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 .1מבוא
תכנית לניהול ולניטור סביבתי (להלן :תנ"ס) זו ,מוגשת בהתאם להוראות תמ"א /37ח ,סעיף
 ,6.3הקובעות כי תנ"ס תצורף לבקשה להיתר בנייה ותהווה חלק מתנאיו (לרמן.)2014 ,
התנ"ס מוגשת במסגרת תכנון התחנה ועוסקת בעבודות להקמת תחנת הגפה (להלןValve :
 ,)station No. C, CVSהממוקמת בחוף דור וכוללת את מתחם תחנת ההגפה ,דרכי הגישה
למתחם וכן שטח תפעולי להתארגנות ולאחסון ,המתכונן בצמוד אליו.
יצוין כי בסיום העבודות להקמת ה ,CVS-שטח ההתארגנות יפורק והשטח יושב לקדמותו
ולבעליו.
 CVSהינה תחנת הגפה חופית בגודל של כ 300-מ"ר ,המתוכננת על שטח בריכות דגים
ישנות של מושב דור הממוקמות מדרום למושב .התחנה תשמש לניתוק המכלול הימי
מהמכלול היבשתי בעת חירום ותמוקם על קו גז קיים .לצורך הקמת התחנה תופסק זמנית
זרימת הגז בצינור באמצעות סטופר .תחנת ההגפה מתוכננת בצמידות דופן לתחנת הגפה
של חברת נובל אנרג'י (אמפביו ,)2016 ,שעבודות העפר לקראת להקמתה מתבצעות בעת
כתיבת מסמך זה .עוד יצוין כי התחנה אינה נמצאת בסביבה החופית ומרוחקת כ 450-מ' מקו
החוף.

 .2מסגרת הניהול הסביבתי
מטרת התנ"ס הינה לצמצם את המפגעים של הטיפול בגז ולהימנע ,ככל הניתן ,מהשפעות
השליליות על בני האדם ,הטבע והסביבה במהלך ההקמה וההפעלה השוטפת של המערכת.
צמצום המפגעים יתאפשר באמצעות תכנון הולם ,זיהוי מוקדם של ההשפעות השליליות
הפוטנציאליות ,בחינת אמצעים למזער השפעות אלה וקביעת הנחיות ליישומן וניטור שוטף
לאיתורן.
התנ"ס תשמש כלי לניהול ההשפעות ,כולל התמודדות עם תוצאות או אירועים בלתי צפויים.
בתנ"ס ניתן דגש על מניעת ו/או בקרת השפעות בזמן התרחשותן .שישה שלבים עיקריים
בתהליך הניהול והניטור:
 .1יישום האמצעים לצמצום מפגעים בעיתוי ,באופן ובמקום הנכונים,
 .2ניטור ההשפעות הצפויות להיות משמעותיות,
 .3הערכת היעילות של האמצעים לצמצום מפגעים ,בדגש על פעולות שלא נוסו בעבר או
טכנולוגיות חדישות,
 .4נקיטת צעדים מיידים כאשר ההשפעות עלולות לחרוג מן התקנים הסביבתיים ,לפגוע
בשטחים מוגנים או ייעודיים וכד',
 .5עדכון הוראות ליישום אמצעים לצמצום מפגעים בהתאם למסקנות השלבים הקודמים,
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 .6עדכון תכנית הניטור מעת לעת על בסיס ממצאי הניטור.

 .2.1תכולת התנ"ס
מבנה התנ"ס ותכולת פרקיה כדלקמן:
 .1מבוא
 .2רקע הכולל את תיאור מערכת הגז ואת תחנת ה  CVSנשוא התנ"ס
א.

תיאור הסביבה

ב.

תיאור התחנה

ג.

הוראות והנחיות כלליות

ד.

תיאור תהליך העבודה

 .3הערכת ההשפעות על הסביבה
 .4מטריצת הערכת סיכונים
 .5אמצעים למניעה ולצמצום מפגעים
 .6ניטור ומעקב
 .7ספרות
 .8נספחים

 .2.2רקע ,תיאור מערכת הגז
מערכת הגז מתחילה בשדות הגז הטבעי בים ,ומפיקה באמצעות אסדת הגז "תמר" ואסדות
הפרויקט "ים תטיס" .שדה "תמר" ממוקם במרחק של כ 90-ק"מ מערבית לחיפה ,בעומק
כולל של כ 5,000-מטר מפני הים ,ובעומק מים כ 1,700-מטר (.)www.delekdrilling.co.il
שדה משתרע על פני שטח של  100קמ"ר ועובי שכבות המאגר מגיע עד לכ 300-מטר.
אסדות "ים תטיס" ממוקמות במרחק של  20-30ק"מ מחופי אשדוד ואשקלון ,בעומק כ-
 1,800מטרים מתחת לפני הים .פרויקט "ים תטיס" כולל את שדה הגז נועה ,תגלית הגז
המסחרית הראשונה לחופי ישראל מ ,1999-את שדה הגז מרי  ,Bשהתגלה בשנת 2000
ואת מאגר הלוויין שלו פינקלס ) )Pinnaclesשהתגלה בשנת  .2012הגז מוזרם מהאסדות
באמצעות צנרת ,המונחת על קרקעית הים ,אל מתקן הקבלה באשדוד ובהמשך באמצעות
צנרת הולכה צפונה אל תחנות הכוח רידינג וחדרה ותחנת קבלה בחוף דור.
הגז מוזרם מתחנת הקבלה בחוף דור צפונה לכיוון חיפה והעמקים באמצעות צנרת יבשתית
ובעתיד צפוי גם אל ממלכת ירדן.
קו ההולכה הנוחת כיום בחוף דור מחויב ,במסגרת עבודות הפיתוח הנעשות באזור,
בהתקנת מגוף .התקנת המגוף תבוצע במסגרת ה CVS-נשוא מסמך זה.
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יצוין כי במקביל מוקמת מערכת הולכת גז של חברת נובל אנרג'י וכוללת רכיבים דומים אשר
מוקמים בימים אלו בצמידות דופן לתחנת ה CVS-נשואת מסמך זה.

 .2.3תיאור כללי של סביבת העבודה
מסמך זה עוסק בתחנת הגפה ,ה ,CVS-המתוכננת בחוף דור ,מדרום למושב דור ובשטח
בריכות דגים יבשה ישנות בחלקה של מדגה מושב דור (איור  .)1שימושי הקרקע הקיימים
סביב לתכנית מוצגים באיור .3
איור  -1שטח בריכת הדגים המיועד להקמת תחנת הCVS-

ברקע ,ניתן להבחין בעבודות עפר להקמת התחנה של חברת נובל אנרג'י (נכון למאי )2017
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כאמור ,תחנת ההגפה מצויה בשטח בריכות דגים מיובשות בחלקן .שימושי קרקע הקיימים
בסביבת התכנית כוללים:
מדרום שמורת הטבע "שפך נחל דליה" ,מצפון וממערב רצועת החוף "דור-הבונים" ,הכוללת
בתוכה שירותי חוף ,חופים לא מוסדרים והאתר הארכאולוגי "תל דור" .ממערב ,כמה עשרות
מטרים אל תוך הים ,מצויה שרשרת האיים "שמורת איי חוף דור" .מצפון וממזרח לתחנה,
ממוקמים כביש ראשי ("כביש החוף") ומסילת ברזל ,אשר מבתרים את השטח מצפון לדרום,
שטחי חקלאות נרחבים (מטעים ,זיתים וגידולי בעל) ,מתקנים הנדסיים ,כגון מט"שים ,מתקני
מים של חברת מקורות ומפעל דגים .בין שימושי קרקע אלה נמצאים אזורים משאריים של
רכסי כורכר עם צמחייה ,האופיינית לחולות מיוצבים ומיוצבים למחצה.
מתקן ה CVSמוקם מכוחה של תמ"א /37ח' ,אשר מגדירה את נחיתת צנרת ההולכה מהים
לכיוון היבשה בתוך פוליגון ייעוד קרקע המוגדר בתמ"א כ"מתקנים הנדסיים" .באיור  4מוצג
מיקום המתקן בתחום ייעודי קרקע המוגדרים בתמ"א /37ח' .ע"פ תמ"א  ,13התחנה מצויה
באזור המוגדר כ-בריכות לשימוש חקלאי ,ומצויה כ 450-מ' מקו החוף (איור .)2
איור  - 2מיקום התחנה על רקע תמ"א 13
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איור  -3שימושי הקרקע סביב לתחנת הגפה

ניתן להבחין כי המגוף מתוכנן בלב בריכות דגים .ממערב לבריכות הדגים אזור של צמחייה חופית ,החוף חולי והים עצמו
11

איור  -4מיקום ה cvs-בייעודי קרקע המוגדרים תמ"א /37ח'

12

 .2.4תיאור התחנה
תחנת ה CVS-תוקם על קו הולכה קיים .התחנה תשמש לניתוק של המכלול הימי מהמכלול
היבשתי בעת חירום .התחנה תוקם בצמידות דופן לתחנת ה CVS-של חברת נובל אנרג'י,
המוקמת בעת כתיבת מסמך זה.
התחנה תמוקם במרחק של כ 1.5-ק"מ מדרום למושב דור ,כ 400-מ' ממערב למסילת
הרכבת ,כ 600-מ' מכביש החוף (אזור מחלף זיכרון) ,כ 400-מ' משפך נחל דליה וכ 400-מ'
ממזרח לקו החוף (איור .)3
שטח התחנה כ 300-מ"ר והיא תוקם בשטח בריכות דגים היבשות בחלקן ומחוץ לסביבה
החופית המוגדרת בתמ"א  .13בנוסף ,יבוצעו עבודות פיתוח של כ 200-מ"ר נוספים וזאת
לצורך הגבהת התחנה מעל מפלס המים המקסימאלי בבריכה שתאפשר הצפה מחודשת של
בריכת הדגים וחידוש המדגה .בשטח התחנה מתוכנן בינוי של  20מ"ר (חדר חשמל וחדר
בקרה) הנושא עומד בהנחיות תמ"א /37ח לשטחים מבונים בתחנה זו ומתואם עם חברת
נובל אנרג'י.

 .2.5הנחיות כלליות מחייבות לקבלני הביצוע
פרק זה מפרט את התנאים על פיהם יש לבצע את העבודה .הוראות פרק זה יהיו מחייבות.
הפרק מציג את תנאי ביצוע העבודה בחלוקה לעבודות שיבוצעו טרם הקמת התחנה ועבודות
שיבוצעו במהלך ההקמה.

 2.5.1טרם תחילת העבודה
טרם תחילת העבודה על הקבלן לבצע פעולות הבאות:
•

עריכת בחינה של התכנית המפורטת והמאושרת ,ביצוע כל התאומים הנדרשים והכנת
מסמכי ביצוע,

•

ביצוע סיורים מקדימים להכרת שטחי עבודה ודרכי הגישה,

•

זיהוי גבולות מתחמי העבודה המסומנים ע"י מודד מוסמך,

•

התארגנות לביצוע העבודה בשטח המיועד לכך ,לרבות כל הנוגע לכלי העבודה וכוח
האדם הנדרשים,

•

הצגת תכנית עבודה מפורטת ,בדגש על תכנית הנישוב והעבודה על קו הגז ה"חי",
למזמין העבודה (נתג"ז),

•

קבלת אשורי עבודה מבעלי החזקה על הקרקע ותאום עם גופי התשתיות הרלוונטיים,

•

אספקת מים וחשמל לביצוע העבודות ,כולל מכלי מים רזרביים וגנרטור,
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•

הקמת שילוט שיוצב בכניסה לאתר ,הכולל שמות אחראים ופרטי התקשרות כנדרש,

•

התקנת שלטי הכוונה שיוצבו בכניסה לאתר ולאורך דרכי הגישה,

•

סימון גבולות אתר העבודה באמצעות יתדות וסרטי סימון,

•

הקבלן יודיע לאגף איכות הסביבה/יחידה סביבתית ברשות המקומית על מועד תחילת
העבודות ויציין מספרי הטלפון של מנהל העבודה/האתר.

 2.5.2במהלך ביצוע העבודות ההקמה
במהלך ביצוע העבודות על הקבלן לבצע פעולות הבאות:
•

לתאם מועדים והסדרים לצורך עלייה על הקרקע

•

למלא במלואן אחר ההנחיות הכלולות במסמך זה ,בכל הקשור למזעור מפגעים

•

לצורך הובלת מטען חריג ,יבוצע תיאום מול בעלי עניין ,ובמידת הצורך מול המשטרה,

•

ניהול קשר רציף עם בעלי הקרקע ובעלי העניין ,במטרה למזער ,ככל האפשר ,הפרעות
לחיי היומיום של תושבי האזור,

•

במידת הצורך ,יבוצע תיאום להזרמת המים מחוץ לאתר העבודה מול רשות המים
והמשרד להגנת הסביבה,

•

ביצוע העבודות תוך התחשבות בפעילות החקלאית העונתית

•

תחזוקה של דרכי הגישה הקיימות ,המשמשות גם את תושבי האזור

 .2.6אופן ההקמה
עבודות להקמת תחנת ההגפה וכן עבודות הפיתוח הנוספות יבוצעו בשטח בריכות הדגים
היבשות בחלקן ,של מושב דור .שטח זה ממוקם בצמידות דופן לשטח בו מתבצעות עבודות
להקמת תחנת הגפה של חברת נובל אנרג'י.
 2.6.1שלבי העבודה
משך ביצוע העבודה להקמת תחנת ההגפה הינו כ 5-חודשים כמפורט בהמשך בסעיף .2.7
שלבי ביצוע העבודה מפורטים בהמשך וכוללים:
 .1מדידה וסימון
 .2חישוף השטח
 .3הקמת אתר התארגנות
 .4חישוף צינור הגז הקיים
 .5התקנת מגוף
 .6בניית תחנת הגפה
 .7ייצוב שטח תחנת ההגפה וגידור
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 .8שיקום נופי
איור  5מוצג תרשים סכמתי של שלבי ביצוע העבודה השונים.
איור  -5תרשים סכמטי של שלבי ביצוע העבודה
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פירוט שלבי ביצוע העבודה:
 .1מדידה וסימון
מדידת השטח המיועד להקמת תחנת ההגפה ואתר התארגנות תתבצע ע"י מודד מוסמך.
שטח המדידה יכלול סימון שטח תחנת ההגפה ,קווי הדיקור 1ואתר ההתארגנות (להלן :שטח
עבודה) .גבולות שטח העבודה יסומנו באמצעות ברזלי זווית וגדר בולטת או בכל אמצעי אחר
דומה .זאת ע"מ למנוע חריגה משטח העבודה המתוכנן.
דרכי הגישה לאתר יסומנו בשילוט זמני אשר יתוחזק במשך זמן העבודה.
 .2חישוף השטח
קרקעית בריכות הדגים מכוסה בצמחיית קנה עבותה ולכן נדרשות עבודות לחישוף פני שטח
מצמחייה הקיימת בשטח העבודה .עבודות החישוף יבוצעו בעונה בה לא ייגרם נזק לעופות
דוגרי קרקע ו/או שוכני קנים .עבודות חישוף יבוצעו עד לעומק של כ 40-ס"מ (כמות מוערכת
של כ 1,500-מ"ק) .הגזם יערם בשטח אתר התארגנות במקום ייעודי ויפונה לאחר מכן,
לאתר פסולת מורשה .לוחות הזמנים לביצוע עבודות חישוף השטח ותדירות פינוי הגזם
יבוצעו על פי שיקול דעת הקבלן בשטח ובתיאום עם היועץ הסביבתי.
 .3הקמת אתר התארגנות
מילוי השטח בשברי אבן (בקלש) אשר יגיע מאתר מאושר ,עד לגובה פני השטח ,שהינם כ-
 1,500מ"ק .בהמשך יבוצע מילוי והידוק המצע בגובה של כ 80-ס"מ נוספים שהינם כ3,000-
מ"ק.
עבודות אלה אינן מחייבות וייעשו על פי שיקול דעת הקבלן בהתאם לתנאי הקרקע ועונות
השנה .היות ואתר ההתארגנות של חברת נובל אנרג'י הסמוך מצפון ,אמור לשמש גם
לקליטת הצנרת מהים ,אין אפשרות להשתמש באתר זה לטובת הקמת התחנה נשואת
מסמך זה ויש צורך בהקמת אתר התארגנות נפרד .שטח מתוכנן להקמת אתר התארגנות
הינו כ 4.25-דונם .שטח בגודל כ 200-מ"ר ישמש כאזור תפעולי .אתר התארגנות כולל
מתקנים הבאים (איור :)6
•

מבני משרדים ושירותים

•

חניה

•

משטחי אחסון של חומרים וציוד

•

משטח לעירום גזם

 1בעת ביצוע עבודות עפר ,זהו קו המגע המחבר בין אזור המילוי/החפירה לפני השטח הקיימים (המקוריים)
(מקור)www.archijob.co.il :
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אתר התארגנות יגודר בגדר רשת .אזור תפעולי יהיה תחום ו/או מגודר מטעמי בטיחות
עובדים .תכנון עקרוני של אתר התארגנות מוצג באיור  .6בנספח התשריטים מצורף תשריט
ברזולוציה עדיפה הכולל גם את תחנת ה CVS-של נובל אנרג'י.
זמן מוערך להקמת השלבים עד כאן הוא כ 2-3-שבועות.
איור  -6תכנון עקרוני של אתר התארגנות.

 .4חישוף צינור הגז
יבוצעו עבודות לסימון וחישוף צינור הגז הקיים המונח בעומק של כ 1.5-מ' .צינור הגז מוגן
בפלטות בטון ובציפוי בטון .לאחר הסרת פלטות הבטון וחישוף הצינור תבוצע הסרה ידנית,
באמצעות פטיש ,אזמל או כלים דומים ,של ציפוי הבטון .הערכת עודפי העפר בחפירה זו כ-
 125מ"ק .עודפי עפר שלא יושבו לתעלת הצינור יפונו לאתר מוסדר ומאושר ע"י המשרד
להגנת הסביבה.
יתכן כי בשלב זה של העבודה יבצבצו מי תהום בתעלה .יש לפנות מים אלו לבריכה סמוכה
בעזרת משאבות טבולות או בעזרת פתרון אחר מתאים .את הפתרון יש לתאם עם אנשי
המדגה של מושב דור ועם רשות המים.
 .5התקנת מגוף
לאחר חישוף צינור הגז וייבוש התעלה ,תתבצע התקנה של מגוף שמטרתו כאשר התעלה
מוכנה ,יבשה והצינור חשוף יש להלביש על הצינור מחבר "טי" ודרכו מחדירים אל הצינור
סטופר שתפקידו לאפשר את עצירת זרימת הגז בצינור בעת חירום .שלב זה הינו רגיש
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ביותר ויבוצע לאחר הגשת תכנית עבודה לאישור נתג"ז ,ע"י קבלן ייעודי המומחה בעבודה
בצינורות גז פעילים .ולאחר אישור תכנית עבודה בנתג"ז כמקובל .עבודת התקנת המגוף
תתבצע בשלבים הבאים:
א.

ריקון הצינור באמצעות שחרור הגז דרך ונט המצוי בתחנת גז ה DVSהסמוכה .במהלך
שלב זה צפויים להיפלט כ 55,000-נורמל קוב גז .הגז הינו נדיף ויתערבב במהירות
באטמוספירה .לפרוצדורה זו תיכתב תכנית עבודה ייעודית שתאושר בנתג"ז כמקובל.
יצוין כי לפרוצדורה זו קיים סקר סיכונים מתאים שהוכן עבור תחנת ה( DVS -ובר,
 . )2017בנוסף לסקר ,ראה הצהרה בנושא מאת מהנדס התכנית ,אינג' איתן כהן
בנספח מספר .3

ב.

הרכבת המגוף וריתוך הצינור.

ג.

ביצוע בדיקות בטיחות מתאימות.

ד.

מילוי התעלה בחול.

 .6בניית תחנת ההגפה
עבודות בנייה של תחנת ההגפה כוללות פעולות הבאות:
א.

מילוי מצע עד לגובה התחנה המתכונן (כ 2-מ' מעל קרקעית הבריכה הקיימת).

ב.

הסדרת דרך הגישה לתחנה.

ג.

ביצוע קידוחי כלונסאות בעומק של כ 15-מ' (בהתאם לסקר קרקע).

תכנית עקרונית של עבודות עפר להקמת תחנת ההגפה מוצגת באיור .7
איור  -7תשריט חתך צד של תכנית תחנת ההגפה כולל תת הקרקע ,תשריט זה מצורף ברזולוציה עדיפה
בתכנית האדריכלית המצויה בנספחי התכנית.
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 .7ייצוב פני השטח וגידור
שטח תחנת ההגפה ודרך הגישה יצופו במסלעת בולדרים המונחים בהתאם להנחיות הנספח
הנופי .גודל הבולדרים  100-200ס"מ אורך ו 30-50 -ס"מ גובה .הבולדרים יונחו על גבי בד
גיאוטכני לא ארוג ,עשוי פוליפרופילן ,כך ששורת האבנים הראשונה תשקע כשליש בתוך
הקרקע .פרט המסלעה מוצג באיור .8
איור  -8פרט מסלעה ,ללא קנ"מ

בהיקף תחנת ההגפה תבנה גדר בעלת תותב בטון בגובה של כ 60-ס"מ ומעליה גדר רשת
בגובה של  2.5מ' .שער דו-כנפי בגדר ,ברוחב כ 5-מ' ,יאפשר כניסת רכבים לשטח תחנת
ההגפה .צפוי כי כניסת רכבים לשטח תחנת ההגפה תתבצע לעיתים רחוקות ולצורך תחזוקת
צינור הגז בלבד .היות ונושא בטחון תחנה זו מונחה על ידי השב"כ ,לא מתאפשר לגדר תחנה
זו ואת תחנת נובל אנרג'י בגדר אחת .חומרי הגמר של שתי התחנות מתואמים ויהיו אחידים.
היקף הגדר יהיה 65 ,מטר:
( 65 = 2 * )14*18.5מ'.
בתחום תחנת ההגפה ימוקמו חדר בקרה וחדר חשמל של חח"י ,בשטח כולל של  20מ"ר,
ממדיהם (6.25מ') *

(3.20מ')

וגובהם  3.00מ' .חדרים אלה ימוקמו בפינה הדרום מערבית של

התחנה.
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 .1שיקום נופי
שיקום נופי של תחנת ההגפה יתבטא בצביעת תותב הבטון בטיח כורכרי בגוון טבעי וגדר
רשת מגולוונת .שטח הבטון כ 40-מ"ר והיקף הגדר  65מטר.
בסופו של דבר  .שטח הבטון שייצבע יהיה :היקף התחנה * גובה התותב ,קרי:
(65היקף התחנה) * (0.6גובה התותב)= 39מ"ר
תכנית תחנת ההגפה מוצגת באיור  ,9וכוללת חדר בקרה וחדר חח"י ,דרך הגישה והמסלעה
התומכת .תשריט דרכי הגישה לאתר וחיבורם לדרכים קיימות מצורף בנספחי התכנית.
איור  -9תכנית תחנת  CVSההגפה ודרך הגישה.

בסיום הקמת התחנה יפונה שטח אתר התארגנות ויוחזר למצבו המקורי .פינוי חומרי המצע,
הפסולת ומערומי העפר יבוצע לאתרים מורשים בלבד.

 2.6.2דרך גישה
דרך גישה לאתר תהיה על דרך קיימת מכיוון צפון ,מאזור מפעל הדגים של מושב דור.
מהדרך הקיימת תוסדר דרך גישה אל תחנת ההגפה ,באורך כ 30-מ' .דרך גישה זו תשמש
גם לתפעול תחנת ההגפה.
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 2.6.3גדר היקפית
תחנת ההגפה תגודר בגדר היקפית .הגדר תורכב מבטון יצוק ומזויין בגובה כ 60-ס"מ ועליו
תותקן גדר רשת מגולוונת בגובה כ 250-ס"מ .ציפוי קיר הבטון יבוצע בהתאם למוגדר
בנספח האדריכלי-נופי והוא מתואם עם הנחיות הגמר של תחנת נובל אנרג'י .גדר רשת
מגולוונת .שער דו-כנפי בגדר ,ברוחב כ 5-מ' ,יאפשר כניסת רכבים לשטח תחנת ההגפה.
גדר זו הינה קבועה ותשמש גם בעת תפעול תחנת ההגפה.
יותקנו שערי מילוט בצדי התחנה.

 2.6.4אתר ההתארגנות
שטח אתר ההתארגנות יגודר באמצעות גדר קלה ,כגון איסכורית או רשת .כניסה ויציאה
לאתר תותר רק לעובדים מורשים .תוצב שמירה בכניסה לאתר במהלך שעות היום והלילה.
תכנית עקרונית של אתר התארגנות מוצגת באיור  .6בס יום העבודות יפורק האתר והשטח
יוחזר לקדמותו.

 2.6.5ציוד עיקרי להקמה
•

לצורך הקמת התחנה ,יידרשו כלים הנדסיים ע"פ שיקולי הקבלן ותכנית העבודה בשלב
ההקמה .צפוי כי יעשה שימוש בכלים הבאים:

•

משאיות דאבל 15 ,טון – לצורך הבאת חומרי הדיפון והכיסוי ופינוי עודפי חפירה

•

מחפר (באגר) – לטובת חפירה בקרקע

•

טרקטור (שופל) – להעמסת עפר וחומרי חפירה על משאיות הרכינה

•

דחפור – כלים בעלי להב קדמי הנע גלגלי

•

מכבש – לטובת הידוק הקרקע

•

מפלסת – לטובת פילוס הקרקע

•

מנוף – לצורך הנפה והצבת מרכיבים שונים באתר

•

מערבלי בטון – משאיות להובלת הבטון ומשאבות לצורך יציקת הבטון בתבניות
הנדרשות

•

מכלית מים – לצורך הובלת מים לאתר והרטבת דרכים ושטחי עבודה למניעת אבק

•

מכונת קידוח – לביצוע קידוחי כלונסאות לצורך ביסוס התחנה

•

כלי רכב וטנדרים – המשמשים להובלת עובדים וכלי עבודה שונים
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 .2.7לוח זמנים ומשך עבודות
שלב הכשרת השטח לקראת עבודות הבניה ,הכולל מדידה וסימון ,חישוף השטח ,הקמת
האתר התארגנות וחישוף צינור הגז הקיים (שלבים  1-4בסעיף  ).2.6.1צפוי להימשך כ5-
שבועות.
שלב עבודות בניית תחנת ההגפה כולל התקנת המגוף ,ייצוב שטח התחנה וגידור ושיקום
נופי (שלבים  5-8בסעיף  -)2.6.1כ 16 -שבועות.
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 .3הערכת השפעות על הסביבה
 .3.1כללי
בפרק זה מוצגות ההשפעות הסביבתיות הצפויות כתוצאה מהקמת תחנת ההגפה.
ההשפעות הסביבתיות כוללות נושאים של איכות אוויר (סעיף  ,)3.2הידרולוגיה והידרו-
גיאולוגיה (סעיף  ,)3.4חומרים מסוכנים (סעיף  ,)3.5פסולת (סעיף  ,)3.6רעש ותאורה
(סעיף  )3.7חזות ונוף (סעיף  ,)3.8ערכי טבע ואקולוגיה (סעיף  )3.9סיסמולוגיה (סעיף
.).3.10

 .3.2פליטות מזהמים לאוויר
בסעיף זה מוצגות ההשפעות הצפויות כתוצאה מהקמת תחנת ההגפה על מצב איכות האוויר
באזור .הסעיף כולל תיאור של מצב איכות אוויר הקיים באזור ,תיאור תנאים אקלימיים
והערכה של מצב איכות האוויר בעת ביצוע העבודות.

 .3.2.1מצב קיים
מושב דור ממוקם כ 1.2-ק"מ צפונית לתוכנית והינו היישוב הקרוב אליה ביותר .דרך עפר
העוברת מערבית למושב תשמש למעבר משאיות לאתר ,לצורך הובלת חומרי מילוי ,שברי
האבן ומצעים וכן לפינוי הקרקע .הדרך מחולקת לשני חלקים )1( :חלק צפוני באורך כ1240 -
מטר ,הינה דרך עפר לא מהודקת( ,איור  .)10עלולים להיווצר מטרדי אבק בעת מעבר כלי
רכב עליה )2( .חלק דרומי באורך כ 990 -מטר (בחלקה עוברת במשטח עבודה בגודל כ-
 80דונם) מדרום למושב דור ,הוכשרה במסגרת הקמת תחנת הגפה של חברת נובל
אנרג'י .במסגרת הכשרתה בוצעו עבודות הכוללות מילוי ,פילוס והידוק הקרקע .בהתאם,
בעת מעבר כלי רכב בחלק זה של הדרך ,לא צפויים מטרדי אבק משמעותיים.
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איור  -10אורכים ותמונות מאפיינות של דרכי הגישה לתכנית

משטר הרוחות
משטר הרוחות באזור התוכנית מוצג באמצעות שושנות רוח ,המבוססות על נתונים מתחנת
הניטור הקרובה ביותר ,הממוקמת בזיכרון יעקב ,במרחק כ 10 -ק"מ מזרחית למושב דור,
בגובה של  172מטרים מעל פני הים ,בעלת תורן מדידת רוח של  10מטרים .באיור 11
מוצגות שושנות הרוח עבור כל שעות היממה ,שעות העבודה ( ,)16:00 – 06:00שעות
הבוקר ( )10:00 – 06:00ושעות אחר הצהריים ( .)16:00 – 11:00ניתן לראות כי הרוח
הדומיננטית באזור מושב דור הינה "בריזה" מערבית ,מכיוון הים (כ 40% -משעות העבודה)
ולכן יש צורך לבחון את כמות האבק הצפויה כתוצאה מהקמת התוכנית בעיקר בעת נסיעת
כלי רכב בדרכי עפר ממערב למושב דור .בנוסף ,בשעות הבוקר המוקדמות עיקר הרוחות
ממזרח ומדרום והרוח המערבית הינה בתדירות של כ 20%-מהזמן בלבד .לכן ביצוע עיקר
הנסיעות של רכבים כבדים בשעות הבוקר המוקדמות צפויה להפחית את כמות האבק
המגיעה לכיוון מזרח (מושב דור) באופן כללי.
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איור  -11שושנות רוח אופייניות באזור התכנית

 .3.2.2הפליטות הצפויות בעת עבודות ההקמה
סעיף זה מתייחס למצב איכות האוויר בעת הקמת תחנת ההגפה בלבד .בעת הפעלת
התחנה לא צפויים להיווצר מטרדי אוויר .היות ומתקן המגוף  CVSאינו צפוי לפלוט כל
זיהום אוויר בתקופת ההפעלה ,חושבו בהמשך מוצגת הערכת כמויות אבק הצפויות
להיפלט בעת הקמת המתקן .פליטות אבק עלולות להיגרם כתוצאה מנסיעת רכבים ,בעיקר
בדרכים לא סלולות ,ובעת עבודות עפר באמצעות כלים הנדסיים כמפורט להלן:
 .1אבק מנסועה:
א.

פליטות אבק מנסועה של דרך העפר מהעלייה לשטח ועד לשטח התוכנית (חלק
צפוני  +דרומי)  2,230מטר.

ב.

פליטות האבק שצפויות להיווצר מנסיעה על החלק הצפוני של דרך העפר
( 1,240אורך הדרך מ') הסמוכה למושב דור.

 .2פליטות אבק כתוצאה מפעולות ההקמה – חפירה ,פיזור אבק בעת העמסת עפר וכו'
 .3פליטות מזהמים מגזי הפליטה של המשאיות וכלי הצמ"ה הצפויים לעבוד בשטח
התוכנית
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הערכת כמויות אבק הצפויות מנסיעה בדרכים לא סלולות
הערכת כמויות אבק ,ובעיקר חומר חלקיקי  PM10ו ,SPM -הצפויות להיפלט כתוצאה
מנסיעה בדרכים לא סלולות בוצעה באמצעות "מחשבון פליטות מנסועה בדרכים לא סלולות"
של משרד להגנת הסביבה .החישוב בוצע בהתאם להוראות לקביעת שיטת חישוב מיטבית
לפליטות והעברות לסביבה.
בטבלה  1מוצגים נתוני הקלט שהוזנו למחשבון.
טבלה  -1נתוני קלט שהוצבו "מחשבון פליטות מנסועה בדרכים לא סלולות"

מדד

הערות

יחידות

אורך דרך בלתי סלולה 4,460 ,מטר
נסיעה בשני כיוונים
אורך דרך בלתי סלולה הלוך  2,480מטר
וחזור (מקטע צפוני)
תכולת הסילט

8.5%

מספר משאיות (נסיעות)

500

טנדר (נסיעות)

1000

משקל משאית ריקה (טון)

 20טון

משקל משאית מלאה (טון)

 60טון

משקל טנדר

 4טון

AP-42

טבלה 13.2.2-1

",דרך לא סלולה באתר
בניה"
 100לפינוי חפירה
 100למילוי שברי אבן
 200למילוי מצעים

ללא

שימוש

הפחתה
כולל
הפחתה

באמצעי 0%

יעילות

אמצעי

הפחתה
שימוש

באמצעי 55%

יעילות

אמצעי הרטבה פעמים ביום

הפחתה

מספר ימי גשם בתקופת 0

העבודה מתוכננת להתבצע

העבודה

בעונת היבשה
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ספי הדיווח לפליטות והעברות לסביבה מפורטים ב"חוק הגנת הסביבה (פליטות והעברות
לסביבה – חובות דיווח ומרשם) התשע"ב –  ."2012ספי הדיווח של  SPMו PM10 -מוצגים
בטבלה הבאה (טבלה .)2
טבלה  -2ספי דיווח של  SPMוPM10-

התרחישים שחושבו:
( )1כלל הדרך ללא אמצעי הפחתה
( )2כלל הדרך עם הרטבה פעמיים ביום
( )3המקטע הצפוני עם הרטבה פעמים ביום  +המקטע הדרומי ללא הרטבה
תוצאות המחשבונים מחמשת התרחישים שחושבו והשוואתם לערכי הסף מופיעים בטבלה
הבאה (טבלה :)3
טבלה  -3השוואת תרחישים לערכי הסף

פליטות

מס"ד תרחיש

 SPMאחוז מסף פליטות  PM10אחוז

בק"ג לכלל זמן הדיווח
העבודה
1

כלל הדרך ללא 13,082

ל -בק"ג לכלל זמן הדיווח

SPM

העבודה

PM10

130

3,740

37

הרטבה
2

כלל

הדרך 5,887

59

1,683

17

הרטבה
3

צפוני הרטבה 9,887

99

 +דרומי ללא
הרטבה
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2,826

29

מסף
ל-

ניתן לראות כי בתרחיש ( )1פליטות ה SPM-עולות על סף הדיווח כאשר כלל הדרך נלקחת
בחשבון .עם זאת בפועל ייתכן כי ההשפעה העיקרית על מושב דור תיווצר משימוש בחלקה
הצפוני של הדרך בלבד בשל הקרבה של דרך זו למושב ובשל משטר הרוחות באזור .תרחיש
( )1הינו התרחיש המחמיר הלוקח בחשבון את כל הדרך ללא הרטבה .התוצאות מתרחיש
( )2מדמות מצב בוא ירטיבו את כל הדרך ,בתדירות של פעמיים ביום וכך מתקבלים ערכים
נמוכים מערכי הסף .התוצאות מתרחיש ( )3מראות את הפליטה במצב שבו רק המקטע
הצפוני יטופל בהרטבה.
מהתוצאות אלו ומניתוח משטר הרוחות עולה כי כדי להגיע לכמות פליטות מינימאלית
מעבודות ההקמה מומלץ:
א .הרטבת הדרך פעמיים ביום,
ב .ביצוע מרבית הנסיעות בשעות הבוקר המוקדמות.
ג .כיסוי המשאיות המובילות עפר ביריעות למניעת פיזור אבק.
לבקשת הוועדה הבין משרדית ,חושבה פליטת האבק המשותפת לנסועה לתחנה נשואת
מסמך זה לנסועה לצורך הקמת תחנת נובל אנרג'י .לצורך כך ,חוברו הערכים המחושבים של
חלקיקי  .PM10ע"פ התנ"ס שנערך עבור הקמת ה CVS-של חברת נובל אנרג'י צפויה
פליטת חלקיקי  PM10מנסועה (לאחר נקיטת אמצעי הרטבה) של כ 0.78 -גר'/שנייה ,כלומר
כ 67-ק"ג/יום ,סה"כ כ 1770-ק"ג .זאת בהנחה שמשך עבודה משותף כ 3-חודשים10 ,
שעות ביום .ע"פ תנ"ס נובל אנרג'י צפויה פליטת חלקיקי ( TSPאשר שווה ערך למצוין
במסמך זה כ (SPM-של כ 2.73-גר'/שנייה ,כלומר  240ק"ג/יום (אמפיביו ,)2016 ,סה"כ כ-
 1770ק"ג .זאת בהנחה של משך עבודה משותף של כ 3 -חודשים 10 ,שעות ביום .גם
במקרה זה ,לאחר חיבור הערכים ,פליטת האבק נמוכה מסף הדיווח עבור מזהמים אלו.
הערכת כמויות אבק הצפויות בעת עבודות עפר
הערכת כמויות אבק הצפויות להיפלט כתוצאה מעבודות העפר באמצעות כלים הנדסיים
בוצע באמצעות "מחשבון לחישוב אבק הנפלט מפעולות כרייה וחציבה" ובהתאם למסמך
הוראות נוספות לקביעת שיטת חישוב מיטבית לפליטות והעברות לסביבה ,של משרד להגנת
הסביבה .לצורך ביצוע העבודות יתבצעו הפעולות הבאות:
 .1חפירת כ 1,500 -מ"ק קרקע
 .2מילוי שברי אבן כ–  1,500מ"ק
 .3מילוי מצעים כ–  3,000מ"ק
חישוב כמויות האבק מתהליכים אלה בוצע באמצעות שימוש במקדמי פליטה כלליים,
המחמירים ביותר ,מפעילויות חציבה בלתי מבוקרות .צפיפות החלקיקים מוערכת בכ1.5 -
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טון/מ"ק .כמות  SPMשהתקבלה עומדת על  1,916ק"ג וכמות  PM10עומדת על  520ק"ג.
ערכים אלו הינם נמוכים משמעותית מערכי הסף לדיווח עבור מזהמים אלה .גם מחיבור ערכי
הפליטה מהנסועה לערכי הפליטה מעבודות העפר עולה כי אין חריגה מערכי הסף לדיווח.
זאת לאחר נקיטת אמצעי הרטבה.
חישוב מזהמי אוויר מתחבורה לא כבישית
לצורך הערכת זיהום האוויר בוצע שימוש במחשבון לחישוב פליטות מזהמים לכלי רכב
באתרי עבודה של המשרד להגנת הסביבה .המחשבון מבוסס על פרק  4במדריך
.EMEP/EEA enission inventory guidebook 2013
טבלה  -4פירוט כלי העבודה הדרושים לביצוע העבודות להקמת הCVS -

סוג הרכב

שנת

ימי

שעות

ייצור

עבודה

עבודה ביום עבודה

סוג דלק

שעות

הספק נקוב
[]KW

סמי טריילר

15 2005

3

45

דיזל

368

מערבל בטון

5 2005

10

50

דיזל

75

מכונת קידוח

5 2005

10

50

דיזל

28

באגר

9 2005

10

90

דיזל

140

שופל

30 2005

10

300

דיזל

72

מכבש

4 2005

10

40

דיזל

36.6

רכינות

להנחת 4 2005

10

40

דיזל

368

צנרת
עגורן נייד

4 2005

10

40

דיזל

180

מפלסת

5 2005

10

50

דיזל

138

מכלית מים

40 2005

3

120

דיזל

368

הספקים נקובים של כל אחד מכלי הרכב נלקחו מעלוני המידע של יצרני כלי הצמ"ה השונים
המקורות מפורטים בטבלה  5להלן:
טבלה  -5מקורות להספקים נקובים של כלי הרכב

כלי הרכב

מקור לעלון המידע

שופל

http://www.ableequipment.com/pdf/446d.pdf

באגר

http://www.macallisterrentals.com/files/325CL-SeriesSpec-Sheet.pdf
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מקור לעלון המידע

כלי הרכב

http://s7d2.scene7.com/is/content/Caterpillar/C10086258

מכונת קידוח

http://s7d2.scene7.com/is/content/Caterpillar/C10080754

מכבש

https://www.lectura-specs.com/en/model/cranes/

עגורן נייד

all-terrain-cranes-liebherr/ltm-1250-6-1-12x8x10-1026990
http://www.ritchiespecs.com/specification?

מפלסת

type=&category=Motor+Grader&make=Caterpillar&model=
140H&modelid=91709
http://www.schwing-

מערבל בטון

stetter.co.uk/Downloads/TruckMixers.pdf
http://www.volvotrucks.com/SiteCollectionDocuments/VTC/ סמי טריילר (הספק
Market/Trucks/volvo-fh-series/PDF/specifications/Volvo- מים

מכלית

של

FH-Series_Specifications_UK.pdf ורכינות חושבו כסמי
)טריילר
- הטבלה הבאה מציגה את ערכי הסף מתוך חוק הגנת הסביבה (פליטות והעברות לסביבה
: למזהמים שפליטתם חושבה בעזרת המחשבון2012 – חובות דיווח ומרשם) התשע"ב
 ערכי סף של המשרד להג"ס-6 טבלה
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תוצאות המחשבון עבור כלי העבודה הדרושים לביצוע העבודות להקמת ה ,CVS -מצביעים
כי בהנחה שהדרכים יורטבו ,ערכי הפליטה המתקבלים נמוכים במספר סדרי גודל מערכי
הסף לדיווח .בטבלאות  7ו 8-להלן מוצגות תוצאות החישוב המצביעות על פליטות מזהמים
בק"ג לכלל תקופת העבודה:
טבלה  -7תוצאות החישובים

מזהם

כמות [ק"ג]

NOx

211

N2O

2

CO

259

NMVOC

37

PM10

19

PM2.5

18

SO2

0

NH3

0

סה"כ

548

טבלה  -8פליטות גזי חממה בק"ג לכלל תקופת העבודה

מזהם

כמות [ק"ג]

CH4

3

CO2

53,098

סה"כ

53,102

ניתן לראות כי בהנחה שתתבצע הרטבת דרכים שאינן סלולות ,יתקבלו ערכי הפליטה
הנמוכים במספר סדרי גודל מערכי הסף לדיווח על פי חוק הגנת הסביבה (פליטות והעברות
לסביבה  -חובות דיווח ומרשם) התשע"ב – .2012
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 .3.3הזרמות לים
במסגרת הקמת מגוף יבשתי זה לא מתוכננות הזרמות לים.

 .3.4הזרמות ומניעת דליפות לקרקע ,למי תהום ,למים עיליים,
הידרולוגיה והידרו-גיאולוגיה
מדרום לתחנת ההגפה מצוי נחל דליה .נחל דליה הינו נחל איתן הזורם כל השנה ,ראש אגן
הניקוז שלו ברמות מנשה בסמוך לקיבוץ דליה והוא מתנקז משם מערבה לכיוון הים התיכון.
אורכו של הנחל כ 17-ק"מ ושטח אגן הניקוז שלו כ 95-קמ"ר .ספיקת הבסיס שלו כ 1-מלמ"ק
בשנה וספיקתו המרבית 2כ 115-מ"ק/שנייה (וינברגר .)2016 ,כושר ההולכה החזוי של הנחל
כ 130-מ"ק/שנייה (לביא נטיף מהנדסים יועצים .)1997 ,לאורך הנחל מספר מעיינות
המזינים את הנחל לאורך כל השנה ,מעיינות אלו מרוחקים ממזרח במעלה הנחל ומצויים
באזור רמות מנשה .הנחל נשפך לים התיכון בינות לבריכות הדגים של מושב דור וקיבוץ
מעיין צבי במרחק של כ 400-מ' מהתכנית .נחל דליה מוגדר בתמ"א /34ב' 3/כנחל מדרג
ראשון .באיור  12מוצגת תחנת ההגפה על רקע תמ"א /34ב' 3/לנחלים וניקוז .תחנת
ההגפה לא מצויה בתחום ההשפעה של הנחל.
בגלל הקרבה לחוף ,חלק גדול מהמים בנחל הינם מי ים ,החודרים אל החלק התחתי של
הנחל מהים (איור  .)13 ,12לאור הנאמר לעיל ,לא צפויות בשטח התכנית הצפות מהנחל.
לברכות הדגים של מושב דור ,בהם מתוכננת תחנת ההגפה קיים ממשק הידרולוגי עם נחל
דליה .לבריכות שיפוע קל דרומה ובחלקו הדרומי מותקן מגוף המאפשר ניקוז הבריכות אל
תעלת ניקוז ממערב לשפך נחל דליה ,בקרבת החוף.

 2המדידה בוצעה בשנת  1995בתחנה הידרו-מטרית המצויה בחציית נחל דליה את כביש חיפה תל אביב,
תחנה מספר  .12140שנות המדידה בתחנה .1950-2014
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איור  - 12תחנת ההגפה על רקע תמ"א /34ב' ,3/תמ"א /34ב' 4/ותמ"א /37ח' (תעלה הניקוז מסומנת בחץ
כחול)

33

איור  -13שפך נחל דליה ,מבט מערבה לכיוון הים

 .3.4.1הידרו-גיאולוגיה
תחנת ה CVS-ממוקמת מעל אקוות החוף .החולות וסלעי הכורכר בונים את שלד האקווה.
מי תהום מצויים בנקבובים ובסדקים הקטנים שבתוך החול והכורכר של תצורת פלשת מגיל
הפלייסטוקן .האקווה מונחת על סלעי חוואר מחבורת סקייה מגיל הניאוגן המשמשים
כאקוויקלוד של האקווה (איור  .)14האקווה מתמלאת מילוי חוזר מפני הקרקע החשופים,
כאשר מקורות המים הם גשם ישיר מפני השטח ,חלחול בנחלים ,השקיה חקלאית וביוב.
בהתאם שטח תחנת ההגפה ממוקם בתחום שהינו בעל רגישות הידרולוגית גבוהה כמוגדר
בתמ"א /34ב'( 4/איור .)12
איור  -14תרשים סכמתי של חתך גיאולוגי באקוות החוף
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 .3.4.2קידוחים ורדיוסי מגן
אקוות החוף מרובה בקידוחי הפקה והחדרה.
לכל קידוח הפקה מוגדרים  3רדיוסי מגן בהם אסורה בנייה כמפורט להלן:
 .1רדיוס מגן א' -אזור בו אסורה כל בנייה למעט מבנים המשמשים להפעלת הקידוח
ולשיפור מימיו
 .2רדיוס מגן ב' -בו אסורה כל בנייה ,התקנה או פעילות העלולים לזהם את הקידוח כגון
בתי מגורים מבני מסחר או מבני ציבור
 .3רדיוס מגן ג' – שבו אסורה כל בנייה ,התקנה או פעילות העלולים לגרום לזיהום חמור
בקידוח ,כגון ,מתקן ביוב ,קו ביוב ראשי ,אתר אשפה ,אזור תעשייה או אזור השקיה
בקולחין.
הקידוח הקרוב ביותר לתחנת ההגפה הינו קידוח "מעיין צבי  ,"3הממוקם כ 1,200-מ'
מדרום לתחנת ה .CVS-מכאן שתחנת ה CVS-אינה מתוכננת בתחום רדיוס מגן ג' של
הקידוח (איור  .)15רדיוסי מגן של קידוח "מעיין צבי  "3מוצגים בטבלה :9
טבלה  - 9מיקום קידוח הפקה "מעיין צבי  "3ורדיוסי המגן שלו

רדיוס מגן א' רדיוס מגן ב' רדיוס מגן ג'

שם הקידוח

נ.צ.

מעיין צבי 3

10 721000/193100

[מ']

35

[מ']

[מ']

92

184

איור  - 15ק ידוח מעיין צבי ורדיוסי המגן שלו על רקע מיקום התחנה ותמ"א /37ח'

 .3.4.3השפעות גיאו-הדרולוגיות של העבודות המתוכננות
עבודות הקמת תחנת ההגפה כוללת בעיקר עבודות עפר ,תפסנות והנחת צנרת כמפורט
בסעיף  .2.6במקרה חירום של דליפת גז לא יגרם נזק לאקווה .מכלי תדלוק ,נקודות תדלוק
ושמנים יונחו ע"ג מאצרות תקניות בנפח  110%מנפח המכלים .מאצרות אלו יהיו אטימות
לחלחול דלקים ושמנים.
היות ומפלס מי התהום בבריכות הדגים גבוה יחסית ,עלולים מי תהום יבצבצו תוך כדי
עבודות החפירה .במקרה כזה ,יסולקו המים לאחת הבריכות הסמוכות ,משם ינוקזו לתעלת
הניקוז (איור  ,)12לסילוקם אל הים .ניקוז וסילוק מי התהום יבוצע בתיאום עם מושב דור
ורשות המים.

 .3.5חומרים מסוכנים
במהלך העבודה לא צפוי שימוש בחומרים מסוכנים .בשטח אתר ההתארגנות יעשה שימוש
במכלי סולר לתדלוק גנרטורים וצמ"ה .מכלים אלו ימוקמו על גבי מאצרות בנפח 110%
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מנפח המיכל לפחות .מלבד זאת ,לא צפוי שימוש בחומרים מסוכנים באתר העבודה.
מאצרות אלו יהיו אטימות לחלחול דלקים ושמנים.

 .3.6פסולת ועבודת עפר
 .3.6.1פסולת
בשטח העבודה קיימת פסולת הכוללת מסגרות תפסנות מעץ ,גזם קנים ,אריזות ופסולת
ביתית .בנוסף ,צפוי כי במהלך העבודה תיווצר פסולת בניין ומעט פסולת ביתית .כל הפסולות
יא וחסנו בשטח המיועד לכך ,בשטח אתר התארגנות ,תוך כדי הפרדת בין סוגי הפסולת
השונים .פינוי הפסולת יהיה לאתר מורשה .הנחיות לטיפול בפסולת מפורטות בפרק .5.4

 .3.6.2עודפי עפר
במסגרת פיתוח השטח יבוצע עבודות מילוי וזאת ע"מ להעלות את גובה פני השטח וליישר
אותם עם גובה סוללות בריכת הדגים ודרך הגישה .בנוסף ,שטח התחנה עצמה יוגבה עד
למפלס סוללות הבריכה .עודפי עפר מעבודות המילוי יפונו לאתר מורשה .כמויות העפר
המוערכות הן כדלקמן:
חפירה (מ"ק)

מילוי (מ"ק)

הקמת אתר התארגנות

1,600

2,500

בניית תחנת ההגפה

1,500

2,800

 .3.7רעש ותאורה
פרק זה עוסק בהשפעות רעש ותאורה בשלבי ההקמה בלבד .בשלב ההפעלה של האתר,
לא קיים מקור רעש באתר וכן תאורה תופעל בעת חירום או תפעול תקלות .בהתאם ,לא
צפויות השפעות רעש ותאורה בעת ההפעלה.

 .3.7.1קריטריונים לבחינת הרעש
התקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) ,התש"ן ,1990 -קובעות את מפלסי הרעש
המותרים בתוך מבנה עם חלונות פתוחים ,הנובעים ממקורות רעש ,כגון כלי רכב כבדים,
ללא תרומת רעש הרקע:
) 50 dB(Aבאזור מגורים לרעש הנמשך יותר מ 9-שעות ביום ,בין השעות  6:00ל 22:00-ו-
) 40 dB(Aלרעש הנמשך מעל ל 30-דקות בין השעות  22:00ל6:00-
התקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר מציוד בנייה) ,התשל"ט ,1979 -קובעות את
מפלסי הרעש המותרים עבור כלי עבודה :רעש בלתי סביר הינו רעש העולה ב20 dB(A)-
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ממפלס הרעש שהוגדר בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) ,התש"ן .1990 -תוספת
זו מקורה בהפחתת מפלס הרעש כתוצאה מחלון רגיל כאשר הוא סגור .כלומר ,הרעש
שמקורו בעבודות בנייה ,המותר בשעות היום באזור מגורים הינו ) .70 dB(Aבהנחיות
התנ"ס נקבע כי קריטריון ההתייחסות לרעש הינו  40דציבל ואליו יתייחס הניתוח להלן.

 .3.7.2רעש רקע
במסגרת תסקיר השפעה על הסביבה שנערך עבור תמ"א /37ח בוצעו מדידות רעש רקע
במושב דור .המדידה בוצעה בנקודה  DR3המצויה בגבולו המזרחי של מושב דור והיא,
להערכת עורכי המסמך ,מייצגת היטב את מפלס הרעש האופייני במושב (איור  .)16תוצאות
מדידת רעש רקע במושב דור מוצגים בטבלה  .10על כל פנים ,כפי שהחישובים מטה
מציגים ,הרעש הצפוי מעבודות הקמת התחנה והנסועה נמוך ממפלס הרעש המותר ע"פ
הנחיות התנ"ס.
טבלה  -10מדידת רעש רקע במושב דור

נק'

מיקום

המדידה
DR3

מפלס

רעש מפלס

מדוד ביום

מדוד

)dB(A

)dB(A

חלקו המזרחי 45.9

43.0

של מושב דור

מקורות

רעש תיאור

הרעש

בלילה העיקריים
תנועת

כלי

רכב

בכביש

הפנימי של המושב ,מוזיקה
מבית שכן ,פעמון רכבת
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איור  -16מיקום נקודת מדידת רעש רקע במושב דור.

 .3.7.3הערכת הרעש באתרי העבודה
מפלסי הרעש האופייניים 3שמקורם בכלי עבודה באתר ,ובמרחק של  15מ' מהכלי מוצגים
בטבלה .11
טבלה  -11מפלסי רעש מכלי עבודה באתר

מקורות רעש

מפלסי רעש במרחק  15מ'dB(A) ,

משאית

82

מחפר

80

מפלסת

75

מכבש

75

מערבל בטון

85

משאבת בטון

82

 3המידע מבוסס על מדידות שנערכו באתרים דומים.
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בהנחה שמדובר במקור רעש נקודתי ,הערכת מפלס הרעש בוצעה בעזרת נוסחת רוזנהויז
לרעש סביבתי:
LpI=Lw-20log(R)-8-ac
כאשר,
- LpI

מפלס הרעש בנקודה כתוצאה מפעולת מקור יחיד [)]dB(A

- Lw

הספק המקור [)]dB(A

R

-

מרחק הנקודה מהמקור [מ']

ac

-

הנחתה עודפת [) ,]dB(Aבמקרה שלנו ניתן להניח הפחתה 0

הערכת מפלסי הרעש בוצעה עבור מבני המגורים הקרובים ביותר לתחנת ההגפה כמוצג
באיור .16
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איור  -17מרחקים בין דרך הגישה ואתר העבודה לבתים הקרובים ביותר במושב דור

תוצאות חיזוי מפלס הרעש הצפוי מעבודות הקמת תחנת ההגפה מוצגות בטבלה .12
טבלה  - 12תוצאות חיזוי רעש

מתחם

מפלס הרעש
במקור ])[dB(A

מרחק ממגורים [מ']

מפלס רעש צפוי ])[dB(A

תחנת הגפה

85

1,300

14.7

דרך גישה

82

150

30.4
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מפלס הרעש הצפוי במבני המגורים הקרובים ,כתוצאה מהעבודות הקמת תחנת ההגפה,
הינו נמוך משמעותית מהקריטריון העומד על  dB(A) 70וממפלס הרעש שהוגדר בהנחיות
להכנת התנ"ס ,העומד על ) .40 dB(Aבנוסף ,לא צפויה עבודה או תנועת משאיות בשעות
הלילה .זאת למעט מקרים נדירים שייתכנו בזמן העבודה על הקו ה"חי".

 .3.7.4תאורה
תחנת ההגפה ודרך הגישה אליה ,סמוכים לחוף הים .ואף על פי שאזור הנופש של חוף דור
מואר בחלקו בשעות הלילה .לתאורה יכולות להיות השפעות אקולוגיות משמעותיות על בעלי
החיים באזור ובעיקר על צבי הים המקננים בחוף הים ,כמפורט בהמשך בסעיף .4.8.2
בשלב ההקמה תאורה באתר תהיה מוגבלת לעמדת שומר בלבד ותופנה כלפי הקרקע ,על
מנת למנוע ,ככל האפשר ,זיהום אור.
תאורה בשלב ההפעלה תופעל במקרי חירום בלבד.

 .3.8שילוב ושיקום נופי
 .3.8.1תיאור מצב קיים
יחידות הנוף בסביבת התכנית ,ותכנית השיקום נופי של האתר
השטח בתחום התכנית וסביבתה מאופיין במבנה לינארי בכיוון כללי צפון-דרום .יחידות הנוף
הקיימות ,ממערב למזרח ,כוללות את רצועת החוף ,המרזבה ,רכס הכורכר והדיונה הקדמית.
מבנה זה ,מוכתב ע"י החוף ,רכסי הכורכר שממזרח לו והמרזבה הכלואה בין רכס הכורכר
לבין הדיונה הקדמית .שימושי הקרקע באזור התכנית מוצגים באיור .3
חתך טיפוסי של יחידות הנוף מכיוון הים אל תוך היבשה (איור  )18הוא כדלקמן:
ראשית במערב הים ,לאחריו קיימים איים קטנים או טבלאות גידוד (סלעי חוף) ,רצועת חוף,
חולית רחבה יחסית (כ 100 -מ') ,דיונה קדמית האופיינית לאזור עליה צומחת צמחייה
חובבת חול ,בריכות הדגים הישנות ,היבשות חלקית ,בהן מתוכננת תחנת ההגפה נשואת
מסמך זה ,ולאחריהן רכס כורכר בגובה של ככמה מטרים בודדים עליו עוברות מסילת הברזל
וכביש  ,2ולבסוף שטח חקלאי המאופיין במטעים וביניהם מתקנים הנדסיים.
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איור  -18חתך יחידות נוף אופייני באזור התכנית ,בכיוון מערב מזרח

סקר מכון דש"א "חוף הכרמל :דור-ג'אסר זרקא" (להב ולוין )1998 ,מציג מיפוי יחידות הנוף
באזור וכולל חתך דומה (איור  .)19המיפוי כולל איים ,חוף ,מרזבה (עליה ממוקמות בריכות
הדגים הישנות ותחנת ההגפה נשואת מסמך זה) ,רכס הכורכר המזרחי ומישור חוף הכרמל.
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איור  -19יחידות נוף באזור (סקר מכון דש"א)1998 ,

תיאור הנוף באזור תחנת המגוף
כאמור ,תחנת המגוף מצויה באזור מרזבת חוף הכרמל .המרזבה ,הינה יחידת נוף שטוחה,
בעלת טופוגרפיה מתונה .ביחידה זו מספר גופי מים כגון בריכות דגים ,אחו לח ,ובריכות מי
תהום ספורות וביניהם מעט נוף חקלאי של גידולים עונתיים ומעט כרמי זיתים .נחל דליה
חוצה את היחידה כ 400-מ' מדרום לתחנת ההגפה (איור .)3
44

תחנת ההגפה מתוכננת בתוך בריכות הדגים הישנות של מושב דור .הקרקע באזור זה הינה
חרסיתית בעיקרה .על קרקע זו הוקמו בריכות הדגים ולמעשה ניצלו את תכונת האטימות
הטבעית שלה .הצמחייה השולטת באזור הינה – אשל ,קנה ועשבוניים חד שנתיים ורב
שנתיים .בסביבת התכנית ,הצמח השליט הינו קנה (איור .)21
התחנה עתידה לקום על קרקע של מילוי בגובה  2.0 – 1.5מ' ,בשטח בריכת דגים שיובשה
זמנית ,ובצמוד לתחנת  cvsשל חברת נובל אנרג'י בשטח של כ  1דונם.
ערכיות נופית
מיפוי ערכיות הנוף בוצע בסקר מכון דש"א (להב ולוין .)1998 ,תחום תחנת ההגפה מוגדר
בערכיות נופית בינונית (רמה  3מתוך  .)5אולם בסמוך לתחנת ההגפה קיימים אזורים בעלי
ערכיות נופית גבוהה ,רמה  ,5כגון חוף הים ושפך נחל דליה (איור  .)20השפעתה הנופית של
תחנת ההגפה צפוי להיות נמוך וזאת בשל אגן הנצפות המצומצם שלה ,צמידות הדופן
לתחנת הגפה של חברת נובל אנרג'י ובשל הריחוק מכבישים או משבילי טיול פופולריים.
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איור  -20ערכיות נופית ע"פ מיפוי סקר מכון דש"א
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נצפות
תחנת ההגפה המתוכננת אינה נצפית מחוף הים ,מכבישים או משבילי טיול .התחנה נצפית
לעובדי המדגה ועוברי אורח כגון מטיילים מזדמנים וצפרים חובבים .לתחנה נצפות מאזורים
מסוימים בהר הכרמל .אולם ,עקב ריחוקה מאזורים אלו (יותר משלושה ק"מ) וגודלה הקטן
הנראות לא תהיה משמעותית.
איור  -21בריכת הדגים בה מתוכננת תחנת ההגפה ניתן להבחין בדומיננטיות הקנה( ,מיקום התחנה
מודגם בחץ אדום)

אתרי טבע ונוף סביב לתכנית
בשטח תחנת ההגפה לא קיימים אתרי טבע ונוף מיוחדים והיא מצויה בשטח בריכות דגים
מלאכותיות ישנות ,יבשות חלקית .אולם ,בסביבת התחנה קיימים מספר אתרי טבע ונוף
ייחודיים (איור  :)22בין אתרים אלו ראויים לציון במיוחד:
•

חוף הים – ממערב לתחנת ההגפה חוף ים פראי ויפה ללא פיתוח .החוף חולי ,רחב
יחסית (כ 100-מ') ומשמש כאתר טיולים ושוטטות פופולרי עבור המטיילים באזור.
במהלך סיורים באזור ,נצפו כמה עשרות קייטנים ומטיילים על החוף .החוף משמש גם
כאתר קינון לצבי ים.

•

שפך נחל דליה ובריכות הדגים – שפך נחל דליה מוגדר כשמורת טבע .היות והנחל הינו
נחל איתן מצויים בו נופי מים יפים ומתקיימת בו אוכלוסיית עופות מים ענפה .שפך הנחל,
לצד בריכות הדגים משמש כאתר צפרות פופולרי.

•

איי חוף דור – האיים הממוקמים כמה עשרות מטרים ממערב לקו החוף ומשמשים
כאתרי קינון לעופות מים .בנוסף ,לחלק מהא יים ניתן להגיע בשחייה והם משמשים
כאתרי ביקור פופולריים בקרב קייטני חוף דור.
47

לא צפויה כל פגיעה באתרים אלו כתוצאה מהקמת התחנה.
איור  -22אתרי טבע ונוף סביב לתחנת הCVS-
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 .3.8.2תכנית נופית
כמתואר בפרק  3.4התחנה תחנת ההגפה תבנה כך שבעתיד יוחזרו בריכות הדגים
לפעילותן .לצורך זה ,תוגבה התחנה מקרקעית הבריכה מעל מפלס המים המתוכנן.
ע"פ המלצות דוח הקרקע ,ייצוב תחנת ההגפה ודרך הגישה יבוצעו באמצעות בולדרים
כמתואר בפרק .3
בנוסף ,תחנת ההגפה תוקף בתותב בטון בגובה  60ס"מ ומעליו תוצב גדר רשת .בשטח
התחנה ימקמו חדר בקרה וחדר חשמל בגודל של כ 3.2*6.5-מ'.
לאחר מילוי הבריכה ,הבולדרים יאפשרו מנוחה לעופות מים ורביצה של בעלי חיים אחרים,
כגון צבי מים .בנוסף ,צפוי כי תיווצר הסתרה של תחנת ההגפה כתוצאה משקיעת חומר
אורגני על ובין הבולדרים וצמיחת צמחייה מקומית ,בעיקר צמחיית קנה אשר תתחדש
מעצמה ותיצור הסתרה מסוימת של התחנה (איור .)23
גדר התחנה והמבנה יחופו בציפוי כורכרי "כורכרית  "2000בגון טבעי/קראצ-פוץ בגוון כורכרי
או שווה ערך .גוון זה משתלב היטב עם הסביבה הטבעית בדגש על רכסי הכורכר הסמוכים,
מחובר ל"שפה הנופית" הטבעית של האזור ומתואם עם חומרי הגמר של תחנת נובל אנרג'י.
איור  -23חתך המתאר את עקרונות השיקום הנופי .חיפוי הקירות והחומה בטיח כורכרי בגוון טבעי וגדילת
הקנה הטבעית על גבי מסלעת הבולדרים.
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 .3.9ערכי טבע יבשתיים – אקולוגיה
 .3.9.1מצב קיים
.3.9.1.1

בתי גידול

התכנית ממוקמת באזור חוף דור ,מצפון לשפך נחל דליה ("הדיפלה") ומדרום למושב דור.
למרגלות רכס הכורכר ובין החוף החולי ("מרזבה") רצועה המתאפיינת במי תהום גבוהים
ובהתאם בבתי גידול לחים :נביעות ,בריכות דגים ושרידי ביצות .שטח התכנית מצוי בשטח
של בריכות דגים ,ישנות יבשות בחלקן ,בהן סבך קנים בו מקננות מיני ציפורים שונים.
בבריכות הדגים הפעילות מדרום ,ישנה פעילות רבה של עופות מים .בשפך נחל דליה ישנם
שרידי ביצה ומתקיים בית גידול לח למיני צומח המאפיינים בתי גידול לחים .מצפון ,שטחי
חקלאות של מושב דור.
חוף חולי ממערב ,מהווה בית גידול למיני סרטנים כגון חולון החוף וכן לפעילות צבי ים
המטילים בו את ביציהם .בים ישנן טבלאות גידוד ואיים סלעיים הנחשפים ומוצפים במים
לסירוגין עם השפל והגאות .הם מהווים בית גידול ייחודי לעושר רב של מיני בעלי חיים
המותאמים לתנאים אלו ,בהם רכיכות ,קווצי עור ,סרטנים ,חלזונות ודגי שונית.
רכס הכורכר הנחשף ברצועה צרה ממזרח לבריכות הדגים ,נחצה לאורכו הן על ידי מסילת
הברזל והן על ידי כביש  2ומעבר לו שטחי חקלאות נרחבים .על גבי רכס הכורכר תצורת
הצומח נעה בין בתה עשבונית פתוחה לחורש ים-תיכוני .ברכס מחפורת נטושה (ככל הנראה
שרידי מחצבת כורכר) "מחפורת דור" ,ובה התפתח צומח מים וגדות עקב חשיפה של
תשתית המחפורת למי תהום .ככלל ,רכסי הכורכר בישראל מהווים בית גידול שהינם בסכנת
העלמות ,עקב הפיתוח המואץ במישור החוף וייצוגם הנמוך בשטחים השמורים .באזור זה,
חלקים מהרכס נכללים בשמורת הטבע המוצעת "כורכרי חוף הכרמל" ,המשתרעת ממעגן
מיכאל ועד עתלית ,במספר אזורים משני צדיו של כביש .2
.3.9.1.2

צומח

מיפוי יחידות הצומח בוצע בהתבסס על מיפוי סקר דש"א חוף הכרמל (להב )1998 ,תוך
התאמה למצב הקיים על בסיס ניתוח תצ"א וסיורים בשטח .להלן פירוט בתי הגידול הקיימים
בסביבת התכנית .מיפוי יחידות הצומח בסביבת התכנית מוצג באיור .24
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איור  -24מיפוי יחידות צומח בסביבת התכנית (על בסיס מיפוי מכון דש"א)

א .בריכות דגים/בית גידול לח
בית גידול זה מתאפיין ברובו בסבך של קנים ואשלים .בשרידי הביצה של שפך נחל דליה
ישנו מגוון גדול יותר של צמחיית מים וגדות ,ובה מינים נדירים כגון סם-הכלב המזרחי
ולפופית החיצים.
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איור  -25בריכות הדגים ישנות יבשות חלקית )1( :אשלים )2( ,קנים

ב  .צמחייה חופית
הרצועה הקרובה לחוף נשלטת בידי גלדן (אגרופירון) סמרני ,מין אופייני לקרקעות חוליות
בחגורת הרסס של הים התיכון .לצדו מלווים מינים אופייניים לקרקעות מסוג זה ,כגון דרדר
הקורים ,לוטוס מכסיף וכן אלת המסטיק.
איור  -26צמחייה חופית

ג .רכס כורכר
תצורת הצומח ברכס הכורכר הסמוך לתכנית נעה בין בתה עשבונית של חד-שנתיים ובני
שיח לבין חורש ים-תיכוני בשלטון אלת המסטיק ואשחר א"י .מינים נפוצים נוספים הצומחים
באזור זה כוללים עכנאי שרוע ,קיפודן מצוי ,שרביטן מצוי ,צלף קוצני ,שלמון יפואי ,בוצין
מפורץ ,אספרג החורש ,הגה מצויה ,גזר קיפח.
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איור  -27צמחיה חופית

ד  .מינים פולשים
לא נצפו מינים פולשים בקרבת התכנית באזור הקנים והאשלים של בריכות הדגים הלא
פעילות .בקרבת החוף קיים המין הפולש טיונית החולות ,וברכס הכורכר נצפו המינים שיטה
כחלחלה ,קיקיון מצוי וטבק השיח.
איור  -28שיטה כחלחלה על רכס הכורכר
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 .3.10בעלי חיים
בעלי החיים העיקריים שפעילותם באזור עלולה להיות מושפעת מהתכנית הם עופות ,בעיקר
אלו המקננים בחישות הקנים ,וצבי הים ,המקננים על החוף החולי.
מלבד עופות ,אליהם מתייחס בהרחבה סעיף  .3.10.1רשימת מיני החולייתנים שנצפו באזור
התכנית מובאת מטה (טבלה  .)13רשימה זו מבוססת על תצפיות ממאגרי תצפיות
ממוחשבים (" ,BioGISמן השדה") ,מאגר התצפיות של רט"ג ,וכן ממסמך תכנית הניהול
הסביבתית של תחנת ה CVS-הסמוכה של חברת נובל אנרג'י (אמפביו .)2016 ,סטטוס
הסיכו ן של המינים ע"פ הסימון בטבלאות להלן הינו (דולב ופרבלוצקי:)2002 ,
 – )Critically Endangered( CRבסכנת הכחדה חמורה
 – )Endangered( ENבסכנת הכחדה
 – )Vulnerable( VUעתידו בסכנה
 – )Near Threatened( NTבסיכון נמוך
 – )Least Concern( LCלא בסיכון
 – )Data Deficient( DDחסר מידע
טבלה  -13רשימת מיני החולייתנים שנצפו באזור התכנית
מס"ד

מחלקה

שם מדעי

סדרה

שם המין

דוחיים

חסרי-זנב

אילנית מצויה

Hyla savignyi

דוחיים

חסרי-זנב

קרפדה ירוקה

Bufo viridis

3

זוחלים

לטאות

זיקית

4

זוחלים

לטאות

חרדון מצוי

5

זוחלים

נחשים

ארבע-קו מובהק

בית גידול אופייני באזור

סטטוס סיכון
בישראל

בתי גידול לחים ,שולי בריכות
דגים
בתי גידול לחים ,שולי בריכות
דגים

EN

חורש ושיחיה

LC

מצוי

LC

עשביה ושיחיה

LC

6

זוחלים

נחשים

זעמן מטבעות

Coluber nummifer

מצוי

LC

7

זוחלים

נחשים

זוחלים

נחשים

נחש מים משובץ
תלום-קשקשים
מצוי

Natrix Tessellata

בתי גידול לחים ,בריכות דגים

LC

Malpolon
monspessulanus

עשביה ושיחיה

LC

9

זוחלים

צבים

צב-ים חום

Caretta caretta

חוף חולי

CR

10

זוחלים

צבים

צב-ים ירוק

Chelonia mydas

חוף חולי

CR

11

זוחלים

צבים

צב ביצות

Mauremys caspica

בתי גידול לחים ,בריכות דגים

LC

12

זוחלים

צבים

צב רך

Trionyx triunguis

נחל דליה

CR

13

זוחלים

צבים

צבגון אדום-אוזן

Trachemys scripta

בתי גידול לחים ,בריכות דגים

14

יונקים

אוכלי-חרקים

קיפוד מצוי

Erinaceus concolor

עשביה ושיחיה

LC

15

יונקים

טורפים

חתול ביצות

Felis chaus

בתי גידול לחים ,בריכות דגים

VU

16

יונקים

טורפים

נמיה

Herpestes ichneumon

בתי גידול לחים ,בריכות דגים

LC

17

יונקים

טורפים

נמייה

Herpestes ichneumon

בתי גידול לחים ,בריכות דגים

LC

1
2

8

Chamaeleo chamaeleon
Agama stellio
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Psammophis schokari

VU

מין פולש

מס"ד

מחלקה

שם המין

סדרה

בית גידול אופייני באזור

שם מדעי

סטטוס סיכון
בישראל

18

יונקים

טורפים

שועל מצוי

Vulpes vulpes

מצוי

LC

19

יונקים

טורפים

תן

Canis aureus

מצוי

LC

20

יונקים

מכפילי-פרסה

חזיר בר

Sus scrofa

מצוי

LC

21

יונקים

מכפילי-פרסה

צבי ישראלי

Gazella gazella

עשביה ושיחיה

VU

22

יונקים

מכרסמים

דרבן

Hystrix indica

מצוי

LC

23

יונקים

מכרסמים

נוטריה

.3.10.1

Myocastor coypus

בתי גידול לחים ,בריכות דגים

עופות

אזור דור-נחשולים הוא אחד האזורים העשירים ביותר במגוון עופות ברצועת חוף הים
התיכון .עושר גבוה זה מקורו בעיקר ברצף של בריכות דגים ותעלות לחות הממוקמות לצד
חוף ים-תיכוני סלעי .הבריכות העמוקות מאכלסות מיני ברווזים ,אנפות ,פלמינגו ,שחפים
ועוד ,ובבריכות המרוקנות צפיפות גבוהה של חופמאים שונים .בבתות ובחישות הקנה ניתן
למצוא מגוון מינים של ציפורי שיר ,בעיקר בסתיו ובחורף.
שטח התכנית נמצא בחלקו הדרום-מערבי של פוליגון ״נחשולים״ במאגר הלאומי לציפורי
ישראל .בפוליגון זה מצויינים במאגר  220מיני עופות .חלק מהם הם ציפורי ים שאינן מצויות
כלל בנופים יבשתיים .פרט לאלה קיימים עוד כעשרים מינים שלא תועדו באיזור זה אך תועדו
בפוליגון ״מעין צבי״ הסמוך לו מדרום ,וניתן להניח כי הם חולפים קבועים בשטח אשר לא
תועדו בפוליגון עצמו בשל תדירות ביקורים נמוכה בעונה בה הם מצויים.
בתי גידול לעופות באזור התכנית:
 )1בריכות דגים יבשות מהוות בית גידול לחופמאים ועופות גדה המחפשים מזון בבוץ
(רכיכות) או על פני המים (יתושים וחרקי מים) (איור  ,25מימין) .שכיחים במיוחד סיקסק,
תמירון ,חופמי צוארון ,חופית קטנה ,בצנית לבנת כנף ,ביצנית עדינה ,לימוזה מצויה ולוחם.
 )2חישות קנה :הקנית הקטנה נפוצה בחישות קנה בקיץ שם היא תופרת את קינה על מספר
גבעולים סמוכים .הקנית האפריקנית והסופית מצויות בבית גידול זה כל השנה (איור ,23
משמאל) .בחורף הקנה מהווה מסתור לרליות ,ברודיות ,זמירונים וכחולי חזה והסבך
המעורב בעצי אשל מאכלס שפע של עלוויות חורף ורמיות.
 )3לגונות ,תעלות ,ובריכות דגים :בבריכות המלאות חורפים ברווזים ,שחפים ,אנפות ,ומדי
חורף מגיעה למקום להקת פלמינגו (איור  .)29מבין השלדגים מצויים כל שלושת מיני ישראל:
פרפור עקוד ,שלדג גמדי ושלדג לבן חזה.
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מין פולש

איור  -29לגונה בשפך נחל דליה

 )4חוף חולי עם צמחיית חוף ים תיכונית דלילה :בבית גידול זה ניתן למצוא שפע של עופות
נודדים ,בעיקר ציפורי שיר החונות במהלך הנדידה ובחורף :פפיונים ,סלעיות ,עפרונים
וגבתונים שונים ,וכן שלווים (איור .)26
 )5בתה :איזורי חוף סלעי או חולי המכוסים בצמחיה רב שנתית שרועה ושיחים גבוהים
פזורים .בבית גידול זה חורפים אוכלי זרעים רבים :גבתון עפרוני ,בזבוז אירופי ,דרור ספרדי,
ירקון ,ופרט להם קכליים שונים :חכלילית סלעים ,דוחל שחור גרון וקכלי רונן .מהמינים
היציבים בולטים עפרוני מצויץ וסבכי שחור ראש ,ובסתיו שכיחים החנקנים ,במיוחד אדום
הגב.
 )6חורש ים תיכוני :בכיסי החורש מינים ים תיכוניים אופייניים .מהיציבים :סבכי שחור-ראש,
נקר סורי ,שחרור ,ירגזי ועורבני ,ומהחורפים :פרוש מצוי ,סבכי שחור-כפה ,ואדום חזה.
ברכס הכורכר ,במחפורת הנטושה ,ישנו מצוק קינון של שרקרקים.
לרשימת המינים המלאה ,ראה נספח מספר  :2מיני עופות בסביבת האתר.
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.3.10.2

צבי ים

צבי הים ,החיים בים הפתוח ,מתרכזים בסמוך לחוף בעונת הרבייה .הנקבות מטילות את
הביצים על החוף ,ולשם כך דרוש להם חוף ים חולי רחב ובלתי מופר .ההטלה מתרחשת
בחודשים מאי-אוגוסט ,בשעות הלילה ,והביצים בוקעות כ 50-יום לאחר ההטלה .בסמוך
לשטח התכנית ,רוחב החוף הוא כ 120-מ' ונצפו בו הטלות .סביר כי בחודשי הקיץ ישנה
פעילות של צבי ים בחוף .שני מיני צבי הים המטילים את ביציהם בחופי הים התיכון ,צב ים
ירוק וצב ים חום ,נצפו בסביבת התכנית .שני המינים מצויים בסכנת הכחדה חמורה .גורמי
הסיכון העיקריים כיום בישראל הם פגיעה בחופים המתאימים להטלה עקב פיתוח ,הפרעה
להטלה כתוצאה מפעילות אדם בחופים בשעות הלילה ,רמיסת קנים על ידי כלי רכב ,ופגיעה
מכלי שיט או דייגים בים (דולב ופרבולוצקי .)2002
על פי נתונים ממאגר התצפיות של רט"ג ,תועדו בשנים  117 1986-2017תצפיות בצבי-ים
ברצועת החוף הסמוכה לשטח התכנית (באורך של כ 4-ק"מ) .התצפיות מוצגות באיור ,30
מיקום התצפיות ניתן על ידי רט"ג ברזולוציה של  1ק"מ ,משום שהטלות עתידיות יתרחשו
בסבירות גבוהה בטווח של  1ק"מ לפחות מאתרי הטלות קודמות (כמובן ,בתחום החוף
החולי) .בכל נקודה מוצג מספר התצפיות הכולל בטווח של  1ק"מ ,וכן מספר התצפיות בכל
אחד מהמינים :צב-ים ירוק וצב-ים חום .ניתן לראות כי ישנו מספר רב של תצפיות בחוף
הסמוך לאתר ,לשם מניעת פגיעה בפעילותם יש לנקוט במספר אמצעים כמפורט בפרק 6.8
מטה.
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איור  -30תצפיות בצבי ים בסביבת האתר (רזולוציה של  1ק"מ)
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 .3.11סיסמולוגיה
תסקיר ההשפעה על הסביבה שהוכן עבור תמ"א /37ח' (לרמן וחובריו )2013 ,הוכן סקר
תגובת אתר ל .CVSבתסקיר הוא נמצא בתחום המוגדר כ"תוואי צנרת אל מתקן הטיפול"
וקובע כי:
•

תאוצה ע"פ תקן ישראלי  :413הממצאים הצביעו כי צפויה תאוצה מקסימלית של בין
.]g[0.15-0.16

•

קריעת פני השטח ע"ג העתקים גיאולוגיים פעילים :אין בשטח זה העתקים פעילים,
בהתאם ,אין הגבלה על פיתוח ובנייה לאורכו ע"פ ת"י  412בכל הקשור להעתקה פעילה
וקריעת פני השטח.

•

פגיעה ביציבות מדרונות וגלישת קרקע :שיפוע המדרון בשטח אינו עולה על  5מעלות ,לא
צפויה פגיעה ביציבות מדרונות או גלישת קרקע כתוצאה מאירוע סיסמי.

•

כשל קרקע כתוצאה מהתנזלות :ע"פ סלמון וחובריו ,)2008( ,תוואי הצנרת נמצא באזור
בו הסיכוי להתנזלות נמוך עד נמוך מאוד .התסקיר מציין כי לא ניתן לשלול תיאורטית
אפשרות להתנזלות במתחם זה בשל אירועי התנזלות מתועדים באזורים אחרים במרחק
דומה מההעתקים "ימונה" ו"כרמל".

•

הופעת נחשול ים (צונאמי) :ע"פ סימולוציה שנערכה ע"י סלמון וחובריו ( ,)2009קיים
פוטנציאל לפגיעת צונאמי במרחק של עד  500מ' מקו החוף הישראלי.

בהתאם למסקנות סקר סיסמי ולנאמר לעיל ,תחנת ה CVS-מתוכננת לעמידה בתקן ישראלי
.413
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 .4הערכת סיכונים
בפרק זה מוצגת הערכת סיכונים של ההשפעות הסביבתיות והסיכונים הבטיחותיים כתוצאה
מהקמת התכנית .השפעות אלה מוצגות במטריצת סיכונים להשלכות בנושאים של אקולוגיה,
זיהום קרקע ומי תהום ,בריאות הציבור ועוד .תחילה מוצגת מתודולוגיה להערכת סיכונים
(בסעיף  )5.1ובהמשך מטריצת הערכת סיכונים (סעיף .)5.2

 .4.1מתודולוגיה להערכת סיכונים
הערכת הסיכונים במסגרת הקמת תחנת ההגפה נערכה בהסתמך על מרכיבים הבאים:
 .1תיאור הפעילות – פעילות אשר עלולה להביא למפגע סביבתי ותאור הסיכונים הנובעים
מפעילות זו.
 .2סבירות – סבירות להתרחשות האירוע בהתבסס על בחינת אירועי עבר והשלכה
להתרחשות בעתיד מתבטא בדירוג הסבירות (רמות )1-5
 .3דירוג ההשלכות -הערכה של חומרת הפגיעה על בסיס הערכת מומחים (רמות )1-5
רמת הסיכון הכוללת של כל פעילות הינה מכפלת דירוג ההסתברות בדירוג ההשלכות .כאשר
רמת הסיכון נמצאה בינונית עד גבוהה נבחנה אפשרות לקביעת אמצעים לצמצום הסיכון.
לאחר קביעת אמצעים לצמצום הסיכון ניתן ערך סיכון חדש.
במטריצה להלן מתוארים הקריטריונים לקביעת המדדים השונים (טבלה :)14
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טבלה  -14מטריצת הקריטריונים לקביעת המדדים השונים

דירוג הסבירות
1

3

2

התרחשויות עבר ,ללא מעולם לא התרחש ,או אפשר שיתרחש  ,אך לא סביר
נקיטת אמצעים

נמנע

באמצעים סביר

סטנדרטיים

לאחר נקיטת אמצעים

5

גבוהה מאוד

4

גבוהה

3

בינונית

2

נמוכה

1

זניחה

שיתרחש,

צורך התרחש בעבר ,יש לנקוט אמצעי התרחש בעבר בנתג"ז .אמצעי

וינקטו באמצעי מניעה נוספים

מניעה נוספים נדרשים

מניעה נוספים

אמצעים סטנדרטיים

אמצעים שהוכיחו יעילות אמצעים שלרוב היו יעילים האמצעים לא הוכחו בעבר ,אך האמצעים לא היו יעילים
גבוהה בעבר

דירוג ההשלכות

במידה

4
יש

5

בעבר

האמצעים עלולים להיכשל

צפויים להיות יעילים

השלכות סביבתיות
השפעה שלילית /זמן 5

10

20

15

25

שיקום ארוך

השפעות שליליות /זמן 4

8

16

12

20

שיקום בינוני

השפעה שלילית /זמן 3

6

12

9

15

שיקום קצר

השפעה קטנה /קצרה 2

4

8

6

10

מאוד

ללא השפעה

1

2

4

3
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 .4.2מטריצת הערכת סיכונים
להלן מטריצת הסיכונים מחולקת ע"פ הנושאים השונים :
טבלה  -15מטריצת הסיכונים מחולקת ע"פ הנושאים השונים

מפגע

פעילות

דירוג סבירות

סיכון

דירוג השלכות

דרגת סיכון לפני אמצעים
נקיטת אמצעים

דירוג סבירות

דירוג השלכות

למניעה/צמצום

דרגת

סיכון

לאחר

נקיטת

האמצעים
אקולוגיה
א

עפר תאורה

עבודות

זיהום

בלילה

אור 2

3

הימנעות מעבודות 1

6

משמעותי
תאורה

2

2

בלילה

ב

שמירה

ג

עבודת עפר בלילה תאורה

זיהום

בעונת קינון צבי

שימנע/ישבש

הים

עליית

2

2

4

זיהום אור קל

אור 3

4

12

תדרוך שומרים
הימנעות

1

2

2

מעבודה 1

2

2

בלילה בעונת הקינון
צבים

להטלה
ד

כללי

ה

שימוש

מינים פולשים

של 2

השתלטות

3

ניטור מינים פולשים 2

6

מינים פולשים על

ופעולה

אזורים שהופרו

ומופיעים

1

2

במידה

זיהום קרקע ומים
זיהום קרקע או 3

בסולר טפטוף סולר

לתדלוק
ן

שימוש

2

שימוש במאצרות

6

1

2

2

מים
בסולר כשל

לתדלוק

במאצרה ,זיהום קרקע או 2

3

נהלי

6

שפיכה של מיכל מים

עבודה 1

3

3

ואחזקה

סולר
ז

פעילות

פיזור

שוטפת פסולת

בשטח,

באתר

פסולת 3

2

פינוי

6

זיהום

פסולת 3

1

3

בתדירות סבירה

קרקע
ח

שוטפת באתר

עשיית

צרכים זיהום קרקע ומים

מחוץ

לתחום

4

2

שירותים

8

באתר

העבודה
בריאות ציבור
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כימיים 2

1

2

דירוג סבירות

פעילות

מפגע

סיכון

ט

עבודות עפר

יצירת אבק

השפעה

שלילית 1

על

יישובים

י

נסועה על שבילי יצירת אבק

השפעה

עפר

על מושב דור

דירוג השלכות

דרגת סיכון לפני אמצעים
נקיטת אמצעים

דירוג סבירות

דירוג השלכות

למניעה/צמצום

דרגת

סיכון

לאחר

נקיטת

האמצעים
2

2

סמוכים
שלילית 3

3

הרטבת מקטע דרך 2

9

2

4

צפוני
אחר

י"א עבודה על קו גז חי דליפת גז

פיצוץ

2

5

10

במראה 3

2

6

כתיבת

פרוטוקול 1

4

4

ע"י קבלן מומחה
ואישורו בנתג"ז
י"ב הקמת התחנה

השפעה נופית

פגיעה
האזור

יישום

פתרונות 3

שיקום

נופי

המוצעים במסגרת
מסמך זה
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3

 .5אמצעים למניעה ולצמצום מפגעים
בפרק זה יובאו המלצות למניעה ולצמצום מפגעים לסיכונים כפי שהוצגו בפרק  3לעיל.

 .5.1זיהום אוויר
בתקופת ההפעלה של המתקן לא צפויה כל פליטת מזהמים לאוויר ,על כן אין צורך בהמצאת
היתרי פליטה לתחנה.
כחלק מההתייעלות האנרגטית ,תאורה תופעל בחירום ובתפעול תקלות בלבד.
בתקופת ההקמה יש לנקוט אמצעים למניעת היווצרות אבק מרחף כתוצאה מתנועת
המשאיות במרחב התוכנית בכלל וקרבת מושב דור בדרכי הגישה למתחמי העבודה ובאתרי
העבודה.
•

הרטבה של חלקה הצפוני של הדרך שצמוד למושב דור .תדירות ההרטבה תבטיח
שהדרך תהיה רטובה מספיק כדי שלא יווצרו ענני אבק על ידי המשאיות.

•

אתר העבודה יורטב כך שלא יווצרו בו מטרדי אבק

•

יש לנסות ככל האפשר להגביל את תנועת המשאיות לשעות הבוקר המוקדמות כאשר
הרוחות המערביות הינם בתדירות נמוכה יותר מתדירותם בשעות אחר הצהרים

•

יש לכסות את המשאיות המובילות עפר ביריעות שימנעו פיזור חלקיקים לאוויר.

•

פעולת שפיכת אגרגטים ,עפר וחומר תפל ,תבוצע מגובה נמוך ,במהירות נמוכה .המפקח
יגביל פעולות אלו בעת רוח חזקה.

•

מהירות הנסיעה בדרכי העפר הסמוכות למושב דור תוגבל ל –  25קמ"ש לכל היותר
ויוצב שילוט מתאים באזור התוכנית.

•

מתוך תפיסה של התייעלות אנרגטית ייעשה שימוש בBest Available ( BAT
.)Technology
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פעולות והשפעה
שימוש

אמצעי לצמצום המפגע

באנרגיה הפעלה בחירום ותפעול תקלות

סמכות

לוח זמנים

נתג"ז

תקופת

לתאורה
פליטת אבק מדרכים

ההפעלה
הרטבה ,כיסוי ,הגבלת מהירות

אחראי
של הקבלן

פליטת אבק משפיכת שפיכה מבוקרת ,מגובה נמוך ,אחראי
אגרגטים

לא בתנאי רוח קיצוניים

של הקבלן

פליטת אבק מאתר הרטבה

אחראי

העבודה

של הקבלן

איכ"ס תקופת
ההקמה
איכ"ס תקופת
ההקמה
איכ"ס תקופת
ההקמה

 .5.2הידרולוגיה והידרו-גיאולוגיה
בתקופת ההפעלה אין צפי לכל זיהום או פגיעה באקוות החוף.
בתקופת ההקמה קיים חשש מסוים לדליפת דלק תפעולי ,לכן:
•

מכלי תדלוק ,נקודות תדלוק ושמנים יונחו ע"ג מאצרות תקניות בנפח  110%מנפח
המכלים .מאצרות אלו יהיו אטימות לחלחול דלקים ושמנים.

•

תדלוק כלי צמ"ה יעשה מעל מאצרות ובפיקוח כך שימנע טפטוף דלק ככל הניתן.

•

אם גם על נקיטת אמצעים אלו ,יהיה שפך של דלק או שמנים ,המפגע יישאב והקרקע
המזוהמת תחפר ותפונה תוך  12שעות לאתר מאושר .יש להפסיק את העבודות ולדווח
מיד למשרד להגנת הסביבה ,מחוז חיפה.

•

במידה ומי התהום יבצבצו בשטח התכנית כתוצאה מהחפירה .הם יופנו לאחת הבריכות
היבשות סמוכות .במקרה כזה יערך תיאום עם רשות המים.

•

במ ידה ויעלה צורך בהזרמת מים לים ,הדבר יעשה בתיאום עם המשרד להגנת הסביבה
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פעולות והשפעה

אמצעי

לצמצום סמכות

לוח זמנים

המפגע

נוספות

זיהום

שימוש

משמנים/דלקים

פיקוח על תדלוק

שפך דלק

שאיבה ,חפירה ופינוי אחראי איכ"ס תקופת

במאצרות ,אחראי איכ"ס תקופת
של הקבלן

תוך  12שעות
בצבוץ

מי

תהום הפנייה

(במידה ויהיה)

מבריכות

פעולות

של הקבלן

ההקמה
ההקמה

לאחת אחראי איכ"ס תקופת
הדגים של הקבלן

ההקמה

דיווח למשרד
להגנ"ס
תיאום

עם

רשות המים

היבשות

 .5.3חומ"ס
בתקופת ההפעלה לא יאוחסנו בשטח התחנה חומרים מסוכנים
בתקופת ההקמה יבוצעו הפעולות הבאות:
•

מכלי תדלוק ,נקודות תדלוק ושמנים יונחו ע"ג מאצרות תקניות בנפח  110%מנפח
המכלים .מאצרות אלו יהיו אטימות לחלחול דלקים ושמנים.

•

במידה ובעקבות תקלה יהיה שפך של דלק או שמנים ,המפגע יישאב והקרקע המזוהמת
.במקרה כזה העבודות ייפסקו ותשלח הודעה למשרד להגנת הסביבה ,מחוז חיפה.
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סמכות

פעולות והשפעה

אמצעי לצמצום המפגע

זיהום

שימוש במאצרות ,פיקוח על אחראי
איכ"ס

משמנים/דלקים

תדלוק

שפך דלק

שאיבה ,חפירה ופינוי תוך  12אחראי

לוח

פעולות

זמנים

נוספות

תקופת
של ההקמה

הקבלן
שעות.

הפסקת

העבודות איכ"ס

ודיווח למשרד להגנ"ס

דיווח

תקופת

למשרד

של ההקמה

להגנ"ס

הקבלן

 2.5.2.1פסולת ושפכים סניטריים
• פסולת בניין תיערם במערום ייעודי (איור  )6ותפונה בתדירות סבירה לאתר מורשה.
• הפסולת תופרד לסוגיה ותפונה למחזור ככל הניתן.
• יש להציב מכלי אשפה לפסולת ביתי ולפנותם עד מדי יומיים.
• באתר יוצבו שירותים כימיים בכמות מספקת .השירותים יפונו בתדירות סבירה.
טבלה  -19פסולת ,אמצעים לצמצום מפגעים

פעולות

אמצעי לצמצום המפגע

סמכות

לוח זמנים

והשפעה
פסולת בניין

נוספות
עירום נפרד ופינוי לאתר אחראי איכ"ס תקופת
מורשה

פסולת

פעולות

של הקבלן

ההקמה

עירום נפרד ופינוי לאתר אחראי איכ"ס תקופת
של הקבלן

ביתית

מורשה

צרכים

הצבת

סניטריים

ניקוי פינוי בתדירות סבירה

שירותים

ההקמה

תיעוד אישורים
וקבלות
דיווח למשרד
להגנ"ס

כימיים ,אחראי איכ"ס תקופת
של הקבלן

ההקמה

 .5.4רעש
בתקופת ההפעלה תחנת ה CVS-לא תפלוט רעש.
בתקופת ההקמה יבוצעו פעולות הבאות:
• הפעילות תתבצע ע"פ כלל התקנות הרלוונטיות בנושא רעש
• שימוש במערכת כריזה באתר יהיה בחירום בלבד
• אין לעבוד בלילה למעט באילוצים ייחודיים ,עבודה כזו תתואם עם רט"ג
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פעולות
והשפעה
רעש

סמכות

אמצעי לצמצום המפגע

פעולות

לוח זמנים

נוספות

מכלי אי חריגה מתקנות הקבועות אחראי איכ"ס תקופת
בתנ"ס ( 40דציבל באזורי של הקבלן

צמ"ה

ההקמה

מגורים)
מערכת

אחראי איכ"ס תקופת

שימוש יהיה בחירום בלבד

כריזה באתר
עבודה
בלילה

של הקבלן

ההקמה

לא תהיה ,למעט מקרים אחראי איכ"ס תקופת
של הקבלן

מיוחדים

ההקמה

תיאום

מראש

עם מפקח רט"ג

 .5.5תאורה
בתקופת ההפעלה תופעל התאורה רק במקרי חירום או בתפעול תקלות.
בתקופת ההקמה יבוצעו פעולות הבאות:
• לא תהיה עבודה באתר בלילה למעט מקרים מיוחדים ,עבודה כזו תתואם עם רט"ג
ותעשה כך שלא יהיה זיהום אור לשטחים מסביב לאתר העבודה ולכיוון השמיים.
• התאורה תכוון לתוך האתר ולא לכיוון החוף .יש להקפיד כי גוף התאורה שיותקן יהיה
בזווית של  90מעלות כדי למנוע זליגת תאורה אל השמיים.
• תאורת מבנה השומר תהיה מינימאלית ,ככל האפשר ,ולצרכי בטחון ובטיחות בלבד.

•

יעשה שימוש בתאורה בעלת אורך גל קצר וספקטרום צר ולהימנע ככל הניתן
משימוש באור לבן.
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פעולות
והשפעה
תאורה

אמצעי לצמצום
המפגע
בחירום נתג"ז
הפעלה
ותפעול תקלות

סמכות

מינימלית אחראי
תאורת קבועה תהיה
בטיחות איכ"ס
באתר העבודה ולצרכי
הקבלן
ובטחון בלבד
לא תהיה ,למעט אחראי
עבודה בלילה
איכ"ס
מקרים מיוחדים
הקבלן

לוח זמנים
תקופת
ההפעלה

תקופת
של ההקמה
תקופת
של ההקמה

פעולות נוספות
תאורת
ההיקפית
המתקן בלבד
ייערך ניטור
לחודש

הגדר
ותחום
אחת

תיאום מראש עם
מפקח רט"ג והכנת
תכנית תאורה

 .5.6שיקום נופי-סביבתי
כאמור בפרקים לעיל ,לפרויקט הוכנה תכנית נופית על מנת לצמצם את השפעותיה הנופיות
והסביבתיות .תכנית השיקום הנופי-סביבתי והעקרונות העומדים מאחוריה מתוארת בפרק
 4.6.2ובתשריט המצורף בחוברת התשריטים.
• קירות הגדר בהיקף התחנה והמבנה יצופו בציפוי כורכרי בגוון טבעי.
• הגדר ומרכיבים אחרים ממתכת יהיו מגלוונים בלבד.
• "רצפת" התחנה (קרקע) לא תחופה בגוונים כהים כדוגמת טוף.
• גובה הבולדרים לא יעלה על  50ס"מ על מנת לאפשר טיפוס צבי מים.
• יש לשטוף את הבולדרים במחצבה לפני הובלתם לאתר.
• עם תום העבודות יש לפנות מהאתר כל פסולת ועודפי עפר לאתרים מורשים.
• חומרי המצע של אתר ההתארגנות יפונו לאתר מורשה ובריכת המים תושב לקדמותה,
כך שתתאפשר הצפתה והפעלתה החקלאית מחדש .זאת מלבד ,שטח התחנה ודרך
הגישה.
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 .5.7ערכי טבע
היות והתחנה מתוכננת על בריכות דגים קיימות ,לא צפויה פגיעה בבתי גידול טבעיים
כתוצאה מעבודות ההקמה וההפעלה של תחנת המגוף.
צומח
•

אין בשטח התחנה או סביב לה עצים בוגרים ,לא נדרשת עריכת סקר עצים.

•

ע"פ הנחיות רט"ג ובמשך  5שנים מהקמת התחנה ,ייערך ניטור לזיהוי מינים פולשים
בשטח התחנה ובדרך הגישה אליה .במידה וימצאו מינים כאלו יש לפעול על פי הנחיות
רט"ג לביעור מינים פולשים (וולצ'ק ואנגרט .)2012

•

לא תיובא לאתר קרקע ממקור המכיל זרעים.

בעלי חיים
•

צמצום זיהום אור  -התאורה באתר במהלך העבודות תהיה מינימלית ככל הניתן לצרכי
ביטחון ובטיחות בלבד ולא תופנה אל כיוון החוף או מחוץ לאתר העבודה .לאחר ההקמה
תופעל תאורת חירום במקרה הצורך בלבד .תאורה זו תופנה לשטח ולגדרות התחנה
בלבד

עופות
•

המינים העיקריים העשויים שיושפעו מהתכנית הם מינים המקננים או פעילים בחישות
הקנים בשטח בריכות הדגים הלא-פעילות ,שהוא בית הגידול שהתחנה תגרע כ300-
מ"ר משטחו .בית הגידול אינו נדיר ברמה האזורית .שיקום הקנים בשולי האתר יצמצם
את הפגיעה בבית הגידול.

•

על מנת לצמצם את הפגיעה בקינוני קניות בחישות הקנים העבודות יחלו לפני עונת
הקינון החלה בחודשים מרץ-יולי ,כך שלא יהיו קינונים קיימים בשטח התכנית.

צבי ים
•

לא תהיה כל פעילות במסגרת תכנית זו בתחום רצועת החול ,על כן לא צפויה פגיעה או
הפרעה פיזית לצבים או קנים.

•

זליגת אור לחוף עלולה לפגוע במחזור החיים או ביכולת הניווט של צבי הים .גם רעש
ורטט כתוצאה מהעבודות עשויים להשפיע על פעילותם .על כן ככלל לא תתבצע עבודה
בלילה ,בדגש על עונת ההטלה והבקיעה של צבי הים (מאי-אוגוסט).

•

במקרים חריגים תוכן תכנית תאורה .תכנית התאורה תוגש לאישור רט"ג.
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טבלה  - 22אקולוגיה ,אמצעים לצמצום מפגעים

פעולות
והשפעה

אמצעי לצמצום
המפגע

סמכות

לוח זמנים

מניעת מינים פולשים
תקופת
חדירת מינים לא תיובא קרקע אחראי
של ההקמה
ממקור עם זרעים איכ"ס
פולשים
הקבלן
תקופת
נתג"ז
חדירת מינים ניטור
הפעלה
פולשים

פעולות נוספות
תיעוד קבלות

ניטר אחת לשנה ובמשך
 5שנים ונקיטת פעולה
אם יש צורך

בע"ח יבשתיים ,עופות
ראה סעיף  6.6לעיל
תאורה
תקופת
הקנים אחראי
פגיעה בקינון חישוף
של ההקמה
בעונת איכ"ס
שלא
בסבך הקנים
הקבלן
הקינון
צבי ים
תקופת
פגיעה פיזית לא תהיה כל אחראי
של ההקמה
עבודה ברצועת איכ"ס
באתרי קינון
הקבלן
החוף
ראה סעיף  6.6לעיל
תאורה

 .5.8סיסמולוגיה
תחנת ה CVS-וכל המבנים בשטחה מתוכננים ע"פ תוצאות דו"ח הקרקע ובהתאם לתקן
ישראלי .413

 .5.9מניעת שריפות
בזמן ההקמה תהיה באתר מערכת כיבוי שר יפות .זאת בתיאום עם תחנת מכבי האש
הרלוונטית.

 .5.10יצירת קשר בין מבצעי הפרו יקט ותושבי ביישובים הסמוכים
חברת נתג"ז תכין מנגנון ליצירת קשר עם תושבי מושב דור הסמוך ומנהלי אתר הנופש דור
באמצעים כגון :עלוני מידע אשר יופצו בדיוור ישיר לאוכלוסייה הסמוכה למתקן פרסום
מודעות בעיתונות המקומית וברשת האינטרנטית שיכלול תיאור של העבודות ,מספר טלפון
וכתובת דואר אלקטרוני לפניות התושבים.
היזם יפעיל מנגנון להידברות וטיפול בתלונות התושבים אשר כולל קו טלפון ייעודי ,אשר
מספרו יפורסם בציבור לצורך מתן מענה ישיר לתושבים בשעות העבודה הרגילות ולהקלטת
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הודעות בשעות שמחוץ לשעות העבודה .ניתן יהיה גם להעביר פניות באמצעות דואר
אלקטרוני לתיבת דואר ייעודית אשר תיפתח עבור הפרויקט.

 .5.11פירוק המתקנים והשבת המצב לקדמותו בסוף חיי הפרויקט
במידה וכתוצאה משינויים טכנולוגיים או אחרים לא יהיה צורך בתחנת המגוף  ,CVSיהיה
צורך לפרקה ולהשיב את המצב לקדמותו לפני הקמת הפרויקט .במקרה זה  ,יהיה צורך
בפירוק המתקנים השונים ,פירוק הצנרת ,ניקוי שאריות ומזהמים מהשטח ,שיקום האתר
והשבה לקדמותו.
כלל הפסולת שתפונה מהאתר תפונה לאתר מורשה .חומרים הניתנים למחזור ,דוגמת
מצעים ,ימוחזרו ככל הניתן.
•

עוד על התכנית להתייחס לפתרון לסילוק מי תהום שיבצבצו כתוצאה מחפירת הצנרת.
תכנית זו תעודכן מעת לעת על מנת שתותאם לשינויים הטכנולוגיים ,הרגולטוריים
ואחרים .באחריות היזם להכין תכנית מפורטת ולהשלים את הפרטים לקראת סוף חיי
הפרויקט .תכנית זו תכלול גם פירוט פעולות הפירוק והפינוי ותכנית ניהול לשיקום וניטור
השטח.

 .5.12כללי
• באחריות הקבלן לכתוב תכנית ונהלי עבודה ייעודיים לנישוב הגז כמתואר בפרק .3
תכנית זו תאושר ע"י נתג"ז.
• באחריות הקבלן לכתוב תכנית ונהלי עבודה ייעודיים להתקנת ה" "Tוהסטופר על גבי הקו
החי .תכנית זו תאושר ע"י נתג"ז.

 .6ניטור ומעקב
 .6.1תכולה ותפיסה
הניטור והמעקב יבוצעו ע"י אחראי איכות סביבה אשר ימונה ע"י מנהל הפרויקט מטעם
נתג"ז .הקבלן ימנה אחראי איכות סביבה אשר יהיה אמון על מתחם העבודה וההנחיות
המפורטות בתנ"ס ופרק זה .האחראי ,יתעד וידווח באופן שבוע על ההיבטים והפעילות
הסביבתיות ויהווה איש קשר בין הקבלן וחברת נתג"ז לצורך זה.
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 .6.2פרמטרים לניטור
 .6.2.1איכות אוויר
אחראי איכות סביבה מטעם הקבלן:
•

יקבע אמצעים למניעת היווצרות אבק ע"פ המתואר בתנ"ס וע"פ התנאים בשטח.

•

יפקח על פעולות שפיכת אגרגטים ,עפר וחומר תפל ,כך שיבוצעו מגובה נמוך,
במהירות נמוכה .המפקח יגביל פעולות אלו בעת רוח חזקה.

•

יוודא כיסוי משאיות הנעות מ ואל האתר כף שימנע ככל הניתן פיזור אבק

•

יהיה אחראי על הצבת שילוט בדרכי העפר אשר יגביל את המהירות ל 25-קמ"ש

 .6.2.2הידרולוגיה והידרו-גיאולוגיה
אחראי איכות סביבה מטעם הקבלן:
•

יפקח על אופן ומיקום תדלוק רכבים וכלי צמ"ה כך שיעשה ללא דליפות דלקים או
שמנים

•

יפקח כי כלל מכלי הדלק ,הגנרטורים והשמנים מוצבים על מאצרות תקניות ,אטימות
לחלחול ובנפח לפחות  110%מהמכל המוצב עליהם.

 .6.2.3פסולת
אחראי איכות סביבה מטעם הקבלן:
•

יעקב ויתעד על כמות הפסולת שיוצרה באתר והפסולת שסולקה ממנו

•

ידאג להצבת מכלי אשפה סגורים לפסולת ביתית ויוודא פינוי מכלים אלו אחת
ליומיים.

•

ישמור ויתעד תעודות משלוח להובלת פסולת בניין ועודפי עפר ואישורי קליטת
הפסולת במתקני הקליטה השונים.

•

יקצה אזור ייעודי לאחסון הפסולת השונה על סוגיה .יותקן שלט המורה על סוג
הפסולת שיש לערום

 .6.2.4רעש ותאורה
•

באם תדרשנה פעולות שייצרו רעש מעל התקן המותר בהנחיות התנ"ס ( 40דציבל
בשטחי מגורים) ,הקבלן יקיים היוועצות עם יועץ אקוסטי

•

בזמן עבודות ההקמה תערך מדידת רעש יום ולילה בתדירות של אחת לחודש בחלקו
הדרומי של מושב דור זאת על מנת לוודא כי אכן ,אין חריגה ממפלסי הרעש
המותרים

•

במקרים חריגים ,טרם ביצוע עבודות לילה במתחם ה ,CVS-תוכן תכנית תאורה
לעבודות הלילה .תכנית התאורה תאושר על ידי רט"ג .ביצוע עבודות לילה יהיה כפוף
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לאישור תכנית התאורה ובתיאום עם המפקח הנופי-סביבתי מטעם נתג"ז ומפקח
רט"ג .כל זאת על מנת למנוע ,ככל האפשר ,זיהום אור מחוץ לשטח העבודות.
•

אחת לחודש תערך בדיקה ע"י אחראי איכות הסביבה של הקבלן כדי לוודא כי אין
תאורה לכיוון החוף .הבדיקה תתועד ותשמר.

 .6.2.5ערכי טבע יבשתיים
•

בתדירות שתקבע ע"י רט"ג ובמשך  5שנים מהקמת התחנה ,ייערך ניטור לזיהוי
מינים פולשים בשטח התחנה ובדרך הגישה אליה .במידה וימצאו מינים כאלו יש
לפעול על פי הנחיות רט"ג לביעור מינים פולשים ,ככל שיזוהו באזור העבודה (וולצ'ק
ואנגרט .)2012

•

ע"מ למנוע כניסת מינים פולשים לשטח העבודה ,לא תהיה כניסת חומרי מילוי שאינו
ממחצבה ללא שיירי צמחייה .הקבלן יחזיק אישורים על מקורות חומרים אלו.

 .6.2.6חומרים מסוכנים
•

שחרור הגז יבוצע בהתאם לנהלי העבודה ושעת חירום ובתאום עם המשרד להגנ"ס.
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מפת רגישות שטחים פתוחים של המשרד להגנת הסביבה.
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מגוון

מינים.

.2017

נספחים
 .1תכנית אדריכלית של המתקן
 .2רשימת מיני עופות בסביבת האתר
 .3הצהרת מהנדס התכנית לעניין הנישוף
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נספח  ,1תכנית אדריכלית
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נספח  ,2מיני עופות בסביבת האתר
שם המין

סטטוס באיזור נחשולים-מעין צבי

אגמית

יציבה ,חולפת וחורפת מצויה

אדום חזה

חורף מצוי

אנפה אפורה

חולפת וחורפת מצויה

אנפה ארגמנית

חולפת וקיצית מצויה

אנפה משורטטת

חורפת נדירה

אנפית בקר

יציבה מצויה

אנפית גמדית

חולפת וקיצית לא שכיחה

אנפית סוף

חולפת וקיצית מצויה

אנפת לילה

יציבה וחולפת מצויה

ארנריה

חולפת וחורפת מצויה

בולבול

יציב נפוץ

בז מצוי

יציב וחורף מצוי

בז נודד

חולף וחורף לא שכיח

בז עצים

חולף וקיצי די שכיח

בזבוז אירופי

חורף מצוי

בצנית אדומת-רגל

חולפת וחורפת די שכיחה

בצנית ירוקת-רגל

חולפת וחורפת מצויה

בצנית לבנת-בטן

חולפת וחורפת מצויה

בצנית לבנת-כנף

חולפת וחורפת מצויה

בצנית מנומרת

חולפת וחורפת מצויה

בצנית עדינה

חולפת וחורפת מצויה

בצנית שחורת-כנף

חולפת וחורפת מצויה

ברבור מצוי

מזדמן נדיר מאד

ברודית גדולה

חולפת לא שכיחה

ברודית גמדית

חולפת נדירה

ברודית קטנה

חולפת לא שכיחה

ברווז אפור

חורף נדיר

ברווז חד-זנב

חולף וחורף מצוי

ברווז צהוב-מצח

חולף וחורף נדיר

ברכיה

יציבה ,חולפת וחורפת מצויה

גבתון אדום-מקור

חולף לא שכיח

גבתון גנים

חולף מצוי

גבתון סוף

חורף לא שכיח

גבתון עפרוני

חורף מצוי

דאה שחורת-כתף

יציבה נדירה

דוחל חום-גרון

חולף מצוי

דוחל מזרחי

חולף וחורף נדיר
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שם המין

סטטוס באיזור נחשולים-מעין צבי

דוחל שחור-גרון

חורף מצוי

דוכיפת

יציבה וחולפת מצויה

דרור בית

יציב נפוץ

דרור ספרדי

חולף וחורף מצוי

דררה

יציבה מצויה

זמירון

חורף מצוי

זרון סוף

חולף וחורף מצוי

זרון פס

חולף לא שכיח

זרון שדות

חולף לא שכיח

זרון תכול

חורף לא שכיח

זרזיר

חורף מצוי

זרעית

חורפת מצויה

חוחית

יציבה מצויה

חופזי

חולף וחורף מצוי

חופזי מנומר

חולף וחורף מצוי

חופית אלפינית

חולפת וחורפת מצויה

חופית טמינק

חולפת וחורפת מצויה
חולפת וחורפת מצויה

חופית מגלית

חולפת מצויה

חופית קטנה

חולפת וחורפת מצויה

חופמי אלכסנדרי

חולף וחורף מצוי

חופמי גדות

חולף מצוי

חופמי חוף

חולף וחורף מצוי

חופמי צוארון

חולף וחורף מצוי

חטפית אפורה

חולפת מצויה

חיויאי

חולף לא שכיח

חכלילית סלעים

חורפת מצויה

חכלילית עצים

חולפת מצויה

חמסן טפיל

חורף נדיר

חנקן אדום-גב

חולף מצוי

חנקן אדום-ראש

חולף מצוי

חנקן נובי

חולף מצוי

חנקן שחור-מצח

חולף מצוי

חסידה לבנה

חולפת וחורפת מצויה

חסידה שחורה

חולפת וחורפת מצויה

חרגולן זמירי

חולף מצוי

חרגולן נחלים

חולף נדיר

חרטומית ביצות

חולפת וחורפת מצויה
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שם המין

סטטוס באיזור נחשולים-מעין צבי

חרטומית גמדית

חולפת וחורפת מצויה

חרמשון גדול

חולף וחורף נדיר

חרמשון קטן

חולף וחורף מצוי

חרמשית

חולפת לא שכיחה

טבלן בינוני

חורף לא שכיח.

טבלן גמדי

חורף ,חולף ,וקיצי מצוי.

טבלן מצויץ

חורף נדיר.

טדורנה

חורפת לא שכיחה

טסית

חולפת מצויה

יאורית

יציבה לא שכיחה

יונת בית

יציבה נפוצה

ינשוף שדות

חולף נדיר

יסעור גדול

חולף לא שכיח

יסעור כהה

חורף נדיר

יסעור מצוי

חורף לא שכיח

ירגזי

יציב מצוי

ירקון

יציב וחורף מצוי

כוכית גדות

חולפת מצויה

כחול חזה

חורף מצוי

כחל

חולף מצוי

כפן

חולף וחורף לא שכיח

כרוון

יציב מצוי

לבנית גדולה

חולפת וחורפת מצויה

לבנית קטנה

חולפת וחורפת מצויה

לוחם

חולף וחורף מצוי

לימוזה חומת-בטן

חולפת נדירה מאד

לימוזה מצויה

חולפת וחורפת מצויה

מגלן חום

יציב ,חולף וחורף מצוי

מיינה

יציבה נפוצה

מלכישלו

חולף נדיר

מרגון בינוני

מזדמן נדיר מאד

מרומית לבנת-כנף

חולפת מצויה

מרומית לבנת-לחי

חולפת מצויה וחורפת נדירה

מרומית שחורה

חולפת נדירה

מרית

חולפת וחורפת מצויה

נחליאלי זנבתן

חולף וחורף לא שכיח

נחליאלי לבן

חולף וחורף נפוץ

נחליאלי לימוני

חולף וחורף לא שכיח
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שם המין

סטטוס באיזור נחשולים-מעין צבי

נחליאלי צהוב

חולף מצוי

נץ מצוי

חולף וחורף מצוי

נקר סורי

יציב מצוי

סבכי חורש

חולף מצוי

סבכי טוחנים

חולף מצוי

סבכי מדבר

מזדמן נדיר מאד

סבכי קוצים

חולף מצוי

סבכי שחור-גרון

חולף לא שכיח

סבכי שחור-כפה

חולף נפוץ וחורף לא שכיח

סבכי שחור-ראש

יציב וחורף מצוי

סבראש

חולף מצוי

סולה מצויה

חורפת נדירה

סופית

יציבה ,חולפת וחורפת מצויה

סיס הרים

חולף מצוי

סיס חומות

חולף וקיצי מצוי

סיפן

חולף וחורף די שכיח

סלעית אירופית

חולפת מצויה

סלעית ערבות

חולפת מצויה

סלעית קיץ

חולפת מצויה

סלעית שחורת בטן

מזדמנת נדירה מאד

סנונית מערות

חולפת וקיצית מצויה

סנונית רפתות

יציבה מצויה וחולפת נפוצה

עגור אפור

חולף לא שכיח

עורב אפור

יציב מצוי

עורבני

יציב מצוי

עיט גמדי

חולף מצוי

עיט חורש

חולף נדיר

עיט נצי

מזדמן נדיר

עיט צפרדעים

חורף לא שכיח

עלוית אפורה

חולפת מצויה

עלוית חורף

חולפת וחורפת מצויה

עפרוני מצויץ

יציב נפוץ

עפרוני ערבה

מזדמן נדיר מאד

עפרונן קצר-אצבעות

חולף מצוי

עקב חורף

חורף מצוי

עקב עיטי

חולף נדיר

פלמינגו

חורף לא שכיח

פפיון אדום גרון

חולף וחורף מצוי
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שם המין

סטטוס באיזור נחשולים-מעין צבי

פפיון ארך-רגליים

חולף וחורף נדיר

פפיון מים

חולף וחורף מצוי

פפיון צהוב

חולף מצוי

פפיון שדות

חורף מצוי

פרוש מצוי

חורף מצוי

פרפור עקוד

יציב מצוי

פשוש

יציב נפוץ

צולל ביצות

חולף וחורף נדיר

צולל חלודי

חולף וחורף לא שכיח

צולל מצויץ

חולף וחורף לא שכיח

צופית

יציבה מצויה

צוצלת

יציבה נפוצה

צחראש לבן

חורף נדיר

צטיה

יציבה ,חולפת וחורפת מצויה

קאק

יציב וחורף מצוי

קוקיה אירופית

חולפת מצויה

קוקיה מצויצת

חולפת וקיצית מצויה

קורמורן גדול

חולף וחורף מצוי

קורמורן גמדי

יציב מצוי

קזרקה

חורפת נדירה

קיווית מצויצת

חורפת מצויה

קכלי רונן

חורף וחולף מצוי

קנית אירופית

חולפת מצויה

קנית אפריקנית

יציבה מצויה

קנית ביצות

חולפת מצויה

קנית פסים

חולפת מצויה

קנית קטנה

חולפת וקיצית מצויה

קרקיר

חולף מצוי

רלית

חולפת וחורפת מצויה

רמית

חולפת וחורפת מצויה

שדמית

חולפת נדירה

שחיינית צרת-מקור

חולפת נדירה

שחף אגמים

חולף וחורף נפוץ

שחף אדום-מקור

מזדמן נדיר מאד

שחף ארמני

חורף וחולף מצוי

שחף גמדי

חורף לא שכיח

שחף כוזרי

חורף וחולף מצוי

שחף סיבירי

חולף וחורף די שכיח
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שם המין

סטטוס באיזור נחשולים-מעין צבי

שחף עיטי

חורף לא שכיח

שחף צהוב-רגל

יציב מצוי

שחף צר-מקור

חולף וחורף מצוי

שחף שחור-ראש

חורף נדיר

שחף שחור

חולף וחורף מצוי

שחפית גמדית

חולפת וקיצית מצויה

שחפית ים

חולפת וקיצית מצויה

שחפית עבת-מקור

חולפת לא שכיחה

שחפית שחורת-מקור

חולפת וחורפת מצויה

שחרור

יציב וחורף מצוי

שיחנית קטנה

חולפת וקיצית מצויה

שלדג גמדי

חולף וחורף מצוי

שלדג לבן-חזה

יציב מצוי

שליו

חולף מצוי

שלך

חורף וחולף נדיר

שלצדף

חולף נדיר

שקנאי מצוי

חולף מצוי

שרקרק מצוי

חולף וקיצי מצוי

שרשיר

חולף וחורף מצוי

תור מצוי

חולף וקיצי מצוי

תור צוארון

יציב נפוץ

תמירון

יציב וחולף מצוי

תנשמת

יציבה מצויה

תפוחית

חורפת מצויה

תפר

יציב מצוי
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