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 לכבוד, 

 היתרי פליטה, המשרד להגנת הסביבה, האגף לאיכות אוויר ושינוי אקלים ממונית   –הגב' הדר סוגבקר 

 רכז איכות אוויר, מחוז דרום במשרד להג"ס   – מר גרשון שוורץ

 היחידה הסביבתית נגב מזרחי, ערד  –הגב' אורלי מילר 

 הפעלה משמעותי בהיתר הפליטה של אתר רותם היתר/בקשה לבצע שינוי  -חברת רותם אמפרט נגב בע"מ 
 

 שלום, 

  הפעלה משמעותי בהיתר הפליטה של חברת רותם אמפרט נגב בע"מהיתר/ בקשה לבצע שינוימצ"ב קובץ מסמכים המהווים  

 באתר רותם. 

 כוללים: המסמכים 

 לחוק.  27סוג בקשה לבצע שינוי הפעלה משמעותי כהגדרתו בסעיף   2שבו בסעיף  - )א( 2בתקנה  1 טופס .1

 הצהרת מנהל מקור הפליטה.  –( 2)ג()2בתקנה  2טופס  .2

 ₪.  117696על סך  6020012164אישור על תשלום אגרה מס'   .3

 שינוי היתר/הפעלה משמעותי. מכתב הסבר של חברת רותם אמפרט נגב בע"מ לגבי הצורך בביצוע   .4

 ת ל: נספח טבלה שבה פירוט הבקשה לשינויים שמתייחס .5

I.  20.6.2018שבתוקף מתאריך  4היתר פליטה מס'   שינוי /עדכון 

II.  מתאריך  ההיתר הזה בתוקף  )  המקורי )ההיתר הראשון( שבו יש קטעים שנותרו בתוקףפליטה היתר

30.9.2016 .) 

III.  כאן.  4מכתב ההסבר שבסעיף 

נמצא בפרסומים קודמים  מבדיקת תוכן המסמכים המצורפים נמצא כי כל המידע במסמכים אלה   -סודיות מסחרית   .6

 לציבור של היתרי הפליטה של חברת רותם אמפרט נגב. 

 מפעל פמ"א  על סגירתחברה  הצהרת המכתב  .7

  בכבוד רב,

 חגי חורב 

 מנהל אקולוגיה ותשתיות פוספט ישראל 

 מנהל מקור הפליטה 

 

 עותקים: 

 המשרד להגנת הסביבה, האגף לאיכות אוויר ושינוי אקלים  ראש  – מר צור גלין 

   מנהל מחוז דרום של המשרד להגנת הסיבה. – מר ברוך ובר 









אג"נ,
להלן פירוט התשלומים שהועברו לחשבונך  27264 בבנק 09001 

בכפוף לנסיבות שאינן בשליטת החברה ו/או כח עליון.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ סכום ברוטו נכוי מס במקור   תאריך מספר חשבוניתתאור

   20001248670.00              15.11.2020        117,696.00 ________________________________________________________________________

           0.00            117,696.00סכום כולל        

לכבוד :
משרד להגנת הסביבה
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 :לכבוד
 סוגבקר הדר

 ממונת היתר פליטה
 המשרד להגנת הסביבה

 
 
 
 

 בקשה לשינוי היתר-מפעל רותם אמפרטהנדון: 
 

 שלום רב, 

הינה יצרנית משולבת של מגוון מוצרים המבוססים על סלע   )להלן: "רותם"(אמפרט  רותםחברת 

 פוספט, ובהם דשני פוספט, חומצה זרחתית וחומצה לבנה.  

צין( שבמדבר הנגב. סלע הפוספט עובר עיבוד במפעלים  -כורה פוספט ברותם ובצפיר )אורון רותם 

מו גם מוצרים רבים אחרים  הממוקמים במישור רותם לייצור דשנים )זרחן הוא נוטריינט חיוני לצמחים(, כ

 הקוסמטיקה, טיפוח העור, היגיינת הפה, חומרי ניקוי, נורות  ,תחליפי בשר  המיועדים לתעשיות המזון, 

LED  ועוד. 

 

 ;הסביבה העסקית בה רותם פועלת מושפעת זה שנים ארוכות משתי מגמות עיקריות

שהובילה    ובפרט בשנתיים האחרונות,האחת, שחיקת מחירים מתמשכת בשוק הפוספט לאורך שנים, 

מאמצי התייעלות הרבים שנעשו בכל התחומים בשנים האחרונות   אף -שנים. על  15לשפל מחירים של 

 ברותם, אנו מוצאים את עצמנו ברמות מחירים הנמצאות מתחת לרמת העלויות שלנו.  

 

ה מהמפעל ועלייה ביחס  בנוסף, ישנה מגמת התייקרות עלויות הכרייה כתוצאה מהתרחקות שדות הכריי

מדובר בהתייקרות שנתית בעלויות הכרייה    -   עפרה. המשמעויות הכלכליות של מגמה זו הן גדולות -טפל

של עשרות מיליוני דולרים. הודות למאמצי ההתייעלות הרבים שנעשו בשנים האחרונות אנו מצליחים  

לפצות על הירידה החדה   לפצות על התייקרות טבעית זו של עלויות הסלע, אך לא מספיק בכדי

 במחירים.   

 

תהליכי הייצור הקיימים כיום ברותם, מבוססים כולם על רזרבות מוכחות, זמינות לכריה בשטח הזיכיון,  

והפוספט מהווה את חומר הגלם המרכזי עליו מבוססים כל תהליכי הייצור בשרשרת המפעלים  

 והמתקנים בחברה.  

טון בלבד. רזרבות אלה מספיקות   M12-של כר חומצה לבנה לרשות רותם נותרו כיום רזרבות לייצו 

. לרותם אין זכות קיום כלכלית ללא ייצור מוצר  ( 2020)נכון למרץ  שנות ייצור חומצה לבנה  3.7לעוד 

 ה.ז

 

שדה בריר מהווה מקור אלטרנטיבי יחיד לייצור חומצה לבנה ומכאן ההכרח בקבלת זיכיון לשדה בריר  

   פעילותה של רותם. עבור הבטחת המשך 

 



 
 
 
 

      

   

 
 

 

, ואי הוודאות הנוספת שאלו  שדה בריר  הימשכות ההליכים המשפטיים והתכנוניים בנושאלצערנו, 

יושלמו בלוחות זמנים שיאפשרו לרותם את המשך הייצור הרציף מעמידים את רותם באתגר קיומי של  

 ממש. 

 
  הגיון ותועלת לחברה ולמשק עתידה של רותם תלוי בשדה בריר, אין כל הצדקה, שמאחר שברור 

, ככל  בקביעת מועדים לתכנון וביצוע פרויקטים עתירי השקעות וארוכי טווח שיכול ולא יידרשו בכלל 

 שיתברר שנושא שדה בריר לא יתממש ו/או יתממש בתקופה מאוחרת מדי. 

 

ות עם  בנוסף, אי וודאות בנוגע להיתכנות שדה בריר, לאתגר זה מתווספת, בימים אלו, גם התמודד

 משבר הקורונה שפקד את כלל המשק ושווקי היעד ומשפיע על פעילות החברה. 

 

 לעדכון היתר הפליטה.וודאות, החברה פונה למשרד להגנת הסביבה בבקשה   להשגתעד  

 

עדכון ההיתר בוצע על סמך סדר עדיפויות סביבתי הקובע שהמפעל יטפל בפרויקטים בעלי חשיבות  

היתר הבא ככל שתאושר  מסגרת הההיתר הנוכחי ושאר הפרויקטים יבוצעו בבמסגרת  סביבתית גבוהה  

 הכרייה בשדה בריר ולמפעל תהיה וודאות בנוגע לעתודת חומרי הגלם שלו. 

 ם נסמך העדכון הנם כדלקמן: העקרונות הסביבתיים עליה

 . על פי עקרון פרטו גזים חומציים ביצוע פרויקטים המטפלים בפליטת  .1

 סיום שלב התכנון והיתרי הבניה לשאר הפרויקטים הנדרשים בהיתר הנוכחי.  .2

בקשת פטור מהפרויקטים הקשורים למפעל פמ"א על סמך הצהרת המפעל על סגירתו עד   .3

 . 31.12.2023תאריך 

 

פועלות מתוך מחויבות ברורה לציות סביבתי מלא ולרמה הגבוהה ביותר   רותםחברת חשוב לציין כי, 

 בביצועי בטיחות ואחריות סביבתית. 

מיליוני שקלים בחוק אוויר נקי ועד סוף ההיתר, על פי הבקשה    210  - עד כה החברה השקיעה למעלה מ

לא   , סכומים אלו  , ( ראשוניים אומדנים  על  בססבהת)  מיליוני ₪ נוספים  250 - כ לעדכון, צפויה להשקיע 

כוללים השקעות סביבתיות נוספות הכוללות שיקום אגמים, מאגרי גבס ועוד בעלות נוספת המוערכת  

 ( 2023 סוף  עד   צפויה הוצאה, ראשוני  אומדןמיליון ₪ נוספים ) 240 -כב

 מספר רב של הישגים בתחום הסביבתי;  הניבו כבר  השקעות אלו

 50%בשיעור קרוב ל  2SOהפחתה של פליטות  .1

   60%כהלים בשיעור של צמצום של פליטת  .2

 בריכות תוצרת בטכנולוגיה חדשנית  4של ירוי ק .3

 , ועוד טיפול במספר מוקדי אבק משמעותיים .4

 

מפתחת מוצרים ושיטות אשר יאפשרו לה ליטול חלק פעיל במאמצים הגלובליים  החברה  נוסף על כך,

- לבחינת תוצרי כולה  המוקדשת חדשה רותם יחידה עסקית  , בכלל זה, הקימה כלכלה מעגלית לכינון 

לוואי עיקריים: חומצת פלואורוסיליקט  - הלוואי שלה בשלב זה, היחידה מתמקדת בשלושה תוצרי

6SiF2H –FSA)  –(fluosilicic acid גבס. -, אפר פצלי שמן ופוספו 

 

מספק סקירה מקיפה של היעדים,  ה בדו"ח אינטרנטי מתקדםהחברה פועלת בשקיפות ומדווחת 

 .  )סביבה, חברה, ממשל תאגידי(  ESG-הביצועים, הפרקטיקות והאתגרים הנוגעים לכל היבטי ה 

 / bility.co.ilsustaina-group-http://iclדו"ח האחריות התאגידית שלנו זמין בקישור הבא: 

 

 בברכה,

http://icl-group-sustainability.co.il/
http://icl-group-sustainability.co.il/
http://icl-group-sustainability.co.il/


 
 
 
 

      

   

 
 

 

 חגי חורב 
 מנהל אקולוגיה ותשתיות פוספט ישראל

 מקור הפליטה מנהל

 
 
 

 העתקים:
 ראש אגף איכות אוויר המשרד להגנת הסביבה -צור גלין

 מנהל מחוז דרום המשרד להגנת הסביבה -ברוך וובר
 רכז איכות אוויר מחוז דרום המשרד להגנת הסביבה -גרשון שוורץ
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                     : לכב'

 ברוך וובר 
 מנהל מחוז דרום 

 המשרד להגנת הסביבה

  

 

 שלום רב,

 

   רותם אמפרט אתר סגירת מפעל פמ"א בהנדון: 

על מנת לאפשר את סגירת . פמ"א המשמש להפקת אנרגיה מפצלי שמן עתיד להיסגר מתקן
תקינה של העבודה העל מנת להבטיח את המשך  נדרש מקור אנרגיה חלופי פעיל המתקן,
 משקיע בבניית דוד קיטור חדש המבוסס על גז טבעי.כבר בעניין זה המפעל   .המפעל

לצורך המשך עבודה תקינה כאמור, בשלב זה, עומדת בפני משרד האנרגיה בקשה להארכת 
 , לכל המאוחר,יהא המתקןסגירת מועד  אי לכך,רישיון ההפקה, בקשה זו טרם נענתה. 

31.12.2023 . 

מוקדם, כולל החיבור לגז, ניתן יהיה להקדים את מועד ככל שבניית דוד הקיטור החדש, תושלם  
 הסגירה של המתקן. 

 

 

 בברכה,
 חגי חורב 

 מנהל אקולוגיה ותשתיות פוספט ישראל

 

 העתקים: 

 פוספט פתרונות נשיא חטיבת  - יפשיץעופר ל 

 סמנכ"ל בכיר לתפעול פוספט ישראל  - עמי צוקרט

 ICLי ראשתפעול  מנהל  -ניצן משה 

 ICLטית פ יועצת מש  -לילך גבע הראל 

 

 

 
 
 



 2020דצמבר   -  רותם אמפרט נגב של חברת בקשה לשינוי היתר פליטה  נספח ל

 )ההיתר הראשון(   מקוריהפליטה הוהיתר  4מס' היתר פליטה עדכון על בסיס עדכון 

 ( 12, 11, 10פרתית )ו מתקני ייצור חומצה גה א' טבל 

מס'  
 סידורי 

ההיתר בו   תורסיי
 מבוקש השינוי 

הסעיף במסמך  
בו מבוקש  
השינוי או  
בטבלה  
 שבמסמך 

 הערות/הסבר  השינוי שחברת רותם אמפר נגב מבקשת לשנות בתנאי 

 2SO -תחמוצות גופרית מבוטא כלגבי  1א 4עדכון מס'  1
 )מיידי(   2020ביוני  1מתאריך  -  680

 מועד יישום לו"ז הקדמת  

 2SO -תחמוצות גופרית מבוטא כלגבי  2א 4עדכון מס'  2
 )מיידי(   2020ביוני  1מתאריך  -  680

 מועד יישום לו"ז הקדמת  

  לא נדרש טיפול עקב אי שימוש 4א 4עדכון מס'  3

  במכתב ההסבר   2לפי סעיף   יתבצעהטיפול  6א 4עדכון מס'  4

  במכתב ההסבר   2לפי סעיף   יתבצעהטיפול  7א 4עדכון מס'  5

  לא נדרש טיפול עקב אי שימוש 9א 4עדכון מס'  6

  במכתב ההסבר   2הטיפול יתבצע לפי סעיף  10א 4עדכון מס'  7

  במכתב ההסבר   2הטיפול יתבצע לפי סעיף  11א 4עדכון מס'  8

 



 ( 12, 11, 10פרתית )ו מתקני ייצור חומצה גה ב'  טבל 

מס'  
 סידורי 

ההיתר בו   תורסיי
 מבוקש השינוי 

הסעיף במסמך  
מבוקש  בו 

השינוי או  
בטבלה  
 שבמסמך 

 הערות/הסבר  השינוי שחברת רותם אמפר נגב מבקשת לשנות בתנאי 

תקן הפליטה של המתקנים   מבקשים לבטל את הסעיף  1ב 4עדכון מס'  1
נקבע כריכוז פליטה,   ם הרלוונטיי

ויחס המרה הינו כפל תקן  
כנגד   שמקשה על ההתנהלות.

עמידה בתקן  הוקדם לו"ז הביטול 
 מ"ג למק"ת למיידי.  680פליטה 

  2לפי סעיף   מבקשים לבצע  ST-01-10בה לגבי הגבהת ארו  2ב 4עדכון מס'  2

 במכתב ההסבר 

 

  במכתב ההסבר   2לפי סעיף   יתבצעהטיפול  3ב 4עדכון מס'  3

  2021מרץ  1יסתיים ב  4ב 4עדכון מס'  4

  במכתב ההסבר   2לפי סעיף   יתבצעהטיפול  7ב 4עדכון מס'  5

 

  



 ( 50, 43, 42, 41, 40מתקני ייצור דשנים )ה א' טבל 

מס'  
 סידורי 

ההיתר בו   תורסיי
 מבוקש השינוי 

הסעיף במסמך  
בו מבוקש  
השינוי או  
בטבלה  
 שבמסמך 

 הערות/הסבר  השינוי שחברת רותם אמפר נגב מבקשת לשנות בתנאי 

 50 תקן  2022 יוני   30עד  1א 4עדכון מס'  1
 5 תקן : 2022יולי  1מתאריך  

.  50בקשה להשאיר תקן קודם 
עד לביצוע פרויקט בהיתר  

 5הנוכחי כדי להביא לתקן 

 50 תקן  2022 יוני   30עד  2א 4עדכון מס'  2
   5 תקן : 2022יולי  1מתאריך  

.  50בקשה להשאיר תקן קודם 
עד לביצוע פרויקט בהיתר  

 5הנוכחי כדי להביא לתקן 

הטיפול יתבצע  עד ש 50מבקשים להשאיר תקן קודם חלקיקים  3א 4עדכון מס'  3
 במכתב ההסבר  2לפי סעיף 

 

 50:  תקן חלקיקים 2023באוגוסט  31עד תאריך  4א 4עדכון מס'  4
 25: תקן חלקיקים 2023בספטמבר   1מתאריך 

 
תחמוצות גופרית מבוטא   תקן : 2023באוגוסט  31עד תאריך 

 SO2500  -כ

תחמוצות גופרית מבוטא   תקן   :2023בספטמבר   1מתאריך 

 SO2 350  -כ

 

הטיפול יתבצע  עד ש 75מבקשים להשאיר תקן קודם חלקיקים  7א 4עדכון מס'  6
 . במכתב ההסבר  2לפי סעיף 

 

 50תקן חלקיקים  2021מרץ   31עד  8א 4עדכון מס'  7
 5: תקן חלקיקים 2021אפריל  1מתאריך  

 

 



 HCL 30תקן  2021מרץ   31עד 

 HCL 5: תקן 2021אפריל  1מתאריך  

 

 HF  5תקן  2021מרץ   31עד 

 HF 3: תקן 2021אפריל  1מתאריך  

 
להוסיף בטור "מתקן טיפול בגזי פליטה: יחידת ציוד "תוף  

 " V1-414שימון: 

הטיפול  מבקשים לבטל את הסעיף, במידה ופטור לא יתקבל,  9א 4עדכון מס'  8
 במכתב ההסבר  2יתבצע לפי סעיף 

בוצע איטום הוגשה  בקשה  
לפטור מיניקה וסינון. במידה  

הטיפול יתבצע  ופטור לא יתקבל, 
 במכתב ההסבר  2לפי סעיף 

מערכת  תוף השימון מתחבר ל מבקשים לבטל את הסעיף  10א 4עדכון מס'  9
 אחרת ארובה סינון ו 

 ST-09  50-  ראה תוספת(

 ( 8בסעיף א

  במכתב ההסבר   2הטיפול יתבצע לפי סעיף  11א 4עדכון מס'  10

  במכתב ההסבר   2הטיפול יתבצע לפי סעיף  12א 4עדכון מס'  11

  במכתב ההסבר   2הטיפול יתבצע לפי סעיף  13א 4עדכון מס'  12

  במכתב ההסבר   2הטיפול יתבצע לפי סעיף  14א 4עדכון מס'  13

  במכתב ההסבר   2הטיפול יתבצע לפי סעיף  15א 4עדכון מס'  14

  במכתב ההסבר   2הטיפול יתבצע לפי סעיף  16א 4עדכון מס'  15

  במכתב ההסבר   2הטיפול יתבצע לפי סעיף  17א 4עדכון מס'  16



  במכתב ההסבר   2הטיפול יתבצע לפי סעיף  18א 4עדכון מס'  17

  במכתב ההסבר   2הטיפול יתבצע לפי סעיף  19א 4עדכון מס'  18

  במכתב ההסבר   2הטיפול יתבצע לפי סעיף  20א 4עדכון מס'  19

  במכתב ההסבר   2הטיפול יתבצע לפי סעיף  21א 4עדכון מס'  20

  במכתב ההסבר   2הטיפול יתבצע לפי סעיף  22א 4עדכון מס'  21

  במכתב ההסבר   2הטיפול יתבצע לפי סעיף  23א 4עדכון מס'  22

  במכתב ההסבר   2הטיפול יתבצע לפי סעיף  25א 4עדכון מס'  23

בכל מקרה המסוע הזה איננו   במכתב ההסבר   2הטיפול יתבצע לפי סעיף  26א 4עדכון מס'  24
 פעיל יותר 

  במכתב ההסבר   2הטיפול יתבצע לפי סעיף  27א 4עדכון מס'  25

  במכתב ההסבר   2הטיפול יתבצע לפי סעיף  28א 4מס' עדכון  26

לכשיבוצע מתוכנן להיות מחובר   במכתב ההסבר   2הטיפול יתבצע לפי סעיף  29א 4עדכון מס'  27
 ( 28)סעיף א  ST-21-42לארובה 

לכשיבוצע מתוכנן להיות מחובר   במכתב ההסבר   2הטיפול יתבצע לפי סעיף  30א 4עדכון מס'  28
 ( 28)סעיף א  ST-21-42לארובה 

 

  



 ( 50, 43, 42, 41, 40מתקני ייצור דשנים )ה ב'  טבל 

מס'  
 סידורי 

ההיתר בו   תורסיי
 מבוקש השינוי 

הסעיף במסמך  
בו מבוקש  
השינוי או  
בטבלה  
 שבמסמך 

 הערות/הסבר  השינוי שחברת רותם אמפר נגב מבקשת לשנות בתנאי 

 לשנות בטור לוחות זמנים:  1ב 4עדכון מס'  1
חדש  שדרוג מערך הטיפול הקיים או החלפתו במערך טיפול 

 2022יולי  1תאריך עד  
 

 1.1.2022ת עד הגשת תוכניו

 

 2ב 4עדכון מס'  2
 מערכת ספיגה 

 . "ST-50-8ומארובה  "בטור אמצעים לביצוע למחוק  
 " 2020 אפרילב 1: 50עבור מתקן למחוק " בטור לוח זמנים 

  2יתבצע לפי סעיף ( 50במה שלא בוצע )מתקן הטיפול 
 במכתב ההסבר 

 

   2ב 4עדכון מס'  
 ניטור רציף 

 "ST-8-50"בטור אמצעים לביצוע למחוק  
 ". 2020בינואר  1: 50בטור לוח זמנים למחוק "עבור מתקן 

  במכתב ההסבר 2לפי סעיף מערכת ניטור רציף תותקן מחדש  
 מערכת ספיגה(  2בסעיף זה ב  )כשתשודרג מערכת הספיגה

מערכת ניטור רציף יושמה, לא  
צלחה ופורקה. מבוצעים דיגומים  

   תכופים כחלופה. 

 "40למחוק "  מתקן/פעילותבטור  3ב 4עדכון מס'  3
 

 בטור אמצעים לביצוע 

מבנה ייעודי לכל מערום ממערומי הבשלה  "  למחוק •
 " 41, 40מספר 

 " פליטות מזהמים מהמבנה ייאספו לטיפול "  למחוק •

 "ST-3-40"  למחוק •
 

 בטור לוח זמנים 
 " 40"למחוק  

 לשנות תאריך:  
 :   41 ן מתק

31.8.2023 

 



 : 43מתקן 
31.8.2023 

 
  2( יתבצע לפי סעיף 40וצע )מתקן יבהטיפול במה שלא 

 במכתב ההסבר 

 בטור לוחות זמנים:  4ב 4עדכון מס'  4
 31.3.2021לשנות תאריך ל 

 

 בטור לוחות זמנים:  5ב 4עדכון מס'  5

 :    50מתקן  V1-414תוף שימון 

 31.03.2021לשנות תאריך ל 
 

 : 42מתקן  V1-1018תוף שימון 

במכתב   2הטיפול יתבצע לפי סעיף במידה ופטור לא יתקבל, 
 ההסבר 

בוצע    – V1-1018 42לגבי 

איטום, הוגשה בקשה לפטור  
מיניקה וסינון. בוצע סיור עם  

הרשויות לאישור הפטור ותשובה  
 טרם התקבלה. 

 

  במכתב ההסבר   2הטיפול יתבצע לפי סעיף  6ב 4עדכון מס'  6

  במכתב ההסבר   2הטיפול יתבצע לפי סעיף  7ב 4עדכון מס'  7

 : אמצעי לביצועבטור   8ב 4עדכון מס'  8
  AB ,CD ,ROPמחסן דשן אבקי )לרבות מערומי  " למחוק: 
 " מזרחי(;

 
דשן במערום חירום  למחוק את כל הפסקה שמתייחסת ל "

(ROP  )מערבי " 

 



 
 בטור לוחות זמנים: 

 " ; 2020בינואר  1מחסן דשן אבקי  למחוק "

 . מערבי( ROPדשן במערום חירום )למחוק לו"ז לגבי  

 
  2הטיפול יתבצע לפי סעיף כל מה שלא בוצע בסעיף זה,  

 במכתב ההסבר 

  במכתב ההסבר   2הטיפול יתבצע לפי סעיף  9ב 4עדכון מס'  9

  המערכת הזו איננה פעילה יותר לא נדרש טיפול עקב אי שימוש 10ב 4עדכון מס'  10
 )בוצעה חסימה( 

 בטור לוחות זמנים:  11ב 4עדכון מס'  11
 31.3.2021תאריך ל לשנות 

 

 

  



 ( 32, 31, 30מתקני ייצור חומצה זרחתית )ה א' טבל 

מס'  
 סידורי 

ההיתר בו   תורסיי
 מבוקש השינוי 

הסעיף במסמך  
בו מבוקש  
השינוי או  
בטבלה  
 שבמסמך 

 הערות/הסבר  השינוי שחברת רותם אמפר נגב מבקשת לשנות בתנאי 

, להוציא פרמטר  במכתב ההסבר   2הטיפול יתבצע לפי סעיף  1א 4עדכון מס'  1
H2S  שינוי תאריכים   2023לספטמבר   1שיטופל החל מ(

 בסעיף בהתאם( 

 

 בטור לוחות זמנים:  2א 4עדכון מס'  2
 5: תקן  2023באוגוסט  31לשנות לו"ז: עד תאריך  H2Sלגבי 

 : ארובה זו תבוטל 2023ספטמבר   1מתאריך 
 דיגום וניטור: בטור דרישות 

ארובה זו תבוטל ותוחבר    2023ספטמבר  1החל מ לשנות לו"ז 
 למערכת טיפול מרכזית 

 

  במכתב ההסבר   2הטיפול יתבצע לפי סעיף  3א 4עדכון מס'  3

  במכתב ההסבר   2הטיפול יתבצע לפי סעיף  4א 4עדכון מס'  4

  במכתב ההסבר   2הטיפול יתבצע לפי סעיף  5א 4עדכון מס'  5

  במכתב ההסבר   2הטיפול יתבצע לפי סעיף  6א 4עדכון מס'  6

  במכתב ההסבר   2הטיפול יתבצע לפי סעיף  7א 4עדכון מס'  7

  במכתב ההסבר   2הטיפול יתבצע לפי סעיף  8א 4עדכון מס'  8

  במכתב ההסבר   2הטיפול יתבצע לפי סעיף  9א 4עדכון מס'  9



חלופת איחסון חומצה זרחתית במיכלים לא נבחרה ולכן לא   12א 4עדכון מס'  10
הטיפול יתבצע  שאר המיכלים עם חומצות נדיפות ברלוונטית. 
 במכתב ההסבר  2לפי סעיף 

 

  במכתב ההסבר   2הטיפול יתבצע לפי סעיף  13א 4עדכון מס'  11

  במכתב ההסבר   2הטיפול יתבצע לפי סעיף  14א 4מס' עדכון  12

  במכתב ההסבר   2הטיפול יתבצע לפי סעיף  15א 4עדכון מס'  13

.  המערכת הזו איננה פעילה יותר לא נדרש טיפול עקב אי שימוש 16א 4עדכון מס'  14
השימוש ביחידת הציוד הזו בוטל  

 ונשלח תצהיר בעניין 

  במכתב ההסבר   2הטיפול יתבצע לפי סעיף  17א 4עדכון מס'  15

 

  



 ( 32, 31, 30מתקני ייצור חומצה זרחתית )ה ב'  טבל 

מס'  
 סידורי 

ההיתר בו   תורסיי
 מבוקש השינוי 

הסעיף במסמך  
בו מבוקש  
השינוי או  
בטבלה  
 שבמסמך 

 הערות/הסבר  השינוי שחברת רותם אמפר נגב מבקשת לשנות בתנאי 

  ST-01-30בארובה הראשית H2Sבסעיף זה יטופל פרמטר  1ב 4עדכון מס'  1
  1עד   לארובה הראשיתשתחובר    ST-02-30קום אובארובת ו 

 )שינוי מלל ותאריכים בסעיף בהתאם(   2023לספטמבר 

 

 3ב 4עדכון מס'  2
 

  במכתב ההסבר   2הטיפול יתבצע לפי סעיף 

במכתב    2הטיפול יתבצע לפי סעיף בוצע איטום, המשך    4ב 4עדכון מס'  3
 ההסבר 

 

ממגורת  , להוציא במכתב ההסבר   2הטיפול יתבצע לפי סעיף  7ב 4עדכון מס'  4
 שבוצע  C8-684פחם פעיל  

 

  במכתב ההסבר   2הטיפול יתבצע לפי סעיף  8ב 4עדכון מס'  5

  במכתב ההסבר   2הטיפול יתבצע לפי סעיף  9ב 4עדכון מס'  6

  במכתב ההסבר   2הטיפול יתבצע לפי סעיף  10ב 4עדכון מס'  7

מערומי    , להוציאבמכתב ההסבר   2הטיפול יתבצע לפי סעיף  11ב 4עדכון מס'  8

  כיוונים 3 - מוקפים בקירות משכבר  73C ,73A ,73D  איחסון 

 יש גם גג(  73D)ל 

 

 



 09במתקן  MAPוייצור  04-08מתקני ייצור חומצה זרחתית לבנה במתקנים  ה א' טבל 

מס'  
 סידורי 

ההיתר בו   תורסיי
 מבוקש השינוי 

הסעיף במסמך  
בו מבוקש  
השינוי או  
בטבלה  
 שבמסמך 

 הערות/הסבר  השינוי שחברת רותם אמפר נגב מבקשת לשנות בתנאי 

, אלא אם יאושר  במכתב ההסבר   2הטיפול יתבצע לפי סעיף  5א 4עדכון מס'  1
 דרוג המערכת ש שימנע  20השארת תקן 

 

 

 09במתקן  MAPוייצור  04-08מתקני ייצור חומצה זרחתית לבנה במתקנים  ה ב'  טבל 

מס'  
 סידורי 

ההיתר בו   תורסיי
 מבוקש השינוי 

הסעיף במסמך  
בו מבוקש  
השינוי או  
בטבלה  
 שבמסמך 

 הערות/הסבר  שחברת רותם אמפר נגב מבקשת לשנות בתנאי השינוי  

 RTOמערך טיפול מסוג  לגבי התקנת והפעלת  1ב 4עדכון מס'  1
 בטור לוח זמנים: 

 2021במרץ   31לשנות ל 

 התקנה סיום במועד עיכובים יש  
הגעת  אי יכולת בגלל והפעלה  

מגפת   עקב  מומחים מחו"ל
 הקורונה

 

  



 20ו  70פוספאט מתקני העשרת  ה א' טבל 

מס'  
 סידורי 

ההיתר בו   תורסיי
 מבוקש השינוי 

הסעיף במסמך  
בו מבוקש  
השינוי או  
בטבלה  
 שבמסמך 

 הערות/הסבר  השינוי שחברת רותם אמפר נגב מבקשת לשנות בתנאי 

 במכתב ההסבר   2הטיפול יתבצע לפי סעיף  1א 4עדכון מס'  1
 הטיפול עד ביצוע   50מבקשים להשאיר תקן חלקיקים קודם 

 עד ביצוע  הטיפול   COמבקשים לבטל תקן 

 

  במכתב ההסבר   2הטיפול יתבצע לפי סעיף  6א 4עדכון מס'  2

  במכתב ההסבר   2הטיפול יתבצע לפי סעיף  7א 4עדכון מס'  3

  במכתב ההסבר   2הטיפול יתבצע לפי סעיף  8א 4עדכון מס'  4

במכתב    2הטיפול יתבצע לפי סעיף בוצע איטום, המשך  9א 4עדכון מס'  5
 ההסבר 

 

  במכתב ההסבר   2הטיפול יתבצע לפי סעיף  10א 4עדכון מס'  6

  במכתב ההסבר   2הטיפול יתבצע לפי סעיף  11א 4עדכון מס'  7

  במכתב ההסבר   2הטיפול יתבצע לפי סעיף  12א 4עדכון מס'  8

  במכתב ההסבר   2הטיפול יתבצע לפי סעיף  13א 4עדכון מס'  9

  במכתב ההסבר   2הטיפול יתבצע לפי סעיף  14א 4עדכון מס'  10

  במכתב ההסבר   2הטיפול יתבצע לפי סעיף  15א 4עדכון מס'  11



  במכתב ההסבר   2הטיפול יתבצע לפי סעיף  16א 4עדכון מס'  12

  במכתב ההסבר   2הטיפול יתבצע לפי סעיף  17א 4עדכון מס'  13

 

  



 20ו  70מתקני העשרת פוספאט ה ב'  טבל 

מס'  
 סידורי 

ההיתר בו   תורסיי
 מבוקש השינוי 

הסעיף במסמך  
בו מבוקש  
השינוי או  
בטבלה  
 שבמסמך 

 הערות/הסבר  השינוי שחברת רותם אמפר נגב מבקשת לשנות בתנאי 

  במכתב ההסבר   2הטיפול יתבצע לפי סעיף  2ב 4עדכון מס'  1

 3ב 4עדכון מס'  2
 

  במכתב ההסבר   2הטיפול יתבצע לפי סעיף 

  במכתב ההסבר   2הטיפול יתבצע לפי סעיף    4ב 4עדכון מס'  3

  במכתב ההסבר   2הטיפול יתבצע לפי סעיף  5ב 4עדכון מס'  4

  במכתב ההסבר   2הטיפול יתבצע לפי סעיף  6ב 4עדכון מס'  5

  C8-020"הסעיף בוצע להוציא "ממגורת פסולת פוספאט  8ב 4עדכון מס'  6
 במכתב ההסבר  2שהטיפול בה יתבצע לפי סעיף 

 

  במכתב ההסבר   2הטיפול יתבצע לפי סעיף  9ב 4עדכון מס'  7

  במכתב ההסבר   2הטיפול יתבצע לפי סעיף  10ב 4עדכון מס'  8

  במכתב ההסבר   2הטיפול יתבצע לפי סעיף  11ב 4עדכון מס'  9

  במכתב ההסבר   2הטיפול יתבצע לפי סעיף  12ב 4עדכון מס'  10

,  C1-011 ,C1-019 ,C1-016 ,C1-023בוצע, להוציא מסועים  13ב 4עדכון מס'  11
C1-025,  במכתב ההסבר  2שהטיפול יתבצע לפי סעיף  ,

עקב שינויים רחבים שמתוכננים להתבצע   ו במידה ולא יתייתר
 במתקן 

 



 

 110, 101-104מתקני ייצור מלחי זרחן ה א' טבל 

מס'  
 סידורי 

ההיתר בו   תורסיי
 מבוקש השינוי 

הסעיף במסמך  
בו מבוקש  
השינוי או  
בטבלה  
 שבמסמך 

 הערות/הסבר  מבקשת לשנות בתנאי השינוי שחברת רותם אמפר נגב 

 . במכתב ההסבר  2הטיפול יתבצע לפי סעיף  8א 4עדכון מס'  1
 עד ביצוע  הטיפול  50מבקשים להשאיר תקן חלקיקים קודם 

 

  . במכתב ההסבר  2הטיפול יתבצע לפי סעיף  14א 4עדכון מס'  2

  . במכתב ההסבר  2הטיפול יתבצע לפי סעיף  16א 4עדכון מס'  3

  . במכתב ההסבר  2הטיפול יתבצע לפי סעיף  17א 4עדכון מס'  4

 

  



 101-104מתקני ייצור מלחי זרחן ה ב'  טבל 

מס'  
 סידורי 

ההיתר בו   תורסיי
 מבוקש השינוי 

הסעיף במסמך  
בו מבוקש  
השינוי או  
בטבלה  
 שבמסמך 

 הערות/הסבר  מבקשת לשנות בתנאי השינוי שחברת רותם אמפר נגב 

  במכתב ההסבר   2הטיפול יתבצע לפי סעיף  3ב 4עדכון מס'  1

 7ב 4עדכון מס'  2
 

  . במכתב ההסבר  2הטיפול יתבצע לפי סעיף 

במכתב    2הטיפול יתבצע לפי סעיף בוצע איטום, המשך  9ב 4עדכון מס'  3
 ההסבר 

 

  . במכתב ההסבר  2הטיפול יתבצע לפי סעיף  10ב 4עדכון מס'  4

  . במכתב ההסבר  2הטיפול יתבצע לפי סעיף  12ב 4עדכון מס'  5

  . במכתב ההסבר  2הטיפול יתבצע לפי סעיף  13ב 4עדכון מס'  6

 

  



 80מתקן פיתוח משאבי אנרגיה )פמ"א(, מתקן ה א' טבל 

מס'  
 סידורי 

ההיתר בו   תורסיי
 מבוקש השינוי 

הסעיף במסמך  
בו מבוקש  
השינוי או  
בטבלה  
 שבמסמך 

 הערות/הסבר  השינוי שחברת רותם אמפר נגב מבקשת לשנות בתנאי 

 .במכתב ההסבר 3לפי סעיף  בקשת פטור מטיפול  2א 4עדכון מס'  1
 לסגירת המפעל עד   50מבקשים להשאיר תקן חלקיקים קודם 

 

 .במכתב ההסבר 3לפי סעיף  בקשת פטור מטיפול  3א 4עדכון מס'  2
 לסגירת המפעל עד   70מבקשים להשאיר תקן חלקיקים קודם 

 

 .במכתב ההסבר 3לפי סעיף  בקשת פטור מטיפול  4א 4עדכון מס'  3
 לסגירת המפעל עד   50מבקשים להשאיר תקן חלקיקים קודם 

 

 .במכתב ההסבר 3לפי סעיף  בקשת פטור מטיפול  5א 4עדכון מס'  4
 לסגירת המפעל עד   50מבקשים להשאיר תקן חלקיקים קודם 

 

 .במכתב ההסבר 3לפי סעיף  בקשת פטור מטיפול  6א 4עדכון מס'  5
 עד לסגירת המפעל  50מבקשים להשאיר תקן חלקיקים קודם 

 

 .במכתב ההסבר 3לפי סעיף  בקשת פטור מטיפול  7א 4עדכון מס'  6
 לסגירת המפעל עד   50מבקשים להשאיר תקן חלקיקים קודם 

 

 .במכתב ההסבר 3לפי סעיף  בקשת פטור מטיפול  8א 4עדכון מס'  7
 לסגירת המפעל עד   50מבקשים להשאיר תקן חלקיקים קודם 

 

  .במכתב ההסבר 3לפי סעיף  בקשת פטור מטיפול  9א 4עדכון מס'  8

  .במכתב ההסבר 3בקשת פטור מטיפול לפי סעיף  10א 4עדכון מס'  9

  .במכתב ההסבר 3בקשת פטור מטיפול לפי סעיף  11א 4עדכון מס'  10



  .במכתב ההסבר 3בקשת פטור מטיפול לפי סעיף  12א 4עדכון מס'  11

  .במכתב ההסבר 3בקשת פטור מטיפול לפי סעיף  13א 4עדכון מס'  12

  .במכתב ההסבר 3בקשת פטור מטיפול לפי סעיף  14א 4עדכון מס'  13

  .במכתב ההסבר 3בקשת פטור מטיפול לפי סעיף  15א 4עדכון מס'  14

  .במכתב ההסבר 3בקשת פטור מטיפול לפי סעיף  16א 4עדכון מס'  15

 

  



 80מתקן פיתוח משאבי אנרגיה )פמ"א(, מתקן ה ב'  טבל 

מס'  
 סידורי 

ההיתר בו   תורסיי
 מבוקש השינוי 

הסעיף במסמך  
בו מבוקש  
השינוי או  
בטבלה  
 שבמסמך 

 הערות/הסבר  השינוי שחברת רותם אמפר נגב מבקשת לשנות בתנאי 

  .במכתב ההסבר 3בקשת פטור מטיפול לפי סעיף  3ב 4עדכון מס'  1

 4ב 4עדכון מס'  2
 

  .במכתב ההסבר 3בקשת פטור מטיפול לפי סעיף 

  .במכתב ההסבר 3בקשת פטור מטיפול לפי סעיף  5ב 4עדכון מס'  3

בקשת פטור   בוצעה אטימה. עבור מתקן לאיסוף וטיפול באבק,  6ב 4עדכון מס'  4
 .במכתב ההסבר  3מטיפול לפי סעיף 

 

  .במכתב ההסבר 3בקשת פטור מטיפול לפי סעיף  7ב 4עדכון מס'  5

  .במכתב ההסבר 3בקשת פטור מטיפול לפי סעיף  8ב 4עדכון מס'  6

  .במכתב ההסבר 3בקשת פטור מטיפול לפי סעיף  9ב 4עדכון מס'  7

  .במכתב ההסבר 3בקשת פטור מטיפול לפי סעיף  10ב 4עדכון מס'  8

להוציא את    במכתב ההסבר 3בקשת פטור מטיפול לפי סעיף  11ב 4עדכון מס'  9
 שבוטל.   897מערום 

 

 

  



 מערכי אחסון, שינוע ושפכי תעשייה ה א' טבל 

מס'  
 סידורי 

ההיתר בו   תורסיי
 מבוקש השינוי 

הסעיף במסמך  
בו מבוקש  
השינוי או  
בטבלה  
 שבמסמך 

 הערות/הסבר  השינוי שחברת רותם אמפר נגב מבקשת לשנות בתנאי 

  . במכתב ההסבר  2הטיפול יתבצע לפי סעיף  1א 4עדכון מס'  1

טיפול בתחתית  בכל מקרה,  . במכתב ההסבר  2הטיפול יתבצע לפי סעיף  2א 4עדכון מס'  2
מתוכנן להיות מבוטל  הסילו הזה 

עקב ביטול טעינת משאיות ושינוי  
 פריקה למסוע. 

  . במכתב ההסבר  2הטיפול יתבצע לפי סעיף  3א 4עדכון מס'  3

 

  



 מערכי אחסון, שינוע ושפכי תעשייה ה ב'  טבל 

מס'  
 סידורי 

ההיתר בו   תורסיי
 מבוקש השינוי 

הסעיף במסמך  
בו מבוקש  
השינוי או  
בטבלה  
 שבמסמך 

 הערות/הסבר  השינוי שחברת רותם אמפר נגב מבקשת לשנות בתנאי 

עקב  מיועד להתבטל כי בפועל  . במכתב ההסבר  2הטיפול יתבצע לפי סעיף  1ב 4עדכון מס'  1
מתוכנן להיות מנותב  כך ש

 1לארובה 

 2ב 4עדכון מס'  2
 

-P-001 ,Pבוצע להוציא מסועי שינוע ופריקת פוספאט לח: 
002 ,P-004   במכתב   2הטיפול יתבצע לפי סעיף שלגביהם

 .ההסבר

 

 

  . במכתב ההסבר  2הטיפול יתבצע לפי סעיף  3ב 4עדכון מס'  3

הפסקת   4ב 4עדכון מס'  4
 הזרמה

 : לגבי הפסקת הזרמה לאגמים 
 חלק מהזרמים צומצמו ע"י ניטרול במקור. 

הופסקה. לגבי השאר, הטיפול   1ו ד' 1ההזרמה לאגמים ג'
 . במכתב ההסבר 2יתבצע לפי סעיף 

הפסקת ההזרמה אל האגמים  
ייעשה בתחילת ההיתר   2, ד'  2ג'

  ייבושם( ובהמשך  2024הבא )
 ושיקומם 

 4ב 4עדכון מס'  5
 ניטרול 

נטרול תכולת מי שפכי התעשייה באגמי השפכים  לגבי 
 : הקיימים
הניטרול של האגמים יתבצע כחלק מתוכנית השיקום  תהליך 

 כפי שתאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה 

 

הגשת   4ב 4עדכון מס'  6
 תוכניות 

 : לגבי הגשת תוכניות 
ומניעת הזרמתם   המפעל הגיש תוכנית כוללת לטיפול בשפכים

 . כל רבעון המפעל יציג התקדמות ועדכון התוכנית. לאגמים

 

 

  



 ( 50, 43, 42, 41, 40ציוד ומתקנים הנדרשים לטיפול מתקני ייצור דשנים )פירוט ה ג'  טבל 

מס'  
 סידורי 

ההיתר בו   תורסיי
 מבוקש השינוי 

הסעיף במסמך  
בו מבוקש  
השינוי או  
בטבלה  
 שבמסמך 

 הערות/הסבר  השינוי שחברת רותם אמפר נגב מבקשת לשנות בתנאי 

)ההיתר    היתר מקורי 1
 הראשון( 

42-ST-5 

ארובת מערכת  
ספיגה מתקן  

42 

 לגבי: 
 C1-721 הזנה ישירה לאחר החמצה מסוע  -
מסועים, מזינים רוטטים ומעליות הבאים:  בין נקודות מעבר  -

C3-710 ,C3-709 ,C3-708  ,C3-707 ,C3-706 ,C1-801  ,C1-

803   
 . במכתב ההסבר  2הטיפול יתבצע לפי סעיף 

 . 31.12.2021יותקן מסנן שקים עד  -   C1-785לגבי מסוע

 

)ההיתר    היתר מקורי 2
 הראשון( 

50-ST-8 

ארובת מערכת  
ספיגה מתקן  

50 

 . במכתב ההסבר  2הטיפול יתבצע לפי סעיף 

 
 

)ההיתר    היתר מקורי 3
 הראשון( 

40-ST-3 

ארובת מערכת  
ספיגה מתקן  

40 

 קיים טיפול.  C0-276מערבל פגמיל 
 

 ; C4-014הטיפול במפורר 
יתבצע לפי   40. ובערמה C0-016ו    C1-012במסועי ההבשלה 

 . במכתב ההסבר  2סעיף 

 

 

  



 ( 32, 31, 30פירוט ציוד ומתקנים הנדרשים לטיפול מתקני ייצור חומצה זרחתית )ה ג'  טבל 

מס'  
 סידורי 

ההיתר בו   תורסיי
 מבוקש השינוי 

הסעיף במסמך  
בו מבוקש  
השינוי או  
בטבלה  
 שבמסמך 

 הערות/הסבר  השינוי שחברת רותם אמפר נגב מבקשת לשנות בתנאי 

)ההיתר    היתר מקורי 1
 הראשון( 

30-ST-01 

ארובה ראשית  

 30מתקן 

 

 : למעט ,  במכתב ההסבר   2הטיפול יתבצע לפי סעיף 
במתקן   ST-02-30וב   ST-01-30בארובות  H2Sהטיפול ב  -

 1.9.2023עד  שיתבצע בתקופת ההיתר הנוכחי 30
בריכוזים של  של חומצה פלואורוסילקתית קידום ההפרדה  -  

 ( 1.7.2023יבוצע עד ה  30מתקן 

 

)ההיתר    היתר מקורי 2
 הראשון( 

31-ST-04 

ארובה ראשית  
 31מתקן 

הטיפול יתבצע לפי סעיף  כל מה שלא מחובר מקודם בטבלה, 
 . במכתב ההסבר 2

 

 

)ההיתר    היתר מקורי 3
 הראשון( 

30-ST-13 

 ארובה 
מערך ריכוז  

חומצה ירוקה  
   30מתקן 

 . במכתב ההסבר   2הטיפול יתבצע לפי סעיף  -
ההפרדה של חומצה פלואורוסילקתית בריכוזים של   סיום  -

 1.7.2023יבוצע עד ה  30מתקן 

 

)ההיתר    היתר מקורי 4
 הראשון( 

31-ST-14 

ארובה עתידית  
מערך ריכוז  

חומצה ירוקה  
 31מתקן 

 . במכתב ההסבר   2הטיפול יתבצע לפי סעיף 
 

 

)ההיתר    היתר מקורי 5
 הראשון( 

30-ST-15 

ארובת מערך  
אחסון חומצה  

 זרחתית 

 . במכתב ההסבר   2הטיפול יתבצע לפי סעיף 
 

 

 



 09במתקן  MAPוייצור  04-08פירוט ציוד ומתקנים הנדרשים לטיפול מתקני ייצור חומצה זרחתית לבנה במתקנים ה ג'  טבל 

מס'  
 סידורי 

ההיתר בו   תורסיי
 מבוקש השינוי 

הסעיף במסמך  
בו מבוקש  
השינוי או  
בטבלה  
 שבמסמך 

 הערות/הסבר  השינוי שחברת רותם אמפר נגב מבקשת לשנות בתנאי 

)ההיתר    היתר מקורי 1
 הראשון( 

05-ST-09  
ארובת ראשית  

 חומצה לבנה

יצוין כי חלו שינויים בטבלה הזו   בביצוע 
ושאינם  4שקרו אחרי עדכון מס' 

ושאושרו ע"י  מופיעים כאן  
המשרד להגנת הסביבה וגובו  

 בהיתר בניה תואם ומאושר 

 

  



 המילולי בתחילת העדכון(   הפרק )   4בעדכון מס'  התנאים בהיתר הפליטה 

מס'  
 סידורי 

ההיתר בו   תורסיי
 מבוקש השינוי 

הסעיף במסמך בו  
מבוקש השינוי או  
 בטבלה שבמסמך 

 הערות/הסבר  השינוי שחברת רותם אמפר נגב מבקשת לשנות בתנאי 

(  12)החלפת סעיף  4עדכון מס'  1
הפחתת פליטות  בעניין 

ממגדלי קירור במתקני  
)בהיתר    חומצה זרחתית

המקורי/ההיתר  
  1הראשון(, סעיף 

 4מס'  בעדכון

 יש להחליף את הסעיף ולכתוב:  ג 1בסעיף 
קירור במגע ישיר של מי התהליך במגדלי הקירור  "

יתבצע בכפוף להפרדה של החומצה    31 - ו  30במתקנים 
באופן שיביא להפחתת  פלואורוסיליצית מזרם הקירור 

פליטות של תרכובות פלואור וכלור אנאורגניות גזיות  
  90%בהיקף של כ )בסעיף זה תרכובות פלואור וכלור( 

מגדלי הקירור, כשהערך  לפחות מהפליטה במצב הקיים מ
הסופי ושיטת המדידה יקבעו במהלך הרצת מערכת  

 ". (בנוזל )תתבסס על ריכוז הפלואור   ההפרדה בריכוזים 

 יש למחוק  4ג1ועד סעיף  1ג1מסעיף 
 יש להחליף את הסעיף ולכתוב:  5ג1בסעיף 

ביצוע תכנית להפרדה של    -  2023יולי   1עד ליום "
הקירור והפחתה של כ  תרכובות פלואור וכלור מזרם מי 

  לפחות מהפליטות של תרכובות אלו ממגדלי הקירור  90%
)כשהערך הסופי ושיטת המדידה יקבעו במהלך הרצת  

 ". להלן  כמפורטבין היתר   מערכת ההפרדה בריכוזים(
 יש למחוק ו1ועד סעיף  ד1מסעיף 

 

 - )א( 12הוספת סעיף  4עדכון מס'  2
הפחתת פליטות  

במתקני  גבס הריכות מב
)בהיתר    חומצה זרחתית

המקורי/ההיתר  
  2הראשון(, סעיף 

 4מס'  בעדכון

למחוק את התאריך )ראו טור  יש   א2בסעיף 
 הערות/הסבר( 

למחוק את הסעיף שיש לו כפילות עם סעיף  יש   ב 2בסעיף 
 א2

)רוב הסעיפים    א2סעיף לגבי 
 כבר בוצעו וחלק עוד יבוצע( 

 



בעניין    13החלפת סעיף  4עדכון מס'  3
הפחתת פליטות  

ממערך אחסון חומצה  
,  30זרחתית במתקנים 

  ובריכות שינוע  32, 31
)בהיתר המקורי/ההיתר  

  3הראשון(, סעיף 
 4מס'  בעדכון

 . יש למחוק א3סעיף את 
 יש להחליף את הסעיף ולכתוב:  ב 3בסעיף 

עת פליטה של חומצות  יבעל מקור הפליטה יפעל למנ "
חומצות   – )בסעיף זה   HF - ו HClפלואורוסיליצית, 

נדיפות( ויבצע את כל המפורט לפי סעיף  קטן )ג( או )ד(  
 . " ויעמוד בדרישות סעיפים אלו

 יש להחליף את הסעיף ולכתוב:  ג 3בסעיף 
ימנע בעל מקור הפליטה פליטת חומצות נדיפות מאחסון  "

חסונה בכל עת בבריכות  תוצרת חומצה זרחתית על ידי א
,  מוחלט באופן  יכוסה הנוזל  שפני כך  קבועה  בצורה סגורות 

  31.12.2021ועד חמות בריכות  4יסגרו   31.12.2019עד 
 בריכות חמות נוספות".  3יסגרו עוד 

 יש להחליף את הסעיף ולכתוב:  1ג3בסעיף 
"הגשת תכנית לאישור הממונה, ולידיעת רכז איכות אוויר  
והיחידה הסביבתית, לסגירת בריכות אחסון ובצוע הכנה  

 למערכת איסוף וטיפול כאמור בסעיף זה".   לחיבורן 
 יש למחוק.   4ג3עד   2ג3סעיפים 
 למחוק את התאריך. יש   5ג3בסעיף 
 למחוק את התאריך. יש   6ג3בסעיף 
 למחוק את הכיתוב "בכל עת". יש  א 6ג3בסעיף 

 למחוק. יש   א6ג3סעיף את 
 )ראו טור הערות/הסבר(  יש למחוק   ד3סעיף את 
 למחוק )ראו טור הערות/הסבר( יש  ו 3סעיף את 

  חלופה זו   -ד  3סעיף לגבי   -
אחת    )הפרדה במקור(,

לא  ו,  בפילוט  נבחנה , משלוש
צלחה, ולכן לא יושמה,  דווח  

 . על כך למשרד
  , חלופה זו  - ו 3סעיף לגבי   -

אחת משלוש )חלופת איחסון  
לא   , חומצות תוצרת במכלים(

 ישימה ולא נבחרה. 
שלישית של  נבחרה חלופת   -

 ג( 3)סעיף   כיסוי ברכות

 
 

 

  



 ( ההיתרהמילולי בתחילת   הפרק המקורי/ההיתר הראשון )  התנאים בהיתר הפליטה 

מס'  
 סידורי 

ההיתר בו   תורסיי
 מבוקש השינוי 

הסעיף במסמך  
בו מבוקש  
השינוי או  
בטבלה  
 שבמסמך 

 הערות/הסבר  השינוי שחברת רותם אמפר נגב מבקשת לשנות בתנאי 

)ההיתר    היתר מקורי 1
 הראשון( 

תקן הפליטה של המתקנים   יש למחוק 4סעיף  4
נקבע כריכוז פליטה,   ם הרלוונטיי

ויחס המרה הינו כפל תקן  
כנגד   שמקשה על ההתנהלות.

הוקדם לו"ז עמידה בתקן  הביטול 
 מ"ג למק"ת למיידי.  680פליטה 

)ההיתר    היתר מקורי 2
 הראשון( 

למעט יחידות  ,  במכתב ההסבר   2הטיפול יתבצע לפי סעיף  ו8
 שלהן קיימים או הותקנו כבר אמצעים מאושרים. 

 

)ההיתר    היתר מקורי 3
 הראשון( 

למעט יחידות  ,  במכתב ההסבר   2הטיפול יתבצע לפי סעיף  ז8
 . שלהן קיימים או הותקנו כבר אמצעים מאושרים

 

)ההיתר    היתר מקורי 4
 הראשון( 

למעט יחידות  ,  במכתב ההסבר   2הטיפול יתבצע לפי סעיף  ב10
 . שלהן קיימים או הותקנו כבר אמצעים מאושרים

 

)ההיתר    היתר מקורי 5
 הראשון( 

למעט יחידות  ,  במכתב ההסבר   2הטיפול יתבצע לפי סעיף  ד10
 . שלהן קיימים או הותקנו כבר אמצעים מאושרים

 

)ההיתר    היתר מקורי 6
 הראשון( 

למעט יחידות  ,  במכתב ההסבר   2הטיפול יתבצע לפי סעיף  ו10
 . שלהן קיימים או הותקנו כבר אמצעים מאושרים

 

)ההיתר    היתר מקורי 7
 הראשון( 

למעט יחידות  ,  במכתב ההסבר   2הטיפול יתבצע לפי סעיף  ז10
 . שלהן קיימים או הותקנו כבר אמצעים מאושרים

 

)ההיתר    היתר מקורי 8
 הראשון( 

למעט יחידות  ,  במכתב ההסבר   2הטיפול יתבצע לפי סעיף  ח10
 . שלהן קיימים או הותקנו כבר אמצעים מאושרים

 

)ההיתר    היתר מקורי 9
 הראשון( 

למעט יחידות  ,  במכתב ההסבר   2הטיפול יתבצע לפי סעיף  ט10
 . שלהן קיימים או הותקנו כבר אמצעים מאושרים

 



)ההיתר    היתר מקורי 10
 הראשון( 

למעט יחידות  ,  במכתב ההסבר   2הטיפול יתבצע לפי סעיף  יא 10
 . שלהן קיימים או הותקנו כבר אמצעים מאושרים

 

)ההיתר    היתר מקורי 11
 הראשון( 

למעט יחידות  ,  במכתב ההסבר   2הטיפול יתבצע לפי סעיף  א11
 . שלהן קיימים או הותקנו כבר אמצעים מאושרים

 

)ההיתר    היתר מקורי 12
 הראשון( 

למעט יחידות  ,  במכתב ההסבר   2הטיפול יתבצע לפי סעיף  ב11
 . שלהן קיימים או הותקנו כבר אמצעים מאושרים

 

)ההיתר    היתר מקורי 13
 הראשון( 

למעט יחידות  ,  במכתב ההסבר   2הטיפול יתבצע לפי סעיף  ה11
 . שלהן קיימים או הותקנו כבר אמצעים מאושרים

 

)ההיתר    היתר מקורי 14
 הראשון( 

  4חלופי בעדכון היתר  12יש סעיף  12

)ההיתר    היתר מקורי 15
 הראשון( 

  4חלופי בעדכון היתר  13יש סעיף  13

)ההיתר    היתר מקורי 16
 הראשון( 

 ST-01-10למחוק את הכיתוב  ב17

  2לפי סעיף   מבקשים לבצע  ST-01-10לגבי הגבהת ארובה 

 במכתב ההסבר 

 

)ההיתר    היתר מקורי 17
 הראשון( 

 יש להחליף את הסעיף ולכתוב:  1ד26
במרץ.   31מיום  שנה שחלפה, ולא יאוחר הדוח שנתי לגבי "

שנתי יכלול פרטים מדויקים, מלאים ומעודכנים של  ההדו"ח 
 " תוצאות הניטור הרציף לרבות:

שינוי בהתאם למכתב שהתקבל  
 מהמשרד להגנת הסביבה 

)ההיתר    היתר מקורי 18
 הראשון( 

  ( 4יש למחוק )פרוט בסעיף ב 10ה26, א 10ה26סעיף  10ה26

)ההיתר    היתר מקורי 19
 הראשון( 

  ות חלופי טבלאות א' ו ב'יש יש למחוק טבלאות א' ב' שכן   טבלאות א ו ב 
 4בעדכון היתר נמצאות 

 

)ההיתר    היתר מקורי 20
 הראשון( 

בקשה לשינוי בטבלאות ג' נמצאת בטבלאות ייעודיות לעיל   טבלאות ג' 
 במסמך זה 

 

 


