורד דרומה אל נחל תות .רום פני הקרקע בחלקו העליון
של שטח האתר הוא  +220ואילו חלקו הנמוך של האתר בגובה  +165לערך.
בשל המבנה הטופוגרפי וההסתרה הנגרמת ע"י שלוחות מקומיות האתר נצפה מכיוון דרום
בלבד ,כפי שניתן לראות בתרשים ובתצלומים מטה.
מוקדי התצפית הצופים אל אתר חגית
כביש  :70תוואי כביש  70ממוקם כ 700-מ' מדרום לאתר ברום  +160לערך .האתר נצפה
לנוסעים בכביש זה בקטע קצר של הכביש ,בעיקר לנוסעים מזרחה.
כביש מס'  :6תוואי כביש מס'  6משתלב בתוואי כביש  70במחלף תות ממוקם במרחק של כ-
 1000מ' מהאתר .האתר נצפה לנוסעים בכביש זה בקטע קצר של הרמפות היורדות מכביש 6
לכיוון כביש  70מזרח ו/או לכביש  70מערב.
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שמורת נחל תות :בסמוך ומדרום לאתר ממוקמת שמורת טבע נחל תות וכן חניוני פארק חגית
בשל הקרבה הרבה ובשל העובדה כי האתר נחות טופוגרפית חניוני פארק חגית אינם רואים
את האתר .האתר נצפה חלקית מחלקו העילי של הפארק הממוקם מצפון לאתר חגית ובו
מסלול אופניים.
בחינת מידת ההשפעה הוויזואלית של אתר חגית נעשתה באמצעות האגן הוויזואלי של האתר
ובחינת ההשפעה על מוקדי התצפית הרלוונטיים.

תרשים  :3.15מפת אגן ויזואלי ומבטים לאזור התוכנית {*}
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תרשים  :3.16מבט  Fמכביש  4לצפון מזרח אל האתר ,מוסתר ברובו

תרשים  :3.17מבט  Eמרמפת כביש  6צפונה אל האתר
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תרשים  :3.18מבט  Dחניון בפארק חגית
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תרשים  :3.19חתכים  H1ו H2-במפת אגן ויזואלי {*}

תרשים  :3.20חתך  H3במפת אגן ויזואלי {*}
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הערכת מידת ההשפעה החזותית

מבטים חסומים
הערכת מידת ההשפעה החזותית נעשתה על פי קריטריונים להערכת מידת הנצפות של האתר
וכן ניתנו משקולות להערכה בסקלה של  5-1באופן שמידת ההשפעה הנמוכה ביותר קיבלה 1
ומידת ההשפעה הגבוהה קיבלה .5
הוגדר כי לא ינתן משקל בין הקריטריונים אלא לכולם תהיה השפעה שווה על מידת החשיפה
של האתר.
קריטריון
מספר
הצופים
מרחק המבט
סוג הצופה
סוג המבט
רקע

משקל
0
אין
השפעה

1
שטח טבעי/
אתר טיול
מעל  2ק"מ
נוסע בכביש
משני
עולה/יורד
שטח
בנוי/מופר

2

 2-1ק"מ

שטח מופר
חלקית

3

4
יישוב

5
כביש ראשי

 0.5-1ק"מ
תושב
ישיר
עולה/יורד
שטח
חקלאי

 500-250מ'

עד  250מ'
מטייל
ישיר

משולב
(טבעי
ומופר)

שטח טבעי

טבלה  :3.13קריטריונים ומשקלות להערכת ההשפעה החזותית
הערכת ההשפעה לכל מוקד תצפית נעשתה על פי סכומי המשקולות שהתקבלו לכל מוקד
תצפית באופן הבא:
= 25-21
השפעה גבוהה
השפעה בינונית גבוהה = 20-16
= 15-11
השפעה בינונית
השפעה בינונית נמוכה = 10-6
= 5-1
השפעה נמוכה
=0
אין השפעה
הערכת סך כל ההשפעה
= 100-87
השפעה גבוהה
השפעה בינונית גבוהה = 86-68
= 67-49
השפעה בינונית
השפעה בינונית נמוכה = 48-30
= 29-11
השפעה נמוכה
השפעה נמוכה מאוד = 10-0
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קריטריון
מספר
הצופים
מרחק המבט
סוג הצופה
סוג המבט
רקע
סה"כ
הערכת
ההשפעה
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כביש 70

כביש
6
5

3

4
1
1
4
15
בינונית

2
1
1
5
14
בינונית

1
3
3
4
14
בינונית

5

Doc. No.

רמות מנשה

פארק חגית
5
4
5
3
4
21
גבוהה

סה"כ

64
השפעה
בינונית

טבלה  :3.14סיכום הערכת מידת ההשפעה החזותית

3.6.5

הערכת ההשפעה הנופית

סך כל הערכת ההשפעה הנופית של אתר חגית בשלב עבודות פיתוח השטח הוגדר על פי
ערכיות השטח בו מצויה התחנה ,על פי הערכת מידת ההשפעה החזותית ועל פי מידת הפגיעה
הפוטנציאלית בסביבה הטבעית.
סך כל ההשפעה הנופית הוא בינוני.
3.6.6

עקרונות השיקום הנופי

עבודות השיקום יכללו שימוש באדמת חישוף משטחי העבודות שאינם מופרים ,כמתואר בפרק
 4.6במסמך זה ,ובצומח ממינים מקומיים כמפורט מטה .אדמת חישוף בעומק  20ס"מ תישמר
בערמה נפרדת לצורך שיקום נופי של האתר .ערימת אדמת החישוף תשולט ויש למנוע ערבוב
של אדמת החישוף עם עודפי עפר .פירוט נרחב של עבודות השיקום ניתן למצוא בנספח 6.3
"תוכנית שיקום נופי".
מיני הצמחייה בהם ייעשה שימוש לצורך שיקום האתר:
•

בני שיח מקומיים :מרווה משולשת ,לוטם מרווני ,לוטם שעיר ,סירה קוצנית ,צטרה וורודה
ואשבל א"י;

•

שיחים :אשחר א"י ואלת המסטיק;

•

עצים :אלון מצוי ,אלה א"י וברוש מצוי;

•

כמו כן ,יעשה שימוש במטפס – קיסוס החורש ,לטיפוס על קירות חציבה וקירות תמך.

תשריטי השיקום במלואם מופיעים בתכנית השיקום הנופי (נספח  )6.3ומוצגים להלן בנוסף.

page 74 of 98

תכנית ניהול וניטור סביבתי –אזרחי 4
0

Rev.

LPP-ON-NEM-EHS-STY-0012

Doc. No.

תרשים  :3.21תכנית שיקום האזור התפעולי (תנוחה) {*}

תרשים  :3.22חתך אופייני לאזור התפעולי (מילוי) {*}

page 75 of 98

{ראו נספח }6.3

{ראו נספח }6.3

תכנית ניהול וניטור סביבתי –אזרחי 4
0

Rev.

LPP-ON-NEM-EHS-STY-0012

Doc. No.

תרשים  :3.23תוכנית שיקום אזור האחסון (תנוחה) {*}
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תרשים  :3.24חתך אופייני לאזור האחסון (חציבה) {*}

{ראו נספח }6.3

תרשים  :3.25חתך אופייני בדרך הגישה המתוכננת {*}

{ראו נספח }6.3
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 3.7ערכי טבע יבשתיים
מוצגים להלן עיקרי הממצאים מתוך סקירת מצב אקולוגי יבשתי שמהווה את הבסיס לפעולות
צמצום הפגיעה ,השיקום והניטור לעניין זה.
הסקירה התבססה על סקירת ספרות ועל סקר שטח שנערך במהלך חודש אוקטובר 2017
ואשר כלל מיפוי טיפוסי צומח ותכסית באזור (מצורף כנספח  )6.6ועל סקר צומח משלים
שבוצע בחודש פברואר ( 2018מצורף כנספח .)6.7
מאפייני המערכת האקולוגית
אתר חגית ימוקם על גבולו הדרומי של הכרמל ,שהינו גוש סטרוקטורלי גבוה ,הנחצה על ידי
מספר רב של העתקים .ההעתק הראשי באזור העבודה הוא העתק הכרמל (קטע יגור) ,התוחם
את הר הכרמל מצפון-מזרח.
אזור אתר חגית מאופיין על ידי שטחים חקלאיים ובעיקר אזורי בתה עשבוניים .במרחק של כ-
 300מ' מדרום לגבול התכנית ממוקמת הנקודה הצפונית ביותר של שמורת נחל תות .השמורה
מבוססת על אפיק ערוץ נחל תות ,נחל איתן ,בו נובעים ארבעה מעיינות .מיקום התחנה ביחס
לשמורה מוצג בתרשים מטה.

תרשים  :3.26מיקום שמורות טבע ביחס לאתר חגית {*}
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מצב קיים  -צומח

בסקר שנערך באוקטובר  ,2017מסביב לאתר חגית נמצאו מינים מעוצים כדוגמת סירה קוצנית
וקידה שעירה זאת בנוסף לאזורי בתה עשבוניים ולשטחים החקלאיים במקום .את אזורי הבתה
המעוצה מלווים צמחי עכובית הגלגל.
כ 300 -מ' מדרום לאזור העבודות המתוכנן ,לאורך נחל תות ,התפתחה צמחיית נחלים מגוונת,
הכוללת חברת ערבה לבנה ושיחי הרדוף הנחלים ,פטל קדוש ושיח-אברהם מצוי .באפיק הנחל
צומח גרגיר הנחלים ,ובמי הנחל שרדו נוריות מים .סביב הנחל משתרעים שטחי צומח עשבוני
ובתה ,בהם יש כתמי פריחה של תורמוס ההרים וריכוזי גיאופיטים כמו עירית גודלה ,עיריוני
צהוב ונץ חלב צרפתי.
כ 600 -מ' מדרום לאזור העבודות המתכונן נטוע יער חגית .רוב העצים שניטעו ביער הם אלוני
תבור שהועתקו ממקומות שבהם איימה עליהם כליה .בשטח משובצות גם חורשות קטנות של
עצי מחט ותיקים יותר .כסיוע לקליטת העצים משקים אותם בשנים הראשונות לנטיעתם במים
המשמשים להפקת קיטור לייצור חשמל .אלון התבור נוטה ליצור חורש פתוח שיש בו מרווחים
גדולים בין העצים .השטחים הפתוחים שבין העצים מתכסים בצמחייה עשבונית רבה המעניקה
בחורף ובאביב פריחה ססגונית בדמותן של כלנית מצויה ,רקפת מצויה ,תורמוס ההרים ומיני
צמחים רבים נוספים.

תרשים  :3.27אזורי הבתה העשבונית המאפיינים את אזור אתר חגית
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טיפוסי צומח
טיפוסי הצומח והתכסית באזור מופו באמצעות מידע ספרותי וסקר ראשוני שנערך באוקטובר
 2017באתר המיועד ,כמפורט בטבלה מטה .התחנה המיועדת להיבנות ממוקמת באזורים של
בתה עשבונית ,כפי שמוצג במפה מטה.
הבתה היא תצורת צומח המאופיינת על ידי שיחים נמוכים ו/או בני שיח שגובהם מגיע לרוב עד
כ 50-ס"מ ,לצד צומח עשבוני המופיע בעיקר בשטחים הפתוחים שבין השיחים ובני השיח.
מבנה פיזי ייחודי זה מזמן אליו בעלי חיים המותאמים לתצורה זו.
בישראל קיימים גם שטחי בתה הנשלטים על ידי צמחים חד שנתיים ,גיאופיטים ועשבוניים רב
שנתיים .שטחים עשבוניים אלה מכונים לעיתים בתות עשבוניות ,וגם הם מתאפיינים בנוף
פתוח ,נטול עצים ,ובבעלי חיים המעדיפים נוף זה .שטחי הבתה מהווים בית גידול חשוב למינים
שונים של צמחים ובעלי חיים .הבתה היא שטח הטרוגני באופיו ,הכולל אזורים סלעיים ,אזורים
שיחיים ואזורים של צמחיה עשבונית .השונות הרבה בתוך אזור הבתה מתקיימת בטווח קטן של
מספר מטרים ומספקת מגוון של נישות ,משאבים ,מחסה ,מזון ותנאים אקלימיים מקומיים.
שונות זו הופכת את הבתה לבית גידול מועדף למינים רבים ,ביניהם מינים נדירים וכאלו
שנמצאים בסכנת הכחדה ,אשר חלקם הם ”מתמחי בתה".

שם המין
אלון תבור
גרגר נחלים
הרדוף הנחלים
כלנית מצויה
נורית המים
נץ חלב צרפתי
עירית גדולה
ערבה לבנה
עריוני צהוב
פטל קדוש
רקפת מצויה
שיח אברהם מצוי
תורמוס ההרים

בית גידול
חורש
לח
לח
בתה/חורש פתוח
לח
בתה
בתה
לח
בתה
לח
סלעי
לח
בתה
טבלה  :3.15ממצאי סקר צמחייה ראשוני
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תרשים  :3.28טיפוסי צומח ותכסית באזור אתר חגית {*}
3.7.2

{ראו נספח }6.5

מצב קיים  -זואולוגיה

מסקר רגלי שנערך באזור ניתן ללמוד שקיימת פעילות זואולוגית לא מבוטלת באתר .מלבד
עופות דורסים ,כדוגמת בז מצוי ומיני עקבים שנצפו באזור .כמו כן ,נצפה צבי זכר ומספר
תחנות הרחה בשטח המיועד להקמת התחנה .כמו כן נוכחותם של מיני נחשים :זעמן שחור
ושלוון ב"מ .בשטח נמצא גם צב יבשה ומספר מקבצי גללים של דורבנים כפי שמוצג בתמונות
מטה.
בנוסף ,בעבר היו עדויות לגבי הימצאותו בנחל תות של הדג לבנון הירקון  -דג אנדמי לישראל.
על פי הספר האדום של החולייתנים בישראל מין זה נכחד משמורת נחל תות עקב הבצורת של
.1999
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תרשים  :3.29ממצאי הסקר הזואולוגי שנערך באזור אתר חגית {*}
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תרשים  :3.30תמונות ממצאי הסקר הזואולוגי
3.7.3

השפעות פוטנציאליות

השטח המיועד להקמת אתר חגית הוגדר במסגרת תמ"א /37ח .מפורטות להלן השפעות
אפשריות של עבודות פיתוח השטח ועבודות העפר:
• שטח התחנה מיועד לקום על אזורי בתה עשבונית שהיא תצורת צומח נדירה בישראל
ההולכת ומתמעטת ,המשמשת כבית גידול למגוון מינים (כדוגמת בז אדום) .פגיעה כזו או
אחרת בבית הגידול ובתצורת הצומח עלולה לקרות כתוצאה מחריגה של עבודות אל מחוץ
לשטח הבקשה ,כדוגמת נסיעת כלים ,מערומי פסולת בשטחים פתוחים וכדומה .לפיכך,
יש לנקוט בפעולות למניעת פגיעה שכזו כפי שיפורט בפרק .4
• בסמוך ,במרחק של  300מ’ ,ממוקמת שמורת טבע המבוססת על ערוץ נחל איתן  -נחל
תות .למרות ששמורת נחל תות אינה גובלת בשטחי העבודה יש לזכור ששמורה זו היא אזור
פגיע ביותר מבחינה אקולוגית .גם בהיבט זה יש לנקוט בפעולות למניעת החריגה אל מחוץ
לתחום הבקשה כפי שיפורט בפרק .4
• השפעה עתידית כתוצאה מעבודות פיתוח השטח עלולה להיות התבססות של מינים
פולשים .על כן ,יש לפעול בהתאם למסמך ההנחיות של רט"ג בנוגע לטיפול במינים
פולשים ומתפרצים בעבודות תשתית ,הן במהלך ביצוע העבודה והן אחריה כמוגדר
במסמך ההנחיות.
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 3.8סיכונים גיאולוגיים וסיסמיים
תנ"ס זו עוסקת אך ורק בעבודות פיתוח השטח באתר חגית .הסיכונים הרלוונטיים להקמת
אתר חגית ואחסון הקונדנסט באתר זה ייסקרו במסגרת תנ"ס יבשתי  #5עבור בקשות היתרים
אזרחי  #5ומכאני .#2

 3.9מטריצת סיכונים
3.9.1

מתודולוגיה להערכת סיכונים

הערכת סיכונים סביבתיים לכל פעילות בפרויקט נעשתה על פי המרכיבים הבאים:
 .1תיאור פעילות  -זיהוי פעילויות העלולות לגרום למפגע סביבתי ( )hazardותיאור
הסיכון/ים ( )riskהנובעים מפעילויות אלו.
 .2בחינת אירועי עבר וגזירת דירוג הסבירות.
 .3דירוג ההשלכות  -ההערכה של חומרת ההשפעה על בסיס מדידות או הערכת מומחים,
ההערכה לוקחת בחשבון גם את רגישות הסביבה המושפעת מהתרחיש.
מכפלת דירוג ההסתברות ודירוג ההשלכות נותנת את רמת הסיכון הכוללת לכל אלמנט.
כאשר רמת הסיכון הכוללת נמצאה גבוהה/בינונית נבחנה האפשרות להחלת אמצעים נוספים
לצמצום הסיכון וערך החומרה נבחן מחדש בהינתן החלת אמצעים אלו.
המטריצה להלן מציגה את הקריטריונים לבחינה ודירוג של החומרה וההסתברות ואת רמת
הסיכון הנובעת ממכפלתם.
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דירוג סבירות
1
מעולם לא
התרחש ,או
נמנע
באמצעים
סטנדרטיים
אמצעים
שהוכיחו
יעילות גבוהה
מאוד בעבר

התרחשויות עבר

לאחר נקיטת אמצעים
דירוג ההשלכות
5

גבוהה מאוד

4

גבוהה

3

בינונית

2

נמוכה

1

לא
משמעותית

השלכות סביבתיות
השפעות שליליות על תפקודים של
מערכות אקולוגיות בבית גידול טבעיים
גדולים (זמן שיקום מעל  5שנים)
השפעות שליליות על בתי גידול טבעיים
בעלי חשיבות אקולוגית (זמן שיקום 2-5
שנים)
השפעות שליליות על חלקים משמעותיים
של בתי גידול טבעיים (זמן שיקום 1-2
שנים)
השפעה שלילית קצרת טווח על בתי גידול
טבעיים
ללא השפעה או השפעה מוגבלת ביותר על
בתי גידול טבעיים .אין השפעה ברמת
האוכלוסיה ,רק ברמת הפרט הבודד.

2
אפשר
שיתרחש ,אך
לא סביר אם
ינקטו אמצעים
סטנדרטיים
אמצעים שהיו
לרוב יעילים
בעבר

3

4

5

סביר שיתרחש אפילו
אם ינקטו אמצעים
סטנדרטיים .יש צורך
באמצעי מניעה
נוספים

התרחש
בתעשייה .יש
לנקוט אמצעי
מניעה נוספים

התרחש בנובל.
אמצעי מניעה
נוספים נדרשים

האמצעים לא הוכחו
בעבר ,אך צפויים
להיות יעילים

האמצעים היו
לא יעילים
בעבר

האמצעים צפויים
להכשל או
להיות מאוד לא
יעילים

5

10

15

20

25

4

8

12

16

20

3

6

9

12

15

2

4

6

8

10

1

2

3

4

5

טבלה  :3.16קריטריונים לדירוג רמת הסיכון של ההשפעות הסביבתיות
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טבלה מסכמת להערכת הסיכונים

מקטע /מתחם

פעילות

פעילויות
נלוות

אתר חגית

עבודה
בלילה

תאורה

הפעלת
ציוד
בנייה
הפעלת
ציוד
בנייה

שימוש
בסולר
לתדלוק
שימוש
בסולר
לתדלוק

אתר חגית

הפעלת
ציוד
בנייה

שימוש
בסולר
לתדלוק

אתר חגית

הפעלת
ציוד
בנייה

אתר חגית

אתר חגית

דירוג
סבירות

דירוג
השלכות

דרגת
סיכון לפני
נקיטת
אמצעים

אמצעי למניעת/צמצום
סיכון

זיהום אור

הפרעה
לבע"ח

3

3

9

יש לצמצם ככל
האפשר את ביצוע
העבודה בשעות
הלילה לצורכי בטיחות
ובטחון בלבד; במקרה
זה התאורה תופנה
פנימה ותצומצם
למינימום הנדרש

מפגע
סביבתי
()hazard

סיכון ()risk

דירוג
סבירות

2

4

זיהום
קרקע/מים

טפטוף סולר
במהלך מילוי

4

1

4

נהלי תפעול ותחזוקה
ופיקוח

3

1

3

זיהום
קרקע/מים

שפך מיכל
סולר

2

3

6

שימוש במאצרות
בנפח מתאים

1

3

3

זיהום
קרקע/מים

תקלה
בצמ"ה

2

1

2

רעש /
רעידות

השפעת רעש
ורעידות על
אזורי מגורים

2

1

2
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פעילויות
נלוות

הפעלת
ציוד
בנייה
נסיעה
בדרכים
לא
סלולות

אתר חגית

עבודות
ההקמה

אתר חגית

עבודות
ההקמה

אתר חגית

עבודות
ההקמה

חציבה
וחפירה
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סיכון ()risk

דירוג
סבירות

דירוג
השלכות

דרגת
סיכון לפני
נקיטת
אמצעים

רעש/
רעידות

השפעת רעש
ורעידות על
בעלי חיים

2

2

4

היווצרות
אבק

השפעה על
תושבים

2

2

4

היווצרות
פסולת
בניין

מפגע נופי

3

1

3

3

1

3

2

2

4

מפגע
סביבתי
()hazard

היווצרות
אבק
פגיעה
בעצים
לשימור

השפעה על
תושבים
מפגע נופי,
השפעה על
אקולוגיה
מקומית
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אמצעי למניעת/צמצום
סיכון

הרטבת דרכי עפר
טרם תחילת עבודה
יבוצע זיהוי פסולת
קיימת בשטח ע"י
אדריכל נוף; פסולת
בניין תפונה תקופתית
לאתר למיחזור פסולת
בניין המאושר ע"י
המשרד להגנ"ס

עצים המיועדים
לשימור יגודרו וישולטו

דירוג
סבירות

1

1

1

דירוג
השלכות

2

1

2

דרגת סיכון
לאחר
נקיטת
אמצעים

2

1

2
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אתר חגית

פעילות

פעילויות
נלוות

עבודות
ההקמה

מפגע
סביבתי
()hazard

כניסת נגר
עילי מחוץ
לתחום
העבודות
היווצרות
פסולת
ביתית
וסניטרית

סיכון ()risk

דירוג
סבירות
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דירוג
השלכות

דרגת
סיכון לפני
נקיטת
אמצעים

מפגע נופי,
השפעה על
אקולוגיה
מקומית

2

2

4

מפגע
תברואתי

2

2

4

מפגע נופי,
השפעה על
אקולוגיה
מקומית

2

אתר חגית

עבודות
ההקמה

אתר
התארגנות

אתר חגית

עבודות
ההקמה

אתר
התארגנות

הצטברות
נגר עילי

אתר חגית

עבודות
ההקמה

ייבוא
חומר
מילוי
(במידה
ויידרש)

התבססות
מינים
פולשים

השפעה על
אקולוגיה
מקומית

2

אתר חגית

עבודות
ההקמה

חריגה
מעבר
לגבולות
ההקמה

פגיעה בשטח
הטבעי

2

2

3

3

טבלה  :3.17מטריצת סיכונים
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אמצעי למניעת/צמצום
סיכון

יש לבצע תחילה את
תעלות הניקוז ואח"כ
את המשטחים ,תכנון
תעלות הגנה
הצבת מיכלי אשפה
סגורים לפסולת ביתית
ומבנה שירותים
סניטריים
נגר עילי משטחי
התארגנות ינוקז באופן
מסודר אל עורקי
הניקוז האזוריים
בחומר מילוי ייעשה
שימוש רק מעומק של
 1מטר (או יותר)
מתחת לגובה פני
השטח
קווי דיקור ותחום
עבודה – השטח יסומן
ויגודר לפני ביצוע
העבודות

דירוג
סבירות

דירוג
השלכות

דרגת סיכון
לאחר
נקיטת
אמצעים

1

2

2

2

1

2

1

2

2

2

1

1

2

2
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 4אמצעים למניעת וצמצום מפגעים
להלן פירוט האמצעים וההנחיות לצמצום מפגעים סביבתיים ואיפחות השפעותיהם ,על פי
ההיבטים הסביבתיים השונים כפי שנסקרו בפרק  3לעיל.

 4.1איכות אוויר
•

יש לנקוט באמצעים למניעת היווצרות אבק מרחף מערימות עפר וכתוצאה מתנועת
משאיות בדרכי הגישה ומעבודת כלי הצמ"ה אמצעים אלה יכללו הרטבה יזומה של
הדרך ושל ערימות העפר ,ע"פ תנאי השטח ומזג האויר .תדירות ההרטבה תהיה כך
שדרכי הגישה ומתחמי העבודה וכן ערימות עודפי עפר יהיו רטובים למניעת היווצרות
ענני אבק במהלך העבודות;

•

יש להימנע משפיכת עפר ואגרגטים מגובה;

•

יש להימנע מפריקה וטעינה בעת רוח חזקה העולה על  5מ' לשנייה;

•

יש לכסות משאיות המובילות עפר לאתר או ממנו באופן שימנע פיזור אבק וחלקיקים
לסביבה;

•

מהירות הנסיעה בדרכי עפר תוגבל ל 25-קמ"ש לכל היותר ויוצב שילוט בהתאם;

•

בעת הפעלת המגרסה יש לנקוט באמצעים למניעת אבק כגון :הרטבה של שטחי
החציבה ,כיסוי מסוע המגרסה ,מיקום הציוד ככל הניתן באיזורים המוגנים מרוח.

 4.2הידרולוגיה והידרוגיאולוגיה
•

תדלוק כלי צמ"ה יפוקח על ידי עובד שייועד לכך וילווה את הפעולה ,בכדי למנוע
טפטוף ככל הניתן;

•

מיכלי דלק זמניים וגנרטורים ,באם יהיו כאלה ,יותקנו בתוך מאצרות (ראו פירוט בסעיף
;)4.3

•

אתר ההתארגנות יהיה מוגבה מסביבתו ומנוקז ,באופן שתימנע הצפה שלו באירועי
גשם קיצוניים ,נגר עילי מאתר התארגנות ינוקז באופן מסודר אל עורקי הניקוז האזוריים;

•

במהלך עבודות העפר להקמת משטחים יש לבצע תחילה את תעלות הניקוז ורק לאחר
מכן את משטח האחסון ,זאת למניעת כניסת נגר עילי שמקורו מחוץ לתחום העבודות.

•

דיגומים וניטורים יבוצעו בקידוחי תצפית ובמעיינות בקרבת אזור העבודה בהתאם
לנספח 6.4

•

ע"פ ניתוח הנתונים והדוחות שיוכנו במהלך ובגמר העבודות יבחן ,בשיתוף עם רט"ג
ורשות הניקוז ,האם נגרמה פגיעה במעיינות ובבתי הגידול .במידה וימצא שנגרמה
פגיעה כתוצאה מהעבודות ,יוצעו חלופות לחידוש הזרימה במעיינות בכמות ובאיכות
המתאימות ותבוצע החלופה שתבחר לאחר תאום עם רט"ג ורשות הניקוז.
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 4.3בטיחות וחומרים מסוכנים
•

מיכלי אחסון חומ"ס (כגון :דלק ,שמן וכיו"ב) וכן גנרטורים ונק' מילוי דלקים יותקנו
בתוך מאצרות .נפח המאצרה יעמוד על לפחות  110%מנפח המיכל והיא תהיה עמידה
בפני חלחול שמן ודלק;

•

רצפת המאצרה תהיה בשיפוע ובנקודה הנמוכה שלה יותקן מגוף הוצאת נוזלים ,שיהיה
תמיד סגור ,וייפתח לניקוז מי גשם בלבד;

•

אירוע שפך במאצרה יטופל תוך פרק זמן שלא יעלה על  12שעות מרגע גילויו .הטיפול
יכלול שאיבה וסילוק לאתר מוסדר.

•

היקף האחסון במיכל לשעת חירום ,כולל מיכליות ,לא יעלה על  10,000מ"ק;

 4.4פסולת
•

לפני תחילת עבודה ייערך תיעוד מפורט של המצב הקיים בשטח על ידי אדריכל נוף,
שיאפשר בין השאר זיהוי פסולת קיימת .זיהוי וסיווג הפסולת יבוצעו ע"י אחראי איכות
סביבה;

•

פסולת קיימת באתר תטופל באותו האופן כמו פסולת הנוצרת במהלך ההקמה ותפונה
לאתר מאושר על ידי המשרד להגנת הסביבה .הטיפול בפסולת יהיה ע"פ נוהל טיפול
בפסולת;

•

תבוצע הפרדת פסולת הניתנת למיחזור ,כגון :ברזל ,עץ ,אריזות;

•

פסולת בניין תיערם בערימות באזור ייעודי שיוקצה לכך;

•

פסולת הבניין תפונה תקופתית לאתר למיחזור פסולת בניין המאושר ע"י המשרד
להגנת הסביבה;

•

מיכלים ריקים של חומרי בנייה (כגון :שקים ,פחי צבע וכד') ייערמו במרוכז בנפרד
ויוחזרו במידת האפשר ליצרן;

•

בכל אזור איסוף פסולת יותקן שילוט המורה על סוג הפסולת המיועד לאיסוף באותו
אזור;

•

יש להציב מיכלי אשפה סגורים לפסולת ביתית ,שתפונה בתדירות של פעם בשבוע
לפחות.

 4.5רעש ותאורה
רעש
•

הפעילות באתר תתבצע בהתאם לדרישות התקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש)
(תיקון) ,התשע"א – ;2011
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•

הציוד המכני שבשימוש באתר יעמוד בדרישות התקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי
סביר מציוד בניה) ,המשל"ט – ;1979

•

אין להפעיל מערכות כריזה באתר למעט לצרכי חירום .ההתקשרות תתבצע באמצעות
מכשירי קשר וטלפונים ניידים;

•

השימוש במגרסה יהיה בשעות היום בלבד .בעת הפעלת המגרסה יש לבצע מדידות
בכדי לוודא כי ציוד הגריסה עומד בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר מציוד
בניה) .יש לחזור על המדידות אחת לחודש כל עוד נמשכת פעילות הגריסה.

תאורה
•

העבודות במתחם אתר חגית יתבצעו בדרך שימוזער הצורך בתאורה מלאכותית;

•

תאורה במתחם אתר חגית תצומצם למינימום הנדרש לצרכי ביטחון ובטיחות בלבד
ותופנה כלפי פנים;

•

במידה ותידרש עבודה בשעות לילה ,תועבר תוכנית תאורה לאישור רשות הטבע
והגנים.

 4.6שילוב ושיקום נופי
להלן עקרונות השיקום הנופי ,התכנית המלאה מצורפת בנספח .6.3
פעולות מקדימות לעבודות העפר
•

מדידה וסימון – איתור ,סימון ומדידה של האתר ,כולל דרך הגישה;

•

שימור/כריתה/העתקת עצים – טרם ביצוע העבודות יבוצעו עבודות שימור ו/או כריתה
ו/או העתקת עצים ,בכפוף לסקר עצים ובתיאום עם קק"ל .עצים המיועדים לשימור
יגודרו וישולטו;

•

גידור ושילוט – שטחים טבעיים הסמוכים לתחום שטח העבודה יגודרו וישולטו למניעת
הפגיעה בהם בכל מהלך ביצוע העבודות .כמו כן ,יגודר גם אתר העבודות;

•

אדמת חישוף – יבוצע חישוף של שטח העבודות בשטחים שאינם מופרים .אדמת חישוף
בעומק  20ס"מ תישמר בערמה נפרדת לצורך שיקום נופי של האתר .ערימת אדמת
החישוף תשולט ויש למנוע ערבוב של אדמת החישוף עם עודפי עפר;

•

בנוסף לשימור אדמת החישוף לצורך שיקום עתידי ,יבוצע סקר גיאופיטים לאורך
התוואי ובמקרה של איתור מיני גיאופיטים אדומים (נדירים או בסכנת הכחדה) הם
ייאספו ויישמרו לשלב השיקום .אופן איסוף הגיאופיטים והמיקום המיועד להעתקה של
גיאופיטים ייקבעו בתיאום עם רט"ג טרם תחילת העבודות;

•

קווי דיקור ותחום עבודה – יסומנו בשטח לפני ביצוע העבודות .לא תותר חריגה מקווי
הדיקור.
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דרכי גישה ואתר התארגנות
•

דרך הגישה עד לאתר בזמן העבודה תהיה על בסיס דרך העפר הקיימת .לא תותר
חריגה מרוחב הדרך המאושרת;

•

אתר ההתארגנות יכלול מחנה קבלן לרבות :מבני הקבלן ,מבנה שירותים סניטריים,
מיכל אצירה לאשפה ,מאצרה למיכלי התדלוק ,וכל הדרוש למניעת פגיעה בסביבה
הטבעית .אתר ההתארגנות יגודר במהלך כל תקופת העבודות.

ביצוע עבודות העפר
•

חישוף עליון – יבוצע בשטח האתר המיועד לפיתוח .החישוף יבוצע לעומק של  20ס"מ
לפחות .אדמת החישוף תיאסף ותשמר לצורך חיפוי חוזר;

•

עבודות חפירה ו/או חציבה ומילוי – פיתוח האתר מחייב עבודות עפר כולל מילוי להכנת
שטח לבנית אתר חגית ושטחי ההתארגנות ,דרך הגישה וכד' .ביצוע העבודות ייעשה
באופן שלא תהיה חריגה מקווי הדיקור המתוכננים וללא דירדור חומר חפירה .חומר
החפירה העודף יאוכסן זמנית בשטח העבודה ו/או בשטחי ההתארגנות .לא יותר אחסון
זמני של חומר חפירה בשטחים טבעיים שאינם מיועדים לפיתוח;

•

יש לצמצם ככל הניתן את העבודות לטובת הכשרת שטח העירום בסמוך למיכל
האחסון ואת מיקום עודפי העפר על פני הקרקע הטבעיים;

•

עודפי עפר – עודפי העפר ,במידה ויהיו ,יפונו אל מחוץ לאתר אל אתר מאושר .הקבלן
יציג נפחי עודפי עפר צפויים וכן אתר/ים מאושרים לפינוי עודפי העפר;

•

חיפוי עליון – כל המדרונות והשטחים המופרים שאינם משמשים לביצוע העבודות יחופו
באדמת חישוף עליונה .במידה וייוצר מחסור באדמת חישוף ,תובא אדמה מקומית
מאתרים סמוכים ,בתאום עם הרשויות המוסמכות .עובי שכבת החיפוי יהיה  20ס"מ.
ביצוע עבודות פיתוח השטח

•

עבודות בנייה – עבודות הבנייה יעשו בזהירות למניעת פגיעה בשטחים שאינם מיועדים
לפיתוח ללא שפיכה של עודפי בטון ו/או חומרים אחרים;

•

ניקוי פסולת ושאריות בנייה – בכל מהלך ביצוע העבודות לא תפוזר פסולת באתר.
הפסולת תיאסף מדי יום ותאוכסן במיכלים למניעת פיזורה בשטח ע"י רוח ו/או בעלי
חיים .הפסולת תיאסף ותפונה מהאתר אל אתר פסולת מאושר .לאחר השלמת עבודות
הבנייה תיאסף שארית הפסולת וינוקו שאריות הבנייה ,כגון שאריות בטון ,עץ ,ברזל
וכד' ויפונו מהאתר אל אתר פסולת מאושר.
הסדרת שטחים מופרים
היה ויפגעו שטחים שאינם מיועדים לביצוע עבודה יבצע הקבלן שיקום מיידי של
שטחים אלה על פי הנחית המפקח ואדריכל הנוף ,כולל שיקום פיזי ושיקום צמחי.
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שיקום נופי לאחר הביצוע
לאחר תום ביצוע עבודות ההקמה יבוצע שיקום נופי בהתאם לתכנית השיקום
המפורטת (נספח  .)6.3עבודות השיקום יכללו שימוש באדמת חישוף משטחי העבודות
שאינם מופרים ובצומח ממינים מקומיים כמפורט:
•

בני שיח מקומיים :מרווה משולשת ,לוטם מרווני ,לוטם שעיר ,סירה קוצנית,
צטרה וורודה ואשבל א"י;

•

שיחים :אשחר א"י ואלת המסטיק;

•

עצים :אלון מצוי ,אלה א"י וברוש מצוי;

•

כמו כן ,יעשה שימוש במטפס – קיסוס החורש ,לטיפוס על קירות חציבה
וקירות תמך.

 4.7ערכי טבע יבשתיים
כללי
•

בטרם הכנסת כלים לשטח ,יבוצע סימון השטח וגידורו .בתחילת העבודות יוזמן מפקח
מטעם רט"ג לבדיקת סימון שטחי העבודה .יש לבצע את העבודות בשטח הקטן ביותר
האפשרי;

•

תנועת הרכבים תהיה בצירים קיימים או בצירים הנכללים בבקשה להיתר;

•

אין להשאיר פסולת שתיווצר כתוצאה מעבודת החישוף בשטח העבודה .יש לפנות את
הפסולות לאתרים המורשים לכך (ראו פירוט בסעיף ;)4.4

•

עודפי החפירה שלא נמצא להם שימוש במסגרת השיקום יועברו לאתר מורשה;

•

כל העבודות תתבצענה בתחום העבודה ולא תותר חריגה מקווי הדיקור;

•

יש להציב שלט (שיפורק בסיום העבודות) ובו יהיה מפורט שם הפרויקט והגורמים
הרלוונטיים – לרבות המפקח ,דרכי ההתקשרות ומועד סיום משוער;

•

ייעשה שימוש בשירותים כימיים או ביולוגיים .אין לסלק ביוב לבורות ספיגה בשום
תנאי .אין לסלק ביוב ו/או תשטיפים מכל סוג שהוא לנחלים וערוצי ניקוז;

•

יש להימנע מכל עידוד אקטיבי של הצמחייה המקומית.

אתר התארגנות
•

אתר ההתארגנות יגודר במהלך כל תקופת העבודות למעט שער כניסה .כל מרכיבי
המחנה והציוד כולל מיכלי תדלוק ,פחי אשפה וערימות פסולת לסילוק יהיו בתוך
השטח המגודר;

•

לא יאושרו מגורים למעט שומר .לא תותר החזקת כלבים;

•

חניית כלי רכב וציוד הנדסי שלא בשעות העבודה תהיה באתר ההתארגנות בלבד.
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מינים פולשים
•

אין לייבא חומר מילוי ולעשות בו שימוש על פני השטח בכל צורה שהיא ולכל מטרה.
בחומר מילוי ייעשה שימוש רק מעומק של  1מ' ומעלה מתחת לגובה פני השטח .הכנת
משטחי עבודה תעשה על בסיס חומר מקומי בלבד;

•

למניעת התבססות של מינים פולשים ,יש לפעול בהתאם למסמך ההנחיות של רט"ג
בנוגע לטיפול במינים פולשים ומתפרצים בעבודות תשתית ,הן במהלך ביצוע העבודה
והן אחריה כמוגדר במסמך ההנחיות.

 4.8הנחיות כלליות נוספות
•

יש למנוע ו/או לחסל היקוות של מים ו/או שפכים בשטח האתר לכל אורך שלב הבניה;

•

ייעשה שימוש בשירותים כימיים;

•

המגרסה תותקן ותופעל בשטח העירום בלבד ותשמש אך ורק לצורך מיחזור של חומרי
חפירה מקומיים ,בכפוף למגבלות הבאות :איסור על גריסת חומרים מסוכנים; איסור
גריסת פסולת אסבסט; איסור גריסת חומרי גלם שמקורם מחוץ לרצועת העבודה.
הנחיות נוספות לשימוש במגרסה ראו בסעיפים  4.1ו 4.5-לעיל.
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 5הנחיות לניטור ומעקב
המעקב אחר יישום הנחיות התנ"ס הנו באחריות מנהל הפרויקט מטעם נובל אנרג'י או הממונה
מטעמו .בנוסף ,הקבלן המבצע את עבודות התשתית והפיתוח נשואות תנ"ס זה ,ידווח ליזם
(חברת נובל אנרג'י) באופן מיידי בכל מקרה של אירוע אשר יש לו השפעה חריגה על הסביבה
ויתעד את האירוע והשפעתו .הקבלן ימנה אחראי איכות סביבה לכל מתחם עבודה .האחראי
יתעד וידווח באופן שבועי על ההיבטים והפעילויות הסביבתיות ויהווה איש קשר לעניין מטעם
הקבלן מול נובל אנרג'י .הניטור והמעקב יבוצעו ע"י אחראי איכות הסביבה בהתאם להנחיות
המופיעות בפרק  4ובהתאם להנחיות המפורטות להלן.
נובל תמנה אחראי סביבה מטעמה אשר יהיה אחראי למעקב אחר יישום הנחיות התנ"ס.
במהלך עבודות ההקמה ,אחראי הסביבה מטעם נובל יעביר דוח חודשי כתוב להגנ"ס (מחוז
חיפה) המסכם את העבודות והממצאים הרלוונטיים וכולל סקירה של כל האמצעים המפורטים
להלן .זאת בנוסף לדיווח מיידי שיועבר במקרה של אירועים חריגים.

 5.1איכות אוויר
אחראי איכות הסביבה מטעם הקבלן יפעל להלן:
•

לקבוע אמצעים למניעת היווצרות אבק מדרכים ומערימות עפר ומפעולות גריסה על פי
התנאים בשטח ולפקח על ביצועם;

•

לפקח אחר פעולות שפיכת עפר ואגרגטים כך שיבוצעו מגובה מינימאלי ובמהירות
נמוכה ככל הניתן ולהגביל פריקה וטעינה בעת רוח חזקה;

•

לוודא כי משאיות אשר מובילות עפר לאתר או ממנו יכוסו באופן שימנע פיזור אבק
וחלקיקים לסביבה;

•

להציב שילוט בדרכי עפר לפיו מהירות הנסיעה מוגבלת ל 25-קמ"ש לכל היותר.

 5.2הידרולוגיה והידרוגיאולוגיה
באחריות נובל אנרג'י לבצע את תכנית הניטור המפורטת בנספח  6.4לרבות:
•

הכנת דוחות תקופתיים לדיגומים ותוצאות הניטור;

•

ניתוח הנתונים בשיתוף עם רט"ג ורשות הניקוז;

•

במידה וימצא שנגרמה פגיעה במעיינות ובבתי הגידול כתוצאה מהעבודות באתר ,ביצוע
הפתרון שנבחר בתאום עם רט"ג ורשות הניקוז ,לחידוש הזרימה במעיינות.

אחראי איכות הסביבה מטעם הקבלן יפעל להלן:
•

לפקח על תידלוק כלי הצמ"ה בכדי למנוע דליפות דלקים;
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•

לוודא כי מיכלי דלק זמניים וגנרטורים ,באם יהיו כאלה ,יותקנו בתוך מאצרות;

•

לוודא כי מפקח מטעם המתכנן יבדוק ויאשר כי כל תעלות הניקוז בוצעו כנדרש טרם
הקמת משטחים.

 5.3בטיחות וחומרים מסוכנים
אחראי איכות הסביבה מטעם הקבלן יפעל להלן:
•

לוודא כי מיכלי דלק זמניים וגנרטורים ,באם יהיו כאלה ,יותקנו בתוך מאצרות;

•

להחזיק בכל עת באתר גליונות בטיחות לחומרים מסוכנים בהם נעשה שימוש;

•

לוודא כי אחסון חומרים מסוכנים ייעשה בהתאם להנחיות הכתובות בגליונות הבטיחות.

 5.4פסולת
אחראי איכות הסביבה מטעם הקבלן יהיה אחראי בין השאר על הנושאים הבאים:
•

הכנת רישומים ומעקב לכמות פסולת הבניין שיוצרה והכמות שסולקה לאתרים
מורשים;

•

לשמור ,ולהציג על פי הצורך ,תעודות משלוח להובלת פסולת הבניין ועודפי עפר
ואישורי קליטת הפסולת באתר האיסוף  /כניסה לאתר טיפול פסולת  /תחנת מעבר
לפסולת;

•

לוודא כי משאיות אשר מובילות פסולת ו/או חומרי בניין אחרים ,הגורמים לפיזור
חלקיקים או אבק ,יכוסו באופן שימנע פיזור אבק וחלקיקים לסביבה;

•

להקצות אזור ייעודי לפסולת בניין ,להתקין שילוט המורה על סוג הפסולת שיש לערום
ולוודא איסוף הפסולת מהאזור הזה בלבד;

•

לוודא כי הקבלן ידאג להצבה של מיכלי אשפה סגורים לפסולת ביתית ולפינויים
בתדירות של אחת לשבוע לפחות;

•

לפעול על פי נוהל טיפול בפסולת כמפורט בנספח .6.2

 5.5רעש ותאורה
•

באם תידרשנה פעולות העשויות לגרום לרעש במפלס העולה על מה שהוגדר בתקנות
רעש בלתי סביר בתוספת  dB 20הקבלן יעריך כי פעולה עלולה ליצור חריגה במקרים
דוגמת שימוש בכלים להם מפלס רעש גבוה על פי הצהרת היצרן או כאשר עולה צורך
בשימוש בכמות גדולה במיוחד של כלים בו-זמנית) ,הקבלן יקיים התייעצות עם יועץ
אקוסטי.
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 5.6ערכי טבע יבשתיים
•
•
•
•

הקבלן יחזיק אישורים על מקור חומרי המילוי שיובאו לאתר .לא תותר הכנסת חומר
מילוי שאינו ממחצבה או משכבות חפירה עמוקות ללא שיירי צמחייה;
העבודה תבוצע תחת פיקוח של רשות הטבע והגנים ,בשל רגישות השטחים הסמוכים
לאתר;
אופן איסוף הגיאופיטים והמיקום המיועד להעתקה של גיאופיטים ייקבעו בתיאום עם
רט"ג טרם תחילת העבודות;
ניטור מינים פולשים יתבצע ,גם לאחר סיום העבודות ,ע"פ הנחיות רט"ג ובאחריות
"נובל אנרג'י".
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מבוא

1.0

בתאריך  25.2.16הגישה חברת נובל אנרג'י מדיטרנייאן לממונה על ענייני הנפט במשרד התשתיות
הלאומיות ,האנרגיה והמים ,את תכנית הפיתוח לשדה לוויתן .התוכנית נמצאת בשלבי בדיקה מתקדמים
וצפויה להתאשר במהלך חודש מאי  .2016תוכנית הפיתוח דנה במכלול המתקנים להפקה וטיפול של גז טבעי
וקונדנסט ימיים ומתקני צנרת יבשתיים בהתאם לתמ"א /37ח' .תמהיל הפיתוח ים יבשה נשוא תוכנית זו
אושר על ידי המועצה הארצית לתכנון ולבנייה ביום .05.04.2016
על-פי סעיפים  .4.2.2ו 4.9.2 -בתקנון תמ"א /37ח' ,קבלת היתרי בנייה בעניין תחנות קבלה מותנית באישור
"מסמך עקרוני" על ידי רשות הרישוי ומשרד התשתיות הלאומיות ,האנרגיה והמים .מטרתו העיקרית של
"המסמך העקרוני" היא להבטיח שימוש מושכל במתחמי תחנות הקבלה בים וביבשה ושמירת האפשרות
לשימוש במתחמים אלו על ידי מספר בעלי רישיון שונים.
"המסמך העקרוני" כולל התייחסות להיבטים העיקריים הבאים:


אופן הקצאת השטחים בין ספקים שונים במתחמים התמ"איים;



חיבור למערכת ההולכה הארצית;



שילוב תשתיות ומרכיבים משותפים;

מטרות המסמך
1.1
מטרת מסמך זה לתת מענה לדרישות תמ"א /37ח' בעניין "המסמך העקרוני" ולסקור את הליכי הרישוי אל
מול הרשויות והגופים הרלוונטיים .המסמך מוגש לאישור רשות הרישוי ומשרד התשתיות הלאומיות,
האנרגיה והמים.

תכולת המסמך

1.2

המסמך נערך כאמור בהתאם לדרישות תמ"א /37ח' והוא כולל את הפרקים הבאים:

1.3



מבוא;



תאור כללי של תוכנית הפיתוח;



"המסמך העקרוני"  -מכלול ימי ויבשתי;



תוכנית הרישוי;



לוחות זמנים;

רקע סטטוטורי
תמ"א /37ח' הינה תכנית מתאר ארצית ברמה מפורטת המייעדת שטחים בים וביבשה ,ומניחה
בסיס סטטוטורי המאפשר הקמת מתקני קבלה וטיפול בגז טבעי מתגליות בים ,וכל התשתיות
הנדרשות להובלת הגז הטבעי למערכת ההולכה הארצית.
התמ"א התוותה את "הכניסה הצפונית" של מערכת אספקת הגז .היא כוללת שני מכלולי טיפול,
מכלול צפוני ומכלול דרומי .כל מכלול כולל מתחם אחד לתחנות קבלה ימיות ומתחם אחד לתחנות
קבלה יבשתיות ,סך הכל ארבעה מתחמים לתחנות קבלה .בין המתחמים מסומנת רצועת תשתיות,
בים וביבשה ,שבה מותר להניח צנרת גז ותשתיות נלוות המשרתות אותם .כל אחד ממתחמי הטיפול
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אמור להספיק לשני בעלי רישיונות (בים – ארבעה בעלי רישיונות בכל מתחם) ,ולטיפול בגז בהספק
שעתי של כ 2 -מיליון מ"ק .בתמ"א 37ח' יועדו גם תאי שטח ספציפיים להקמת תחנות הגפה לאורך
הצנרת היבשתית והיא אפשרה את הרחבת תחנת הגז הקיימת "דור" לשם מימוש מטרות התכנית.
תמ"א 37ח’ אושרה בממשלה ביום  23באוקטובר  2014וכן אושרה על ידי קבינט הדיור בחודש מרס
.2016
ביום  5.4.2016אושר "תמהיל הפיתוח" של מאגר לוויתן על ידי המועצה הארצית לתכנון ובנייה,
ובכך נסללה הדרך להגשת בקשות להיתרי בנייה לרכיביו השונים של פרויקט לוויתן.
2.0

תאור כללי של המערכת
שדה לוויתן נמצא במזרח הים התיכון ,כ 125 -ק"מ מערבית לחיפה וכ 35 -ק"מ מערבית למאגר
תמר .עומק המים נע בטווח של  1600-1750מטר.
הבעלות על חזקות הנפט בשדה לוויתן מתחלקת בין נובל אנרגי' מידטרניאן לימיטד ( ,)39.66%רציו
חיפושי נפט (  – )1992שותפות מוגבלת ( ,)15.0%דלק קידוחים – שותפות מוגבלת ( )22.67%ואבנר
חיפושי נפט -שותפות מוגבלת (.)22.67%
נובל אנרג'י מדיטריניאן לימיטד (להלן – "נובל אנרג'י") הינה המפעיל בהתאם להסכם תפעול
משותף ) (Joint Operating Agreementובאישור משרד התשתיות הלאומיות ,האנרגיה והמים.
פיתוח שדה לוויתן יתבסס על מערכת הפקה תת-ימית ייעודית ,אשר תחובר לאסדת הפקה וטיפול
קבועה ,שתמוקם כ 10 -ק"מ מהחוף ,במתחם הימי הצפוני המיועד לכך בתמ"א 37ח’.
תקופת ההפקה המשוערת היא לפחות  30שנה.
אספקת הגז לחופי ישראל תעשה באמצעות צנרת מאסדת ההפקה והטיפול לתחנת המגופים
הקיימת של חברת נתיבי הגז הטבעי (נתג"ז) בחוף דור .התעבית (להלן "קונדנסט") ,הנלוות להפקת
הגז מהמאגר ,תטופל ותיוצב על גבי האסדה בים ותוזרם לבית הזיקוק באמצעות צנרת ייעודית
ו/או שימוש בצנרת הולכת דלקים קיימת.

תרשים  1פריסה כללית של הפיתוח  -הדמייה
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מרכיבי המערכת העיקריים
להלן מרכיבים העיקריים של תכנית הפיתוח:


מערכות תת ימיות להפקה והולכה של גז משדה לוויתן אל אסדת הפקה וטיפול ימית;



ימית ומערכות הטיפול המותקנות בה;



מערכת צנרת להולכת גז מטופל;



מערכת צנרת להולכת קונדנסט מטופל;



תחנת הגפה חופית (;)CVS



תחנת הגפה וחיבור למערכת ההולכה הארצית (;)DVS



מיכל גיבוי לאחסון קונדנסט במתחם תחנת הקבלה בחגית;

המערכת התת ימית
2.1.1
פרק זה כולל תאור כללי של המערכת בים .יצויין כי עיקר מרכיבי המערכת התת ימית מרוחקים כ-
 125ק"מ מהחוף ובעומק ים ממוצע של כ 1650 -מ'.
מרכיבי המערכת העיקריים בים:


ראשי באר ומתקני קצה של צנרת וכבלי בקרה ותקשורת;



צנרות איסוף בקוטר " 14מראשי באר אל הסעפת התת ימית (ירוק);



 2צינורות הפקה בקוטר " 18וצינור נוסף בקוטר " ,20מהסעפת התת ימית לאסדת ההפקה
והטיפול (אדום);



כבלי תקשורת ובקרה (כחול טורקיז ואדום מקווקו);



 2צינורות בקוטר " 6של נוזל גליקול ( )MEGבין אסדת ההפקה והטיפול למאגר (סגול);



אסדת הפקה וטיפול;



צינור בקוטר " 32להולכת גז טבעי ליבשה (כחול מקווקו);



צינור בקוטר " 6להולכת קונדנסט מהאסדה ליבשה (ירוק מקווקו);



צנרת ייצוא ימית בין האסדה אל יעד מחוץ לגבולות המדינה (שחור);
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תרשים  3סעפת צנרת תת ימית

תרשים  4ראש באר
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אסדת הפקה וטיפול – תחנת קבלה ימית
2.1.2
אסדת ההפקה והטיפול תמוקם כ 10 -ק"מ מקו החוף ובעומק ים של כ 86 -מ' .חלקה העליון של
האסדה יותקן על גבי קונסרוקציית פלדה שתעוגן לקרקעית הים .האסדה בנוייה משלושה מפלסי
ציוד עיקריים באורך ורוחב של כ 96 -מ' וגובה מפלס עליון של כ 57 -מ' מעל פני הים.
מתקני הטיפול על גבי האסדה מתוכננים לטפל באופן מלא בגז הטבעי ובקונדנסט ללא כל צורך
במערך טיפול נוסף יבשתי .הגז והקונדנסט יוזרמו מהאסדה באמצעות צנרת אל נקודות חיבור
למערכות צנרת קיימות ביבשה.
מערכי הטיפול יאפשרו התמודדות עם מנעד ) (swingאספקה גבוה לאורך תקופת ההפקה משדה
לוויתן וזאת באופן התואם את פרופיל הצריכה במשק הישראלי ,המאופיין בתנודתיות יומית
ועונתית גבוהה.
אסדת ההפקה והטיפול תמוקם בפוליגון הצפוני ,המיועד לטובת תחנת קבלה ימית וסמוך ככל
הניתן לצידו המערבי ,בהתאם לדרישות ותשריטי תמ"א/37ח'.

תרשים  5אסדת ההפקה והטיפול
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תרשים  6מערך כולל של הפקה והולכה ימית של גז טבעי

2.2

מערכת גז יבשתית

המערכת היבשתית הינה מצומצמת ביותר ללא מתקני טיפול והיא כוללת צנרת ,תחנת מגופים חופית ()CVS
ותחנת השקה למערכת ההולכה הארצית של הגז הטבעי (.)DVS
המגופים החופית CVS

 2.2.1תחנת
התחנה כוללת מגופי ניתוק תת קרקעיים על מנת לאפשר הפסקת ההזרמה של גז וקונדנסט בעת
הצורך .התחנה תמוקם במרחק של כ 400-מטר מקו החוף על שטח כולל של כ 1-דונם .הדמייה
ומבטים של התחנה מופיעים בתרשימים שלהלן.
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תרשים  7הדמיית תחנת הגפה חופית CVS

תרשים  8הדמיית תחנת ה – CVS -מבט דרומה

תרשים  9תחנת מגופים חופית – ( CVSכ 1 -דונם)
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תחנת המגופים דור DVS

תחנת ה  DVSתמוקם מצפון לתחנת נתג"ז הקיימת ,מזרחית לכביש  2ושטחה כ 2.5 -דונם .עיקר מרכיבי
התחנה הינם תת קרקעיים ומטרתה לאפשר החיבור למערכת ההולכה הארצית של נתג"ז ,בקרה והניתוק
בעת הצורך.
גודל התחנה ותצורתה נקבעו על פי המרכיבים ובאופן שתתאפשר גישה מתאימה על פי הצורך להתקנה של
מלכודות מולוכים (פיגים) לצנרת למטרות בקרה ותחזוקה שוטפת.

תרשים  10הדמיית ה DVS -מבט דרומה – תחנה משמאל הינה קיימת ושייכת לנתג"ז

תרשים  11הדמיית תחנת ה DVS -ותחנת דור של נתג"ז  -מבט מערבה

תרשים  12תחנת דור –(כ 2.5 -דונם) DVS
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מערכת הקונדנסט

 2.3.1הקדמה
הקונדנסט הינו תערובת פחמימנים במצב צבירה נוזלי והוא תוצר נלווה הנוצר בהליך ההפקה
והטיפול בגז הטבעי .הקונדנסט מופק מהבארות ומוזרם יחד עם הגז הטבעי עד למתקן הטיפול בו
הוא מופרד מהגז .הקונדנסט מהווה חלק בלתי נפרד מהגז הטבעי המופק מהבארות ועל כן הבטחת
רציפות אספקת הגז הטבעי למערכת ההולכה תלויה באופן ישיר ביכולת לטפל בקונדנסט ולהזרימו
ליבשה כאמור לעיל כמות הקונדנסט המופקת הינה נגזרת של מאפייני שדה לויתן וכמות הגז
המופקת.
בהתאם למאפייני ההפקה הצפויים של הגז הטבעי כמתואר בתכנית זו ,כמות הקונדנסט המופקת
צפויה להיות בהיקף ממוצע של כ 2,500 -חביות ליממה (קצבי הפקת קונדנסט רגעיים ינועו בין
 1,000עד  5,000חביות ליממה ,וזאת בהתאם לכמות ההפקה השעתית בפועל של הגז הטבעי).
הטיפול המלא בקונדנסט ,ובכלל זה ייצוב וניפוק ,ייעשה על גבי האסדה בים .ייצוב הקונדסט נועד
לצורך הפרדת המרכיבים הקלים והורדת לחץ האדים ,וזאת במטרה למזער הפליטות במהלך
האחסון ,השינוע והשימוש .יצויין כי ערך לחץ האדים המתוכנן לקונדנסט המיוצב יהיה מתחת
לערכי לחץ האדים של בנזין (תחבורה).
 2.3.2תאור כללי של המערכת ומרכיביה
הקונדנסט כאמור יופרד ויטופל על גבי האסדה בים .מהאסדה יוזרם הקונדנסט בצנרת ייעודית עד
לנקודת ההשקה שלו למערכת צנרת דלקים קיימת באזור מחצבת עין איילה .מנקודת הנחיתה בחוף
ועד לנק' ההשקה (כ 6 -ק"מ) עוברת הצנרת דרך שתי תחנות הגפה ,אחת בסמוך לנק' הנחיתה בחוף
( )CVSוהשנייה בסמוך לתחנת המגופים של נתג"ז ( .)DVSהזרמת הקונדנסט ממחצבת עין איילה
לבית הזיקוק תתבצע באמצעות צנרת ייעודית מקבילה לתשתית גז ודלקים קיימת ,על בסיס
פרוזדורי הצנרת של תמ"א  37על חלקיה השונים.
שימוש בתשתית הקיימת כתחליף או כגיבוי ייבחן בשלב התכנון המפורט אל מול מפעילי אותה
תשתית .להלן תרשים המתאר את המערכת המוצעת ואת נקודות החיבור האפשריות בין מערכת זו
למערכת תשתית דלקים קיימת.
לצורכי גיבוי ,המערכת כוללת בניית מיכל אחסון קונדנסט בגודל של כ 10,000 -מ"ק במתחם תחנת
הקבלה בחגית .מיכל זה יאפשר גיבוי למספר שבועות (כ 24 -ימי עבודה בתפוקה יומית ממוצעת של
קונדנסט כנ"ל) בעיתות בהם לא יהיה ניתן להזרים הקונדנסט בצנרת לבית הזיקוק.
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תרשים  13תרשים סכמטי מערכת פינוי קונדנסט

** המיכלים המוצגים בתרשים לעיל באתר תחנת הכוח חגית ובמסוף אלרואי הינם לצורכי הצגת המצב הקיים במערכות הדלקים
המקבילות ואין להם כל קשר למערכת הקונדנסט המוצעת.
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תרשים  14מערכת פינוי קונדנסט – פריסה גאוגרפית
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"המסמך העקרוני"  -מכלול ימי ויבשתי

על-פי סעיפים  .4.2.2ו 4.9.2 -בתקנון תמ"א /37ח' ,קבלת היתרי בנייה בעניין תחנות קבלה מותנית באישור
מסמך עקרוני על ידי רשות הרישוי ומשרד התשתיות הלאומיות ,האנרגיה והמים .מטרתו העיקרית של
המסמך העקרוני היא להבטיח שימוש מושכל במתחמי תחנות הקבלה בים וביבשה ושמירת האפשרות
לשימוש במתחמים אלו על ידי בעל(י) רישיון אחר(ים).
באשר לתחנת קבלה ימית (סעיף  4.9.2בתקנון תמ"א /37ח') המסמך העקרוני יכלול התייחסות לנושאים
הבאים:
-

הקצאת שטחים לכלל המתקנים הנדרשים במתחם הימי לאספקת גז בהספק שעתי כולל של כ 2 -מיליון
מ"ק עבור בעלי רישיונות שונים ואופן הזרמתו למערכת ההולכה הארצית;

-

חלוקת המתחם הימי למתחמי משנה עבור ארבעה מערכי פיתוח  /בעלי רישיונות;

-

מרכיבים משותפים של ספקים שונים תוך קביעת הכללים למעברי צנרת ,אופן אספקת החשמל ומעבר
כלי שיט בתחומי המתחם הימי;

באשר לתחנת קבלה יבשתית (סעיף  4.2.2בתקנון תמ"א 37ח') המסמך העקרוני יכלול התייחסות לנושאים
הבאים:
-

מתקנים הדרושים לקליטה ואספקה של גז טבעי ע"י  2בעלי רישיון בהספק שעתי כולל של כ 2 -מיליון
מ"ק;

-

מרכיבים משותפים ונפרדים ל 2-בעלי רישיונות ,ויקבע את הכללים למעבר צנרת ,אספקת חשמל,
תנועת עובדים ומרחקי הפרדה;

-

שלבי הקמה והפעלה לשני בעלי רישיון להקים את מתקניהם בנפרד ובמועדים שונים; כמו כן ,יגדיר
את סדרי העבודה להגשת היתרי בנייה שיידרשו לרבות תחולתם ,סדר עריכתם ואחריות להכנתם (להלן
"תכנית הרישוי").

3.1

מכלול ימי

הקצאת שטחים ומעברי צנרת
3.1.1
בעניין הקצאת שטחים ,המערך הימי כולל מתחם ימי לרצועת תשתיות רחבה ביותר שיועדה ע"פ
התמ"א עבור צנרת גז טבעי ,תוצרי הלוואי ותשתיות שירות וכן מתחמים למיקום תחנות הקבלה .רצועת
התשתיות והמתחמים לתחנות הקבלה בים רחבים דיים להכיל תשתיות פיתוח עבור מספר בעלי
רשיונות.
להלן תרשים מתוך תשריטי תמ"א /37ח' בעניין המתחמים הימיים ופרוזדורי הצנרת בים.

Page 15 of 44

"המסמך העקרוני" – תחנות קבלה
0

Rev.

LPP-PM-NEM-REG-PLN-0004

Doc. No.

תרשים  15מתחמים ימיים לתחנות קבלה ורצועות תשתית – תמ"א /37ח'

3.1.1.1

מתחם ימי לתחנות קבלה

תמ"א /37ח' מייעדת שני מתחמים ימיים עבור מתקני טיפול צפוני ודרומי .בהתאם לתכנית פיתוח לשדה
לוויתן ,מיקום מתקן הטיפול הינו במתחם הימי הצפוני סמוך ככל הניתן לגבול המערבי של המתחם .מיקומו
נקבע כך שיאפשר לעוד שלושה בעלי רשיונות להקים מתקני טיפול במתחם זה.
מבחינת כושר ההפקה ,האסדה המוצעת מתוכננת להספק שעתי כולל מותקן בהיקף של כ 1.4 -מליון מ"ק.
האסדה מתוכננת להרחבה ,ככל שהדבר יידרש לצורכי ייצוא ו/או גיבוי השוק המקומי ,להספק שעתי מותקן
נוסף של כ 1.0 -מליון מ"ק.

תרשים  16מיקום האסדה והצנרת בפוליגון הצפוני
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רצועות תשתית ימיות

תמ"א /37ח' מייעדת מתחם ימי לרצועות תשתית עבור צנרת הולכה ,אספקה ,צנרות נוזלים נלוות ,קווי
תקשורת ,אמצעי סימון ומתקנים נלווים .בהתיחס לפרויקט לויתן ,השימוש ברצועות התשתית כאמור
ישמש עבור המרכיבים העיקריים הבאים:


צנרת אספקה ,ייצוא ,כימיקלים וכבלי תקשורת ,חשמל ופיקוד מהים העמוק ,דרך חציית גבול
המים הטריטוריאליים והמעבר משם אל האסדה;



צנרת גז טבעי וקונדנסט מהאסדה לחוף;

תרשים  17תוואי רצועת תשתיות ימיות

תרשים  18תרשים "מסמך עקרוני" מערך ימי – פריסה כללית
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תרשים  19תרשים כללי עקרוני לפריסת צנרת בנחיתה בחוף

לסיכום נושא הקצאת שטחים לתחנות קבלה ולרצועות תשתית בים ,מתווה הפיתוח של פרוייקט לוויתן
עושה שימוש מצומצם בשטחים שיועדו בתמ"א לצנרת ומאפשר לספק נוסף את המרחב המתאים לצורך
פיתוח עתידי של תשתיות ימיות נוספות.
הוספת מערכי פיתוח וצנרת נוספת על ידי בעלי רשיונות אחרים תתאפשר בכפוף לתאום הנדסי .מרחקי
הבטיחות בין הצינורות ייקבעו בהתאם לתנאי השטח ושיטת הביצוע והבקרה .מקובל להניח שטווחי
בטיחות בין צנרת יבשתית הנם מספר מטרים בודדים ,בעוד שבים הרדוד מדובר בעשרות מטרים ובים
העמוק בכמה מאות מטרים .בכל אופן התמ"א ייעדה בים רצועות תשתית ברוחב של מספר קילומטרים ועל
כן לא צפוייה כל בעייה.

3.1.2

חלוקה למתחמי משנה
המתחם הימי הצפוני ,ממוקם במרחב שבין חוף דור בגבולו הצפוני לבין אור עקיבא בגבולו הדרומי
ומשתרע על פני שטח של  49,020דונם .בהתאם להוראות תמ"א  37ח' ,מתחם זה מייעד מתחמי
משנה לארבעה בעלי רישיונות אשר לכל אחד מהם אפשרות להקים מתקן טיפול מרבי המכיל מערך
של ארבע אסדות .להלן תרשים המציג חלוקת המתחם הימי הצפוני למתחמי משנה.
אופן החלוקה בוצע כך שתתאפשר תנועת כלי שייט בין מערכי הפיתוח השונים תוך עמידה בטווח
בטיחות שייט של  1,500מ' מסביב למתקן (מרחק מינימלי בתאום עם מנהל הספנות) .כמו כן ,נשמר
מרחק בטיחות מינימלי של  1,500מ' בין המערכים השונים (ע"פ המסמכים המנחים בתמ"א).
מעברי צנרת ניתן ליישם בכל המתחם בכפוף לתאום הנדסי מפורט בין בעלי הרישיונות השונים
והרשויות המוסמכות.
ע"פ תוכנית הפיתוח המוצעת ,אסדת לוויתן מוקמה במתחם השני מלמעלה על בסיס סקרים
מפורטים של פני קרקעית הים ואפיון הסלע בתת הקרקע .המיקום הוא כ 400 -מ' מגבולו המערבי
של המתחם (פוליגון) התמ"אי .מיקום זה מתאים הנדסית וסביבתית להתקנתה ועיגונה של
האסדה .בהיבט ההנדסי ,לבד מהיציבות ומאפייני פני קרקעית הים ,מכיוון שיש לעגן את האסדה
לקרקעית הים באמצעות כלונסים (שיגומי נעיצה) לעומקים של כ200 -מ' מתחת לפני הקרקע ,אפיון
תת הקרקע נועד על מנת לבחון מצד אחד את אפשרות הנעיצה ומצד שני את ההתנגדות והחיכוך
אשר יקנו את העיגון הנדרש.
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תרשים  20חלוקה למתחמי משנה של הפוליגון התמ"אי הצפוני

להלן מספר תרשימים שנלקחו מדוח הקרקע שבוצע לצורכי איתור המיקום של האסדה.
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תרשים  21אפיון תת הקרקע באזור המוצע לאסדה

תרשים  22מיקום האסדה במרחב התמ"אי על רק תנאי תת הקרקע ותלת מימד
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תשתיות משותפות ותנועת כלי שייט

בעניין תשתיות משותפות ואספקת חשמל ,המערך המוצע אינו כולל תשתיות עבור בעלי רישיונות אחרים.
תשתיות השירות מתוכננות לתת מענה מלא לפיתוח המוצע ע"פ מאפייניו הפרטניים עם יכולת הרחבה
כמתואר בתוכנית הפיתוח ועם איזשהו טווח בצ"מ כמקובל בענף.
בהתייחס למערכי פיתוח מורכבים ,דוגמת המוצע בתוכנית זו ,מרכיבי המערכת מתוכננים באופן פרטני
ביותר ע"פ מאפייני המאגר והתפעול הצפוי .מקובל שכל מערך פיתוח מתוכנן באופן עצמאי עם יכולת תפעול
בלתי תלוייה באחר .אפשרויות השילוב ומתן גיבוי הדדי בין המערכים ייבחנו בשלבים מתקדמים יותר בין
בעלי הרישיונות השונים .לא ניתן בשלב מוקדם זה להגדיר תשתיות עבור ספקים אחרים שאינם בנמצא,
כמו גם תוכנית הפיתוח שלהם ומאפייניה.
 אספקת חשמל:
ייצור החשמל יתבצע על גבי האסדה באמצעות מחוללי חשמל ייעודיים שייצרכו גז טבעי .סך היקף החשמל
שייוצר בפועל יהיה בהתאם לצרכים של האסדה ויתר מרכיבי הפרוייקט בים .ההספק המותקן של מחוללי
החשמל יהיה בהתאם לביקושי המערכת.


תנועת כלי שייט:

בתרשים חלוקת משנה של המתחם בים לעיל מתוארת החלוקה בין בעלי הרישיונות השונים וציון טווחי
הבטיחות בין מערכי הפיתוח השונים ומתנועת כלי שייט .השטחים שאינם כלולים ברדיוסי הבטיחות (1,500
מ' רדיוס סביב כל מערך פיתוח) יוגדרו אזורים שבהם תנועת כלי השייט לא תוגבל.
3.1.4


התחברות למערכת ההולכה הארצית
חיבור בתחנת הגז דור של נתג"ז:

החיבור למערכת ההולכה הארצית יתבצע בתחנת הגז דור של חברת נתג"ז בסמוך למט"ש מעיין צבי.
גודל התחנה הוא כ 2.5 -דונם ומירב מרכיביה מצויים מתחת לפני הקרקע .גודל מתחם התחנה ע"פ תמ"א
/37ח' הנו כ 105 -דונם כך שתתאפשר כניסה של ספקים נוספים למתחם .להלן תרשים כללי של התחנה
המוצעת (בורוד) על רקע המיקום והמתחם התמ"אי (בכחול).

תרשים  23תחנת  – DVSמט"ש מעיין צבי
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התרשים שלהלן מראה מספר אפשרויות חיבור לתחנה הקיימת של נתג"ז .אופן החיבור שייבחר ייעשה
במסגרת התכנון המפורט ובתאום עם נתג"ז .אפשרויות חיבור אלו עונות על הספיקה הנדרשת ע"פ התמ"א
של כ 2 -מליון מק"ש למערכת ההולכה הארצית.

תרשים  24אפשרויות השקה והתחברות למערכת נתג"ז – תחנת דור



רצועת תשתיות יבשתית:

בעניין רצועת התשתיות היבשתית ותחנת המגופים החופית ( ,)CVSלהלן מספר תרשימים המציגים את
רוחב רצועת התשתיות והמיקום של תחנת ה CVS -ע"פ התמ"א והמיקום העקרוני של המערכת המוצעת.
רוחבה של רצועת התשתיות הינה  60מ' ומאפשרת הנחת צנרת של מספר בעלי רשיונות .ע"פ הפיתוח המוצע
ברצועת התשתיות היבשתית יונחו צנרת גז טבעי (" )32מנקודת הנחיתה בחוף ועד לתחנת הגז דור וצנרת
קונדנסט (" )6מנקודת הנחיתה בחוף ועד לנקודת ההתחברות למערכות דלק קיימות באזור מחצבת עין
איילה .יצויין כי עבור שני צינורות אלו יידרשו כ 10 -מ' מהרצועה האמורה כך שלא תהיה כל מגבלה להנחת
צנרת נוספת בעתיד.

תרשים  25רצועת תשתית יבשתית לצנרת
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תרשים  26תוואי צנרת יבשתית חוף  -מחצבה



תחנת מגופים חופית (:)CVS

תמ"א /37ח' יעדה שטח לתחנת הגפה חופית במרחק של כ 400-מ' מקו החוף .התמ"א יעדה שלושה מתחמים
בשטח התחנה ,שניים בשטח של  1.5דונם כל אחד עבור שני בעלי רישיונות שונים ו 1.8 -דונם בחלקה הדרומי
של הרצועה עבור נתג"ז .השטח במרכז הרצועה ,הסמוך לנתג"ז ינוצל לטובת התחנה החופית במסגרת
פרויקט פיתוח לויתן.

תרשים  27תחנת הגפה חופית CVS
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מכלול יבשתי

תוכנית הפיתוח של לוויתן כוללת שימוש מצומצם במתחם תחנת הקבלה היבשתית בחגית .שימוש זה הנו
במסגרת מערכת פינוי הקונדנסט .מדובר במתחם של כ 10 -דונם שישמשו לצורכי אחסון קונדנסט כחלק
ממערך הגיבוי לשמירת רציפות ההזרמה של הקונדנסט מהאסדה .מימדים מדוייקים ופריסת המתקנים בו
יידונו במסגרת ההיתרים והתנ"סים בעניין ,לאחר תכנון הנדסי מפורט.
פרטים בעניין מערכת הקונדנסט ומאפייניה מופיעים בפרק תאור המערכת של מסמך זה.
3.2.1

הקצאת שטחים

בעניין הקצאת שטחים ,המתקן המוצע מתוכנן בפינה הצפון מזרחית של המתחם ומאחר ששטחו הוא כ-
 10%מסה"כ השטח שיועד בתמ"א 37ח’ לתחנה ,לא צפויה הגבלה בהקמת מערכות עבור שני בעלי רשיון.
ראה תרשים סכמטי בהמשך.
3.2.1

תשתיות שרות ומרכיבי המתקן המוצע

המתקן המוצע יכלול את המרכיבים העיקריים הבאים:


מכל אחסון בנפח של כ 10,000 -מ"ק (התמ"א הגדירה למתחם נפח אחסון של כ 20,000 -מ"ק).



מתקני צנרת ומשאבות



מערכות שירותים:
 oמערכות פיקוד ובקרה
 oמערכות כיבוי אש
 oמערכות בטיחות
 oמערכות בטחון (כולל גידור)
 oפיתוח שטח ודרכי גישה
 oמערכת חשמל ,מים ותקשורת.

3.2.2

שלוב תשתיות ומרכיבים משותפים עם בעלי רשיונות אחרים

בעניין שלוב תשתיות ומרכיבים משותפים של שני בעלי הרשיון ,בשלב התכנון ההנדסי המפורט ייבחן שילוב
זה לגבי תשתיות שירות ומערכות נלוות דוגמת ,הזנת מים וחשמל ,ביטחון ובטיחות .באופן כללי ,מתקני
התהליך וכן המיכל ,הצנרת ,המשאבות וכיו"ב ייבנו בהתאם למפרטי נובל ולמפרט הקונדנסט של לוויתן
ויהיו ייעודיים למטרה זו .דרכי הגישה שיבוצעו כחלק מפיתוח השטח של המתקן המוצע ישמשו גם בעתיד
את שני בעלי הרשיון .מרכיבים משותפים נוספים יבחנו לגופו של עניין ,במידת הצורך.
בעניין תנועת עובדים ומרחקי הפרדה ,מכיוון שהמתקן המוצע נכלל כולו בתחומה של תחנת הקבלה חגית
ע"פ תמ"א /37ח' ,לא צפויה כל מגבלה על השטח שמחוצה לו.
שלבי הקמה
3.2.1
הקמת המתקן המוצע תתבצע ע"פ לוח הזמנים הפרוייקטלי של פיתוח לוויתן .שלבי הביצוע והרישוי יפורטו
בפרק תוכנית הרישוי של מסמך זה.
אין בפיתוח הנוכחי כדי להגביל פיתוח האתר לשימוש שני בעלי רשיון.
להלן מספר תרשימים של המתקן המוצע לאחסון קונדנסט בחגית.
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תרשים  28המתקן המוצע לאחסון קונדנסט בתחנת חגית

תרשים  29תחנת קבלה חגית והמתקן המוצע לאחסון קונדנסט – תצ"א
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 30תרשים תחנת קבלה חגית והמתקן המוצע לאחסון קונדנסט – מפת מדידה

תרשים  31תחנת קבלה חגית – תרשים כללי וקו כחול תמ"א /37ח'
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תרשים 32דרך גישה תחנת קבלה חגית

לסיכום ,מערך הפיתוח המוצע של פרויקט לוויתן כולל מתקני טיפול בים בלבד ועושה שימוש מצומצם מאוד
במתחמים יבשתיים .הפיתוח ,אינו מגביל את האפשרות של שימוש במתחמים היבשתיים על ידי שני בעלי
רישיון.
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נספחים
נספח  – 1תוכנית הרישוי
נספח  – 2לוחות זמנים
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נספח  - 1תוכנית הרישוי

חוק התו"ב מתנה כל פעולת בנייה בשטח ישראל ,הכולל את רצועת המים הטריטוריאליים ,בהיתר בנייה.
בכל הנוגע לפרויקט לוויתן ,הקמת האסדה במים הטריטוריאליים ,תחנות הגז היבשתיות והנחת צנרת הגז
והקונדנסט במים הטריטוריאליים וביבשה ,חייבות בהיתר בנייה.
הליך הוצאת היתרי הבנייה מוסדר בחוק התו"ב ,בתקנות מכוח החוק ובתכנית הנוגעת לעניין .בהתייחס
לרישוי מתקני גז טבעי נקבעו תקנות מיוחדות  -תקנות התכנון והבנייה (רישוי מתקני גז טבעי) ,התשס"ג-
( 2003תקנות הרישוי) .תמ"א  37ח' ,בהיותה תוכנית מתאר ארצית ברמה מפורטת מאפשרת הוצאת היתרי
בנייה מכוחה.
על בחינת בקשות להיתרי בנייה מופקדת רשות הרישוי המחוזית למתקני גז טבעי .רשות הרישוי הרלוונטית
לפיתוח המוצע בפרויקט לוויתן היא רשות הרישוי למתקני גז טבעי במחוז חיפה.
בפרויקט מורכב כמו פרויקט לוויתן ,מקובל לפצל את רכיביו השונים של הפרויקט להיתרים שונים ,כך
שהליך הרישוי יקודם באופן מדורג .הרציונל הוא להתאים את תחולת ההיתר ,אשר בסופו של יום הוא
מסגרת רגולטורית פורמלית ,לתחולת העבודה בפועל ,אשר כרוכה בהעסקת קבלנים ,רכש חומרי גלם,
שכירת ציוד ,העסקת כוח אדם מיומן וכיו"ב .שיקול נוסף לפיצול היתרים יכול להיות סוגי האישורים
הנדרשים להוצאת כל היתר ,כאשר רכיבים שונים של הפרויקט נזקקים לאישורים שונים .הפיצול מאפשר
"עבודה במקביל" וקיצור לוח הזמנים להשלמת הפרויקט ,מאחר שהמתנה לאישור מסוים עלולה לעכב את
הקמתם של חלקים מהפרויקט אשר אינם נדרשים לאותו אישור.
החלוקה המוצעת בין ההיתרים השונים של הפרויקט מתוארת בהמשך.
בהתאם לתקנות הרישוי ולתמ"א יש להגיש לרשות הרישוי "מפרט הנדסי" בהתייחס להיתרים הקשורים
במתקני גז טבעי .המפרט הוא אותו מפרט הנדרש לפי סעיף  24לחוק משק הגז הטבעי ,והוא מאושר על ידי
משרד התשתיות הלאומיות ,האנרגיה והמים (המפרט מכונה בתמ"א "תכנית הנדסית") .ההסדר מבטא
"חלוקת עבודה" רגולטורית בין בדיקת ההיבטים של רישוי בנייה שעליהם מופקדת רשות הרישוי ,דוגמת
התאמת הבקשה לשימושי הקרקע הקבועים בתמ"א ,היבטי טבע ונוף וכיו"ב ,לבין ההיבטים ההנדסיים-
בטיחותיים הייחודיים למתקני גז טבעי ,שעליהם מופקדת רשות הגז הטבעי שבמשרד התשתיות הלאומיות,
האנרגיה והמים.
מתן היתרי בנייה לאסדת הטיפול שבמים הטריטוריאליים ולמתקנים המיועדים להקמה במתחם תחנת
הקבלה בחגית ,כפי שהוגדרו בתמ"א  37ח' ,מותנים באישור "המסמך העקרוני" לפי סעיפים  4.2.2ו4.9.2 -
לתמ"א.

4.1

היבטים סביבתיים  -תכנית לניהול וניטור סביבתי (תנ"ס)

בהתייחס להיבטים הסביבתיים וכחלק מדרישות תמ"א  37ח' לצורך קבלת היתרי בנייה ,יש להגיש את
תוכנית ניהול וניטור סביבתי (תנ"ס) בהתייחס למרכיבי המערכת נשוא הבקשה להיתר .פרטים בעניין
התוכנית ותכולתה מפורטים בהמשך .בנוסף ,ע"פ דרישות שטר החזקה לשדה לוויתן ,התייחסות להיבטים
הסביבתיים הקשורים למרכיבי המערכת מחוץ לגבולות המים הטריטוריאליים תעשה במסגרת מסמך
השפעה על הסביבה שיוכן ע"פ הנחיות משרד התשתיות הלאומיות ,האנרגיה והמים ,והמשרד להגנת
הסביבה.
הוראות תמ"א  37ח' קובעות בסעיף  6.3כי תוכנית ניהול סביבתית (תנ"ס) תצורף לבקשה להיתר ותהווה
חלק מתנאיו .מסמכי התנ"ס יוכנו בהתאם לנספח ההנחיות להכנת תנ"ס שצורף לתמ"א ויכללו את
הסעיפים הרלוונטים לאותו היתר .מסמכי התנ"ס יועברו לאישור רשות הרישוי למתקני גז טבעי לאחר
קבלת חוות דעת של צוות מקצועי בינמשרדי ,שיכלול נציגים ממנהל התכנון ,משרד התשתיות הלאומיות,
האנרגיה והמים ,המשרד להגנת הסביבה ,משרד האוצר ומשרד הבריאות.
מטרת התנ"ס הינה צמצום השפעות שליליות על האדם והסביבה ,שיכולות לנבוע בכל אחד משלבי
הפרוייקט וזאת באמצעות תכנון תקין ,זיהוי ההשפעות הפוטנציאליות ,ניתוח האמצעים למזעור ההשפעות,
קביעת הנחיות ליישום אמצעים אלו וניטורם.
תכנית הרישוי המוצגת במסמך זה ,כוללת הגשת מספר היתרי בנייה שונים וכאמור התנ"ס תצורף להיתר
הבניה ,תוך התייחסות למאפייני עבודות ההקמה הכלולות בו ולפוטנציאל ההשפעה על הסביבה של פעולות
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אלו .התוכן של כל תנ"ס יותאם לסוג העבודות וההשפעות הפוטנציאליות כאמור לעיל .היבטים תפעוליים
ככל שיהיו רלוונטיים לעניין המיקום של המתקנים נשוא ההיתר ,יבחנו אף הם במסגרת התנ"ס.
הנחיות לביצוע התנ"ס יהיו בהתאם לנספח הנחיות להכנת תנ"ס ,אשר צורף כמסמך מנחה בתמ"א  37ח'.
4.2

תהליך הרישוי

הליכי הרישוי יבוצעו בהתאם לחקיקה ,לתקנות הרישוי וע"פ דרישות תמ"א  37ח' .בהתאם לכך ,הובא
תמהיל הפיתוח לאישור המועצה הארצית ,ולאחר אישורו במועצה ,מובא בזאת לאישור "המסמך העקרוני".
אישורו של מסמך זה הינו בסיס לקבלת היתרי בניה במתחמי תחנות הקבלה.
כפי שצויין לעיל ויפורט בהמשך ,תוגשנה במסגרת פרויקט פיתוח לוויתן מספר בקשות להיתר .כל בקשה
להיתר תכלול ,בין היתר ,תכנית הגשה ,תכנית עבודה ואת התנ"ס הרלוונטי .ביחס להיתרים שעניינם מתקני
צנרת ותהליך ,תוגש במקביל למשרד התשתיות הלאומיות ,האנרגיה והמים" ,תכנית הנדסית" .לאחר
שיתקבל אישור משרד האנרגיה לתוכנית זו ,הוא יוגש לרשות הרישוי ויצורף למסמכי ההיתר.
התרשים שלהלן מציג את הקשר בין המסמכים שיוגשו במסגרת הליך הרישוי בהתאם לחוק התו"ב
ולתקנות ,ובהתאם להוראות המיוחדות שבתמ"א  37ח' .כמו כן מוצגת שלביות ההגשה והרשויות המאשרות
כל אחד מהמסמכים.
שלבי הרישוי ומסמכים עיקריים

בקשות להיתרי בניה
4.3
פרק זה כולל פירוט הבקשות להיתרי בניה עבור מרכיבי המערכת השונים ,תוכנן ותכולתן העיקריים ,סקרים
נלווים ולוח זמנים לביצוע .מרכיבי המערכת בחלוקה להיתרים כאמור מתייחסים למבנה המלא של
המערכת בתפוקתה המירבית .פירוט תכולת ההיתרים והדגשים להלן הינם חלקיים וכלליים ואין בהם כדי
להגדיר את תכולתן הסופית של הבקשות והעבודה עצמה .התכולה הסופית תקבע ע"פ דרישות הועדה ע"פ
העניין.
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הפירוט שלהלן מתבסס על לוח הזמנים הכללי ליישום הפרויקט ,דרך התכנון המפורט ,הייצור וההתקנות
המתוכננות בשטח .החלוקה להיתרי הבנייה נעשתה משיקולי לוחות זמנים ,מיקום גיאוגרפי ,נושאים
ומקצועות טכניים והליכי רישוי ע"פ תקנות הרישוי וחוק התכנון והבנייה.
במידה ויידרשו היתרים נוספים ו/או איחוד מספר בקשות להיתרים על פי חלוקה שונה (כנ"ל לגבי תנ"סים),
הדבר ייעשה בתאום עם רשות הרישוי וע"פ הנחיותיהם מעת לעת .כמו כן ,לצורך קבלת תמונה רחבה יותר
של מרכיבי הפרוייקט שאינם נכללים בבקשה להיתר הנדונה ,השלמת מידע תנתן ככל שזמינותו של המידע
הנדרש תתאפשר ע"פ התקדמות הפרוייקט.

4.3.1

אזרחי  – 1מערך יבשתי – פיתוח שטח ראשוני

מהות הבקשה
פיתוח שטח ראשוני במקטע היבשתי מהנחיתה לחוף דרך תחנת ההגפה החופית ותחנת דור ועד למחצבת
עין איילה .בקשה זו תכלול עבודות עפר באזור מתחמי התחנות הנ"ל ודרכי הגישה אליהן ,חישוף השטח
וניקויו ,הכשרת דרכי גישה ,יישור השטח והידוק מצעים באזור התחנות וההתארגנות ,איתור תשתיות
קיימות וסימונם וגידור זמני של אזור ההתארגנות והלוגיסטיקה.
תכולת הבקשה


תוכנית הגשה ("גרמושקה") המציגה מפות מדידה ורקע ,מבטים וחתכים טיפוסיים ופרטים
כלליים בהתאם לצורך.



סקר מצב קיים (סקר זה יכול וישולב במסגרת התנ"ס בתאום עם רשות הרישוי)



סקר ארכיאולוגי



תוכנית עבודה



תנ"ס.

דגשים מיוחדים


נדרשת הסדרה עם בעלי הקרקע לשלב ההקמה והתפעול



נדרשת הסדרה מול ממ"י בעניין זכויות שימוש ומעבר



אישור ההיתר יאפשר כניסה לקרקע לצורכי ביצוע סקרים לשלב התכנון המפורט



יש לתאם הבקשה וחפירות הצלה ע"פ הצורך מול רשות העתיקות.

לוח זמנים


הגשה :אוגוסט 2016



קבלת היתר בניה :דצמבר .2016
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אזרחי  – 2מערך ימי – יסודות וקונסטרוקציה של האסדה

מהות הבקשה
קונסטרוקצית פלדה של בסיס האסדה ( ,)Jacketהעיגון לקרקעית הים וקונסטרוקציית פלדה
של מפלסי האסדה מעל פני המים (.)Top Side Structures
תכולת הבקשה


גרמושקה המציגה על בסיס מפות רקע בטימטריות את המערך הכללי ,מבטים וחתכים
טיפוסיים.



תוכנית עבודה



סקר מצב קיים



דוח תגובת אתר וחישובים סטטיים



תנ"ס.

דגשים מיוחדים


אישור הבקשה להיתר בעניין מיקום האסדה הינו תנאי הכרחי לאישור/אתחול הפרוייקט
( )Project Sanctionועל כן נדרש לא יאוחר מאמצע נובמבר .2016

לוח זמנים


הגשה :אוגוסט 2016



היתר בניה :דצמבר .2016

צנרת  – 1מערך יבשתי – צנרת קונדנסט איחוד תשתיות

4.3.3
מהות הבקשה

מקטעי צנרת קונדנסט לביצוע באזור כביש  70וכביש  75כחלק מעבודות הכנה להרחבת כביש .6
תכולת הבקשה


גרמושקה המציגה על בסיס מפות מודד עדכניות את המערך הכללי ,תשתיות קיימות
ומתוכננות ,מבטים וחתכים טיפוסיים.



דוח מצב קיים



תוכנית עבודה



תוכנית הנדסית לאישור משרד האנרגיה.
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דגשים מיוחדים


תאום תשתיות קיימות ומתוכננות .יש לתאם מול כביש  6וחברת תשתיות נפט ואנרגיה
לשילוב עבודות.

לוח זמנים


הגשה :יוני 2016



היתר בניה :ספטמבר .2016

אזרחי  – 3מערך יבשתי – עבודות הנדסה אזרחית – צנרת חופית ותחנות הגפה  /השקה

4.3.4
מהות הבקשה

בבקשה זו כוללת עבודות הנדסה אזרחית לאורך תוואי הצנרת מקו החוף ועד לתחנת ההשקה
באזור מחצבת עין איילה .העבודות כוללות יסודות בטון ,הכשרת השטח לצורכי נחיתת הצנרת
הימית לחוף ,גדרות ושערים ,הגנה על תשתיות קיימות ושרוולי חצייה.
תכולת הבקשה


גרמושקה המציגה מפות מדידה ורקע ,מבטים וחתכים טיפוסיים ופרטים כלליים בהתאם
לצורך



סקר מצב קיים



תוכנית עבודה



תנ"ס.

דגשים מיוחדים


נדרשת הסדרה עם בעלי הקרקע לשלב ההקמה והתפעול



נדרשת הסדרה מול ממ"י בעניין זכויות שימוש ומעבר.

לוח זמנים


הגשה :נובמבר 2016



קבלת היתר בניה :יולי 2017

צנרת  – 2מערך ימי – צנרת גולמי וכבלי תקשורת גבול מים טריטוריאליים – אסדה

4.3.5
מהות הבקשה

צנרת גולמי ימית וכבלי תקשורת ובקרה וכן צנרת לייצוא (בהתאם להתקדמות ביצוע הפרוייקט)
מגבול המים הטריטוריאליים ועד לאסדה.
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תכולת הבקשה


גרמושקה המציגה על בסיס מפות בטמטריות עדכניות את המערך הכללי ,תשתיות קיימות
ומתוכננות ,מבטים וחתכים טיפוסיים.



דוח מצב קיים



תוכנית עבודה



תוכנית הנדסית לאישור משרד האנרגיה



תנ"ס.

לוח זמנים


הגשה :יוני 2017



היתר בניה :מרץ .2018

צנרת  – 3מערך ימי – צנרת גז טבעי אסדה – חוף

4.3.6
מהות הבקשה

צנרת גז טבעי ימית בין האסדה ועד לתחנת ההגפה החופית.
תכולת הבקשה


גרמושקה המציגה על בסיס מפות בטמטריות עדכניות את המערך הכללי ,תשתיות קיימות
ומתוכננות ,מבטים וחתכים טיפוסיים.



דוח מצב קיים



תוכנית עבודה



תוכנית הנדסית לאישור רשות הגז הטבעי



תנ"ס.

דגשים מיוחדים


עבודות הכנה בחוף לנחיתת הצנרת הימית יתבצעו במסגרת היתר "אזרחי ."3

לוח זמנים


הגשה :אפריל 2017



היתר בניה :פברואר .2018
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צנרת  – 4מערך יבשתי – צנרת גז טבעי נקודת נחיתה בחוף – תחנת דור

מהות הבקשה
צנרת גז טבעי יבשתית מנקודת הנחיתה בחוף ועד לתחנת דור ,כולל תחנת מגופים חופית CVS
ותחנת חיבור לנתג"ז DVS
תכולת הבקשה


גרמושקה המציגה על בסיס מפות מודד עדכניות את המערך הכללי ,תשתיות קיימות
ומתוכננות ,מבטים וחתכים טיפוסיים.



דוח מצב קיים



תוכנית עבודה



תוכנית הנדסית לאישור רשות הגז הטבעי



תנ"ס.

דגשים מיוחדים


תאום תשתיות מפורט מול נתג"ז .תאום חציית תשתיות מול הרכבת ומע"צ.

לוח זמנים


הגשה :פברואר 2017



היתר בניה :ינואר .2018

מכאני  – 1מערך ימי – מתקני תהליך ושירותים אסדה

4.3.8
מהות הבקשה

מתקני תהליך ושירותים על גבי האסדה.
תכולת הבקשה


גרמושקה המציגה את המערך הכללי ,פריסת הציוד ותנוחה ,חתכים טיפוסיים ומבטים
שונים.



תוכנית עבודה



תוכנית הנדסית לאישור משרד האנרגיה



תנ"ס.

לוח זמנים


הגשה :אוגוסט 2016



היתר בניה :דצמבר .2016
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צנרת  – 5מערך ימי – צנרת קונדנסט אסדה – חוף

מהות הבקשה
צנרת קונדנסט בין האסדה ועד לתחנת ההגפה החופית (לא כולל תחנת הגפה).
תכולת הבקשה


גרמושקה המציגה על בסיס מפות בטמטריות עדכניות את המערך הכללי ,תשתיות קיימות
ומתוכננות ,מבטים וחתכים טיפוסיים.



דוח מצב קיים



תוכנית עבודה



תוכנית הנדסית לאישור משרד האנרגיה



תנ"ס.

דגשים מיוחדים


עבודות הכנה בחוף לנחיתת הצנרת הימית יתבצעו במסגרת היתר "אזרחי ."3

לוח זמנים


הגשה :אפריל 2017



היתר בניה :פברואר .2018

צנרת  – 6מערך יבשתי – צנרת קונדנסט נקודת נחיתה בחוף – מחצבה

4.3.10
מהות הבקשה

צנרת קונדנסט מנקודת הנחיתה בחוף ועד למחצבה ,כולל תחנת מגופים חופית ותחנת השקה
בסמוך למחצבת עין איילה.
תכולת הבקשה


גרמושקה המציגה על בסיס מפות מודד עדכניות את המערך הכללי ,תשתיות קיימות
ומתוכננות ,מבטים וחתכים טיפוסיים.



דוח מצב קיים



תוכנית עבודה



תוכנית הנדסית לאישור משרד האנרגיה



תנ"ס.

דגשים מיוחדים


תאום תשתיות קיימות ומתוכננות .תאום חיבורים למערכות צנרת של חברת תשתיות נפט
ואנרגיה וחברת קצא"א.
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לוח זמנים


הגשה :אוקטובר 2016



היתר בניה :יוני .2017

צנרת  – 7מערך יבשתי – צנרת קונדנסט מחצבה – תחנת חגית

4.3.11
מהות הבקשה

צנרת קונדנסט מהמחצבה ועד לתחנת הקבלה חגית.
תכולת הבקשה


גרמושקה המציגה על בסיס מפות מודד עדכניות את המערך הכללי ,תשתיות קיימות
ומתוכננות ,מבטים וחתכים טיפוסיים ופרטים נוספים בהתאם לצורך.



דוח מצב קיים



תוכנית עבודה



תוכנית הנדסית לאישור משרד האנרגיה



תנ"ס.

לוח זמנים


הגשה :דצמבר 2016



היתר בניה :יולי .2017

אזרחי  – 4מערך יבשתי – תחנת קבלה חגית  -עבודות הנדסה אזרחית

4.3.12
מהות הבקשה

בבקשה זו כוללת עבודות הנדסה אזרחית במתחם תחנת הקבלה חגית ,דרכי גישה ופיתוח שטח,
יסודות בטון ,גדרות ושערים ומערכות שירותים.
תכולת הבקשה


גרמושקה המציגה מפות מדידה ורקע ,מבטים וחתכים טיפוסיים ופרטים נוספים בהתאם
לצורך.



סקר מצב קיים



תוכנית עבודה



תנ"ס.

דגשים מיוחדים


יש לתאם מול קק"ל במידה ותדרש העתקת עצים קיימים



נדרשת הסדרה מול ממ"י בעניין זכויות שימוש בקרקע.
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לוח זמנים


הגשה :אפריל 2017



קבלת היתר בניה :דצמבר .2017

מכאני  – 2מערך יבשתי – תחנת קבלה חגית – מיכל אחסון ומערכות תשתית ושירותים

4.3.13
מהות הבקשה

מתקני תהליך ושירותים בתחנת הקבלה חגית לאחסון ושינוע קונדנסט ומערכות צנרת ומערכות
נלוות.
תכולת הבקשה


גרמושקה המציגה על גבי מפות מדידה את המערך הכללי ,פריסת הציוד ותנוחה ,חתכים
טיפוסיים ומבטים שונים.



תוכנית עבודה



תוכנית הנדסית לאישור משרד האנרגיה



תנ"ס.

לוח זמנים


הגשה :יולי 2017



היתר בניה :אפריל .2018

צנרת  – 8מערך יבשתי – צנרת קונדנסט תחנת חגית – בית הזיקוק

4.3.14
מהות הבקשה

צנרת קונדנסט מתחנת הקבלה חגית ועד לבית הזיקוק (למעט מקטע שייכלל במסגרת בקשה
להיתר – "צנרת  ,)"1כולל תחנות מגופים לאורך התוואי.
תכולת הבקשה


גרמושקה המציגה על בסיס מפות מודד עדכניות את המערך הכללי ,תשתיות קיימות
ומתוכננות ,מבטים וחתכים טיפוסיים ופרטים נוספים בהתאם לצורך.



דוח מצב קיים



תוכנית עבודה



מסמך סביבתי



תוכנית הנדסית לאישור משרד האנרגיה

דגשים מיוחדים


תאום תשתיות קיימות ומתוכננות .תאום חיבורים למערכות צנרת של חברת תשתיות נפט
ואנרגיה וחברת קצא"א.
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לוח זמנים

4.4



הגשה :אפריל 2017



היתר בניה :נובמבר .2017

חלוקת בקשות להיתרים

#

בקשה
להיתר

1

אזרחי – 1
מערך יבשתי –
פיתוח שטח
ראשוני

2

אזרחי – 2
מערך ימי –
יסודות
וקונסטרוקציה
של האסדה

תיאור /
תנ"ס
הקמה
פיתוח שטח
ראשוני

תאריך
הגשה

08/2016

תאריך
קבלת
היתר
בניה
12/2016

 תנ"ס יבשתי 1חוף – מחצבה
עבודות הנדסה
אזרחית –
אסדה

08/2016

12/2016

 תנ"ס ימי -1אסדה

3

צנרת – 1
מערך יבשתי –
צנרת קונדנסט
איחוד
תשתיות

צנרת קונדנסט
יבשתית

06/2016

09/2016

4

אזרחי – 3
מערך יבשתי –
עבודות הנדסה
אזרחית – חוף
 -מחצבה

עבודות אזרחיות
יבשתי

11/2016

07/2017

5

צנרת – 2
מערך ימי –
צנרת גולמי,
ייצוא וכבלי
תקשורת גבול
מים
טריטוריאליים
 -אסדה

6

צנרת – 3
מערך ימי –
צנרת גז טבעי
אסדה – חוף

 תנ"ס יבשתי 1חוף  -מחצבה
צנרת מהים
העמוק לאסדה

06/2017

03/2018

 תנ"ס ימי -2צנרת

צנרת גז טבעי
ימית וחציית חוף

04/2017

02/2018

 תנ"ס ימי -2צנרת
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7

צנרת – 4
מערך יבשתי –
צנרת גז טבעי
נקודת נחיתה
בחוף – תחנת
דור

8

מכאני – 1
מערך ימי –
מתקני תהליך
ושירותים
אסדה

9

צנרת – 5
מערך ימי –
צנרת קונדנסט
אסדה  -חוף

10

צנרת – 6
מערך יבשתי –
צנרת קונדנסט
נקודת נחיתה
בחוף – מחצבה

11

צנרת – 7
מערך יבשתי –
צנרת קונדנסט
מחצבה–
תחנת חגית

12

אזרחי – 4
מערך יבשתי –
תחנת קבלה
חגית  -עבודות
הנדסה
אזרחית

13

מכאני – 2
מערך יבשתי –
תחנת קבלה
חגית – מיכל
אחסון
ומערכות
תשתית
ושירותים

14

צנרת – 8
מערך יבשתי –
צנרת קונדנסט
תחנת חגית –
בית הזיקוק

Rev.

צנרת גז טבעי
יבשתית
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02/2017

01/2018

 תנ"ס יבשתי 2חוף  -מחצבה
מתקני תהליך
ושירותים על
האסדה

08/2016

12/2016

 תנ"ס ימי -1אסדה

צנרת קונדנסט
ימית וחציית חוף

04/2017

02/2018

 תנ"ס ימי -2צנרת

צנרת קונדנסט
יבשתית

10/2016

06/2017

 תנ"ס יבשתי 2חוף  -מחצבה

צנרת קונדנסט
יבשתית

12/2016

07/2017

 תנ"ס יבשתי 3מחצבה  -חגית

קבלה
תחנת
חגית – עבודות
אזרחיות

04/2017

12/2017

 תנ"ס יבשתי 4חגית
קבלה
תחנת
חגית – אחסון
קונדנסט

07/2017

04/2018

 תנ"ס יבשתי 4חגית

צנרת
יבשתית

קונדנסט

04/2017

11/2017

 תנ"ס יבשתי 5-חגית – בז"ן
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Doc. No.

חלוקת תנ"סים ע"פ היתרי בנייה ,תאריכי הגשה ואישור:
מס' תנ"ס

מקטע

תנ"ס

תכולת בקשות להיתר
אזרחי  – 1פיתוח שטח

1

תנ"ס יבשתי 1

חוף-מחצבה

2

תנ"ס ימי 1

אסדה

3

תנ"ס יבשתי 2

חוף-מחצבה

צנרת  – 6צנרת קונדנסט יבשתית

חוף – תחנת דור

צנרת  – 4צנרת גז יבשתית

תאריך הגשה
תנ"ס

תאריך אישור
תנ"ס

אוגוסט 2016

נובמבר 2016

אזרחי  – 3עבודות הנדסה אזרחית
בתוואי הצנרת החופית ותחנות
ההגפה
אזרחי  - 2קונסטרוקציה

אוגוסט 2016

נובמבר 2016

מכאני  – 1מתקני תהליך באסדה
אוקטובר 2016

אפריל 2017

4

תנ"ס יבשתי 3

מחצבה-חגית

צנרת  – 7צנרת קונדנסט יבשתית

דצמבר 2016

מאי 2017

5

תנ"ס ימי 2

מים טריטוריאלים
 -חוף

צנרת  – 3צנרת גז טבעי ימית
וחציית חוף (אסדה –חוף)

אפריל 2017

דצמבר 2017

6

תנ"ס יבשתי 4

מתחם תחנת
הקבלה חגית

7

מסמך סביבתי

צנרת  – 5צנרת קונדנסט ימית
וחציית חוף (אסדה –חוף)
צנרת  – 2צנרת גולמי ,יצוא,
תקשורת
אזרחי – 4תחנת חגית ,עבודות
הנדסה אזרחית

אפריל 2017

אוקטובר 2017

מכאני  – 2תחנת חגית ,אחסון
קונדנסט
תל קשיש-שער
העמקים

צנרת  – 1מערך יבשתי-צנרת
קונדנסט ,איחוד תשתיות

חגית – בז"ן

צנרת  – 8צנרת קונדנסט יבשתית
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תנ"ס יבשתי #4
נספח 6.2

נוהל טיפול בפסולת

פרויקט לוויתן

נוהל עבודה

TBD

0

מחלקה

סוג המסמך

מספר

גרסה

כותרת המסמך:

נוהל טיפול בפסולות באתרי הקמה יבשתיים
פרויקט לוויתן  -נובל אנרגי ישראל
מאשר

הערה לגרסה

תאריך

גרסה

בעלים

טיוטה ראשונה

אוקטובר 2016

P0

איריס שמר

ירון דייסי

טיוטה שנייה

אוקטובר 2016

P1

איריס שמר

ירון דייסי

עדכון לפי הערות

נובמבר 2016

P2

איריס שמר

ירון דייסי

גירסה סופית להפצה

דצמבר 2016

0

איריס שמר

ירון דייסי

נוהל טיפול בפסולות באתרי הקמה יבשתיים – פרויקט לוויתן

תוכן העניינים
 .1כללי 3 ......................................................................................................................................
 .2תחולה 3 ...................................................................................................................................
 .3אחריות 3 ..................................................................................................................................
 .4סיווג ומיון פסולת 3 ....................................................................................................................
 .5פינוי ושילוח פסולת – כללי 4 ......................................................................................................
 .6פינוי ושילוח פסולת לא מסוכנת 4 ...............................................................................................
נספח  : 1טבלת רישום משלוחי פסולת 5 .........................................................................................
נספח  : 2תעודת משלוח פסולת לא מסוכנת 6 .................................................................................
נספח  : 3טופס ביקורת טרם שילוח פסולת 7 ...................................................................................

עמוד  2מתוך 7

נוהל טיפול בפסולות באתרי הקמה יבשתיים – פרויקט לוויתן

כללי

.1

מטרת הנוהל הינה להגדיר את אופן הטיפול בפסולות באתרי הקמה יבשתיים בפרויקט לוויתן .נוהל זה כולל  :הנחיות
לסימון וסיווג פסולות ; סדר הפעולות והרישום הנדרש בעת שילוח פסולות מהאתר ; הנחיות לתיעוד השילוחים בהתאם
לסוגם.

תחולה

.2

נוהל זה חל על כלל הפסולת הלא מסוכנת המשולחת מאתרי ההקמה היבשתיים של פרויקט לוויתן.
במידה ותימצא באתרי הקמה פסולת המוגדרת כפסולת מסוכנת ,היא תופרד ותאוחסן בנפרד ותועבר לאתר מאושר.

אחריות

.3
.I

מעקב אחר יישום הנוהל הינו באחריות מנהל פרויקט לוויתן או הממונה מטעמו.

.II

ביצוע הוראות הנוהל בכל אתר הקמה הינו באחריות מנהל ההקמה של האתר.

.III

רישום ותיעוד הפעולות בכל אתר הקמה הינו באחריות אחראי איכות סביבה של האתר ,מטעם קבלן ההקמה.

סיווג ומיון פסולת

.4
.I

סוגי הפסולות הצפויים להימצא באתרי הקמה יבשתיים הינם  :פסולת בניין ,גזם ,עודפי עפר מחפירות ,משטחי
עץ ,פסולת ביתית כתוצאה מנוכחות עובדים בשטח ,אריזות ריקות של חומרים מתכלים ,שאריות חומרי גלם
(מתכות ,צבע ,וכד').

.II

פסולת שתימצא באתר ההקמה לפני העלייה לקרקע תטופל אף היא בהתאם לנוהל זה.

.III

לכל סוג פסולת יוגדר איזור איסוף נפרד ובו יותקן שילוט המורה על סוג הפסולת המיועד לאיסוף באותו איזור.

.IV

באתר ההקמה תבוצע הפרדת פסולת הניתנת למיחזור ,כגון :ברזל ,עץ ,אריזות.

.V

מיכלים ריקים של חומרי בניה כגון שקים ,פחי צבע וכד' ייערמו במרוכז בנפרד ויוחזרו במידת האפשר ליצרן.

.VI

מיכלים ריקים שלא יושבו ליצרן יפונו עם פסולת הבניין.

.VII

פסולת בניין המיועדת לפינוי תיערם בערימות באזור ייעודי שיוקצה לכך.

.VIII

פסולת ביתית תיאסף במכלי אשפה סגורים המיועדים.
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פינוי ושילוח פסולת – כללי

.5
.I

שילוח הפסולות ,לפי הסוגים השונים ,יבוצע אל אתרים מורשים לקבלת סוגי הפסולות הרלוונטיים ,ע"פ הסכמי
התקשרות בין חברת נובל אנרג'י לבין אתרים אלו.

.II

כל פעולה של פינוי פסולת מכל סוג תתועד בטבלה הכוללת רישום של כל פעולות פינוי פסולות מן האתר ,בהתאם
לנספח  1של נוהל זה .הרישום בטבלה יכלול תיאור של הפסולת המסולקת ,לרבות יעד הפינוי ומספר רכב
ההובלה.

.III

טבלת הרישום תישמר בתיק פסולות של אחראי איכות סביבה באתר ההקמה ועותק סרוק של הטבלה העדכנית
יועבר אחת לחודש אל מנהל/ת איכות סביבה של הפרויקט.

.IV

פסולות המוגדרות כפסולת לא מסוכנת ישולחו ויתועדו בהתאם לסעיף  6לנוהל זה.

.V

במידה וקיים ספק באשר לסיווג הפסולות ,יש לפנות להתייעצות אל אחראי חומרים מסוכנים ופסולות של חברת
נובל אנרג'י מדיטרניאן.

פינוי ושילוח פסולת לא מסוכנת

.6
.I

שילוח פסולת לא מסוכנת יכול להתבצע ע"י עובד הבקי בפרטי נוהל זה והוסמך לכך ע"י אחראי איכות סביבה של
אתר ההקמה.

.II

כל משלוח פסולת לא מסוכנת מאתר הקמה יבשתי (למעט פסולת ביתית) מחויב בתעודת משלוח בהתאם לנספח
 2לנוהל זה.

.III

טרם פינוי הפסולת מהאתר תתבצע ביקורת ,ע"י אחראי איכות סביבה של אתר ההקמה או מי שהוסמך לכך
מטעמו ,בהתאם לנספח  3לנוהל זה.

.VI

בעת העברת המשלוח לידי קבלן הפסולת ,יקבל משלח הפסולת מהקבלן המבצע קבלת פינוי המאשרת את
הפעולה .בקבלה המאשרת את הפינוי יפורטו הכמויות וסוגי הפסולת שפונו (לדוגמא :ארגז אחד של פסולת ברזל
בנפח  6מ"ק ,מכולת אשפה של פסולת ביתית בנפח  20מ"ק ,וכד').

.VII

משלח הפסולת יבדוק את הקבלה ויוודא כי ישנה התאמה בין פרטי הקבלה לבין הפרטים בתעודת המשלוח.
במקרה של אי-התאמה תבוצע בדיקה חוזרת של כמות הפסולת וסיווגה .במקרה של תאימות ,משלח הפסולת
ימסור לידי קבלן הפסולת עותק של תעודת המשלוח החתומה.

.VIII

התיעוד הרלוונטי (טפסי ביקורת טרום פינוי ,תעודות משלוח חתומות ,קבלות של קבלן הפסולת) יישמר בתיקיית
מעקב פסולת באתר .עותק סרוק יועבר אל מנהל/ת איכות סביבה של הפרויקט.
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נספח  : 1טבלת רישום משלוחי פסולת

עמוד  5מתוך 7

נוהל טיפול בפסולות באתרי הקמה יבשתיים – פרויקט לוויתן

נספח  : 2תעודת משלוח פסולת לא מסוכנת

עמוד  6מתוך 7

נוהל טיפול בפסולות באתרי הקמה יבשתיים – פרויקט לוויתן

נספח  : 3טופס ביקורת טרם שילוח פסולת
טופס זה הינו חלק מנוהל שילוח פסולת מאתרי הקמה יבשתיים  .מטרת הטופס היא לתת כלים לביצוע שילוח נכון של פסולת חומ"ס
ופסולת שאינה חומ"ס .לאחר סיום הכנת הפסולת למשלוח וטרם ביצוע המשלוח בפועל יבצע אחראי איכות סביבה של האתר או אחראי
השילוח בדיקה לפי טופס זה .יש להקיף בעיגול את התשובה המתאימה לכל סעיף.

שם אחראי איכות סביבה  /אחראי השילוח המבצע__________________________

תאריך_____________

.1

האם ניתן להבחין בנזילות?

כן  /לא

.2

האם המיכלים/אריזות בשימוש תקינים ושלמים (ללא סדקים ,חורים וכו')?

כן  /לא

.3

האם המיכלים/אריזות של הפסולת המשולחת סגורים ומאובטחים בצורה נאותה?

כן  /לא

.4

האם כל הסימונים על המיכלים/אריזות רלוונטיים לצורך משלוח זה (הוסרו סימונים ישנים במידת הצורך)?

כן  /לא

.5

האם כל הסימונים על גבי האריזות מכל צידי האריזות זהים ,תקינים וברורים (עבור כל סוג פסולת)?

כן  /לא

.6

לפסולת חומ"ס -האם קיימת מדבקת קבוצת הסיכון (יהלום) בסמוך לתוית זיהוי הפסולת?

כן  /לא

.7

לפסולת חומ"ס -האם מצורף למשלוח טופס הצהרה לפסולת מסוכנת?

כן  /לא

.8

לפסולת חומ"ס -האם מצורפת למשלוח תעודת משלוח חומ"ס?

כן  /לא

.9

לפסולת חומ"ס -האם מצורפים למשלוח גליונות בטיחות /כרטיסי בטיחות?

כן  /לא

 .10האם כמות וסוג הפסולת תואם את המצויין בניירת המשלוח הרלונטית?

כן  /לא

 .11האם הסימון ע"ג המיכלים/אריזות תואם את המצויין בניירת המשלוח הרלונטית?

כן  /לא

 .12האם קיימת הפרדה בין פסולות מסוגים שונים?

כן  /לא

 .13האם לעניות דעתך ולאור האמור לעיל ניתן לבצע את השילוח בביטחה ?

כן  /לא

במידה והתשובה לסעיף  1הינה "כן" עצור את ביצוע השילוח ובצע פעולות מתקנות עד שניתן יהיה להשיב על הסעיף ב "לא" ,תקןאת טופס הביקורת המקורי ע"י סימון איקס ( )Xעל התשובה החיובית והקפה בעיגול של התשובה החדשה.
במידה והתשובה לאחד או יותר מסעיפים  2-16הינה "לא " ,עצור את ביצוע השילוח ובצע פעולות מתקנות עד שניתן יהיה להשיב עלכל סעיפים אלו ב "כן" ,תקן את טופס הביקורת המקורי ע"י סימון איקס ( )Xעל התשובה השלילית והקפה בעיגול של התשובה
החדשה .בסעיף ההערות פרט את הפעולות המתקנות שבוצוע בהקשר לסעיף המתאים.

הערות:
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תכנית שיקום נופי

נובל אנרג'י

תנ"ס יבשתי  -4היתר אזרחי 4
פיתוח שטח באתר חגית

תיעוד מצב קיים
והנחיות שיקום נוף

מרץ 2018

1

ית"ס אתשיא - 4ראיר יחרזא 4
חאייז שטז תייר זיאי
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שילוב ושיקום נופי – שלב ההקמה
מבוא:
המסמך עוסק בשיקום השטח שיפותח במסגרת תכנון הקמת תחנה לאחסון קונדנסט ,אשר תוקם
בסמוך לתחנת הכוח הקיימת של חח"י " -חגית".
תחנה זו כוללת את המתקנים הבאים:
א .כביש גישה לאתר המתבסס על תוואי דרך הגישה לאתר חגית ודרך העפר המקיפה אותו
מדרום ומזרח.
ב .שטח תפעול  -משטח תפעולי במידות כלליות של כ 63X100-מ' .פיתוח שטח זה מחייב עבודות
מילוי ותימוך בגובה של עד כשבעה מטרים .המסמך כולל הוראות טיפול ושיקום נופי מסביב
לשטח המילוי ולקירות התומכים בו .בשטח זה ימוקמו אמצעי כיבוי אש הכוללים מיכל מי כיבוי
ומערכת קצף.
ג .שטח אחסון  -המחולק לשני מתחמים הכוללים אתר עירום חומר חפירה במידות כלליות של כ-
 52X30מ' ואתר למיכל אחסון במידות כלליות של  66X80מ' .פיתוח שטח זה מחייב עבודות
חפירה וחציבה לגובה מרבי של כעשרה מטרים .החציבה תיעשה לפי פירוט החתכים ותכנית
השיקום המצורפים.

מסמך זה כולל שני מרכיבים:
א .תיעוד המצב הקיים באזורי התפעול ,האחסון ,כביש הגישה המתוכנן ושטחי ההתארגנות
להקמתם.
ב .הנחיות נופיות לשיקום נופי של השטח בו יעבור כביש הגישה ובו ימוקמו מתקני התחנה על
מרכיביהם ,שטחי ההתארגנות ודרכי הגישה.
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תרשים  -1תרשים סביבה

3

תעוד מצב קיים

א.

 2.1תאור המתקנים היבשתיים המתוכננים בשלב הכנת השטח
-

דרך גישה לאתר

-

שטח תפעולי

-

שטח אחסון

הפיתוח המבוקש במתקנים אלה כולל את עבודות התשתית הנדרשות לבנייתם ,כולל הכשרת דרך גישה,
הכשרת השטח ,הקמת משטחי עבודה ומשטח התארגנות וכלל העבודות המכאניות.
 .1דרך גישה
תוואי דרך הגישה לאתר מכביש מס'  70מתבסס בחלקו הדרומי על תוואי כביש קיים וסלול המשמש כגישה
לאתר חגית .קטע זה כולל קטע כביש חדש שנסלל לאורך חלק מהדופן הדרומית של אתר חגית .כביש זה
קיים ואיננו נכלל בדו"ח זה .תוואי הדרך הכלולה בעבודה זו הוא המשכו של תוואי הכביש הקיים עד לאתר
שאורכו כ –  1,500מ' .הדרך תהייה חד -מסלולית ,דו נתיבית ברוחב מסעה של  6.5מטר .תוואי הדרך מתוכנן
בצמוד ככל הניתן לתוואי הדרך הקיימת באופן שיידרשו מינימום עבודות עפר .יחד עם זאת ,בשל שיפועי
הצד נדרשים מדרונות מילוי מינימליים לצד המורד והסדרת ניקוז אורכי לצד המעלה.
תוואי הכביש המתוכנן כולל שני מקטעים עיקריים:
א .קטע כביש גישה הצמוד לדופן הדרומית והמזרחית של אתר חגית – קטע כביש זה שאורכו כ 1-ק"מ
מתבסס על תוואי דרך העפר ההיקפית הקיימת של אתר חגית .לאורך חלקו הדרומי והדרום מזרחי
של קטע זה קיימות נטיעות של שיחי אלת המסטיק משולב עם עצי זית שניטעו לשם הסתרת אתר
חגית .רוחב התוואי הקיים כ 4-מ'.
ביצוע תוואי הדרך מחייב הרחבת התוואי הקיים כולל הסדרת שולי הדרך .בפינה הדרום מזרחית של
אתר חגית תוכננה כיכר המסדירה את הגישה אל האנטנה והחווה המצויים ממזרח לדרך .כמו כן,
בדופן המזרחית של אתר חגית ,תוואי הדרך חוצה ערוץ ואדי מקומי הנכנס אל האתר ,בגשרון ומילוי
שגובהו כ 6-מ' .מיד לאחר חציית הערוץ עובר התוואי בשולי חורשת עצי אורן וברוש ומחייב כריתה
של מספר עצים.
ב .קטע אתר חגית ועד שטח האחסון :מהפינה הצפון מזרחית של אתר חגית ,פונה תוואי הדרך מזרחה
עד לאתר האחסון .אורכו של קטע כביש זה הוא כ 480-מ' .תוואי קטע זה חוצה שטח של בתה
עשבונית אשר בעבר הוכשר לעיבוד חקלאי אך ננטש ונותרו בו סוללות של מערומי אבנים .קטע
כביש זה נע לאורך קווי הגובה אך בשיפוע צד המחייב מדרונות מילוי מינימליים לצד המורד והסדרת
ניקוז אורכי לצד המעלה.
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 .2שטח תפעולי
השטח התפעולי הינו משטח אופקי שמידותיו כ  63X100מ' מחופה במצעים .שטח זה ממוקם באזור חתכים
 172 – 166של כביש הגישה ובמרחק של כ 20-מ' מדרום לו .האתר התפעולי ממוקם בשטח המאופיין בנוף
בתה עשבונית ללא עצים .פיתוח שטח זה כולל תוואי דרך כניסה ויציאה משני קצוות המשטח .השטח בו
ממוקם האתר משתפל דרומה .שיפועי הקרקע בשטח זה נמוכים יחסית (עד כ  )8%אך בשל רוחבו של
האתר ,הפרש הגובה שבין הקצה הדרומי של האתר לקרקע הקיימת מגיע לכ 9-מ' .הפרש גובה זה ייתמך
ע"י קירות תמך היקפיים משלושת עבריו של המשטח .הפינה הדרום מזרחית של משטח זה חודרת לתוואי
ערוץ מקומי ומחייב הטייה מקומית שלו.
בשטח התפעולי ממוקמים מיכל כיבוי אש שגובהו כ 10-מ' ,מבנה בקרה חד קומתי ואזור מקורה למילוי
מיכליות כביש.
 .3שטח אחסון
שטח האחסון הינו משטח אופקי המתחלק לשני מתחמים שמידותיהם כ 80X66 -מ' וכ 30X52 -מ' .חלקו
הצפוני משמש כשטח להקמת מיכל האחסון ואילו חלקו הדרומי ישמש כשטח לעירום זמני של חומרי
חפירה.
מפלסו הכללי של שטח האחסון הוא  .+183שטח זה ממוקם בקצה המזרחי של דרך הגישה .שטח זה,
כדוגמת השטח התפעולי הסמוך לו ,ממוקם בשטח המאופיין בנוף בתה עשבונית ללא עצים .שטח האחסון
ממוקם על תוואי ערוץ מקומי עם שיפועי קרקע של כ .11%-בשל עובדה זו עבודות הכשרת שטח האחסון
מחייבות חפירה וחציבה וכן הסדרת תעלת הגנה עליונה ותחתונה להטיית הניקוז העליון ופינוי הנגר
מהמשטח אל תוואי הניקוז הטבעי .בתחום שטח האחסון תבוצע חציבה למשטח תחתי למיכל האחסון
שמפלסו כ .+176.25-גובהו של מיכל האחסון הוא כ 15-מ'.
נצפות האתר בשלב ביצוע העבודות
נצפות האתר ,כפי שתוארה בתנ"ס בניתוח המצב הקיים ,הוגדרה כ "בינונית" .יש לציין כי בשלב ביצוע
העבודות להכשרת השטח ,כולל הסדרת דרך הגישה ומשטחי התפעול והאחסון ,נצפות האתר תגבר באופן
זמני ,בשל הנראות של מחשופי החציבה וחומרי המילוי על רקע הנוף הטבעי .יחד עם זאת ,לאחר השלמת
עבודות השיקום הנופי ,כולל חיפוי באדמת החישוף והשיקום הצמחי ,תחזור נצפות האתר להיות בינונית.
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דרך גישה -קטע מזרחי ,מבט צפונה

דרך גישה  -קטע מזרחי לתחנת חגית ,מבט צפונה
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אזור שטח תפעול מתוכנן

אזור שטח אחסון מתוכנן  -מבט דרומה

7

שטח אחסון מתוכנן ,מבט מזרחה

 .4.1פעולות מקדימות לעבודות העפר
 מדידה וסימון  -איתור ,סימון ומדידה של האתר ,כולל דרך הגישה. שימור/כריתה /העתקת עצים – טרם ביצוע העבודות יבוצעו עבודות שימור ו/או כריתה ו/אוהעתקת עצים .עצים המיועדים לשימור יגודרו וישולטו.
 גידור ושילוט -תחום שטח העבודה יגודר וישולט למניעת פגיעה בשטחים טבעיים אשר מעבר לובכל מהלך ביצוע העבודות.
 אדמת חישוף – יבוצע חישוף של שטח העבודות בשטחים שאינם מופרים .אדמת חישוף בעומק 20ס"מ תישמר בערמה נפרדת לצורך שיקום נופי של האתר .ערימת אדמת החישוף תשולט ויש
למנוע ערבוב של אדמת החישוף עם עודפי עפר.
 גיאופיטים  -בנוסף לשימור אדמת החישוף לצורך שיקום עתידי ,יבוצע סקר גיאופיטים לאורךהתוואי ובמקרה של איתור מיני גיאופיטים אדומים (נדירים או בסכנת הכחדה) הם ייאספו
ויישמרו לשלב השיקום .אופן איסוף הגיאופיטים והמיקום המיועד להעתקה של גיאופיטים
ייקבעו בתיאום עם רט"ג טרם תחילת העבודות.
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 קווי דיקור ותחום עבודה – יסומנו בשטח לפני ביצוע העבודות  .לא תותר חריגה מקווי הדיקור. פינוי פסולת  -פסולת מסוג כל שהוא תפונה מהאתר לאתר פסולת מאושר.דרכי גישה ושטח התארגנות

4.2
-

דרך הגישה עד לאתר בזמן העבודה תהיה על בסיס דרך העפר הקיימת .במידת הצורך תורחב
הדרך לרוחב הדרוש על פי תכניות .לא תותר חריגה מרוחב הדרך המאושרת.

-

שטח ההתארגנות יכלול מחנה קבלן ושטח לעירום עודפי עפר .כמו כן יכלול שטח ההתארגנות
את מבני הקבלן ,מבנה שירותים סניטריים ,מיכל אצירה לאשפה ,מאצרה למיכלי התדלוק וכל
הדרוש למניעת פגיעה בסביבה הטבעית .שטח ההתארגנות יגודר במהלך כל תקופת העבודות.

-

שטח ההתארגנות יהיה בסמוך לאתר התפעולי .לא יותר שימוש באתר התארגנות אחר אלא
באישור בכתב של הגורמים המוסמכים.
ביצוע עבודות העפר

4.3

 חישוף עליון  -יבוצע בשטח האתר המיועד לפיתוח .החישוף יבוצע לעומק של  20ס"מ לפחות.אדמת החישוף תאסף ותשמר בערמה נפרדת לצורך חיפוי חוזר .יש למנוע ערבוב של אדמת
החישוף עם עודפי עפר.
-

עבודות חפירה ו/או חציבה ומילוי  -פיתוח האתר מחייב עבודות עפר כולל חציבה ומילוי להכנת
המשטחים ודרך הגישה .ביצוע העבודות יעשה באופן שלא תהיה חריגה מקווי הדיקור
המתוכננים וללא דירדור חומר חפירה .חומר החפירה העודף יאוחסן זמנית בשטח העבודה ו/או
בשטחי ההתארגנות .לא יותר אחסון זמני של חומר חפירה בשטחים טבעיים שאינם מיועדים
לפיתוח.

-

עודפי עפר  -עודפי העפר יפונו אל מחוץ לאתר אל אתר מאושר .כתנאי לביצוע העבודות
הקבלן יציג נפחי עודפי עפר צפויים וכן אתר/ים מאושרים לפינוי עודפי העפר.

-

מילוי מובא  -היה ויידרש ,יביא הקבלן חומרי מילוי מאתר מאושר או מחציבה עמוקה ,בכדי
למנוע זיהום של השטח בצומח פולשני ו/או צומח ממינים זרים לנוף הסובב.

-

חיפוי עליון  -כל המדרונות והשטחים המופרים שאינם משמשים לביצוע העבודות יחופו באדמת
חישוף עליונה .במידה ויווצר מחסור באדמת חישוף ,תובא אדמה מקומית מאתרים סמוכים,
בתאום עם הרשויות המוסמכות .עובי שכבת החיפוי יהיה  20ס"מ לפחות.
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ביצוע עבודות הבניה

4.4
-

עבודות בנייה  -עבודות הבנייה יעשו בזהירות למניעת פגיעה בשטחים שאינם מיועדים לפיתוח
ללא שפיכה של עודפי בטון ו/או חומרים אחרים.

-

ניקוי פסולת ושאריות בנייה – בכל מהלך ביצוע העבודות לא תפוזר פסולת באתר .הפסולת
תאסף מדי יום ותאוחסן במיכלים למניעת פיזורה בשטח ע"י רוח ו/או בעלי חיים .הפסולת
תאסף ותפונה מהאתר אל אתר פסולת מאושר .לאחר השלמת עבודות הבנייה תאסף שארית
הפסולת וינוקו שאריות הבנייה ,כגון שאריות בטון ,עץ ,ברזל וכד' ויפונו מהאתר אל אתר פסולת
מאושר.

-

טיפול בחזות המתקנים -לשם טשטוש /צמצום נוכחות בנוף מירבי של המתקנים שיבנו בשטח,
והטמעתם ככל הניתן בנוף ,נדרשת התאמת גווני המבנים והמתקנים לנוף הסובב .בשל
העובדה שגווני הנוף משתנים עם שינויי העונות ,מומלץ לתת עדיפות לבחירת גוונים נייטרליים
המשתלבים בכל גווני הנוף המשתנים ,כגון :צבע בטון טבעי ,צבע הגילוון הטבעי ו/או צבעי אבן
טבעית (בגוון חום בהיר) לחיפוי קירות.

4.5

הסדרת שטחים מופרים
היה ויפגעו שטחים שאינם מיועדים לביצוע עבודה ,יבצע הקבלן שיקום מיידי של שטחים אלה
על פי הנחית המפקח ואדריכל הנוף ,כולל שיקום פיזי ושיקום צמחי.

 4.6שיקום צמחי
עבודות השיקום הצמחי יכללו שימוש בצומח ממינים מקומיים הכוללים :
בני שיח מקומיים:

מרווה משולשת ,לוטם מרווני ,לוטם שעיר ,סירה קוצנית,

צטרה וורודה

ואשבל א"י
שיחים :אשחר א"י ואלת המסטיק.
עצים :אלון מצוי ,אלה א"י וברוש מצוי.
כמו כן יעשה שימוש במטפס – קיסוס החורש ,לטיפוס על קירות חציבה וקירות תמך.

10

תרשימי מצב מתוכנן
תכנית שיקום כללית בתנוחה :שיקום צדי דרך מתוכננת ופיתוח שטח תפעולי ושטח אחסון

11

תכנית שיקום אזור שטח תפעולי בתנוחה

12

חתך אופייני שטח תפעולי -שטח במילוי

תכנית שיקום אזור שטח אחסון בתנוחה

13

חתך אופייני דרך שטח אחסון -שטח חצוב

חתכים אופייניים בדרך מתוכננת:

14

15
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תכנית סקר הידרוגיאולוגי לשלב
ההקמה

תכנית סקר הידרוגיאולוגי לשלב ההקמה
פרויקט פיתוח לוויתן – אתר חגית
עדכון – 19.8.2018

 .1מבוא
מסמך זה מהווה תכנית לסקר הידרוגיאולוגי לשלב ההקמה של אתר אחסון קונדנסט
בחירום במסגרת פרויקט פיתוח לוויתן .התכנית נערכה כמענה לדרישות תמ"א /37ח,
בהתאם לנספח ההנחיות להכנת התנ"ס.

 .2רקע
אתר אחסון קונדנסט בחירום הוא חלק מהמערך היבשתי להולכת קונדנסט מיוצב
מאסדת ההפקה ותכליתו אחסון קונדנסט בחירום .אתר זה ממוקם במתחם שיועד לו
ע"פ תמ"א /37ח ,ממזרח לתחנת הכוח חגית ומדרום לרצועות צנרות הגז הטבעי
והדלקים .באתר מתוכננים שני מתחמים :אזור אחסון ואזור תפעול  -תרשימים 2 ,1
א,ב.
אזור האחסון  -יוקם מיכל אחסון בנפח של כ 10,000-מ"ק ,השטח יהיה בממדים של
כ 80X66-מ' .פני הקרקע הקיימים בשטח בו מתוכננת הקמת אתר האחסון ,משופעים
דרומה ונמצאים במדרון המתחיל ברום  182מטר ומסתיים ברום  193מטר בחלקו
העליון .העבודות המתוכננות כוללות :חפירה ,חישוף ,חציבה והידוק לרום של כ182-
מ' מעל פני הים בצדו המערבי של האתר ועד לכ 184-מ' מעל פני הים בצדו המזרחי
של האתר .כנגזר ,עומק החפירה יהיה בין  10מ' לכ 1-מ' .באזור זה תיבנה מאצרה
במפלס נמוך מפני השטח הטבעיים ,תחתית החפירה המתוכננת היא ברום של  176מ'
(תרשים  .)3בצמוד לאזור האחסון ומדרום לו יוקם אתר עירום עודפי חפירה זמני,
בממדים של כ  30X52מ'.
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אזור התפעול  -הינו שטח בגודל של כ 63x100-מ' ולא מתוכננות בו עבודות חפירה.
ה שטח המתוכנן נמצא במדרון משופע דרומה אשר חלקו התחתון מצוי בגובה של כ-
 174מ' וחלקו העליון כ 180-מ' מעל פני הים .העבודות המתוכננות כוללות :חישוף,
מילוי והידוק לרום של כ 181-מ' מעל פני הים בצדו הצפוני של האתר ועד לכ 180-מ'
מעל פני הים בצדו הדרומי של האתר .בשלוש פאות של המשטח ,יוקם קיר תומך
בשיטת קרקע משוריינת.

 .3מטרת המסמך
מטרת מסמך היא לבחון את סוגיית הפגיעה הפוטנציאלית בזרימה התת-קרקעית
באזור כתוצאה מעבודות העפר והחציבה המתוכננות ,לבחון את סכנותיה (ככל
שקיימות) ,ולהציע תכנית ניטור על בסיס נספח ההנחיות להכנת התנ"ס של תמ"א
/37ח ,סעיף  4.4.3.2המובאות להלן :
"בתאי שטח ( 202 ,200אתר חגית) יערך סקר הידרוגיאולוגי מפורט ברדיוס של  500מ'
מהמתקן .הסקר יכלול ביצוע קידוחים לאיתור מפלסי מי התהום הרדודים והתקנת צינורות
תצפית למעקב אחר המפלסים ,להערכת הסיכון למאזן מי התהום בעקבות פגיעה במובילי
מים בתת הקרקע .המעקב יתבצע כל זמן שמתבצעות עבודות מתחת לפני השטח הטבעיים
ויימשך שנה או עד סוף השנה ההידרולוגית העוקבת לאחר סיום ביצוע עבודות אלו ,המאוחר
מביניהם .במידה שתיגרם פגיעה באקוויפר המילוי של המעיינות ובתי הגידול הלחים ,כתוצאה
מביצוע התכנית ,יוסדר ממשק פיצוי אקולוגי-הידרולוגי שיחדש את משטר הזרימה בכמויות
ובאיכויות המתאימות .כל זאת בתיאום ובאישור רט"ג ורשות הניקוז".

 .4רקע הידרוגיאולוגי
שטח המתקן המתוכנן נמצא על גבי תשתית סלעי גיר קרטוני וקרטון גירי עם אופקי
עדשות צור של תצורת עדולם ) (Eaמגיל איאוקן תחתון השייכים לחבורת עבדת
(תרשימים  .)5,4יחידה זו הינה בעלת מוליכות הידראולית נמוכה ונחשבת במרבית
האזורים כיחידה אקוויטרדית עד אקוויקלודית ועובייה מגיע עד לכ 150-מ' .יחד עם
זאת ,זרימת מים מתאפשרת ביחידה זו על בסיס מערכות סידוק ובאזור זה השכבה
מזינה את המעיינות השעונים הקטנים הנובעים בסביבה.
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מצפון לשטח המתקן נמצא מחשוף של תצורת עין זיתים ) (Kuezמגיל סנון השייך
לחבורת הר הצופים .תצורה זו בנויה בעיקר מסלעי קרטון ,עובייה בין  75עד  300מ'
והיא בעלת מוליכות הידראולית נמוכה מאד.
מצפון מערב לאזור העבודה נמצא מחשוף של תצורות ע'רב וטקיה ) (KTtgמגיל פלאוקן
(חבורת הר הצופים) .יחידה זו בנויה סלעי חוואר וקרטון בעובי של  60-170מ' והינן
בעלות מוליכות הידראולית נמוכה מאד .היחידה חשופה גם במעלה נחל תות ונחל
בודד.
באזור קיימים  4מעיינות מתוכם  2בקרבה יחסית למתקן המתוכנן ,אם כי אף הם מצויים
מחוץ לרדיוס של  500מ' שנקבע בהנחיות התמ"א (תרשים  .)6בטבלה להלן מובאים
נתונים המעיינות ,על סמך מפה וסיור שטח .יש לציין כי אף אחד מהמעיינות אינו מנוטר
ע"י השירות ההידרולוגי ,לפיכך אין בנמצא נתונים על המיקום המדויק או כימות של
השפיעות.
טבלה  :1מעיינות קיימים בקרבת אזור העבודה

שם המעיין*

נ"צ

מרחק מהמתקן
(מ')

רום נביעה
(מ')

עין תות -
נביעה ראשית

204931/724614

 600מ'

+ 153

עין חגית

204338/725007

 600מ'

+158

בריכת עין תות

203796/724116

 1,625מ'

עין קטינה

203575/724984

 1,200מ'

+118

+148

תיאור
נביעה בנחל
תות מתחת
ללולים בתוך
סבך פטל
מיקום על סמך
מפה .אין סימני
נביעה בשטח
בריכה עגולה
במורד נחל תות
בסמוך לכביש
הגישה לתחנה
נביעה בערוץ
בגבול המערבי
של אתר חגית.
על סמך מפה.

מעיין נוסף ,עין יואח ,נמצא כ 840-מ' ממזרח למתקן אולם הוא מצוי הרחק במעלה
הזרימה ואינו יכול להיות מושפע בשום אופן מעבודות באזור חגית.
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עין קטינה מצויה במרחק רב מאזור העבודה ובמיקום יחסית גבוה ,בקו ישר מערבה
משטח המתקן המתוכנן .מדובר בנביעה קטנה ,עונתית ,אשר נובעת ככל הנראה רק
בשיא החורף ,ומקבלת את עיקר ההזנה ישירות מהרכס שמצפון לה .בהתחשב בכיווני
הזרימה הסבירים באקוויטרד האיאוקן ,לא סביר שנביעה זו מוזנת באופן כלשהו
מהשטח בו מתוכננות העבודות.
הנביעות של עין תות  -נביעה ראשית (תרשים  )7ובריכת עין תות (תרשים  )8מצויות
באפיק הראשי של נחל תות .ייתכן ובין שתי נביעות אלו קיימות מספר נביעות משניות
נוספות (ככל הנראה באזור החורשה) אולם קשה לזהותן .הנביעה הראשית של עין
תות שופעת כל השנה ואילו בריכת עין תות אשר במורד מתייבשת בקיץ .בין המתקן
בחגית לבין נביעות אלו קיים רכס משני עליו נמצאת הגדר הדרומית של תחנת הכח
והלולים (תרשים  .)9רכס זה יוצר הפרדה ברורה בזרימה העילית בין שתי הנקודות
וייתכן שגם יוצר הפרדה הידראולית בתת הקרקע .בכל אופן ,סביר להניח כי עיקר
ההזנה של הנביעות בנחל תות מגיעות מזרימת בסיס לאורך הנחל ומקבלות תרומה
משנית מסלעי האיאוקן ,אולם מאזורים גבוהים יותר במעלה הרכס במזרח (מכיוון
צומת אליקים) ולא מאזור התחנה המתוכננת.
לשם דיוק ,שורטט תחום אגן הניקוז של עין תות ובריכת עין תות וחושב שטחו (תרשים
 .)10שטח אגן הניקוז של עין תות הוא כ 4500-דונם ,ואגן הניקוז של בריכת תות הוא
כ 5700-דונם .האגן משתרע עד אזור מושב אליקים ,וכולל בתוכו אזור תעשיה המצוי
בבנייה ובסיס צבאי בהם יכולים להתבצע עבודות ופיתוח ,ככל הידוע לנו ללא ניטור
הידרולוגי ,שהם בעלי פוטנציאל להשפעה על המעיינות בנחל תות (תרשים .)11
מניתוח אגן הניקוז ניתן לראות שאתר האחסון בפרויקט ,בו מתבצעת החפירה ,שטחו
כ 5-דונם ,ואזור החפירה העמוקה ,בה תמוקם המאצרה ,קטן אף יותר ,כ 2.2-דונם .על
כן השפעתם על נגר עילי וחלחול מים ,במידה וקיימת ,תהיה ככל הנראה זניחה .כמו
כן ,אתר הפרויקט ממוקם באגן ניקוז נפרד מהאגן המזין את עין תות ובריכת עין תות,
ועל כן לא צפויה השפעה על השפיעה במעיינות נחל תות.
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למיטב הבנתנו ,המעיין היחידי העלול להיות מושפע באופן כלשהו מהעבודות
המתוכננות הוא מעין חגית (תרשים  .)12מדובר בנביעה קטנה מאד ,אשר נובעת ככל
הנראה רק בשיא החורף ומתייבשת בקיץ .בסיור שטח לא ניתן היה לזהות את הנביעה
או אפילו שרידים של מים בפני השטח .רום הנביעה על פי המפה הוא  158מ' מעל פני
הים .תחתית החפירה הצפויה באזור האחסון היא בעומק  176מ' ,כלומר כ 18-מ' מעל
הנביעה .להערכתנו החתך הרווי המזין את הנביעה הוא בעובי מטרים בודדים,
הנמצאים ממש בסמיכות לרום  158מ' (אחרת הנביעה לא היתה מתייבשת בקיץ) .לכן,
הנחת העבודה היא שגם מעין חגית לא צפוי להיפגע מהעבודות .שאר המעיינות
המוזכרים נובעים ברומים שהם נמוכים ביותר מ 20-מ' מתחתית החפירה המירבית
המתוכננת ולכן גם במקרה של הנחה מחמירה ,לפיה בכל זאת מתקיימת הזנה מסוימת
מאזור האחסון המתוכנן לחלק מהנביעות ,הרי שעבודות החפירה לא צפויות לחדור
לח תך הרווי המזין את הנביעות במורד ולא צפויות לפגוע בעורקי הזנה של המעיינות.
חשוב לציין כי באגן זה נמצאת גם חווה חקלאית אשר הפעילות המתבצעת בה אינה
מבוקרת ועלולה להיות לה השפעה על המעיין.
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 .5תוכנית ניטור מוצעת
ע"פ הבחינה והניתוחים לעיל ,הסבירות לפגיעה במעיינות היא נמוכה .אע"פ כן ,בשל
בקשת רט"ג לבצע בדיקות בטווח רחב יותר ממה שהוגדר ע"פ דרישות תמ"א /37ח
(כאמור בנספח ההנחיות להכנת תנ"ס) ,מובאת להלן הצעה לתוכנית ניטור למעקב
אחר המפלסים השעונים בשטח הפרויקט ומסביב לו.
התוכנית מבוססת על ביצוע של קידוחי תצפית בעלי ניטור רציף ,במעלה הנביעות,
ואיסוף נתוני המפלסים לצורך הכנת דוחות תקופתיים ,בכדי שניתן יהיה לזהות ירידה
קיצונית במפלס המים השעונים .נתוני הקידוחים המוצעים מובאים להלן:
טבלה  :2פרטים של קידוחי ניטור מוצעים (תרשים )13
ייעוד

מס'

שם

נ.צ.

רום קרקע
(מ')

1

COND-PZ-1

204797/725548

+190

עומק
קידוח
(מ')
20

קידוח בקרה

2

COND-PZ-2

204877/725375

+182

32

ניטור אזור

3

COND-PZ-3

204633/725176

+171

21

ניטור עין חגית

4

COND-PZ-4

204980/724905

+165

15

ניטור עין תות

החפירה/חציבה

קידוח מס'  1בטבלה לעיל ישמש כקידוח בקרה (רפרנס) לטובת ייחוס למצב הטבעי
שאינו מושפע מעבודות המתוכננות ,וממוקם במעלה מעין תות ומתחום העבודות.
פרטים על הקידוחים המוצעים
הקידוחים ייקדחו בקוטר " 4-5ב"יבש" ללא שימוש בנוזלי קדיחה .הקדיחה תסתיים כ-
 5מ' מתחת למפלס מי תהום או ברום  150מ' ,המוקדם מביניהם .בכל קידוח יותקן
צינור  PVCבקוטר " 2עם קטע מסננת באורך של  1-2מ' וחריצים של  1מ"מ .הצורך
בהתקנת מעטפת חצץ ייבחן ע"פ דוגמאות המטחן ויציבות הקדח .במקרה הצורך יוחדר
חצץ  2-4מ"מ .סכמה עקרונית של קידוח תצפית (דוגמה של קידוח תצפית  2באזור
החפירה) מוצגת בתרשים .14
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הקידוחים ינוקו כשעה באוויר דחוס עד לקבלת מים נקיים .כל קידוח ימוגן בפני השטח
ע"י צינור מגן מפלדה עם מכסה ואפשרות נעילה .בסיום הקדיחה הקידוחים יאוזנו ע"י
מודד מוסמך (רום קרקע ורום פי צינור) .לאחר סיום הקדיחה יימדד מפלס סטטי בכל
הקידוחים.
לוח זמנים לניטור
ביצוע קידוחי הניטור יחל בהקדם האפשרי ,בכפוף לקבלת ההיתרים הנדרשים.
משך הניטור יכלול שני חורפים לצורך ניתוח השפעת המילוי מגשמים על מצב
המפלסים .הניטור יחל טרם תחילת פעילות החציבה בתת-הקרקע ויימשך עד לסיום
עבודה זו וכשנה לאחר סיום החציבה ,באופן שמשך הניטור כולו יכלול שתי עונות
חורף.
מדידות ודיגומים
•

מידע קיים :עבור תוכנית הניטור מובאת פה התייחסות לשני סקרי ניטור שנעשו
עבור חח"י ע"י יחידת הסקרים ברט"ג:
-

ניטור תחנת הכוח "חגית" ,דוח מסכם לחורף  ,2010-2011יובל סבר
ואריאל כהן ,היחידה הסביבתית ,רשות הטבע והגנים ,אוגוסט 2011

-

ניטור תחנת הכוח "חגית" ,דוח מסכם לחורף  ,2016-2017יובל סבר
ואריאל כהן ,היחידה הסביבתית ,רשות הטבע והגנים ,יוני 2017

סקרים אלו מנטרים נקודות דיגום במערכת הניקוז העילי של התחנה והאזור,
אך לא מנוטרים המעיינות עצמם .הניטור כולל רק דיגומי מים לכימיה בכדי
לנטר את ההשפעות האפשריות מתחנת הכוח של חברת החשמל הסמוכה
לאתר העבודות ,ובכללם תהליכי השקיה במי רכז ,מי שטיפות ,עבודות מתכת
ועבודות עפר .אין התייחסות בסקרים לעיל או למידע היסטורי שהובא לידיעתנו
לגבי נתוני רקע מהעבר למעיינות וספיקותיהם.
יש לציין כי מתוך רשימת ההשפעות שנבחנה בסקרים קודמים ,ההשפעה
הרלוונטית היחידה עבור פרויקט לוויתן היא עבודות עפר .ההשפעות האפשריות
של עבודות עפר הן נשיאה של חלקיקים דקים והגדלת העכירות וחלקיקים
מרחפים במי הנגר .השפעה זו היא זמנית ומינורית בשל שטח החפירה הקטן
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ביחס לאגן הניקוז (פחות מפרומיל משטח האגן) .אין השפעות זיהום אחרות
שנגרמות מעבודות החפירה באתר .ההשפעה העיקרית הפוטנציאלית היא
פגיעה בנתיבי הזנה למעיינות ,ואף היא בעלת הסתברות נמוכה מאד כאמור
לעיל ,ובכל מקרה היא אינה רלוונטית לאיכות המים.
•

מדידה במעיינות :שני המעיינות שבהם יאספו נתונים הם עין חגית ,הנמצא
באגן המקומי של אזור החפירה ,ועין תות .חרף דעתנו המקצועית המנומקת
והעובדה כי עין תות נמצא באגן נפרד ,והסיכויים להשפעה עליו הם נמוכים
מאד ,נענינו לבקשת רט"ג לניטורו .שפיעת המעיין תנוטר בתדירות חודשית.

•

מדידה בקידוחים:

מדידת המפלסים בקידוחים תתבצע באופן רציף .נתוני

המפלסים ייאגרו לצורך הכנת הדוחות התקופתיים בלבד .ממצאי המדידות
ידווחו בתדירות חצי שנתית.
•

דיגומים כימיים:

דוגמת מים לכימיה של יונים ראשיים תילקח מארבעת

הקידוחים ושני המעיינות בתדירות רבעונית .הדיגומים נועדו לתת כלי עזר נוסף
לבחינת הקשר /אי הקשר של השפעת העבודות על המעיינות .לפי חוות דעתנו,
קשה להניח שניתן יהיה לקבל אינדיקציה כלשהי על עבודות החפירה באתר
והשפעתם מתוך הנתונים הכימיים ,בשל היעדר סמן אופייני במים .הנתונים יהוו
איסוף מידע לנתוני רקע.

ניתוח ממצאים ודוחות
להלן פרטי ניתוח הנתונים והדוחות שיוכנו במהלך ובגמר העבודות.
 .1דוח סיכום קידוחים – הדוח יתאר את הליתולוגיה ,מבנה הקידוחים ,איזון ,עומק,
מיקום מסננת ומפלסי מי תהום שנמדדו בסיום הקדיחה.
 .2דוח חצי שנתי – הדוח יסכם את מדידות מפלסי המים בקידוחים ובמעיינות וכן
את הדיגומים הכימיים שנכללו במחצית השנה הרלבנטית .בדוח יוצג ניתוח
הממצאים.
 .3בהינתן ותזוהה ירידה משמעותית בשפיעת עין תות ,ע"פ ממצאי הדוח החצי-
שנתי ,ובו זמנית תזוהה ירידה במפלסי קידוחי הניטור הרלוונטיים ,יבוצע ניתוח
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הידרולוגי בהתאם לממצאים הספציפיים במטרה לבחון את הקשר ההידרולוגי
בין נתונים אלו להשפעת עבודות החציבה בחגית .יועבר דו"ח בנושא זה לרט"ג
ולרשות הניקוז ויתקיים דיון מקצועי מול ההידרולוגים מטעם גופים אלה .במידה
וימצא שנגרמה פגיעה באקוויפר המילוי של המעיינות ובבתי הגידול ,כתוצאה
מהעבודות באתר ,יוצעו חלופות לממשק פיצוי אקולוגי הידרולוגי שיחדש את
משטר הזרימה בכמויות ובאיכויות המתאימות ,ותיושם החלופה המתאימה
בתאום רט"ג ורשות הניקוז.

תהל מהנדסים יועצים בע"מ ● תכנון המים לישראל בע"מ ● רח' יהדות קנדה  5אור יהודה מיקוד www.tahal.com ● 6037505
חט' הנדסה-ישראל ● אגף הידרוגיאולוגיה וסביבה ● טל'  ● 03-6924626פקס ● 03-6924550 :דוא"לDoritM@tahal.com :
19/08/18

10

 .6תרשימים ומפות
תרשים  : 1מפה מיקום של האתר על רקע מפה טופוגרפית

תהל מהנדסים יועצים בע"מ ● תכנון המים לישראל בע"מ ● רח' יהדות קנדה  5אור יהודה מיקוד www.tahal.com ● 6037505
חט' הנדסה-ישראל ● אגף הידרוגיאולוגיה וסביבה ● טל'  ● 03-6924626פקס ● 03-6924550 :דוא"לDoritM@tahal.com :
19/08/18

תרשים 2א :תנוחה מתקן – אזור אחסון

תהל מהנדסים יועצים בע"מ ● תכנון המים לישראל בע"מ ● רח' יהדות קנדה  5אור יהודה מיקוד www.tahal.com ● 6037505
חט' הנדסה-ישראל ● אגף הידרוגיאולוגיה וסביבה ● טל'  ● 03-6924626פקס ● 03-6924550 :דוא"לDoritM@tahal.com :
19/08/18
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תרשים  :3חתך אורך חפירה מתוכננת באזור אחסון
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תרשים  :5מקרא מפה גיאולוגית
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תרשים  :7עין תות – נביעה ראשית

תרשים  :8בריכת עין תות
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תרשים  :9ניתוח תתי אגן ומערכת זרימה עילית
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תרשים  :10אגן הניקוז של עין תות ובריכת עין תות
גבול אגן הניקוז מסומן בקו ירוק כהה
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תרשים  :11אגן הניקוז של עין תות ובריכת עין תות וגורמי השפעה אפשריים על המעיינות
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הכח
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תרשים  :13מיקום קידוחי ניטור מוצעים
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תרשים  :14מבנה קידוח ניטור מוצע
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נספח 6.5

מפות ושרטוטים

נספח  – 6.5תוכן העניינים



תרשים  :2.1מתחם העבודה ודרכי גישה ע"פ תמ"א /37ח



תרשים  :2.2תשריט תמ"א /37ח כולל תאי שטח



תרשים  :2.3מיקום מיכל אחסון בחלופה הצפונית הנבחרת



תרשים  :2.8תחום הבקשה על גבי תצ"א



תרשים  :2.11חתך אורכי מתוך הבקשה להיתר



תרשים  :2.12תרשים דרך גישה בתחום הבקשה



תרשים  :2.13חתך דרך הגישה המתוכננת ופירוט אביזרים



תרשים  :2.16מיקום הציוד בתא השטח המיועד לאחסון



תרשים  :2.19תכנון עקרוני של אתר ההתארגנות



תרשים  :2.21פירוט תעלות ניקוז בתחום הבקשה



תרשים  :2.22תרשים מעבירי מים בתחום הבקשה



תרשים  :3.4מפת רכיבים הידרולוגיים



תרשים  :3.5מעיינות בסביבת התוכנית



תרשים  :3.6עורקי ניקוז בסמוך לתוכנית



תרשים  :3.7תרשים ניקוז נגר עילי בתחום הבקשה



תרשים  :3.8מפת קווי רעש שווי ערך באזור הבקשה



תרשים  :3.9יחידות נוף באזור הבקשה



תרשים  :3.10שימושי קרקע באזור הבקשה



תרשים  :3.11מפת אתרי טבע ונוף בסביבת התוכנית



תרשים  :3.12מפת יחידות צומח ,יער חוף הכרמל



תרשים  :3.13מפת מינים נדירים



תרשים  :3.14מפה מסכמת של ערכיות נופית בסמוך לאזור הבקשה



תרשים  :3.15מפת אגן ויזואלי ומבטים לאזור התוכנית



תרשים  :3.19חתכים  H1ו H2-במפת אגן ויזואלי



תרשים  :3.20חתך  H3במפת אגן ויזואלי



תרשים  :3.26מיקום שמורות טבע ביחס לאתר חגית



תרשים  :3.28טיפוסי צומח ותכסית באזור אתר חגית



תרשים  :3.29ממצאי הסקר הזואולוגי שנערך באזור אתר חגית

תרשים  :2.1מתחם העבודה ודרכי גישה ע"פ תמ"א /37ח
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תרשים  :2.2תשריט תמ"א /37ח כולל תאי שטח

תרשים  :2.3מיקום מיכל אחסון בחלופה הצפונית הנבחרת
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תרשים  :2.8תחום הבקשה על גבי תצ"א
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תרשים  :2.11חתך אורכי מתוך הבקשה להיתר

תרשים  :2.12תרשים דרך גישה בתחום הבקשה
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תרשים  :2.13חתך דרך הגישה המתוכננת ופירוט אביזרים
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תרשים  :2.16מיקום הציוד בתא השטח המיועד לאחסון

תרשים  :2.19תכנון עקרוני של אתר ההתארגנות

תרשים  :2.21פירוט תעלות ניקוז בתחום הבקשה

תרשים  :2.22תרשים מעבירי מים בתחום הבקשה
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תרשים  :3.4מפת רכיבים הידרולוגיים

תרשים  :3.5מעיינות בסביבת התוכנית

תרשים  :3.6עורקי ניקוז בסמוך לתוכנית

תרשים  :3.7תרשים ניקוז נגר עילי בתחום הבקשה
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תרשים  :3.8מפת קווי רעש שווי ערך באזור הבקשה
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תרשים  :3.9יחידות נוף באזור הבקשה

תרשים  :3.10שימושי קרקע באזור הבקשה

תרשים  :3.11מפת אתרי טבע ונוף בסביבת התוכנית

תרשים  :3.12מפת יחידות צומח ,יער חוף הכרמל
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תרשים  :3.13מפת מינים נדירים

תרשים  :3.14מפה מסכמת של ערכיות נופית בסמוך לאזור הבקשה
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תרשים  :3.20חתך  H3במפת אגן ויזואלי

תרשים  :3.26מיקום שמורות טבע ביחס לאתר חגית













 


















 

 



















 


 























 





























 


תרשים  :3.28טיפוסי צומח ותכסית באזור אתר חגית









 















 











































 






























תרשים  :3.29ממצאי הסקר הזואולוגי שנערך באזור אתר חגית
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תנ"ס יבשתי 4#
נספח 6.6

דו"ח סקירה אקולוגית

דו"ח סקירה אקולוגית

תנ"ס אתר חגית
תכנית לניהול וניטור סביבתי
EMMP
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כללי
תמ"א /37 /ח הינה תכנית מתאר ארצית חלקית ברמה מפורטת לאספקת הגז הטבעי,
ממאגרי הגז הטבעי בים ועד למערכת ההולכה הארצית ביבשה .המכלול הצפוני של
תכנית זו כולל את רצועת אספקה והולכה יבשתית מחוף דור ועד למתחם תחנת
הקבלה וטיפול הסמוכה לתחנת הכוח חגית (מפה מספר  .)1מכלול זו כולל שתי
תחנות הגפה לאורך התוואי .1

תמ"א/ 37 /ח כוללת נספח הנחיות להכנת תכנית לניהול וניטור סביבתי ( EMMP -
 .)Management and Monitoring Plan-Environmentalהתנ"ס תגשר בין ממצאי
התסקיר הגנרי וההנחיות הנגזרות ממנו למזעור ההשפעות הסביבתיות הנובעות ממנו.
התנ"ס תשמש את בעל הרישיון לניהול ולניטור ההשפעות הסביבתיות והבטיחותיות
הנובעות מהקמת המערכות ומתפעולן ,במשך כל חיי הפרויקט (הקמה ,תפעול תחזוקה
ופירוק) ,וכן תשמש את הרשויות המוסמכות ,לפיקוח ולבקרה על השפעות אלו.
מפה מספר  :1מפרט המכלול הצפוני ותחנת חגית .1

רקע גיאוגרפי
אתר חגית ממוקם על גבולו הדרומי של הכרמל (תמונה מספר  .)1הכרמל הוא גוש
סטרוקטורלי גבוה ,הנחצה על ידי מספר רב של העתקים .ההעתק הראשי באזור
העבודה הוא העתק הכרמל (קטע יגור) ,התוחם את הר הכרמל מצפון-מזרח.
הר הכרמל נחצה על ידי שתי מערכות העתקים רוחביים שכיוונם הכללי הוא מזרח-
מערב ,המחלקים את הר הכרמל לשלושה גושים טקטוניים מדורגים העולים מדרום
לצפון :א .הגוש הדרומי ,הנמוך ,של מנשה בו ממוקם אתר חגית; ב .הגוש המרכזי של
דלית אל כרמל; ג .הגוש הצפוני של חיפה .7
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תמונה מספר  :1תצלום מצפון לתחנת חגית לכיוון דרום (גבול הכרמל).

שמורת נחל תות
שמורת נחל תות מבוססת על אפיק ערוץ נחל תות (מפה מספר  .)2הנקודה הצפונית
ביותר של שמורת נחל תות ממוקמת כ 300 -מטר מדרום לגבול התכנית .נחל תות
מהווה את הגבול בין הכרמל לבין רמות מנשה והוא זורם לאורך של כשבעה ק"מ
(תמונה מספר  .)2תחילת זרימתו ליד מחלף אליקים והוא נשפך לנחל דליה ליד בת
שלמה .נחל תות הוא נחל איתן ,בו נובעים ארבעה מעיינות :עין אליקים ,עין יואח ,עין
תות ומעיין ללא שם .למעט עין אליקים ,כל המעיינות נכללים בתחומי שמורת נחל
תות .שמורת נחל תות ,ששטחה כ 200 -דונם ,כוללת גם את המדרונות המתונים
שמצפון לנחל .הרחבת כביש  ,70העובר בעמק הנחל ,נגסה בשמורה ופגעה בה .5 ,2
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מפה מספר  :2מיקום שמורת נחל תות.

תמונה מספר  :2תצלום של נחל תות מכיוון צפון.
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בוטניקה
אזור אתר חגית מאופיין על ידי שטחים חקלאיים ובעיקר אזורי בתה עשבוניים (מפה
מספר  3ותמונה מספר  .)3יחד עם זאת ,בסקר שנערך באוקטובר  ,2017מסביב לאתר
חגית נמצאו מינים מעוצים כדוגמת סירה קוצנית וקידה שעירה .את אזורי הבתה
המעוצה מלווים צמחי עכובית הגלגל.
לאורך נחל תות ,הממוקם כ 300 -מטר מדרום לאזור העבודות המתוכנן ,התפתחה
צמחיית נחלים מגוונת ,הכוללת חברת ערבה לבנה ושיחי הרדוף הנחלים ,פטל קדוש
ושיח-אברהם מצוי .באפיק הנחל צומח גרגיר הנחלים ,ובמי הנחל שרדו נוריות מים.
סביב הנחל משתרעים שטחי צומח עשבוני ובתה ,בהם יש כתמי פריחה של תורמוס
ההרים וריכוזי גיאופיטים כמו עירית גודלה ,עיריוני צהוב ונץ חלב צרפתי .3 ,2
מדרום לאתר חגית נטוע יער חגית .יער זה ממוקם כ 600 -מטר מדרום לאוזר העבודות
המתכונן .רוב העצים שניטעו ביער הם אלוני תבור שהועתקו ממקומות שבהם איימה
עליהם כליה .בשטח משובצות גם חורשות קטנות של עצי מחט ותיקים יותר .כסיוע
לקליטת העצים משקים אותם בשנים הראשונות לנטיעתם במים המשמשים להפקת
קיטור לייצור חשמל .אלון התבור נמנה עם העצים ששלטו בעבר בנופי רמת מנשה .פה
ושם עוד נותרו במקומות אחדים ברמת מנשה עצי אלון התבור הצומחים בר ומעידים על
תפארת היער הטבעי שצמח כאן .אלון התבור נוטה ליצור חורש פתוח שיש בו מרווחים
גדולים בין העצים .השטחים הפתוחים שבין העצים מתכסים בצמחייה עשבונית רבה
המעניקה בחורף ובאביב פריחה ססגונית בדמותן של כלנית מצויה ,רקפת מצויה,
תורמוס ההרים ומיני צמחים רבים נוספים .4
מפה מספר  :3מאפייני הצומח באזור אתר חגית .3
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תמונה מספר  :3אזורי הבתה העשבונית המאפיינים את אזור אתר חגית.

טיפוסי צומח
טיפוסי הצומח והתכסית באזור מופו באמצעות מידע ספרותי וסקר ראשוני שנערך
באוקטובר  2017באתר המיועד (פירוט בטבלה מספר  1ובמפה מספר  .)4התחנה
המיועדת להיבנות ממוקמת באזורים של בתה עשבונית.
הבתה היא תצורת צומח המאופיינת על ידי שיחים נמוכים ו/או בני שיח שגובהם מגיע
לרוב עד כ 50 -ס"מ ,לצד צומח עשבוני המופיע בעיקר בשטחים הפתוחים שבין
השיחים ובני השיח .מבנה פיזי ייחודי זה מזמן אליו בעלי חיים המותאמים לתצורה זו.
בישראל קיימים גם שטחי בתה הנשלטים על ידי צמחים חד שנתיים ,גיאופיטים
ועשבוניים רב שנתיים .שטחים עשבוניים אלה מכונים לעיתים בתות עשבוניות ,וגם הם
מתאפיינים בנוף פתוח ,נטול עצים ,ובבעלי חיים המעדיפים נוף זה .שטחי הבתה מהווים
בית גידול חשוב למינים שונים של צמחים ובעלי חיים .הבתה היא שטח הטרוגני
באופיו ,הכולל אזורים סלעיים ,אזורים שיחיים ואזורים של צמחיה עשבונית .השונות
הרבה בתוך אזור הבתה מתקיימת בטווח קטן של מספר מטרים ומספקת מגוון של
נישות ,משאבים ,מחסה ,מזון ותנאים אקלימיים מקומיים .שונות זו הופכת את הבתה
לבית גידול מועדף למינים רבים ,ביניהם מינים נדירים וכאלו שנמצאים בסכנת הכחדה,
אשר חלקם הם ”מתמחי בתה" .6
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הרשימה המוצגת בטבלה מטה הינה רשימה חלקית ויחסית דלה ,זאת עקב שתי סיבות
עיקריות:
 .1שנה זו הינה שנה שחונה ולכן המצאי של הצומח היה דל.
 .2לא נערכו סקרים מפורטים באזור זה הסמוך לתחנת הכוח.
סקר צומח מפורט יערך במהלך חודש פברואר  .2018ניתן לשאר שמפרט הצומח
שיופיע בדוח המשך בעקבות גשמי הברכה שירדו בחודש ינואר ירחיבו את היריעה
מבחינה עושר המינים שימצא בשטח.

שם המין
אלון תבור
גרגר נחלים
הרדוף הנחלים
כלנית מצויה
נורית המים
נץ חלב צרפתי
עירית גדולה
ערבה לבנה
עריוני צהוב
פטל קדוש
רקפת מצויה
שיח אברהם מצוי
תורמוס ההרים

בית גידול
חורש
לח
לח
בתה/חורש פתוח
לח
בתה
בתה
לח
בתה
לח
סלעי
לח
בתה

סטטוס
מצוי
מצוי
תדיר
נפוץ
תדיר
תדיר
נפוץ
צמח נדיר
תדיר
מצוי
נפוץ
תדיר
תדיר

טבלה מספר  :1ממצאי סקר צמחייה ראשוני
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מפה מספר  :4טיפוסי צומח ותכסית באזור אתר חגית.

זואולוגיה
מסקר רגלי שנערך באזור ניתן ללמוד שקיימת פעילות זואולוגית לא מבוטלת באתר.
מלבד עופות דורסים ,כדוגמת בז מצוי ומיני עקבים שנצפו באזור ,נצפה צבי זכר ועוד
מספר תחנות הרחה (תמונה מספר  )4בשטח המיועד להקמת התחנה וכן נוכחותם של
מיני נחשים :זעמן שחור (תמונה מספר  )5ושלוון ב"מ .בשטח נמצא גם צב יבשה
(תמונה מספר  )6גם מספר מקבצי גללים של דורבנים נמצאו באזור .בנוסף ,בעבר היו
עדויות לגבי הימצאותו בנחל תות של הדג לבנון הירקון  -דג אנדמי לישראל  .2על פי
הספר האדום של החולייתנים בישראל מין זה נכחד משמורת נחל תות עקב הבצורת
של .8 1999
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מפה מספר  :5ממצאי הסקר הזואולוגי שנערך באזור.

תמונה מספר  :4תחנת הרחה של צבאים.
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תמונה מספר  :5נשל של זעמן שחור.

תמונה מספר  :6צב יבשה.
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השטח המיועד להקמת התחנה
מבט כללי
תחנת חגית עתידה לקום בסמוך וממזרח לתחנת הכוח חגית ,דרך הגישה לתחנה
תתבסס בחלקה על דרך עפר קיימת מסביב לגדר תחנת הכוח והמשמשת אותה .כ-
 50מטר מדרום מזרח למשרדים המתוכנים ומחוץ לשטח תכנית הבניה (מפה מספר )6
ישנה מכלאה של בקר .באזור המכלאה קיימים מקבצים של מינים פולשים כדוגמת
שיטה מכחילה .כמו כן ,שטח המכלאה נטוע על ידי מיני איקליפטוסים שונים .בחלק
הצפוני של המכלאה ישנו שפך פסולת (תמונה מספר  .)7כל האזור מוקף בגדרות.
בחלק הצפוני של המיועד להקמה מספר שורות של גלי אבנים הנראים כפעילות
אנטרופוגנית שנועדה לסיכול כחלק מהכשרה חקלאית.
תמונה מספר  :7שפך פסולת בתחום המכלאה.
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מבט נקודתי
השטח המיועד עבור תחנת חגית מתפרס על פני מדרון דרום-מזרח (מפה מספר
 )6שמכוסה בבתה עשבונית (תמונה מספר  .)3כיום ,השטח מהווה אזור רעייה.
באזור מספר גלי אבנים שכיוונם צפון-צפון-מזרח .ניתן לומר שלאור קרבתו של
שטח זה לתחנת חגית קיימות השפעות אנתרופגוניות של פעילות התחנה על
שטח זה ,אך יחד עם זאת ,באזור זה נמצאו עדויות לפעילות זואולוגית האופיינית
לאזור.
מפה מספר  :6שטח התמ"א ומיקום התחנה המתוכננת.
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סיכום
השטח המיועד להקמת תחנת חגית הוגדר במסגרת תמ"א  37ח .לאזור זה מספר
מאפיינים אקולוגיים:
 .1שטח התחנה מיועד לקום על אזורי בתה עשבונית שהיא תצורת צומח נדירה
בישראל ההולכת ומתמעטת המשמשת כבית גידול למגוון מינים (כדוגמת בז אדום).
 .2בסמוך ,במרחק של  300מטר ,ממוקמת שמורת טבע המבוססת על ערוץ נחל איתן.
 .3בעבר היו קיימות עדויות להימצאותו של מין דג אנדמי בישראל בערוץ נחל תות.
 .4בסקר הקצר שנערך באזור נמצאו עדויות לפעילות זואולוגית האופיינית לאזור זה.

מקורות
 .1מסמכי תמ"א/37/ח  -תכנית מתאר ארצית חלקית ברמה מפורטת לאספקת הגז
הטבעי ,ממאגרי הגז הטבעי בים ועד למערכת ההולכה הארצית ביבשה.
 .2שמורת נחל תות.http://www.inature.info/
 .3מרקוס ,מ .1997 .הר הכרמל – סקר נוף ומסלולי טיול .רשות הטבע והגנים.
.http://www.eyarok.org.il/trip.aspx?id=2049 .4
.http://www.mapa.co.il/5295/ .5
 .6בלנק ,ל .2012 .המגוון הביולוגי של הבתה והשטחים העשבוניים .החברה להגנת
הטבע.

http://www.gsi.gov.il/_uploads/ftp/GsiReport/2014/Segev-(Amit)-GSI-18- .7
.2014.pdf
 .8דולב ,ע ,.פרבולוצקי ,א .2002 .הספר האדום של החולייתנים בישראל .החברה
להגנת הטבע ורשות הטבע והגנים.
 .9שגב ,ע ,.שש ,איתן .2014 .הגיאולוגיה של הר הכרמל  -השלמת אזור חיפה .המכון
הגיאולוגי.
 .10פרגמן ,א ,.פליטמן ,ע ,.הלר ,ד ,.שמידע ,א .1999 .רשימת צמחי הבר של ארץ
ישראל וסביבתה .האוניברסיטה העברית ,גבעת רם ,ירושלים.
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נושאים אקולוגיים כלליים להתייחסות במהלך
ההקמה והתפעול
דרכים
כל הכנסת הציוד לאזור העבודות תעשה מכיוון תחנת חגית (במערב) לכיוון אזור
המיועד להקמה (במזרח) ועל בסיס הדרכים הקיימות .אין ליצור דרכי גישה חדשות
באזור העבודות .חריגה בנושא תתאפשר על בסיס מסמך ההיתר המוגש ,בו קיים צורך
ביצירת דרך קיצור המאפשרת את תנועת המשאיות לאזור מיכל הקונדנסט במקום
הדרך הקיימת לאורך הגדר המזרחית של התחנה הקיימת ודרך המשך היוצרת מהפינה
הצפון מזרחית של האתר הקיים לכיוון החלק הצפוני של אזור המשרדים המתוכננים
בואך האזור המערבי של מיכל הקונדנסט.

אתר התארגנות
הקמה
 .1גידור :אתר ההתארגנות יהיה מגודר למעט כניסה אחת ,כל מרכיבי המחנה
והציוד כולל מיכלי תדלוק ,פחי אשפה וערימות פסולת לסילוק יהיו בתוך
השטח המגודר .יש לשמור על תחזוקתם השוטפת של הגידור ושער המחנה.
 .2מתקני דלק ושמנים :כל מיכלי הדלק והשמנים יוצבו בתוך מאצרות תקניות.
 .3שילוט :יש להציב שלט (שיפורק בסיום העבודות) ובו יהיה מפורט שם הפרויקט
והגורמים הרלוונטיים – לרבות המפקח ,דרכי ההתקשרות ומועד סיום משוער.
 .4פעולות נדרשות בטרם הכנסת כלים לשטח :סימון השטח וגידורו בתיאום עם
הגורמים הרלוונטיים .יש לערוך סיור לאורך גבולה של שמורת נחל תות וכן
באזור יער חגית.
 .5יש לשמר את אדמת החישוף בצורה ברורה ומסומנת לצורך שיקום.
 .6מצעים :יש לבצע מאזני עפר באתר על מנת לצמצם ככל הניתן .אין לייבא
חומר מילוי ולעשות בו שימוש על פני השטח בכל צורה שהיא ולכל מטרה.
בחומר מילוי יעשה שימוש רק מעומק של מטר אחד ומעלה מתחת לגובה פני
השטח .הכנת משטחי עבודה תעשה על בסיס חומר מקומי בלבד.
 .7צומח :מיני צומח יישתלו רק בכפוף לתוכנית שיקום נופי שתאושר על ידי רשות
הטבע והגנים .במידה ויתקבל אישור לשיקום נופי באמצעות מיני צומח יעשה
שימוש רק במינים מקומיים.

תפעול
 .1במחנות הקבלן לא יאושרו מגורים למעט שומר .שומר הלילה ישהה בתחומי
המחנה בלבד .לא תותר החזקת כלבים או/ו חתולים או/ו כל חיית מחמד אחרת.
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 .2חניית כלי רכב וציוד הנדסי שלא בשעות העבודה תהיה בשטח ההתארגנות
בלבד.
 .3ניקוז :יש לדאוג לניקוז נאות של שטח המחנה באופן שימנע יצירת שלוליות מים
עומדים.
 .4שמנים משומשים :במקרים בהם עוסקים בתיקונים של כלי רכב כבדים
למיניהם ,ייאסף השמן המשומש למיכלים ייעודיים ויסולקו למפעל או לאתר
מורשה לטיפול בשמנים משומשים .הטיפול בשמנים משומשים יהיה לפי תקנות
למניעת מפגעים (שמן משומש) התשנ"ג .1993
 .5אבק :יש להפחית ככל הניתן ובאופן שוטף יצירת מטרדי אבק מדרכי הגישה
ומהמתקנים באתר (מגרסות ,מערומי עפר וכו').
 .6חומרי בניה :יאוכסנו באופן מסודר ובבטיחות מרבית .יש למנוע מטרדי אבק
וריחות משטחי האכסון .אין לאכסן חומרים שאינם שייכים ישירות לעבודה
במקום.
 .7יש לפעול למניעת שריפות ובטיחות אש בתחום המחנה ובסמוך לו .תיאסר
הדלקת מדורות בעצים מקומיים.
 .8טיפול ופינוי בפסולת .תתבצע בהתאם לחוזה עם הקבלה ובהתאם לדרישות
של רשות הטבע והגנים.
 .9מבני שירותים :ייעשה שימוש בשירותים כימיים או ביולוגיים .אין לסלק ביוב
לבורות ספיגה בשום תנאי .אין לסלק ביוב ו/או תשטיפים מכל סוג שהוא
לנחלים וערוצי ניקוז.
 .10תאורה :התאורה תהיה כלפי פנים בלבד.
 .11לא תאושר כל פגיעה בסביבה מחוץ לגבול הבקשה.
 .12תנועה אל מחנות הקבלן ומהם תהיה בצירים קיימים או בצירים הנכללים
בבקשה להיתר.
 .13יש לבצע שיקום נופי על פי תכנית שיקום נופי.

שיקום
בגמר עבודות הקמת תחנת חגית יפונה אתר ההתארגנות כולל כל שאריות הפסולת
והגידור .אתר ההתארגנות ישוקם בהתאם לתוכנית שיקום נופי שתאושר ותוגש יחד עם
התנ"ס הרלוונטי.

שטחי התארגנות ואחסנה זמניים
שטחי ההתארגנות והאחסנה הזמניים ימוקמו בתחום התמ"א .שטחי התארגנות מהווים
מפגע סביבתי לא רק מעצם היותם אלא עקב ההשפעות הסביבתיות הנלוות .השפעות
אלו כוללות:
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 .1מקור לפסולת ביתית.
 .2זיהום תאורה.
 .3מקור לזיהום קרקע.
 .4מקור למינים פולשים (עקב פגיעה במרקם השטח ויצירת תנאים אקולוגיים
נוחים עבור מינים אלו).
אי לכך יש להקפיד על ריכוז שטחי ההתארגנות והאחסנה במקום אחד בו יערכו כל
עבודות המנהלה .כמו כן ,יש למקם שטחים אלו בסמוך לתשתיות מוארות קיימות .אין
ליצור שטחי התארגנות ואחסנה זמניים מוארים בלב השטח ,אלא בתאורה מינימלית
המופנית כלפי פנים.

סימון תוואי העבודה
למרות ששמורות נחל תות אינה גובלת בשטחי העבודה יש לזכור ששמורה זו היא אזור
פגיע ביותר מבחינה אקולוגית .יש לבצע סימון ברור על פי הנחיות רט"ג דבר אשר יכול
למנוע נזקים בלתי הפיכים.

הכשרת אזור העבודה
אין להשאיר כל חומר צמחי ,פסולת וכדומה כתוצאה מעבודת החישוף בשטח העבודה,
למעט אדמת חישוף אשר תאוחסן בשטחי העירום המיועדים לכך .יש לפנות את
הפסולת לאתרים המורשים.

מאזן עפר
עודפי החפירה שלא נמצא להם שימוש במסגרת השיקום יועברו לאתר מורשה .לאור
הדרישות המקצועיות מומלץ לגרוס את עודפי הקרקע מהחפירה וליצור מהם את
שכבות המצע .במידה ולא ,יש להקפיד על ריכוז חומרי המצע במספר אתרים
מצומצמים בלבד.

תאורה
על מנת לשמר את אזורי הבתה הגובלים באזור העבודה ,תבוצע הארה כלפי פנימה
ולא תותר תאורה כלפי חוץ .ראה הנחיות נוספות בסעיף שטחי התארגנות.

פסולת


יש להימנע מפיזור פסולת (ביתית ,בנין ותעשיה) בכל צורה שהיא באזור תוואי
העבודה .כל פעולות התחזוקה של הציוד הכבד הכוללות החלפת שמנים
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וכדומה יש לערוך במתחמים המוגדרים לכך .יש להימנע מהבאת ארוחות לאזור
העבודה אלא לאפשר הפסקות בהם יגיעו הפועלים לשטח ההתארגנות.



באתרי העבודה יימצאו מכלי אצירה בנפח מתאים לפינוי פסולת .פסולת גושית
תפונה לאתר מורשה .יודגש כי אין לשרוף או לקבור אשפה מכל סוג .שאריות

מזון יאספו וזאת על-מנת למנוע גישה של חיות הבר לפסולת.


יש למקם שירותים כימיים באתר ההתארגנות.

כריתת עצים
התייחסות לנושא זה מפורטת בסקר העצים המוגש לאישור פקיד היערות.

מינים פולשים
יש להתמקד בפעולת מניעה .לאחר התבססותם של מינים פולשים ,הסיכוי למגרם
נמוך והעלויות גבוהות .לכן:



השימוש של קרקע מיובאת יעשה רק מעומק של  1מטר ומעליה תפוזר קרקע
שנכרתה במקום .בדרך זו ניתן לצמצם את ההסתברות לנביטה של מינים
פולשים אשר זרעיהם נמצאים באדם היבוא.



אין לשתול מינים פולשים או מינים שאינם מקומיים.



במידה ונוצרו אזורי עבודה של חומר מיובא מאזורים אחרים יש לרססם בחומר
מונע נביטה (על פי פרוטוקול "מפרט טכני לטיפול בעצים פולשים לאורך
תשתיות") ולפזר מעל את שאריות העפר המקומי שלא הוכנס לתוך התעלה .יש
לפעול על מנת להחזיר את טופוגרפיית האזור לצורתה המקורית זאת בכפוף
לתוכנית השיקום הנופי.



לאחר סיום העבודה יש לפעול באזור על פי פרוטוקול "מפרט טכני לטיפול
בעצים פולשים לאורך תשתיות".

עידוד צמחייה מקומית
יש להימנע מכל עידוד אקטיבי של הצמחייה המקומית .גשמי החורף ובנק הזרעים
בקרקע הם אשר יבצעו את העודה בצורה טבעית.

ניטור וממשק
יש לפעול על פי פרוטוקול "מפרט טכני לטיפול בעצים פולשים לאורך תשתיות".
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תנ"ס יבשתי 4#
נספח 6.7

סקר צומח משלים

סקר צומח – אתר חגית
ד"ר אדיב גל
פברואר 2018
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רקע
בתאריך  9.2.18נערך סקר רגלי באזור תחום הקו הכחול של אתר חגית .הסקר נערך
בשיתוף עם גב' טל לבנוני ,האוצרת של הגן הבוטני באוניברסיטת תל אביב .במהלך
הסקר הרגלי נרשמו כל המינים שזוהו מרמת הסוג ועד רמת המין .במהלך ההליכה
נסקרו האזורים של אתר התפעול ,אתר אחסון ,אתר עירום  ,1אתר התארגנות ,דרך
הגישה ואתר עירום  .2הממצאים המובאים בדוח זה כוללים את כל המינים על פי
חלוקה אזורים .אזורים אלו כוללים את האזור הפתוח סביב לאזורים המוגדרים ,אתר
תפעולי ,אתר עירום  2ודרך גישה .לאור צמידות אתר האחסון ,אתר העירום  1ואתר
ההתארגנות ,נעשתה רשימה משותפת לאזור זה.

תוצאות
עושר
סך הכל זוהו  92צמחים עד רמת המין ועוד  14צמחים עד רמת הסוג (טבלה מספר 1
ואיור מספר  .)1משמעות הדבר שחלק מהצמחים נמצא בשלב שעדיין לא ניתן לזהותו
עד רמת המין .לדוגמה ,חלק מתהליך זיהוי מין במשפחת המצליבים מצריך בחינה של
פרי הצמח .לחלק מהמינים השייכים למשפחת המצליבים עדיין לא היו פירות בתאריך
בו נערך הסקר.
טבלה מספר  :1רשימת הצמחים שזוהו בסקר.
שם המין

שכיחות

צורת חיים

סטטוס
שמירת
טבע
מוגן

אזור
הפתוח

אתר
תפעולי

אזוב מצוי

נפוץ

בן שיח

אלון מצוי

נטוע

עץ

√

אליסון מצוי

נפוץ

חד שנתי

√

אלת המסטיק
ארבע כנפות
מצויות

נטוע

עץ

√

תדיר

חד שנתי

√

בוצין ב"מ

עירום1
התארגנות
אחסון

דרך
גישה

√

√
√

√

√

√

עשבוני רב שנתי

√

√

√

√

בוצין מפורץ

נפוץ

בן-קוצן מאפיר

מצוי

חד שנתי

בן סירה מיובל

תדיר

עשבוני רב שנתי

בקיה א"י

מצוי

חד שנתי

עירום
2

√

√

ברקן סורי

נפוץ

חד שנתי

√

√

גדילן מצי

נפוץ

חד שנתי

√

√

גזיר ב"מ

√

√
√

גזר קיפח

נפוץ

עשבוני רב שנתי

געדה מצויה

נפוץ

בן שיח

גרגר נחלים

מצוי

עשבוני רב שנתי

גרניון עגול

מצוי

חד שנתי

גרניון רך

נפוץ

חד שנתי

דבקה זיפנית

נפוץ

מטפס

√

√

√

√

√

√

√
√

√

√

√
√
√

√
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√

שם המין

שכיחות

צורת חיים

דודא רפואי
דלעת הנחש
מצויה

מצוי

עשבוני רב שנתי

מצוי

מטפס

דרדר מצוי

נפוץ

חד שנתי

הרדוף הנחלים

נטוע

שיח

סטטוס
שמירת
טבע

אזור
הפתוח

עירום1
התארגנות
אחסון

אתר
תפעולי
√

√

√
√

√
√

זהבית ב"מ

√

זית אירופי

נטוע

עץ

זמזומית מצויה

נפוץ

גיאופיט

√

זקנן שעיר

נפוץ

עשבוני רב שנתי

√

חד שפה

נפוץ

בן שיח

√

חוחן הקורנס

תדיר

עשבוני רב שנתי

חוטמית ב"מ
חוטמית עין
הפרה

√

√
√

√
√

מצוי

עשבוני רב שנתי

√

√

√

חטוטרן מצוי
חלבלוב
השמש?

מצוי

חד שנתי

√

√

√

מצוי

חד שנתי

√

חלמית מצויה

נפוץ

חד שנתי

√

חרדל לבן

נפוץ

חד שנתי

√

נטוע

עץ

√

חרוב מצוי
חרחבינה
מכחילה

נפוץ

עשבוני רב שנתי

√

√

חרצית עטורה

נפוץ

חד שנתי

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
נפוץ

חד שנתי

√

טיון דביק

נפוץ

בין שיח

טרשנית שרועה

נפוץ

עשבוני רב שנתי

√

כליינית מצויה

נפוץ

חד שנתי

כלנית מצויה

נפוץ

גיאופיט

כנפה חרוקה
כרבולתן
השדות
כתמה עבת
שורשים

תדיר
תדיר

גיאופיט

√

נפוץ

עשבוני רב שנתי

√

לבנה רפואי

נטוע

עץ

√

לוטוס שעיר

מצוי

לוליינית מעובה

תדיר

לוענית ב"מ
לוף ב"מ
לופית מצויה

מצוי

גיאופיט

לשון פר סמורה

נפוץ

עשבוני רב שנתי

√
√
√

עשבוני רב שנתי

גיאופיט

√

√
√

√

חד שנתי

√

√

טופח ב"מ
טופח ריסני

דרך
גישה

עירום
2

מוגן

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√

√

√

מוצית קוצנית

מצוי

עשבוני רב שנתי

מסרק מזרחי

נפוץ

חד שנתי

√

מצוי

חד שנתי

√

√

√

מעוג כירתי
מקור חסידה
ב"מ
מקור חסידה
חילמתי

נפוץ

חד שנתי

√

√

מרגנית השדה

נפוץ

חד שנתי

√

√

√

√
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√

שם המין

שכיחות

צורת חיים

מרור הגינות

נפוץ

חד שנתי

מרות ירושלים

סטטוס
שמירת
טבע

אזור
הפתוח

עירום1
התארגנות
אחסון

אתר
תפעולי

√

מצוי

עשבוני רב שנתי

√

מרקולית מצויה

תדיר

חד שנתי

√

√

ניסנית דו-קרנית

נפוץ

חד שנתי

√

√

נשרן הדוחן

נפוץ

עשבוני רב שנתי

√

נפוץ

חד שנתי

√

סביון אביבי

דרך
גישה

סולנמום ב"מ

√

סייפן ב"מ

√
מוגן

√

√

√

√

עוזרר קוצני

נפוץ

עץ

עולש מצוי

נפוץ

חד שנתי

√

√

√

עירית גדולה

נפוץ

גיאופיט

√

√

√

עכובית הגלגל

מצוי

עשבוני רב שנתי

עכנאי מגובב

מצוי

עשבוני רב שנתי

עריוני צהוב

תדיר

גיאופיט

מוגן

√
√

מוגן

עשנן מטפס

תדיר

פטל קדוש

מצוי

שיח

פרסיון גדול

תדיר

שיח

√

פרע מסולסל

נפוץ

עשבוני רב שנתי

√

√

√

√

פשתה אשונה

נפוץ

חד שנתי

צהרון מצוי

נפוץ

גיאופיט

נפוץ

עשבוני רב שנתי

√

נפוץ

חד שנתי

√

√

√

√

נפוץ

צלף קוצני

מצוי

צמרנית הסעלים

מצוי

בין שיח

√

√

√

√

√

שיח

√

√

√

חד שנתי

חד שנתי

√

√

√

ציבורת ההרים
ציפורני חתול
מצויות
צלבית ארוכת
שיבולת

עירום
2

√
√

√

√
√
√

√
√

קדד ב"מ

√

√

√

√

קורטם דק

נפוץ

חד שנתי

√

קידה שעירה

נפוץ

שיח

√

√

√

√

קיפודן בלנש

נפוץ

עשבוני רב שנתי

√

√

√

√

קיקיון מצוי

פולש

עץ

√

√

רכפה ב"מ

√
מוגן

רקפת מצויה

נפוץ

גיאופיט

שברק קוצני

מצוי

עשבוני רב שנתי

שומר פשוט

נפוץ

עשבוני רב שנתי

√

שופרית כרתית

נפוץ

חד שנתי

√

שיטה כחלחלה

פולש

עץ

שלמון יפואי
שעורת
הבולבוסין

נפוץ

חד שנתי

נפוץ

עשבוני רב שנתי

שרעול שעיר

נפוץ

חד שנתי

תורמוס ההרים

נפוץ

חד שנתי

תלתן הכדורים

נפוץ

חד שנתי

שברק ב"מ

√

√

√

√

√

√

√
√

√

√

√

√

√

√
√

√
√

שערור ב"מ

√
√
מוגן

√
√
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סטטוס
שמירת
טבע

אזור
הפתוח

אתר
תפעולי

עירום1
התארגנות
אחסון

דרך
גישה

שם המין

שכיחות

צורת חיים

תלתן קלוסי

תדיר

חד שנתי

√

תלתן תירסני

מצוי

חד שנתי

√

תלתלן חקלאי

מצוי

חד שנתי

עירום
2

√
סה"כ

70

37

32

56

25

איור מספר  :1אחוז הצמחים שזוהו עד רמת המין ועד רמת הסוג.

תצורת צומח
 47%מכלל הצמחים שזוהו בסקר שייכים לתצורת הצומח של החד שנתיים (איור מספר
 87% .)2מהצמחים שזוהו שייכים לצמחים עשבוניים (חד שנתיים ורב שנתיים).
משמעות נתונים אלו שאזור זה נחשב כאזור בתה עשבונית.
איור מספר  :2התפלגות תצורות הצומח.
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סטטוס שמירת טבע
 7%מכלל הצמחים שזוהו בסקר שייכים לסטטוס של מוגן (איור מספר  .)3במהלך
הסקר לא נמצאו מינים אדומים.
איור מספר  :3התפלגות סטטוס שמירת טבע.

שכיחות
כל הצמחים שזוהו עד רמת המין שייכים לשלוש קבוצות של שכיחות :נפוץ ,תדיר ומצוי.
(איור מספר .)4
איור מספר  :4התפלגות שכיחות המינים המזוהים.
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מינים פולשים
שני מינים פולשים נמצאו באזור הסקר :שיטה כחלחלה וקיקיון מצוי .יש לומר שנמצאו
מספר בודד בלבד של מינים אלו וגם הם מרוכזים באזור דרך הגישה.

אזורי עבודה
רשימת המינים בכל אחד מאזורי הסקר מלמד על עושר יחסית רב של מינים (איור
מספר  .)5יחד עם זאת ,הסקר לא התבסס על יחידת מדידה קבועה בכל אזור וכן לא
הוגדר זמן מדידה קבוע בכל אזור .לכן ,לא ניתן לערוך השוואה סטטיסטית בין
האזורים השונים.
איור מספר  :5רשימת המינים בכל אזור.

סיכום
אזור הסקר הינו אזור של בתה עשבונית מובהק .המינים העשבוניים שולטים בעושר,
כפי שבא לידי ביטוי בסקר זה ,אך גם בשפע ,כפי שלא נבדק בסקר זה ,אך ניתן
להבחין בכך בקלות תוך כדי צפייה במאפייני השטח .באזור הסקר לא נמצאו מינים
אדומים ,אך יש מספר מינים מוגנים שיש לתת את הדעת עליהם .כמו כן ,בסקר זה,
נראתה להקה של  10צבאים משוטטת באזור ההתארגנות/אתר עירום /1אתר אחסון.
תצפית זה מלמדת ,שכיום ,השטח מהווה בית גידול למין מטריה זה המוגדר כמין אדום.
יש לציין שבאזור זה שפע ועושר המינים הפולשים מאוד מצומצם .בנוסף ,לא נצפו
מינים פולשים בלב השטח ,אלא רק לאורך דרך הגישה .הדבר יחייב בחינה בעת
העבודות על מנת למנוע את התפשטותם של מינים אלו בעקבות העבודות .בתקופה
בה נערך הסקר ,נצפתה זרימה בערוץ הנושק לאוזר התפעולי .לא מן המנע שהצבאים
שנראו באזור עושים שימוש במים אלו בתקופה זו של השנה.
7
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תנ"ס יבשתי 4#
נספח 6.8

נספח ניקוז

תנ"ס יבשתי #4

נספח 6.9

חלופות מיקום מיכל האחסון

תחנת חגית
בחינת חלופות למיקום מיכל אחסון הקונדנסט בחירום

 .1רקע סטטוטורי
תמ"א /37ח ,המהווה את התשתית הסטטוטורית לפיתוח שדה לוויתן ולקליטת הגז הטבעי והקונדנסט,
יעדה תא שטחה למיקום מיכלי אחסון בתא שטח  202ששטחו  22דונם .בפועל ,שטח אזור האחסון בחירום

יוגבל לכ 7.3-דונם ברוטו (השטח נטו של המתקנים העיליים באזור האחסון הוא  5.3דונם) ,ראו תרשים להלן.

תרשים  :1תשריט תמ"א /37ח כולל תאי שטח

על מנת לקבוע מיקומו של המיכל בתא שטח זה נבחנו שתי חלופות מיקום ,צפונית ודרומית .השיקולים
בבחינת החלופות מפורטים להלן.

1

 .2חלופה דרומית
חלופה זו מציגה את אזור האחסון בצידו הדרומי של תא שטח  .202התרשימים ,החתכים וההדמיות
להלן מציגים את אופן פריסת החלופה בשטח.

תרשים  :2מיקום מיכל האחסון-חלופה דרומית

2

תרשים  :3הדמיית מיכל האחסון-חלופה דרומית ,מבט לכיוון דרום משביל המטיילים בדרך לתצפית
יער חגית

תרשים  :4הדמיית מיכל האחסון  -חלופה דרומית ,מבט לכיוון צפון מערב מכביש 70

3

תרשים  :5הדמיית מיכל האחסון  -חלופה דרומית ,מבט לכיוון צפון מהדרך ההיקפית של תה"כ

 2.1מאפייני החלופה
.I

מטרדי אבק ורעש – חלופת מיקום זו מאופיינת בעבודות חציבה נרחבות ביותר ,בהיקף
של כ 85,000-מ"ק.

.II

פינוי עודפי עפר – יעמדו על כ 47,200-מ"ק.

.III

נצפות – יש לבחון אלמנט זה בהתיחס למקום ממנו נלקחה ההדמיה.

.IV

לו"ז לביצוע – ממושך יותר.

.V

ספק נוסף – יאלץ לחצות את אתר האחסון כשיתמקם באזור הצפוני של תא שטח .202

.VI

בטיחות אש  -קרבה בין מתחם האחסון למתחם התפעול.

.VII

צנרת מקשרת – קצרה יותר 120 ,מ"א.

4

 .3חלופה צפונית
חלופה זו מציגה את אזור האחסון בצידו הצפוני של תא שטח  .202התרשימים ,החתכים וההדמיות
להלן מציגים את אופן פריסת החלופה בשטח.

תרשים  :6מיקום מיכל האחסון-חלופה צפונית

5

תרשים  :7הדמיית מיכל האחסון-חלופה צפונית ,מבט לכיוון דרום משביל המטיילים בדרך לתצפית
יער חגית

תרשים  :8הדמיית מיכל האחסון – חלופה צפונית ,מבט לכיוון צפון מערב מכביש 70

6

תרשים  :9הדמיית מיכל האחסון – חלופה צפונית ,מבט לכיוון דרום-מזרח מהמצפור (הסתרה
מלאה)

תרשים  :10הדמיית מיכל האחסון – חלופה צפונית ,מבט לכיוון צפון מהדרך ההיקפית של תה"כ

7

 3.1מאפייני החלופה
.I

מטרדי אבק ורעש – חלופת מיקום זו מאופיינת בעבודות חציבה בהיקף של כ55,000-
מ"ק.

.II

פינוי עודפי עפר – יעמדו על כ 15,200-מ"ק.

.III

נצפות – יש לבחון אלמנט זה בהתיחס למקום ממנו נלקחה ההדמיה.

.IV

לו"ז לביצוע – קצר יותר.

.V

ספק נוסף – מיקום המאפשר גישה ישירה לספק עתידי ללא מגבלות.

.VI

בטיחות אש  -מרחק גדול יותר בין מתחם האחסון למתחם התפעול.

.VII

צנרת מקשרת – ארוכה יותר 200 ,מ"א.

 .4הערכת חלופות
להלן טבלה המציגה הערכת חלופות לפרמטרים שנבחנו זאת על מנת להצביע על החלופה
המועדפת למיקום מיכל האחסון בחירום.

טבלה  :1השוואת חלופות והערכתן
פרמטר

חלופה צפונית

חלופה דרומית

מטרדי אבק רעש

עבודות חציבה בהיקף גדול יותר
 85,000מ"ק

עבודות חציבה מצומצמות
באופן ניכר  55,000מ"ק

פינוי עודפי עפר

 47,200מ"ק

 15,200מ"ק

נצפות
לו"ז לביצוע
צנרת מקשרת

אין יתרון מובהק
ממושך יותר

קצר יותר

קצרה יותר  120 -מ"א

ארוכה יותר  200 -מ"א

בטיחות אש

מרחק קצר יותר בין מתחמים

מרחק רב יותר בין מתחמים

ספק נוסף

ספק נוסף ידרש לחצות שטח זה

גישה ישירה ללא מגבלות
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 .5מסקנות
לאור בחינת הקריטריונים לעיל ניתן לומר כי לחלופה הצפונית יתרון במרבית המאפיינים שנבחנו.
עבודות החציבה לצורכי הקמת מיכל האחסון בחירום במיקום הצפוני יהיו מצומצמות יותר ,היקפי
עודפי העפר יהיו משמעותית נמוכים בהשוואה לחלופה הדרומית ,משך הנוכחות בשטח יהיה
קצר יותר והמרחק בין המתחמים רב יותר .במידה ובעתיד ספק נוסף ירצה להיכנס למתחם
האחסון התמ"אי ,תהיה לו גישה ישירה ללא מגבלות לשטח הדרומי .מבחינת נצפות לא ניתן
להצביע על יתרון מובהק בין החלופות וישנם מבטים שונים בהם לחלופה זו או אחרת יש יתרון
מסוים .אמנם הצנרת המקשרת ארוכה יותר בחלופה זו אך לא באופן משמעותי ,כאשר לכל יתר
הפרמטרים יש יתרון משמעותי בחלופה זו .על כן ,החלופה הצפונית היא החלופה הנבחרת
למיקום מיכל האחסון בחירום.
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