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 כללי  1

פרק זה מגדיר סיכונים ממצבורי נוזלים תעשייתיים באגן ניקוז ים המלח. הסקר מסכם את מסמך זה 

את מטרת העבודה ואזור העבודה ומציין את שלבי העבודה. הפירוט לגבי שלבי העבודה נמצא בפרקים 

 הבאים.

 מטרת העבודה  1.1

 ים המלח הזמינה  גבס ברותם אמפרט וזיהום נחל אשלים, רשות ניקוזהבעקבות אירוע פריצת מאגר 

, להוציא  אחריותה םשבתחו למצבורי הנוזלים התעשייתייםסקר סיכונים  תעריכ DHV MEDמחברת 

גיבוש מדיניות בנושא השפעות  מטרת הסקר היא . את האזורים שבתחום ירושלים ומעבר לקו הירוק

שמקורו בפעילות תעשייתית, או מתקני תפעול שונים על נחלים   ישירות ועקיפות הקשורות בנגר 

 וסביבתי.   ר ציבורי כרצפטו 

 אזור העבודה  1.2

משתרע מראש נחל צין בסמוך למצפה ה  ,דונם  3,006,955שטח בגודל    רשות ניקוז ים המלח  באחריות

)מצפון לדרום(: אוג, קידרון, דרגה, ערוגות,   הניקוז העיקרייםאגני    רמון ועד לנחל אוג שבמזרח ירושלים.

אגן ההיקוות של נחל צין מהווה כמחצית משטח רשות הניקוז  חבר, צאלים, יעלים, זוהר, חימר וצין.

בתחום שיפוטה של  ומכיל בתוכו אגני משנה מרכזיים כגון: תמר, פרס, חצרה, חתירה, חווה ונוספים.

: ירושלים, ערד, תמר, מצפה רמון, רמת נגב וערבה רשות ניקוז נכללות שש רשויות מקומיות

  [1].התיכונ

ניקוז ים המלח, להוציא את השטחים שבתחום השיפוט של אזור העבודה כולל  את כל שטחי רשות 

 עיריית ירושלים. 

 שלבי העבודה  1.3

 הסקר כלל מספר שלבים:

 סקר ספרות .א

 מיפוי סיכונים  .ב

 הערכת סיכונים .ג

  בחירת תרחישים להערכת הידראולית .ד

 שלב זה לא מומש בפרויקט – מידול הידראולי .ה

  המלצות מדיניות .ו

 . 6עד  2צאותיו בפרקים תיאור של כל אחד מהשלבים הללו ותו
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 סקר ספרות   – רגולציה ומדיניות   2

בעולם, בנושא זיהום מדליפות אמצעי הגנה ומדיניות הנפוצים    לגביספרות  הסקירת  פרק זה מציג את  

ואירועים ממקורות תעשייתיים. נסקרו מנגנוני הגנה ישירים ועקיפים הקשורים בשפך שעשוי להיפלט 

לסביבה ממקורות אחסון של נוזלים בתעשייה כתוצאה מתאונה, גלישה ממכלים, התבקעות מכלים 

 ת או פעילות מתקני תפעול דומים.או צינורות, קריסת סוללה של מאגר נוזלים או כל פעילות תעשייתי

 רקע  2.1

אמצעי ההגנה והמדיניות נועדו למנוע או לצמצם הגעת נוזלים מזהמים ממקורות אלו לנחלים או 

לרצפטורים ציבוריים וסביבתיים אחרים. אחת הסיבות לביצוע סקר הסיכונים היא הסקת מסקנות 

ר הפוספוגבס של מפעל רותם , אז נפרץ מאג2017מתוצאות אירוע נחל אשלים שהתרחש ביוני 

אלף מ"ק, זרמו לנחל אשלים וגרמו לנזקים סביבתיים  100-200אמפרט ושפכים חומציים בנפח של 

 [2]מלש"ח.  400-שעלות שיקומם מוערכת בכ

וללים חוקים ותקנות ישראליים, מסמכי מדיניות ורגולציה מקורות המידע שנבחנו בסקר הספרות כ

אירופאים ואמריקאים, סקרי סיכונים קודמים שנערכו עבור רשות ניקוז ים המלח, סקירת חלופות 

  ומסמכים נוספים שנמצאו בעלי עניין ותוכן מתאים לסקירה.

 ע סקירת מסמכים ומקורות מיד  2.2

מהם התקבל מידע על טכניקות מיטביות  מסמכים .שנסקרומפורטים מקורות המידע  1טבלה ב

 סקירת טכניקות מיטביות. העוסק ב 2.1סעיף  במפורטים ומנגנונים רגולטוריים רלוונטיים 

 סקירת טכניקות מיטביות להתמודדות עם אירועי כשל  2.1

לנחלים ולרצפטורים ציבוריים מחולקת לשני שלבי פעולה: הגנה מפני הגעת מזהמים במדיה נוזלית 

הגנה, הכשרת עובדים, החלת נהלים וביצוע תרגולות, ופעולות   הכוללות התקנת אמצעי  מנעפעולות  

המתבצעות כמענה לאירוע דליפה ושפך של מזהם. שני שלבי הפעולה דורשים החלת מדיניות   חירום

המבוססת על הערכת וניהול סיכונים וכוללות הכנות מקדימות וביצוע התאמות בשטח לאזורים בהם 

 תעשייה לסביבה. קיים חשש לדליפת נוזלים משימושי 

 למניעת זיהוםמדיניות סביבתית  2.1.1

מניעת זיהום הינה למעשה יישום מדיניות ניהול סביבתי, שנסקרת כאן בחלוקה לדרישות רגולטוריות 

 באיחוד האירופאי, ארה"ב וישראל. 
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 סקירת מסמכים ומקורות מידע לבקשת רשות ניקוז ים המלח : 1טבלה 

 הערות  התייחסות לנושא ניקוז נוזלים הרלוונטי לסקר  עיקרי המסמך  שם המסמך  

1.  

סקר סיכונים של 

 רשות ניקוז ים המלח

[3] 

סקר סיכונים להתמודדות עם 

טפונות בשטח רשות יאירועי ש

 הניקוז ים המלח.

שמקורו במפעלי התעשייה  לשפךבמסמך אין התייחסות 

רחש עקב בשטח הרשות, אלא למפגעים שעשויים להת

 . שיטפונות

 

2.  

רגישויות  סקר 

סביבתיות לאורך קו 

 [4]" קצא"א 42

סקר ניתוח רגישויות במקטעי  

הקו, בין היתר באזור שטח רשות 

הניקוז, תוך התייחסות לרגישות  

הידרולוגית ,רגישות שימושי 

קרקע  אוכלוסין ושימושי

 ורגישות אקולוגית.

במסמך נסקרו מקטעים העוברים בשטח רשות הניקוז אך אין 

 התייחסות לאמצעי הגנה מפני דליפות עתידיות בשטח. 

ייערך שימוש  

בסקר קצא"א 

בהמשך, 

כחלק 

מהערכת 

הסיכונים 

ההידרולוגית 

 שתבוצע. 

3.  

סקרים ותוצאות ניטור:  

אגנים ג'  –סקר קרקע 

 [5] ד'-ו

נכתב ע"י חברת גיאופרוספקט 

 עבור רותם אמפרט נגב בע"מ.

ד' -סקר קרקע בשולי מאגרים ג'

הממוקמים מצפון מזרח למפעל, 

לא התגלו סימנים לנוכחות 

קרקע, הומלץ לסיים את זיהום 

 שלב החקירה.

שמקורו במפעלי התעשייה  לשפךבמסמך אין התייחסות 

 .בשטח הרשות, אלא לזיהום קרקע בשטח המפעל
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 הערות  התייחסות לנושא ניקוז נוזלים הרלוונטי לסקר  עיקרי המסמך  שם המסמך  

4.  

סקרים ותוצאות ניטור:  

סקר קרקע בחינת 

חלופות ליצור חומצה 

ואחסון  זרחתית

 [5] פוספוגבס

סקר חלופות לבחירת מיקום 

ייצור חומצה זרחתית ואחסון 

פוספוגבס במפעל רותם 

 אמפרט. 

התחשבות בשטח  במסמך צוין כי בחירת החלופה נעשית תוך

 גישה לצרכי  במדרג הנחל ובאפשרויות אגן ההיקוות שנחסם,

המצאות רצפטורים נבחנו בנוסף,  מיתון וטיפול במים גולשים.

צויין במסמך  חלופה.כל רגישים במורד אגן הניקוז של 

שקיימות תכניות מפורטות להקמת סכר במורד נחל אשלים 

 . 5שיתווסף לסכר הקיים היום באזור בריכה 

 

5.  

והבנייה,  חוק התכנון 

חוק הניקוז, חוק 

רשויות נחלים 

ומעיינות ומסמכים 

 [7] [6] נלווים

 

יות נחלים נבחנו חוק התכנון והבנייה, חוק הניקוז וחוק רשו

לא נמצאו התייחסות הרלוונטיות למניעת  סיכונים  –ומעיינות 

 שמקורו בפעילות תעשייתית.  משפך

 

6.  

מדיניות מרחקי 

הפרדה של המשרד 

 [8] להגנת הסביבה

מדיניות של אגף חומרים מסמך 

מסוכנים במשרד להגנת 

הסביבה שנועד לקבוע טווחי  

סיכון )בטיחות( של מתקנים 

בהם מוחזקים חומ"ס 

 לרצפטורים ציבוריים. 

מסמך המדיניות מתייחס לאירועים המוגדרים כ"סבירים" 

בלבד, הכוללים אירוע דליפת נוזלים הנשפך לשטח המאצרה 

 בלבד.

במסמך המדיניות או בסקרי הסיכונים  לפיכך, אין 

שהוגשו/יוגשו במסגרתו  בכדי לתרום מידע או הערה לסיכון 

 לשפך היוצא מהמפעל.
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 הערות  התייחסות לנושא ניקוז נוזלים הרלוונטי לסקר  עיקרי המסמך  שם המסמך  

7.  

הנחיות להגשת 

מסמכים לאסדרה 

 [9] משלימה

הנחיות להגשת מידע נוסף 

לצורך אסדרה סביבתית 

משולבת )אינטגרטיבית( אותו 

נדרשים מפעלים להגיש 

תנאים נוספים ברישיון   במסגרת

 . עסק

ים במסמכי מידע המוגשים למהגנ"ס ע"י י פרקים רלוונט

 המפעלים:

 מכלי אחסון. 2.1.4פרק 

 . תשתיות אחסון ושינוע .2.1.9.2פרק 

 . סקר היסטורי -סקר מקורות זיהום הקרקע  3.7פרק 

 פרקמפורט ב

2.1 

8.  
מדריך ניהול סיכונים 

 [10] ממקורות נייחים

מדריך ניהול סיכונים המתייחס 

לפגיעה בבריאות הציבור 

בקרבת האתר כתוצאה מאירוע  

חומ"ס )דליפה/התנדפות של גז 

 רעיל, שריפה או פיצוץ(. 

פורסם להערות ציבור עדכון למדיניות ניהול סיכום של  2019-ב

אגף חומ"ס ומסמך שיחליף את המסמך הנוכחי הכולל בנוסף 

שמעותיות בעלי השפעה התייחסות לאירועי חומ"ס מ

סביבתית. המדיניות החדשה כוללת דרישה לביצוע סקר 

( Worst case scenarioסיכונים הכולל גם תרחישי קצה )

 עבור קבוצות חומ"ס ספציפיות בכמויות גדולות.  

 

במסגרת המדיניות מוגשים סקרי סיכונים כוללים מידע אודות 

ולצמצום הנזק אמצעי הגנה ונהלים לצמצום הסיכוי לאירוע 

 האפשרי. המידע אינו זמין לציבור הרחב.

המסמך 

הקיים מיושם 

באופן חלקי. 

עדכון מדיניות 

נמצא בהערות 

 ציבור. 
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 הערות  התייחסות לנושא ניקוז נוזלים הרלוונטי לסקר  עיקרי המסמך  שם המסמך  

 IED [11]מדיניות   .9

הדירקטיבה על פליטות 

תעשייתיות של האיחוד 

האירופאי, אשר אומצה בשנת 

ונועדה להיות מאומצת  2010

בחקיקה לאומית פרטנית עד 

. מדיניות החקיקה 2013שנת 

מתבססת על עקרון הטכניקה 

( ומניעת BATהמיטבית הזמינה )

 יבה.נזק משמעותי לסב

מדיניות הדירקטיבה מיושמת במסגרת התנאים המשלימים 

 לטבלה זו. 7פורט בסעיף מברישיון עסק כ
 

10.  

סקר סיכונים של 

 רשות ניקוז ים המלח

[3] 

סקר סיכונים להתמודדות עם 

טפונות בשטח רשות יאירועי ש

 הניקוז ים המלח.

שמקורו במפעלי התעשייה  לשפךבמסמך אין התייחסות 

בשטח הרשות, אלא למפגעים שעשויים להתרחש עקב 

 . ונותשיטפ

 

11.  

חוק התכנון והבנייה, 

חוק הניקוז, חוק 

רשויות נחלים 

ומעיינות ומסמכים 

 [6] נלווים

 

והבנייה, חוק הניקוז וחוק רשויות נחלים  נבחנו חוק התכנון

לא נמצאו התייחסות הרלוונטיות למניעת  סיכונים  –ומעיינות 

 שמקורו בפעילות תעשייתית.  משפך

 

12.  
מדריך ניהול סיכונים 

 [10] ממקורות נייחים

מדריך ניהול סיכונים המתייחס 

לפגיעה בבריאות הציבור בקרבת 

האתר כתוצאה מאירוע חומ"ס 

פורסם להערות ציבור עדכון למדיניות ניהול סיכום של  2019-ב

שיחליף את המסמך הנוכחי הכולל בנוסף  אגף חומ"ס ומסמך

התייחסות לאירועי חומ"ס משמעותיות בעלי השפעה 

המסמך 

הקיים מיושם 

באופן חלקי. 
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 הערות  התייחסות לנושא ניקוז נוזלים הרלוונטי לסקר  עיקרי המסמך  שם המסמך  

)דליפה/התנדפות של גז רעיל,  

 שריפה או פיצוץ(. 

סביבתית. המדיניות החדשה כוללת דרישה לביצוע סקר  

( עבור Worst case scenarioסיכונים הכולל גם תרחישי קצה )

 קבוצות חומ"ס ספציפיות בכמויות גדולות.  

סיכונים כוללים מידע אודות במסגרת המדיניות מוגשים סקרי 

אמצעי הגנה ונהלים לצמצום הסיכוי לאירוע ולצמצום הנזק 

 האפשרי. המידע אינו זמין לציבור הרחב.

עדכון מדיניות 

נמצא 

בהערות 

 ציבור. 

 

 

 IED [11]מדיניות   .13

הדירקטיבה על פליטות 

תעשייתיות של האיחוד 

האירופאי, אשר אומצה בשנת 

ונועדה להיות מאומצת  2010

בחקיקה לאומית פרטנית עד 

. מדיניות החקיקה 2013שנת 

מתבססת על עקרון הטכניקה 

( ומניעת BATהמיטבית הזמינה )

 יבה.נזק משמעותי לסב

מדיניות הדירקטיבה מיושמת במסגרת התנאים המשלימים 

 זו. לטבלה 7בסעיף פורט מברישיון עסק כ
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  מערכות ניהול סביבתי של האיחוד האירופי 2.1.1.1

)דירקטיבת  IED-סביבתית הינה אחד מעמודי התווך עליהם מתבססת דירקטיבת המערכת ניהול 

פליטות מתעשייה של האיחוד האירופאי( הכוללת התייחסות לאופן ניהול מפעלי תעשייה בהיבטים 

 EMS-Environmentalסביבתיים של פליטות לאוויר, למקורות מים וליבשה. מערכת ניהול סביבתית, 

Manangement System כפי שהיא מפורטת במסמכי הייחוס האירופאים, הינה אסטרטגיה להתמודדות ,

עם פליטות ממקורות תעשייתיים לסביבה תוך התחשבות בתנאי הסביבה המקומיים בשטח המקור. 

( מפורטת EFS Bref’s -Emission From Storageבמסמך הייחוס בנושא פליטות מזהמים מאחסון )

ת הערכת סיכונים עבור אירועים ותאונות משמעותיות באחסון מכלים מערכת ניהול סביבתית הכולל

 .[12] בתעשייה

רבים חומרים ויות בהם מעתוהדירקטיבה לשליטה על אירועים ותאונות משמע IED-לפי דירקטיבת ה

האחריות להפעלת מערכת ניהול סביבתית מוטלת על  ,(Seveso IIIמסוכנים )ידועה בתור דירקטיבת 

קיים חשש ממשי לתאונה ודליפה משמעותית )שעשויה לגרום לזרימה של מזהמים  המפעלים בהם

המערכת נדרשת לכלול התייחסות להערכת הסיכונים  .[13] במערכות הניקוז האזוריות והטבעיות(

כניות מגירה למצבי חירום וכניות עבודה למניעת אירועים ולתכנון תולמקרה תאונות, נהלים ות

בנוסף, באחריות המפעל להעריך ולרענן את מערכת הניהול   שעשויים לגרום לפגיעה באדם ובסביבה.

 הסביבתית שלו בהתאם לטכנולוגיה המיטבית הזמינה. 

פעולה נוספת הנדרשת כחלק מהנחיות הדירקטיבות הנ"ל היא ביצוע תהליך בדיקה וייעול של תדירות 

, היא טיוב של מיקום RBI – Risk Based Inspectionת. מטרת הבדיקה, הנקראת  ונ יומיקום בדיקות התק

ותדירות בדיקות התקינות באביזרי צנרת במסופים המאחסנים חומרים מזהמים קרקע. הבדיקה 

כאשר התוצר הסופי ישפר את איכות הבדיקות, יחסוך  ,מתבצעת ע"פ מתודולוגיה של ניהול סיכונים

 .[14]דסיים בעלויות בדיקות מיותרות ויוריד את רמת הסיכון לכשל במתקנים ההנ

 מדיניות ניהול סביבתי בארה"ב 2.1.1.2

על ידי  פתנאכ יםדלק אירועי דליפה או גלישה שלסביבתי כתוצאה מזיהום מהגנה על מקורות מים 

 SPCC  -Spill Prevention, Control, andסגרת חוק (, במEPA)הסוכנות האמריקאית להגנה"ס 

Countermeasure . ,את האמצעים והנהלים  הכוללת תוכניתמחויבים מתקנים להכין במסגרת החוק

כנית ומתקן. התבתחום הלמניעת דליפות, שליטה באירועי דליפה והתמודדות עם זיהום פוטנציאלי, 

על ידי מהנדס מומחה מטעם המתקן וכל תכניה צריכים להיות מיושמים במלואם צריכה להיכתב 

 . [15]  בשטח

מוצגת ונבדקת   תוכנית, אך נעשים סיורי פיקוח בהם הEPA-על ידי ה  תוכניתאין צורך באישור ה אמנם  

גר במפעל ולתפעולו יחד עם שיקולים סביבתיים מקומיים ונכתבת בהתאם לנפח הא  כניתתוה ח.  בשט

להתייחס  כהצרי תוכניתכמו קרבה למקורות מים והערכות לנזק העשוי להיגרם לסביבה. כל 

 .הלאמצעים למניעת דליפה, אמצעים לשליטה בזיהום ואמצעים לטיפול, ניקוי ומזעור נזקים של דליפ

 תוכנית בכתיבת  מחויביםמ"ק  4000-בנפח העולה על כמכלי דלק  בנוסף, מתקנים בהם מאוחסנים

FRP-Facility Response Plan   שהינה מקיפה ומחמירה יותר מתוכנית ה-SPCC  .ה  יתתוכנב-FRP   קיימת

השפעות על ו למאפיינים נוספים במתקן כמו גיל המכלים, קרבה וסיכון למקורות מים התייחסות

  .EPA-ה מקדים של נדרשת באישור FRP-ה תוכניתם מימסוי ים בריאות הציבור. במקר
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וכוללת התייחסות מפורטת לתרחישים  SPCC-ה תוכניתנכתבת בעקרונות זהים ל FRP-ה תוכנית

התייחסות  , נדרשתבנוסף .(Worst case scenario) מחמיר תרחיש קצההאפשריים לדליפת דלק, כולל 

ביקורות פנים ארגוניות הכוללת נהלים, ו להשפעות אפשרויות על בריאות הציבור, דרכי פינוי ומילוט 

 תרגילים ותרגולות.

 מדיניות ניהול סביבתי בישראל 2.1.1.3

 במסגרתבישראל, הדרישה לביצוע והחלה של מערכת ניהול סביבתית נדרשת ממפעלים תעשייתיים  

וכחלק מהתנאים המשלימים ברישיון עסק תחת פרויקט האסדרה  לאוויר פליטה היתר קבלת

נדרשים לקיים מערכת ניהול סביבתית בעסק או, במידה והם  המפעליםהסביבתית המשולבת. 

במסגרת הגשת מסמכי  , להציג אישור על התעדה חיצונית של התקן. ISO 14001עומדים בתקן 

הבקשה להיתר, בעל העסק נדרש למפות את מקורות השפכים, בריכות האגירה והמכלים בעסק. 

( נדרש בעל העסק לפרט אילו 1טבלה ב 8בנוסף בטפסים המוגשים במסגרת הבקשה )ראה סעיף 

( לרבות מערכות התראה, מאצרות, 2.1.4אמצעי הגנה קיימים למניעת דליפות ממכלים )טופס 

כל ואת תדירות בדיקות התקינות החיצוניות והפנימיות. בנוסף, ימערכות הגנה קטודית, את מצב המ

מפרט בעל העסק את סוג החומר המאוחסן, את נפח האחסון ופרטים נוספים הנוגעים לאופן האחסון 

הקיימים אך לא קיימת התייחסות פרטנית לאמצעי   מנעבעסק. המידע במסמכים מפרט את אמצעי ה

 טיפול במקרים של תאונה או דליפה משמעותית.

 . )"תשתיות אחסון ושינוע"( 2.1.9.2בטופס  במסמכי הבקשה נדרשתהתייחסות לבריכות אידוי ואגירה 

בטופס נדרש בעל העסק לדווח על בריכות אחסון נוזלים, עמדות פריקה וטעינה, אחסון כלים קטנים, 

סוג החומר המאוחסן, נפחו, מיקומו וכן האם  יש לפרט גם לגבימתקני ייצור, חוות מכלי דלק ועוד. 

  ת תשתיות איטום, אמצעים למניעת שפיכות/דליפותואילו אמצעי הגנה על הסביבה מותקנים לרבו

ואמצעים לבקרה וניטור. בנוסף, נדרש בעל העסק לפרט את נהלי הבקרה ואחזקה הנוגעים למניעת 

 .[16] דליפות וזיהום מאותם מקורות זיהום אפשריים

דרישה לביצוע נוהל חירום מפורטת לכלל מפעלי התעשייה המחזיקים בהיתר רעלים מטעם המשרד 

ערכות לאירוע חומרים י"ה - 26ים להיתר רעלים סעיף ילהגנת הסביבה. ע"פ מסמך התנאים הכלל

תרגולות ודיווח למוקדי מסוכנים", נדרש מחזיק ההיתר לכתיבת נוהל חירום הכוללת הכשרת עובדים,  

נדרש המפעל לכלול בנוהל החירום בחינה של תרחישים אפשריים  ,חירום. בנספח א' למסמך הנ"ל

 של אירועים ואופן הטיפול בהם ומיפוי ופירוט של האמצעים הטכניים הקיימים בשטח העסק. 

פגע ובשמירה על ניהול אירוע חומרים מסוכנים, כפי שהוא מתואר בהיתר, מתמקד בעצירת מקור המ

בטיחות כוח האדם בשטח המפעל ואיתור הרצפטורים הציבוריים שעשויים להינזק. עם זאת, לא 

קיימת התייחסות במסמך הנוגעת לצמצום הגעת המזהמים לסביבה מעבר לעצירת מקור הזיהום. 

כון בעת ביצוע הבחינה של הרצפטורים הציבורים בנוהל החירום, ניתן לבצע בחינה של מידת הסי

 להיווצרות תשטיפים באירוע ודרכים למניעתם או צמצומם ע"י אמצעים שיתוארו בסעיפים הבאים

[17]. 

מאחסנים, מחויבים מפעלים בהם , 1993במסגרת חוק רישוי עסקים )מפעלים מסוכנים(, תשנ"ג 

בהגשת תיק מפעל הכולל   ו פסולת של חומרים כאלהמוכרים, מעבדים או מייצרים חומרים מסוכנים א

המפעל ותיאורו, וכן פירוט והגדרה של אירועי חירום ותקריות אפשריים בשטח המפעל  תוכניתאת 

בנוהל החירום מפורט המענה שניתן לאירועים הנ"ל לרבות הכשרת כח אדם,  במסגרת נוהל חירום.
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טח המפעל. בשונה מנוהל החירום הנדרש בהיתר ציוד מיגון אמצעי הגנה וטיפול בשפך חומרים בש

, שריפות, רעידות אדמה, םביטחוניי הרעלים, אירועי חירום בתיק המפעל כוללים התייחסות לאירועים  

מפגעים תברואתיים ולכלל החומרים העשויים לפגוע באדם או בסביבה גם אם אינם מוגדרים כחומרים 

 .[18] מסוכנים

במסמך תקנות בריכות אידוי ואגירה, מפורטות הדרישות להקמה ותחזוקה של בריכות המכילות 

וספוגבס רטוב( תוך התייחסות שפכים סניטרים ושפכים תעשייתיים )לרבות תמלחות ומערומי פ

להתקנת איטום בקרקעית הבריכה, הקמת שוחות ביקורת ואמצעים לניטור דליפות מהבריכות. בנוסף 

נדרש מקים הבריכה לקיים נהלים לניטור ובקרה מפני דליפות ובנקיטת אמצעים להפסקת וצמצום 

 . [19] הזיהום במקרים של אירוע דליפה

מדריך סיכונים למניעת תקריות חומרים מסוכנים נמצא בתהליך עדכון במשרד , 2.2סעיף כאמור ב

בימים אלו טיוטת המדריך מפורסמת להערות ציבור. בשונה מהמדריך הקודם להגנת הסביבה ו

המדריך העדכני יכלול התייחסות לפגיעה בסביבה שנגרמת כתוצאה מאירוע  ,2005שפורסם בשנת  

אוכלוסייה בסביבת האירוע. בשונה ממדיניות "מרחקי על  חומרים מסוכנים ולא רק לפגיעה המשפיעה  

במדריך ניהול הסיכונים קיימת התייחסות לתרחישי קצה  ,הסביבה של המשרד להגנת "הפרדה

(Worst Case Scenario .מהם עשוי להיווצר שפך משמעותי שישפיע על מערכת הניקוז האזורית )

רשימת המפעלים שידרשו בהגשת סקר הסיכונים תלויה בקבוצות החומרים המסוכנים ובנפחים 

הסקר. עם זאת,   תניתן למפות את המפעלים הנדרשים בהכנשיוגדרו במדריך לכשיפורסם. על כן, לא  

מאחר וכתיבת המדריך עודנה בעיצומה, מעורבות רשות הניקוז בתהליך גיבוש המסמך אפשרית ואף 

 .מומלצת

 אמצעים טכניים להגנה מפני דליפות והזרמת חומרים מזהמים במערכת הניקוז 2.1.2

מפני אירועי דליפה ותאונות הגורמים למפגעים סביבתיים עברו שינויים  להגנהאמצעים טכניים 

 ,הכוללות מערכות התראה ובקרה אוטומטיותושיפורים לאורך השנים וכיום קיימות מערכות 

לצמצום בתדירות ובמידת הפגיעה של אירועים שגרמו למפגעים סביבתיים כתוצאה  שתורמות

 בשימוש  הנפוציםאמצעי הגנה רשימה של  להלן .[12] יבהמתקלות ודליפות של דלקים ושמנים לסב

של האיחוד האירופי המפרט על הטכנולוגיה  IPPC-מדיניות הע"פ מסמכי  תעשייתיים במתקנים

 :( בתחום אחסון נוזלים במקורות תעשייתייםBATמיטבית הזמינה )

 ; מערכות התראה מפני מילוי יתר -

 ;מכלהמתריע במקרים של  התרוקנות  מד למפלס  נמוך -

 ; שסתום השבתה אוטומטי -

 ;מערכות התראה על דליפות בתחתית מכלים -

 "ס;חוממערכות התראה על דליפות מצנרות דלק או  -

 למכלים וצנרות; מערכות הגנה מפני קורוזיה פנימית או חיצונית -

 ו/או בדים גיאוטכניים.    HDPEהעשויות בטון, יריעות איטום    מיכול משני הכולל מאצרות אטומות -

בהם מותקנים )בחלק מהמקרים( מערכות גילוי  קירות ורצפות כפולות מיכול משני הכולל -

 .והתראה על דליפות
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 מערכות הגנה לקווי צנרת

בנוסף למערכות ההגנה הנ"ל, קיימות מספר טכנולוגיות ושיטות לביצוע בקרה ובדיקות תקינות לקווי  

צנרת המכילים דלקים או חומר מזהם אחר. הסכנה לדליפה חמורה שעשויה לגרום לשפך מזהם מקו 

צנרת למערכת הניקוז הטבעית נובעת לרוב מפגיעה מכנית או חבלה בצינור. פגיעות נוספות בקווי 

לים מכניים שווצרות שפך משמעותי מהן נמוך יותר, נובעים סדקים, קורוזיה וכיצנרת, שהסבירות לה

 יים. אחרים. ניתן לסווג את אמצעי ההגנה בקווי צנרת לאמצעי הגנה אוויריים, קרקעיים ותת קרקע

לביצוע בדיקות שגרתיות לאורך   ,אמצעי הגנה אוויריים כוללים בדיקה ויזואלית ע"י לוויינים או מל"טים

מפגעים מכניים ומשיגי גבול כמו גם דליפות ע"י  יכולות לגלותמסלולי קווי צנרת. הבדיקות האוויריות 

 . [20] או טכנולוגיות צילום אחרות  IRשימוש בחיישני

אמצעי הגנה קרקעיים כוללים סיורים למציאת מפגעים ומניעת משיגי גבול, סימון קווי צנרת כדי למנוע 

 . [20] תאונות ופגיעה של כלים הנדסיים

אמצעי הגנה תת קרקעיים כוללים מיגון וסימון תת קרקעי של קווי צנרת, שנועד להקטין את הסיכוי 

 , ככל הניתן ,לפגיעה לא מכוונת ע"י כלים הנדסיים בתשתית הצינור. התקנת אמצעים אלו תתרחש

שימוש בשכבות הגנה מבטון, שימוש במילוי צבעוני או אף בחיישני   ,בין היתר  ,במועד הנחת הקו ותכלול

 Smart Pipelineהוא שימוש במערכת "פיגים חכמים" ) נוסף התרעה. אמצעי תת קרקעי נפוץ

Inspection Gage מיפוי וזיהוי נקודות  תוך כדי(, מכשור המוחדר לתוך הצינור ומוסע לאורך תוואי הקו

 .[20] כשל אפשריות הנובעות מסדקים, קורוזיה ופגמים אחרים

עים בשטח הוא שימוש אמצעי הגנה ובקרה נוסף המאפשר שליטה מרוחקת ותגובה בזמן אמת לאירו

במערכות הבקרה הממוחשבות המחוברת לחיישנים לאורך תוואי הקווים. ניתן לבצע שילוב והתאמה 

 -SCADAשל מערכות המחשב המשמשות לצרכי פיקוח, שליטה ואיסוף נתונים בתעשייה 

Supervisory Control And Data Acquisition)זיקוק ואחסון  ( הנפוצות, בין היתר, בקווי צנרת דלק, בתי

 דלקים וחומ"ס.

כל או שינוי דרסטי בלחצים בקווי צנרת יכולים להעיד על פיצוץ צינור ילדוגמא, התרוקנות מהירה של מ

שעשויה לגרום לשפך משמעותי באתר או בקו צנרת מרוחק. מערכות  ,או דליפה משמעותית אחרת

מטיות של הזרמת הנוזלים בקו ומערכות התראה והשבתה אוטות להפעיל הבקרה במקרים אלו יכול

בכך למנוע או לצמצמם משמעותית את נפח החומר שנשפך באירוע. אמנם השימוש המקורי של ו

איננו ניטור דליפות, אך שימוש משולב זה אפשרי ויכול לייעל את רמת השליטה,  SCADA-מערכת ה

 . [21] הבקרה ואת מהירות התגובה לתאונות ואירועים דומים

  



 

 סקר סיכונים ממצבורי נוזלים תעשייתיים באגן ניקוז ים המלח

 

 

1350-003GS001R4.docx                                         - 15 -                                                              דו"ח סופי 

 מיכול שלישוני   - אחסון זמני במקרה דליפה  סקירת טכניקות ל  2.2

ים בהם אירוע החירום גורם מקרעבור    לגיבוי  ח איגוםנפ  שהוא  מיכול שלישוני,  הואעי הגנה נוסף  אמצ

פתרונות או  ,עודי, בריכת חירוםיכל יינפח האיגום יכול להיות מלשפך שאינו מוכל במיכול המשני. 

 .להלן כמפורטנוספים המשמשים כנפח אגירה לאחזקה שפך 

 כללי 2.2.1

פליטות לסביבה המתרחשות כתוצאה מאירועים ותאונות בסדרי גודל שעשויים לגרום לזרימת 

בהשוואה לדליפות עילי או בתת הקרקע מתרחשות לרוב בתוך פרקי זמנים קצרים  בשפךמזהמים 

כאמור, ע"פ מסמכי הייחוס האירופיים הנוגעים לאחסון חומרים נוזליים בתעשייה, ותקלות שגרתיות. 

התמודדות מדיניות עם פוטנציאל נזק סביבתי משמעותי לקיים חומרים המאחסנות ות על החבר

 .[12] ואירועים העשויים להתרחש בשטחןתאונות וטיפול ב

בזמן אירוע חירום, יש לפעול למניעת מקור הזיהום במקביל לפעולות טיפול וצמצום הנזקים 

האפשריים לסביבה ולאדם. צמצום הנזקים יתאפשר ע"י תגובה מהירה של צוות חירום מיומן והפעלת 

מכך, באחריות כלל הגורמים המעורבים לטיפול נהלים מתאימים בהתאם לסוג האירוע, כחלק 

למנוע הגעת תשטיפי מזהמים למערכת הניקוז האזורית והטבעית ע"י הכלה של נפח נוזל  ,באירוע

עשה יגדול ככל שניתן ע"י שימוש במיכול שלישוני. בחירת אמצעי המיכול השלישוני באזור האתר ת

ניתן להשתמש באחד או יותר מאמצעי  ,האתר בהתאם למאפייני .בהתבסס על ניהול סיכונים פרטני

 .להלן 2.2.5- 2.2.2בסעיפים ההגנה המפורטים 

עשויים להתקבל ולהוות גורם ביטחון    ,יחד עם זאת, כל פעולה או אמצעי שנותנים מענה לאירוע חירום

מספק. לדוגמא, בעקבות אירוע פריצת הסוללה במפעל רותם אמפרט, בנוסף להקמת בריכת חירום 

ה למנוע סכר על תוואי הנחל במטר  2017מזרחית למערומי הפוספוגבס הרטוב, הוחלט להקים בשנת  

)במסגרת סקירת   להיגרם מגלישה עתידית מאזור הבריכות של המפעלשעלולה  זרימת שפך מזהמים  

 הספרות לא נמצא שהקמת סכר הינו אמצעי הגנה נפוץ להכלה של אירועי שפך(. 

 מכלי אגירה לשעת חירום  2.2.2

ם של האתר שימוש במכלי אגירה ייעודיים למטרות חירום אפשרי ליישום בהתחשב בתנאים המרחביי

כל י,  או במערכות שאיבה. במידה  והשימוש במ1איור כמתואר בטופוגרפיה בהתחשב ב ובעיקר

מקור האנרגיה של מערכת לגיבוי  החירום מתבצעת ע"י שאיבה ולא ע"י זרימה גרביטציונית, נדרש

 השאיבה בשעת חירום.

שרות לבצע הסבה של מכלים קיימים לצורכי בהתאם לניהול הסיכונים באתר ולמאפייניו, קיימת אפ

עשה בהתאם לחומר יכל קיים תיכל חדש. הסבה של מיחירום בכדי לחסוך את העלויות של הקמת מ

. םכל המיועד לקליטת השפך, סוג החומר הנפלט בשעת חירום והתגובה הצפויה ביניהיהמאוחסן במ

 הפרטניות עבור מקרי חירום אפשרייםכל הקיים יעמוד בהערכות הסיכונים ינפח האגירה הזמין במ

 המקומיים  יםמכלי החירום נדרשים לעמוד בדרישות התחזוקה לאחסון מכלים כנדרש בתקנ .[22]

 לרבות בדיקות תקינות, התקנת אמצעי הגנה והקמת מאצרה.
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 Guidance for Pollution Prevention 2018[22]מיכול שלישוני ע"י מכל אגירת חירום יעודי. מקור:   : 1איור  

 בריכות חירום 2.2.3

לחירום ע"י שימוש   הבמקרה שגודל האתר והתנאים המרחביים מאפשרים זאת, ניתן ליצור נפח אגיר

בריכות החירום על  שיתוכננו בהתאם לתנאים הטופוגרפיים ולניהול הסיכונים באתר.    ,בבריכות חירום

בפני חדירת נוזלים לתווך התת קרקעי כדי להגן על מי התהום   בעלות חוזק מכני מספק ועמידותלהיות  

. בריכות החירום נדרשות להיבנות בצורה שתכיל את מירב שטף [13] [9] והקרקע בשטח הבריכה

שטח האתר. שימוש בבריכות חירום נפוץ בשטח וכך שהוא יבודד ממערכת הניקוז הטבעית  ,המזהם

רשות ניקוז ים המלח )במפעלים כמו חיפה כימיקלים דרום, רותם אמפרט, פריקלאס ועוד( כמו גם 

 באזורים אחרים בארץ.

 [22] [23]"הקרבת אזורים" 2.2.4

הומים של המדינות וויילס, סקוטלנד וצפון אירלנד. "הקרבת טכניקה הנדרשת בתקנות למניעת זי

אזורים" מטרתה שימוש באזורים בעלי יעוד שונה הנמצאים בקרבת מקור הדליפה הפוטנציאלי 

)מגרשי חניה, מגרשי ספורט וכו'( לקיטוע של אירוע הדליפה ע"י הכלה של זרימת המזהם בשטח 

תתאפשר הכלה של זרם מזהם פוטנציאלי על פני השטח או ש  כךאזורים אלו יתוכננו מראש    המיועד.

 בתווך תת קרקע. 

במידה והאזור אינו אטום לחדירת נוזלים )לדוגמא במגרשי ספורט( נדרשת מערכת איטום וניקוז ייעודי 

( וימנעו את הגעת המזהם לשכבות קרקע אחרות 2איור שינקזו את השפך מתת הקרקע )כמתואר ב

או למי תהום. לאחר גמר האירוע, הקרקע המזוהמת שנוצרה בשטח המיועד תטופל בשטח או באתר 

 טיפול ייעודי, בהתאם לאופי המזהם ולחלופות האפשריות. 

בחן בהתאם לסוג הקרקע, מפלס מי התהום ייהום תשימוש בטכניקה של הקרבת אזורים למניעת ז

 ושיקול סביבתיים נוספים באזור המפגע הפוטנציאלי.
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 Guidance for Pollution Prevention 2018[22]מיכול שלישוני ע"י "הקרבת אזורים". מקור:   : 2איור  

 שימוש במערכת הניקוז האזורית  2.2.5

האמריקאי כמו גם בתקנות למניעת זיהומים  EPAטכניקה אפשרית נוספת המפורטת בתקנות של ה

של וויילס, סקוטלנד וצפון אירלנד. שימוש במערכת הניקוז האזורית למניעת זיהום למערכת הניקוז 

. במידה והתרחש אירוע הכולל דליפה משמעותית של מזהם למערכת הניקוזהטבעית אפשרי 

את התפשטות הזיהום   לבלוםת ובכך  יש לנסות ולחסום את המשך זרימת הנוזל במערכ  במקרים אלו,

במידה ומערכת הניקוז באזור הדליפה מנותבת דרך מפריד שמנים או דלקים, יש  עד המשך טיפול.

לבחון את האפשרות של חסימת זרם היציאה מהמפריד ובכך להשתמש בנפח המפריד כגורם מעקב 

 בפליטת השפך למערכת הניקוז.

האפשרות של חסימת מערכת הניקוז יש לבחון את  ,הניקוז האזוריתבמידה והמזהם נמצא במערכת 

מידת הסיכון שיגרם השפך לסביבה ע"י שימוש בחסמים. לצורך כך, דרושה הערכה של  הגעתלפני 

והסכנה ליצירת סביבה נפיצה במערכת ואת עמידות המערכת בפני החומרים שהיא נדרשת להכיל 

כת הניקוז יכולה להיעשות ע"י שימוש במגופים וברזים במקרה של אירוע דליפה. חסימה של מער

או, במידה ולא קיימים אביזרים אלו, ע"י שימוש בחסמים מתנפחים שמונעים את  םידניים או אוטומטיי

 .[22] 3איור , כמתואר במעבר החומר בצנרת

  
 מימין ומצב סגור משמאל    מצב פתוח   - מחסום מתנפח במערכת ניקוז אזורית :  3איור 

 https://www.flowstop.net/gallery מקור:

  



 

 סקר סיכונים ממצבורי נוזלים תעשייתיים באגן ניקוז ים המלח

 

 

1350-003GS001R4.docx                                         - 18 -                                                              דו"ח סופי 

 סיכום    2.3

אירועים ותאונות בתעשייה מתרחשות באופן תדיר במגוון רחב של תחומי פעילות במדינות מפותחות 

כל, קו צנרת או מתקן י)בריכה, מהנדסי    מתקןצורך בתכנון וליווי הנדסי פרטני עבור כל    ישומתפתחות.  

. התכנון  בעל פוטנציאל לזרימת מזהם לסביבה על פני השטח או בתת הקרקע אחר המכיל נוזלים(

 תוך, מצוי הוא בו השטח ולתוואיהנוזלים באתר  לתכונת בהתאם יעשויוהליווי השוטף של המתקן 

  .השטח תא של ההידרולוגיים ובמאפיינים ניקוז לערוצי בסמיכות התחשבות

במפעל רותם אמפרט מהווה מקרה בוחן לצורך בתכנון   3אירוע פריצת מאגר פוספוגבס בבריכה מס'  

וליווי הנדסי פרטני עבור כל מתקן הנדסי )בריכה, מיכל, קו צנרת או מתקן אחר המכיל נוזלים( בעל 

פוטנציאל לזרימת מזהם לסביבה על פני השטח או בתת הקרקע. התכנון ההנדסי נדרש הן בהקמת 

וטף של האתרים הקיימים. ההתייחסות ההנדסית צריכה מתקנים חדשים והן כחלק מניהול סיכונים ש

להינתן בהתאם לתכונת הנוזלים באתר והן בהתאם לתוואי השטח בו הוא מצוי, תוך התחשבות 

בסמיכות לערוצי ניקוז ובמאפיינים ההידרולוגיים של תא השטח. התכנון ההנדסי נדרש בראיה רחבה 

טבעית עליה מוקם מתקן מנקודת מבט גיאולוגית  של ניהול הנוזלים ועליו לכלול חקר של התשתית

 והנדסית, לרבות סקר קרקע גיאומכני.  

 סביבתי ניהול מערכות 2.3.1

 ,במדינות מפותחות כמו ארה"ב ובאירופה קיימות דרישות רגולטוריות ליישום מערכות ניהול סביבתיות

שמטרתן הערכת הסיכונים וניהול מיטבי של מקורות זיהום פוטנציאלים מפעילות תעשייתית. מערכות 

הניהול הסביבתי הן חלק אינטגרלי מאופן הניהול של העסק והן נדרשות לכלול את כלל ההתנהלות 

 ום.של מבנים, נהלי תחזוקה, הכשרת כח אדם והכנות מקדימות לאירועי חיר מקדיםבאתר ע"י תכנון 

בישראל, הדרישה להחלת מערכת ניהול סביבתי נכנסת לתוקפה באופן הדרגתי כחלק מתהליך 

הרישוי האינטגרטיבי וכחלק ממתן היתרי פליטה לאוויר למפעלים מזהמים, המבוססים על דירקטיבת 

מצטרפת  ,של האיחוד האירופאי. הדרישה להחלת מערכת ניהול סביבתית בתהליכי הרישוי -IEDה

כמו כתיבת נהלי חירום בהיתר רעלים ובתיק המפעל של  ,ת נוספות שכבר מיושמות כיוםלדרישו

( הנפוץ בסקטורים שונים בתעשייה. במערכות מחייב לא באופן) ISO14001העסק וכמו יישום תקן 

ניהול סביבתי נדרש בעל האתר לבצע הערכת סיכונים למקורות זיהום אפשריים, אך אין דרישה 

( הכולל מתן מענה לאירוע שפך Wort Case Scenarioרכה להתרחשות אירועי קיצון ) מפורשת לבצע הע

 באתר. 

למניעת תקריות חומרים מסוכנים נמצא בתהליך עדכון במשרד   ממקורות נייחים  סיכוניםניהול    מדריך

שיתוף פעולה בין   לקדם. מומלץ  ציבור  להערות  מפורסמת  ריךלהגנת הסביבה ובימים אלו טיוטת המד

 המידע במטרה לערב את רשות הניקוז בבחינה ואישור של  ,ות הניקוז למשרד להגנת הסביבהרש

 לאירועים המפעליםאת ההתייחסות  תשפר בנושא הניקוז רשות מעורבות. המפעל"י ע המוגש

  על זרימת מזהמים בשטח הרשות. להשפיע שעשויים ותאונות

לנחלים ולרצפטורים ציבוריים מחולקת לשני שלבי פעולה: הגנה מפני הגעת מזהמים במדיה נוזלית 

פעולות מנע ופעולות חירום. אפיון הצורך והערכת הסיכונים לביצוע הפעולות הינו חלק ממערכת 

הניהול הסביבתית. פעולות מנע כוללות התקנת אמצעי הגנה, הכשרת עובדים, החלת נהלים וביצוע 

תרגולות. כאשר אמצעי ההגנה מותאמים לאופי האחסון וסוג החומרים. פעולות חירום כמענה 
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לאירועים ותאונות יפעלו בצורה מיטבית רק במידה והתכנון והערכת הסיכונים באזור המפגע בוצעו 

 כהלכה ונעשו ההכנות המקדימות ההכרחיות.

כת הניקוז האזורי או למערכת הניקוז במקרה של אירוע דליפה משמעותי הגורם להגעת מזהמם למער

קיימים מספר אמצעי הגנה אפשריים שמטרתם היא הכלה של המזהם בצורה שתעכב  ,הטבעית

 ותמזער את הפגיעה בסביבה לאחר האירוע.

 מנגנוני הגנה מקומיים 2.3.2

מנגנוני הגנה מקומיים כולל מערכות מיכול ראשוני כמו אביזרים המתריעים מפני תקלות ודליפות 

כלים ובקווי צנרת ומערכות מיכול משני, שמטרתן למנוע מהתפשטות מזהמים לסביבה באירועים במ

בהם מערכות המיכול הראשוניות לא מנעו את שפך המזהם במקור. הדרישה להתקנת מיכול משני,  

כגון רצפות כפולות, קירות כפולים ומאצרות, מיושמת ברובה עבור מכלים המכילים חומרים מסוכנים 

רים מזהמי קרקע אחרים ע"פ תקנות שונות בעולם. במקרים בהם נפח המיכול המשני לא מספק וחומ

וכדי להבטיח הגנה מיטבית על סביבת האתר, ניתן ורצוי להתקין מערכות הגנה נוספות של מיכול 

 שלישוני. 

שיתוכננו  ,שימוש במערכות מיכול שלישוני עשוי לכלול בניה והקמה של בריכות ומכלי חירום

 במידה שתשאירבהתחשב בתנאים המרחביים של האתר. המכלים והבריכות נדרשים להיות ריקים 

יקבע בהתאם לניהול הסיכונים. המכלים והבריכות ייבנו בהתאם לתקנים יש ,נפח אגירה מתאים

 תוך התקנת אמצעי ההגנה למניעת דליפות בדומה לבריכות ומכלים המכילים נוזלים. ,הנדרשים

שלישוני נוספת היא טכניקת "הקרבת אזורים", שימוש בשטחים בקרבת מקור הזיהום מערכת מיכול  

המיועדים בשגרה לשימושים של חניה, פנאי וכו'. שימוש בשטחים אלו באירוע חירום דורשת תכנון  

שלרוב מתאפשרות כאשר יעוד השטח  ,מקדים ופעולות הנדסיות )כמו מערכות ניקוז, איטום ושאיבה(

נלקח בחשבון בעת הקמתו. עם זאת, ניתן לשקול הסבה של שטחים קיימים למטרות   למטרות חירום

 תוך התחשבות בעלויות. ,מיכול שלישוני בהתאם לתנאים הקיימים בשטח

 יםאמצעי הגנה אזורי 2.3.3

ביצוע הערכת סיכונים והתקנת אמצעי הגנה בנקודות האחסון השונות מוטלת על בעלי האתר 

נוסף לאלו, מומלץ ליישם מתודולוגיה אזורית מחוץ לגבולות האתרים, במסגרות החוקיות השונות. ב

שתכלול שימוש במערכת הניקוז האזורית כאמצעי מיכול שלישוני שיאפשר בלימה של המשך הזיהום 

 לאחר אירוע דליפה.

)מגופים( או ידניים )חסמים מתנפחים( עשויה להיות   םיחסימה של מערכת הניקוז ע"י חסמים אוטומטי

מערכת הגנה אחרונה לפני זרימת מזהמים במערכת הניקוז הטבעית. בדומה לשאר אמצעי ההגנה 

שפורטו לעיל, גם מיקום חסמים אלו דורש הכנות מקדימות, ניהול סיכונים, הכשרת עובדים ותרגולות, 

הסבירות שיצליח למנוע את המשך הזיהום במערכת שבלעדיהם יעילות השימוש באמצעי פוחתת ו

 הניקוז נמוכה.
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 מיפוי הסיכונים  3

מפה   .מ"ק  1,000הסיכונים שמופו בפרויקט זה הם מצבורי נוזלים תעשייתיים )לא מים( בנפח של מעל  

 4-ו (מאגרים ומיכליםמצבורי נוזלים תעשייתיים ) 102 וכוללת 4איור של המתקנים הממופים מוצגת ב

 . תשתיות אורך

 מידע שנאסף במסגרת המיפוי  3.1

נתונים שרוכזו בטבלה המרכזת מידע שנאסף לגבי המאגרים והמכלים שמופו.  6.5בנספח  טבלהה

 נאספו הם: החומר במתקן, ממדי המתקן )שטח, נפח, לעיתים גם עומק( ומיקומו )נ.צ.(. הנתונים הללו  

פגישת התייעצות , המפורסם לעיון הציבור )בקשות להיתרי פליטה(שימוש במידע מספר מקורות: מ

 , . כמו כןסיורים ובפגישות שנערכו במפעליםבהשלמת וטיוב מידע  ,  עם היחידה הסביבתית נגב מזרחי

  .השלמת מידע נקודתית, לגבי אחד מהמתקנים, מהמשרד להגנת הסביבהבוצעה 

מ"ק   1,000  -מתקנים בנפח קטן מ  5מ"ק, אך    1,000ל  מופו מאגרים ומיכלים בנפח של  מע  ,באופן כללי

 :2טבלה ב מוצגים נכללו גם כן בסקר. שיקולים להכללתם בסקר

 בסקר. מ"ק שנכללו    1,000 - : מתקנים בנפח קטן מ 2טבלה 

   מתקן ה   ת להכלל   שיקולים  נפח )מ"ק(  שם המתקן  ID מפעל 

 ממוקם על אותה מאצרה של המיכלים הגדולים.  660 מיכלי סולר DS21 ים המלח 

 DS07 ים המלח 

מסמיכי 

מפעל  - קרנליט

 גיבוש חם

 ממוקם ביחד עם מסמיכים גדולים יותר 900

 בריכות גדולות יותר חלק מ"מערכת" יחד עם  140 4בריכה מס'  A04 אפעה 

 הוכנס לסקר כי החומר מסוכן והכמות קרובה לסף 700 מיכלי חומצה P11 פריקלאס

 הוכנס לסקר כי החומר מסוכן והכמות קרובה לסף 700 מיכלי חומצה P12 פריקלאס

 

 הסיכון למי התהום   – מידע שלא נאסף במסגרת המיפוי   3.2

במכלול הסיכונים  תעוסק הבאירועי זיהום נגר, ואיננ הלכשל שביטוי בסכנה תמתמקד עבודה זו

הנגזרים ממצבורי הנוזלים התעשייתיים באגן הניקוז של ים המלח. לפיכך התמונה המתקבלת חסרה, 

ארבעה אירועי הכשל   ךאופטימית מדי ולא עומדת בהתאמה מלאה עם ניסיון העבר. ראוי לזכור כי מתו

זרימה  םשעיקר םיאירוע הם שנייםהחמורים ביותר שהתרחשו במהלך השנים במרחב הנדון, רק 

האירוע של קריסת צינור ו קריסת בריכת הגבס של רותם אמפרט וזיהום נחל אשליםוהם:  עילית

 הנפט של קצ"א. 

אירועי הכשל החמורים ביותר שראוי להזכירם, התרחשו כתוצאה של דליפה ישירה לתת הקרקע של 

 גר כלל וכלל.תמלחות תעשיתיות משטח מצבורי/מאגרי הנוזלים עצמם ואינם אירועי נ

כמו כן, העבודה לא עוסקת בזיהומים משפכים וקולחים מוניציפאליים ולכן לא נאסף מידע על מט"שים, 

 מאגרי מים/שפכים/קולחים.
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, שדרכו סאירוע הכשל החמור ביותר היה דליפה שנמשכה שנים לבלוע קארסטי בשטח בריכת פריקל

מלמ"ק מי תמלחת סופית של מי"ה.  70-ת בכדלפה למי התהום כמות מצטברת 'דימיונית', המוערכ

 ,התוצאה של כשל זה היא השחתה לדורות של חלק ממרחב אקוויפר חבורת יהודה, בואכה ים המלח

ועליית המליחות במעין עין בוקק, ביותר מסדר   13שביטויה בין השאר בהמלחה של קידוחים כמו אפעה  

 גודל.

חומרתו התרחש )וכנראה ממשיך...( הוא דליפת תמלחת שמקורה בתהליך אירוע הכשל השני ב

העיבוד וההעשרה של בצר הפוספט, לתת הקרקע מבריכות רותם אמפרט בצין. התוצאה היא עליית 

. מליחות ניכרת והשחתה של המערכת האקולוגית של עין צין/עין עקרבים
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תשתיות אורך ומצבורי נוזלים תעשייתיים שמופו במהלך הפרויקט. :  4איור  
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 ם הערכת הסיכונים למצבורי הנוזלים התעשייתיי  4

 מטרה  4.1

היא לתת תמונת מצב של המתקנים השונים באזור שנקבע )אגן היקוות ים מטרת הערכת הסיכונים 

 המפעלים/אתרים הבאים:  ונכללבהערכה  ערוצי נחל.המלח, לא כולל יו"ש(, מהיבט הסיכון לזיהום 

 מישור רותם. –רותם אמפרט  •

 מישור רותם. -חיפה כימיקלים  •

 מישור רותם. – OPCרותם  •

 מישור רותם. –פריקלאס  •

 מישור רותם )בסיור התברר שאין במפעל בריכות(. –מקסימה  •

 מפעל צין. •

 מטמנת אפעה. •

 יום(.זמפעלי ים המלח )ברום, אשלג, מגנ •

תרחישים עקרוניים אשר עלולים לגרום לאירוע מחוץ לגבולות המפעל הם: פריצת מאגר, גלישה 

כתוצאה מהצפה, הזרמה מכוונת )חוקית/לא חוקית( בזמן בעיה תפעולית, פגיעה בקו תשתית, 

שטיפת משטחים כתוצאה מגשם. במסגרת סקר זה, נבחרו התרחישים המשמעותיים ביותר 

 הסקר:  למפעלים הנמצאים באזור

 מ"ק. 1,000כשל של  בריכות אידוי/ שיקוע/ איחסון בתכולה שמעל  .א

 מ"ק. 1,000כשל של מכלי צובר גדולים או מסמיכים בתכולה שמעל  .ב

כשל בצנרת בה מוזרמים כמויות גדולות של נוזלים, אשר בעקבותיו תזרום כמות גדולה מעל  .ג

 מ"ק של מזהמים לשטח. 1,000

 שיטות  4.2

חישוב ההסתברות לנזק סביבתי נעשה באמצעות עצי כשל, שחושבו לכל מתקן שמופה. עצי הכשל 

 חושבו הן להסתברות לכשל באוגר )בריכה( והן להסתברות לנזק לנחלים כתוצאה מהכשל בבריכה. 

 חישוב רמות סיכון באמצעות עצי כשל 4.2.1

  : [24] יתרונות של שיטה זאת (.6.4נספח  השיטה מבוססת על עץ כשל )ראו

 יעדים  תיעדוף שמאפשרות( quantitative) וכמותיות( qualitative) איכותיות תוצאות נותנת •

 . סיכונים מניעת לפעילות מרכזיים

 .כשלים של ושילוב רבים כשלים להזין ניתן •

 .ולהבנה לקריאה קלה •

נדרש בסיס מידע סטטיסטי לגבי תדירויות כשל שלא בין החסרונות: נדרש ידע מעמיק של התהליכים,  

 .לא מבוטלת , נדרשת השקעת זמןבתהליכים מורכבים להפוך לשיטה מסובכת היכולתמיד זמין, 

 לבריכות אידוי/שיקוע הסתברות לכשל התאמת/הערכת 4.2.2

לכשל של מרכיבים סטנדרטים שונים אשר בספרות המקצועית יש נתונים מקובלים להסתברות 

(. עבור הסתברות לכשל של 4.3פרק בשימוש נפוץ בתעשייה, כמו מיכלים, צנרות, משאבות וכו' )ראו 
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-בריכות אידוי/שיקוע ומאגרים )התרחישים  העיקריים בסקר הנוכחי(, לא מצאנו נתונים ברורים וחד

משמעיים, כיוון שמתקנים אלה שונים מפריט  אחד לשני וכך גם ההסתברות לכשל שונה מפריט 

לפריט. לאור זאת, עשינו התאמה להסתברות כשל לכל מתקן ומתקן, על בסיס הפרמטרים העיקרים 

  (.Slunga [25] של  סכריםב סיכונים ניתוחשמצאנו בשטח ובספרות המקצועית )בדומה לשיטה של 

(, הם המתקנים Tailings Dams) אידוי/שיקוע, בריכות פי מידע שנמצא בספרות המקצועיתעל 

 10מפי    למעלההיא  של בריכות אידוי/שיקוע  כשל  הסתברות  .  באזור הנדון  הבעייתיים ביותר במפעלים

 3,500  -כב  ים בשנה  משמעותי  יםכשל  5עד    2-מ    . מתרחשים[24]  מיםסכרי  זו של  לעומת  יותר גבוהה  

ממוצעת  כלומר, על פי נתונים אלה, הסתברות כשל ,סביב העולם קיימות אידוי/שיקועבריכות 

  .בשנה משמעותיים כשלים  1/1000שיקוע היא בריכות ל

הגורמים השונים של  החישוב הסתברות לכשל לבריכת אידוי/שיקוע נעשתה באמצעות הכפל

בתחום  .1:1000בהסתברות הסטטיסטית הממוצעת של ( 3טבלה )מפורטים בהתורמים לכשל 

בסדר גודל אחד על פי ההשפעות של הגורמים שונים אותה הסתברות כשל, מקובל להוריד/להעלות 

טבלאות המתייחסות למיכלים אטמוספיריים(. בסקר הנוכחי מאחר ומדובר במאגרים  – [26])מקור 

ולא מיכלים בחרנו להשתמש בחצי סדר גודל, כך ערך של פרמטר )פקטור( שמוסיף יציבות )לכן מוריד 

ואילו ערך של פרמטר שמוריד יציבות )לכן מעלה הסתברות לכשל(  0.2=1/5הסתברות לכשל( הוא 

 (.1ם בודדים, כאשר פרמטר מסוים לא השפיע על יציבות הסוללה, נקבע לו ערך=)במקרי 5הוא 

עבור בריכת  .4טבלה ניתן לראות ב בריכת אידוי/שיקועבהסתברות לכשל דוגמא לחישוב של 

אירועי כשל משמעותי לשנה, כלומר,  10*3-5הסתברות כשל מותאמת היא   אידוי/שיקוע שבדוגמא,

 שנה. 200 -פעם ב

 ( Tailings Dams)  אידוי/שיקוע   בריכות של   והסתברות לכשל יציבות    על   להשפיע גורמים שיכולים  :  3טבלה 

 חלוקה בעבודה הנוכחית השפעה גורם 

שהגובה עולה הסיכוי ככל   גובה הסוללה  .1

 לכשל עולה

 מ' / 10-מ'/ כ 10-פחות מ

 מ' 10-יותר מ

 יציבות מכאנית:   .2

יחס בין גובה לרוחב 

(, אחידות 26)מקור 

 חומר הבניה, הידוק

ככל שהיציבות המכאנית 

 עולה הסיכוי לכשל יורד

 מעלות )נראה יציב( /   30מדרון מתון עד 

נראה יציב( מעלות )לא    30-מדרון חד יותר מ

 (.26)מקור 

ניקוז אל הדופן מעלה את  כיוון הניקוז   .3

 הסיכוי לכשל 

 ניקוז לדופן / ניקוז למרכז

ככל שיש יותר נוזלים  כמות הנוזלים   .4

 הסיכוי לכשל עולה

 10%-מהשטח / כ  10%  -יש נוזלים על יותר מ

 מהשטח 10% -מהשטח/ פחות מ

מרחק בין גובה   .5

המפלס לבין קצה 

 העליון של הסוללה

ככל שגובה המפלס קרוב 

יותר לקצה העליון של 

הסוללה הסיכוי לכשל 

 עולה

מרחק בין גובה המפלס לבין קצה העליון  

 מ'  1-מ' / פחות מ  1-של הסוללה של יותר מ
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 חלוקה בעבודה הנוכחית השפעה גורם 

בבריכה פעילה הסיכוי  פעילות  .6

לכשל גדול יותר מאשר 

 בבריכה לא פעילה

 בבריכה פעילה / בריכה לא פעילה

ככל שגיל הבריכה עולה  גיל הבריכה  .7

הסיכוי לכשל עולה. 

התכנון בבריכות ישנות 

שונה מהתכנון בריכות 

 החדשות

 שנה 20-שנה / יותר מ 20-פחות מ

השפעות חיצוניות:    .8

הצפות, רעידות אדמה, 

 נפילת טילים/פח"ע.

)כל הבריכות נמצאות  *לא נלקחו בחשבון כשל מסיבות חיצוניות

לרעידת אדמה לכן  4או  5באזור בסיכון 

נראה שהשפעה זאת היא אחידה לכולם, 

 כמו כן הגורמים החיצונים האחרים(

שנה לרעידה   1400  -ות של אחת ל. מהבירורים שעשינו הגענו להסתבר([29],[28],[27]מקורות  נושא רעידות אדמה נבדק )  *

לסקר, תגרום  1.4e-3 –בסולם ריכטר(. הכללת תדירות כזו  7משמעותית שיכולה לדעתינו לגרום לפגיעה בבריכות )מעל 

למיסוך של כל שאר התדירויות שחישבנו )שהן נמוכות ברובן בכמה סדרי גודל( ולא תאפשר התמקדות בבריכות היותר 

 את האופרטיביות של כל הסקר הזה. לכן אנחנו לא נכליל את נושא רעידות אדמה בסקר.בעייתיות. כלומר תנטרל 

 

 דוגמא לחישוב הסתברות לכשל בריכת אידוי/שיקוע :  4טבלה 

ערך פקטור  אור המאפיין ית גורם

 הכפלה

 נימוק 

  )10*3-1( *  הסתברות כשל בסיסית

 מ' 10מעל   0.2* מ' 6 גובה הסוללה

יציבות מכאנית: יחס בין 

גובה לרוחב, אחידות 

 חומר הבניה, הידוק

מעלות  45מדרון חד בשיפוע 

 )לא נראה יציב(

 30שיפוע מעל  5*

 מעלות

ניקוז לדופן מעלה  5* ניקוז לדופן  כיוון הניקוז 

את ההסתברות 

 לכשל

יש נוזלים על מחצית שטח  כמות הנוזלים 

 הבריכה

 - יותר מנוזלים על  *5

 מהשטח 10%

מרחק בין גובה המפלס 

לבין קצה העליון של 

 הסוללה

מרחק בין גובה המפלס לבין 

קצה העליון של הסוללה של 

 מ'  2.5-יותר כ

 מ' 1מעל  *0.2

כאשר לא מוסיפים  *0.2 בריכה לא פעילה פעילות

חומר,  ההסתברות 

 לכשל יורדת

 שנה  20גיל מעל  *5 שנה 40בריכה הוקמה לפני  גיל הבריכה

  10-3*5 =  הסתברות כשל מחושבת
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 זיהום נחלהערכת ההסתברות ל 4.2.3

לאחר חישוב ההסתברות לכשל בבריכה, יש צורך לחשב את ההסתברות לזיהום בנחל וחומרתו. 

, לאמור, 6.4נספח  , מלבד השפך הראשוני )ראושאינם מתייחסים לבריכות של עץ הכשל לשלבים

"נזק סביבתי נגרם לערוץ נחל עקב -"שפך יוצא מחוץ לגבול המפעל", "שפך מתנקז אל ערוץ נחל " ו

נקבעה הסתברות על בסיס מידע שנאסף בסיור שנעשה בשטח ועל בסיס מידע  (שפך כימיקלים"

 .5טבלה דוגמא לקביעת הסתברויות לאירועים הללו והנימוקים להם ב פעלים.שהתקבל מהמ

 : דוגמא להסתברויות לאירועים המתחילים משפך ממיכלי מזוט במפעל צין. 5טבלה 

הסתברות  אירוע 

 שנקבעה 

 נימוק 

שפך יוצא מחוץ 

 לגבול המפעל

)המאצרה נלקחה בחשבון בקביעת הסתברות לכשל(, המיכלים  0.01

נמצאים במפלס נמוך יחסית למסילות רכבת סמוכות. מרחק של 

 מאות מטרים לגבול בכיוונים אחרים.

שפך מתנקז אל 

 ערוץ נחל

נוזלים קטנה יחסית, נוזל מיכלים בתוך שטח המפעל, כמות  0.05

סמיך )זרימה איטית(, ערוץ הנחל יחסית רחוק, סיכוי קטן ששפך 

 יגיע עד לערוץ הנחל.

נזק סביבתי נגרם 

 לערוץ נחל 

 אם יגיע לסביבה,  שפך מזוט יגרום לנזק סביבתי וודאי.  1

 

דורג  (ליםנזק סביבתי נגרם לערוץ נחל עקב שפך כימיק)האחרון בעץ הכשל  אירועבמקרה של ה

  (.6טבלה ) סוג החומר שנשפךשל  פונקציהכ, הנזק הסביבתי

 נגרם לנחל עקב שפך כימיקלים ה סביבתי  הנזק  : דירוג ה6טבלה 

 נימוק  דירוג נזק סביבתי  סיווג של חומרי השפך

 זיהום ערוץ נחל נשאר לאורך שנים רבות   1 דלקים

לעיתים מכילים מתכות כבדות ורעלים ועלולים  0.9 שפכים תעשייתיים 

 לגרום לזיהום לאורך שנים רבות

תשטיפי פסולת )כולל 

 כנראה מתכות(

עלולים להכיל  מתכות כבדות ורעלים ולגרום  0.8

 שנים רבותלזיהום לאורך 

מעלים את רמת המליחות של הקרקע לאורך  0.8 מלחים )כולל פוספטים(

 שנים רבות 

גורם לנזק סביבתי מיידי אבל עובר ניטרול בזמן  0.7 בסיס 

 יחסית קצר 

גורם לנזק סביבתי מיידי אבל עובר ניטרול בזמן  0.6 חומצה

 יחסית קצר, במיוחד בקרקע הבסיסית שבאזור 

 לא אמורים לגרום נזק  0.1 תעשייתיים קולחין 
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לא צפוי נזק סביבתי עקב האירוע. דירוג  – 0הוא  נזק סביבתי וודאי ופירוש מספר  1פירוש של מספר 

זה לוקח בחשבון רק את הנזק הסביבתי לנחלים ולמי התהום, כאשר נזק לטווח ארוך נחשב לחמור 

שהינם מצטברים בקרקע, קיבלו ציון גבוה יותר מאשר יותר מאשר נזק לטווח קצר. מסיבה זו מלחים 

 חומצה, שנזקה המיידי עלול להיות גדול אך היא מנוטרלת מהר בקרקעות הבסיסיות הנפוצות באזור. 

 הסתברויות לכשל מהספרות המקצועית  4.3

 , את ההסתברויות להם והמקור עליו מבוססת ההערכה.לכשלמרכזת תרחישים שונים  7טבלה 

 : הסתברויות לכשל מהספרות המקצועית 7טבלה 

 
 תרחיש

הסתברות 

 )כשל בשנה(

מס' 

 מקור

 הערות

פריצת בריכות אידוי/שיקוע בוצות   .1

Tailing dam 
1*10-3 [24] 

אירועים  2-5על פי 

 3,500בשנה של 

 מאגרים קיימים 

פריצת מאגר נוזלים בנוי על יריעות   .2

HDPE 

1*10-4 [24] 

על פי הסתברות כשל פי 

יותר נמוכה לעומת  10

ות כשל של הסתבר

Tailing Dams 

2*10-5 [25] 
על פי כשל של סכר עקב 

 ארוזיה והתיישנות 

3.  
כשל  -מיכל אטמוספרי בתוך מאצרה

 10ודליפה לסביבה, מיידית או במשל 

 דקות

1.5*10-8 [26] 
מתאים לרוב המיכלים 

 במפעלים

4.  
כשל  -מיכל אטמוספרי ללא מאצרה

 10ודליפה לסביבה, מיידית או במשל 

 דקות

 מתאים למסמיכים [26] 10-6*5

 חיתוך מלא  –מ"מ    75צנרת בקוטר עד    .5
1*10-6 per 

meter 
[26]  

חיתוך  –מ"מ   150עד  75צנרת בקוטר   .6

 מלא

3*10-7 per 

meter 
[26]  

חיתוך  –מ"מ  150צנרת בקוטר מעל   .7

 מלא

1*10-7 per 

meter 
[26]  

חור בקוטר   –מ"מ    75צנרת בקוטר עד    .8

 מקוטר הצינור  10%

5*10-6 per 

meter 
[26]  

חור  –מ"מ  150עד  75צנרת בקוטר   .9

 מקוטר הצינור 10%בקוטר 

2*10-6 per 

meter 
[26]  

חור  –מ"מ  150צנרת בקוטר מעל   .10

 מקוטר הצינור 10%בקוטר 

5*10-7 per 

meter 
[26]  
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 סיכום התוצאות  4.4

 להלן טבלאות עם סיכום התוצאות לפי מפעלים, הסתברות זיהום נחלים במונחים של אירועים בשנה 

 :(8טבלה ) דות ההסתברות מציינים טווח כדלקמןועמבהצבעים  .(17טבלה עד  9טבלה )

 : חלוקה לרמות של תוצאות ההסתברות לזיהום נחל 8טבלה  

 מסקנה ההסתברות לזיהום נחלים 

 אין נוזל במתקן ולפיכך אין צורך   אפסית  .1

 באמצעים למניעת שפך/טיפול בשפך  

 פחות מאירוע אחד במיליון שנה   .2

 

 הסתברות קבילה, אין צורך

 באמצעים למניעת שפך/טיפול בשפך

 אלף לבין  10אירוע אחד בתקופה שבין   .3

 מיליון שנים 

 נדרש מעקב צמוד, מומלץ לשקול

 אמצעי מניעה/טיפול בשפך

 הסתברות לא קבילה, נדרשים אלף שנים 10-יותר מאירוע אחד ב  .4

 אמצעים למניעת/טיפול בשפך

 

שורת הסה"כ בסוף סוכמת את ציון ההסתברות לכל המתקנים שמופו במפעל ומציינת לפיכך את 

לאחר כל טבלה ישנו משפט אחד שמסכם איכותנית את  ההסתברות לאיזשהו זיהום נחל מהמפעל.

 המסקנה העיקרית מהטבלה.

 רותם אמפרט 4.4.1

 רותם אמפרט   מפעל   : הסתברות לזיהום נחל במתקנים שונים של 9טבלה  

 מפעל רותם אמפרט

 סוג המתקן מתקן מס"ד
הסתברות לזיהום 

 נחלים

R01 4.80 בריכת אידוי/ שיקוע  דקלE-07 

R02 .6.00 מאגר 2דE-07 

R03 .7.00 מאגר 3דE-06 

R04 .0.00 לא בשימוש  1דE+00 

R05 .6.00 מאגר 2גE-07 

R06 .6.00 מאגר 1גE-07 

R07 ( '4א) שימוש מ יצא  0.00E+00 

R08  0.00 שימוש מ יצא 3גבסE+00 

R09  0.00 שימוש מ יצא 2גבסE+00 

R10  0.00 שימוש מ יצא 1גבסE+00 

R11 6.00 בריכת תפעולית אופרטיביתE-07 
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 מפעל רותם אמפרט

 סוג המתקן מתקן מס"ד
הסתברות לזיהום 

 נחלים

R12 ( 5ב)  4.80 בריכת אידוי/ שיקועE-08 

R13 16B 6.00 בריכה/ מאגרE-09 

14R 16A 6.00 בריכה/ מאגרE-09 

15R 7 3.00 בריכה/ מאגרE-09 

16R 8 0.00 בריכה/ מאגרE+00 

17R 5 6.00 בריכה/ מאגרE-09 

18R 6 3.00 בריכה/ מאגרE-09 

19R 12 6.00 בריכה/ מאגרE-08 

20R 11 6.00 בריכה/ מאגרE-08 

21R 14 1.20 בריכה/ מאגרE-07 

22R "6.00 בריכה/ מאצרה "חירוםE-10 

23R 
מסמיך 

 פוספטים
 2.00E-10 מסמיך

24R "6.00 בריכה/ מאגר "אדוארדE-08 

25R  0.00 בריכה/ מאגר יבשהE+00 

26R 20 6.00 בריכה/ מאגרE-08 

27R "6.00 בריכה/ מאגר "ניקוזיםE-08 

28R 17 6.00 בריכה/ מאגרE-07 

29R 18 6.00 בריכה/ מאגרE-07 

30R 19 6.00 בריכה/ מאגרE-07 

31R 13 6.00 בריכה/ מאגרE-08 

32R 4 6.00 בריכה/ מאגרE-08 

33R 3 0.00 בריכה/ מאגרE+00 

34R 2 6.00 בריכה/ מאגרE-08 

35R 1 6.00 בריכה/ מאגרE-08 

36R 9 6.00 בריכה/ מאגרE-08 

37R 10 6.00 בריכה/ מאגרE-08 
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 מפעל רותם אמפרט

 סוג המתקן מתקן מס"ד
הסתברות לזיהום 

 נחלים

R38-R51 

מיכלי  14

חומצה 

 זרחתית

 4.50E-13 מיכלים

R52 

(, גבס 4ב)

 )עתידית( 4

 4.80E-07 שפכים חומציים

R53 

 6בריכה 

 )עתידית(

 2.40E-06 שפכים חומציים

    

 7.9E-06   סה"כ

 

 . , הסיכוי קטן בריכות אידוי )גבס( הישנות   אך לאחר סגירת ,  היה גדול  לזיהום נחלים בעבר הסיכון  

 

 צין 4.4.2

 : הסתברות לזיהום נחל במתקנים שונים של מפעל צין 10טבלה 

 מפעל צין

 הסתברות לזיהום נחלים מתקן מס"ד

Z01-Z02 2 4.00 מסמיכיםE-11 

Z03-Z04 3.20 בריכת בוצהE-06 

Z06-Z07 2 0.00 מאגרי מיםE+00 

Z08-Z09 2 7.50 מיכלי דלקE-12 
   

 6.40E-06  סה"כ

 

 סיכון קטן לזיהום נחלים, בעיקר בגלל בריכות אידוי. 
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 פריקלאס 4.4.3

 הסתברות לזיהום נחל במתקנים שונים של מפעל פריקלאס :  11טבלה 

 פריקלאסמפעל 

 הסתברות לזיהום נחלים מתקן מס"ד

P01-P04 3.50 מסמיכי בוצהE 

P05-P06  1.60 5-ו 3בריכותE 

7P0 8.00 בריכה תפעוליתE 

P08-P09 0.00 בריכות שפכים ריקותE+00 

10P 8.00 בריכת באפרE-07 

P11-P13 2.00 מיכלי חומצת מלחE-10 

P14-P16 0.00 מיכלי דלק ריקיםE+00 

17P 1.32 צנרת הזנה מי ים המלחE-06 

18P  1.64 צנרת קולחיןE-06 
  

 

 4.09E-06  סה"כ

 

 סיכון קטן  לזיהום נחלים, בעיקר בגלל צנרת הזנה והחזרה לים המלח. 

 חיפה כימיקלים מישור רותם 4.4.4

 חיפה כימיקלים : הסתברות לזיהום נחל במתקנים שונים של מפעל  12טבלה 

 חיפה כימיקלים מישור רותם

 הסתברות לזיהום נחלים סוג המתקן מתקן מס"ד

C01  בריכת

 ריכוז

בריכה/ מאגר 

 לתהליך יצור

8.00E 

C02  בריכה

 מערבית

בריכה/ מאגר 

 לתהליך יצור

8.00E 

C03  בריכה

 מזרחית

בריכה/ מאגר 

 לתהליך יצור

8.00E 

C04 A 0.00 בריכה/ מאגרE+00 

C05 B 0.00 בריכה/ מאגרE+00 

C06 C 0.00 בריכה/ מאגרE+00 

C07 D 9.00 בריכה/ מאגרE-09 

C08 E1 1.00 בריכה/ מאגרE-06 

C09 E2 1.00 בריכה/ מאגרE-06 
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 חיפה כימיקלים מישור רותם

 הסתברות לזיהום נחלים סוג המתקן מתקן מס"ד

    
 4.26E-06   סה"כ

 

 מאגרי הקולחים. סיכון קטן לזיהום נחלים, בעיקר בגלל  

 

 OPCרותם  4.4.5

 OPCרותם  : הסתברות לזיהום נחל במתקנים שונים של מפעל  13טבלה 

 OPCמפעל רותם 

 הסתברות לזיהום נחלים מתקן מס"ד

RO01-RO03 3 3.75 מיכלי סולרE-09 

   

 1.13E-08  סה"כ

 

 הקולחים. סיכון זניח לזיהום נחלים, בעיקר בגלל מאגרי 

 מ"ק. 1,000לגרום לשפך של  אין מתקנים העלולים -מקסימה   4.4.6

 

 מפעלי ים המלח: ברום, אשלג ומגנזיום 4.4.7

 י ים המלח : הסתברות לזיהום נחל במתקנים שונים של מפעל 14טבלה 

 מפעלי ים המלח

 הסתברות לזיהום נחלים מתקן מס"ד

DS01-DS14  2.00 קרנליט מסמיכיE-13 

DS15-DS17 1.00 בריכות מט"שE-10 

DS18-DS20 8.00 בריכות חומר גלםE-10 

DS21-DS23 1.50 מיכלי סולרE-13 
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 מפעלי ים המלח

 הסתברות לזיהום נחלים מתקן מס"ד

DS24-DS24 5.00 מיכלי מזוטE-12 

   

 2.71E-09  סה"כ

 

 סיכון זניח לזיהום נחלים, בעיקר בגלל מאגרי הקולחים. 

 מטמנת אפעה 4.4.8

 אפעה   : הסתברות לזיהום נחל במתקנים שונים של מטמנת 15טבלה 

 אפעה

 הסתברות לזיהום נחלים סוג המתקן מתקן מס"ד

1A0  4.00 בריכה/ מאגר 1בריכהE-07 

2A0  4.00 בריכה/ מאגר 2בריכהE-07 

3A0  4.00 בריכה/ מאגר 3בריכהE-07 

4A0  8.00 בריכה/ מאגר 4בריכהE-08 

5A0  3.20 בריכה/ מאגר 5בריכהE-07 

6A0  8.00 בריכה/ מאגר 6בריכהE-07 

7A0  1.60 בריכה/ מאגר 7בריכהE-06 

8A0  4.80 בריכה/ מאגר עתידית 8בריכהE-06 

    

 8.80E-06   סה"כ

 

 סיכון קטן לזיהום נחלים, בעיקר בגלל מאגרי התשטיפים הגדולים. 
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 אורון 4.4.9

 : הסתברות לזיהום נחל במתקנים עתידיים של מפעל אורון 16טבלה 

 אורון 

 הסתברות לזיהום נחלים סוג המתקן מתקן מס"ד

1O0  מאגר אלון

 )בריכת בוצה(

 רפש פוספטים

2.00E-07 

2O0  בריכה להשבת

 מים

 מי תהליך

5.00E-08 

    

 2.50E-07   סה"כ

 

 . מבריכות עתידיות לזיהום נחלים  זניח סיכון  

 

 סיכום של הסתברות כוללת לכל מפעל 4.4.10

 : הסתברות כוללת לזיהום נחל לכל מפעל 17טבלה 

מס'   מפעל  מס' 

מתקנים  

 במפעל 

  - הסתברות כוללת 

לאירוע זיהום נחל  

 בשנה 

 7.90E-06 45 רותם אמפרט 1

 6.40E-06 9 צין  2

 4.09E-06 18 פריקלאס  3

 4.41E-06 9 חיפה כימיקלים רותם 4

 OPC 3 1.13E-08רותם  5

  0 מקסימה 6

מפעלי ים המלח: ברום,  7

 אשלג ומגנזיום

25 
2.71E-09 

 8.80E-06 8 אפעה 8

 2.50E-07 2 אורון  9

    

הסתברות מחושבת לכשל בכל אגן 

 הניקוז 

 
3.64E-0.5 
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 מסקנות  4.5

 פירוש התוצאות

ספרות המקצועית, מידע מהמידע  חישובן התבסס על    (.8טבלה  )  רמות  4  -ל  חולקוההסתברויות לעיל  

שהתקבל מהמפעלים השונים וגם התרשמות בסיורים בשטח.  כותבי הסקר מודעים שההסתברויות 

בהחלט מהוות כלי עבודה להשוואה בין מקרים  , הןעם זאת .לבים השונים שנקבעו, אינן מדויקותלש

 אפשריים והתמקדות במקומות היותר בעייתיים. 

 :לדוגמא

מתקנים אשר עלולים )תיאורטית(  51 טרם סגירת בריכות הגבס הישנות, היובמפעל רותם אמפרט, 

 מתקנים של המפעל: 3ניתן לבחור ולהשוות  ,לגרום לזיהום ערוצי נחל. לצורך הדוגמא

 .()נסגרה לשנה 10*3-7.50הסתברות לזיהום ערוצי נחל על פי סקר זה   -"  2)א( בריכה "גבס 

 .לשנה 10*6-7.00הסתברות לזיהום ערוצי נחל על פי סקר זה   -3)ב( בריכה ד.

 . לשנה 10*10-2.0הסתברות לזיהום ערוצי נחל על פי סקר זה   -)ג( "מסמיך פוספטים" 

 3" )אשר נבנתה לפני עשרות שנים( יותר מסוכנת מבריכה ד.2מהתוצאות ניתן לראות שבריכת "גבס 

בריכת גבס הנמצאת מחוץ למפעל,   בנוסף,החדשה יחסית, מבחינת אפשרות לאירוע זיהום ערוץ נחל.  

יא חדשה, מהווה סיכון גבוהה בהרבה לאירוע זיהום ערוץ נחל לעומת מסמיך פוספטים גם אם ה

 הנמצא בתוך המפעל. 

המתקנים הבעייתיים ביותר  ן(, הTailings Damsניתן לראות בתוצאות שבריכות אידוי/שיקוע ) 

 במפעלים )כפי שנמצא בספרות המקצועית( מבחינת סכנת זיהום נחלים.
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 הידראולית ערכה  בחירת תרחישים לה  5

לכך הסיבה  פרק זה נכתב טרם סגירת בריכות הגבס הישנות של רותם אמפרט ולכן אינו מעודכן.

שהפרק לא עודכן היא שהוחלט לוותר על השלב של המידול ההידראולי בפרויקט. עם זאת, הוחלט 

המצב טרם סגירת להשאיר פרק זה בדו"ח כיוון שיש בו ערך גם בהצגת תהליך העבודה, גם בצילום 

 בריכות הכבס הישנות וגם עבור שאר המתקנים בתחום רשות הניקוז שעדיין פעילים. 

צנרות אורך. לא ניתן לבנות מודל עבור כל מתקן שמופה ולכן יש   4-מתקנים ו  102מיפוי הסיכונים כלל  

יג את פרק זה מצ. הידראולי צורך לדרג את תרחישי הכשל ככלי עזר לבחירת התרחישים למידול

 תהליך העבודה לדירוג התרחישים ותוצאותיו. 

 ניתוח רב קריטריונים   - תהליך העבודה   5.1

(, שהיא Muticriteia Analysis - MCAקריטריונים )  בדירוג ובחירת התרחישים נעשה באמצעות ניתוח ר

שיטה להשוואה ובחירה בין מספר חלופות. השיטה מבוססת על בחירת קריטריונים לשיפוט 

מתן ציונים לכל חלופה ולכל קריטריון ושקלול הציונים לכדי ציון סופי שמצביע על החלופה   החלופות,

 המועדפת. 

 תהליך העבודה התבצע בשלבים הבאים:

 קיבוץ המתקנים למתחמים. .א

 בחירת הקריטריונים לשיפוט וקביעת סולם ערכים לכל קריטריון.  .ב

 קיבוץ הקריטריונים לקבוצות.  .ג

 תוך כל קבוצה ומתן משקל לקבוצות עצמן. מתן משקל לכל קריטריון ב .ד

 חישוב ציוני הקריטריונים בכל מתחם .ה

הקריטריונים לקבלת ציון אחד סופי בכל מתחם ובהתאם לכך דירוג של הנחל ציוני שקלול  .ו

 .אליו מתנקז שטח המתחם

 קיבוץ המתקנים למתחמים  5.2

 5איור  מתחמים. 8זוהו . בסך הכל בעלי אגן ניקוז משותףמתקנים מתחמים הוגדרו כשטח המקבץ 

 מציג את המתחמים ביחס לנחלים באזור העבודה. 

  



 

 סקר סיכונים ממצבורי נוזלים תעשייתיים באגן ניקוז ים המלח
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 מתחמים מפת ה :  5איור  
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 קריטריונים לבחינת התרחישים  5.3

קריטריונים מרכזת את ה  18טבלה  קריטריונים לבחינת התרחישים סוכמו עם רשות ניקוז ים המלח.  ה

 . שפך ממצבורי נוזלים תעשייתייםתרחישי של  ששימשו לבחינה

 : קריטריונים ששימשו לבחינה של תרחישי שפך ממצבורי נוזלים תעשייתיים בעבודה זו 18טבלה 

 קריטריונים  משקל הקריטריון  היבטים 

 סיכון

(50%) 

 נחל  לזיהום  הסתברות 20%

   נוזל נפח 20%

 לכשל    הסתברות 5%

  סביבתי  נזק 5%

 סביבה

(25%) 

 נחל  ערכיות 20%

 נחל   אורך 5%

 הידרוגאולוגיה

(20%) 

 מעיין קיום 10%

 )מייצג סיכון למי תהום( מחלחל מקטע אורך 10%

 למיפוי נדרש  נחל  אורך 5% ( 5%) עלויות

קריטריונים קובצו ה  עבור כל קריטריון הוגדר משקל המדגיש את חשיבותו ביחס לשאר הקריטריונים.

 . משקל משלהעל סמך מכנה משותף. לכל קבוצת קריטריונים  )היבטים( לקבוצות

נבחנו באופן דומה, אך ללא היבט של סיכון. זאת, בשל  )דהיינו, צנרות( אורך תרחישי שפך מתשתיות

מרכזת את הקריטריונים  19טבלה הנחה שהסיכון דומה ואינו מבדיל בין תרחיש אחד למשנהו. 

 אורך. ששימשו לבחינה של תרחישי שפך מתשתיות

 אורך בעבודה זו - : קריטריונים ששימשו לבחינה של תרחישי שפך מתשתיות19טבלה 

 קריטריונים  הקריטריון   משקל  היבטים 

 סביבה

(50%) 

 נחל  ערכיות 40%

 נחל   אורך 10%

 הידרוגאולוגיה

(40%) 

 מעיין קיום 20%

 )מייצג סיכון למי תהום( מחלחל מקטע אורך 20%

 למיפוי נדרש  נחל  אורך 10% ( 10%) עלויות
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 הקריטריונים לבחינה   תיאור  5.4

 ערכיות נחל

, שמורות ; מצב שימורו; הימצאות מסלולי טיולממקור הזיהוםערכיות נחל מתייחסת לשטח האגן החל  

, או יםשמור יםגדול יםנחלעדיפות גבוהה יותר למידול ניתנה ל. או רצפטורים חברתיים אחרים טבע,

. עדיפות בינונית ניתנה עניין ציבורי מיוחד )למשל: שביל ישראל( יבמיוחד או בעל יםשמור יםנחל

ניתנה ועדיפות נמוכה  בייעוד תעשייה שטרם פותח יםשמור יםנחל ים, אושמור יםבינוני  יםנחלל

 . בכל שטח שהוא ללא שימושים ציבוריים כגון מסלולי טיול יםמופר יםנחלל

 אורך נחל

 קור הזיהום הפוטנציאלי המרוחק ביותר משפכו )מרחק לאורך הנחל(. ממתייחס לאורך הנחל למורד מ

 ם. עדיפות גבוהה יותר ניתנה לנחלים ארוכי

 אורך נחל נדרש למיפוי

משיקולי עלויות, עדיפות גבוהה יותר ניתנה לנחלים הוגדר כאורך הנחל פחות אורך המקטע הממופה.  

 עם פחות אורך שנדרש למיפוי. 

 נפח נוזל

נפח ההנפח לפיו נבחן כל נחל הוא  במעלה הנחל.השונים מצבורי הנוזלים משתנה בין נפח הנוזל 

; להרחבה, ראה במעלה הנחל )הכי מזיק לפי דירוג של סוג החומר הכי מזיקמקסימלי של החומר ה

  (.6טבלה 

 והסתברות לכשל הסתברות לזיהום נחל

 השונים במעלה הנחל. בין מצבורי הנוזלים ותמשתנוההסתברות לכשל ההסתברות לזיהום נחל 

 העדיפות בבחירה עומדת ביחס ישר להסתברות לזיהום ולכשל.

 סיכון למי תהום

אורך המקטע המחלחל. שתי ליתולוגיות מחלחלות מצויות באזור  הסיכון למי התהום נקבע לפי

הליתולוגיות גם מקומות בהן נראה כי אלוביום מכסה את    משאש.  (2-סלעי חבורת יהודה ו  (1:  עבודהה

 נחשבו כמקטע מחלחל. עדיפות גבוהה יותר ניתנה לנחלים בעלי מקטע מחלחל ארוך יותר.  "להנ

 קיום מעיין 

 הנחל. עדיפות גבוהה יותר ניתנה לנחלים שמצוי לאורכם מעיין.  במורד הימצאות של מעיינות 

 נזק סביבתי 

נבחן הנזק הסביבתי  כאן. הזיהום הפוטנציאליםתלויה בסוג החומר במקורות  חומרת הנזק הסביבתי

(. עדיפות גבוהה יותר 6טבלה של החומר המזיק ביותר )לפי דירוג של סוג החומר; להרחבה, ראה 

 דירוג נזק סביבתי גבוה יותר.ניתנה לנחלים בעלי מקור זיהום פוטנציאלי עם 
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 למידול על פי הקריטריונים דירוג של נחלים פוטנציאלים   5.5

נחלים המצויים בסיכון לשפך ממצבורי נוזלים תעשייתיים. המרכזת מאפיינים לפיהם דורגו  20טבלה 

תוצאת כל אחד מהמאפיינים עבר נרמול ביחס לערך המקסימלי של אותו מאפיין ו ,לצורך הדירוג

 . 6איור וצר של נרמול והכפלה במשקל הפרמטר מוצגת בתבמשקל הפרמטר.  ההוכפלהנרמול 

 המצויים בסיכון לשפך ממצבורי נוזלים תעשייתיים : דירוג של נחלים  20טבלה 

משקלי 

 5% 10% 10% 5% 20% 20% 5% 5% 20% פרמטר:

 נחל 
ערכיות  

 נחל 

אורך  

 נחל 

אורך  

נחל  

נדרש  

 למיפוי 

נפח  

נוזל  

 ]מ"ק[ 

הסתברות  

 לזיהום נחל 

הסתברות  

 לכשל 

אורך  

מקטע  

 מחלחל 

 קיום מעיין 
נזק  

 סביבתי 

נחל 

 אשלים
3 27,990 -- 7,000 3.75E-02 1.25E-01 16,616 -- 2.20 

 3.20E-06 8.00E-06 50,282 30,000 36,962 41,470 3 תבן-צין
עקרבים 

 וערוס
2.60 

-אפעה

 חמר
3 31,112 31,112 50,000 4.80E-06 2.00E-05 34,046 -- 2.60 

נחל 

 גמלים
2 11,758 9,999 319,000 7.00E-06 2.00E-05 16,542 -- 2.80 

נחל 

 צפית
2 20,500 20,500 210,000 8.00E-07 2.00E-05 15,205 2.80 ערוס 

נחל 

 צפע
1 6,562 6,562 100,000 4.80E-07 8.00E-06 16,671 -- 2.00 

נחל 

 חברבר
1 5,177 5,177 7,200 8.00E-07 2.00E-05 24,444 -- 3.00 

 

לצורך  אורך. תשתיותנחלים המצויים בסיכון לשפך מהמרכזת מאפיינים לפיהם דורגו  21טבלה 

כל אחד מהמאפיינים עבר נרמול ביחס לערך המקסימלי של אותו מאפיין ותוצאת הנרמול  ,הדירוג

  .7איור והכפלה במשקל הפרמטר מוצגת ב הוכפלה במשקל הפרמטר. תוצר של נרמול

 אורך - : דירוג של נחלים המצויים בסיכון לשפך מתשתיות21טבלה 

 20% 20% 10% 10% 40% משקלי פרמטר:

 נחל 

ערכיות  

 אורך נחל  נחל 

אורך נחל  

 ממופה 

אורך מקטע  

 קיום מעיין  מחלחל 

 50,282 36,962 86,490 3 נחל צין*

עקרבים 

 וערוס

 20,218 22,607 22,607 3 פרס-נחל תחמס

עקרבים 

 וערוס

 -- 7,820 6,758 12,790 3 נחל תמר

 -- 51,421 13,462 13,462 3 נחל חווה*

 -- 51,169 13,288 13,288 3 נחל צינים*

 -- 34,046 31,112 47,119 3 חמר-נחל אפעה

-נחל ממשית

 -- 30,513 30,180 30,180 3 חתירה
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 -- 60,154 15,713 15,713 2 נחל טרף*

 15,205 20,500 22,843 2 נחל צפית

עקרבים 

 וערוס

 -- 51,987 9,045 9,045 2 נחל צמא*

 -- 50,282 5,235 5,235 2 נחל זיק*

 

 מסקנות  5.6

עולה כי חמשת הנחלים המצויים בסיכון הגבוה ניתוח של התרחישים הנבחנים על פי הקריטריונים  מ

חמר, נחל צפית -תבן, נחל אפעה-ביותר לשפך ממצבורי נוזלים תעשייתיים הם: נחל אשלים, נחל צין

. שלושת הנחלים המצויים בסיכון הגבוה ביותר לשפך מתשתיות אורך הם נחל (6איור ) ונחל גמלים

 . (7איור ) פרס ונחל חווה-צין, נחל תחמס

 

 : דירוג של נחלים המצויים בסיכון לשפך ממצבורי נוזלים תעשייתיים. המקרא קריטריונים על פיהם בוצע הדירוג. 6איור 

 

 המצויים בסיכון לשפך ממצבורי נוזלים תעשייתיים. המקרא קריטריונים על פיהם בוצע הדירוג. דירוג של נחלים  :  7איור 
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   המלצות מדיניות  6

. מכיוון שהסמכויות ברובן אינן נמצאות בידי רשות הניקוז, המלצות מדיניותבפרק זה מובאות 

וע"פ איזה חוק ניתן ההמלצות נכתבות כנקודות בהן מפורט גם מי הרשות שהנושא בתחום סמכותה 

אימוץ וליישום רגולציה סביבתית שקיימת בישראל, ההמלצות למתקנים קיימים מחולקות ל לפעול.

. ההמלצות להקמת מתקנים חדשים מפורות רגולציה סביבתית מהעולם שטרם מיושמת בארץ

  הידרולוגיות.המלצות ו וכוללות גם המלצות לעריכת סקר סיכונים, מידול תרחישי פריצה 6.3בסעיף  

 יישום רגולציה שקיימת בישראל  6.1

, אך אלו לעיתים הן חסרות את מהמפעלים  קיימות דרישות סביבתיות  רגולציה הישראליתבמסגרת ה

רשות של נוזלים תעשייתיים לסביבה. מומלץ כי כלל האמצעים האפשריים בנוגע למניעת גלישות 

תפעל מול המשרד להגנת הסביבה )מחוז דרום( לקיום ההנחיות והתקנות הסביבתיות הניקוז 

 : במפעלים, כמפורט להלן לגבי תחום גלישת נוזלים תעשייתיים לסביבה

ת הפעלה של מתקנים לפי הטכניקה המיטבית הזמינה )מדי מפלס, מערכות התראה, מאצרו .1

 של האיחוד האירופאי( שאומצה בארץ,  Industrial Emission Directive)  IEDמדיניות - וכו'(

מדיניות   ( ומניעת נזק משמעותי לסביבה.BATמתבססת על עקרון הטכניקה המיטבית הזמינה )

אסדרה סביבתית בתהליך  הדירקטיבה מיושמת במסגרת התנאים המשלימים ברישיון עסק

. מומלץ לברר מול המשרד להגנת הסביבה באילו מפעלים עודכנו התנאים משולבת

המשלימים, כיצד הם מיושמים בפועל ואם ישנם מפעלים נוספים שניתן להחיל עליהם תנאים 

 סביבתיים דומים, אם טרם הוחלו. 

 , ארה"ב, לניהול תשתיות של מאגרי פוספוגבס פלורידהאימוץ תקינה מתקדמת של מדינת  .2

במפעלים העוסקים בייצור פוספטים ואשר להם מאגרי פוספוגבס גדולים, ישנה חשיבות   -  [30]

גדולה ביותר לתכנון ולהקמת המאגר לפי מתודות מוכרות וסדורות באופן שיימנע את קריסת 

. לאחר בחינה מקצועית שהמשרד להגנת הסביבה ערך הסביבההבריכות ודליפת תכולתן אל  

תוקמנה ותורחבנה   ,מתקני בריכות פוספוגבס חדשות או פעילות  לגבי מתקנים אלו, הוחלט כי

בנושא )אשר גם בה מספר מתקנים להפקת  פלורידהבהתבסס על המדיניות של מדינת 

במסגרת היתרי  בישראל, שמת כיוםוהחלטה זו מי בריכות פוספוגבס(. המתפעליםפוספטים 

מכוח חוק  מהגנ"ספיק הבריכות וכן במסגרת היתרי הרעלים אותם מ בניה בעת הקמת

. מומלץ לוודאי כי אכן החלטות אלו מיושמות ומוטמעות 1993 –חומרים מסוכנים, התשנ"ג 

 בהיתרי הבניה והיתרי הרעלים ומפוקחות על ידי גורמי הפיקוח הרלוונטיים.

מפורטות הדרישות בתקנות  – הקמה והפעלה של בריכות ע"פ תקנות בריכות אידוי ואגירה .3

תוך התייחסות , ה של בריכות המכילות שפכים סניטרים ושפכים תעשייתייםלהקמה ותחזוק

נהלים לניטור  ,לאיטום קרקעית הבריכה, שוחות ביקורת ואמצעים לניטור דליפות מהבריכות

, ובקרה מפני דליפות ונקיטת אמצעים להפסקת וצמצום הזיהום במקרים של אירוע דליפה

ות האלו יתייחס במיוחד לסוגיות של קריסה או גלישה מומלץ כי הפיקוח לגבי יישומן של התקנ

   .של בריכות המכילים נוזלים תעשייתיים

מתקנים בהם   –(  APIתחזוקת מתקנים הנדסיים עפ"י תקנים ישראלים )ת"י( או בינ"ל )כדוגמת   .4

. על כן חשוב שאלו פוטנציאל נזק סביבתי ישנם נוזלים תעשייתיים בכמויות גדולות הם בעלי

מומלץ לוודא עם נציגי מהגנ"ס האם לא יתוחזק באחזקת שבר, אלא בתחזוקה מונעת. 

המתקנים הרלוונטיים נדרשים בעמידה בתקנים כאמור, האם יש להם תוכניות תחזוקה וכד'. 
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ככל שתנאים מסוג זה אינם נדרשים, מומלץ לדון על האפשרות לדרוש תנאים סביבתיים מסוג 

 זה.

ייחסות לתגובה וטיפול באירוע דליפה גדולה העלולה להשפיע על אגן הניקוז במסגרת הת .5

מפעלים המחזיקים בחומרים מסוכנים נדרשים להחזיק בנוהל חירום הכולל  –נהלי החירום 

תרחישים שונים ודרכי התמודדות איתם. נוהל החירום נדרש הן במסגרת היתר רעלים מתוקף 

, והן במסגרת "תיק מפעל" מתוקף תקנות רישוי עסקים  1993-"גחוק חומרים מסוכנים, התשנ

, אותו המפעלים נדרשים בהגשה לרשות הרישוי המקומית. 1993  –)מפעלים מסוכנים(, תשנ"ג  

מומלץ לדרוש ממפעלים אשר אירוע בהם עלול לגרום לגלישה משמעותית של נוזלים 

ניקוז, כי תרחישים של אירועים אלו תעשייתיים )בפרט של חומרים מסוכנים( אל נחלים ואגן ה

ויתורגל במסגרת התרחישים של נוהל  לייכלואופן התגובה המהיר לצמצום הנזק מהם 

 החירום. 

, אגף חומרים מסוכנים במשרד להגנת הסביבה פרסם כי 2018בשנת    –מדיניות ניהול סיכונים   .6

ת גדולות של חומרים בכוונתו לעדכן מדיניות לניהול סיכונים במפעלים המחזיקים בכמויו

מסוכנים ואף פרסם את טיוטת המדיניות לצד טיוטת מדריך לביצוע ניהול סיכונים במפעלים. 

במסגרתם, מפעלים יידרשו לבצע ניתוח של הסיכונים האפשריים מהמפעל ולזהות פערים 

 הנדרשים בגישור ובתיקון וכן ליצור תכנית לגישור הפערים. מומלץ כי לכשהמדיניות תצא אל

הפועל )או אף בעת עריכתה ככל שהדבר אפשרי( סוגיות של פגיעה בנחלים ובאגן הניקוז עקב 

בחשבון. זאת, באופן שמפעלים יצטרכו לנתח את  חתילקגלישות של נוזלים תעשייתיים 

הסיכונים מהם, ככל שישנם לגלישות של נוזלים תעשייתיים לסביבה ולהכין תכנית לגישור 

 ו. פערים, ככל שזוהו כאל

או מסגרת המסייעת לארגון ( הינה EMSמערכת ניהול סביבתית ) –מערכת ניהול סביבתית  .7

להשיג את יעדיו הסביבתיים באמצעות סקירה, הערכה ושיפור עקבי של ביצועיו מפעל 

הסביבתיים. ההנחה היא כי סקירה והערכה עקבית זו תזהה הזדמנויות לשיפור ויישום 

בישראל, הדרישה לביצוע והחלה של מערכת ניהול  .מפעל/וןהביצועים הסביבתיים של הארג

סביבתית נדרשת ממפעלים תעשייתיים במסגרת קבלת היתר פליטה לאוויר וכחלק מהתנאים 

מומלץ כי גם  תחת פרויקט האסדרה הסביבתית המשולבת. ,המשלימים ברישיון עסק

ילים מאגרי נוזלים למפעלים אשר לא נדרשים בהיתר פליטה או באסדרה משולבת, אך מפע

תעשייתיים משמעותיים, תוצא דרישה למערכת ניהול סביבתית, תוך שיתוף פעולה עם רשות 

 עבורה.  םהניקוז לגבי ההיבטים הרלוונטיי

ותוודא כי תיקי המפעל הרלוונטיים  הרשויות המקומיותמומלץ כי רשות הניקוז תפעל מול  .8

כלומר, תידרש הגשת   ת לתרחישי שפך לסביבה.נהלי חירום, ובהם התייחסו  יעודכנו כך שיכללו

את תיק המפעל יכלול  .1993לפי חוק רישוי עסקים )מפעלים מסוכנים(, תשנ"ג,  תיק מפעל

, וכן פירוט והגדרה של אירועי , לרבות תכנית הבריכות התעשייתיותתכנית המפעל ותיאורו

התייחסות לתרחישי כולל  ,חירום ותקריות אפשריים בשטח המפעל במסגרת נוהל חירום

 שפך לסביבה.

 אימוץ רגולציה מהעולם שלא קיימת בישראל  6.2

ישנה רגולציה אירופאית ואמריקאית, שלא קיימת בישראל. מומלץ לפעול מול המשרד להגנת 

 . אירועי שפך תעשייתימניעת בתחום בארץ המלצות הסביבה )מחוז דרום( לאימוץ ויישום ה

 בריכות ומכלי חירום)בין אם בהקמת    הקמת מיכול שלישוני  -  שלישונידרישה להתקנת מיכול   .9

תהיה ברירת המחדל  (,בהתחשב בתנאים המרחביים של האתראו טכניקת "הקרבת אזורים" 
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 דו"ח המסביר מדוע גיש  לכל מצבור נוזלים. מפעל שירצה לקבל פטור מהקמת מיכול שלישוני, י

 ות למיכול שלישוני בשקע אבסולוטי קיים.  . תינתן עדיפפתרון זה אינו מתאים למפעל

 – (RBIביצוע ניהול סיכונים ואופטימיזציה לבדיקות תקניות עבור קווי צנרת, בריכות ומכלים ) .10

טיוב של מיקום ותדירות בדיקות התקינות באביזרי כוללות המלצה ל   IED-הנחיות דירקטיבת ה

בדיקה ולוגיית ניהול סיכונים. ע"פ מתוד צנרת במסופים המאחסנים חומרים מזהמי קרקע

( היא מתודולוגיה הכרוכה בהערכה כמותית של ההסתברות לכישלון RBIמבוססת סיכונים )

(PoF( והתוצאה של כישלון )CoF הקשורים לכל פריט ציוד ביחידת תהליך מסוימת. תוכנית )

RBI אופןושמה כהלכה מסווגת חלקי ציוד בודדים לפי הסיכונים שלהם, מתעדפת את יש 

הפחתת סיכונים, כמו שינויים בחומרי הבנייה, הוספת פעולות לומספקת הנחיות ל ,הבדיקה

  '. ציפויים, שינויים בתנאי ההפעלה וכו

ת התקנה של אמצעי הגנה ובקרה מרחוק המאפשרים שליטה ותגובה לאירועים בזמן אמ .11

שליטה מרוחקת פיקוח, מאפשר  זהאמצעי הגנה ובקרה  - (SCADA)אינטגרציה של מערכות 

ת ושימוש במערכות הבקרה הממוחשבות המחובר  על ידי  ,ותגובה בזמן אמת לאירועים בשטח

מומלץ לשקול לדרוש מערכות מסוג זה במתקנים להם  .נוזלים לחיישנים לאורך תוואי קווי

 מערכות אלו רלוונטיות. 

דרישה לליווי הנדסי שוטף למתן חוו"ד ומעקב אחר   ,במסגרת מתן תנאים סביבתיים למפעלים .12

תכנון וליווי הנדסי פרטני עבור כל מתקן הנדסי )בריכה, מכל, קו צנרת או  - תפעול המתקן

בעל פוטנציאל לזרימת מזהם לסביבה על פני השטח או בתת , מתקן אחר המכיל נוזלים(

תברות לאירועי שפך ותאונות. על כן מומלץ כי למפעלים רלוונטיים , יצמצם את ההסהקרקע

מהם עלול להיות אירוע שפך משמעותי לסביבה ממתקנים הנדסיים, יידרש תכנון וליווי על ידי 

 מהנדס.

מוצע לבחון להרחיב את  –לעיל(  6)ראה סעיף  ניהול סיכוניםל העתידית מדיניותההרחבת  .13

)הכוללים ניתוח סיכונים באופן מתודי כדוגמת   עקרונותיהלפחות את  או  המדיניות של מהגנ"ס,  

(, לכלל המפעלים בשטח , הגדרת פערים לגישור והכנת תכנית לגישורםHAZOPבשיטת 

  המחזיקים בנוזלים תעשייתיים בכמויות גדולות. ,המלחרשות ניקוז ים 
 

 תכנון עתידי  6.3

מקומיות הרלוונטיות למפעלים עבורם יש לבצע  רשויותבשטח השיפוט של רשות הניקוז ישנן שש 

מומלץ כי רשות הניקוז תפעל מול   אסדרה: ירושלים, ערד, תמר, מצפה רמון, רמת נגב וערבה תיכונה.

, לקידום המלצות בנושאי מיכול שלישוני, מקומיתהמקומיות, ומול הועדה הועדות התכנון ברשויות 

 הקמת ותחזוקת מתקנים, והגשת תיק מפעל הכולל נוהל חירום. 

, עוד תהיה שותפה בתכנון הקמה של אזורי תעשייה חדשיםמומלץ כי רשות ניקוז ים המלח  .14

המפעל יידרש להגיש  .שלישוניהמיכול בשלב הסטטוטורי לצורך קביעת מיקום המאגרים וה

, ואלה מיכול שלישוניהפתרונות ו הגנה מפני אירועי שפךלוועדות התכנון מסמכים לגבי ה

 . יישלחו גם לרשות הניקוז לאישור

עשה בהתאם לבדיקות וסקרים יהקמה של מתקנים הנדסיים המכילים נוזלים תעשייתיים ת .15

תיעשה אך ורק לאחר קבלת היתר בנייה הקמת מתקן  הנדרשים בתחומי התכנון והבניה.

, וזאת לאחר שהיזם הציג תכניות הנדסיות להקמת המאגר ונספח מלווה מקומיתמוועדה 

 המסביר את האמצעים הננקטים למניעת חלחול הנוזלים אל האקוויפר. 

, היבט עבור מפעל או מתקן או קבלת היתר בעת ביצוע סקר סביבתי לצורך רישוימומלץ כי  .16

 ולא רק בחלק הקרוב למתקן.   ,הנחלכל תוואי  לכל אורכו של    טנציאלי הסביבתי ייבחןהנזק הפו
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כל מאגר מים שמתוכנן בישראל חייב לעבור אישור בוועדת המאגרים של רשות המים. הועדה  .17

בודקת, בין היתר, את התכנון מבחינת יציבות המאגר והסוללות. ע"פ שיחת טלפון עם זאב 

, רשות המים מתעתדת לפרסם הנחיות 23.02.2020-שנערכה ב ()סמנכ"ל רשות המים אחיפז

לתכנון מאגרים ונוהל הגשה לוועדה. לכשיתפרסמו המסמכים, מומלץ לבחון את הרלוונטיות 

 שלהם וכן לדרוש אישור של ועדת המאגרים גם למאגרים תעשייתיים. 

. [31] ראלמסמך ההנחיות היחיד שקיים בעברית לתכנון מאגרי מים נכתב ע"י רכבת יש .18

ההנחיות כמובן אינן מחייבות, אך מומלץ לדרוש שסקרי הסיכונים שנערכים בעת הקמת 

בהנחיות. להלן תמצית של תכולה שצריכה  4מאגרים ייערכו במתכונת דומה למפורט בפרק 

 להיות בסקר הסיכונים. 

 סקר סיכונים למאגרים 6.3.1

 פרקים עיקריים:  3סקר הסיכונים כולל בדר"כ 

 המערכת, מטרתה, גודלה והחומרים שהיא תחזיק וזיהוי סיכונים אפשריים תיאור כלל של .א

 הערכת הסיכונים האפשריים  .ב

 המלצות להקטנת סיכונים .ג

 נקודות שצריך לקחת בחשבון בעת עריכת סקר סיכונים למאגרים:

בעת רעידות אדמה תוך התחשבות  םסיסמיייש לקחת בחשבון עומסים  –רעידות אדמה  •

, סימון שברים גיאולוגיים פעילים והגברת 413במקדם העוצמה הסיסמית לפי תקן ישראלי 

 .[32]  של המכון הגיאולוגי מפת האזורים החשודים בהגברות שתיתתנודות לפי 

 השפעת אירועי גשם וספיקות נגר חשובה במיוחד במאגרי גיא.  –הידרולוגיה עילית  •

הערכת חלחול, האמצעים שננקטו לצמצום החלחול והסכנה הנשקפת למי  –הידרוגיאולוגיה  •

 התהום, מעיינות וקידוחים.

השפעת המאגר או היותו מושפע מתשתיות סמוכות. למשל, מסילת ברזל שמעבר הרכבת  •

 שעלולות לערער את הסוללות.עליה גורם לוויברציות בקרקע 

 קיום תיק תחזוקה וניהול לסכר, כחלק מהליך התכנון.  •

קיום תכנית למקרה חירום הכוללת התייחסות לניהול האירוע בתוך המאגר, ניהול האירוע   •

 מחוץ למאגר במורד ושיקום לאחר האירוע.

 מלחמה, חבלה מכוונת וכו'. –סיכון אנוש  •

( וגלישת Pipingהכשל האפשריים בסוללה בדגש על מחתור )סקירת הסיכון בחלוקה למנגנוני   •

 (, שהם מנגנוני הכשל הנפוצים ביותר.Overtoppingמים )

 תנאים ספציפיים של המאגר כמו גיל המתקן, גובה ושיפוע הסוללה וכו' •

 מידול תרחישי פריצה מהמאגר )ראה סעיף נפרד להלן( •

אימה למצב הקיים. ניתן להעריך סיכונים הערכת הסיכונים צריכה להתבצע בשיטה מקובלת ומת

 מלא, חישוב עצי כשל )כפי שנעשה בדו"ח זה(, או שיטה מקובלת אחרת. HAZOPבאמצעות 

 מידול תרחישי פריצה  6.3.2

מטרת מידול תרחישי פריצה היא לסמן את פשטי ההצפה ולחשב את עומק ההצפה ומהירות הזרימה, 

ד המאגר במקרה של כשל. מידול כהלכתו דורש את בכדי לעמוד על האזורים הנמצאים בסכנה במור

 הדברים הבאים: 

 בחירת תרחיש וחישוב הידרוגרף פריצה  .א
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או שיטה אחרת( ויצירת שריג ברזולוציה   LIDAR-מדידה של סביבות המאגר ומורד הנחל כולו )ב .ב

 מטר לכל היותר 1של 

שאין למדל תרחישי , חשוב לציין או תוכנה מקבילה HEC-RAS-)ב 2Dבניית מודל הידראולי  .ג

 (1Dפריצה באמצעות מודל 

 הרצת המודל עם ההידרוגרף .ד

 סימון פשטי ההצפה והסקת מסקנות .ה

מדובר בפרויקט של עשרות אלפי שקלים, שלא תמיד יש לו הצדקה. במקרים בהם אין תשתיות, 

 , יתכן ואין טעם במידול. םייחודייישובים, אזורי תיירות, או נכסי טבע 

ישנם גם מקרים בהם המאגר מתוכנן בשטח מופר בו קיים במורד שקע אבסולוטי גדול. כאשר קיים 

מיכול שלישוני בעל נפח גדול/שווה לנפח המאגר, גם לא צריך מידול הידראולי שקע אבסולוטי כזה או  

וניתן להסתפק בניתוח אנליטי של תוואי הזרימה בממ"ג, בכדי לוודא שבעת פריצה הנוזלים אכן יגיעו 

 לשקע/מיכול שלישוני. 

 :כאשר צריך מידול הידראולי ומתקבל התוצר, על מזמין העבודה לוודא את הדברים הבאים

שתרחיש הפריצה שנבחן נמצא בצד הנכון של המאגר, קרי בצד הפונה לנחל והינו הגיוני  •

 מבחינת השיפועים במאגר.

 שתרחיש הפריצה מתאים לנפח המאגר וחושב בשיטה מקובלת. •

הינו ברזולוציה נאותה, מבוסס על מדידה עדכנית וכן במידת הצורך, כולל שינויים  LIDAR-שה •

 י המתוכנן של השטח, ככל שמדובר בשטח מופר.המבטאים את במצב הסופ

שהמודל מכיל את כל פשט ההצפה המחושב או במילים אחרות, שגבולות המודל הינן גדולים  •

 מגבולות פשט ההצפה.

 ייצוג נכון של ערוץ הזרימה, במיוחד באזורים בהם הערוץ הינו עמוק וצר וכן באזורי מפלים.  •

ת שאמינותם נמוכה, יש לדרוש סימון אזורים אלה )למשל, ישנם מקומות שבהם המודל יפיק תוצאו

בסביבות מפלים, במקומות בהם ערוץ הזרימה משתנה מעת לעת, או באזורים מופרים בהם התכנון  

 עדיין לא מפורט דיו(. 

 המלצות הידרולוגיות 6.3.3

מספר כלים הידרולוגיים בעזרתם ניתן להקטין ואף למנוע תקלות שפך וחלחול נוזלים  ישנם

 ברשויות. מומלץ כי רשות הניקוז תפעל מול מוסדות התכנון םלקרקע ולמי התהו שייתייםתע

 :חדשים נוזלים מאגרי הקמת טרםהמלצות  לקידום המקומיות

בעת תקלות שפך ולמניעת חלחול הנוזלים אל התווך  םתעשייתיילצורך אצירת נוזלים  .19

שדרגת המוליכות ההידראולית מיכול ומאצרות תהודק כך בריכות, הנקבובי, קרקע באזורי 

 ( . 2013מ'/שניה )אידלמן;  9-10 תעלה עלשלה לא 

הקמת מתקני איגום/אגירת נוזלים )מים/שפכים וממסים אחרים( יחייבו סקר הידרולוגי   .20

 לקביעת כיווני הזרימה העילית והתת קרקעית מהאתר במקרה של תקלה.

שהחלק הנמוך יהיה באמצע המאגר או, בעדיפות  תיבנה בשיפוע שיוודאקרקעית המאגר  .21

 שניה, לצד הרחוק מערוץ נחל וזאת על מנת לצמצם הסתברות ונזק של פריצת הסוללה.



 

 

1350-003GS001R4.docx                                         - 47 -                                                              דו"ח סופי 

 ים נספח   

 דיאגרמה   – עצי כשל   6.4
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 דוגמא לעץ כשל בגיליון אקסל

אירוע 

 ראשון 

אירוע 

 שני 

אירוע 

 שלישי 

אירוע 

 תוצאה  חישוב הסתברות רביעי 

כשל 
שגורם  
שפך 

כימיקלים 
 במפעל 

שפך 
כימיקלים 

יוצא 
משטח 

מפעל ה  

שפך 
כימיקלים 
מתנקז אל 

 ערוץ נחל 

נזק 
סביבתי 

נגרם 
  בערוץ נחל

שפך עקב 
   כימיקלים 

      

   YES P1*P2*P3*P4   

   P4   

  YES     

  P3     

    NO P1*P2*P3*(1-P4)   

    1-P4   

 YES      

 P2      

     YES P1*P2*(1-P3)*P5   

     P5   

   NO     

   1-P3     

    NO P1*P2*(1-P3)*(1-P5)   

    1-P5   

       
YES       
P1       

       

    YES P1*(1-P2)*P3*P6   

    P6   

   YES     

   P3     

     NO P1*(1-P2)*P3*(1-P6)   

     1-P6   

 NO      

 1-P2      

    YES P1*(1-P2)*(1-P3)*P7   

    P7   

  NO     

  1-P3     

   NO P1*(1-P2)*(1-P3)*(1-P7)   

   1-P7   

 i   =Piהסתברות אירוע  

 P1=  שפך כימיקלים במפעלהסתברות לכשל שגורם    :למשל
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 ר בסק מתקנים    6.5

ID  חומר שמכיל/ מצב תפעולי  שם הבריכה/המיכל Y X 

 נפח 

 )מ"ק( 

 שטח 

 )מ"ר( 

Z01 7,800 30,000 208830 528230 בוצה בתהליך הפקת הפוספטים  מסמיך 

Z02 7,800 30,000 208830 528100 בוצה בתהליך הפקת הפוספטים  מסמיך 

Z03  490,000 12,000 209660 528200 בוצה לאחר הפקת הפוספטים  "מצדה" 11בריכה דרומית 

Z04  330,000 12,000 209700 528950 בוצה לאחר הפקת הפוספטים  10בריכה צפונית 

DS01 1,600 2,700 235690 549860 תמיסת קרנליט מפעל גיבוש חם -מסמיכי קרנליט 

DS10 2,200 3,370 235660 550270 תמיסת קרנליט מפעל מקלף-מסמיכי קרנליט 

DS11 1,600 2,350 235595 550240 תמיסת קרנליט מפעל מקלף-מסמיכי קרנליט 

DS12 1,600 2,350 235630 550205 תמיסת קרנליט מפעל מקלף-מסמיכי קרנליט 

DS13 1,600 2,350 235680 550190 תמיסת קרנליט מפעל מקלף-מסמיכי קרנליט 

DS14 1,600 2,350 235630 550150 תמיסת קרנליט מפעל מקלף-מסמיכי קרנליט 

DS18 1,800 3,000 234925 549520 תמיסות ים סופיות רוויות בריכות חומר גלם למפעל הברום 

DS19 1,800 3,000 234910 549490 תמיסות ים סופיות רוויות בריכות חומר גלם למפעל הברום 

DS02 1,600 2,700 235660 549820 תמיסת קרנליט מפעל גיבוש חם -מסמיכי קרנליט 

DS20 1,800 3,000 234895 549460 תמיסות ים סופיות רוויות בריכות חומר גלם למפעל הברום 

DS21  54 660 235745 549700 סולר סולרמיכלי 

DS22 216 2,640 235735 549680 סולר מיכלי סולר 

DS23 216 2,640 235725 549660 סולר מיכלי סולר 

DS24 150 1,500 234835 549345 מזוט מיכלי מזוט 

DS25 150 1,500 234875 549320 מזוט מיכלי מזוט 

DS03 1,600 2,700 235635 549780 תמיסת קרנליט מפעל גיבוש חם -מסמיכי קרנליט 

DS04 1,600 2,700 235630 549730 תמיסת קרנליט מפעל גיבוש חם -מסמיכי קרנליט 

DS05 2,200 3,370 235650 550040 תמיסת קרנליט מפעל גיבוש חם -מסמיכי קרנליט 
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ID  חומר שמכיל/ מצב תפעולי  שם הבריכה/המיכל Y X 

 נפח 

 )מ"ק( 

 שטח 

 )מ"ר( 

DS06 1,600 2,350 235630 549980 תמיסת קרנליט מפעל גיבוש חם -מסמיכי קרנליט 

DS07 600 900 235590 550000 תמיסת קרנליט מפעל גיבוש חם -מסמיכי קרנליט 

DS08 700 1,000 235550 550010 תמיסת קרנליט מפעל גיבוש חם -מסמיכי קרנליט 

DS09 700 1,000 235530 549980 תמיסת קרנליט מפעל גיבוש חם -מסמיכי קרנליט 

C07 D  90,000 55,000 219520 550980 בשימושבוצות מהתהליך כבר לא 

P01 בוצת  מסמיך גדולMg(OH)2, 50%  1,000 5,000 218450 551290 מוצקים 

P10 "12,000 35,000 218950 550800 תמלחת קלציום כלורייד בריכת "באפר 

P11 מיכלי חומצה HCl 20% 551400 218515 700 50 

P12 מיכלי חומצה HCl 20% 551415 218520 700 50 

P02 בוצת  מסמיך בינוניMg(OH)2, 50%  700 3,000 218460 551350 מוצקים 

P03 בוצת  מסמיך חדשMg(OH)2, 50%  500 2,600 218440 551320 מוצקים 

P04 בוצת  מסמיך קטןMg(OH)2, 50%  150 1,100 218480 551330 מוצקים 

P05  25,000 210,000 218980 551300 המכילה מגנזיוםתמלחת מבריכת ים המלח  אגירה  - 5בריכה 

P06  20,000 60,000 218760 551410 תמלחת מבריכת ים המלח המכילה מגנזיום אגירה  - 3בריכה 

P07  3,000 10,000 218590 551360 תמלחת מבריכת ים המלח המכילה מגנזיום תפעולית -  1בריכה 

C08 E1 51,000 260,000 220380 551420 קולחין  ממט"ש מפעלי 

C09 E2 32,000 106,000 220400 551110 קולחין  ממט"ש מפעלי 

R10  123,000 0 219770 551950 אזור מזרח, חצי יבשה  -בריכות בוצת גבס  1גבס 

R11 220530 553230 אזור מזרח, פעילה -בריכות בוצת גבס  אופרטיבית 

5,000-

7,000 3,000 

R07 ( '4א)  217,000 0 220270 553020 אזור מזרח, חצי יבשה לא פעילה  -בריכות בוצת גבס 

R08  186,000 0 220090 552600 2017- אזור מזרח, אירוע שפך ב -בריכות בוצת גבס  3גבס 

R09  186,000 0 219930 552220 אזור מזרח, חצי יבשה  -בריכות בוצת גבס  2גבס 

C01 22,000 30,000 217191 551173 מנוטרלת מתהליך ייצור אשלגתמלחת  בריכת ריכוז 
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ID  חומר שמכיל/ מצב תפעולי  שם הבריכה/המיכל Y X 

 נפח 

 )מ"ק( 

 שטח 

 )מ"ר( 

C02  12,000 23,000 217118 551290 תמלחת מנוטרלת מתהליך ייצור אשלג בריכה מערבית 

C03  12,000 23,000 217214 551318 תמלחת מנוטרלת מתהליך ייצור אשלג בריכה מזרחית 

R13 16B  בריכות חומצה זרחתית ירוקה ליצורMGE 552315 218670 2,016 2,100 

R14 16A  בריכות חומצה זרחתית ירוקה ליצורMGE 552280 218730 2,016 2,100 

R15 7  בריכות חומצה זרחתית ירוקה ליצורMGE 6,000 10,855 218810 552270 , חצי יבשה 

R16 8  בריכות חומצה זרחתית ירוקה ליצורMGE 8,000 18,111 218900 552230 , נראית יבשה 

R17 5 

, שוליים  MGEבריכות חומצה זרחתית ירוקה ליצור 

 4,500 7,633 218940 552330 יבשים 

R18 6  בריכות חומצה זרחתית ירוקה ליצורMGE 552400 218980 8,698 4,500 

R19 12  בריכות חומצה זרחתית ירוקה ליצורMGE 552150 218995 3,178 2,700 

R20 11  בריכות חומצה זרחתית ירוקה ליצורMGE 552200 219020 2,755 1,700 

R21 14  בריכות חומצה זרחתית ירוקה ליצורMGE 552260 219060 6,366 4,800 

R22 "בריכות חומצה זרחתית ירוקה ליצור  "חירוםMGE 552330 219090 0 500 

R23 4,600 17,000 219100 552740 מסמיך מסמיך פוספטים 

R24 "2,500 3,000 219280 552820 חצי יבשה, שפכים חומציים "אדוארדו 

R26 20 9,000 18,000 219210 552690 שפכים חומציים 

R27 "9,000 22,000 219290 552640 חומצייםשפכים  "ניקוזים 

R28 17 5,000 3,272 219450 552530 שפכים חומציים 

R29 18 5,000 5,673 219480 552580 שפכים חומציים 

R30 19 11,500 25,000 219510 552740 שפכים חומציים 

R31 13  2,200 2,399 218700 553160 50%בריכות תוצרת: חומצה זרחתית ירוקה 

R32 4  2,600 1,348 218670 553080 50%בריכות תוצרת: חומצה זרחתית ירוקה 

R34 2  2,600 1,586 218630 553020 50%בריכות תוצרת: חומצה זרחתית ירוקה 

R35 1  2,600 3,862 218620 552980 50%בריכות תוצרת: חומצה זרחתית ירוקה 
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ID  חומר שמכיל/ מצב תפעולי  שם הבריכה/המיכל Y X 

 נפח 

 )מ"ק( 

 שטח 

 )מ"ר( 

R36 9  2,600 1,160 218590 553100 50%בריכות תוצרת: חומצה זרחתית ירוקה 

R37 10  2,600 2,200 218560 553040 50%בריכות תוצרת: חומצה זרחתית ירוקה 

R38 225 3,500 218750 553155 חומצה זרחתית מיכלי חומצה זרחתית 

R39 225 3,500 218740 553135 חומצה זרחתית מיכלי חומצה זרחתית 

R40 115 1,600 218765 553130 זרחתיתחומצה  מיכלי חומצה זרחתית 

R41 115 1,600 218760 553115 חומצה זרחתית מיכלי חומצה זרחתית 

R42 250 2,500 218890 552520 חומצה זרחתית מיכלי חומצה זרחתית 

R43 250 2,500 218910 552515 חומצה זרחתית מיכלי חומצה זרחתית 

R44 250 2,500 218870 552480 חומצה זרחתית מיכלי חומצה זרחתית 

R45 250 2,500 218890 552475 חומצה זרחתית מיכלי חומצה זרחתית 

R46 380 2,600 218890 552500 חומצה זרחתית מיכלי חומצה זרחתית 

R47 220 2,200 218940 552500 חומצה זרחתית מיכלי חומצה זרחתית 

R48 400 4,000 218935 552475 חומצה זרחתית מיכלי חומצה זרחתית 

R49 380 3,800 218995 552470 חומצה זרחתית מיכלי חומצה זרחתית 

R50 V4-065 280 2,800 218745 552595 מיכלי חומצה זרחתית 

R51 280 2,800 218760 552585 חומצה זרחתית מיכלי חומצה זרחתית 

RO1 0 7,200 216536 551863 סולר מיכל סולר 

RO2 0 7,200 216497 551852 סולר מיכל סולר 

RO3 0 2,000 216569 551870 סולר מיכל סולר 

R12 ( גבס 5ב ,)394,000 55,000 220490 553610 בריכות בוצת גבס, קולטת בוצת גבס לפני כמה חודשים  5 

R02 .130,000 90,000 220040 555070 שפכים חומציים )בריכות שפכים(  2ד 

R03 .95,000 319,000 220130 555350 שפכים בסיסיים  שפכים( )בריכות  3ד 

R04 .173,000 0 220580 555220 יבשה. בריכה חדשה יחסית  )בריכות שפכים(  1ד 

R05 .179,000 104,000 220600 554750 שפכים חומציים )בריכות שפכים(  2ג 
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ID  חומר שמכיל/ מצב תפעולי  שם הבריכה/המיכל Y X 

 נפח 

 )מ"ק( 

 שטח 

 )מ"ר( 

R06 .174,000 104,000 220640 554380 שפכים חומציים )בריכות שפכים(  1ג 

R01  )319,000 100,000 219030 555250 שפכים חומציים, מאגר בוצה כמעט יבש.   דקל )בריכות שפכים חומציים 

A01  '2,850 5,500 219630 560520 תשטיפים 1בריכה מס 

A02   '3,500 8,300 219700 560530 תשטיפים 2בריכה מס 

A03   '2,150 6,390 219775 560515 שפכים  3בריכה מס 

A04  '310 140 219665 560560 שפכים  4בריכה מס 

A07   '7,800 24,400 218315 560320 תשטיפים 7בריכה מס 

A05   '4,000 10,000 219680 560420 תשטיפים 5בריכה מס 

A06   '3,900 10,700 218230 560400 תשטיפים 6בריכה מס 

A08   '50,000 218457 560517 תשטיפים בריכה עתידית -  8בריכה מס  
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